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Be ondergeteekenden hebben de eer nan de Hoog. Eerw. Synodale Vergadering voorteleggeii, de volgende
rangschikking van het werk dat onder hare aandacht moet gebracht worden; en bevelen ann dat zooveel mogelijk
de hier aangegeven orde bij de hehandeling zal gevolgd worden, met deze uitzondering dat voor de behandeling van
eenige der voornaamste zaken bepaalde dagerm worden vastgesteld, viz.
Voor de ZENDING, Dinsdag 19 October en Woensdag namiddag.
Voor het ONDERwIJS, Maandag 25 October en ZOO noodig Dinsdag.
Voor het THEOL0GIs0H SsMINARIE, Donderdag 28 October en zoo noodig Vrijdag.

I. SYNODE EN RING.
A. SYNo1AAr~.
Versiag van de Permanente Commissie van Orde.
,,

de Commissie orn voor eerie betere inrichting der zitplaatsen voor de Synode-leden te zorgen (Acta pag. 71.)
den Actuaries Synodi.
Scriba
dcv

Synociale Conimissie.

1. Be Roog Eerw. Synode bes’isse ovec de aanzoeken dei~ gemeenten Vryburg, Mafeking en Upington mu bij
de Ned. Geref. kerk in Zuid Afrika ingelijfd to worden.
Synodale Gornm~ssie.
Versiag van

die

Moderatuur.

2. Aanzoek oni verlof tot de ordening van Ic BB. Z~~ndeEingen Groenewald en Le Roux, in Matabeleland.
Kerkeraad van Meisetter, in Rhodesia.
Versiag van de Connnissie voor het Hugenoten G-edenkteeken (Acta pag. 63).
Colectanteti voor het Rugenoten Gedenkteeken (Acta pn~. 70).
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~3. Dat bij elke volgende Synodale Vergadering, op een welgelegen dag, er gelegenheid zal worden gegeven aan
vertegenwoordigers van de Ned. G-eref. Zending Kerk om de vergadering te ontmoeten en toe te spreken (Aeta
pag. 71).
4. Be namen der leden van Permanente Commissiën worden in vervoig bij elke Synoclale Vergadering door de
Moderatnur of de Synodale Commissie bij monde van den Voorzitter aan do vergadering ter goed of afkeuring
voorgedragen.
Ds. D. J. Fienaar, A. zn.
Ds. J. H. tlofrneyr.
B. VERBANI) MET ANDERE KERKEN.
Versiag van den Afgevaardigde naar de Synode der Ned. Herv. of 0-eref. Kerk in de Transvaal (Aeta pag. 71).
Afgevaardigde naar de Synode der N.G-. Kerk in den Vrijstaat (pag. 71).
Afgevaardigde na.ar do Synode der N.G. Kerk in Natal (pag. 71).
Afgevaardigde naar do Presbyteriaansehe Alliantie en de Generale Synode der G-ereformeerde
Kerken in ~eder1and (pag. 71 en Happ. Syn. Comm. en Moderatnur).
5. Kennisgeving van de Conferentie der Wesleyaansehe Kook van Zuid Afrika, dat zij eene Deputatie heeft
benoemd, om hare zustergroete ann de Synode over te brengen.
6. Broederlijk sehrijven van de Deputaten, tot de correspondentie met Gereformeerde Kerken in bet
Buitenland, door de Synode der Cereformoerdo Kerken in Nederland benoemd, ann de Synode onzer Kerk.
7. Missive van den Seriba der Ned.
der Synode onzer Kerk.

Hervormde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek nan den Scriba

8. Brief van Dr. G. U. Mathews, den algemeenen Seeretaris der Presbyteriaansche Alliantie, en kennisgeving
van den tijd der volgende vergadering van dit liohaam.
9. Dc Synode benoeme eene Commissie om voorloopig maatregelen te nernen, ten einde de onderseheiclene
Gereformeerde kerkgenootschappen in Zuid Afrika te vereenigen.
Ds. J. W. Louw.
C.—ALGEnEEN.

10. ~ augezien de Ordonnantie van 1~43 do Ned. G-eref Kerk toch geene grootere voorreohteu toekent dan
andere Kerkgenootsehappen ook zonder eene Ordonnantie genieten;
Aangezien er verschil bestaat tussehen Sectie 6 van genoemde Ordonnantie en Art. I onser Wetten ott
Bepalingen, hetgeen in de toekomst groote moeijelijkheden zou kunnen veroorzaken (zie Seetie 4);
En aangezien gezegde Ordonnantie voor vele leden onzer Kerk eene ergernis is, waarom versoheideuen do
Kerk reeds hebben verlaten:
Zoo verzoeke deze Synode bet Pariement eerbiediglijk gezegde Ordonnantie te herroepen, en geene andere or
voor in de plaats te stellen.
Kerkeraad van Steynsbur~j.
11. Do Synode verzoeke de regeering des lands, oju in Art. 6 van do OrdonnKntie de woorden “ Goloofsbehj
denis van do Synode van Dordreeht “ zoo to veranderen dat in do plants daarvan zal staan: de formulieron van
eenighoid, to weten : do Node tntd.~~he Geloofsheli.Jdenis, do Dortsche [iceiregels eiiz. ritz.
Fh~lippu~ 0. du Plessis, Ouderling van- Okiiiwiiliain.
12. De Synode stelle cone Commissie nan om onderzoek to doen naar do redenen van het ontstaan eener t~veede
gemeente to Str~denburg, met hot doe], indien mogelijk, nile bezwaron nit den weg te ruimen en eene hereeniging
tot stand to brengen.
Ds. W. P. do Vill-iers.
13. Met het oog op do po~ingon aangewend om onze Ned. Goref. Kerk bij hare leden in verdenking to brongen.
als ouzuiver in de leer, en afgewoken in hare praktijkon van do voorschriften der Dordsehe vaderen (Zie besehuldi
gingen in Getuige, van Juli, 1897 tegon haar ingebraeht), spreko do Synode zich nit, of or eenige grond voor zoo
danige besehuldigingen bestaat.
Kerkerc~ctcl van Strydenbuig.
14. Do Synode 000rwego dit voorstel :—Dat alle kerkelijke oigeudommen van mnnicipnie en afdeelingsraads
belastingen behooren vt-i jgesteld te worden.
Kei keraad can Aliwal Noord.

15. Er ~vorde eon niouwe Ring govormd, bestaande nit de getnoenteu ten noordeu van do Oranje Rivier.
J)s. W. F. P. jltarais.
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16. Do verdeeling der Ringen vooral met hot oog op den Ring van Burgersdorp, worde in revisie gehracht.
i)s. H. ]jIjili~r
17. De Synode bepale, dat alle afschriften van Doop en Lidmaten Registers, door de verschillende Kerkeraden
bij do Ringen jaarlijks ingeleverd, voor de geheele Kerk uniform sullen zijn.
J)s. B. B. Keel.

II. KERKERAAD EN GEMEENTE.
Verslaa van do Cominissje over Zangwijzen (Acta pag 70.)
A.

K~RKERAAD.

18. De 7loog Eerw. Synode verklare daidelijk. of eon geordende Iluipprediker het recht heeft orn den Voor
zittersstoel bij gewone
en gecombinoerde
kerkerands-vergaderingon in te nemen.
Ring van George.
19. De Synode geve eene duidelijke verkiaring van wat eon quoruim bij eene G-ecombineerde Kerkeraadsver~
gadering nitmaakt.
Ds. II. Muller.
20. Kan in verband met Art 12 (8) een half getal ook in aanmerking komen :—Is by. 14 eene volstrekte
meerderheid van 27 ?
Ps. H. Muller.
21. Do Synode spreke eon duidelijk gevoelen nit over do vraag: Of iemand als Kerkedienaar kan gekozen
worden, die do Evangelisehe G-ezangon niot gebruikt?

A. P. Smet, Ouderling van i’urgorsdorp.
B. GEMECNTE.
22. Do Hoog Eerw. Synodo worde verzocht om meerdere macht aan Kerkeraden of Leoraron toe te kenuen,
teii eiudo kiiidoron to doopen van porsonen, die door den doop als aiiderszins tot onse kork behooron, doeh voorals
l1og geeno lidniaton zijn.
Ring van Gra’ ‘if-Rein ci.
23. Aan Art 24, § 2, worde toegevoegd: led zal den leeraar urs~staan in zeer enceptioneele gevallen de doopsgeioften
of to nemen van ouders die door den doop tot onze kerk behooren, (loch nog niet loden zijn.
Ps. P. J~ Fienaar, A. Zn.
24. Do Synodo bindo op hot hart van korkoradon, om strong to handhavon ~vat met do volgencle uitdruk
Icingen van hot Avondmaalsforrnulier to konnoi~ gogevon wordt; “Alle toovenaars en waarzeggers, die vee of
menschen, mitegadors andere dingen zogenen on ann zulke zegeningen geloof geven.” Zij doe hetzelfde met
betrekking tot hot woordjo “spelors,” in hotzelfde verband voorkomende.

“

Ds. A. A. Weich.
~5. Do Synode spreke hare afkeuring nit over den toenemenden dobbe1~eest, vooral met do zoogenaamde
sweepstakes.”

Ps. 0. Murray.
26. Do Synode beslujte, dat in hot jaar 1898 eene nauwkeurigo telling van ziolon en lidmaten, tot onze Kork
behooronde, door de vorschillende Korkeraden wordo godaan, ten einde eone vollodigo opgaaf in Vormen A en B, in
Art. 16 (f), to bekomen.
Ds. B. B. Keel.
I [I.—TUCHT.
27. Schrijvon van Ds. J. P. Jooste, waarin hij zijn bosluit modedoelt, “om do betrokking tussohen ons los to
maken en to vornietigen,” on aan do Synodo verzookt hem “niet langer to beschouwon als ondor haar opzieht
staando ens.”
28. Appbl door den Hoer Casper Bosnian van do uitspraak des Rings van Kaapstad, in zijno klacht togen den
kerkoraad van Stollenbosek
29. Beroop door don Hoer H. P. Stoyn op do Synode, van wege do handolingen des Rings van Swellendam
in sijno klacht togen den korkeraad van Rivorsdal.
30. Klacht van den Hoer P. B. do Kook togen don Ring van Swellendam, omdat doze geweigerd heoft eeno zaak
r~ verband met zekero boschnldigingon tegen don kerkeraad van Brodasdorp, in bebandeling to nemon.
31. Memorie van eon SGtal personon nit hot dorp Beaufort West, die oni zekere redenon
~choidon van do Gmoformeerde Kerk van Beaufort West.”

“

verzoeken orn to

IV.—ZENDING.
Versiag van lie Buitenlandsche Zending Commissie.
Versiag van de Binnenlandsohe Zending Commissie.
Versiag van de Commissie van Toeziebt over do Opleidingschool te ‘Wellington.
Commissie voor lie Zending oncler Israel.
beide Commissiën voor hot Examen van Godsdionstonderwijzers.
32. Schikkingen dienon gemaakt to wordeii om nan uwe Commissie bewijs to leveren, dat bet Adinissie
Examen, Art. 214, met goed gevoig afgelogd is.
1?appor~ der Westelijice Comeiissie van het Exam~n van (‘uclsclienst Onderwijzers en Zendelingen.
33. Bij de vergunning in de Nota ann den voet van bladzijde 89 van lie Wetten en Bepalingen, wordo gevoegd:
mits z~j bewijs leveren het Universiteits Elementa~ir E;eamen, of een duarmee gelijlcstaande’, te hebben u~qelegd.
Do
34. Bij het Zendelings-Examen sal in het Flollandsch en Engelseh worien gebxamineerd.
Do.
35, In Art. 215 der Kerkelijke Wetten worden, on do woorien : “sal den Applicant” ingovoegd
kwaarn bevonclen wordt.
Do.

.

z o hij be

36. De Synode besluite over do wensciielijlelod~l van eene Cateoheten Sollool in verband met lie plaatselijke
gemeente to Umtata op to richten, alwaar inbooriin~3n-Evangelisten sonden kannen opgeleid ~vorden, mu onder de
bediendon der blanken in de Oostelijke Pro”incie en elders in do Trauskei, wiar or nog opening is voor Zending
work, to arbeiden. V
Ds. J. C. du Flessis.
9,~. D. ~ Betha.
V—ON F) I~RWT.FS.
A—Go DSDIENSTIG.
Versing van de Zondagschool Commissie.

Commissio voor hut Bijbeikennis Exanien.
B—S SCULAIR.
Verslag van do Commissie voor Opvoedig en Onderwijs.
Curatoren van lie Nornmalsehool.
Commissie voor heb Institunt voor Doofstommen en Blinden.
Cornmissie om to waken voor lie belangen onzer Kerk in verbnnd met de voorgestellie ondor
wijzende Universitoit (Aeta pag. 62).
37. Naar do Synode worde vorwezen hot volgende verzook van den Ring van Beaufort: “ Om iJ~~ do Rege.
ring en bet Pariemont er op ann to ciringen, dat hot ondorwijs in sendingsdholen benerkb sal worden tot ~°taudnard
III, on dat meer tijd en oandacht worden gegoven ann hot godsdienstig onderwije.”
Synorlale C’mnm issie. V

VI. HET THEOLOGISCF[ SEMINACIUM.
Versiag van de Curatoron van hot Theol. Serninarinrn.
Versing van de Comniissie voor hot Admissie Examen.
Verslag van lie Commissie van’Examinatoron van Kandidaten tot den H. Dienet
38. Do Synode bosluite datbij hot Admissie Examen lie onderwerpen Hebreeuu’selt. i\~dviiri’ndsch, i~’ij1~elsc1ie Ge
schiedenis, en Alqemeene Gesohiedenis verplichtend snilen zijn voor nile kandidaten, welken
‘and zij cole mogen
bebaalcl hobben.
V/i

(iJiOcnS E,”a~i,em

29. Bij do lijst van onderwerpon voor bet Adniissie Examen worde gevnegd

“

ljxannnaforen

Gescliiicienir van Znil Aftika.”

~crdot von! (Jii’qic Examino!oren.
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40, Onder de vakken in Artt. 174 (b) en 178 (c) onzer kerkelijke wetten genoemd, worde ale additioneel yak
opgenomen—de gescliiedenis de r Cli?’ ~ste?ij ke Zending.
41. I)e Ring verzoekt de Synode bij haar aanst. Vergadei’ing:
(1) de zaak van liulpbehoefte van Theol.

Studenten

iii

Dc. D. J. Pienaur, A.

Zn.

ei’nstige overweging to nemen, en

(2) cone Centrale Co missie te benoonien, die met behulp eener Commissie door elken Ring benoemd, de
golden van elke gemeente tot dit doel ontvangen, naai’ de behoefte toedeelt.
Ring van Kaapstad.
42. Verslag door de verschillende Ringen van hetgeen door hen in dezaak deroiidersteuning van hulpbohoovende
studenten gedaaii is, (Acta page. 63).
Vu—EON D SEN.
A.—ALGEM CEN.
Versiag van den Zaakgelastigde, en Qu~stor der Kerkolijke Fondsen.
Versiag van do Commissie voor het Kerkekantoor.
Versiag van de Commissie voor Huipbehoevonde Gerneenten.
43 Dc zaak van liet Sustentatie fonds worde aan eene Conirnissie opgedragen, em to zion of zij wenschelijk en
uitvoerbaar is, en nan cane volgonde Synode volledig rapport to doen (Aeta p.p. 43, 70).
44. at cone Commissie benoemd ivorde, om over hat daarstellen van eem Fends ter verzorging en opvoeding van
de kinderen der zendeliiigen van onze kerk ann (10 volgendo Synode to rapporteeren (p. 49).
45. Do Hoog Eerw. Synode words verzocht hat thans bestaaucle Fonds voor Hulpbehoevende Gemeenten zoo
danig to vorgi’ooten, door oiidei’ aridoi’en do jongelieden er voor to organiseoren, dat het ale Sustentatie Fonds voor
anne en niouwe Gemeenten kan dienen.
Ring van Burgersdorp.
4G . Aaugezien de ger~een±o Knysna niot in staat is de voIle Synodale heffingen op te brengen, zoo worde h1t
der IIoo~ Eerw. Synodalo Commissie sterk aanbevolen ann dezo gemeente huip te verleenen nit het Hulpbehoeveude
Gemoenton Fends.
B.—HET PENsloEN Fo~os.

Ring van George.

47. Aanbeveling nan do Synode, dat aan Ds. W. Corrnack uitbetaling van zijn pensioen uit bet Prod. Pensioen
Fonds zal gesehieden van den dag waarop hij zijne demissie ontving.
Synoda le C’ornmissie.
48. Aanzeek orn toekenning van peusioen aau Us. A. A. Louw, van iV~)order Paarl; en em dispensatie van Art.
402, (1), opdat horn zijn pensioen moge worden uitbetaald, gerekend van den dag zijnor demissie.
(Joiarnissie van den Ring van Paarl.
49. Daar do gemeente Knysna, wegons onvermogen, van haar aandeel in hot Prodilcanten Pensioen Fends
vervallen is, neme do Hoog Eerw. Synode de noodige stappen, tori einde deze gernoente weêr ale deelhebster in
genQemd Fends op te nemen.
Ring van George.
50. Dat de gorneente Calvinia voor do tookomst onder do ITt (derde) Kiasso voor het Pandd. Pensioen Fends
geplaatst worde, daar do gorneente Nieuwoudt T7711e van doze geineente reeds afgesneden is, en binnen weinigo
maanden waarschijnlijk nog cone audere getneento binnen hero tegenwoordigo parochie sal opgericht wordon.
Kerkeraad van Galvinia.
51. Verzook van de gemeente N~euw Bethesda, op baiteugewone en dringende redenen gegrond, dat zij vrijge..
steld moge wordon van hot. storten van do additioneele goidsom, in Art. 398 bepaald, als zij tot hot Predikanten
Pensinen Funds toetroodt; en, ingeval dit verzoek wordt toegestaan, dat zij in do IVe (vierdo) kias megou g’eplaatst
worden.
Kerkeraad van Nieuw Bethesda.
52. Missiove van do Moderatuur der Nod. Horv. of Gerefoi’meorde Kerk in do Z. A. Repabhiek, de vraag behel
zondo Of er nlogalijld?eil hestaat dat do gomoenten dior ket’k deelon in hot Predikanten Pensieon Foud~ dor Ned.
Geref. Kerk in ~‘.uid Af.rika en zoo ja, ondor w’elke voorwaardon ihit zon niooten g’eschieden P
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0.—PROD. WEDUWEN FONDs.

53. Do H. E. Synodo ovorwege do wenschelijkheid van hot Predikanten Weduwon Fonds op zoodanigeii voet
to stellen dat, even als in andere assurantie maatschappijen, deelliebbers desverkiezende eene hoogore jaarhjksche
contributie kunnen betalen, ten einde aan hunne weduwen eene hoogere toelaag to verzekeren.
Ds. J. E Botha.
D.—LE005.
54. De Synode besluito tot hot afschaffen van do leges bij hot uitreiken van Attestaten of Certificaten van lid
maatschap.
Ds. A. A. Weich.
VIII.—CHRISTELIJKE WERKZAAMHEID.
Versiag van do Commissie voor Speeiale Evangelieprediking.
Vorsiag van do Commissie voor hot Arboidsbureau (Acta pag. 70).
Versiag van de Coinmissie voor do Arbeidskolonien (pag. 70)
Versiag van do Coinmissie voor Tractaat vorsproiding (pag. 70).
55. Do Vergadering ovor~voge do noodzakelijkheid van do aanstelling van eon of moor leeraren, aan wie za~
worden opgodragen do bohartiging van do goostelijko bolangon onzor gemoente-leden, die langs den spoorweg
wonen,
Ds. D. J. Pienaar. A. in.
56. Eon goordende leeraar of zendolillg wordo aangesteld om hot groot getal loden on huisgozinnen behooronde
tot onze kork on wonondo langs don spoorwoglijn on bij do vorsehillondo staties op to zoekon en to bearboidon.
Ds. 0. A. ,Scholtz.
Ds. A. H. Refmeyr.
57. Do Synode ovorwege bij oono der samonkomston voor Broodorlijk Onderhoud of do Verooniging tot
0hris~o1ijk Strevon niot eon dooltroffond middol aan do hand goeft, om do jougd voor Christus to winnen en voor
do kork to behoudon.
Ds. C. P. J. Muller.
58. Do Synoclo nemo stappen om don Bijbol te doon uitgovon in moor oonvoudige taul.
Kerlceraacl van Qudtshoorn.
59. Do Synodo norne stappen tor bovordoring van oeno moor stolsolmatige bookvorspreiding ondor do leden
onzer Kork.
Ds. J~ F. van Heerden.
Ds. P. van der Merwe.
IX.—WETSVERANDERINGEN.
Rappoit van do Permanento Coinmissie van Rovisio.
A.—Dooa DEN ScRIBA SYN0DI 0NTvANGEN.
60. De Synode gove aan do Synodale Commissie maclit oni to dispensoeron van do bopaling, in Art~ 14 (4)
“die ton minsto eon vol jaur op hot Iidrnaten.rogister bo’<end staan.”
Kerkeraad van Groenepunt.
61. Art. 14 (6) wordo geroyeerd.
Ds. LI. Muller.
62. Do Synodo worde vorzocht in Art. 37 achtor hot woord “ Octobor” in to voogen of Norember.
Ring van Bburgersdorp.
63. Do Ring vorzoeke do Synodo hot eorsto gedoolto van Art. 38 zoo verandord to krijgen dat in ‘t vorvoig
ieder Prodikant, van d~n afgovaardigdo vorgezeld, naar do Rings Vorgaderingon zal gaan.
Ring van Kaapstad.
64. In Art. 58 wordo hot woord “Maclit” veranderd in liohaarn.
Kerkeraad van Steynsburq.
65. In Art. 190 worde “Ringsvorgadoring ‘ veranderd in Ring.
Ds. C. Murray.
(56. Art. 179 wordo goroyeerd.
Do. C. hturray.
67. Art. 405 wordo gosclirapt.
Dr. J. J. Kotzé.
68. Geroyeord wordon ‘ Bepalingen on Aanbovelingen” 9 a, 15, 25 on ti7.
Ds. C. Murray.
69. Be Synodo gore eone vorkiaring van hot ondersehoid tusschon “ Bopalingen” waarvau sprake is op hI. 1
dor korkolijko Wotten en “ Ilopalingon “ die voorkornon op pag. 145, en vo!gonde. To or geon ondeischeid dan
wordon laatstgenoemclon gevoegd onder iVetleii en Bepalingen.
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Met het oog op zoodanige verandering, worde bet aan do Oommissie van Revisie opgedragen, het Wetboek nauw
keurig na te zien en vdór de v~lgende vergadering der Synode in beter geredigeerden vorm toy barer goedkeuring
Voor to leggen.
En met het oog op deze verbeterde redactie zoowel als op de noodzakelijkheid van bezuiniging besluite de
Synode om dit jaar geene vernieuwde uitgave te doen clrukken, maar do wetten die gemaakt mogen worden ale
bijiage verkrijgbaar te stellen.
JJs. C. lilurray.
70. Deze Ring verzoeke de Hoog Eerw. Synode, dat do Synodale heffingen, bijname ole 4~d. voor elk lidmaat,
voor de gemeenGen die deel hebben nan het Ponds voor Hulpbehoevende G-erneenten verminderd worden.
l?iag van Burgersdo?~p.
BESCHUJJVINGS-pTNTEN NOCICOMEN BIJ DEN Sceisi DER PERMANENTE CoeIeIIssIE VAN Ravisis (ART 65.)
71. Art. 79 worde 78 en omgekeerd. Ann Art. 79 alzoo geteld, worde bijgevoegd
de Rapporten in het vorige artikel vermeld.”

“alsook met betrekkiug tot

Dc. D. I’oss.
72. Art. 156, ci worde, ale geheel overtollig geroyeerd.
Ds. D. lioss.
73. Opdat aanstaande studenten ann bet Theologiech Seminarie meer tijcl hebben om sick behoorlijie voorte
bereiden in die vakken voor bet Admissie Examen die in do Universiteits Examina niet begrepen zijn worde
bepaaid :—dat voortaan bet studie-jaar ann het Seminarie in Januari sal beginiien ; en dientengevolge in Art. 158
(2) do woorden : “ September” en “ October” veranderd in : “December “ en
Ds. J. H. Hofmryr.
74. In Art. 206 worden de woorden: “uit drie leden” vervangen door: “uit zoovele loden als door eileen Ring
iioodig geacht.
Ds. H. iluiiller.
75. In Art. 344, worden na ‘t woord “ Consulent” ingevoegd” of bij ontstentenis, door eon anderen Leeraar, lid
des Rings, daartoe door do Ringscommissie benoemd.”
Ds. B. B. Keet.
76. In Art. 28 worde eon maximum ingevoegd.
Ds. D. Ross.
77. De redactie van Vorm B tweede alinea, On~vaugsten: Art. 370 lit ci. tweede ziusnede: en aanbeveling
XLVIII, worde in overeenstemming met besluiten der jongste Synode gebracht.
Ring van Burgersclirp.
78. In Art. 384. derden regel, worden vóór bet woord Kind cii hot woord Kinde rem, bet woord miuderjarige
geplaatst, en do woorden : “ ~‘n zuiks” tot “ bereikt,” geroyeerd; en in Art 387 worden : onder do 18 jaren oud
geschrapt, en minderjariye vóSr kinderen ingevoegd.
Ps. P. Ross.
79. In Art. 402 (1), worden do woorden: drie maanden to vorem, geroyeerd.
$0. Art. 34 (5) worde
Kerkfonds kan vervullen.

so 1 gewijzigd,

dat

00k

eon lid Jar gemeente do betreklting van Kassier van bet gewone
Dc. D. J le B. ilIcorcl,anci.

Zij hebben do eer slob te noemen, met toebidding van ‘s Heeren tegenwoordigheid, licht en biding voor
do Vergadering.
Van do Hooge Kerk Vergadering
De clienstwillige dienareu,
J. J. KOTZE, Th. Dr.
A, MOORREES.
J. H. HOFMEYR.

RAPPORT DER SYNODALE COMMISSIE AAN DE
H000-EERWAARDE SYNODALE VERGADE
RING VAN 1897w (Zie Art 78)
De Synodale Commissie heeft de eer mits
dezen aan de RoogEerw. Synode te be
rigten, dat zij, ingevolge Art. 78, op 30
September 11., en volgende dagen, bijeen-.
vergaderd, getracht heeft aan de opdragt
haar gegeven te voldoen; en biedt in dit
Rapport den uitslag harer werkzaamheden
haar aan.
Met dit Rapport legt zij ter tafel de Ver
slagen van den Aetuarius, de Moderatnur,
de Synodale Coinmissie en den Scriba Sy-.
nodi, die alien betrekking hebben op werk,
in bet belang onzer Kerk gedaan sedert den
afloop der iaatste Synodale vergadering tot
op den dag der bijeenkomst waarvan dit
Rapport gewaagt.
In verband met deze Versiagen heeft zij
geene andere aanbeveling aan de Synode te
doen, dan dat zij meent dat, naar aanieiding
van No. 4 van bet laatstgenoemde Versiag,
bet wensehelilk is, dat de aandacht van de
Rings Scriba’s bepaald zal worden bij het
noodzakelijke der getrouwe voldoening aan
Art. 71 onzer Wetten.
Voordat zij bet advies geeft, waartoe zij
geroepen wordt, wenseht zij bekend te
steilen dat zij het zich ten plieht beschouwd.
heeft eenen brief van deelneming op te
stellen ter toezending aan den WelEerw.
Heer A. A. Louw, die zich door verzwakte
ligchaamskraehten
genoodzaakt
gezien
heeft zijne bediening neder te leggen.
Ret advies waarmede zij de Synode
wenscht te dienen, ornvat de volgende be
schon wingen, wijzigingen en aaubevelingen,
met betrekking tot de geredigeerde beschrij
vingspunten, die naar volgorde behandeld
worden :—
I. Smo~z EN RING.
1. De inhijving dezer gemeenten worde
aanbevoien, en het regt aan hare Predikan
ten toegekend, dadelijk in de Synode zitting
te nemen, zoo de iniijving doorgaat; en aan
hare Kerkeraden Afgevaardigden naar deze
Vergadering te zenden.
2. Bij de behandeling van dit punt, in
verband met Ds. Strasheims rapport, bleek:
a. Dat het noodzakeiijk is dat de Eerw.
Groenewaid geordend zal worden, ais er niet
spoedig een Predikant in Rhodesia aange
steld wordt;
b. Bat de drang der omstandigheden zoo
geb~ed end vordert, dat geordende niannen
aldaar werkzaam zijn, dat eerst de Modera
tuur zich gedrongen heeft gezien tot de
ordening van den Eerw. A. Liebenberg
toestemming te verleenen; en de Synodale
Commissie in hare Eerste Zitting meest

besluiten veriof te geven tot de dadelijke
ordening van den Eerw. Le Roux.
o. Dat, naar het begins-i in Art. 27; iieer
gelegd, de Zendeiingeu in Rhodesia onder
toezigt van de Moderatuur, en onder de
tneht van den naasten Ring zuilen moeten
staan.
d. Dat de Synode maatregelen in het
werk dient te stellen, waardoor de aanstei
hug van eenen ]eeraar a~daar verzekerd zal
worden.
e. Dat het wenschelijk is, dat het toezigt
over en de bevordering van bet werk aid aar
in handen van de Moderatuur zal biijveu.
f. Dathetnoodzakehijk was Ds. Strasbeim
te vragen om opheldering van de uitdriik
king aan het slot van § c van zijn Rapport:
“daar . . . . hij dus aanmerkelijke schade
geleden heeft,” waarop door hem per brief
geantwoord werd, die ter tafel zal worclen
gelegd.
g. Dat de Commissie het wensehehjk
acht dat de Synode nan Us. Strasheini hare
erkentelijkheici voor het werk in Rhodesia
gedaaii betuigen zal.
3. In handeu van de Commissie van Orde
gegeven.
4. Naar aanleiding van dit punt won t de
volgende wijziging van Ait. 12, (L) ~.,
voorgesteld: leden van Permanente Corn
missien worden bij elke Synodale Vergade
ring benoemd, en biijven in functie tot de
volgende vergadering. Be namen worden
voor goed of afkeuring nan de vergadering
voorgedrageu door de Moderatnur, die des

verkiezende een of meer iedeu zai verzoeken,
haar zijne medeieden voor te stellen.
Bij Ringsvergaderingeu geschiedt de
voordragt door één lid der vergadering voor
elke zooclanige Commissie rooraf door den
Voorzitter benoemd.
5. Naar de Commissie van Orde verwezen.
6. Aanbevolen datde ontvangst van d zen
brief zai wordeii erkend in een broederlijk
schrijven aan de genoernde Synode.
7. Ben concept brief, ten antwoorci op (lit
schrijven, zal ter tafel gelegd worden.
8. Do afvaardiging van eenen of meer
vertegenwoordigei-s onzer kerk naar de
aanstaande .A.liiantie, onder dezeifde voor
waarden ais vroeger, wordt aanbevolen; de
benoeming door de IVioderatnur te ge
schieclen.
Op een schrijven van de Gereformeerde
keik in Amerika samen met Dr. Mathews
brief gezonden, word t een concept ant
woorci opgesteld dat der Synode zal wordea
vooi-golegI, met aanbeveling dat de brief
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in hot Hollandsch zal worden gesehreven,
en vergezeld gaan van eene vortaling in
het Engelsch.
9. Van wege gebrek aan toeliehting, is
eene aanbeveling hier niet wensehelijk.
10. De Ooinmissje aeht het niet wensohe
lijk dit verzoek aan de Synode aan te
bevelen daar de bezwaren tegen eon alge
heelo herroeping der Ordonnautie zoo
gewiohtig zijn, dat zij het niet raadzaam
oordoelt zalk een maatregel aantebevelen.
11. De aanneming van hot her gevraag
de worcit niet aaribevolon, omdat, hoewel
hot niet te ontkonnen is dat de opgave der
formulieren van eenigheid eenigszins on
duidelijk is, do uitdrnkking: “ do Geloofs
belijdenis van de Synode van Dordreeht,”
in genoemde sectio, voor geen andere
verkiaring vatbaar is dan in Art. 1 onzer
wetten daaraan gegeven, n.m., ‘•do Neder
landsehe Geloofbolijdenis, do Heidelbergsehe
Cateehismus en de Dortsche Leerregels,
aangenomen door do Synode der 0-ereformeerdo Korken gohoudon to Dordreeht, in
de jaren 1618 en 1619.”
Om welke reden do Synode van oordeol
is dat ergeen billijke grond van ontovreden
hold Over doze opgavo der belijdonis
schiften, en derhalve geen gebiedendo nood
zakelijkheid voor eene verandering bestaat.
12. De Synodo handele thans niet in
do zark, maar drage aan den Ring waar
onder Strydonburg sortoeren zal op, or eon
wakend og op te houden, en wanneer
zuiks noodig is handelend op to treden.
13. De Synode antwoorde op deze vraag:
dat de Ned. 0-er. ‘ erk van Zuid Afrika
nog altoos staat hij do zuivere Gereformeer
de belijdenis, haar van do vaderen overge
leverd, die zij waar geroepen, bereid is to
handhaven.
Dat do kerkelijke bepalingen den weg
voorsehrijven waarop kerkeiijke ambte
naren en liehamen die van de zuivere leer en
praktijken mogen afwij ken voor de bevoeg
do kerkelijke vergaderingen kunnen wordon
geroopon, en do Synode derhalve geen
kennis nemen kati van algemeone besehul
digingen waariu geen bepaalde personen
genoernd, en die niet laugs wettigen weg
voor haar gobracht wordon.
Dat lidmaten der kerk ontrouw zijn aan
hunne heilige verpliehtingen indien zij in
plaats van haar to helpon do zuivorheid
der leer to handhaveu, zich tovreden
stellen met algemeene besehuldigingen
zoncler bepaalde klaeht togen eenig porsoon.
Voorts spreekt zij do wenschelijkheid
nit dat broeders loeraren worden opgewekt
in een reeks van traktaatjes een duide]ijke
voorsteHing to gevon van de leer en
praktijken ouzer kerk, ten behoove dor
zoodanigen, wier gemoederen door valsehe
voorstellingen vei’ontrust zijn.

14. Hot gevraagde kan, ale praktisch
onuitvoerbaar, niet aanbevolen worden.
15, 16. Een plan van Ringsverdeeling
wordt ter tafel gelegd.
17. Ret beoogde doel zal best bereikt
worden door bet toezonden van vormen aan
do onderseheidone korkeraden, zoo ingerigt
dat zij tot loiddraad kunnon dionen van do
wijze, waarop do Afsehrifton moeten go
houden worden.
II. Ku ERAAfl EN Gunuuwpu.
18. Ret antwoord worde gegeven: De
Hulpprediker heeft dat regt niet.
Hierbij wordt aanbevolon, dat do Corn
missie van Revisie vorzoeht zal wordon,
wijzigingen voor to stellon van Art. 190 en
324, waardoor or geen mioverstand in dezen
zal kunnen bestaan.
19. Als verkiaring worde gegevon: hot
quorum van den dienstdoenden is ook die
van den geeombineerden Kerkeraad.
20. Do wet maakt het duidelijk, dat 14
eene volstrekte meerderhejd is van 27.
21. Hot volgende antwoord wordt aan
bevolen: Ja zoo er andorszins niets op zijne
leer of zijnen wandel te zeggen is.
22, 2.3. De aanneming van doze voor
stellen kan de eommissio niet aanbevolen.
24, 25. Deze punten worden der good
keuring aanbevolen met den wenk, dat zij
in den herderlijken brief zullen besproken
worden.
26. Dit vindt geene onderstouning bij do
commissie, daar zij meent dat do wet reeds
ge n oegzame voor’ziening maakt.
III. TUCHT.
27. Wordt aaiibevoleri, deze kennisgoving
eenvoudig te lateu notuleren, met voorbo
houcl echter, van bet regt om, indien do
Ring van Albanie zuiks later noodig mogt
oordeelen, kennis te nemen van do houding
van Ds. Joosto tegenover onze Kork.
28. Op gronden, die in do Synodo zullou
worden voorgelegd, wordt aanbevolen, dat
hot appel van de hand gewezen wordo.
29. Redenen zullen wordon genoemd
waarom aanbevolen wordt dit appel van do
hand te wijzen; en eene Commissie nit den
Ring van Swellendam hem en do andere
botrokken partijen zal ontmoeten, ten eindo
het geschil nit de wereld te maken, en
alzoo den weg te openen voor zijne wedor
opneming in onze Kerk.
30. Daar dit beroep op do Synodale Corn
missie komt met voorbijgaan van den Ring,
kan hot niet aaugenomen worden, op grond
van artt. 234, 268 en volgende; en moet
k~ager naar den Ring van Swelleridam
worden verwezon die de zaak bob andelen
zal volgens artt. 268 en volgendo, zonder
inaehtneming van artt 269 en 270,1—wat
dan ook aanbovolon wordt.
31. Daar blijkens dezo stukken ontevre
denheid bostaat met den kerkeraad van
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Beaufort West, wordt aanbevolen met
doze Momorie te handelen volgens artt.
295, en volgondo: dat is, zij moot gestold
wordon in handen van den Ring van Beaufort.
1V. Dz ZENDING.
32. Ret hier booogde dool zal beroikt
worden door de inlassehing van het woord
bewijs na do woorden “Art. 125; en” in
Art. 214, 1 der kerkewetten.
33, 34 en 35. Doin doze punten gevraagde
wetsverandoringon worden niet aanbevolon.
36. Hot ontbroekt der Synodalo Coin
missie aan do inlichting, die eerst aan do
Synodo zal word~n voorgelegd, weshaivo
zij hior goen gevoelen kan uitspreken.
In verband met hot Rapport der Binnen
landeche Zending Commissie, word en de
voigende aanbovelingen gedaan:
a. Dat hot in § 6 besprokene naar do
beide Zending-Commissien tot hot voor
dragen van eon voorstel ann do Synode sal
wordon vorwezen.
5. Dat de behartiging van den wonk, in
aanhangsel B, aan $ 9 toegevoegd met
botrekking tot hot beroepen van looraars
voor de Zonding—gemeenten, aan do dis
cretie van do Binneniandsehe Zending
Commissie zal wordon overgelaten.
c. Dat op passende wijse (zie $ 11) nit
drukking sal worden gegeven van do
hoogo waardoriug door do Synode van de
nitnemende diensten door wijien ‘ Vador
Kretzen” en den sod vroeg outsiapon Broe
der rpeske als ook door den betreurden
Ds. Ferguson—aan de zendingzaak in ver
band met de Kerk bewezen.
d. Dat vermeerdering
der
zoozoer
gewaardeerde en noodige bij dragon tor
ondorsteuning van ons zendingwerk o.a.
gezoeht worde in bet gobruiken der
middolen in § 14 genoemd.
e. Bat naar aanleiding van § 15 met aan
hangsel A, hot aanbevelen van hot work
van Evangehsten in do gemeenten, mits dit
geschiede onder toezigt van do Binnenland
sche Zending-Commissie en in voile ver
stancihouding met do leeraren en kerkera
don der gerneenton die zij bezoeken, do
gunstige overweging des Synode verdient.
f. Oat de Synode hare erkenning sal
uitspreken van den ijver en dehelangstelling
door Os. D. S. Botha als lid en secretaris
des Binnenlandselie Zending Cornmissie
zoo langen tijd aan do zaak der Zending
ten besto gegovon.
Naar aanleidiug van hot Rapport der
Comm ssie van Toezigt over do Opleidingschool,
to Wellington wordt aanbevolen:
a. Oat do aanstelling van eeneu man in
do plaats van Os. Ferguson, na ernstige
overweging van hot in § 3 van dit Rapport
bosprokene, goschiede met hot oog op do
volgonde wonken die de Cornmissie aan de

Synode voorlogt:
1. Do zakon to laton blijven zoo als zij
thans zijn ;—nameiijk: do Curatoren dor
Inrigting zorgon, golijk tot hiertoo, voor
hot ondorwijs, torwiji do kork, door haro
Commissie van Toozigt, en do Commissie
van Examinatoren voor Godsdionstondor
wijzers on Zondolingon, do geiogenheid
hooft to oordeo]on over hot work dat or
godaan wordt.
2. Oordoolt do Synode dat do kerk het
ondorwijs dor Zondolingon on do aanstelling
van eon leeraar, die dat work doet, in haar
handen hobbon moot, sal dat kunnen
goschiodon zoo or gozorgd kan wordon voor
hotgeen noodig is tot zijn onderhoud,
zogge: de som van £400.
Do Commissie moont, dat na aftrek van do
som van £200 voor do opleiding van zende
lingen in aanboveling XLVI toegozegd, or
wol op £150 en meor van de Pinkster
collecton kan worden gerekend. Van wogo
do Oploidingschool wordt oone som van
£100 gegeven, zoolang die Inrigting blooit.
Be Synode zal oordeolen of uit de Fondson
der Binnenlandsche en Buitenlandscho
Zending, on do Prodd. Zending Vereoniging
die uit doze Inrigting van arboiders voor
Zion mooton wordon, eene toelage tot onder
houd van don leeraar gevonden kan wordon.
5. Dat do Synode plannen berarne, om
doze Inrigting moor voor do aandacht dor
kork to brengen, en op hot hart harer loden
to bindon.
c. Dat do volgondo aanbeveling van hot
Rapport (zie § 5) goodgokeurd worde:
“Wannoor iomand genoegzaalu ontwikkold
is om van do lessen nut to trokkon, en
slechts in onkolo vakkon ton achtoron is,
wordo hot aan do discretie van do Commis
sie van Toozigt gelaton orn tot zijno toola
ting toostemming to goven.”
Naar aanloiding van hot Vorsiag der
Buitenlandsche Zending Commissie, wordon
do boide rolgendo voorstellen aan do Synode
aanbevolon.
a. Dat do goodkeuring dor Synode go
vraagd wordo van do overoonkomst in dit
vorsiag, onder 10, 1 gonoemd, als getroffon
tusschen do Buitonlandsche Zending Corn
missie en do Prodikanton Zending Vereoni
ging.
b. Dat or van wego do Synodo eon
hartelijk woord van aanboveling uitga, om
het work van don Vrouwen Zonding Bond
on van do Prodikanton Zending Vorooni
ging bij onze gernoonten vordoro onder
steuning door gobed on gavon to doon
vindon.
V. ONDERwwIJs.
A.—Godsdienstig.
Met hot oog op bet Vorsiag van de Zon.
dagschoo~ Commissie, bovoelt nwo Commis
sio aan
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a. Do Synode drage aan do Zondagschool
Commissie op, jaarlijks eone Circulaire aan
elken Leeraar to zenden, met eonen vorm,
waarin al de bijzonderheden worden aan
gewezen die in het verslag, waarop in Art.
104 gedoeld wordt, van hen worden ver
wacht.
b. Dat het houden van jaarlijksehe
Zondagsehool Conferenties door de Synode
aang enioedigd worde.
c. Dat de Synoclo het gebruik van do
Kindervriend hartelijk aanbevele.
ci. Dat de dank der Synode toegebragt
wordo aan de Zondagschool Commissie
voor de zorg die zij a~n hot werk haar
toevertrouwd besteed heeft.
B.—Seculair.
Ingevolge van het Rapport €Zer Bynodale
Comm issie voor do Opvoeding, worden do
volgende aanbevelingen aan de Synode
gedaan :—
a. Dat do Synode bij het Departement
van Onderwi~s en do Regeering aandringe
om Kostscholieren, die behoeftig zijn, mins
tens £12 per jaar to goven. (Zie lit. c).
b. flat pogingen zullon worden in hot
werk gesteld (lit. d) om do Gouvor
nomentstoo~agon tot ondersteuning van
Seholen verhoogd to krijgon, en wel zoo,
dat voor Derdekias Publieko Scholon twee
derden van het salaris dos Onderwijzers
door de Regoering zal gegeven worden: en
voor allo andore scholen, de heift van allo
koston voor hare instandhouding gemaakt,
wat salarissen, hunr van gebouwen, logies
voor Onderwijzers, enz, betreft.
c. flat op nieuw bij hot Gouvernement
aangedrongen worde op hetgeen reeds in do
jongsto Synodo besloten is omtrent hot
verplichtende in het derde kias onderwijzers
examon van de Hol]andsche en Engelsehe
talon, of, waar het noodig mogt zijn,
fluitsch of Kaffersch.
ci. Dat de Synode onzer kerk van het
Departement van Onderwijs eische dat
de inspecteurs, die in de toekomst aange.
steld worden, ook van de Hollandsehe taal
genoegzaam kennis sullen hebben om or
behoorlijk in to kunrien examinoren.
e. flat voor do Onc1~rwijzende Univ’rsiteit
dezelfde Commissie als Commissie van
waakzaamheid sal aangesteld worden met
instruetie om geene besliste stappen te doen
zonder do Synodale Comrnissio or in to
konnon.
Aangaa’n~c1e do Normacslschool worcit voor
gesteld:
a. flat do Syr ode do Rapporten van den
Rector en de Curatoron der Normaalschool
met dank jogens den Heore aannemo
wegens den grooten voorspoed door die
Iririgting genoton.
b. Dat van wege de toegewijdheid on
bekwaamhoid van den Rector, zij non assis

tent on hot overige onderwijzonde personoel,
door do Synode, in overleg met do Cura
toren, niet alloon met den woorde, mear
ook op tastbare wijze blijk gegeven wordo
aan den Rector, on zijn medearbeidors, die
de Curcstoren zuiks waa~rdig mogen achten.
c. Pat, ale de Curatoren schikkingen or
voor kunnen makon, do cursus van zos
maanden of eon jaar door Dr. Muir aanbo
volen voor gomatriculoerde studonten zal
worden doorgevoord; maar dat de togon.
woordigo cursus van twoe jaren niot zal
worden afgeschaft, alvorens het blijkon zal
dat eon genoegzaam aantal gematriculcerdo
studenton zich aanmoldt.
ci. In verband met bovenstaande worden
do volgendo voranderingen voorgosteld:
1. Art. 118,:—in plaats van “benevens
£40 tot hot salaris der beide onderwij~
zero “—wordo gelozen: benevens eon genoeg.
same toelaag tot het salaris der onder
wijzers.”
2. Art. 1l9—In paragraaf 1 bij te
voegen: ook gernatriculeerde stud enten, die
tot verdere opleiding in do onderwijskunde
rich mogen aanmelden.
e. flat voldaan kan wordeu aan den
wensch, uitgedrukt door do Curatoren in
punt 1 paragraaf 3, om, namelijk, roglo
menten to wijzigen, of nieuwo tijdelijke
bepalingon to maken, on dan ter good
keuririg aan do volgendo Synodale verga.
dering your te leggen.
f. flat het den Jongelieden die naar do
Normaalsehool kornen, duidelijk en ernstig
inoet worden to verstaan gegeven, dat do
hulp tot studio, in do Norrnaalschool ver
bend, uitsluitend bestemd is voor hen die
in goeden gomoede verkiaron kunnen voor~
nemens to zijn zich aan hot onderwijzers
yak to wijden. flit goldt ook van hen die
later hot leeraarsambt willen aanvaarden.
g. Vat met betrekking tot een wenk van
don Rector omtrent het geven van bourzen
aan dagscholieren, die zich onderscheiden,
en begoeren htinno studiën voort to zetten,
hot wenschelijke, dat vrijgovige vrienden
do Kerk hierin ter hulpe kwamen, worde
uitgesproken; en dat de Synode hot don
Curatoren opdrage om, ale er fondsen voor
handen zijn, aan den weak van den Rector
gevoig te geven.
h. flat de verdiensten van Ds Stoytler,
daarin, dat hij can doze Inrigting door
Godsdienst onderwijs onzo Kerk moer regt
streeks vertegenwoordigde, door do Synodo
erkend worden.
i. Dat aan den brooder S. V. Hofmoyr
schrif~elijk worde to kennen gegeven de
waardeering die de Synode hecht can zijue
goede en groote diensten als Penniugmees
ter dezer Inrigting.
j. Dat do Synode haar gevoe~en uitspreke
ointrent de irivooring van “Sch~ol Boards”
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(Permanente Schoolbesturen’, en eene
Comniissie van Waakzaamheid aan stelle,
snot Let cog op enne mogeiijke verandering
in hot stelsel van Onderwijs.
37. Daar Let getal kinderen op de Zen
dingseholen, die den derden Standaard pas
sereti, nog geene drie uit do honderd be
draagt (slechts ~. 25 percent), worde hot
vooraisnog aid noodig geacht nan to drin
gen op do vervuiling van den hier uitgespro
ken wenscb.
Ret laatste gedeeHe van dit voorstel be
hoort bij do Synode to huis—alleen in zoo
verre bet onze eigene Zendingscholen be
trolL Het worde nan de Binnenlandsehe
2’ending Commissie opgedragen, naar be
virid van zaken in dezen te handelen.
1~T[ BET TuEoLoGlscH SEMINABIIJM.
38. Op dit punt wordt de Synode~ ver
wezen naar het door de Comrnissie van
Revisie aanbevolene.
39. In Art. 155 (9e regel) worde, na
“Algemeene Gesehiedenis,” de woordon in
gelascht: waaronder oak kegrepen is geschie
den/s van Zuid Afrika.
40. Dc voorgestelde toevoeging wordt
niet wenschelijk geacht, vermits de ver
meerdering van hot aantal vakken voor het
Proponents- Examen niet raadzaam g000rdodd wordt.
41. Eerie Centrale Commissie worde ann
gesteld, die do toedeeling der bijdragen
voor Hulpbehoevende Jongelingen zal be
Lartigen, iii verband met do Commissies
door de versehiliende Ringen met do zorg
voor doze Coilecte belast, (Art. 49, 2).
42. Dit versing zal, als afzonderiijk sIck,
ann de Synode warden voorgelegd.

VII.

FONDsEN.

A.—ALGEME EN.

Hot T7ers lag van den Zaakgeiastigde
maakt do volgende nanbevelingon wensche
lijk
a. Dat., met hot oog op den slant van hot
Foods voor do Binnenlaadsche Zending en
op do noodzakelijko uitbreiding der week
zaarnheden, do Gemeenten opgewekt worden
tot mime bijdragen voor dit belangrijk
werk.
b. Dat do aandaeht dor Synode gevestigd
worde op Let verblijdendo teoken, dat nit
genieenten uit do heideneri bijdragen tot
Let Foods der Buitenlaudsche Zending zijn
ontv~ngon.
c. Dat de Synode er op lotte, dat 16
Gemoenten niets bijgedragen bebben tot liet
F~~nds v~or den Derden Professor ann hot
Thoologisch Seminamie.
d. Dat ann do Conimissie van Revisio
opgodragen worde, do neot nati den voet
van pag. 33 der Kerkelijke Wottea zoo to
voranderen dat do coilecten voor dit Ponds
trouw behartigd zullen warden in die

gemeont en waar or geeno b~jdragen nit do
Kerkekas voor dit dool gegeven worden.
e. Dat or op gelet wordo dat de Zuster
kerken in de nahurigo staten zeer getrouw
geholpen hebben met hare bijdragen tee
ondorsteuning vat hetTheologis~h ~ at /t.a~ iota
f. Pat bet niot raadzaam is hot voorstel
van don Ring van Burgersdorp aan te
neruiexi, dat or vermindering zal zijn van
do heffling van 4~d. voor het Synodale ~‘onds
voor ondorstounde getneoatea uit hot HuIp
behoevendo gemeenten lands.
g. Dat Let verzuim van vole Kerkeraden
met hot London van do voorgoschroven
collecte voor list Synodale Opvoedings Ponds,
waardoor or eon tekort in do kas is, wordo
vergoed door oene bepaling dat de achIer
stalhge Collecten zullen gehouden wordon.
h. Dat Let noodigo godaan worde tot ver
meordoring van liet b~hodesicn Fends, indien
hot work aldaar zal voortgezet worden.
i. Dat grooto rermeerdering van het
ilugenoten (J~edenkteeken Ponds noodig is, zoo
eon waardig Monument gesticht zal wordon.
k. Dat hot wenschelijk is, dat de Ring
van Kaapstad do aanbovoling van don Zaak
ge]astigdo met betrokking tot lret Bobben
Eiland Ponds in ovorwoging nomo.
1. Dat Korkoraden or ann horinnerd wor
don, dat wat sommige vorzuimd hebben to
doen, bet betalen voor hot hun toegozonden
exemplaar van de Kerkbode eon Synodaal
bosinit is.
‘in. Dat do Synodo hare aandacht wijdo
nan do weaken van den Zaakgelastigde, on
der a b on c van zijn Versiag.
‘is. Dat bij vraag 25, in Art. 52, gevoegd
wordo: van 1 Jali tot 30 Juni. (Zie slot
van b in hot Rapport).
a. Dat Korkeraden op hot hart zal wor
don gebonden dat hot zeer noodig is, dat zij
aDo nauwgezothoid betoonon in Let tijdig
opzonden van Vormon A en B.
p. Dat do dank dor Synode den Zaai~ge
lastigde betuigd worde voor zijno getrouwe
diottsten.
43. Hot ontvangeu Rapport wordt dor
Synodo voorgelegd snot de aanbeveling, dat
zij de Conumissio die hot hooft opgesteld
vorzoeke, geduronde do oersto week der
zitting bijoen to komon, ton oindo eon sneer
bepaald plan aan do Vergadoring voor to
leggon.
4t. Hot ingediende Versing zal ann do
Synode warden vooigelegd.
45. lit punt wordo bebandold in verb’incl
met hot vorsiag over een ~ustontalie Fonds.
46. Deze sank behoort bij de Commissie
voor Hnlpbehoevende Gemeonton to hnis.
B.

RET

PENsS0EN PONDS.

47, 48. Wordtaanbovolon, datdispensatio
van Art. 402, (1) vereend worde in do ge
vallen van Di. Cormack en A. A. Louw.
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49. Daar de voorwaarden, in Art. 396 (2)
gesteld te streng en drnkkend schijnen te
zijn, wordt, met bet oog op het ~.Ters1ag
van den Rekenkundige (Acta, 1894, pag.
52), aanbe~o1en, dat d~ vernietiging dec
verbenrdverklaritig geschieden zal oncler
inbetaling enkel van het bedrag der achter
stallige contributiën en verloopen renten,
gerekencl tegen 6 per cent. met en benevens
eene boete van 6 per cent.
50. lie Commissie heeft geene vrij
moethghei dit aanzoek aan te bevelen.
51. De buitengewone en dringende
redenen, die hier bedoeld worden, zijii haar
onbekend maar de Commissie is er niet
voor veranderingen in de tarieven te
brengen.
Voor het Pensioen Fonc~s worde N’ieuw
Bethesda in de IV Kiasse geplaatst.
52. lit verzoek wordb aanbevolen, mits
ervoor de Transvaal slechts drie kiassen
zijn, nam~lijk de drie hoogete kiassen van
bet Ponds ; dat in de Eerste geplaatst
worden de gemeenten, die 1,000 of meer
leden hebben,—in de !we’de, die met
tnsschen 600 en 1,000 leden,—in de Derde,
die minder dan 600 leden hebben ; en dat
die gemeenten op denselfden voet als de
gemeenten onser kerk sullen geplaatst
worden.
C. PREDIKANTEN We~DuwEN F0NDs.
a. Met de gedachte door den Zaakge
lastigde uitgesproken, dat eene boete van
100°/a per jaar voor achterstalligen, en eene
contributie van £8 voor predikanten die
hunne bediening hebben nedergelegd, wel
ligt te hoog sijn, vereenigt sich de Coni
rniSSie met.
5. Dat den Predikanten in de Transvaal,
die deethebbers aan bet Pied. Weduwen
Ponds sijn, gevraagd sullen worden ook
heffingen voor dit Fonds te verkrijgen—
wordt aanbevolen.
T)aartoe worde de concept-brief aan
deze Broeders, die aan de Vergadering sal
worden voorgelegd, en waarin tevens gomeld wordt, dat zij desverkieseude bet
bedrag dat van heffingen verwacht wordt
op andere wijzen sullen mogen vinden, door
de Synode aanbevolefl.

d. Van wege do ouduidelljkheid der
be eekenis van do woorden: “ die niet be
hoort tot de ~ed. (ieref. Kerk in Zaid
Afrika,” in de eerste paragraaf vaii Art.
376 voorkomende, worde aan de Commissie
van Revisie opgedragen, die in overeen
stemming to brengen met andere ~Vets
artikelen die dezelfdo zaak raken.
53. Hierop sal
later gorapporteerd
worden.
V. LEGES.
54. Dit versoek worde niet toegestaan,
daar do armen reeds die certificaten gratis
knnnen krijgeu. (sie Art. 141).
VflI.~CHaIsTELrJIcE WERK5AAMREID.

Bij het ovérleggen van bet Rapport der
Commissie voor het Arbeidsbureau, wenscht
Uwe Commissie aan te bevelen:
a. Dat eene zoodanige Commissie op
nieliw sal worden benoemd.
b. Dat eene som £15 niet to bovengaande
ter beschikking gesteld sal worden, tot bet
eerkrijgen van huip bij bet voeren. van
correspondentie door dese Commissie.
55, 56. Eon Rapport, waarin doze zaak
behandeld wordt, sal ter tafel worden
gelegd.
57. Naar de Commissie van ordo ver
wezen.
58. De Commissie beeft geene vrijmoedig
heid dit voorstel aan te bevelen.
59. Dese saak wordt besproken in een
Versiag, dat bij de Synode sal worden
ingecliend.
In eene barer eerste sittingen, benoeme
de Synode eene Commissie, die den Univer
siteitsraad sal ontmoeten, ten einde met
dat ligchaam te bespreken:
1. Be mogelijkheid van hot instellen van
een Examen door do Universiteit, dat gelijk
sal staan met het Matriculatie Exarnen; en
2. lie uitvoerbaarheid van bet stellen
van Vragen voor al de Universiteits
Examina in bet Hollandsch zoowel als in
hot Engelech.
Namens de Synodale Commissie,
J. H. Horuarri,
Scriba.

BIJLAGE I.

VERSLAG VAN DEN ACTTJARITJS SYNOUL
1894—1897.
No. 1.
Hot Nieuwe Wetboek beheizende do Wetten en Bepalingen voor bet Bestuur der Neder
duitsehe Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika,
zag Cet licht in het begin van Januari 1895,
zoodat de copiSn den l2den dier maand naar
de respectieve Kerkeraden konden verzonden
worden. Zuiks kon alleen gesehieden na veel
opoffering van tijd, om niet van buitengewone
inspanning to gewagen.
No. 2.
In 1894, den 27sten September, worSen
do volgende Candidaten tot do H. Dienst goad
mitteerd en door den Actuarius gelegitimeerd :—
James Murray Louw,
Johs. Petrus Liebenberg,
Willem Francois Petrus Marais,
John Addey Malherbe,
Rudolf Hendrik Theron van der Meulen,
Wouter do Vos do ~Tet
Nicohas Jobs. Brummer, MA.
Ernst Gideon Maiherbe, B.A.
William James Neethling,
Andreas Gerhardus du Toit,
Abraham Faure Louw,
Pieter Barend Jacs. Stofberg, B.A.
Den l4den November deszelfden jaars pas
seerde Ps. S. P. Malherbe, dienstdoende Leeraar
der Gemeente van Kruisvallei, het colloquium
doctum.
In 1895, den 7den November : —
Hendrik Wilhelm Geyer,
John Murrray, B.A.
In 1896, den 5den November :—
William Loftie Eaton,
Daniel Theron,
Karol Theodorus van den Heever.

No. 3.
BEvEs’rrGING APOEGEVEN.
1894—1897.
In 1894—1 December :—
Ds. Willem Francois Potrus Marais. Zie
aanteekeningen No. 1.
Ds. Stephanus Petrus Malherbe, 24 De
cember. Zie aanteekeningen No. 3.
In 1895.—S Februari
Ds. Wouter do Vos de Wet. Zie aantee
keningen No. 6.
In 1895
20 Februari—Ds. Rudolf Hendrilc Theron
van 5cr Meulen. Zie cant. No. 10.
16 April—Ds. Hendrik Petrus van der
Merwe, B.A. Zie cant. No. 12.
7 Juni—Ds. Abraham Faure Louw. Zis
aant. No. 14.
3 September—Ps. John Addey Malherbe
Zie aant.. No. 21.
5 December—Ps. Nicolaas Johannes Brum
mer. Zie aant. No. 27.
In 1896:
23 April—Ds. Andreas Gerhardus du Toit
Zie aant. ~No. 34 a.
18 Juni—Ds. John Murray, B.A. Zie aant.
No. 35.
24 Augustus—Ds. Edwin Cheere Anclers
sen. Zie aant. No. 38.
31 Augustus—Ds. Hendrik Wilhelm Geyer.
Zie aant No. 39.
In 1897
17 Maart—Ds. William Lof Se Eaton. Zie
cant. No. 48.
AcTE~

VAN

No. 4

Aanteokeniiigen tij dens
do zitting der Synode ter tafel te leggen.
Briefwissoling en

J. J. KoTzE, G.zn,,
Actuarius Synodi.
Zeepunt, bij Kaapstad,
14 Augustus, 1896.

BIJLAGE 2.
Van den Scriba iSynodi, aan de Hoog Eerwaarcle Synode der Ned. Ger ef
Kerk in Zuid Afrika aan te bieden, bij hare vergadering in October, 1897.
De Ondergeteekendo doet mits dezen,
ingevolge Art. 83, c., aan de Ho~g Eerw.
Synodale Vergadering verslag van zijne
verrigtingen als Scriba Synodi, sedert de
Synod ale Vergadering van 1894
1. Expeditien, nit de Acta der laatste
Synode voortvloeijende, werden door hem
gedaan, nadat deze van de drukkers waren
terug ontvangen. De antwoorden daarop
ontvangen zullen bij do Synode ter tafel
worden gelegd.
2. Noodige kennisgevingen, ten gevo]ge
van besluiten der Synode, der Moderatuur,
of der Synodale Oornmissie, heeft hij in Do
Kerkbode gepubliceerd of direct aan de be
trokken partijen toegezonden.
3. Hij heeft, zooveel mogelijk, de noodige
inlichting gegeven can correspondenten die
zijne huip inriepen in verband met beslui
ten der Synode, of andere zaken.
4. Hot personeel der Synodale Oornmis
sie werd elk jaar door hem in het Officieele
Orgaan der kerk bekend gesteld, zoodra de
Scriba’s der Ringen voldaan hadden aan
de bepaling in Ait. 71 13cr kerkelijke wetten
vervat.
5. Op grond van Art. 47 word hem
kennis gegeven. die hij terstond door Do
Kerkbode aan de leden der kerk rnededeelde,

dat er in de jaren sedert de laatste Synode
vorloopen DRIE n~euwe gemeenten dci kerk
gesticht zijn, t. w. :—
Die van VOsB cR0, in den Ring van Beaufort
op 27 November, 1895;
,,
,, Nicuwou~i VILLE, ,,
,,
Tclbagh,
3 Mci. 1897; en
,,
,, DOuca~s,
,,
,,
Colesberq,
,,
8 Mci, 1897.
Vroeger reeds was door hem officieel be
kend gesteld, dat do gemeente KRUJ5VALLEI,
krachtens bet regt door de Synode haar
toegekend door de ~ynodale Commissie, in
Mci, 189~, als cone gemeente onzer kerk
was opgenomen.
6. Eenige stukken, hem toegezonden ter
behande]iiig door do Synode, zullen onder
de beschrijvingspunten genoemd, en aan
de vergadering voorgelegd worden.
7. In antwoord op zijn schrijven aan den
Kerkeraad der Kaapstadsche Gemeente,
bet verzoek bob elzende dat dit eerwaardige
ligchaam gelijk zoo menigmalen vdór
dozen, ook flu bet gebruik van do Groote
Kerk goedgunstiglijk zou afstaan voor do
Synodale Vergadering, heeft hij dadelijk
berigt ontvangen van des I’ erkeraads ge
reede toestemming van dit verzoek.
J. H. Hoinisyu, Scriba Synodi.
Somerset Oost, 26 Juli, 1897.

BIJLAGE 3.

AZPP ORT
Van den Scriba der Synodale Comm issie aan de Hoog-Eerw. Synode der
Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika, voor hare vergadering in October, 1897.
Do ondergoteekende heeft do ocr mits
dozen ter keiinis vaii do Hoog-Eerw.
Synode to brengen, dat de volgende zaken
onder de aandacht dor SYNODALE Con
nrssr~ gebracht zijn, sedert do laatste
Synodale Vergadering, en dat daarop be
schikt is, met dcii uitslag achtor elk punt
vermeld :—
1. Verzoek van do Moderatuur, dat do
Commissio deel neming aan bet Predikan ten Pensioen Fonds verleene aim Ds. P. A.

Strasbeim, die naar Mashonaland goat, en
wol in de vierde klasse, zoodra de in]eg~
penningen met de contributie voor hot
cerste j aar betaald worden.—Me t conparige
stemmen wordt dit verzoek toegestemd.
2. Rapport van Dr. Kotze en Ds. Moorroes, door de Synode benoemd om den
Kerkoi’aad en de Gemeente Kruisvallej to
ontmoeten, met hot oog op eene mogelijke
aansluiting van doze Gemeente bij onze
Kerk Dit rapport goat vergoze’d van het

‘ro~gende concept voorstel dat door de
Commissie aangenomen
wordt :—“ De
Synodale Commissie, gezien hebbende het
rapport der Commissie, door de H.E.
Synode benoemd in zake de aansluiting der
Gemeente Kruisvallei bij de Synode, be
~iuit op grond van de bekomene inlichting
een schrijven te richten tot den Kerkeraad
van genoemde G-emeente, hem de vorzeker
ing gevende dat de Commissie met innige
bhijdschap en dankbaarheid jegens den
Heer kennis genomen heeft van bet besluit
eener Gemeentevergadering, gehouden in
het .Kerkgebouw der Gemeente Kruis
vaflei op Maandag, den 2lsten Januari j.l.,
waardoor aan den uitgedrukten wensch der
Synode, volgens beslait van den 26sten
Noveml~er, 1894, is voldaan. Tevens geeft
de Commissie de verzekering ann meerge
melden Kerkeraad, dat de Gemeente Kruis
vallei zal verkiaard worden te zijn opge
nomen bij de Ned. Geref. Kerk van Zuid
Afrika zoodra door hem (den Kerkeraad)
gevolg zal gegeven ziju aan bovengemeld
besluit der Gemeentevergadering, door
eene formeele resolutie, waarbij de Kerke
rand zich aanshut bij gezegde Kerk, en van
deze resolatie kennisgeving zal zijn ge
schied ann den Scriba der Synodale Corn
missie. Eindelijk besluit de Commissie
dat ann die lede~i der Gerneente Krnis
val}ei, die in andere parochien woonacil
tig zijn, het recht zal worden toegekend te
blijven behooren tot eerstgenoemde Ge
meente.”
Om te verhoeden dat de Gerneente later
hemoeijelijkt zou kunnen worden door het
aa:ispraak maken op de Kerkegoederen,
wordt bij dit besluit de raadgeving gevoegd,
dat de Kerkeraad, bij bet doen van alle
stappen, alle noodige advies inwinnen, nile
voorze~ili~hud oefeneri, en de vereischte
pubhiciteit ann zijne hanclelingen geven
zal.
3. Verzoek van den Consulent orn dispen
satie van Art. 14 (14), ten einde de her
kiezing van Oud. 3. G. L. Dreijer, van de
Gemeente Rondebosch, te wettigen.—Met
eenparige stemmen wordt de gevraagde
dispensatie verleend.
4. Aanzoek van deii Kerkeraad der Ge
ineente lie Nzeuwe Hark, om vergunuing tot
deelneming ann het Predi kanten Pensioen
Fonds, ten behoeve van haren tweeden
Tjeeraar. Dear al de stukken in orde zijn,

worált de gevraagde vergunning gescho~ken
met de bepaling dat, gehijk voor haar eer
sten Leeraar, ook voor haar tweeden, zij in
de Derde Kiasse zal zijn geplaatst en de
deelneming zal dateren van Ds. Bosmans
bevestiging af.
5. Voorstel van den Kerkeraad en ee~
anutal leden der Gerneente Burgersdorp,
d.d. 23 Augustus, 1895, dat, van wege den
druk waaronder ons yolk verkeert door
droogte, sprinkhanen enz., doze Commissie
den Gouverneur verzoeken zal een Alge
nieenen Biddag te proelameren; en dat een
dergeiijk verzoek ook tot de Presidenten
van den Oranje Vrijstaat en de Zuid-Mri
kaansche Repabiiek zal worden gerigt. —
De Commissie was van gevoeien dat bet nu
niet noodig was ann dit verzoek te voidoen,
daar de Moderatuur jaist eenen Biddag
uitgeschreven had voor den l5den Septem
ber, en de behoefte er aan ook niet meer
zoo algemeen scheen te zijn, daar bet op
vole piaatsen reeds geregend had.
6. Aangaande het verleenen van pensioen
ann Ds. W. Corinack, waarorn door de Corn
missie van den Ring van Burgersdorp, vol
gens wet, aauzoek is gedaan, wordt be
sioten, bij toestemming van dit verzoek
dat, ingevolge Art. 402 (1), uithetaling van
2’i April, 1896, af nan zai gerekend ~worden
aangezien bet aanzoek orn pensioen geda~
teerd is 20 Januari van dat jaar.
7. Ter aanvulhng van onfstane vacaturen,
hetzij door bedanking, vertrek van Loden
als anderszins, worden benoernd —
In dc Oom,imissie voor het (Jodslienst On
derzvijzers Ea’amcn, Westelijk dee~ cZar Kerk
Ds. G J. E[ago, ais Seeundas in de plants
van Ds. J. A. Buchner.
Exarnem van Kand-idaten tot de H. Dienst,
als secundi, Ds. J. R. Albertyn in plants
van Ds. Bachner, en Ds. W. P. de Villiers
ter aanvulling van bet noodige getal.
Acirniseje Ewarnen tot het Theol. Serniearje
ale Prirnarius, s. B. P. J. Marchand in do
plants van Ds. P A. Strasheim die thans
in MatabelelancZ arbeidt: en ale Secundi:
Di. Strasheirn, D. J. Jo R. Marchand, W.
A. Joubert en W. Aiheit, in de piaats van
Di. B. Marchand, W. P. de Villiers, W.
Cormaek, en voor cone vroeger ontstane
vacature.
Iii de Jhun~-n1andsche Zending_ Comm issie
Ds. I). Bosman, in do plaats van Dc. D. S.
Botha.

8. Door den Ring van Colesberg ge~
vraagd om inlichting aangaande de ver
houcling waarin een leeraar die zijne betrekking heeft neergelegd, zooals aange
wezen in Art. 338, tot de kerk staat, ant
woordt de Commissie: “Eon leeraar, die
zijne betrekking heeft neorgelegd, ten einde
eon seculair ainbt te bekleeden, wordt, zoo
als de wetthans sbaat, niat onbevoegd go
rekend den kansel te beklimmen, of de
sacramenten te bedienen, zoo lang hij van
zijuen status als leeraar niet vervallen is
verklaard, en het gesohiedt met toestem
ming van leeraar en kerkoraad.”
9. Ret volgende verzoek van den Ring
van Beaufort—” oin bij de Regeering en
hot Parlornent er op aan te dringen, dat
hot onderwijs, in Zonding scholen gegeven,
beperkt za] worden tot Standard 111, en
dat ‘neer tijd en aandaeht norden gegeven
nan het godsdienstig onderwijs,” wordt
naar de Synode verwezen.
10. Op aanzoek om vergnnning tot deol
nelning ann hot Predikanten Pensioen
Ponds door do Gemeente Kru~svallei, wordt
de toetreding toegestaan, met bepaling dat
doze Gemeente in do vierde klasse zal wor
den geplaatst.
11. Aanzoek van de Kerkeraden der Ge
meenten J7ryburg en lifafeking om inlijving

bij do Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika nu
dechuanaland aan de Knap Kolonie is nan
gesloten.—
De meerderhejd der Commissie is van
oordeel dat dit verzoek voor de Synocle be
hoort gelegd te worden, aangezien zij alleen
bevoegd is in dezen te handelen.
12. Daar aT de stukken in orde ziju tot
bet verleenen van deelneming nan hot Pre
dikanten Pensioen Fonds door de Gemeente
Sterkstroo?m, en er flu gewaeht wordt op do
kiassificatie dezer gemeente ten behoove
van dit Fends, wordt besloteu deze gemeen
to in do vierde kiasse te plaatsen.
13. Ms A.fgevaardigden onzer kerk naar
do Vergadering der Presbyteriaansche Alli
antie te Glasgow in Schotland, onder do
voorwaurden door do Synode bepaald, zie
acta 1894, p~g. 71, worden gekozen Di. C.
F. J. MuLLS Kaaps~ad, en A. C. MunnAy,
van Nyaso2ancl.
14. Ingevolge hot vertrek van Ds. C. D.
Barn naar den ~V rijstaat, wordt in de alzoo
ontstane vacature in “de Commissie van

Toezigt over hot Institnut tot Opleiding
van Zendelingen,” voorzien door de be
noeming van Ds. W. A. Aiheit.
15. Naar aanleiding van een schrij von
van den Scriba dos Rings van Bnrgersdorp,
op last van geiaoern den Ring, met referte
tot hot besluit van deze Commissie in zake
do uitbetaling van het pensioen van Ds. W.
Cormack,—waarin gevraagd wordt orn zoo
danige verandering van dit besluit, dat de
uitbetaling van hot ponsioen gesehieden
kan van den dag waarop Ds. Cormack zijue
domissie ontving,”—wordt besloten: Dat
do Synodale Oonimissie zich geenszins be
voegd beschouwt in do behandeling van
doze zaak zoodanig besluit to nemon als
hier van haar govraagd wordt:
1. Omdat zij het regt em dispensatie van
kerkelijke bopalingen to goven, behalve in
spociale govallon, niet bezit;
2. Oindat hot Predd. Pensioen Fends
oone Cooperatiove Vereeniging is, die niet
onder bob ecr van do Synode, maar wel
onder dat der aandeolhebbors staat (Art.
408 § 3);
3. Omdat do
• giusel raakt, of
voogd is eonig
Precid. Pension

onderhavigo zaak hot bede Synodale Commissie be
regloment botreffonde bet
Fonds op to heffen.

Do Commissie is echter bereid aaii le
Synode nan to bevelon dat in dit geval (to
Ponsionaris ontslagen zal worden van het
voorgeschreveue in Art. 402 (1).
16. Op verzoek van den Kerkeraad van
do Gomeente 1lonclebosoh, wozdt, ten eind~
do herkiozing van den Br. Ouderling C. W.
Hutton, die reeds nor jaren achtereen a]s
zoodanig do gomeonto godiend had, te wet
tigen, disponsatie van Wet 14 (14) ver
bend.
17. Eon aanzook van do Commissie veer
hot Hugonoton Gedenkteokon “ em toostemming to verleenon tot hot bouwen van
Gedonkteeken on Synodabe Zaal op eon
deel van den grond van do Normaalschool
in do Kaapstad,” indien do genoernd~
Commissie daartoo zou wilben overgaan.
Bij meerderhoid van stommen, wordt dit
verzook toegostaan.
J, H. Horn cm,
Seriba dor Synodabe Commissie.
Somerset Oost, 22 Juli, 1897.

BIJLAGE 4.

Van de Handelingen der Mocleratuur van do Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika, aan do
Hoog Eerw. Synodale Vergadering’ in October, 1897, voor teleggen.

Do Ondergeteekencle maakt mite dozen
gebruik van do bepalingen der Wet, oni
ondor de aarnlaeht der Hoog Eerw. Synode
to brongen wat sedert de laatsie Algemeene
Kerkvergadering door do MODCaATUUR ouzer
Kerk is gedaan :—

woest, of wol door de verschrikkelijke
runderpest bedreigd werden, ale Dagon
van Verootmoediging en Gebed nit te
sehrij von —eerst don l5den September,
1895, daarna den 23sten Februari, 1896, en
eindelijk woder den 23sten Augustus, 1896.

1. Tijdens de zitting dor laatste Synode
vend het gevoelen algemeeneu bij val, dat
de zorg voor de geestelijke belangen van
do leder. onzer kerk in lIfaslirno- en llIata
belelanci behoorde to worden toovertrouwd
aan eenen Leeraar die zich geheel en al aan
het werk in die streken wijden en langer
dati eenige maanden daar arbeiden kon.
Met deze verkiaring voor oogen, spande de
Moderatuar, aan wie do behartiging van
bet work in Mashonaland bij voortduring
werd toevertrouwd, alle kraohten in em
zooclartigen Brooder to vinden; en hot ge
lnkte haar eindelijk zich van de diensten
van Ds. P. A. Strasheim veer den tijd van
2 jaren te verzekeren, van 1 April, 1895
af aan. Zij verkreeg dadelijk do toostom
ming van do Synodalo Commissio tot zijne
de&nerning nan het Predikanteri Pensioen
Fends. Van het work door hem gedaan deed
zij van ti~d tot tijd versiag in hot officieel
orgaan dor kerk, wuaruit bleek dat hot met
grooton voorspoed bekroond word, tot dat
eindelijk de be*ourenswaardigo oorlog in
Iviataboleland uitbrak, die zich tot Masho
naland uitbreiddo, en hot work van don
Brooder zoo strernde, dat horn vorlef gegeven
moest werdon orn terug to keeron, indien
hij de voortzetting van zijn werk voor
oenen tijd aithans onmogelijk aohtte,—
waartoe hij dan ook tegon hot einde dos
vorigon jaars besloot Tot de voornaarnste
vruchten dio dit work reeds beeft gedragen
bohoort zekor do stichting van vier go
meenton in die streken die nu nog door drie
Godsdienst-Ondorwijzers bearboid wordon.

3. Eon- en aadermaal, on wel in Maart,
1895, in Fobruari, 1896, en nog eons in
Jnni, 1896, had zij do vraag to ovorwegon,
ingevolge Art. 67, d., of er eone Verga
dering der Synodalo Commissie condo
worden gehouden? Telkenmale ochtor
kwam zij tot de overtuiging, dab hot to
behartigen work govoegelijk bij wijze van
rendschrijviug afgedaan, en alzoo moteon
groote uitgavon aan do Synodale kas be
spaard konden worden.

2. Krachtens hot regt haar in Art. 67,
c., der Kerkelijko Wetten toogekend, be
sloot zij, op sterkon aandrang van Kerke
radon in doelen van one land, die door
groote dreogte met hare vreosolijke ge
volgen getoisterd, of door sprinkhanon vor

4. Zij besloot naar aanleiding van eon
verzoek uitgaande van Deputaten van de
(~ eroformeerdo Kerkell in Nedorland, em
once kerk door eon of moor afgevaardigden
vertegenwoordigd to doen worden op do
Generale Synode, die op 15 Augustus, 1896,
en volgende dagen, te Micldelburg, in Neder
land zou gehouden worden, don Wel-Eerw.
Hoer C. F. J. Muller, Predikant van do
Nieuw~ K~rk, ale zoodanig to benoemen,
daar aan zijne geschiktheid tot do voorge
stolde tank gopaard word het voordeel dat
hij haar voor do kork kosteloos kon ver
vullen, omdat hij om~troeks dien tijd juist
in Nederland reizende zou zijn.
5. Met betrekking tot eonen brief, door
Dc. J. P. Jooste, toon nog Predikant
onzer kork te Maclean, aan den onderge..
teokondo gerigt, waarin hij zijne botrekking
ais leoraar dior gemeente noderlegde en
voorts aBe betrekking verbrak waarin hij
tot onze kerk stend, bopaalde zij, dat van
den inhoud dozes briefs konnis zou werden
gegeven in do Kerlcbode, mob bijveeging van
haar besluit em den brief zolven bij hare
eerstvolgende zitting coder do aandacht
van do Synodale Commissio to brengen.
6. Ds. Maeder diende cii met haar go
voelen en haren rand op punten, vervat in
eon schrijven, welks boantwoording moeije

lijk, zonder schade ann bet werk det collec
tanten voor het Hugenoten Gedenkteeken,
uitstel kon lijden.
7. Als antwoord op herhanide aanzoeken
out de Kerkeraden door het gansehe land
op te wekken zich tot de Regering te
wendon met het verzoek, dat de Zondags
treinen naar Somerset West zouden afge
schaft worden, sprak zij het gevoelen nit,
dat, na het besliste antwoord door do Rege
ring aan den Kaapstadschen Ring gegeven,
er geen grond was te hopen dat zoodanige
beweging lets baten zou.
Zij beloofde
eohter te zullen trachten bij de Regeering
invloed nit te oefenen om dit kwaad t.e
kee.ren; en, zoo zuiks niet gelukte, eenen
vorm van Petitie te zullen rondzenden, die
dan door de gemeenten der kerk door het
geheele land geteekend en bij het Parlement
ingediend kon wordert.
8. Zij besloot, na zich overtuigd te
hebben van den staat der Synodale kas, een
e~nde to maken ann de onzekerheid die bij
velen heerschte op het punt, of er wel in
dit jaar eene bijeenkomst der Synode zoude
kannen worden gehouclen, door in de Kerk
bode te doen aankon digen—dat ergeene reden
bestond, waurom het niet blijven zou bij

hot besluit, dat de eerstvolgende Synodale
Vergadering in October aanst. zal ge
houden worden.
9. Voor bet feest ter gedachtenisviering
van de zestigjarige regering van Hare
Majesteit Koningin VICTORIA, werd door
haar in naam van de Predikanten en Leden
der Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika een
adres van gelukwensching aan Flare Majes
teit opgestald en verzonden, waarvan
afschrift te vinden is in de Kerkbode van 3
Juni dezes jaars.
10. Eene vraag, “met het oog op de ver
bindtenis door haar” met Us. Strasheim
aangegaan en door dezen gedaan, of hij
namelijk zoo lang er geen vaste onderwijzer
aangesteld was zich zou kunnen wijden aan
het geven van onderwi-js aan de Opleidings..
school te Wellington zonder zich “bloot te
stellen nan eenige der bepalingen of toe
standen vermeld in Art. 338 der Kerke
lijke Wetten,” beantwoordde zij met het
nitspreken van het gevoelen —dat Art. 838
geenszins van toepassing was op hot onder
havige geval.
J. H. HOFMEYR,
Scriba Synodi.
Somerset Oost,
30 Juli, 18~7.

BIJLAGE 5.

~EE~SI~AG

Van ‘t Collegie Curatoren van het Theol. Seminarie, aan de Hoog Eerw.
Synode, aangaande ‘t Seminarie, gedaan ten jare 1897.
In het tijdsbestek verloopen sinds uw
laatste samenzijn, heeft uw Collegie de
belangen dei Tnrigting ons toevertrouwd,
die met de welvaart, ja het bestaan der ons
dierbare Kork zoo innig is verbonden, zoo
gefrouw mogelijk behartigd. Er valt niets
buitengewoons to berigton. Toch geloovon
wij dat veel zegen is gonoten ; dat daarvoor
veel dank den Heere verschuldigd is.
Op de volgendo hoofdpunten vostigen
wij uwe aandacht:
1. 1! et drietal Professoren heeft de ge
wigtigo taak onafgebroken, getrouw en
gemoedigd voortgezet; en wij achten dit
van te meer bolang, daar de oudste Hoog
leeraar zijn zeventigste levensjaar bereikt
heeft en toch even als zijne jongere Broe
deren met geestdrift voortarbeidt, en dit
nog, nu hem in zijnen familiekring een
gevooligo slag getroffen heoft.
2. Bet Studentental, dat in 1894, 26 be
droeg, stond in 1895 op 25, in 1896 op 38
en bereikte dit stadie-jaar 48. Dit cijfer
kan als aanzienlijk worden beschouwd en
heeft ons ook met vreugde vervuid. Twaalf,
nit hen verlaten na volbragte studie de
Kweekschool en nemen, zoo de Heere wil,
haast do plants in, die do G-roote Beer voor
hen bestemd heeft. Maar zonder ondank
baar to zijn of den schijn daarvan te hebben
inogen wij wel vragen: “Wat zijn dozen
ondor zoo velon ?“ Aehttien gemeenten
staan in hot wijdo gebied, dat uit onze
Kweekschool moot voorzien worden met
Leeraren, die hun hot leveusbrood moeten
brengen, zonder eon die dat doet, en dezen
tellen 27,562 zielen! En is hot woord dos
Grooten Meesters :—“ Geeft gij hun to
eton,” ons goon doode letter, dan gevoelen
wij onze schuld. En nieuwe werlckringon
in het Zendingvold en streken als Rhodesia
en digt bij ons ontstaan er of wachten nog
om in het leven geroepen on voorzien te
worden. Leeraren te oud, dan dat men
redelijker wijs verwachten Inag, dat zij nog
lang zullen dienen, als ook nog jong maar
sterfelijk en broos—alles te samoa go
nomon doon ons gevoelen, dat dit twaalftal
van dit jaar or verre af is om de grooto
behoefton dec Keric to vervullen.

~3. IN hot FINANTTIcELE is de Inrigting
steeds vonrwaarts gegaan. In 1894 bodroeg
haar kapitaal £~2,415 13s.; in ‘95, £22,763
8s., of £347 15s. meer; in ‘96, £22,953
5s. 2d., of £189 17s. 2d., en flu, Aug. 1897,
is ‘t gestegon tot t~24,O63 of £1110 Is 6d.
meer. Be Thesaurier zegt dat dit bedrag
rn.im zoo hoog is als hot ooit to voron is
gewoost. Dit is heer]ijk en wekt tot dank
baarheid. Hot voldoet aan de tegeuwoor.
dige behoefte, trots den lagen renten-koers.
Maar hot voldoet niet aan behoeften, die
reeds gevoeld en uitgesprokon zijn. Een
vierde Hoogleeraar zal er moeten zijn, en
zoo hot noodige tot diens aanstelling door
do Zustor-kerk in do Transvaal, naar wat
men ons heeft doen hopen, ons wordt go
geven, clan ontstaan daarmode behoeften,
die ‘t onzer Koch onmogelijk maken sal
omtrent do K~veokschool to gaan ruston, of
in hot minst in ijver to verzwakken.
Do C0LLECTEN hebbon dit laatsto jaar don
gooden gang goloopon, en ziju, vorgeloken
met die van vorledeu jaar, vermeerderd : —
in do Kolonie met £53 4s. lid., in den 0. V.
Staat met £72 i2s., in do Z. A. Repub. met
£75 8s. 7d., terwiji die in Natal ongeveer
was als vroeger.
De vermeerdering in do Saldos, waarop
zoo oven gowozen is, is gedeeltelijk ook te
danken aan eon legaat van £190 nit don
boedel van wij len Mev. Blanckenberg,
(Wijnberg), en van £500 uit dien van
wij ion den Hoer R. D. McDonald, (dethulie,
O.V.S.)
Tot salaris van den III Hoogloeraar
bragten do gemeenten ouzer Kerk in do
kolonie dit jaar £39 4s. lOd., moor op dan
in hot vorige.
Dit ales vermoldt uw
Collegie met vreugde en gaarne goeft hot
getuigenis van do vreugde die hot be~luit
on do uitvoering daarvan, door de Zuster
kerken, eenigen tijd geleden gonomen, om
do dierbare Inrigting jaarlijks met eene
collecte to ondersteunen, ons heeft gegeven.
Wij nemen de vrijheid to verwijzen naar
hot Offic, Orgaan van 29 Jul 1.1. waar op
pag. 474, eon korte staat van hot fonds van
‘t Seminarie wordt gevonden, waaruit ook
ligt kan worden gezien, wat or voor elk

jaar benoodigd is. Meer dan eeudragt en
getrouwheid wordt er van de Kerkeraden
en Ringen ten behoeve van het foods riieb
gevorderd.
4. Gedurende het tijdvak, dat wij onder
besohouwing hebben, is uw Collegie meet
dan eens de grootheid van de hulpbehoef
tigheici van zeer velen der Studenten voor
de aandaeht gekomen, ~en wel zóó, dat het
bij do Vergadering van ‘96 besloot zich
daarntede grondig en omvattend bekend te
maken. Er werd bevonden dat van de 38
Studenten slechts 12 geen huip noodig
hadden, maar de overigen alien in meerdere
of mindere mate. Zestien hunner zonden
eene beantwoordiug in op eenige, hun go
stelde vragen, die toont, dat zij met mooite
niet, alleeu tot hunne Tbeologisehe, maar
ook hunne voorbereidende studien geld
moesten verkrijgon, waarvoor zij jaarlijks
renten to betalen hadden, en dat zij naar
hun werk zulleu hebben to ganu met eene
schuid bezwaard, die ook op bun gemoed
ecu nederdrukkenden invloed uitoofenen en
hun dus in het work, waartoo de grootste
gemoedskaimte wordt vereisclit, ten nadeele
verstrekken kan. Zulk een toestand kati
der Kerk niet nuttig zijn.
Eon jonge
Broedor, dien niemand van “overdadiglijk
te leven” beschuldigen sal, gnat haast met
een schuld van £530 heen!
Op eene Circulaire nan de Scribas van
al onze Ringen verzouden, is antwoord van
drie ontvangen,—die van Tulbagh, Beaufort West en Colesberg. Uw Collegie is
dezen Ringen daarvoor dankbaar; het doet,
mede naar hat van dozen vernomene, op
merken dat de ernstigste beharSiging dezer
zaak van het hoogste gewigt is voor do

Kerk, en geeft met nile beseheidenheid der
H. Eerw. Vergadering den wensob to ken
non dat zij eene Contrale Commissie ann
stelle, die do toedeeling van de bijdragen
voor Hulpbehoevende Studenten onder
hare zorg neme.
5. Ten opzigte van den WANDEL en (10
GESINDREID der Studenten, ons uit vein
oogpuriten bekend, mogen wij onze hooge
ingenomenheid uitdrukken. Bij verscbei
denheid van gavell en wat ons hier en daar
niet bevredigt, Inogen wij den ijver voor de
studio en do belangen van Gods koningrijk
geopenbaard niet voorbijzien; en wij ver
biijden ons daarover, aismede over den
invloed ten ~oede, din door hen op de hun
omringenden wordt uibgeoefend en over het
vooruitzigt dat zij onder do genadige be
werking des Heiligen Geestes in hun vol
gend leven in de Hand des Heilauds eene
kracht ten goede in do Kerk, ja, in gansch
Zuid Afrika zijn zuilen.
6. Aldus BI~VELEN wij deze dierbare, deze
eerste en belangrijkste Inrigting der Ke k,
vol vertrouwen, maai ook met riieuwen nan
drang ann do loden dozer Vergadering.
Zoowel den B.B. Ouderhingen als den Leer
aren vragen wij om hunne hiefde, huip en
voorbedo. En de Heere zie do Kweekschool
in go&delijk gunst aan! Moge zij groeijen
en bloeijen.
Wij blijven, Uwe B.B. en
A. V. ~
Praesos,
ANDREW MURRAY,

A. I. STET’FLER,
C. F’. J. MULLER,
S. V. Hornsya,
J. H. NEETHLING, Sec.

BIJLAGE 6.
Van den Afgevaardigde naar het Presbijteriaansche Concifle te Glasgow.
Do ondergeteekeflde heeft de eer hot vol
gende aan doze Hoog Eerw. Vergadering
te rapporteeren :—
1. Dat hij, besloten hebbende m bet iaar
1896 op een bezoek naar Europa to gaau,
door do Hoog Eerw. Synodale Commissie
te zamen met Ds. A. fl. Murray van Nya
saland, die zich reeds in Europa beyond,
afgevaardigd word om de Ned. Ger. Kerk
dozer Kolonie te vertegenwoordigen op bet
Presbyteriaansche Concilie, dat te Glasgow
in Schotland stond gehouden to worden op
den I 7den Juni en volgende dagen.
2. Dat hij met zijnen mode afgevaardigde,
Ds.A. C. Murray, bij de opening der ge
iioomde vergadering tegenwoordig was; dat
zij zeer hartelijk verwelkomd on gedu
rendo hun verblijf uiterst genoegelijk go
huisvest werden.
3. Dat eehter zijne vroege aarikomst in
Ehgeland, de late zamenkornst van hot
Concilie, en de beperkte tijd dien hij ter
zijner beschikking voor eene vrij uitge
strekte reis had, hot den ondergeteekende
onmogelijk maakten de genoernde vet-ga
dering meer dan 5 dagen Ml te wonei~. en
hem verpligtten haar voor goed op den
avand van den 22sten Juni te verlaten.
4. Dat Ds. Charles Murray van Graaff
Reinet, die eenige dagen to voren te Glas
gow aankwam, door den Algemeenen Secre
tans, Dr. Mathews, uitgenoodigd word
zitting in de Vorgadening en deel aan hare
werkzaamheden to nemen, ott goodgunstig
lijk op zich nam do taak to voibrengen, die
aan den ondergeteekende was opgedragen.
5. Dat Dc. Charles Murray op den 26ston
Juni do golegenheid had om de zuster
groete onzer Kork aan do Vergaclering over
te brengen, en dat de bekwame wijze waar
op zuiks gedaau word blijkt nit zijne ge
rapporteerdo toespraak in do handelingen
der Vergadering bewaard.
6. Dat de Algemeene Secrotaris, Dr.
Mathews, die do laatste Synode aihier in
belang van de Alliantie bijwoonde, getui
genie gaf van do hartelijke wijze, waarop
hij door do Synode onzer Kerk weid ont
vangen; van do vnrige hoop door haar
uitgesproken, dat do vriendelijkste betrek
king tussehen haar en do Alliantie moge

blij von voortbestaan; en van zijne dank
baarheid jegens den Heere bij de aan
schouwing van wat de Ned. Ger. Kerk in
Zuid Afrika in belang van onderscheidene
zending werkzaamheden doet.
7. Dat Ds. A. 0. Murray op den 23sten
Juni op waurdige on bekwame wijze weder
legd hoof t de beschulliging, zoo vaak tegen
haar gebragt, dat zij goen hart voor do
Zending heeft, door ann to toonen wat onze
Kerk to midden van volerlei bozwaren reeds
godasn hoeft en bij vermeerdering doet,
om de kennis des Evangelies te verspreiden
onder do hoidonen in haar midden en in bet
Buitonland.
8. )at uit hot ter tafel gelogde A.lgetnoen
Statistiek Vet-slag, opgetrokken niet naar
gissing maar naar gecertificoerde versiagen
van do Scribas der Synoieu en in geval van
kloinere takken van die der Ringen, bleek
dat do Presbyteriaausche Kerk ale eon
geheel 89 onderseheidene takidon over do
wereld telt, vertegenwoordigendo 1305
Ringen, 29,364 go teenton, 25,477 leoraren,
119,465 regeeronde onderlingen, 88,957
diakenen, 2498 proponenten, 4780 ~tu
denten, 4,627,149 loden, 31,968 Zondag.
scholen met 318,409 onderwijzers en onder
wijzerossen en 3,201,531 scholioren ; en
voorts dat do kerken jaarlijks bijeenbrengen
voor eigen ondorhoud on binnenlandsch
work £6,304,620, en voor do Buitenlandsche
Zending £475,362.
9. Dat wat hot ledental betreft in ann
merking gonomen nioet worden, dat hoewel
andoro kerkgenootschappeu eon grooter
ledontal bezitton, do personen daarop voor
komende niot lidrnaten zijn in don zin dien
do Prosbytoniaansche Korken aan dat
woord hechten, t.w. voiwassenen, die eene
porsoonlijke belijdenis afgelegd hebbon en
oud genoeg zijn to weten wat zij doen. In
do Grieksche Kork, bijvoorbeeld, wordt
elke man, vrouw en kind als lidmaat gore
kend; terwiji in sommige kerken op hot
Vasteland elk pet-soon voorkomende op do
Staats registers ale behoorende tot eene
bijzondere Kerk, of hij al belijdenis heeft
afgelegd of niet, aanspraak kan maken op
do wettigo regten van een lidmaat diet
kerk.

10. Dat als men bet ledental voorko
mende op meergemeld Statistiek Versiag
vermenigvuldigt met vier (de gewoue pro
portie), men dan een zielental bekomt van
ongeveer 20 millioen, als beboorende tot do
Presbyteriaansebe Korkon dezer Alliaijtie.
11. Dat vele personen, loden van Gore
formeerde Kerken die hot Presbyterianisme
huldigen, hoezeer zij ook verlangen tot doze
Alliantie to behooren, daarvan uitgesloten
zijn, omdat do kerken waartoe zij behooren
niet toetreden kunnen, dewiji zij geene
Geloofsbelijdenis bezitten. Zoo zijn, b.v.,
do Nationale Kerk van Geneve en andere
lichamen in Frankrijk, Duitsohiand on
Zwitserland om die reden van de Alliantie
uitgesloten.
12. Dat niettegenstaande hot sterke mdi
vidualisme, oigen aan Presbytorianon, do
Alliantie, zondor hot beheerschend gevoel
van uitwendige kerkelijke eenheid, niet
al.leen ongebroken is geblevon, maar nieuwe
toevoegingen uit heiden- en BijbeI landen
h~eft ontvangen. In Noordelijk Palestina,
namelijk, zijn er vijf Ringen gevorrnd,
waarschijnlijk de eorste sedert do Kerk
vergadering to Jeruzalem; voorts bestaat
or nu ook eon Ring van Syrie en een van
Zuidelijk Klein Azid.
13. Dat do ongesehondenheid en bloei der
Alliantie daaraan geweten wordt, dat zij,
buiten en behalve broederlijke raadgeving
en vriendelijke suggestidn, zich niet met de
zelf regeering dor onderseheidene Kerken
bemoeit, en daardoor aan do wereld ge
toond heeft dat do vrijheid en onafhanke
lijkheid der afzondorlijke kerken niet on
bestaanbaar is met Christelijke eenheid, en
dat eenheid zonder eenvormigheid mo~e
lijk is.
14. Dat doze Algemeene Vergadering
ac~ht dagen lang bijeen was, drie zittingen
per dag hold en bijgewoond word door
ongeveer 300 afgevaardigden uit Engeland,
Schotlatid, lerland, Belgie, Oost Friesland,
Frankrijk, Duitsehiand, Oostenrijk, Hon
garijen, Ruslarid. Spanjo, Zwitserland,
Itali~, Griekenland, Ceylon, Japan, Persid,
China, Zuid Afrika, Canada, Noord en
Zuid Amerika, Austra1i~, New Zealand on
de West Indies.
15. Dat do werkzaamheden der ver
gadering bestondon in hot aanhooron van
versiagon beheizende mededeelingen aan
gaande do versehillende kerken in onder

scheidene landen, en in het lezen en be
spreken van degelijke opstellen over onder
werpen van den volgenden aard: De Kerk
van Christus: 1. De verkeerde en regte
besehonwingen aangaande do kerk; 2.
Hare waarde, tot getuigenis voor do ge
openbaarde waarheid, tot onderwijzing in
do godzalighoid, tot bevordering der gods
vereering en tot arbeid aan do gevallenen.
Do ~ereformeorde Belijdenissohriften: hun
versehil, gezag en waarde. Hot Presby
terianisme: zijn invloed op hot individu,
bet huisgezin, do maatsehappij, hot yolks-.
levon, do levende godsvrucht, de yolks op~
voeding, do phulantropie en hot nationaal
karakter. Do Openbaro Godsdionstoefening:
do voorlezing der scbrift, hot gebed, do
prediking, hot gezang, do bediening der
sacramenten en hot christelijk geven. Dc
Zonding: vrijwillige zendingen door Stu
denten, Medische Zondingen, Zending
arbeid door scholen, Industrieole Zendin
gon, Zending vooruitzigten, voorrogten en
gelegenheden, moeielijkheden en verwach
tingen. Do Theologie: in betrekking tot
do Filosofle, Evolutie en Bijbelsche kritiek.
Werk in de groote stedon. Zondaysoho ion.
Hot Pro testantism~e in do landon van Europa;
Zondaqsheiliging, enz.
16. Dat hot afdoen van zooveel work in
zulk eeii kort tijdsbestek alleen daardoor
mogelijk gemaakt wordt, dat elk ondor
werp lang to voren aan bekwame mannen
toy inleiding was opgedragen en de be
spreking die daarop volgde binnen een
zekeren tij d beperkt word, wordende elkexi
spreker niet meer dan 5 of hoogetens 10
minuten vergund.
17. Do ondorgeteekende meent dat hoe
onvolledig ook dit versiag met regt kan
besohouwd worden, hot eenigzins toonen
moot, dat het zenden van Afgevaardigden
naar dit Coneilie niot beschouwd kan
worden ale eon ijdel en vruchteloos work.
Hij gelooft dat beide afgevaardigden en do
kerk door hen vertegonwoordigd or bij
winnen.
Met veel genoegon d~nkt hij
terug aan den tijd doorgebragt in doze eer
waardige vergadering en vertrouwt dat
meer dan eon wenk en indruk aldaar out
vangen hem nog lang tot zegen zullen
blij von. Doch ook do Ned. Ger. Kerk heeft
door hare vertegenwoordiging op deze ver
gadering gewonnen.
Do verschillende
takken der Presbyteriaansehe Kerk, over
bet grooter deel der wereld verspreid en

vroeger bijna geheel
onhekend met
elkander, worden hier door hunne afge
vaardigden in onderlinge aanrakiug en in
nadere kennismaking gebragt.
Wegens
haven afstand van andere Christelijke
landen is er naiawelijks eene kerk, die meer
geleden heeft dan de onze, door eenzijdige
en veelal ongegronde geruohten, die uit
onkunde of kwaadwiUigheid door boeken
en nietiwsbladen ten haren nadeele in den
vreemd~ verspreid werden.
Orize her
haalde vertegenwoordiging op de Ver
gaderingen dezer Alliantie heeft geleid tot
nadere kennismaking met onze kerk, tot
verwijdering van vooroordeel, tot opwek~
king van belangstelling in hare werkzaam
heden en tot de aankweeking van zuster
lijke gezindheden jegens haar. Bovendien,

wonende in een land, waar wij gedurig in
aanraking, soms in botsing, komen met de
trotsehe aanmatiging van het Episcopa
lisme, is het zeker niet van geringe waarde
te weten, dat wij de deelneming en broeder
lijke belangstelling hebben, van voor
gangers van naam en invloed in de groote
Presbyteriaansche kerk, die een zielental
van 20 miliioenen bezit en die in gods
vrueht, geleerdheid en gaven bij geen ander
gezindte ter wereld behoeft achter te
staan.
Meenende hiermede aan zijne opdragt
voldaan te hebben, noemt zich de onderge
teekende, met vorschuldigden eerbied, ~an
de HEerw. Vergadering.
Den dienstwilligen dienaar,
C. F. J. MULLER

BIJLAGE 7.

vER,SI~A 0-

Viii de Synodale Zondagschool Commissie te worden voorgeiegd aan de
Vergadering der Hoog Eorw. Synode die staat gehouden te worden in do
rnaand October dezes jaars.
Uwe Commissie is iiiet in staat om
ledig versiag van den toestand der Zor. dag
school onzer Keric to even en wel ten
deele omdat men verzuirnd heeft orn in
gehoorzaam beid aan artS kel 104 onzer
kerkelijke wetten, verslag te geven. Voeg
hierbij dat do Comm issie thans nit slechts
twee leden bestaat. Haar ijverige Secre
tans is naar den Vnijstaat verliuisd.
Bet werk dat word gedaan bepaalde zich
voornamelijk tot het uitgeven van Zondag
school lessen en teksten met de daarbij
behoorende kiasregiSterS.
Sedert de iaatste Synode werden alzoo
behandeld al de voornaamste gesehiede
nissen van bet onde Testament, henevens
(lie van do I4andelingen dee Apostelen.
flok kreeg men in de Zondagschool eon
oveeziclit van lot love” des Zaligmakers
near bet Evangelic van Markns, waarna tie
gelijkenissen als afzonderlijke lessen onc1t’r
behandeling kwamen. In den lijdenstijd
~verd niet verzuimd cm jaarlijks de geschie
denis van des Heilands lijden, st,erven en
opsianding oi,dcr de aandacht van de kin
deren to biengen.
Dat bet work van do Commissie werd
goedgekeard en op pri.js gesteld, meg zij
gelooven. Immers vond zij het geraden
om voor 1898 niet mmdcc dan 20,000 ticket
boekjes to bestellen en dat wel voordat
eenige bijzondere bestellingen van do roe
schillende gemeenten waren ingekomen.
Hot is haai~ gelukt em den prijs per 100
tot zoowat 7/0 af te brengen terwiji men
jaren geleden voor hetzelFde getal 20/betalen moest.
Ret drukwerk zal voor bet volgend jaar
in Europa plants vinden. Dit zal de go
legenheid geven om beter papier en alge
meene uitvoering to verkrijgen zonder dat
do prijs verhoogd wordt. Mogebjk worcit
die tiog lager gemaakt.
Bet doet tiwe
Commissie genoegen te niogcu melden dot
zij bet ,jimmer noodig vond cm near do
Synodale kas foevlucht te nernen, dane zij
thans een saldo van ruim £30 in handen
heeft.
Zij neemt do vrijheid om bijzonder ond&r
de a~’ndacht van Superintendenteit van Zon
dagscholen de wenken to bi ongen die O}) de
eersto bladzijdo dee klasregisterS staan.
Doze wenken boschouwt zij van bet hoogste
bolang en nog onlangs moest zij vernemell
dat er tallen van ondcrwijzers zijil die de
registers wekelijks in handen bebben en
Loch niet wisten dat or zoodanige wenken
bestonden.

Deels ten govolge van ongesteidheid or,
lang.lurige afwezigheid nit do Kolonie is
awe (Jommissie niet in de gelegenheil go
weest om week te maken van het hou~1eu
van Conferentiin.
Ret bli,jtt to betneuren dat de aanvraag
voor tickets, enz., ni~t grootor is. In Ic
Kolonie eileen moest or aanvrang WCSCII
veer veil moon dan 20,0~J0. Van dat getal
nemen de Kerken van Vrijstaat en Trans.
vaal eon aanzienlij k dccl. ii et is onder
vinding geweest dat het uit,leelon van
ticketboekjes en registers in de buiten
schooltjos ~vier leerlingen zelden ter kerk
komen, wordb op prijs gestold en mede
werkt om geregeld Bijbelonderwijs to he
vorderen
Er zij Ii zelfs on lens die va I die
lessen met zegen gebruik ni:ke..
Uwo Conimissie houdi zicli overtuigd dat
haar work dat in naarn den Synode wordt
gedaan gewenschte vruchten draagt. En
dit meet nok ve,wncht worden waar de
kindoren onzer kerk geregeld met de go
schiedenissen van Gods Woord worden iii
aauraking gebraclit en daarhij aaiigemoe
digd em gedeelten van dat \Voond van
buiten te boron. Voog I ienbij bet leeien
van Psalm en Gezang versen en de aan
moediging d e zij ontvangen om die in de
Zoudagschool to zingen, en wij mogen wel
bidden en verwachten dat do arbeid niet
ijdel zal zijn in den Beer.
Uwe Commissie beveelt van harte ann
hot gebruik van do Kindervniend in ver
band met de Z.S. lessen, een belangrijk
tijdschrift voor onze jongelingen dat door
den leeraar van Robertson met zooveel vol
harding wordt voortgezet.
Daar~ de nieuwe Commissie die zal ~‘,‘or
den aangesteld geen tijd hebben zen cm
roar do lessen van bet volgend jeer to
zorgen heeft uwe Commissie do vrijboid
oni dot op zicli te ,~eInen, in de
hoop dat dit do goedkeuiing dee Roog
Eerw. Synode ivegdragen sal. Dc lessen
znllen boopen over hot eerste gedeelte van
bet Oude Testament en hot loven vini den
Heere Jesus (iliristus unar de beschrijving
van Jobannes.
Met do bode dat bet Hoofd dci Gemeeiite,
(lie ook de Vrienl der Kinderen is, de roe—
gadering beiden moge in hare beraadslagin
gen in verband met de opvoeding van kin
deren voor den Hemel, noemt uwe Corn zich,
Hoogachteud cii dienit ivil hg,
C. MURRAY.
I. F. A. cc VILLIERS.

BIJLAGE 8.

~EE~SLAG
Van den Rector der Normaalschool.— (1 897).

Den Hoogeer~vaardefl Moderator en den
leden van de Synocle der Nederduitsehe
Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika.
Voor de zesde maal, en in het twintigste
jaar van zi~n bestaan, heb ik de eer aan u
voor te leggen het versiag van het werk
en den vooruitgang van het Normaal
“College” en de daaraan verwante Model
scholen.
Het onderwijzend persoueel blijft het
zelfde als in 1894 en bestaat uit ~1.
Hier volgt de lijst :—
Be Norrnaal School: Rector J. R.
Whitton; onderwijzer in de Wiskunde,
J. Smith, M. A.; onderwijzer in het Hol
landsch, G. (i. Cillie, B.A.; onclerwijzer
in de kiassieken. R. Bowie, M. A.; onder
wijzer in de muziek, W. J. Mclusky ; in
bet teekenen H. Mostartt; technisch on
wijzer, J. Taylor.
Be Jongensschool : de h.h. H. Macmaster
J. Norman, 0-. A. Mime, 0-. C. van
Boude, F. 0-. Bollen en J. H. Collins.
Be Meisjesschool : de Jufvrouwen M.
Mill, L. Stobie, M. Maclver, C. Scott, ~1.
Jearey, J. Johnston, aFwezig 01) verlof.)
Dc Kindergarten school: de Jut vrouwen
M. Calderwood, A. Cleghorn, F. Corn
maille en vijf kweekelingen.
1k wensch niijne verschuldiging nan elk
hunner voor getrouw en degelijk werk te
betuigen, en verder te melden, dat na
eenige jaren van uitstekencl werk onder
ons, de heer J. Davidson aangesteld werd
als hoofd-onderwijzer van de publieke
school te Mnrraysburg, en de heer J.
Young, M.A., als hoofdonderwijzer van de
publieke school te Oost Londen. Be beer
M. Botha, B.A., die vijf jaren lang, met
goed gevolg ons doceiit voor het liol
landseh was, werd aangestelcl als hoofd
oiiderwijzer van de publieke school te
Philipstown. Zijn plaats werd vervangen
door den heer C. Gonin, B.A., die na ecu
jaar van vlijtige werkzaamheid besloten
heeftzich nan de studie in de medicijnen
te wijden. Wij achten ons gelukkig in
de aanstelling van den heer 0. 0-. Cillie,
BA., een onzer oudstudenten, die dit jaar
den graad van B.A. met lof, aan bet “Vic
toria College” verworven heeft, en die ten
zeerste door Prof. Dr. Viljoen voor zijne
kennis van de Ilollandsehe taal wordt aan~
bftvolen.

Het praktisch werk van de studenten
wordt op dezelfde wijze als voorheen voort
gezet. Dc huip door hen in den gezetten
tijd van hun verblijf alhier verleend, is
ons bijna onmisbaar geworden, en de on
dervinding die zij opdoen in hat regeleeren
en regeeren der kiassen, is hun van groote
waarde. Be ineeste studenten toonen veel
belangstelling in de welvaart van de school.
Aangezien zij zoovele onderwerpen hestu
deeren in een “ drukkenden curs us,” is
hun succes bij de matrieuiatie en onder
wijzers examina een. sprekend bewijs van
hun vlijt en toegewijdheid aan hun werk.
Be volgende is een statistisehe opgave van
hen die bij die twee examina geslaagd en
gedropen zijn.
Middel (of 2de) klasse onderwijzers cer
tificaat
Met lof. 2de kiasse. 3de k. cert. gedropen
1895,0
7
7
2
1896,4
5
4
1
1897, nog niet bekend.
Matriculatie Examen:
8
5
1
1895, ~
3
5
1
1896, 5
4
10
2
1897, 5
Be resultaten in de speeiale of profes
sioneele onder~verpen waren over het alge
meen zeer gunstig. Telkenmale ~verden
individueele studenten in de versiagen van
deze examina met gunstige aanbeveling
vermeld, b.v. in het teekenen : J. W.
Luckhoff, J. v. Rensburg, L. Taylor~ in
school bestier en praktisch onderwijs : W.
0-erdener en A. Visser; in andere onder
iverpen J. P. Botha, J. D. Retief en J.
Schultz.
Gedureude de schooljaren 1894 en ‘95
werden twee kiassen gevorrnd, bestaande
uit studenten voor een specialen cuisus
van opleiding voor ‘t derde klasse onder
wijzers certificaat. in die t~vee kiassen
hadden wij 24 studenten. Met de goed
keuring van den S. 0-. 0. ~verd deze cursus
gestaakt, en ecu ander in zijn plaats ge
gesteld, te ~veten, een voor ex-matriculatie
(of verder gevorderde) studenten, om zich
in de zes maanclen (Juli—Bec.) voor bet
tweede klasse examen voor te bereiden.
Voorleden jaar studeerde ecu kiasse van
tien (van ~vie 4 dagscholieren ~varen) met
zeer goed gevolg.

Hierin verlangt de S. 0-. 0. uitbreiding.

Het lijdt geen twijfel dat een speciale
eursus van studie in de professioneele on
derwerpen, na afgelegde matriculatie ex
amen, zeer gunstig werkt-. Dc leden dee
Synode kunnen ook het hunne ertoe bij—
dragen, studenten nan te moedigen hiervan
gebruik te maken.
Een bears van ~3O
per jaar wordt aangeboden. Om dit plan na
te komen, zullen onze gewone studenten in
het vervoig hun cursus zes maanclen na
het matriculatie examen voortzetten. En
als men in aanmerking neemt dat vele
studenten zich zeer jong bij ons aansluiten,
kau deze verandering niet anders dan ecu
seer gunstige uitwerking ten gevolge
hebben.
Het volgende is eeoc lijst in Aiphabe
tisehe orde van alle kweekelingen die hun
nen Cursus voltooid hebben, sedert 1894,
met huime betrekking, in zoo verre bekend
Norm. S.
verlaten. Thaus
Ackerman, P. J. 1897, Student Vic. Coil.
de Bruyn, J.
‘95, Ond.
O.V.S.
Botha, ~f. P.
‘96, Stud.
Vie. Coil.
Cellarius, J~.
‘95, Ond.
Vryburg.
Crockhart, J.
‘95, ,,
P. Eliz.
Chisnall, G.
‘96, Stud.
Vie. Coil.
Dreyer, A.
‘97, Ond.
Pordreeht,
Fraser, W. M.,
‘95,
Grove, C. H.,
‘97,
,,
Swellendarn.
Gerdener, W. H., ‘96,
,,
[Jpington.
Hauptfleisch, J., ‘95,
,,
Y. A. R.
Honibal J.,
‘97,
,,
Caiitzdorp.
Hugo, P.,
‘95,
,,
Laingsbnrg.
Hugo, P. J.,
‘96,
,,
Caivinia.
Hugo, P. J. (W.z.) ‘96,
,,
Laingsburg.
Jooste, C.,
‘95,
Kotze, C. A.,
‘97,
,,
Warrenton
Lambreehts, A. J., ‘96, ,,
Ceres Road.
Louu-, A. J.
‘95,
,,
George.
Louw, H. J.,
‘95,
,,
Fames. O.V.S.
iStaiherbe, J.,
‘95,
,,
Maiherbe, W. P., ‘96,
,,
Stoekenstrom.
Maian, G-. S.,
‘97, Stud. Vie. Coi.
Mclviii, H.,
‘97, Ond.
Pauw, J. G.,
‘95,
,,
Piquetberg.
Pienaar, H. S.,
‘97,
,,
Robertson.
Pu Piessies, P. J., ‘96,
Pu Plessies, J. P., ‘97,
,,
Hex R. 0.
Poggenpoel, E. 0-., ‘97,
,,
Klaasvoigts R.
v. Rensburg, J. 3. ‘96,
,,
Molteno.
Retief, P. J.,
‘97,
Retief, 0-. A.,
‘97,
,,
Paari.
Retief, 3. A.,
‘96,
,,
K. Drakenstein.
v. Sehalkwijk, W. ‘95, ,,
Knysna.
Schultz, 3.,
‘96,
,,
Dordreeht.
Sehoonees, L. A., ‘96,
,,
Ceres.
Smuts, J. H.,
‘97,
,,
Oudtshoorn.
Stofberg, 0-.,
‘97,
,,
Grahamstown.
Strobos, B.,
‘97,
,,
Riebeek W.
Strydom, C. J., ‘97,
,,
Caiitzdorp.
Taylor, L.
‘96.
,,
Sandfiats,
Theron, 0-. A.,
‘96,
,,
Krakeel R.
Pu Toit, P. S., ‘95,
Pu Toit, J.,
‘95, Stud.
Edinburgh.

Dc Vilhers, 3. C. ‘96, Ond.
Knysna.
Versfeid, M.,
‘95,
Visser, A. 0-.
‘96,
,,
Carnarnou.
Visser, C. A.
‘95,
v. d. Wait, P.
‘95,
Pc Wet, H. C., ‘97, ,,
Potehefstm, ZAR.
Wilson, 3. H., ‘96,
,,
Montagu.
Hier dient gemeld te worden dat de
Studeiiten vódr 1895 niet verplieht waren
in de kolonie onderwijs te geven.
Dc
Curatoren met de medewerking van den
S. 0-. 0. dachten het wensehelijk deze
voorwaarde daar te stellen, en in elk geval
waar deze overeenkomst niet werd nage
komen, of ~vaar men anderszins verzuimd
heeft zijn verplichtingen te vervullen,
werden stappen genomen de kerk- en gou
vernements toelagen terug te krijgen.
Wij hebben op het oogenblik (Aug.) 44
kostleerlingen. Behal ye een ige gevallen
van mazelen tegen het einde van 1895,
was er gedurende deze drie jaren geen
enkel geval van erustige ziekte, en de ge
zondheidstoestand was over bet algemeen
bevredigend.
Op rnijn eigen verzoek,
waren de Curatoren voorleden jaar zoo
vriendelijk, mij van het toezicht en bestier
van de host inriebting te bevrijden. Dc
heer J. H. Collins, die voorheen in den
0.V.S. onderwijzer was, ~verd als Huis—
vader aangesteld. Hij is een ond student
van het College en Mrs. Collins was
vroeger als onderwijzeres werkzaam in de
meisjesschool. Beiden zijn zeer gehecht
ann bun werk, dat zij met sueces behar
tigen. Wegens zwakke gezondheid weed
ik genoodzaakt in 1895 aanzoek te doen
om verlof. In rn ijn af~vezigheid werden
de pliehten in verband met de school en
de kostiuriehting getrouw waargenomen
door de hh. Smith en A. D. Lnckhoff.
1k han niet nalaten melding te rnaken
van het belang door Ds. A. I. Steytler in
de studenten genomeu.
Hij gnat nog
steeds voort met zijn wekelijksche bijbel
klasse voor de studenten. Ook moet ik
den heer S. Hofmeyr, den Penningmeester,
hartelijk bedanken voor zijn oumisbare
hulp en raad in alle geldzaken en met betrekking tot de gebouwen.
Wat deze
betreft, valt er niet zooveel te zegge.u als
bij de laatste Synodale zitting.
Het
spreekt van zelf dat de onkosten ann bet
repareeren van oude gebouwen verbonden
aanzienlijk zijn, en dc jaarlijksche nit—
gaven hiervoor zijn niet ger~ng.
Een
nieu~ve sehoolkamer werci ann bet kinder
garten departe meat aangebouwd, die met
meubelen ingesloten £500 kostte.
T~n
einde dc vereisehten van dc Universiteit
hij het IVlatrieulatie examen na te komen,

alsook hot onderwijs in cle Mniskunde, voor
de studenten nuttiger en belangrijker te
maken, is men thans bezig om eon labora
torinm te bouwen.
Bit gebouw bevat
een klaskamer ~6 x ~5, een laboratorium
30 x ~5 en eei’ leeskamer 18 x :~5. Het
zal kant en klaar, en volkomen toegerust
met al de beuoodigdheden £1700 kosten.
Be Penningmeester zal u de noodigca in
liebting geven omtrent ons tinarieieelen
toestancl tot op Juni. Wij hopen eehtei
het in October zonder schuld in te wijden.
Hot was steeds ous streven den maat
stat van bet werk in de modelsehool in
alle vakken up zekere hoogte te houden.
En hoe~ve1 de goede resultaten bij dc ver
schillende examina niet het eenige ken
merk is, waarbij men hot karakter van
hot work n~et beoordeelen, vormen zij
nochtans een toets voor bet work in school
verricht. Hot is rnisschien van belang op
te merken, dat gedurende deze drie jaren
(1895-97), uiet minder dan 68 van onze
leerlingen hut Hooger School examen, en
170 hot Elementair School examen hebben
afgelegd, en niet weinigen van hen slaag
den met lof. Met do 47 gematrieulecrde
studenten hebben wij ~85 leerlingen, die
in die drie jaren bij de examina slaagden,
bet gemiddeld aantal van 95 per jaar uit
makende. Do rapporten van do Inspee
tours vai’ hot “ Standaarcl” werk ;varen
niet minder bevredigend. 1k haal nit bet
laatste versiag aan
“Be stemming en
orde in do jongensschool spreken cluidelijk
van do bekwaamheid van hot personeel,
en over hot algemcen is or verbazenden
vooruitgang te bespeuren. Op hot gobied
door hot Departomont voorgeschreven

beef]. men ceo hooge mate van werkzaam—
heid bereikt. Do stemming, orde, organi—
satie en algemeenc uitrusting van het
meisies departement zijn uitstekend.
In
hot kinder departement heei’sclit een your—
treffelijke stemming. Be kinderen zij a
opgeruimd, levendig on gelukkig en yin—
den in luin werk do variatie, die zu]k eon
uitstekenden spoorslag uit maakt.”
Het getal leerlingcn op dit oog’~nb]ik
(Aug.) op do boeken is 4~ZS jongens, ~88
meisjes, 41 studenten, en 12 dagstudentcn
of eon totaul van 772 tegeisover 712 in
1894. Wij hobben geen enkele hours of
gift van oomge sour]. ter hemoediging van
dagscholieren, die zich onderseheiden en
verlangen hun studien voort to zetten.
Ret zou een groote drijfveer zoowel
als eon bomocdiging voor ons school work
zijn, zoo eon of andcr vrijgevige vriend
of vriondon ons hiei’iri te gemoet ~vi1len
kornen, zooals op vele andere plaatsen ge
daan word].. Zouder huip en bomoediging
van dien aard, zullen wij met groote
moeite ons plaats blij von behouden, en
zu]len wij niet in staat zijn onze work—
zaainheclon nit to breiden.
Hot vraags].uk over ooze nationale op
voeding wordt olkon dag gewiehtiger, en
uij trachten met alle beseheidenheid ons
aandeel voor hoar vorbetering hij to
dragen, en he]. is mijn imiig vertrouwen
dat die beraadslagingen van do Synodo
tot dat eindo geleici en gezegend zullen
worden.
Verblijve met hoogaehting
UWTEWdd Dienstiv. Dienaar.
R. H.

.Kassa l2ekeninq dei ~\To7.maal &hool, van I
Os’rvANGSTEN
Aan Schoolgelden ...
... £9572 12
7
Per
,, Stadonten penningen
...
2317 1 4
,, Ruurpenningen
...
514 0 0
,, Kerkelijke Toelaag
...
1762 10 0
,,
G-ouvernements Toelaag
7346 0 0

,,

£21,542
Nagezien en correct bevonden,
J. A. Snurs
)
c. ~. MORGAN. ~ Auditeuren.
31 Aug., 1897.
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Jail, 1~94 tot 30 JunI, 1897.

Saldo ten laste 30 Juni’ 94 £ 50 7
Salatissen aan Onder
wijzers
...
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3
Kozten van huishouding 4941 17
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...
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Restitittie ann ‘t Opvoe
dinc~s~nnds
...
.
1~0 0
School behaft’ n
•,.
9:- 1 19
Diverse,,,..
...
...
44]. 3
Sn Ida, 30 Juni. 1897 ,..
769 9
£21,:42

3 11

B ectoc’.

2
9
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~
5
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3
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S. V. Hornaii~, Hon. Thesaicrier.
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BIJLAGE 9.

Van Curatoren der Normaalschool.
Ret is met groote vreugde dat do Oura
toren der Normaalschool do Hoog Eerw.
Synode uitnoodigen om den Heer te
danken voor den bijkans ongemerigden en
steeds toenernenden voorspoed waarmede
Rij gedurende de laatste drie jaren doze
Inrigting heeft gezegend.
Uit het versiag van den Rector zal het
blijkeu op hoe velerlei ivijze doze zegen
gezien werd. In het getal kweekelingen
in de Normaalschool zelve, in gedrag en
geziudheid, in de piaats die zij telkens
innamen in de Matriculatie en Middelkias
Examens, gelijk in don vlijt waarmede zij
hun werk voortzetten, was or steeds stof
van blijdschap. In de Modelschool, met
hare zevenhonderci on vijftig leerlingon,
was or eveuzeer altijd reden van tevreden
heid over de bewijzen die zoowel het
rapport van den Inspekteur als de uit
slao~ van examens leverden van do be
kwaamheid en getrouwheid waarmede het
groote onderwijzend personeel zijn work
verrichtte. Dc finantieele toestand is even
gunstig. Van de winsten die de Inrigting
heeft afgeworpen,
ken er aiwederom,
bohalve velerlei verbeteringen die aange
bragt zijn, een gebouw worden gezet voor
Laboratorium eu Leeskamer dat, vdór de
Synodo vergadert,geheel afbetaald zal zijn.
Ret is naauwelijks noodig do vergadering
te herinneren hoe zeer deze bloei aan de
geestes kracht en do geestdrift van den man
dien do Reer ons geschonken heeft als
hoof d der inrigting, on degenen die hem
ter zijde staan, to danken is.
Do punten waarbi•j do Curatoren meenon
de aandacht dor Synode moor bijzondor te
moeten bepalen zijn do volgonde :—
1. Ret borigt dat or na voor do tweedo
maal reeds eone kias gevormd is voor Stn
denton die reeds gematriculeerd zijn, staat
in vorband met eon plan van den Superin.
tondoiit-Generaal, om do Normaalschool goheel tot cone hoogere p]aats to vorheffen
dan zij thans bokleodt. Omdat or in ons
land thans ovorviosdige gelegenheid is
em veer Matriculatie opgeleid to worden,
veel moor dan toen de Normaalschool word
opgerigt, moende hij dat wij dat work niet
langer bohoorden te doen. Hij wilde hover
dat er eon cursus zon wozen van ecu jaar
voor Gernatriculeerde Studenton, waarin
zij die professionoele opleiding zouden ont
vangen die lion bereiden zou. hot werk van
onderwijs met grondigo kennis van hun
yak to ondernemen. Rij zou dort.ig toe
lagen geven van £30 elk, on vertrouwde
dat ale de zaak eerst good begrepen word,
er wol 30 leerlingen zonden to vinden zijn
van ondor degeneu die Matrienlatie of ook
hooger examens hadden gepasseerd.

Do Onratoron hebben gezogd dat zij do
wetton door do Synode gomaakt niot kon
den opzijdo zotton, en or word besloten
met cone proefneming to beginnen ten
oindo den wog to banen voor do veraudering,
indion die proofnoming golukte. Uit hot
verslag van don Rector blijkt hoe velen die
kias hebbon bijgewoond.
Do Curatoren hobben do Hoog Eorw.
Vergadoring to verzoekon om of do rogle
mouton zoo to wijzigon dat zij cone moge
lijke verandoring znllen toolaton, of nan
hon volmagt to vorleonen em, indien hot
later blijkt dat do voorgosteldo verandering
cloorgaat dan, naar dat blijken zal noodig
to zijn, nionwo tijdolijko bopalingon te
maken, em aan do vol gende Synode to
wordon voorgelegd.
2. Bij eon nuder punt van bolang won
schen do Curatoron do aaudacht der ver
gadering to bopalen. Er schijnt bij som
migen do indrnk to zijn dat wanneer iomand
die don Normaal School Cursus hooft door
gomaakt zich nan do Evangelic bediening
wenscht to wijden, hij zich van zijne ver
bindtenis em ondorwijs to goven ontslagen
kan achten daar hij do kerk tech dient, en
ivol in cone hoogere betrekking. Do Ver
gadoriug zal met de Curatoron instemmen
dat doze boschouiving cone verkeerde is.
Do Regeering gee ft hare toelagen, do Kerk
doet hare inzamelingon en geeft hare toe
lagon, enkol met hot oogmork om hot land
van ondorwijzers to voorzion. Rot is niot
oerlijk tegonover do Begoering of de
Kerk dat geld voor iets anders te willen
gebruiken dan waarvoor hot gegeven is.
t3ij andoren hoerscht do mooning dat, in
dien men gerood is hot ontvangeno geld
terug to betalen, mon daartoo do vrijhoid
hooft, en aisdan ann zijne vorpliehting vol
daan heoft. Do Curatoron wonschen de
gelegonheid to baat to nomon om bet onder
do aandacht to brongen dat niomand tot do
Normani School bohoort to komon, dan die
eerlijk van meoning is zich ann bet onder
wijs to wijdon, on dat die daar goweest is
nuder do duro verplichting staat om Zijn
drie jarell onderwijs to geven zondor oenig
uitstel, anlere clan in bijzondoro govallon
on met toestsmming dor Caratoron.
Met versehnldigde hoogach ting,
Van liwe HEerw. Vorgadering,
Dc Onclerdanige Dienaren,
A. MURRAY,
A. MCGREGOR,
J. J. Korzo,
A. I. STEYTaCic,
S. V. RolnizyR,
A. D. LucKHorF.
Kaapstad, Sept., 1897.

BI~.JLAGE 10.

VEJ~ SI~AGF

Van Ds. P. A. Strasheim, Afgevaardigde naar Rhodesia.
Be Hoog Eerw. Moderatuur der
Ned. Ger. Kerk in Zuid Afrika.
Hoo~ EEliw. HSSREN,
Waarde Broeders in den Hear,
De ondergeteekende heeft de eei ecu
beknopt overzicht te overhandigeur van
hetgeen door hem van tijd tot tijd in vor
baud met zijne volbrachte zending uuaar
Rhodesia aan de Moderatuur werd mecle
gedeeld, met verzoek hetzelve aan de eerst
komende Synodale Vergadering voor te
dragen.
Op 7 Maart, 1895, ontving hij opdra~ht
te gaan “als vertegenwoordiger onzer Kerk
“in Mashonaland om onze verstrooido
“leden aldaar te bezoeken, ze waa.r moge
“Iijk tot eerie gemeente te vormen, en
“voorts alles te doen wat nwe hand vindt
“om te doen tot bevordering van het hell
der zielen, zoowel onder hen die nief, als
“die wel tot ouze Kerk behooren.”
In gevolge deze opdracbt, on Bloein
fontein, Pretoria en Pietersburg te hebben
bezocht, kwam hij te Tuli aan 01) 1 Jnni
per ossenwagen, en to Victoria op 20 Juni.
Na het noodige kerkelijke werk aihier te
hebben verricht, ging hij op 17 Jali 120
mijien verder noordwaarts, mar den kant
van Fort Charter, en bleef aldaar onder
ouze geloofsgenooten arbeiden van 24 Jnli
tot 5 Angustus, tevens schikkingen makende
voor een tweede bezoek in do maand No
vember. Van daar ging hij naar Bulawayo,
alwaar hij aankwanu op 13 Augustus. 0p
den volgenden dag had hij eon onderhoud
met den Administrateur, het gevoig waarvan
was dat nevensgaand contract met Z.H.
Edele gesloten werd op 31 Augustus, 1895.
Op 6 September werd de gemeente
BULAwAY0 gestieht, de Kerkeraad beves
tigd, Br. Groenewald als Zendeling en
Onderwijzer voor rekening der Regeering
en gemeente aangesteld van October 1895,
en op 17 September begon hij do lange reis
naar Gazaland. Inmiddels was bet eerste
werk benoodigd voor het daarstellen van
een Kerk- en Schoolgebouw voltooid, en
bleef Br. Groenewald aehter om het be.
gonnen werk voort te zetten.
Do plaats van Br. Martin werd bereikt
in hat begin van October, en de gemeente
MEL5ETTER gesticht op 12 October, 1895.
Nadat het noodige gemeentelijk work ver
ricbt was vertrok hij met de belofte in bet
volgend jaar eenen Zendeling en Onder
wijzer mede te brengen. Op zijne terug~
reis bezocht hij lauigs den weg maar Salis
bury eene nederzetting van jongelieden,

alwaar hij eene week vertoefde en aanne
ming met Avondmaals bediening hield.
Op 5 November verliet hij Salisbury en
zakte af naar de boeren die in de nabijheid
der Urnyati rivier woiien en die in de
maand Juli bezocht waren. Aihier werd
de gemeente UIuIYAII gesticht op 9 Novem
ber, 1895, en na al bet noodige verricht te
hebben ging hij verder zuidwaarts naar
Victoria voor een tweede bezoek. Op 16
November werd de vierde gemeente
VICTORIA gesticht, en zoowel te Umyati
als te Victoria de belofte achter gelaten het
volgend janr eenen Zendeling en Onder
wijzer te zullen mode brengen. Hij kwarn
te Bulawayo terug op 26 November, en
kon den Hoer danken voor kracht en go
nade in hot afleggen eener reis van 952
mijien to voet, 1)01 ossen Wagen, per coach
en to paard in den tijd van t~vee maandeui
en negen dagen. Te Bnlawayo word hij
tot herder en leeraar met algemeene sternmen beroepen, eon bei’oep dat hij later met
leedwezen, om gegronde redenen, van do
hand moest wijzen.
Baar de rogentijd reeds in November
begonnen was, en hij Bniawayo met rnceite
bereikt had, werd het onmogelijk geaclut
iets verder in de andere gemeenteri te doen
vóór dat de regentijd voorbij was gegaan.
Hij besloot dna (met vódrkennis der Mode
ratuur) do kolonie to bezoeken, en hield
zich aldaar onledig van 1 Fobruari tot 15
April met het bezoeken van verschillendc
gemeenten, alwaar hij geld inzamelde voor
de gebouweu die in Rhodesia moesten
worden opgericht, voor ieder waarvau hem
per contract £300 van do Regeering toe
gezegd was. Het eerste Kerkgebouw te
Bulawayo met 250 zitplaatsen was reeds
onder dak toen hij Bulawayo verliet, en op
1 Februari 1896 in gebruik voor kerk en
school.
Be gemeenten, aldus gesticht, bestaan
nit leden der Ned. Ger., dc Vereenigde,
Ned. Hervormde en Christelijk Gerefor
meerde Kerken. Zij hebben bij hare op
richting met de onderteekening den Kerke
raadsleden in hare Notulenboelcen zich
gesteld onder hot has tuur en de wetten der
Ned. tier. Kerk in de Kaap kolonie, zooals
die wetten nu ziju of van tijd tot tijd door
de Synode der Ned, tier. Kerk dci’ Kaap
kolonie mogen gewijzigd worden.
Toen hij ten tweeden male naar Rhodesia
zou gaan met do jonge zendelingen voor
Melsetter en Urnyati was do schrikkelijke
oorlog met do Matabeles uitgebiokeu, en do
Runderpest bezig het land van zijn vee to

berooven.
Daar de weg naar Bnlawayo
slechts voor mondbehoeften en soldaten
open was, en er geen verkeer hoegenaamd
was tusschen Bulawayo en Salisbury, was
er voor den ondergeteekende geen andere
weg open dan Beira over zee te bereiken,
van dam’ over de Pungwe Rivier naar
Fontesvilla en van daar per trein naar
Chimoio. Van deze plaats ging hij met
zijn reisgezelsehap en draag-Kaffers naar
Gazaland duels te voet en deels te paard.
Hij bleef in de gemeente Melsetter, alwaar
de Br. Zendeling Le Roux achterbleef,
arbeiden tot 23 Juni, 1896, en (aangezien
ook de Mashonas in oproer verkeerden)
bereikte hij Umtali op 26 Juni met levens
gevaar, bij zijue aankomst bevindende dat
die plaats reeds drie dagen in “lager” was.
Hier werd hij door de authoriteiten des
lands bevolen te blijven, en toen zelfs de
telegraafdraad afgesneden was moest hij
zonder eenige communicatie met die hem
dierbaar waren waohten tot 15 Augustus,
teen de communicatie hersteld werd. Niet
zoodra had hij instructiên van den Mode
rator bekomen om de B.13. Liebenberg en
he Roux te ordenen of hij stelde nile moge
lijke middelen in bet werk hen te bereiken.
JIij hadjuist vóór bet uitbreken van den
Mashona oorlog I~r. Liebenberg naai~ Salis
bury opgezonden, met instructies naar
Umyati aftezakken. doch deze Icon niet
verder dan Salisbury komen. Hij kwam
nu naar Umtali onder beseherming van een
gewapende kolonne, en werd door den onder
geteekende geordeid op 1
September,
1896, waaina die Broeder terugkeerde onder
gewapend eseorte naar Salisbury, en sedert
bet begin dezes jaas is hij in (IC gemeente
Uniyati met zegei werkzaam geweest ~n
bezig ons tweede kerk- en schoolgebouw
aldaar op te richten. F)aar bet den ouder
geteekende niet mogelijk was iets meer to
doen, en de Br. Le Roux niet naai’ Umtali
kon komen, maakte hij gebruik van de
vrijheid hem door den Moderator per brief
en per telegram gesehonken on het land te
verlaten, te meer daar hij behaive ver
seheidene aanvallen van koorts ook nog een
aanvai van dyssenterie te verduren had.
fle Br. Liebenberg beeft vóór zijue ordeuing
eeii document onderteekend, waarin hij
belooft slechts zóó, lang let werk eens Leer
aars in degemeente Umyati te zullen ver
ichten tot dat een aldaar bevestigde Prddi
kant of Consulent bet werk kan overflen~en.
Zijn salaris voor het eerste jaar werd ge
heel en al door de Regeering betaald, en
voor het tweede jaar wordt dit gevonden
door de Regeering, de gemeete en ouze
Kerk. De toelage ouzer Kerk is aireede
betaalcl.
Victoria en Bnlawayo waren onbereik
baar. In de eerstgemelde plants arbeidde
Br. Louw, onze Zendellig te Morgenster,

eenen tijd lang met ijver in school en ge
meente; doch sedert zijn overkomst naar
le kolonie is deze gemeente onbearbeid
gebleven. Br. Groenewald, na een bezoek
van vier maanden in de kolonie, is naar
Bulawayo terug gekeerd, en arbeidt aidaar
thans met grooten zegen.
Als resultant der Zending sommeert de
ondergeteekende met danjcbaarhejd jegens
den Heer
(1.) Ret oprichten van vier gemeenten
ouzer Kerk :—Bulawayo, Melsetter, Umy
ati en Victoria.
(2.) Ret bevestigen van de Kerkeraden
dier gemeenten.
(3.) Het plaatsen van drie Zendelingen
te Bulawayo, Melsetter en Umyati.
(4.) Ben Kerk-en~sehoolgebouw te Bnla
wayo, waarde £1000, met eene sehuid van
ongeveer £250.
(5.) Het verkrijgen van zes erven te
Victoria, acht in Salisbury, dorpsgrond in
Umyati, dorpsgrond in Meisetter, drieerven
in Uintali, en transport van twee in
llulawayo.
(6.) De doopsbediening nan ongeveer 50
kinderen, de aanuemiug van 58, waaronder
sommige gehuwden.
(7.) Het aanleggen van behoorlijke
trouw, lidmaten en doopregisters met de
namen der ledeu zooveel mogelijk ingevuld
en notuienboeken voor den Kerkeraad.
ledere gemeente is voorzien van eeu formu
lierboek en cle wetten onzer Kerk.
(8.) Een contract met de Regeering,
waarbij tot £300 gegevan wordt voor vijf
schoolgebouwen, en enn gedee]telijk salaris
voor vijf Zendeling~onder~vjjzerg tot 1
April, 1901. I’~a dièn tijd blijveri de ge
bouwen ons eigendom, en het inwendig
beheer en de aastelling van onderwijzers
berust bij de Ned. Ger. Kerk.
(9.) De aanbouw van tijdelijke woon-en
schoolplaatsen te Melsetter en school
meubels voor Umyati.
(to.) De geregelde godsdienstige verzor
ging van ouders en kinderen in het land,
zoolang de Ileere wil, met drie seholen in
vollen gang.
(11.) Ret aanstelleu van 13.B. Martin en
Groenewald tot huwelijksbeambten van Mel
eel ter en Buiawayo respectieveli-j k.
In verband met de verdere bearbeidjn~
wenseht de ondergeteekende bet vol~ende
voor de aandaeht dee vergadering t~
brengen
(a) de ord&iing van de Zendelingen
Groenewajd en Le Roux. Dc afstnd tus
sciten Bulawayo en Melsetter langs den
handelsweg is ongeveer 529 mijleu, en
indien een geordend Evangeliedienaar die
gemeente in Gazaland moet bezoeken, twee
maleii pee jaa.r ten minste, veer de uit
deeliug dee Bondezegelen zal hij 2116
mijlen Veer dat do~ moeten afreizen. Er

s nog geeu spoorweg tusschen Bulawayo,
Salisbury, [Jmtali en Melsetter, en liet zal
nog geruimen tijd duren vô6r dat dit tot
stand gebracht is. Ret is de vraag of de
vergadering verwachten zal dat één man
dit voortdurond ml kunnon doen. De on
dergeteekende heeft het twee malen gedaan,
en zijne ondervinding is dat dit werk niet
gemakkelijk door éénen persoon herhaald
zal worden. Ook komt er bij dat men
slechts zes maanden in het land kan reizen;
vier maanden duurt de regentijd, en twee
maanden (April en Mei) ziju te ongezond
voor voortdurende blootstelling.
(b) Als de Synodale Vergadering besluit
de jonge Zendelingen yoUr bet werk te
ordenen, zou zij hen eerst eene acte kunnen
laten onderteekonen zooals de onderge
teekende van Br. Liebenberg gevorderd
heeft, en er bij bepalen dat al deze jonge
Zendelingen speciaal ouder hot toezicht der
Moderatuur staan, of van de Coinmissie die
door de Hoog Eerwaarde Vergadoring zal
worden aangesteld ter verdere regeling van
het werk, en dat aan do Moderatuur of
Commissie bet rechf verleend worde om in
zaken van tucbt wat zendelingen of kerke
raadsleden botreft handelend op te treden
en te doen ~vat recht is met rapport aan de
Synodale (‘ommissie, ten fine van beroep of
hekrachtiging.
(c). Deze regeling te laten bestaan totdat de overeenkomst met de Rogeering
gesloten afloopt, tot 1 April, 1901, na we]ken datum do gemeenten stork genoeg
zullen zijn om voor zich zelve to zorgen
wat bet beroepen van predikanten aangaat.
Daar er nog geld over is in de kas van
deze zendirig, zou de vergadering kunnen
besluiten aan ieder der jonge broeders eene
toelaag to gevon boven hetgeeu zij van de
Regeoring en Gemeenten ontvangen, daar
het leven bitter dnur is, en de Onderge
teekende bet oumogelijk vond met het
goon hij van de Kerk en de Regeering voor
zijn work ontving als salaris uit to kornen
en hij dus aanmerkeHjke schade goleden
heeft.
(d). Meent do Synodale Vergadering dat
do Broodors Zendelingen slechts als onder
wijzers on prodikers, ondor hot contract
met de Rogeering gesloten, zullen blijven
voortwerkon on dat voor bet verder opzicht
en de bodeeling der Sacramenten hoogere
kraohten moeten worden gebezgcl, dan
rokent do ondergeteekende bet ziju plicht
de vergadoring te nioeton adviseeren ten
mmste twee predikanteu tot het work to
moeten afzonderen, ieder met een salaris
van miristons £400 per jaar, en eene jaar.
lijksche toelaag van £100 vooi reiskosten
tot 1 April, 1901. Do eene predikant zou
to Bulawayo inoeton wonen. en aldaar ar
beiden met Victoria als Consulents go
rneento; do andere to Salisbury en aldaar

arbeiden met Melsotter als Consulents
gemeenfe, terwiji do tegenwoordige ge
meento van Umyati onder Salisbury ale
uitgangspnnt dan zou moeten vervallon.
(e). Er is in hot contract met do Re
geering voorziening gemaakt voor eene
vijfde gemeente. Aan Br. Liebenborg zijn
door den ondorgeteekonde instrncbiën ge
gevon zoodra noodig stappen hiertoe to
nenion. Wil men dus zich verzekeren van
do geldelijke toelagen hiervoor beloofd,
dan heeft men tijd tot 1 April, 1901, wat
hot gobouw betreft, doch het zon beter zijn
na do zitting der Synodo hiermede te be
ginnen, daar men aisdan ook nog huip zou
ontvangen voor hot salaris van den Zende
hug of Onderwijzor.
(f). Ret was den ondergeteokende on
mogelijk na het tijdelijk vertrok van Br.
Louw, die dit work als eon liefdodaad. heeft
verricht, iemand to vinden voor Victoria.
De gemeente aldaar is ?eor verzwakt, en
volgons het laatste Rapport zijn er ver
scheidene huisgezinnen, behoorende tot
onze kerk, vertrokken. Slechts één oudor
ling en twee diakenen, dns do hoift van den
Kerkoraad, r~~et één diakon die bedankt
hoeft, zijn er flog tegenwoordig. Van wege
gebrek aan arbeidors is deze gemeente aan
het verloope~.
Voorleden jaar had de
ondergeteekende iemand gevonden ale
onderwijzer, doch do oorlog en runderpest
hobben dozen broeder verhindord daarheen
to gaan, en gonoodzaakt eon andere betrekking to zooken. Hot geld bijeenge
zameld voor don aanbouw van school en
kerk is door de firma Woir en Compagnio
in bewaring genomen, waarvoor onze go
achto Brooder Ds. Helm, van Morgenster,
een bewijs in bewaring heeft.
(g). Wegons den randerpest en oorlog
zijn onze (~ eloofsgenooten in dat land zoo
danig verarmd dat zij allo huip noodig
hebben. In Melsettor werd, vanwego onze
kerk, voor £200 aan mondbehoeften uitge
deeld. In Umyati werden zij hoofdzake
lijk door do Regeering onderhouden. Van
hen is het dus niet to verwachton dat zij
veol zullen kunnen doon tot onderhoud van
leeraar, zeudeling of onder~vijzer, ten spijte
van do waarborgon hiervoor door do Korke
raden in 1895 onderteekond.
Op verzoek van don Moderator hoof t do
ondergeteokendo do vordere regeling tier
gerneentehijke zakon in Rhodesia per cur
rospondentie waargenomen sedert zijn
terugkeer nit dat land. Hot was hem zeer
aangonaam dit zonder eenige belooning to
hebben mogon doen alleen om Christus wil.
Hij verblijdt zich dat or zooveel zogon op
bet work geweest is ten spijte van do ver
woestingen door oorlog en runderpest
toweog gobr.icht Mocht do Synodalo ver
gathering hem no dig hebben om vorder
licht op do nikon te werpen of do toekom

stige Cornmissie met advies te dienen, dan
is hij daartoe bereid,
Met toebidding van ‘s Heeren zegen op
het verdere werk in die gemeenten legt hij
bij dezen alle verdere verantwoordelijkheid

voor hetzelve neer iii den boezem der
Synodale Vergadering.
Uw Dw. Broeder,
P. A. STRASIIEIM, Afgev.
Wellington, 4 Augustus, 1897.

BIJLAGE 11.
Van den Zaakgelastigde, to worden ingediend bij do H. Eerw. Synode dor Ned.
Geref. Kerk in Zuid Afrika, in October 1897.
De Zaakgelastigde heeft de eer het vol
gende te rapporteeren betreffende zijne
werkzaamheden nan ‘t Kerke Kantoor,
sedert de laatste Vergadering der H. Eerw.
Synode.—
1. Ps Fo~ns~N.
Gelijk in October 1894 kan hij ook thans,
met dankbaarheid jegens den Heere, Wiens
ook bet silver en het goud is, berichten, dat
het over het geheel genomen, met de kerke
fondsen gunstig gesteld is.
Er is in de 3 laatste jaren, van 1 Juli ‘94
—30 Juni 1897, voor al de Kerkefondsen
tezamen, (met inbegrip van route op belegd
kapitaai ten bedrage van £15,807 is. 2d.)
ontvangen eon gezamentiijk bedrag van
£53,794 7s. 9d.; en wel in de volgende ver
houding: In 189495 £16,561 3s. 4d.; in
1896 £17,202 i3s. Sd.; in 1897 £20,030 us.
In deze somnien zijn niet medegerekend de
honoraria en contributies, die van het eene
Fonds ann hot andere betaald worden, en
dna wel op de boeken verschijnen, doch
geene bona fide inkomston zijn.—
Ret totale bedrag van uitbetalingen in
die 3 jaren was, na aftrek van de bedoelde
honoraria enz., £42,887, 17s. 2d.; te weten
in 1894-1895 £16,203 16s. 8d. (zijnde daarin
begrepen £3,898 13s. 5d. de kosten der
laatste Synode); in 1896 £13,157 i2s. Sd;
en in 1897 £13,526 8s. id.—
Be Saldos van de 12 Kerkefondsen te
zamen beliepen op 30 Juni 1897 de aan
zienlijke scm van £126,025 13s. Od., zijude
circa £12,000 moor dan tijdens de laatste
Synode. Beze vermeerdering valt veer het
grootste deel ten bate van de Predd.
Weduwon en Predd. Pensioen Fondsen, die
nit den aard der zaak storker worden en ook
dienen te worden, naarmate he~ getal aan
deelhouders toeneemt, en de verantwoorde
lijkheid grooter wordt; en van het Theol.
Seminarie fends dat ook vooruit is gegaan.
Voorts hebben or toe bijgedragen eene
verdere inzameling voor het Hugenoten
Gedenkteeken, liet trausfereeren van het
Robben Eiland fonds naar ‘t Kerkekantoor,
en, wat wij met blijdschap vermelden,
benevens een paar legaten ook ruimere
jaarlijksche bijdragen voor enkele fondsen.
Van dit totale bedrag van Saldos behoort
de som van £119,452 is. lid. nan de drie
eerstgenoemde fondsen, waarvan de kapi
talen niet mogen worden aangeraakt, £3,9h)
i7s. lid. ann liet Hugenoten Geclenkteeken,
en £489 iSa. lOd. nan ‘t Robben Eiland
Fonda; terwijl de balans aan de andere

fondsen behoorende slechts temporair is en
tegen den tijd voor de collecten voor elk
fonds respectieveiijk bepanid, grootelijks,
zoo niet ten voile, zal zijn uitbetaald.
Wij laten hier volgen een kort overzicht
van elk der kerke fondsen, voor de drie
laatste jaren :—
i. De Bsnnenlandsche Zend’~ng.
Bit Fends had op 1 Juli 1894, een batig
saldo van £416 i8s. 8d. Be inkomaten
sodert dien tijd tot op 30 Juni l.L, waren
£2,971 3s. id.; do uitgaven £3,158 6s. Gd.
zoodat wij het kerkjaar nog konden sluiten
met eon batig .saldo vau £229 15s. 3d. Ala
ecliter in aanmerking genomen wordt dat
niettegenstaande in de ontvangsten begrepen
is aan donaties, legaten en andere speciale
inkomsten een bedrag van ongeveer £400,
het batig saldo thans bijkans £200 minder
is dan in .Juli 1894, dan is het allezins
duidelijk dat, terwiji wij dankbaar mogen
zijn dat or in do afgeloopene drie jaren geen
tokort in do kas goweest is, do inkomston
behooren to vormeerderon om niot spoedig
weer door do uitgaven te worden overtroffen.
Be commissie tracht zooveol mogelijk, door
bezuiniging, tegon oen to kort te waken;
doch gevoelt tevens dat or zekere uitgaven
zijn, die onder de omstandigheden, niet
kuunen vermeden worden. Be volgende
zijndo bijdragen nit do verschillendeRingeu
veer de drie jaren :—Ring van Kaapstad,
£438 iSa. id., Tulbagh, £307 iSs. lid.,
Sweilendam £314 i3s. 8d., Graaff-Reinot
£192 i4s. 3d.Albauie £195 is. iOd., Beaufort
West £146 12s. 6d., George £29i Ss. 7d.,
Burghersdorp £215 i4s. 2d., Paarl £264
5s. lOd., Colesberg £145 4s. iod. Tezamen
£3,512 Ga. Sd. Be 18 hoegste bijdragen
zijn: Stellenbosch £201 6s. ild., Wellington
£126 l4s. 8d., Worcester £124 is. 3d., Cra
dock )~70 is. 7d. Ceros £66 is. lid. Graaff
Reinet £64 Os. id., Willowmore £63 4s. 3d.,
Oudtshoorn £60 lOs. 6d., Robertson £56
9s. 73., Caledon £49 is. Sd., Paarl £46 i3s.
Sd., Mosselbaai £45 Os. 2d., Philadelphia
£4) 2s. 9d., Riversdale £39 i8s. iOd.,
Uniondale £35 i3s. 4d., Franschhoek £35
4s. 2d., Somerset Oost £33 i3s. 3d., Montagu
£33 lOs. 3d.
Bij doze lijat, die onze ruimte niet toe
laat verder voorttezetten, dient ook in nan
nierking genonien to worden, dat er gemeen
ten zijn, die veer hunne plaatselijke zending
bijdragen leveren die niet door onze boeken
gaan. Be gewone collecten veer de drie
afgeloopen jaren waren: £542, £517 en

£574, terwiji do speciale colleeten door
middel van de Ringszending Commissies
en andere speciale bijdragen voor de drie
jaren eon gemiddeld jaarlijksch bedrag van
ongeveer £300 hebbon opgebracht.
De Ring van Albanie ontvangt nog steeds
de heift van het aidaar ingezamelde om in
zijn eigen Ringsressort te worden besteed,
terwiji de Ring van Burgersdorp, die
vroeger een deol van het ingezamelde in de
algemeone kas liet, in hot iaatste jaar over
nagenoeg het voile bedrag binnen zljn
ressort heeft beschikt.
De bijdragen nit de andere Ringen wor
den ten voile, als vroeger, in de kas gelaten
om door do Synodaie Birineni. Zending
Commissie to worden bestierd.
2. De BuitenlandschQ Zending.
Deze tak der zending heeft eene gestadige
vermeerdering in do inkomsten gehad. Wel
waren do gewone colleeten in de boide
eerste jaren na de Synodo mindor dan in
1894 en vroeger; doch daarentegen waren
de speeiaio bijdragen mimer dan in vroe
gore jaren; en do inkomsten in 1897 muim
£1,000 moor dan in 1895.
Het totaal uit allo bronnen voor de drie
jaren was £8,924 8s. 9d., waarvan £1,669
Ss. id., bij wijze van gowone collecten word
ingezameld; zoodat ook her do speciale
pogingen door bazaars, zondingbusjes,
collecten door Ringszending Commissies,
geregelde bijdragen door vereenigingen of
private porsonen tot salaris van zondelingen
en evangolisten, donaties en legaten het
groot totaal hebben daargesteld. Onder
doze Iaatsten vermelden wij een donatie van
£100 van eon Br. van Stellenbosch voor een
wagon voor de Moohuli sending, £116 12s.
aan rento uit den boedel van wijien den Br.
Knipe, een legaat van £47 lOs. van wijien
de wedawe P. F. Theron van Graaff-Reinet,
en van Lii i7s. 6d. na aftrek van suceessie
rechten, van wijien den Br. A. D. Krynauw.
Van 1 Juli, 1894, tot 8 Sep., 1897, zijn
uit de respectieve Ringsressorten ontvan
gen; nit Ring van Kaapstad £2,209 7s.
lOd., Swollendam £1,676 is. 7d.. George
£1,111 16s. 3d.,*Reaufort West £5~9 6s.
2d., Albanie, £479 us. 8d, Graaff-Reinet
£313 is. lid., Tulbagh £273 7s. 2d., (Joles
berg £126 6s. lid., Burghersiorp £103
i&. 8d., Totaal £7,720 4s. 2d. Wij geven
ook hier do 18 hoogste bijdragen, in ponden
slechts :—Stellenbosch
(met
Bloemhof
Jongedochtors on Studenten Z. Vereenigin
gen en private donaties medegerekend)
£1,246, Robertson £558, Nieuwo Kerk
£494, Wellington (met V. Z. Bond bijdra.
dragen) £418, Montagu £295, Beaufort
£260, Paarl £252, Somerset Oost £247,
Kaapstad £224, Riversdal £198, Oudts
hoorn £173, Cradock £155, Caledon £128,
Bredasdorp £103, Ladismith £101, N.
Bethesda £99, Worcester £98, Napier £88.
* Pain, £~r7 ~. Od.

Do Gemoenten van den Ring van George
hebben daarenbovon £600 gedurende die
3 jaron bijgedragen tof~ hot salaris van Dr.
Helm, welk bedrag onder de ontvangsten
van don Ring is opgenomon; dock daar
dio som ens ongespecificeord word toego
zonden, en do opgaven dier gemeenten in
vorm B or ook geen licht op werpon,
kunnen wij het bedrag door elke gomeento
gocontribueerd niot aangeven. Ook meet
in aanmerking genomon worden dat, tor
wijl in do bovenstaande opgaven aanmorko
lijke sommen zijn die niot door do booken
der respectieve gemeenten zijn gegaan,
or ook voor de Biiitenlandscho sending,
o.a. de Nyasazending, door onkele gemeen
ten ruimschoots word gegoven, welke golden
niet op hot Kerke Kantoor worden go
administreerd.
Do uitgaven van dit fonds waron van 1
Juli 94 tot 30 Juni 97, £10,126 is. lid; en
zijn dus do inkomsten met eon bedrag van
£938 7s. 4d. to bovon gogaan. Gelakkig
was or tijdcns do laatste Synode eon batig
saldo van £1,210 2s. 6d. en waren do
inkomsten en uitgaven in do beide Iaatste
jaren moor geëvenredigd, zoodat hot fends
op 30 Juni 1.1. nog kon sluiton met eon
batig saldo van £271 i5s. 2d., niettegen
staande hot laatste jaar met oen saldo van
siochts £68 lOs. 9d. word begonnen. Onder
de uitgaven waren or gedurende de drie
jaren eenige buitengewone, die ~vegens de
toerusting van zendelingen en sending
plaatsen noodzakelijk werden gemaakt;
doch daartegenover kan ook worden ver
meld dat do plaats “Bethesda” in
Zoutpansberg in die 3 jaren £164 16s. als
haurpenningen in de kas heeft gestort en
do plants Morgenster (Banyailand) als
opbrengst van producten £335 2s; terwiji
do Zending Gemeonte Mochuli als eersteling
eene geldelijke bijdrage van £21 Os. 3d.
heeft opgezonden, met do mededeeling van
haren helaas zoo spoedig daamna ontslapon
leeraar, dat hot vooruomen bestond dit in
hot vervoig geregeld te doen. Wij willen
don dag van kleine dingen niet gering
sehatten, on sullen hot als eon nieuwe
ovorwinning op hot gebied der zeiiding
beschouwen, als christenen uit do heidenen
hot hunne geredelijic en geregeld bijclragen
em aan hunne heidensohe landgenooteu do
zogeningen van hot Evangelie to breugen.
3. H~ Theologisch 8em~inarie Fonds.
Wij rapporteerden tijdens de laatste
Synode dat dit fonds, met inbegrip van
£1000 van de Gemeente Paarl door den
korkoraad aldaar so] von geadministreerd,
stond op £22,415 i3s. 4d. In do drie jaren
sedert verloopen, is or voor dit fonds out
vangen do som van £7992 i6s. Hiervan
brachten do gowono collecten op £2,217
i5s. 3d. waarvan do O.V.S. heeft bijgodrageii
£449 2s. do Trausvaal £342 us. 3d Natal

£38 6s. 4d en de Koloniale Kerk £1,387
l5s. 3d. welke laatste gedurende do 3
jaron ook aan bijdragen vooriliEN Professor
heoft goleverd de som van £1069 us. 4d,
uiettegenstaande er nog 16 gemeenten zijn
die niets hiervoor hebben bijgedragen.
Voorts werd er aan legaten ontvangen nit den
boedt~1 van wijien Mev. Blauckenberg mm
successierechten £190 ;—uit then van
wijien der Br. McDonald, O.V.S. £509
tozamen ~690. Dc overige inkomsten
kwamen nit renten en diversen.
De uitgaven waren voor de drie jaren
£6,345 8s., zoodat het fonds in dien tijd
versterkt is geworden met £1,647 8s.
Dit is wel niet een groot bedrag, doch het
is toch eene vermoerdering aan do rechte
zijde. Wij hadden alzoo op 30 Juni LI.
een balans van £24,063 is. 4d., (do £1,000
van do Paarl medegerekend), waarbij flog
moot komen zekere speciale inzameling
binnon den Ring van Kaapstad, nog niet
verantwoord, omdat de collecte flog niet
voltooid is.
Ook kan met dankbaarheid worden ver
meld eon legaat van £1,200, nit den boedel
van wijien den Br. I. van der Pool van
Groonepunt. Daar echter volgens testa
mentaire beschikking dit bedrag door de
Executeurskamer wordt geadministreerd,
en de route voor eenigen tijd zal benoodigd
zijn om do successiereehten te bet alec, is
er tot hiertoe nog niots door den penning~
meestor ofltvangen.
Uit de cijfers genoomd blijkt dat er niot
alloen door do kerk in do kolonie toene
nionde belangstelling in doze inrichting
wordt betoond, maar ook door de zuster
kerken in de naburige staten, eeno belang
stolling die vertrouwen wij, zal blijven
voortduren, en waarvoor wij bij doze onzo
erkentelijkheid wenschen uit to spreken.
Voor verdore bijzonderheden, dit fonds
rakende, verwijzeu wij naar hot versiag
van do Curatoren dozer inrichting.
4. Hot Predjk~ ten Wedv,wen Ponds,
dat op 1 Jujj 1894 eon saldo van
£51,075 13s. lid, had is in do drie laatsto
Jarori aangegrooid tot £54,511, 6s. lid.,
(schuldbrioven op inlegpenningen ten be
drage van £587 niet medegere~kend.)—De
inkomsten gedarende dat tijdperk waron
£11,220, 9s. 9d; teweten Heffingon £l,59t
i3s. 6s, (waarvan do koloniale kerk
£1,182 7s. heeft gelevord die van den
O.V.S. £356 4s. 6d. en van Natal
£56 Os. 2d—) ; jaarlijksche contributiender
prodikanton £1,445 17s. 6d.; inlogpennin
gen en ronte or op £1,172 lOs. en rente op
belegd kapitaal £7,008 8s. 9d.
Ann Woduwon on Woezon werden in do
drie verloopone jaren do volgendo sommen
uitbetaald; tewoten £2,290 4s. 8d. £2,557
us. 4d. on £2,652 13~., makende met £52

lOs. voor hot Rapport van den Rekenkun
di~o bij de laatsto Synode, bonevens do
jaarlijksche honoraria aan’t Synodalo
Ponds en diversen eon totaal van £7,784
i6s. 9d., zoodat hot fends in dien tijd met
£3,435 13s. vormoerderd is. Torwijl deze
vermeerdoring den gnnstigen staat van
het fonds aanduidt, kan zij tech niet ala
overtollig worden bosehouwd; en bij do
vraag die somtijds gedaan wordt: waartoe
zulk eon groote fends P diont hot volgoii
do niet nit hot cog to worden verloren:
(a) dat de toelagon aan - weduwen sedert
do ]aatste 7 jaren gemiddeld elk jaar
met ruim £150 vermeerderci zijn, een
bowijs dat hot getal steeds aangroeit,
teweten van 20 in 1890 tot 34 in 1897; (b)
dat, terwiji do kaiis op eon hooger route
koers vooraisnog niet schijnt to bestaan,
or ongevoer £300 moor p. a. wordt uithe
taald dan do rente op het fends, zoodat
d~riev~erde van do jaarlijksche contributi~u
mode benoodigd wordt; en (c) dat or in do
Hoffingen geene blijkbare verinoerdering to
bespeuren is.
Do vraag zon echter wol kunnon gedaan
worden of cone boeto togen 100 0/ p. a. niot
ovormatig is voor dogenen die vorzuimen
hunno contributiën in tijds to botalon ; on
of do additionelo £5 contr. niet to hoog is
voor degenen die hunno bedioning ala
prethkant noorleggon. Beide items wordon
in den regol met veel togonzin betaald.
Sprekoncle van do Heffingon moeteri wij
or wederom op wijzon, dat terwiji do helft
van do prbdikanten dor zusterkerk in do
Z.A.R. deolhobbors van dit fends zijn, or
langs dozen weg van daar niots wordt bijgo
dragen.
Er zijn thans 162 deolhobbors, bonevens
34 weduwon (of weozon) van ovorledon
partieipanten, zijnde 18 doelhebbers on 6
weduwen moor dan tijdens do laatste
Synodo.
5. Het Predikanten. Pensioem Ponds.
T~it Ponds, dat op 30 Juni 1894 eon
balans had van £36,352 9s. 5d., is thans tot
£41,877 13s. 9d., aangegrooid.
Do Inkomsten in do dr~e jaron waren:
Ann Jaarlij kscho Contribution £2241
6s. 3d., Inlogpenningon £934 12s. 811.,
Route £5903 12s. 3d., tezameri, £9079
us. 2c1.
Do Uitgavon: Pensloenen, £3351 4s. Sd.,
Honoraria ann ‘t Syn. Ponds, enz., £203
2s. 211.; tozamon £3554 6s. lOd.
Op 30 Juni, 1894, waron or Zeven
Emeriti Prodikan ten, die toelagen trokkon
tot eon gezarnenlijk bedrag van £1081 iSa.
per annum. Sedert dien tijd zijn or twee
Emeriti bijgokomen; doch wogons hot
ovorlijdon van Di. van do Wall en Dr.
Reitz kwam hot gotal weder op Zeven in
het Iaatste korkjaar. Na do smiting or
van echtor heoft Ds. A. A. Louw van

Noorder Paarl oni zijn emeritaat en pen.
sioen gevraagd. Hot hoogste jaarlijksch
bedrag tot hiertoe aan ponsioenen uitbe
taald, teweten in ‘t afgeloopen jaar, was
£1165 19s. Sd.; en wel v’~.er tegen £200
p.a., terwiji de som van £365 19s. Sd,,
door hot fonds werd betaald ter aanvulling
van do pensioenen der drie overigen tot
£200 elk.
Met inbegrip van 3 gemoenten nit Natal
zijn er thans 86 gemeenten die doolhebsters
zijn, zijndo 7 meer clan tijdens de laatste
Synodo. l7ier dozer zijn toegetreden onder
de voordeolige voorwaarden van Art. 399,
door binnen 6 rnaanden na de bevestiging
van don leoraar, “komonde van eene ge.
moonte die deolhebster is aan het fonds”
aanzoek te doen.
flit Fonds is, evenals hot Weduwen on
Theol. Sominarie Fonds, op veiligo eorste
verbanden op vastgoed belegd.
6. Hot Synodale Fends.
flit Fonds had op 30 Juni 1894 eon saldo
van £1392 Ss. Sd.
De Inkometen gedurende do 3 jaron waron
£7208 13s. 6d., na aftrek van do koston
der Ringsvergaderingen in do 2 jaron, ten
bodrago van £1130 8s. 9d., welko golden
door de rospectiove Rings Quaostors
worden uitbetaald on dus niot op onzo
booken onder do iukomston en uitgavon
wordon opgonomon. Do Hoffingen voor de
3 jaron, towetén £2021 14s. 7d., £1937
Ss. 2d., en £1954 13s. Sd., maakton eon
totaal van £5913 13s. 5d., torwiji do
honoraria van do andoro fondsen, ton be..
drage van £215 per jaar, bonevens op.
brengst van Almanak, Vormen, Examina
logos, route, enz., tozamen £1295 Os. ld.,
hebbon gelovord. Dear do Rings Qnaostors
in hunne vorantwoording niot spocificeeron
hoovool aan lidmaats- doop- on aanneining
logos wordt gehovon, en de Certificaton dor
Hoffingon in hunno handon blijven ten
dionsto dor rationarii bij de Ringen,
kunnon wij niet met nauwkourigheid hot
bedrag noomen, dat hot fonds door de
niouwe bopaling hooft gewonnen. Ver
ondorstellondo dat do legos voor registratie
van doop en aanneming ongovoer dezelfde
gobloven is, hobbon do Udrnaat8gelden
ongevoor £500 per jaar moor opgebraeht
dan do zitpla~ctsen van vroegor, iiiottegon
staande or enkele gomeonten zijn die ondor
do oude bopaling moor moesten inbotalon.
Wij nemon do vrijheid langs dozen wog
andormaal oudor do aandaeht van Kerke
radon on Ringsquaestors to brongon wat
door middel van do Kerkbode tot hiortoo in
moor dan één geval to vorgoefs goschied is,
dat, als do bepaling van vier on eon halve
penny per liclmaat blijft, mon bij do ver
autwoording, door ékn lidmaat bijtevoegon
bij een gotal dat tech steeds afwissolt, halve

pennies in de rekeningen vermijde, die,
daar de bank ze toch niet op cheques nit
betaalt, veelal verwarring in do rekon
ningen veroorzaken. flit geldt natuurlijk
ook van collocton on andero geldon one
toogezondon.
Do Uitgaven van dit fonds waren voor
do drio jaron uitgonomen do Ring skoston
£7,7~)2 lOs. 7d., latonde op 30 Jani, 1897,
oen saldo van £808 8s. 4d.
In doze uitgavon is bogrepon do som van
£3,898 13s. Sd. veer kosten der laatste
Syuodo on £1,432 op afbetaling van Psalm
en Gezangbookon, overoenkomstig do be
palingon in hot rapport dor Zaug Commissie
bij do laatsto Synodo aangonomon. Volgons
opgaaf van do Heoron Dusseau en Co., is
or door hen ontvangen veer vorkochte
boekon de som van £700 4s., zijndo hot
bodrag veer 3,112 exomplaren. Do hoop
wordt gokoostord dat do 6,888 onverkochte
oxernplaren na vorloop van tijd zullon wor
den verkocht, on dat do Synodalo kas lange
dezen wog hot voorloopig inbotaaldo zal
terugontvangen. Voor vordoro bijzonder.
hedon doze zaak rakondo verwijzen wij
naar hot Rapport der Zang Commissie
door do Synodo benoomd.
Do verdoro uitgavon aan hot Synodale
Fends verbonden zijn :—~625 per annum
voor hot Kerkekantoor (waarin begrepen
zijn salaris on toelage veer woning van don
Zaakgelasiigdo, salaris van ulerk, kantoor
huur, redactio van Kerkbode, onz.); voorts
do honoraria van don Actuarius en don
Scriba, koston van Oommissios, drukwerk,
eone toelage van £50 per annum aan do
Drukkors van do Kerkbode, onz., wolk
laatsto bedrag moot gevonden worden nit
do Kerkeraads oxemplaron, waaromtrent
onder hot hoofd De Kerkbode nog hot eon
en andor zal gezogd wordon.
Hot Saldo van £808 8s. 4d. hierbovon
gonoemd zal, tijdons do zitting der Synodo,
goreduceord zijn tot ongeveor £600; on in
aanmorking nemondo dater voor de uitgavon
van ‘t loopoud jaar in vorband met hot
kantoor voorzioning moot wordon gemaakt,
zal do Synodo voor hare Vorgadoring over
niet vool meor to beschikkon hebbon dan do
hoffingon die tijdens de Vorgadering moeton
wordon inbotaald, en die, na aftrok van do
honoraria dor Rings-Soribas, goon £2,500
zullen to bovon gaan.
7. Het Fends voor Hulphelioevende
Gemeenten
had op 30 Juni, ‘94 in handon £110 9s. 7d.
Godurondo do drio jaren is or voor gecol
lectoord £1,233 15s. 2d., on ann toolagen
en zogols uitbotaald £949 16s. 2d., latondo
op 30 Juni 1.1. eon Saldo van £394 8s. 7d.
Dit oonigzins ruim saldo, dat ochtor, ads do
tijd voor do volgende collocte daar is,

aanmerkelijk zal zijn verm~nderd, zoli veel
kléiner geweest zijn ware het niet wegens
de vacaturen in versoheidene gemeenten,
die vroeger ondersteuning trokken en aan
wie verdére hulp is toegezegd, zoodra die
vacaturen aangevnld zijn; aismede wegens
het feit, dat de collecte, thans jaarlijks
gehoñden, bijkans £100 meer was dan in
vorige jaren. Het batik saldo zal spoedig
goed kunnen worden besteed; en dit fonds,
dat in ééne bestaande behoefte voorziet,
liééft nog steeds aanspraak op de jaarlijk
séhe bijdragen der leden onzer kerk, die
tot hiOrtóO zich niet oflwillig hebben
letoOnd hunne minder gegoede geloofs
ger~ooten te gemoet te konien.
8. Het Synodale Opvoedings Fonds,
dat in Juni, ‘94 een saldo had van £446
7s id, is het eenige Fonds dat op dO Juni,
1897 een saldo aan de verkeerde zijde
toonde, zijnde toen overtrokke,z ten bedrage
van £155 3s. 8d. flit zou niet het geval
gewOest ziju. indien ann de oproeping tot
eene specialO collecte door de Syn. Op
voedings Commissie, volgens volmacht
haar door de Synode verleend,, meer alge
ineen ware voldaan Tot dO Juiii II
badden slechts 34 gemeenten br~dtagen
geleverd ten bedrage van £84 14s ~d,
waarbij sedert then tijd en tot op 22 Sept
II nog 4 zijn gekomen met een ge7amen
]Ijk bedrag van £12 14s. 3d., zoodat bet
frnids op dien datum nog overtrokken was
ten bedrage van £142 9s. Sd., een bedrag
dat door de overige 73 gemeenten gemak
kelijk kan worden bijeengebracht. Doch
zelfs dan blijft bet feit bestaan dat een
batig sáldo van £446 mede in de drie jaren
verzwolgen is.
De Heffingen tot 30 Juni, ‘97, waren
£1,299 5s. 9d.~ de collecte zooals bovenge
meld £84 14s. Sd., door de Normaalschool
werd £300 als laatste paaioment terugbe
taald, terwiji £17 nan rente werd ontvangen,
makénde het totaal van inkomsten £1,701
Os. 2d.
De Uitbetalingen waren: Toelagen nan
Normaalschool Studenten, tegen £15 p a.
elk, £1,762 lOs., (dus meer dan het totale
bedrag van Heffingen), aan kweekeling
onderwijzers £420, aan honoraria ann ‘t
Synodale fonds en diversen £120 Os. lid.;
totaal £2,302 lOs. lid.; zijnde £601 lOs.
9d. meer dan de inkomstexi.
Volgens de tegenwoordige basis van
uitgaven—en de aanzoeken om toelagen
voor kweekeling onderwijzers vermeerderen
—zal eene colleete om bet andere jaar
noodig zijn, tenzij de Normaalsohool zich
beréid verklaart bij wijze van restitntie
bet fonds te gemoet te komen.

9 Eet Fonds tsr Opicicling van Zendelingen.
Dit Ponds wordt, volgens besluit der
laatste Synode, sedert dien tijd ook door
dit kantoor geadministreerd.
Als bijdragen, van 1 Jan. 1895 tot 30
Juni, 1897, werd ontvangen de som van
£634 3s. 6d., terwiji sedert, tot op 17 Sept.
1.1. nog werd inbetaald £66 4s. lOd.
Negen en tachtig gemeenten hebben biertoe hare bijdragen geleverd, waarvan
viermalen, 26 drie-, 30 twee-malen, en de
overigen eenmaal.
Van deze eerstgemelde corn is tot hiertoe
uitbetaald £330 aan den Thesaurier der
inrichting, £2 i9s. 8d. nan diversen,
terwiji op 30 Juni 1.1. in kas was £301 3s.
iod., waarvan spoedig een aanzienlijk deel
zal getrokken worden voor het benoodigdO
in het loopenil jaar.
10. Het illatabe island

of Rhodesia Fonds.

Sedert de laatste Syno4e worden de
~gelden voor het werk in Mashonaland
of Rhodesia bijgedragen, die vroeger in
dé kas van he~ Fonds voor Hulpbehoevende
Gemeenten gestort werden, al~ sen afzon
derlijk Ponds bestierd. Van dien tijcl af
tot op 30 Juni 1.1. werd voor dit doel
ontvangen aan bijdragen van versehillende
gemeenten in de Kolonie, en ook nit den
Vrijstaat en de Transvaal de som van
£1,144 3s lid.
Bij deze corn werd gevoegd de opbrengst
van wagen en ossen, welke Us. Strasheirn,
wien zooals bekend is, het werk in die
streken door de Moderatuur werd opge
dragen, voor zijne reis derwaarts noodig
had, benevens andere specials inkomsten
ten bijdrage van £95 2s., modal het totaal
van inkomsten £1,239 5s. lid. beloopt.
Van deze corn werd nitbetaald ann Us.
Strasheim voor salaris, reiskostOn en
andere door hem verantwoordde uitgaveu,
waaronder ook begrepen zijn de sommeñ
voor reiskosten van de broeders die hem
vergezelden, om het werk in de verschii
lende gestichte gemeenten te gaañ doen,
met inbegrip van £225 voor den nood en
andere ondersteu.ning in Gazaland, de corn
van £1,071 i9s. 9d.
Ret bedrag nog in kas is derhalve £167
6s. 2d., dat blij hens het versiag van 1)s.
Strasheirn your verder uitgaven noodig zal
zijn.
Onder bovengenoemde bedragen van
inkomst en uit.gaaf zijn niet begiepen de
bijdragen van de Chartered Co. tot bet
salaris van Us. Strasheim @ £200 per
annum, en tsr tegernoetkoming van andere
onverrnij delijke uitga yen, waartoe gernelde
maatsehappij gewillig was ondersteu ning
is verleenen.

11. Hot Hugenotem 6~ec1enkteeken Fonds.
Bij de laatste Synodale bijeenkomst
block, dat voor dit fonds in hariden was
£1,943 Os. 5d. Sedert is dit bedrag ver
meerderd door bijdragen met £1,670 7s.
Sd., waarvan verreweg het grootste ge
deelte, teweten £1,452 Os. 6d. door dénen
collectant, Os. M~der, is ingezameld.
Aan rei~te moot hierbij gevoegd worden
de som van £305 6s., zoodat het inge
zarnelde hedrag thans (mm
eene kleine
uitgaaf van £7 15s. lid.) tot £3,910 17s.
lid. gestegen is.
12. Hot l?obben E’aand Fonds.
Ofschoon do administratie van dit fonds
niet behoort tot het work door do Synode
hem opgedragen, meent de Ondergo
teekende toch dat zijn versiag daar van
melding dient te maken, aangezien dit
fonds thans door het Kerkekantoor goad
ministreerd wordt op vorzoek van den Ring
van Kaapstad, en do geheele kerk om bij
dragen or voor is gevraagd.
Ret bedrag hem namens do Ringscom- ~.
missie van de Kaapstad in April 1895 ter
hand gesteid was £453 16s. 6d. zijnde
balans van Bouwfonds golden destijds door
Os. Strasheirn, Qu~stor des Kaapstadschen
Rings, goadmiuistroerd :—
Sedert is ontvangen, zooa]s in de Kerk
bode gepubliceerd: aan bijdragen, met
inbegrip van £50 van do Vrijstaatsche
Kerk, £112 id., aan rente £37 15s. 2d., aan
balans van golden door Os. IV[organ en Van
Velden van t;ijd tot tijd ontvangen en gead
ministreerd £39 14s. 2d., benevens eon
renteloos voorschot van £25 17s. 4d., to
zamen £215 7s. 8d.—
Hiervan word door den Ondergeteekende
uitbetaald: tor aanvulling van hot salaris
van Ds. Morgan van bovongerioemden
datum tot 30 Nov. 1896 £141 13s. 4d. van
dat van Os. van Velden tot ult. Feb. 1897
£21 Sc, aan diverse uitgavon, £16 lOs.;
latende op 30 Juui 1.1. eon saldo van £489
15s. lOd.
Ale hiervan terugbetaald wordt het
voorschot van £25 17s. 4d., en het ontvan
gene voor vorsnaperingen ale andorszins ter
leoniging van het lij den dor ongelukkigen
ten bodrage van £39 i4s. 2d. voor dat dod
zal zijn besteod, dan biijft or in kas als
fonds, dat gobruikt kan worden om hot
salaris van den ]ooraar aldaar airntovu lieu,
do corn van £424 4s. 4d.
Wil nu do Ring van Kaapstad doze som
beschouwd hebben als kapitaal, uit do
route waarvan het salaris van den leeraar
moot wordon aangevuld en do contributies
aan het Predd. Pensioen Fonds mooten
gevonden worden, dan dieuen er stappen
gedaan to worden cm hot kapitaal zoodanig
to ver~rooten, dat hot eon route van £90
jaarlijks kan opbrengen.

II. DE STATISTIEK.
Hieromtrent doet hot den Onderge.
teekendo leed to moeton berichten dat hot
hem, niettegenstaande herhaalde eu drin
gende herinneringen in do Kerkbode, en
meer dan een schriftelijk verzoek tot
brooderen gericht, nog niet gelukt is al do
vormen A en B in handen te krijgen; en
dat enkole der toegezondene vormen daar
zij niet volgens wet waren opgetrokken uog
daarenboven ter correctie moesten worden
teruggezonden. Hadden cii de broeders
aan do eisehen der wet voldaan, dan zou
hot hem, bij veel minder drukken tijd, dan
hij nu ter zijner beschikking hoeft, betrek
kelijk gemakkeiijk zijn gevallen dit veel
omvattend werk in tijds aftedoen. Hij
hoopt echtor do ontbrekene vormen spoedig
in handeui to hebben, en eon volledige opgave
nog v66r hot sluiten der Synode to zullen
kunuon inzouden; daar hij het van het
hoogste belang acht dat do Kerk in hot
bozit zij van done volledige Statistiek, zoo
wel bij do bespreking van enkele beschrij..
vingspuuten, ale ter inlichting van allen die
in hare werkzaarnheden belangstellen.
III.

DE KSRKBODE.

Hoewol dit Kerkelijk Weekblad ~edert
do laatste Synode eon ruimer ondersteuning
dan vroeger heeft genoten, daar het aantal
iriteokenaren met ongeveor 200 vermeerderd
is, hoeft hot als eenige orgaan onzer Kerk
toch flog niet die piaats in hot hart der go
meenton ingonomen, waarop het aanspraak
mag maken. Be Redactie heeft geenszius
haar ideaal beroikt, maar mag toch met vrij
moo dighoid zoggen dat zij zich er op toelegt
hot blad moor aantrokkolijk te maken. Ware
do medoworking moor algemeen, dan zou
hot booogdo dool veel gemakkelijker kunnen
bereikt norden, zoowel wat den inhoud als
do versproiding betroEt. Geholpen door
hot besluit in do laatste Synode dat do
rospoctieve Kerkeradon voor hunne exern
plaron zullcn botalen kon hot blad worden
vergroot, on word alzoo meer ruimto verkre
gen tot hot opneuien van moor stichtelijke
lectuur en hot plaatson van leerzame ver
haleu, door Os. I. F. A. do Villiers
vertaald en naar plaatselijke behoeften
omgewerkt, die in vole kringon met genoo
gen on met nut wordon gelozeri. Do Redactie
betuigt bij dezon haron dank aan dezon
brooder, die, met woinige uitzondoringeu,
olke week eon bijdrago hoeft geloverd ge
durende do afgeloopene jaron, alsmede aim
don Emeritus Br. Horak, die nog steeds
voortgaat zijne huip tc verloonen Os. Morgan
on aan ails unedewerkers die
door
hunne bijdragen niet alleen on~ maar do
Kork gewaardeerden dienst hebbon howe
son. Zij verzookt verder do medewerking
van allen die in de verbetoring van hot
blad bolangstellen. Hoe grooter hot gotal

medewerkers is des te grooter zal ook de
verscheideriheid zijn, waardoor hot blad
niet weinig in belangrijkheid zou winnen.
Met betrekking tot de versprcicling dient
or op gewezen te worden dat in vele go
meenten zeer weinige exeinpiaren worden
gepiaatst. Als in aaninerking genomen
wordt dat bij een ledental van ruim 92,000
binnen de Kolonie, de cirenlatie met Vrij
staat, Transvaal en Natal modegerekend
geen 1200 to boven gaat, dan is dit bewijs
genoeg dat or nog rnim veld is voor bet aan
winnen van nieuwe inteekenaren.—
In dit verband mag niet worden verzwe
gen, dat door gebrek aan nauwgezetheid in
het opzenden der namen van inteekenaron
die gestorven of nit do gemeente vertrokken
zijn, de uitgevers somtijds sehade komen to
lijdon, doordat weleens tallen van exem
plaren worden torugontvangon, waarop
postgeld en subseriptie penningen verloren
zijn. Insgelijks moot opmerkzaam gemaakt
worden op bet feit dat, tot schade van de
Synodale kas, enkele kerkeraden nog of in
hot gehoel niets of slechts eenmaal sodert
do Synode voor hunne exemplaren betaald
hobberi. De Synoclale kas heeft, gerekend
tot 31 Dec. dozes jaars, £150 aan de Uit
gevers voor die oxemplaren betaald, terwijl
hot totale bedrag tot op heden van do kerke
raden ontvangen is £106 lOs.
Tot hot ideaal waarop straks gewezen
word bohoort ook dit dat Do Kerkbode gelde
lijk voordeel nan do kerk zal opleveren.
Zoolang wij eebter geen oigen drukpers
hebben, zal dit doel geenszins kunnen wor
den bereikt.
IV. DE ALMANAK.
Omtrent dezo publicatie der kerk valt
ditmaal niet veel to zeggen. Do laatsto
uitgavo was, wat druk en papier betroft,
eone vorbetering op vorige. Ton einde dit
jaarboekje zoo volledig ale mogolijk to
makon, is do modowerking van al do Broe-.
ders leeraren onmisbaar, vooral wat betroft
do vroegtijdige opzending van do govraagde
informatie omtrent elke gemoento. Van do
vroego uitgave van den Almanak hangt
voor het dobiet zeor veol at. Ook diont in
hot ooggehouden toworden,dat de Almanak
dor kerk bij hare leden de voorkeur behoort
to hebben boven andere uitgavon van dozen
aard, daar bier met vee] moeite informatio
omtront do kerk wordt bijeongezameld, die
nergens anders to vinden is.
0

Hiormede meent de Ondergeteekende
zich van zijne taak to hebben gekweten,
oni een overzicht te geven van do work
zaamheden waaraan hij geroepen werd
mjno aandacht to wijden, en waartoe de
Hoer hem gezondbeid en kraoht heeft ver
bend.

Ret zal uit het voorgaande duidelijk go
bleken zijn dat de bozigheden van hot
kantoor zich steeds uitbreiden; waarvan
o. a. een stork bewijs is dat sedert do
laatsto Synode niet minder dan 6300
brieven zijn ontvarigen; en do fondsen van
9 tot 12 vermeerderd zijn.
Daarom to meor vertrouwt hij dat hot
hem niet ten kwade zal worden geduid zoo
hij het volgende nog onder de aandacht der
Vergadoring brengt, dat strekken kan cm
tijd to besparen, en do belangen der kerk
to bovorderen :—
a. Hot is zeor wonscholijk dat elke Ker
keraad gerogeld konnis neomt van officieole
aankondigingon, tor vermij ding van eene
herhaling, die niet altijd tot stichting vor
strekt, on onnoodig work op hot kantoor
en ruhnto in het Orgaan der Kerk vordert.
b. Hot is in hot bolang dor Kerkolijke
fondsen, dat de vorschillonde collecton zoo
vool mogelijk op den tijd door do Synodo
vastgostold wordon ingezamold on spoedig
opgozondori, tenzij hot wenschelijk geacht
wordt om bijzondore redonon dit eenige
weken nittostollon.
Als alie collecton
binnon ot kerkolij ke j aar 30 JuNI worden
vorautwoord, hetgeon thans niet door alTo
Kerkeraden goschiedt, niettegenstaande or
voor do verantwoording dor laatste collecte
bijkans drio maanden tijd is, dan zuilen do
opgaven van Ontvangstou door do Korke
radon bij do Ringen ingodiond moer over
oonkomon met die van don Zaakgolastigdo,
wiens booken op 30 Juni worden afgosloten,
on niet oerst na do Rings “orgadoringen.
Er is nu some aanmerkelijk vorsehil tus
cohen zijno opgavon en die van onkole
Kerkeradon ondor No, 25 van Art. 52 bij
den Ring gedaan; oindat zij niet altijd
over de~olfde poriodo gaan.
o. Do Broeders die gold naar hot kantoor
per cheque remitteeren zullon den Onder
getookende eon grooten dienst bewijzen
door or op to letten, golijk zulks nit don
Almanak en bij de wekelijksche verant
woording van golden in do Kerlcbode duide
lijk blijkt, dat hij onkol 3. Roos beet, on
dat hot voegon van eon twoodenvoorlettor bij
ziju naam bij hot ondorseeren dee cheques
moeito gooft.
Ook moot hij andormaal
verzoeken dat men hem tech geene gelden
toezonde waaromtrent in don Almanak diii
delijk wordt aangewozen dab zij elders to
huis bohooren.
ci. Indien gewaardoorde medodoolingen
on nieuwsborichton voor do Kerkbode altijd
op oen afzonderlijk stukjo papior, en niet
als gedoolto van een brief, wiordon opge
zonden, zoodat zij dadolijk on onvoranderd
in handon dor drukkors kondon gesteld
wordon, zotiden daardoor tijd on extra
werk op hot kantoor kunnen wordon bo
spaard.

Tevens wordt nogmaals herinnerd dat
CoPIE VOOR DR PERS BESTEMD, (mits het niet
vc~n een privaat schrijven vergezelci gaa~t),
gemerkt,* in een open envelope tegen
een hahe penny per 2 onzen han worden
gezonden; en dat korte mededeelingen per
postkaczrt ook steeds welkom zullen zijn.
Be Ondergoteekende eindigt ziln versiag
met dankbetuiging aan de Broederen voor
alle ondersteuning heni in zijn werk ver
bend, aan do leden der Kerk die door hunne
bijdragen hem instaat gesteld hebben eon
over het geheel genomen gunstig rapport
te geven omtrent de finaneiën onder zijne
administratie, en bovenab aan den Heer die
C
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lust en kraehten tot en zegén op hot werk
genadiglijk heeft gesohonken
ifet gezegend Hoofd en de Koning der
Kerk make hot kantoor steeds meer een
middel ter bevordering van de belangen
Ziins kouingrijks, en zij der Synodale
Vérgaderiug nabij met Zijuen raad en
Zijne leiding.
Van U H. Eerw. Vergadering,
De Diénstw. Dienaar,
J. Roos,
Zaakgelastigde der Kerk.
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De Synodale Commissie van Toezjcht over de Opleiding-school
voor Zenclelingen te VVellington” aan de Hoog Eerw.
Synode, October 1897.

UwQ Dommissie heoft de eec ann do Hoog
Iierw Svnode het voigende Ic berigteu.
1. De Commissie heeft sedert Je laatste
Synocle wederorn elk jaa.r vergadeud in
belaug van hot werk ann haar opgedragen.
Zij heeft bij die gelegenheden telkens go
zocht, deels door persoonlijke inspectie,
deem door gesprekicen met de ()nderwijzers
en Curatoren, op de hoogte te blijven van
het werk dat in do Opleiding-school werd
gedaan. Zij heeft tevens, in voorkomende
gevallen. haar oordee uitgesproken over
a] wat zij (lacht dat bevorder]ijk kon zijn
aan het oogmerk dat de Synode zich voor
stelt.
2. Na afloop dec vorige Synode heeft zij
in hare eerste vergadering besloten, ten
einde uitvoer te geven ann de bepaling der
Synode omtrent een janrlijksche coilecte tot
ondersfeuni og van mill v ermogende leer
lingen, de Kerkeraclen te verzoelcen do
coilecte op Pinkster Zondag met dat doel
af to staan. Door eeuige Kerkeraden is
nan dat verzoek voldaan in dat jaar, en in
hot volgende nog eens. Het bedrag dat
ontvangen werd tot nit. Juni 1897, was
£631 19s. 8d. Hieruit werd er getrokken
voor behoeftige leerlingen voor 1895 de
som van £180, en voor 1896 £150 latende
ecu saldo van £301 19s. 8d.. dat voor hot
loopende jaar voor eon groot deel sal be
noodigd zija.
3. In April en wederom in Jail, 1t~96
werd awe Commissie uitgenoodigd door de
Curatoren om eene vergadering bij to
wonen, waarin gehandeld zou worden over
do vervulling van de vacature die zou ont
staan, eerst door de krankheid, en naderhand door het hetreurd overhjden van den
Wel-Eerw. Heer George Ferguson, den
Principaal der Inrichting. De Commissie
mag hare overtuiging niet verzwijgen van
hoeveol onze kweekelingen en de Kerk ann
dozen man te danken hebben. Zijne diope
godsvrucht, de i vloed die zijno persoon
lijkheid hem gaf bij zijne kiassen, bet
geduld en do trouw waarmede bij zieh ook
tot cm zwakston itederboog, heeft veel go
daan om cle Qpleiclingschool te maken ~vat
zij thans is. Do Curatoren wilden, ai was
hot beroep in hniine handen, niet tot eon
beshnt komen, zondor awe Commissie te
hebben geraadpleegd, cii ann haar te heb
ben bekend gemaakt op welke wijze zij
meenden, dat in (IC behoefte der Inrichting
hot best voorsien icoit worden. In do be-

doelde twee zamenkomsten werd de sank
breedvoerig besprokeit.
Dc vraag word
vooral gedana of hot niet beter ware dat eon
Leeraar onzer Kin-k de betrelckjno son ccc
vullen. Hiertegen wercldn voora] twee be
sworen genoemd. Ret eeoc dat dc Pt inn
paal niet alleen onderwijzer van do sending
kias moest zijn, maar tevens hoofd van cone
icost-inricliting Van 50 leerlingon, en dat
coders die boone kindereji or heen zeudeu,
meernialen vragen en meestal begeerden,
dat do huistaal zooveol mogelijk Engelsch
~onde zijn.
D~ Curatoron meenden dat
de bloei der Incichting hiervau grootelijks
afhankehjk was. Ook was bet van groot
belang dat ooze jonge zendeliugen, van wie
wij reeds vijf in Nyasaland en diie in
Mashonaland hebben, in bet Engeiseb goeci
e huis zouden zijn, indien zij hunne p]aats
waardig zouden innomen waar zoo algemeen
Engelech gesproken weid. Ret gebreickige
van do voorheroidende opleiding iran de
meesten maakte dit voorai noodzakelijk.
En mogton sommigen meenen dat bet voor
de Zending kweekelingon gemakkehjker
was, zoo al het onderwijs in bet Hollandseli
gegeven word, dan heeft de ondervindiug
geleerd dat indien men niet siechts voor eon
examen wiide voorberejden, maar do ver
stands ontwikkeling bevorderen, do moor
dere moeite van bet aanieeron van cone
tweede taal seer rijk vergoed word.
Ret andere bezwaar was, dat men vooral
begeerde om iemand to vinden, die in de
groote Zending~opwekking van do laatste
jaren gedeeld had. en met de voile geest
drift voor do Zonding vervuld was Voorts
werd de vraag gedaan of het niet mogeiijk
son wezen, do twee betrekkingen van elkan..
dor te scheiden, zoodat do kense en aan
etching van eon hoofd voor do kost-schooi
in handen van do Curatoren zon blijven,
terwijl do aanstelling van den ondorwijzer
der Zending-kias door do Kerk zou ge.
schieden. Voor sulk eon plan waron do
Curatoren vo]komen bereid. Ret son na
tuurhjk cone aanmerkelijke verhooging der
onkosten zijn om voor twee traktementen
in pleats van oen te zorgen. Na vool over
weging on gebed word or eindolijk besioten
naar Schotland te schrij von, melding ma
kende van do mogolijkheid dat do twee be
trekkingen eenmaal gescheiden konden
wordon, en vragonde, indien eon Leeraar
niet to vinden was, om oenen man van
grondige sehrift..konnjs to zenden.
Dc
Reer R. B. Stewart eon christelijke Procu

your uit Glasgow werd gezonden, met de
meest gunstige getuigenissen. Ret bleek
ook, dat hij in alle opzigten uitnemend
beantwoordde. Spoedig echter bleek bet,
dat de gezondheid van een krank kind heni
noodzaakte de betrekkiug weder neder te
leggen, en tot dusverre is zij nog niet weder
aangevuld.
Gedurende de zes maanden na de eerste
vacature, no den dood van den Heei~ Fergu
son, nam de Eerw. Heer Pauw eon grooter
(leel van hot werk, dan hij vroeger had, en
werd het overige genornen door den Wel
Eerw. Heer E. de Beer van Groenepunt.
Nn gedurende de tweede vacature wordt dat
werk verrigt door den Wel-Eerw, Hoer P.
A. Strasheim.
4 Do Commissie weet niet beter duide
lijk to niaken hot gewigt van het werk, dat
door do Opleiding-school wordt gedaan, dan
door do opgave van de narnen dergenen die
in do laatste drie jaren nit haar zijn toege
laten als Zendelingen, en de plaatsen waar
zij arbeiden :—
1895, J. S. Groenewald arbeidt te Bulawayo.
J H. B. Ackerman, ,, Rondeboech.
J. F. du Toit, onlal2gs oveileden te
Nyiusalaiid.
D. B. 1~ Roux, arbeidt te Pretoria.
J. lvi. J. van Rensberg, ,, ,, George.
1896, P. L. le Roux.
,, in Gazaland.
1897, 0. J. Grove,
,, te Clanwilliam.
A. J. Liebenberg ,, ,, Wellington.

C. H, Latzky,
,,
Fieilbron, 0. V. S.
B. Frijlink, ,, in Nyasaland.
0. 1). Theron,,, to Langlaagte ZA.R.
~.
Voorts heeft uwc Conirnissie otulor do
eandacht van de Hoog I erw. Vergadering
to brengen de wenschelijklieid van eeiie
kleine verandering in de bepaling omtrent
bet aclioissie examen. Ret is gobicken dat
ieiuand in vole opzicbten volkomen gesclrikt
kan wezen ona am de kiassen deel te nernen,
en toch in eon enkel yak, bijvoorbee]d de
Engelsche gram tnatica, niet in stoat is oni
eon examen gelij ks~aande met E le rnentary
of to leggen. Hot schijut ecu hardigheid
om iemand ter willo van een of twoe vakken
eon jaar to laten wachten, vooral omdat
zulke applikanten meestal niet moor joug
zijn. Do Commissie meent, dat in deze
moeielijkheid voorzien ken worden, door
cone bepaling in dezen geest. Waar iemand
geiloegzaaln ontwikke]d is om van do lessen
nut to trekken, en slechts in enkele vakken
ten achteren is, worde hot aan de discretie
van do Commissie van Toezicht gelaten om
tot zijne toelating toestemming to geveu.
Wij bevelori de Oploiding-school oxizer
Kerk nan de voorbede on belangstelling
van do Hoog. Eerw. Vergadering en noemeu
ons met do meoste hoogaehting,
IJwe D. W. D. on Brooders,
C. R.uiie,
W. A. ALHE1’r.

BIJLAGE 13.

VE R3LA C
Der Binnenlandsche Zending Commissie, ingedienci bij de Synodale Ver
gadering gehouderi in 1897.
1. Uwe Commissie heeft andermaal hot
voorrecht en hot genoegen versiag te doen
van het werk der Binuenlandsche Zending
onder haar toezicht. Onder de goode hand
onzes Gods, wiens biding zij heeft onder
vonden, is zij in staat geweest hot werk
door de Hoog-Eerw. Synocle aan haar opge
dragon voort te zetten en uittebreiden.
2. Be uitbreiding van het werk bestaat
in de stichting van eenen werkkring to
Rondebosch en de georganiseerde gemeenten
to Van Rhynsdorp en Clanwilliarn, aismede
voorloopige stappen genomen tot de overname van de gemeente der Zions-lcerk aari
de Paarl. Ook is de Zendinggemeente te
Upington, met do aanhechting van Bechu
analand aan de Kaap Kolonie, onder toe
zicht uwer Commissie gebracht.
3. Uwe Commissie heeft ook to Johaimes
burg in do Zuid Afrikaansche 1~epub1iok
de stichting eener behoorlijk georgani
seerde gemeento kunnen bevorderen met
bohuip van eenigen der leden der Synoclale
Commissie dor Zending Kerk. Aan de
stiehting dozer gomeente heeft vooral de
Eorwaarde Teske al zijne krachten gewijd
totdat hij op den l5den Juli ontsliep oin te
rusten van zijnen arbeid. Zijne werken
volgen met hem.
4. Met blijdschap han uwe Commissie
gewagen van ecu toenomend gevoel van
zelfstaudighoid in onze Zending gemeenten,
waardoor zij in staat word gostold in som
mige gevallon de toelagen to vorminderen,
en in andore geheel to staken. Dit hoeft
veel bijgodragen do uitbreiding van hot
work gemakkelijk te maken.
5, Be volgendo werkkringen genioten
nog onderstonning uit de Z ondingkas:
Fransch Hook, Simonsstad, Palmietrivier,
Porterville, Prins Albert, Villiersdorp, Vic
toria West, Hope Town, George, Beaufort
West, Elandskloof, Middolburg, Montagu,
Zuurbraak, Ceres, Graaff-Reinet, Pu Toits
pan, Zoar, Kimborley, Amandelboom,
Rondebosch, Clanwilliam, Van Rhynsdorp
en Calvinia.
6. Uit do rapporten dor Rings-Zeriding
Commissiën blijkt dat ongoveer in 60 ge
meonton onzer kerk, hetzij onmiddelijk
door do Binnenlandsoho Zonding Corn
missie, hetzij door den plaatselijken kerko
raad met behuip van oonigo godvruchtige
mannon en Evangelisten do Binnenlandsehe
Zending wordt behartigd. In den Ring
van Colesberg bosteat or in elko gorneonte,
tot den Ring behooronde, eon Zending
werkkring in vorband met onze kork

In hot versing van den Ring van Burgers
dorp wordt or met veel nadruk en ernst
gewezen op Bornvanaiand met eon popu
latie van ruim 25,000 heidonon die aisnog
onbearbeicl en sender do konnis des Evan
gelios zijn.; ook dat er op andere piaatsen
binnen het Ringsressort arbeidsvobden zijn
waar n-ij tot hiertoe onsen voet niet hebbon
gezet Mot hot oog op die arbeidsvolcbon
wil awe Commissie voor do aandacht der
Synode brengen zekeren inboorling Jubobi,
die zicli thans to Loveclabe bevindt em op
gel eid to wordon ale Evangelist en bogeerig
is goordond te wordon door onse Kerk.
Uwe Commissie is hierovor in correspon
dentie geweost met den hoer Lennox, te
Lovodale en heeft van hem vernomen dat
do Vrije Kork van Schotland Julobi niet sal
kunnen ordonen omdat hij den volbon cur
sue, door die Kerk voorgeschrevon, niot
heeft doorgomaakt. Gaarne zou uwo Corn
missio hot gevooben van do Hoog Eorw.
Synodo over dose zaak willen woten.
7. De workkringon in verband met do
vorschilbendo gemoonton zijn niot alien go
organisoerde gemeenton; hot gotal is sedert
do laatsto Synodo met negon vermoerdord,
zoodat or thans 26 behoorlijk georgani
soorde gemoenten zijn die rocht hebben op
aansluiting bij do N. G. Zending Kerk.
8. Hot getat loden dozer gemoonten,
enkolon waarvan slechts mm of moor goor
ganiseerd zijn, bedraagt 8269, hot getal
ziolen zoovor bokend 24,731. Nornon wij
in aanmerking dat or nog vole kloinore
werkkringon zijn, waarvan goon opgaaf
geschiod is dan kunnen wij oenigzins eon
donkbooid vormen van do groothoid on
belangrijkhoid van hot work der Binnon
landscho Zonding dat or godaan wordt aan
do kiourlingon die rondorn ens on ondor ons
wonen, on dat hot work do hartolijke onder
stouning dor Moeder Kerk verdient, on
moot beschouwd worden ale eon haror
oigono uitbroidingon. Ongoiukkig wonon
do kiourlingon in do meosto gemoenten zoo
vorstrooid dat hot mooiolijk gaat so onder
gerogoide boarbeiding to brongon.
9. Uit eon kort versiag getookond door
don Voorzitter doe Zonding Kerk, dat wij
als eon aanhangsol plaatson, blijkt dat tot
do N. G. Zending Kork thans 19 gerneenten
bohooron. Haar ledental bodraagt 6179,
haar ziolental 19,800.
Sommigen dozer
gemoenton zijn nu geheel selfstandig. Uwo
Commissie heeft eon van do Algomeono
Vergadoringen dier Kork bijgewoond on
do gobegonhoici gohad to Zion hoe die Kerk

rich heeft ontwikkelcl en met hoeveel geost
drift en toegewijdheid hare be]angen
werdon besproken.
Ret is wenschelijk
dat nj rich verder uitbreido tot zegen dor
versohillonde gemeenten en der kleurlingen
aan hare zorg toevortrouwd (sic Aanhang
sel). Uwe (Dommissie verwijst ook naar ‘t
Aanhangsol betrekltelijk do beroeping van
leoraars voor de Zending gemeenton, en
zou gaarne willen weten of zoodanige bepaling als gesuggesteerd door den Voor
zitter der Zending Kerk, niot sal kunnen
gomaakt worden met bet oog op de aan
vulling van vacaturen.
10. Uwe Commissie. heeft in de afge
loopene drie jaren, met behuip van eenige
Ringen, tot Zenclolingen bevordord, en tot
de bediening der heilige sacramenten go
ordencl do B.B. A. J. Pepler, P. J. Pienaar,
L. D. Pienaar, Ignataus van Rensburg, en
Jasper Vlok, terwijl nj ook hare toestom
ming heeft gegeven tot de ordening van
den Broeder 0. J. Grove.
11. Aihoewel uwe Commissie niet noodig
beeft van broeders to gewagen die hunne
betrekkingen hebben neorgelegd, toch be
treurt nj hot verlies geleden door den dood
van den Eerw. en hoogbejaarden vader
Kretzen, en den Eerw. Brooder’ Te:ke.
Sleohts aehttien maanden had do waardige
vader Krotzon hot voorrecht van hot
pensioon, hem door de Synodo toogekend
om onbekommord en rustig op zijn ouden
dag to leven, of God nam hem weg om hem
na het woinige waarover hij getrouw ge
weed is over veol to rotten, en hem den
ingang to verleenon in do vreugde van
zijnen Hoer. Ue leuze van zijn leven is
dus verwerkelijkt “Ret loven is mij Chris
tus, on bet sterven rnij gewin.” Gods weg
met Brooder Tosko was gansch anders. In
don vollon ijver van zijn loven om over
vloodig to zijn in goode werken word hij
afgomaaid em zijne eeuwige rust onver
wachts intogaan.
De Heer nj geprezon
voor het le~’on van deze twee arbeiders.
12. De finantieele staat sal onder nwe
aandacht gebracht worden door den Zaak
gelastigde, als Penningmeoster van hot
Fonds. Daaruit sal blijken dat terwiji wij
hot kerkjaar vóór de sitting der laatste
Syriode, met eon batig saldo van £4 6 18s.
Sd. konden sluiten er andermaal eon te
kort zen mooton aangekondigd worden,
ware hot niet dat door’ to bozuinigen en de
toelagen to verminderen als andorzins, en
bovenal door eon geschonk van £250 van
thans wijien Mevr. Vos, dit word afge
woerd. Er was alzoo op ultirno Juni doses
jaars eon batig saldo van £239 15s. 3d.
Dit bodrag is eohtor sodort dien tijd ann
merkelijk verminderd, en daar de aan
staande inzameling oerst in April, 1898,
gehouden zal wordon is hot duidelijk dat,
tenzij do collocton worden vermoerderd, of

een geschenk ons andermaal to hourt valt,
do uitgavon do inkomston sullen to bovon
gaau. Wij vermoldon met blijdschap dat
in h~t laatste jaar eene vormeordering in
do gowone colleete geweost is, hobbende
die, buiton do speciale bijdragon, do som
van £574 15s. 8d. boroikt. Daar togon
over was hot bedrag door de Rings Zendiug
Commission bijoengebracht ongeveer £30
mindor dan in hot vorigo jaar. Hier diont
ook nog gonoemd te wordon dat, nit golden
gecollecteerd in den Ring van Burgersdorp,
hot Zonding work to Sterkstroom, Dor
dr’eeht, on Cala Gomeonto Elliot onder
stound wordt; alsmode dat in don Ring
van Albanie jaarlijks de hoift dor collecte
wordt ontvangen om daar to worden bestood.
13. Met hot oog op do uitbroiding van
hot work, on hot foil dat niot kan worden
ontkond, dat or vool hoidondom in onzo
onmiddelijko omgeving is, en dat hot onzo
dme roeping is, die hoidenen to bearboiden,
is het dus duidelijk dat de noodzakolijk
heid van steeds mime bij dragon, ook voor
dozen talc dor Zending, blijft voortbostaan.
14. In verband met do finantien wil uwe
Cornmissio ook or op wijzen hoe vool er
voor Gods Koninkrijk wordt bijoen go
bracht in sommigo gemoenton onzor Kerk
door stelselmatig te goven.
Om dit Ic
b’vordoron schij non do Busjes vorsproid
ondor de gemeento-lodon uitmuntond Ic
boantwoorden. Torecht hobben sommige
Rings Zending Commission er stork op
aangodrongen en hot vorspreiden van zoo
danigo Busjos aanbovolen. Hetzelfdo hob
ben zij godaan met betrekking tot de Zen
dingfoosten, reeds in zwang bij sommige
gemeenton. Door doze feesten worden de
gomoenton ondor don indmuk gobracht van
do groothoid en bolangrijkhoid der Zending
en opgowokt om moor or voor to doon. Ret
bozoek van de loden dor Rings Zending
Commission bieden hiertoo eon sohoond
gelegenhied ann.
iS. Ongaamne non uwo Commissie hot
versiag willon eindigen zonder van twee
zaken gewag to maken, een waarvan haar
gedurig tot blijdschap heoft gestomd. De
Opleiding-school to Wellington hooft haar
and ermaal reden gegeven to verklaren hoe
onmisbaar die Inrichting is veer do Kerk
wier ondorsteuning zij thans geniet. Zij
voorziet ongetwijfold in eon groote behoefto
en verdiont ton hoogste gewaardeord en
nog mimer ondorstennd to worden. Do
Iiirichting is ook lint middel geweest ons to
voorzien van eenigo Evangelisten wier
namon in vole onzor gemoenten flu good
bokend ziju. Do B.B. Odendaal, Danoel
en anderen arbeiden onder toezioht dor
Binnenlan.dsche Zending Commissio on zijn
hot middol in Gods hand geweest velon
met den Hoer bekend te maken door hun

toegewijden ijver in de redding cler zielen.
De anclere zaak die wij niet kunnen ver
zwijgen is de bedanking van Us. II. S.
Botha als lid en Secretaris der Binnen
landsche Zending Commissie. Deze Broeder
heeft de Kerk jaren lang getrouw en on
vermoeid gediend in voornoemde betrek
king, en heeft yes1 tot de uitbreiding der
Binneulandsohe Zending bij gedragen. Wij
denken nog met veel liefde en daukbaar
beid ann den ijver en belangstelling door
hem ann den dug golegd.
Hiermede meenen wij nan den taak ons door
de Hoog b]erw. Synodeopgedragen te hebben
voldaan.
Ook ~vat dozen tak der Zonding
aangaat doet ooze Kerk een groot work dat
al meer meet uitgehreid worden God geve
haar genade het hart to verwijden, de
plaats haret’ tent wijd open te makon en
“nit te breken ter rechter en ter linkerhand” tot heil van do kleurlingon die ons
omringen.
Wij noemon ons met toebidding van
Gods rijken zegen op al de beraadslagiugen
dee Hoog Eerw. Vergadering,
Uwe dienstw. Dienaars en Broeders.
W.

MURRAY,

Voorzitter.

\V. A. ALIIm1’.
II BostlAN.

P. J. PIENAAR, Seeretaris.

AANHANGSEL

A,

Wat den Br. Danool aangaat, doze heoft,
geholpon door den Br. J. Ekstoen, eerst in
onze boide gomeonton to Malnesbnry, en
daarna to Moorreesburg, Piqnotberg, Per
terville en Tulbagh Evangelizatio work
gedaan. Daarop ziju zij in do gemeente
Willowmoro eenige weken bezig goweest,
en nit arbtidt do Br. Daneel in die van
Knysna, torwiji do Br. F)ksteen naar don
Vrijstaat vertrokken is.
Op hot oogonblik dus hebbon wij slechts
do B.B. Odendaal en Danoel in onze dioust,
en daar zij beiden bogoorig zijn zamen to
arboiden hobben wij volgaarne onzo toestemming gegoven. Wij achten hot noodig
hiorbij to voegon dat wij van bet begin af
bosloten dat dit work op do km der fin.
Zen. Corn. goon aanspraak heoft,
Do gomeento waar zij arbeiden wordt
verwacht ieder arbeidor £5 per maand met
vrije logios on roiskosten te geven.
)ok is
hot do verstandhouding dat zij slechts naar
gemoonten gaau waurheen zij door den
Kerkeraad govraagd worden.
Op do vraag of or zegon op dozen arbeid
gorust heeft, moent do Commissie dat zij
met vrijmoodighoid verwijzen han nuar
getuigenissen in do Kerkbode als ook in
Rings vorsiagen versehenen.
Bij do aanstaande Synodalo Vergadering
zal or wel de gologonhoid zijn verdor over
doze bolangrijke tak van Christelijko work
zaamhoid to sprokon waaroin uwe Corn
misie het niot noodig acht or nu moer over
to zeggen.

EVANGELIZATIE WERK.
AANRANG5EL

Daar do aandacht der Commissie bepaald
word bij hare roeping ook onder do minder
bevoorregte leclon der Kerk to arbeiden, en
daar zijtwee BB. vonci dienaar zij meenden
voor hot work geschikt zouden zijn, besloot
zi) in afwachting van des Heeren zegon
zoodanig werk to ondernemon.
Do bedoelde personon zijn do B.B. U.
Odendaal, en R. H. Danoel, die in April,
1895 hot work to Worcostor begonnen. Na
ook in do gomoenton Montagu en Robortson
gearboid to hobbon, zijn zij naar Johannes
burg gegaan waar zij oonige maanden
hebbon geai’beid.
In bet vorigo jaar was de Br. Odondaal met
eon jongen Br. S. Kioppors in do gemoente
Cradock, alwaar zij zamen gowerkt hebben.
Na eon tijd van rust die Br. 0. noodig had
van wogo overwerk on oen aanvai van
mazolen, heeft hij in do gemeenton Alex
andria on RiebeokOost Evangelisten work
gedaan, en later to Bedford waar hot werk
echter ran wogo do runderpest niot voort
gozot kon wordon. In do gomeente Alex
andria weed hij geholpeii door zekor Br.
du Prooz, diaken van do gemeente Uiten
hago.

B.
Vv ellington,
27 Augustus, 1897.

Wel-Eorw. Hoore P. J. PIONAAR,
Sec. Syn. B. Z. Commissie,
Somerset West.
Hooci Bmw. zr:zs

ciru. lINER!

Ta autwoord op uwe geoerde letteren van
25 Aug. j.l., heb ik to berichten
flat do Nod. Geref. Zen hug Kork thans
bestaat nit 19 gemoonton, die naar Gore
formoerde Korkorde georganiseerd zijn.
Do Kerk is verdeold in twee Ringen
1. Do Westelijke Ring, waartoe behooren
de gemoenten : Wellington, Wijuberg, Mal
mesbury, Cores, Kaapstad, Elandskloof,
Zuurbraak,
Riebeekskas tool,
Moutagu,
Fransch Hook en Calvinia.
2. De Middollandsche Ring, waartoe be-.
hooren do gomeenten: George, Beaufort
West, Middolburg, Graaff-Reinet, Beacons
field, Kiinberloy, Richmond en Victoria
West. Doze gornoonton to zamen hobben
eon getal van 6179 ledon on 19,800 ziolen.
Sommigo dozer gemeenten zijn finantieol
geheol zelfstandig, andere ontvangon eon

~eer kleine toelaag en eon paar gerneenten
aanzien[ijkor ondersteuning.
De Zending Kork zou flog kunnen uit~
gebreid worden, wanneer sommige gerneen
ton, nog direct onder de Zending Commissie
staande of op andere wijzen met de Moe
derkerk verbonden, en die errijp voor zijn,
er toe konden gebracht worden, zich KsRIcs
LIJK te laten organiseeron ; i. e. in plaats
van onder zoogenaamde “ Voorstandors”
of” Directeuren” te staan, onder hot bestuur
to komen van een eigen KERKERAAD.
Verder zon ik wonscheu onder de aan
dacht der Hoog Eerw. Commissie de rnoei
lijkhoid to brongen die er best.aat bij de
vervulling van vacaturen met bet uitbren
gen van boroep, door onbekendhoid. Er is
gevaar dat niet altijd do gewensehte per
soon voor do plaats gekozon wordt en hot
work dan groote schado moet lijdon.

Zon hot niot good zijn dab or oeno bopa
lung bestond, dat zuik oono vacante ge
rnoeiito bij hot beroep in overleg moest
trodon met do Zencling Gommissie, die dan
bijvoorb. eon “groslijst” kon voorloggon,
waaruit do kouze dan kon gedaan worden?
Zou or in oonig goval eon porsoonbijzondor
begeorci worden en do Oommissie kon hare
goodkeuring over horn uitspreken, dan kon
zijn naam mode op do groslijst kornen. Of
oonige andore veiligheids maatrogol die do
Commissie mocht goedkouren.
Hot is
noodig dat er iets bepaald worde bier
omtrent. Do thans vigeronde wet heet
voor do Zending gemeenten govaar in zich.
Met toebidding van Gods zegen op het
work dor H. Eorw. Commissio, vorblijve,
Hoogachtend, Uw. Dw. Dr. en Br. in Chr~
J. 0. PAuw.

Bid LAGE 14.
dor Synodale Commissie voor de Opvoeding.
1. Uvve Commissie heeft de eer to rap
porteeren dat zij vijfmalen vorgadering
gehonden heeft.
2. In bet jaar 1895 werdon 23 Kweeke
lingen-Onderwijzers toegelaten,
3. In het~aar 1896 werden 4 Kweeke
lingen-Onderwijzers toegel aten,
4. Het toelatings Examen dat in Decem
ber, 1897, (D.V.) zal gohouden worden
is in hot officieel orgaan der Kerk aange
kondigd.
5. Uwo Commissie heoft al de bosluiten
aan hare zorg door de Hoog Eerwaarde
Synodale Vergadering van 1894 toover
trouwd, overwogen en behartigd. Zij heeft
een uitvoerig vers~ag van hare verriebtin
gen met den Superintendent van Opvoeding
en den Raad der Universiteit gepubliceerd
in de Kerkbode van 25 Februari, 1897.
6. Kort na de shuiting der laatste Syno
dale Vergadering maakte uwo Commissie
hare opwachting bij den Superintendent
van Opvoeding. De besluiten in verband
met zijn departement werden aan hem
voorgelegd en besproken Hij beloofde
later schriftelijk antwoord te zullen zenden. Van wege bet vertrok van onzen
Voorzitter near Europa en de drukte ver
oorzaakt door de Parleinentszitting in
1895, alsmede departemontale bezigheden
in 1896, werd zijn antwoord aau uwe Com
missie niet voorgelogd vóór den l2don
Februari, 1897, redenen waarom uwe Corn
missie niets meer doen kon dan gemeld
antwoord overwegen op den l5den Febru

an, 1897, en hetzelve tot algemeen naricht
publiceeren in bet officieel orgaan onzer
Kerk. Uit dat antwoord is hot go
bleken :—
(a) dat onderwijzers met de bekwaam
heid van Standaard V. niet afgewezen ziju
en nog dionst doen;
(b) dat do toestand van 1eer1ing-onder~
wijzers gansch en al veranderd is, en dat
zeer bevredigen de opleidingsseholen opge
richt zijn.
(e) Alle inoeite wordt gedaan om de
bepalingen over do armenseholen doel
treffend to maken. Van £6 tot £12 wordt
aan toelaag betaald.
(d) Op do vermeerdering van Salarisson
wordt gelet. Bij het Parlement van 1896
is hiervoor reeds bij aanvang gezorgd.
(e) Het is niet mogelijk voor eon “over
groot aantal scholen” om het Hollandsch
van hot III Kias Onderwijzors Examen
verplichtend te maken. In do bestaaude
Opleidingsscbolen wordt Hollandsch aan
elken boning geleerd.
7. Do besluiten betrekking hebbendo op
do Exaniina don Univorsitoit zijn aan den
Vice-Kanselior derzolve met behoor]ijke
to licbting door onzen Voorzitter opge
zonden.
Met verschuidigden eerbied noomen
wij ons
Uwe Dw. Dionaren,
ANDREw MURRAY, Voorzitter.

C. F. J. MULLER.
P. A. STsAsnEn~I, Secretaris.

BIJLAGE 15.

RAZPPO~T

van de Synodale Buitenlandsohe Zending-Commissie, voorgelegd aan de
H. E. Synode, gehouden ten jare 1897.
Ret tijdsbestek verloopen .sinds uw
laatste H. E. Synodale zamenzijn is voor
het werk onder onze zorg een van diepe
beproeving geweest.
Ret word bemoe~
lijkt door oorlog, hongersnood, de runder
pest, door de sprinkhanen, cle koorts—en
ook de doocl heeft ons een paar gevoelige in
somniige opzigten onherstelbare verliezen
aangebragt. Zoo werd ons hot hlijde voor
uitzigt benomen, om hat work tot in het
verre Mashonaland uittebreideri en kostte
ket moeite om wat ieeds word gedaau be
hoorlijk aan den gang en onder bet zoo
noodzakelijke opzigt to houdeii.
Pooh ook in onze zwaarste droef~njssen
en teleurstellingen mogten wil Gods hand
zion—” de dag is Uw, ook is de nacht 11w :“
en van hoe onborekenbaar eene ~vaarde hot
is dit te weteii, bij al waartoe Hij ons
inept, weet ieder knecht van God, en het is
daarom dat wij mogen rapporteeren dat dit
work voortgang heeft gehad, en dat ons
getuigenis wordt gcgeven dat hot des
Heeren werk is geweest. En wat zouden
~vi hooger of anclers hegeeren P Is hot
aldus, waarom zonden wij dan niet met
moed voorwaarts gaan P
Ret volgende ml, hopen wij, uwe H. E,
Vergadering met don aard, de eiscben, en
(ic vrncht van uw Zending work meer
grondig bekend maken
1. Van UPINGT0N—’t oude Olyvenhouts
Drift, waar Br. C. Schröder arboidt, nioldt
hij ons :—
“Dc uitgestrektheid van dit zendingveld
is langs do Groote Rivier af omtrent 16
uren to paard en op 13 uren to paard.
Hot zielental is onbekend ; maar liet loden
tal is 660; nan het avondmaal nemen vaii
340 tot 400 deel. Dc gemiddelde opkomst
naar de kerk des Zoudags is tussehen 2- en
300. Bij do laatste avondmaalsvieriug was
de kerk gehoel gevuld—700. ‘s Zondags
zijn er voor- en namiddags do gewone
dienisten; ‘s namiddags wordt ook zang
dienst en is avonds bijbeluur geliouden;
voorts is or in do week catechisatie, onder
wij~ in den Bijbel, en Zaturdag avond
bidstond.
Op onze buitenstatie Koinors, 4 ulu to
paard van hier, wordt elke maaud eenen
Zondag do gewone godsdieusteu gehouden,
en dit za] naar eene overeenkomst door
Predikant e~ Zendeling bi~ beurten ge
schieden. Do opkomst en aandaclit is te
dozer plaatse moor benioedigend. dan to
L pington. Wij hebben twee Zeridingscholen
te Upington en to Keimoes, met van 40 tot

L

80 kinderen, die editor zeer ongeregeld
ziju in hunue opkomst. “Do school te
Upington bob ik,” zegt Br. Sclirödor, “de
Iaatste twee jaren zelf gehouden ; maar,
zoo do Hoere wil, hoop ik met het begin
yan hot volgendo kwartaa1 weer eenon on
derwijzer te hebben.’
Tot do kerkelijke uitgaven is de Kerk
watermolen eene groote huip. Do kleur
lingeri zijn in do laatste jarou zoer verai~nd.
Velen hebben hunno plaatsen en tainerven
vorloron en zijn in schulden gedompeld
Mccl is hier nu £4 per mud, en velen, voor
a] Namaquas en Korannas, zijn orn hun
brood to zoeken horwaarts gekoinen en de
opbrengst van hot district is 01) verre na
niet genoog nm allor bohoefto to voldoen;
zoodat or moor nan besproeijingswerkon
zai moeten gedaan worden.
Do geestelijke toestand is moeielijk te
beschrij von. Er ~ordt ernstig gepredikt;
maar men is te vreden met het uiterlijke.
Ret ontbreekt ann den Gcest der genade
en dor smekingon; dit blijkt aan den
Zaturdag avond bidstond :—algomeon is do
geestelijke toostand. niet bevrodigend. Voor
velen der lidmaten is wat nan do gevreesde
runderpest en den oorlog vorbonden was
eon struikelbiok en aanstoot goweest.”
2. Van bier noordwaarts op reizeude
komen wij per spoortrein to MocauLt
STATIoN, en van daar to Mocmict~ S’IAD,
negon a tien rnijlen Z.O. gelegen. Ret
door don Secrotanis uwer Commissie daar
omtront in do Kerithode mnodegedeelde,
maakt hot overbodig bij dit gezogend
werk lang to verwijien. Took zijn wij
verlangenci dat humromtrent duidelijke
inzigton bostaan; cii daartoe stellen wij u
bet volgonde voor
(a.) Ret yolk is do BAKmIArr~A stam van
do groote Beelmuana Kaf er-untie. Hat is
het grooter deel van don stam; hnnne taal
iS Seohuana, cmi verschilt niet v~o1 van die,
welke door do Basutos wordt gesproken.
Mon zegt dat zij wat lmnune huizen enz.,
aangaat eenig regt hebben zich boven oemiige
andore stammen van hun yolk te acliten.
Hoe dit zij—zij zijn voor hot meorder dccl
nog heidenon, en 4 heidendom brengt met
zich wat voor lien ten diepste verlagend en
voor ons ten diepste bedroevend is.
(b). Koning Linchwe heeft to I\Iochnli
een gebied van omigeveer tien uren te paard
in doorsnede, en naam het ons voorkomt
lioogst geschikt ter wooing en vocding van
zijn yolk. Hot is eon land voor gioot vee
en kaffertuinemi en eon man, die door bet

B

C)

Gouvernement was gebezigd om het vee
door de runderpest gedood to begraven,
heeft gezegd dat hij rekent dat de Bak
hatla 150,000 stuks groot vee verloren
hebben ;—mannen die 1,000 staks bezaten
liadden een of geen een overgehouden en zij
hebben het afgegeven in sommige gevallen
met “God dank! voor het ééne dat over
gebleven is.” De Koning moot, naar men
zegt, 3,000 stuks hebben verloren.
(c). Ret is ecn yolk met een open, vro
li-jk karakter. “1k heb ze,” zegt iemand,
“in dienot gehad —30 tot 50 te zamen; 1k
heb ze eenige malen aan de kerk zien
arbeiden, urea lang, altijd even vrolijk,
pratend, schaterend ;—en dat terwiji zij
voor niet werkten. 1k heb ze bij ziekte en
lijden gezien en waar zij in diepen weemoed
stil te zamen zaten en droevig, maar hope
loos waren zij niet. De kinderen zijn bij
bun spelen zoo vrolijk als 1k ze ooit gezien
heb; de vrouwen doen zwaren arbeid, naar
‘t mij voorkwam, geenszins al zuchtende.”
(d). Te Moehuli zijn de meesten gekleed,
en de vrouwen behoorlijk bedekt uitge.
nomen die geheel heidenseb zijn. In dit
opzigt is er eene besliste verbetering, sinds
voor een drietal jaren.
Eenigen hunner
verstaan jets van de voornaamste ambach
ten, en konden spoedig daarin tot vol
komenheid geraken.
(e). Aldaar arbeiden thans nan de uit
breiding
van
Gods
Koningrijk—drie
blanken: de Juifrouwen Retief, Neethling
en Zendeling D. J. Joubert, met de Evan
gelisten Leoke te Secoane, Thomas Phiri te
Mateloane, Abel te Moroa, en Henoch te
Supin, onder een zielental te zarnen geschat
op 15,000. Er zullen, als de Heere wil,
haast Evangelisten gaan arbeiden to Mate
boloquane en onder de Baka. Secoane,
Mateboloquane, en Mateloane liggen langs,
of zeer nabij de Marico, die ‘t land van
Linchwe scheidt van de Transvaal, Moroa
en de Baka liggen ten Weston van Mo
chuli en Supin ten Zuiden.
(f). Be evengenoemden die er arbeiden
zijn bezoldigd, de twee dames door den
Vrouwen Zending-Bond en de overigen nit
do kas. Maar met al wat gij u kant voor
stellen dat zij doen om den dierbaren Fleer
nan die Hem kennen heter, en die Hem nog
niet kennen, zoo spoedig mogelijk bekend
to maken, is dit op verre na niet al wat
onder de Bakhatla wordt gedaan. Er zijn
behalve Mej. Retief zes Christenen ouder
lingen en anderen, die ‘s Zondags Zon
dagschool houden voor c. 1,000 kinderen.
Zij hebben zamen 17, die hen helpen.
Voor degenen, die zich tot bet Lidaiaat
schap bereiden is er een doopklas, die in
Mei 150, maar nu veel meer telt. Elken
Zondag namiddag gaan 27 inannen, onder
wie de voornaamste Christenen zijn, in de
stad ronil om de Heidenen tot den Heiland

te roepen. Er zijn 8 onderwijzers van dag
soholen, die met iiitzondering van twee
hun work gratis doen. Er is een Zending
kring, die in Mei 1’3 leden telde, die op
gezette tijden met den Moruti, ben hij
nog leefde, te zamèn kwam om voor do
uitbreiding van Gods Koningrijk be bidden
en te geven en die daarin volhouden, nu hij
dood is. Be Ouderlingen zorgen voor do
hoofd — Zondagdiensten en werden daaibij
naar hunne bestelling door anderen afge
lost.
(g.) In de Kerithode No. 28 van dit jaar
heeft de Secretaris cene statistiek mede
gedeeld, waarv~n wij hier slechts herhalen
dat uit dit deel der Bakhatla natie 1333
gedoopt, en 640 lidmaten zijn van wie bij
do Avondmaalsviering in Mei er 433 aan
bet Avondmaal hebbeu aangezeten, en dat
niettegenstaande de koorts velen weerhield.
Be kerk, waarin do jonge Broeder W. J.
Neethling, in bet midden van ziju hoopvol
work omkwam, wordt door do Bakhatla
hersteld en vergroot; maar bet werk is in
orn rang en diepte, God dank! toegeriomen!
3. In den geest van Mochuli reizende om
de punten in beschouwing be nemen ons
door God aangewezen tot ons werk, dalen
wij Z. 0. waarts af en vinden ons to MABIES
JCRAAL, waar eon stam woont, die zich
Batlakhu noemt, onder welken nog de
Eerw. Br. Roux, geholpert door zijne eeht
genoote en eene jonge dame, die door den
Dames Bond wordt bezoldigd, bij name
Mej. Retief, die onlangs derwaarts is go
gaan. Ret work is daar niet met grooten
voorspoed bekrood en de geest van tegen
stand, van welken wij vroeger spraken
blijft voortduren. Ret tal schoolkinderen
is 50 en 30 voiwassenen worden mode ge
leerd. Er staat eon goed Zendiughuis en
Kerk, die met eeiie toenemende schaar ‘s
Zondags gevuld is. Bij alles wat er ook
be betieuren valt, zijn or tech onder hen,
die beleden hebbeu den bore gevonden to
hebben. Eene poging van do Ethiopisehe
Kerk daar be plaatsen en van sommigen der
wederstanders, oni zich tot een ander kerk
genootschap te voegen, is tot nogtoe mis
lukt.
“Wij arbeiden ook,” zegt de Zendeling,
“onder eon gedeelte van de Bakhatla en
Batlakhu, die wegens do locatie-wetten
over do linie van Trans vaal getrokkeu zije.
Op do buitenstatie, ThN0KANE geheeten, is
Jozef, do Evangelist, werkzaam. In school
zijn or 46 kinderen en 42 volwassenen,
eenige weinigen zijn gedoopt en eenigen in
ernst omtrent hanne zaligheid.
Tot ‘t
salaris van dezen Evangelist heeft eon
Broeder, nit bet District George, gedurende
do twee laatste jaren £12 p. a. betaald.
LETLAIcEN is do naain van nog eene bui
tenstatie in verband met dit middenpunt,
waar ook ongeveer 100 zijn overgebleven,

die echter ~‘erdee1d won en van wege de
locatie-wet. Af en toe gaat de Zendehng
daarheen ; maar hij heeft geene fondsen
om er iemand permanent to plaatsen. Er
wordt daar eehter door iemand, die er
woont, godsdienst gehouden en wauneer de
Zendeling zeif or komt telt do opkomst
ongeveer 50.
Het werk hier heeft te
strijden met do hardheid des gemoeds, aan
alle kant zigtbaar onder de slaande Hand
Gods. Moge do Heere verandering geven.
4. Te SAULS PoRT, Pilaansbergon, dieper
binmn het Transvaalsch gebied, wordt ‘t
werk nog even als te voren trouw en ge
moedigd voortgezet door onzen Brooder,
den Wel-Eerw. Heet H. Gonin.
Ret
smart ons te moeten zeggen dat hem daar
bij, onder Gods aanbiddelijk bestier ont
vallen is, de trouwe huip, do liefelijke ver
troosting van die gade, van wie steeds in
onzé versiagen, die u voorgelegd zijn, en
bi~ andere gelegenheden zoo voel goods,
doch nooit genoeg, en veel minder ooit to
veel gezegd is. Zamen met 250 uit dien
werkkring, die in 4 maanden tijds door den
koorts-engel zijn afgemaaid, is ook zij be
zweken. Zij stierf midden in haar werk,
en hare kraeht was niet verzwakt, even
mm als haar blijmoedig geloof. De Heere
zij geprezen. Hij vertroost haren echt
gonoot.
Wij hebben eonen hoogen dunk van hot
work, dat te Sauls Poort ais middenpunt
aan wel 5000 Bakhatla gedaan worcit.
Stil maar grondig is deszelfs karakter.
Er zijn 800 (klein en groot) gedoopt, en
400 avondmaalgangers; 8 scholen, waarvan
5 op buitenstatios, met Mejufvrouwen Mary
Murray en Marg. Kriel, die door den
Vrouwen Bond onderhouden worden, bone
vens twee Kaffer-meesters door de gemeerite
bezoldigd, 5 anderen onbezoldigd; en op
de Buitenstaties zijn or 5 kleur]ingen
onderwijzers bezoldigd, gedeeltelijk door do
Christenen, die aldaar wonon, en gedeel
telijk door de moeder gemeente te Sauls
Poort. Deze buitenwijken zullen binnen
kort, met Gods huip, met nog drie ver
meerderd worden.
Ret tieutai Zondag
sohooi-onderwijzers werkt onbezoldigd.
En dit mag gezegd worden, terwijl de
Bakhatla aan do ~Piiaanbergon gedureiide
do twee laatste jaren door droogte, runder
pest en sprinkhanon, ais ook de verwoes
tende koorts, wat hunne bezitting aan
gnat, zeer veraehterd zijn.
Be geestehjke toestand eehter dor ge
meente ~s onzen Brooder niet to bevredi
gend, schoon do godsdiensten wel bezoclit
worden. “Er is,” zegt hij, “te veol vorm,
to weimg geestelijk loven.” Ook betreurt
hij eemge bedroevende onzodelijkheden.
To Sauls Poort ziju or drie ouderlingen
en twee diakenon, die den korkoraad vor
men, die over de gemeente staat, hetgoen

op do buitenstaties door den Evangelist
geschiodt met eon of twee “raadgevers.
Be hooggeachte Brooder kan met zijn
work niet genoeg don gobode van alien,
die do Zending op hot hart dragon worden
aanbevolen. Zamen met zijue echtgenoote
zijn er rondom hem zeven uit bet Zending- werk woggenomen on Mej. Mary Mur
ray verkeerde in groot levensgevaar. Zij
is echtei, door Gods goeciheid hersteld naar
haar arbeid toruggekoerd.
De Heere verhoore ons voor Sauls Poort.
5. Do WATEUnERO Zending is nu op onze
reis het naaste, waar Broeder J. Neethling
Murray arbeidt. Ret doet ons iced dat wij
u geen grondig en omvattend overzigt van
hot work daar gedaan kunnen voorleggen.
Be Broedor Murray was met zijne eehtge
nooto door do koorts hevig aangevallen en
moest verandering van iucht zoeken. Zij
roisden naar Natal. To Groytown, waarhare
ouders wonen, werden beiden genoegzaam
hersteld; en hij meende, togen den mad
van anderen, hot to mogen wagen naar
zijnen werkkring to roizen. Hij viol weer
torug in do koorts; maar naar de laatsto
tijding is hij ~veer bezig aan zijn stil en
ernstig work onder twee en drio duizend
Kaffers, die van tijd tot tijd, daar hij onge
ordond is, bezocht worden door Br. Danoel
vanZoutpansbergeu. Be ordening van Br. J.
Murray zal nu eon punt van emnstige delihoratio voor do Zonding Commissio uit
maken. Hot is voor Br. Danoel te ver en
to veel genoeg herwaarts to komen.
6. Ouze Z0UTPANSBERGsOHE Zonding is in
twee stukken gedeeld, die wij u nu achter
volgons willen voorstellen :—
(a.) Brooder, do Wel. Eorw. Hoer Daneol
geoft ons van hot deel dat hij bearbeidt een
bolangrijk versiag. Hij heeft 14 statics on
bijstaties; op elk oene is or eon Evangelist.
Op die allen zijn er :---—1728, die geregeld
ter kerke komon, en daarvan noomt hij 590
ehristonori; or zijn 527 school. kindoren,
209 in do doopkias; (dit jaar) zijn gedoopt
65 volwasson en 94 kinderen; 32 paron zijn
in bet huwelijk ingezegond ; nan hot avond
mnal hebben 479 dccl genomen; er zijn 41
ouderlingen; 64 zijn in hot laatsto jaar
Christenen geworden en 33 zijn onder ker
kelijk ceusuur gosteld :—eone opgaaJ~ die
rijke stof tot nadenken, zoowol als tot danken
aanbiedt.
“M0LEPO,” de plants waar hij woont,
zegt hij,”is op do oostelijkogrens van zijnen
Zending-kring.
Rinnen zijne
grenzen
arboiden ook bet Berlijnsche, hot Schotsch
Presbytcriaansehe, hot Wesleyaansehe, en
op drie plastsen bet Gonootschap van de
Anglikaansche Kerk, en nog is or plaats.”
“Onze groote en steeds grooter wordende
behoefto,” zegt hij verder, “is cone Opleid
ing~chool voor Eva~geiisten en Onder
wijzors, van uit welke ook mannen voor
i~ 2
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&nij~iland sullen kunnen komen.
In
Julij bespraken wij, ZendBlingen, de moge
lijkheid van do stiohting van sulk een
school; maar wij moesten de gedaehte laten
varen omdat wij daartoe geene genoeg
same huip hebben ontvangen.”
Door Gods goedhoid waren de materieole
toe~tanden dit jaar beter dan in hot vorige,
—het gevaar van hongersnood was voorbij.
(b.) Hot overige doel der ZOuTPANSBERG
Zending, onder de zorg van B.B. Zendeling
Stefanus Hofmoyr en Ds. S. P Helm, zegt
deze laatsto in zijn Versing, is “eon veel
kleiuer terrein” dan het zoo even over
schouwdo. Het getal zielen daarin, moor
of mm
regtstoeks, onder aanraking met
en bewerkiug van het Evangelie, sal wel
niet veel minder zijn dan dat van hot andere
deel c 25 duizend. Noodoloos i~ hot te
zeggen, omdat Zoutpansberg, ala eon
lijdend gewest oiis zoo yeel voor de aan
daeht is gewoost, dat de B.B. daar tegen
veel mooite hebbert te kampen gehad,
moeite van bniten, maar ook mooite van
inwendigen aard. Tot dezen rekenen wij
do toonemende ligchaamszwakheid van
onsen brooder Stefanus Hofmeyr.
Voor
hem is niot aileen het reizen maar ook alle
beweging, zelfs het prediken, dat hem door
de grooto gave daartoe gesehonken, vroeger
zoo ligt viol, flu seer moeilijk. Hot ver
slag van daar met hot oog op uwe Synode
ontvangon, is gevolgelijk verre van roos
kiourig, Er wordt over veel geklaagd.
Hot werk ondor de Buysen is tot onze
smart, in groote mate, eene mislukking;
han invloed op do statie-bowoners wordt
ala allernadoligst beschouwd.
“Maar,
Gode zij dank, tegenover dit kan hot work
onder do Bamoliotze, dat onder do Bot
hokoa en in hot district, genoemd
Do
Spolonkon’ ge~told wordon; en hoewel
ook daar zwakheclou en gobrekon zijn,
kunnen wij niet anders dan mood schoppen
en voortgaan.
‘Vole oersten zullon do
laatsten zijn; en velen laatsten do eorsten’
—zoo is hot met do Buyson on de Kaffers.”
Er zijn in dit Zendiug-gebied 7 Evango~
listen, die alien besoldigd worderi door
private Zending-vrienden.
Wij hebbon geono ruimto om moor nit
hot belangrijk vorsiag to trekkon. Wij
hebben ochtor do ovortuiging dat hot
Christendom in het Zoutpansborgscho
diope wortolen heeft goschoton. Do mooi
lijkheden mogen groot, on do voornitzigten
thans benoveld zijn; hot moge thans niot
gomakkelijk vallon, nu do hand dos Hooron
zwaar op hot land in hot tijdo]ijko drukt,
hat oog steeds holder on vast gerigt to
houden, op dion God, die hoewol Hij op
padon wandolt, die - wij niot verstaan kun
non, ovonwel die God is, wions “de nacht”
even good is als “de dag,” en die hot licht
ons dan doot opgaan, wanneer hot ons oog

niet moor van Hem als do Ecuwige Zon zal
aftrokken. Zijn pad is oven heerlijk in do
diopto ala in do hoogte.
7. Naar MORGENSTER, BANUAILAND, Wonden wij hot oog flu been. Br. Louw, die
daar arbeidt, is met onse toestemming met
ochtgeuooto en kind herwaarts gokom
Hot kostto hem oono inooitovollo rois.
i~[aar do Hoer bragt hem door alle be
zwaren heon. De Matabolo opstand bragt
oiizor Zending niot alloon schade, maar ook
gevaar aan. Maandon lang moesten onze
Zendelingen
in FortVictoria als opgo
sloton ziju. Gelukkig is Gods Woord niot
gebonden.
Do oouwighoid sal van do
vrueht van dien tijd gowagen, vrucht op
hot saud gestrooid, wol niet in den grond,
die do bostomde was, maar aan do wateren,
waar de ~vil dos Hoeron sulks gobood, bij
Zondagschool, bidstonden, godsdiensten,
aun ziek on sterfbeddon, en niot hot ininst
in de botooning der lijdzaamheid, die do
wil dos Heoren in vordrukking oischt on
met zich brongt bij Zijno knochton en
dienstmaagden.
In December van hot verledeno jaar
bezocht Dr. John Helm, Zontpansberg, to
voot. Hij had rust on vorandering noodig
en veilig bragt hem do Hoer dorwaurts. De
Commissie had gowild dat hij dorwaarts
zoo spoedig mogolijk komon zou, om met
allo kracht oone aanstekolijko, sick vor
sproidonde ziekte to bestrijdon. Maar or
waron rodonon, waarom laij zoo spoodig hij
hot dool zijnor rois had boreikt wonschte
terug to keeren. Hij kwam bohouden to huis.
Hot tijdsbestek verloopen siuds uwo
laatste sitting is voor die Zending eon van
beproeving, onzekerlioid, en dikmaals van
gevaar gowoost. Toch heoft do floor onzen
Zendoling, zijno eehtgenoote on kind, don
Br. J. Helm en do Evangelisten met do
hunnon voilig bowaard. Eenigo voizinnen
uit eone communjcatio van Br. Louw, van
6 Julij. 1996, sullen ons in hot middon van
den toestand kunnen verplaatsen.
Zij
hadden toen meor dan drie inaunderi geone
post gohad. “ Mon kan zich do vreugde
in het lager gomakkelijk voorstollon, toon
or don 22 o 1.1 eene post opdaagde en ook
wij brieven van u en van huis, met tijd
schriften, ens., ontvingen. Do toekomst
is donkor, met oorlog, rnndorpoot on andore
betrouronswaardige dingen, die hier go
beuron. Hot kan zijn dat do Zending bij
al dose vorwarring winnen zal,—dat kan
do Heoro bowerkon — maar hoe dit go
schiodon moot kunnen wij niot vormooden.
Door onso afwesigheil to Fort Victoria
hoeft ons eigon Zonding-werk zekor niot
gowonnon. Doch ik vool mij ovortuigd
dat ik niot vorkeord gedaan hob to gaan,
tor wille van ons huisgezin. Eorst hadden
wij besioten to Morgenstor to blijven, doch
toon onze Evangeliston, die do Kaffors

kennen, gevaar begonnen to zien, aehtte ik
het raadzaam van de veiligheici ~h Let fort
gebruik te maken. .
Wij beviuden
oils flu weer thuis. Men lieeft zijn best
gedaan ons daar te houden; en nu laat
men oi’s niet met rust oin ons daarheen
terug te krijgen. .
Wij zijn nog te
Morgenster, maar een brief van Ds. Helm
en ecu bezoek va” Br. Euvrard hebben ens
doen besluiten, morgen per ossen-kar naar
Victoria terug te keeren. 1k zie geen ge
vaar,—ik meen dat onse Kafters ens fe lief
hebben orn ens kwaad te doen; ook hebben
wij regt op de beseherming van den Heere
te rekenen. i\Iaar ik wil niet koppig zijn
en geef toe. .
.
Wij vernemen dat ecu
van de 47 vermoorden, digt Nj Fort Salis
bury, iemaud. is met name Short. Tiij
was de man, dien ik meer dan eens te
Mteqesa, daar Willie Neethling gaau zen,
ontmoette, die mij veel vriendschap bewees,
en ook hielp ingang vinden bij de Kaffers,
bij wie hij grooten invloed had. Hij
woonde bij hen.
Hoe wonderlijk!
menschelijk gespreken, was ~ illie gegaan,
dan was hij nu
~l ik zeggen,
vermoord? Neen, de Heer son zijn dienst
knecht hebben kunnen bewaren. .
Br. Euvrard, onse econoorn, heeft zijne
betrekking moeten opgeven omdat lie tijds
omstandigheden den handel met Victoria
geheel stremdeii en omdat de gezondheid
suer vrouw eischte, dat hij haar naar de
kolonie terugbrengen zen.
Ecu nauw
keurig versiag door den Breeder geleverd
en in Kerkbode No. 13—(1 April) van dit
jaar voor de kerk gelegd, maakt het dnide
lijk dat schoon er met de aanstelling van
den Breeder Euvrard geen tijdelijk voordeel
werd gezocht, wij ens kunnen verblijden,
dat daurdoor der kas geene sehade ook, in
dit opzigt, teegebragt is.
Wij ziju overtuigd dathet volgende van de
bekwame en vriendelijke hand van de echt
genoete van onzen Zendeling, wiens afwe
zigheid naar Europa, bet hem onmogelijk
maakt zeif verslag te geven van zij n werk,
U tot eene juiste beoordeeling daarvan in
staat sal stellen. Zij segt
“(1). Dc bevolking ter bearl~eidung nit
Morgenster, kan nioeihijk met seker
heid geteld worden. Naar schatting ziju
er 5 of 6000 zielen binnen ecu omfaric van
ii a 12 uren leopens van oils buis. Die te
bearbeiden is geene gemakkelijke taak. Er
is neg geen “honger en dorst naar God”
en het Evangelie meet aehter se aang~ebragt
worden. Zij willen betaald worden, wan
neer zij naar de kerk of school komen.
Hier en daar eehter is een geopend hart,
waarover wij ens, als ecu teeken ten goede,
verblijden.
(2). Een voornaam dccl van het werk is,
‘s oehtends vroeg naar de kraien te gaan en
het Evangelic te verkondigen eer zij naar

de tuineii zijn, en wanneer zij iii groote
getahlen naar i\iorgenster komen om te
handelen, Dr. Helm heeft de lianden vol
met do behiandeliug van kleine ongcsteld
heden; maai’ bij hecft ook ernstigc gevallen
gehad en Nj wordt bij znlken enclcr blan
ken dikwijls iugeroepen. Wij zijn hem
seer daukbaar veer zijne hulp en vriendc
lij khieid, waaraan wij bet toeschrij ~-cn,
onder God, dat wij van de koerts hcrstelcl
ziju. Hij helpt ook in dag- en avendschool
en bij do kralen en heeft, nu wij wcg zijn,
ahlcs op zich.
(3). ‘s Zendclings werk is vecl en velerlci:
— het wcrk nan
lie kralen, geregeld elken
ochtcnd op dc static en Zondags drie
diensten en Zondagschool. Twec malen in
lie week gaat de geheele ochtend voorbij
met handelen omtreiit mend behoerten ; en
na hot vertrck van Br. Euvrard heeft hij
de zorg veer tuin en vec oek op sich. Vccl
tijd wordt vcreiscbt veer de vertaling van
den Bijbcl, gezangen, schoolboeken, ens.
Ten minste ecu of twec mr wordt dagclijks
daaraan gewijd. Hct werk is moeilijk;
de taal is ccue ongesohrevene. Br. Louw
heeft ook opzigt over dag- en avendsehool,
waarin lie dochtcr van ccii dec Evange~
listen hem heipt.
Ecu Zending vriend
hecft bcloofd £12 p. a. tot hear salaris te
geven.
(4). Ei’ zijn S Evangclistcn, die, nu alles
deer den oorlog cii lie runderpest zoo hoog
in prijs gestegcn is, elk £30 p. a. out
vangen. Be veiste van hen woont omtrent
75 mijlen van bier, d.~. ongcveer vier dagcn
per ossen wageli. Twce, die nog verder
af woonden sijn verleden jaar verplaatst en
nader gebraclit, omdat deels bet yolk van
die plaatsen vertrokken zijn en deels lie
tsetse-vlieg bet onmogelijk maakte se te
bereiken, anders dan tc voet.
(5). Morgenstcr is opeenen berg, ecu our
te voet van lie Zimbabie-rujnen en 21
mijien of cen dag met den ossen wagen van
Fort Victoria. Bovenep en ann de hellin
gen van den berg sijn er talrijke kralen,
maar bij ens wonen cc slechts weinige huis
gezinnen. Ons woonhuis is bet eenige van
steen, is tamelijk greet, en gerieflijk.
Verder is er bet huis of lie hut van Dr.
Helm. Het huis van Mr. Euvrard is tame
lijk 3roet. Nog is er,—eeue hut, die tot
school wordt gebrnikt, een greet gebouw,
door het yolk gezet, dat tot kerk dient en
eenige hutten, welke tot pakkamers ge
hruikt werden en de linizen op palen, van
die familicn, die bij ens op de static wenen.
(6). Sedert Mr. Euvrarli verleden jaar
vertrok, hebben wij eenen jengen Van der
Riet gehad em veer tam en vee op de static
te zorgen. Maar hij is daar nu ook niet
meer; en ik geloef, dc tuin brengt niet
reel op. Onze greenten zijn te ~‘ort Victoria
niet seer gewild; orndat cc ecu tuinier daar
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is, die zijne groenten versch op de markt
brengen kan, terwiji de onzen een dag ver
in de hitte moeten gedragen worden. De
pisangs echter zijn nog op goeden prijs en
maken de grootste opbrengst uit. In De
cember 1.1. bragten zij alleen £50 op.
(7). Een gewigtig dccl van het werk is
bet bezoeken der buiten statie~, dat mins
tens twee maal ‘s jaars geschieden moet en
telkens, zal bet goed gedaan worden, drie
tot vier weken eischt. Dr. Helm is den
Zendeling daarbij behulpzaam en daar en
boven heeft deze nog de geestelijke zorg
voor de gemeente onder de blanken door
Ds. Strasheim in ‘95 te Victoria gesticht,
en waartoe hij (de Zendeling) geregeld
eenen Zondag in elke maand besteedt.
(8). 1k —— de echtgenoote van den Zen
deling—leg mij nicer bepaald toe op het
werk onder de vrouwen en rneisjes, niaar
wegens ziekte en zorg voor mijn gezin ben
ik niet in staat geweest de heift te doen,
van hetgeen ik gaarne wilde doen voor die
diepgezonkenen en daarom is het mijne
begeerte dat eene dame met ons ga, bepaald
voor dit werk.
(9). Zending werk gaat langzaam en wij
kunnen flog iiiet spreken van veel vrucht.
Veel gedttid moet geoefend worden. flat
wij nu bet voile vertrouwen van het yolk
hebben, is ons veel waard en moet ais een
vrucht van bet werk beschouwd worden.
Twee jongens, van wie wij geloven dat zij
waarlijk bekeerd zijn, werden verleden jaar
gedoopt. Ecu van hen vooral geeft one
veel vreugde. Hij houdt school, dageiijks
bij zijne kraal en tracht degenen, die hem
omringen met den Heere bekend te maken.
Er is ook ecu paar vrouwen, die een ge
opend oor hebben voor bet woord (lods.
Dc Evangelisten oefenen eenen goeden
invloed uit op hunne omgeviug en men
merkt terstond bet onderscheid tusseben
degenen, die door hen bearbeid worden en
die van elders met u in aanraking komen.
Nog andere teekenen ten goede zijn er,
die voor de Zendeiingen, veriangend naar
de vrucht van bet woord, veel beteekenis
hebben; maar wij veriangen naar en bidden
gedurig, dat de Heere eenen honger en
dorst naar Hem zal doen ontstaan en ver
trouwen dat de tijd niet verre is, wanneer
bet iicht des Evangehes over ons yolk zal
opgaan.”
En met vurige begeerte van bet hart
stemmen wij hiermede in.
8. Omtrent bet werk dat Br. de Wel
Eerw. Heer Andrew Murray Hofmeyr in ‘t
District Greytown, Natal, doet, geven wij
uwer H. E. Vergadering het volgende nit
zijn kort geleden ontvangen versiag : —
(1). Ret is moeilijk bet tal zielen onder
bearbeiding nauwkeurig optegeven. Bij
mijne komst aihier, drie jaren geleden, werd
bet gescha.t op 3 tot 4 duizend. Nn is bet

zeker meer, daar verseheidene boeren hunne
plaatsen opengezet hebben en velen daarop
zijn komen wonen. Ret tal :—Gedoopten
is 835; Leden, 499; Avondmaalgangers,
150.
(2). Scholen — 5 in getal, hebben8, die
daarin geregeld onderwijs geven. Maar,
die door dezen worden onderwezen zijn niet
de eenigen, die geleerd worden. flit ziet
men aan de aanvraag om spel- en leesboeken
voor bnurten waar geene school is. Het is
gebeurd dat een Kaffer eenen jongen of ecu
meisje bekwaam om te lezen heeft ge
huuril om zijne kinderen voort te helpen.
(3). Evangelisten — 3 zijn kiaar en ar
beiden in verband met onze kerk in de ge
meenten Vrijheid, Utrecht en Greytown.
Nog in de opleidingschooi zijn 9 :—3 uit
Wakkerstroom en 1 uit Utrecht en Br.
Zendeling le Roux beeft over eenen jong
geschreven, die nit Transvaal komen won.
(4). Dc gemeente — is aan het toenemen.
.De togenstand wordt steeds minder. Geen
voiwassene wordt gedoopt, die niet eene dui
delijke belijdenis zijns geloofs kan afieggen.
Dc aandacht bij de openb~.re godsdienst
laat niets te wensehen over.
(5). Hoewel de overgroote meerderheid
der Zniu-bevoiking nog heidensch is mag
bet gezegd worden, dat zij reeds geevange
lizserd is. Er ziju niet velen, die bet Evan
gelic nog nooit gehoord bebben, of althans,
die niet in staat zijn geweest bet te hooren.
Maar zij blijven heidenen, vooral de
mannen, en dit dikwijls in de onniidde
lijke nabijheid van de static, omdat zij
meenen dat zij te veel opgeven moeten als
zij Obristenen worden, zooais hun bier en
hunne vrouwen.
Bij de vrouwen is er
eene veel grooter gereedheid om naar het
Woord Gods te luisteren.
(6). Dc blanke Christenen in Natal,
vooral in sommige gemeenten, hebben ecu
open hart en nude hand voor de Zending.
Zij hebben een stuk gronds van 250 mor
gen gekocht voor de Opleiding-Sehool en
zij hebben ongeveer £100 bijgedragcn tot
ecu huis, en nog £100 beioofd.
(7). Dc toezigt, die cene van de grootste
behoefteri is, is ook eene van de grootste
moeilijkheden. Hat yolk woont zeer ver
spreid.
Dc Evangelisten gaan ronci zoo
veel zij kunnen. Soms wordt de kerkelijke
tucht vcrcischt. Be opkomst is in den
regel goed ; maar zou beter kunnen ziju, bad
men er eene grootere static.
(8). In betrekking tot dc Opleiding~
school is bet teleursteilend dat flog niemand
uit eene andere omgeving dan Greytown
opgekomen is om opgcleid te worden. In
de audere gemeenteu echter is bet Zending
werk gewoonlijk in de hande~ van andere
genootschappcn. Tech is er op sommige
plaatsen o vervloedige gelegenheid
tot
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werken; en dit moet door Evangelisten
geschieden.
(9). Eene der grootste, thans gevoelde
behoeften in betrekking tot dit werk is die
aan eenen blanken helper, die de boederij
verstaat! te veel tijd wordt van den Zende
ling tot de boederij vereiseht met het klein
getal jong~ns die thans worden opgeleid,
en wordt dit getal grooter zal het eene
onmogelijkheid zijn voor hem om naar
alles te zien dat zorg vereischt.
9. Met betrekking tot de Zending
onder de Mahomedanen in de Kaapstad
doet het uwer Commissie leed ter kennis
uwer H.Eerw. Vergadering te moeten
brengen dat zij na veel gebed, overweging
en onderhandeling met daarin betrokkeuen,
op den 3e April, 1895, tot liet besluit is
gekomen deze zoo gewigtige en ciringende
zaak—voor het tegenwoordige op te geven.
Geheel zonder Evangelie bewerking is de
Mahomedaan, ook van wege onze kerk niet
gebleven: maar deze is nog buiten de Corn
missie.
10 Met het oog op den wensoli in Uwe
laatste bijeenkomst uitgesproken in hare
23e Zitting dab er door owe Zending Corn
missien pogingen zuilen in hat werk go
steld worden om de werkzaamheid der
Predikanten Zending Vereeniging, als ook
van den Vrouwen Zending Bond in inniger
verband met en geheel onder toezigt onzer
Kerk te breugen—werd op onze Verga
dering, gehouden op 3 April 1895, het
volgende bepaald:
(1) Be Predikanten—Zeriding—Ver
~niging :—
a Staat onder toezigt van de Baitenlaud
sehe Zending Commissie;
b. In geval van nieuwe of buitengewone
ondernemingen, wordt aan de Commissie
kennis ge~zeven. Zij zendt haar alle jaar
versiag, tot nit. Junij.
c. Bij elke Synode wordt eon overzigt
ingediend van hat werk gedurende dthi
afgeloopen termijn.
d. Van de fondsen geschiedt jaarlijks
verautwoording tot tilt. Junij aan het
Kerkekantoor ter pnbiicatie.
(2) Be Vrouwen Zenthng Bond:—
a. Boot zijn werk onder toezigt van de
Buiteni. en Binneni. Synodale Commis
sien; raadpleegt dozen met betrekking
tot de keuze van werkkringen en geeft ken
nis van alle aaustellingen.
5. Ale rekeningen van Inkomst en Uit
gaaf zallen jaarlijks bij het Kerkekantoor
ter publicatie worden ingediend.
Met deze bepalingen zi~n aile betrokkenen
be vreden geweest.
11. Met eon overzigt van onze uitgaven
en ontvangsten kunnen wij otis versiag
besluif en

Be Zendelingen, Evangelisten en die
onderwijs geven, ontvangen nu nit do
Zending kas, per kwartaal,
1. Dz ZENDELINGEN:
a. Sauls Poort
WelEerw Gonin
...
£62 10 0
5. Zoutpccnsbsrgen
,,
Hofmeyr ...
...
50 0 0
,,
S. P. Helm
...
62 10 0
,,
J. W. Daneel
...
62 10 0
o. Mochecli (tot zijn dood)
W. J. Neethling ...
62 10 0
d. Ivlabieskraal
Eerw. J. P. Roux
..
50 0 0
e. Bauyailancl
,, A. A. Louw
...
,,,
42 10 0
Dr.Helm
...
...
50 0 0
f. Waterbery
Br. John N. Murray ...
37 10 0
g. Zoelo land
(Greytown)
WelEerw. A. M. Hofrneyr £62 10 0
N.B. Tot dit werk draagt
do Studenten Zending
Vereeniging
jaarlijks
£150 toe
h. Koranna land.
Br.
Schröder ontvangt reeds
eonige jaren zijn solaris
vrijwillig niet nieer
2. De ONDERWIJZERESSEN te :—
a. Sauls Poort—Miss Mary
14 10 0
Murray
14 10 0
,,
Kriei
5. ilioehuli
18 15 0
Miss Debora Retief
19 10 0
Miss M. Neethling
12 10 0
c. Mabies Kraal Miss Retief
N.B. Hot salaris dezer on
dorwijzeressen
wordt
door den Vrouwen—Zen
ding—Bond bezorgd, die
ook, ale be Johannesburg,
in ‘s Heeren work, ijvor
ig bezig is.
3. flu EvANGEL1sTEN:
Totaal voor elke statie
a. Zoutspansborgen (Good
29 10 0
gedaeht 7)
75 0 0
(Molepo 14)
900
5. Seeoane (Leoke)
19 0 0
o. Moehuli (4)
60 0 0
d. Banyailand (8)
500
e. Waterborg (1)
To zamon per kwar
taal

...
...
...
£819 15
of per annum
... £3279
0
Verder heeft do Zeiiding
gedurendo do drie afge
loopon jaren geoiseht:
1. Aan toerusting en reis
kosten ...
...
...
706 14
2. Aan prernien op levens
assurantie
...
...
221 12

0
0

4
4

8
3. Aan Houorarium aan
Synodale kas
4. Tot Zending woningen
en toebehooren -.
5~ Aan diverse geringere
behoeften

45

0

0

347

0

9

29

5

5

Totaal voor 3 jaren
... £1,349
1 10
di. Gemiddeld per annum
ongeveer...
...
...
450 0 0
Uw BUITENLANDSCH Zen
dingswerk eiseht dus
van nu at jaarlijks circa 3700 0 0
De ONTvANGSTEN zijn go
weest to~ ult. .Junij 1895 2498 3 2
1896 2906 18 0
1897 3519 7 7
makende een totaal voor 3
jaren van
...
... £8924
8 9
Wij eiudigen dit ons Rapport, dat ons in
vole opzigten ~ot dankgevoel aan dé Hoer
der Zendi~ig heeft gestemd. Tot hiertoe
heeft de Heer geholpen. Wel is uwe Corn
missie niet voldaau, maar de hoop is ons ook
nu niet ontnomen dat deze fontein van
zegen—zegen voor zoo vole zielen, gewis niet
veel winder dan een Houderd Duizend, en

zegen zoo veolzijdig en rijk voor ons, ouze
dierbare Kerk, niet ophouden zal te vloeijen.
Ret verheugt ons te kunnen zeggen dat
wat wij u hebben voorgesteld slechts eon
deel uitmaakt van wat er door onze Kerk
als Buitenlandsohe Zending wordt gedaan,—
dat do geliefde Zuster-Kerken aan ouze
zijde kornen, dat zij moor en moor ver
wakkerd worden tot hetgeen zij in dezen
sehuldig zijn, en dat ons gedurige bewijzen
zijn geleverd dat ook bij onze kinderen hot
groot bevel des dierbaren Heilands: “ver
kondigt het Evangelie aan alle kreaturen.”
kracht en waarde heeft. Wat gedaan is is
eon begin slechts, eengezegend begin eehter.
Do Reere geve ons al wat noodig is tot eene
krachtige, eene kraehtigere voortzetting van
dit werk, waarmede zijue Kerk staat of
valt, als zij der roeping ongehoorzaam is,
Wij blij v~n,
Uwe Broeders en Dienaren
A.
N.
J.
P.
J.

MURRAY,

J. HoF’3IEYR,
I. M~u~rs,
3. G. es Vos,
H. NEr’rHT~ING, See.

BIJLAGE 16
Van de CornrnisSie voOr hot Doofstommen en Blinden Instituut to Wor-~
cester, aan de Hoog Eerw. Synode der Ned. Geref.
Kerk, anno 1897.
Uwe Commissie heoft de eer het vol
gende aan de H. B. Vergadoring der Synode
voor to leggen.
Be Heer heeft in de afgeloopene trie
jaren andermaal bij ons welgedaan, en bij
het aanbieden van dit Versiag, doen wij
zuiks met een mug gevool van dankbaar
heid jegens den Grooten Koning der Kerk.
Bij hot goede ontbrak het editor, vooral
in hot laatste jaar, ook niet aan beproe.
vingen. Op den 8sten Fobruari 1.1. ontnam
de He~r ons door den dood, de trouwe mis
moeder, Mej. G. de Labat, die sedert de
stiehting onzer Inrichting, met zoo veel
liefde en opoffering de ongelukkigen heeft
verzorgd en verpleegcl.
Twee maanden
later, op den 3den April, 1897, ontviel ons
do geachto Thesaarier,—dO heer F. B.
Conradie, die godurendo ve]e jaren met
hartelijko belangstelliflg en grooten ijver,
bet behoer over do geldolijke aangologen
heden in verband met onze Inrichting, op
zich genomen heeft. Wij kunnen hot hier
niet na~aten gotuigenis at to leggen van
hetgeen ons lnstituut nan hem zoowel als
ann do ontslapone huismoedor vorscbuldigd
Is.
Nog eens bozoeht de Heor ons op deze
wijze, en we1 door in de afgeloopene maand
een ouzer blinde leerlingon, eeno jongo
dochter uit do Transvaal, na eon aanval
~an do koortsziokte, weg to nemon.
Be opengevalleno plaatson zijn allen be
hoorlij k opgevuld. geworden.
In plaats van wijion den heer F. D.
Conradie is voorlooping aangesteld tot
Thesaurier de heor J. J. Theron, vroeger
Anditour, torwiji do hoer C. Beck, Bostuur
der van do ‘At r. Bank Corporation,’ doze
laatsto betrekking goedgunstiglijk op zich
gonomen beef t.
Do plaats van do vroogere huismoodor
van het Moisje~ Dopartemont,—thanS do
echtgenooto van don hoer G. do Labat aan
bet hoofd van hot Jongons Department, is
opgovuld door 1V[ovr. do Wed. Dr. Cruso.
Daar Miss C. Mnrray door familie om
standighodon genoodzaakt werd hare betrekking als ondorwijzeres en huismoedor
van bet Kleine Jongons Dopartomont op to
goven, heeft awe Commissie Miss E. Mur
ray govraagd do plaats van hare zustor
aldaar als huismoodor in to nomon, en Miss
J. Hofmeyr als onderwijzeres voor do open
gevallon plaats aangestold.
V order is do hoer P. Kru~er, eon onzor
blade leorlingen die hot RIo kias Ouder~

wijzers Exainon heeft afgologd, tot Assis
tent Ondorwijzor voor de blinden aango
steld, en govon tweo andoren onzor vroogere
loerlingen ook thans ondorwijs in do am
bachten in vorband met onzo Inrichting.
Do noodzakolijkhoid word gevoold van
ouze doofstommo en blindo jongons in
afzonderlijke gobouwen to huisvoston en
ondorwijs to geven, on uwo Commissie
besloot eon niouw gobouw bopaald voor do
blindea daar to stollen. Bit bosluit word
met good gevolg uitgovoerd. Met grooto
gewillighoid word gehoor gegovon aan eon
verzoek cm oono spocialo bijdrago voor
doze zaak, on word or alzoo do soin van
ruim £2500 door eon aantal dor gomoonton
in do Kolonie, don Vrijstaat on do Trans
vaal bijgodragen. Op den 29ston Juli 1.1.
had uwe Commissie hot voorroclit in togon
woordigheid van eon groot aantal bolang
stollondon, hot niouwo gobouw, waarin or
ook drio mime schoolkamors zijn, to ont
sluiton. Do blinden wordon hior vorzorgd
door den Hoer on Moj. C. J. Gio, die do
plichton van huisvador on huismooder op
zich gonomon hobbon.
Wij hobbon dus drio woningen voor ouzo
ongelukkigon :—hot oorspronkelijk gebouw
voor do doofstommo jongons; eon twoede
waar al do moisjes (doofstommen zoowol
als blindon) zijn; en hot pas opgorichto
gebouw voor do blinde jongons.
Hot getal loerlingen is thans 85, waar
van 52 doofstommon en 33 blindon, met
zovon onderwijzors on onclorwijzorosson en
één muziok ondorwijzor. Sedort do laatsto
Vorgadoring dor H. E. Synodo zijn or 70
leorlingon (38 doofstomrnon on 32 blinden)
toegelaten.
Er zljn or in do Inrichting 25 leorlingon
nit do Transvaal, waarvan 23 op kosten der
Rogooring on 2 voor rokonin~ der oudors;
terwijl van do 9 nit don 0. V. Staat, do
Rogooring aldaar voor 5 botaal.[, on 4 voor
rekoning van hunno ouders zijn opgenomon.
Hot gotal loerlingen gratis ingonomen,
bodraagt 24, waarvan 5 ook gratis van
kloedoron voorzien wordon. Dan zijn er
weer andoren die, naar hun vormogon, van
£10 tot £30 per jaar botalon ; torwij[ on
goveor do hoift den vollon prijs van £36
per jaar botaalt.
Dat or ook good werk godaan is, blijkt
uit bet Rapport van doii School Inspector
die o. a. zogt
“Ret getal loorlingon is toogenomon, en
in beicle deparleruenten zijn goode vorde

ringen gernaakt. Ret geven vail onderwije
nan de Icerlingen keiinierkt zich door dege
lijkheid. en ernst.” Sprekencle van onse
Doofetommen, zegt hij verder, “ Ret onder
wijs wordt iner grondig en met zorg gege
von ; doch de kinderen moeten zoo vroeg
mo~e]ijk naar liet Institunt gezonden
wordon, en eenige jaren aldaar blijven. In
de kiassen voor ambachten, is er seer be
vredigend werk gedaan.” Van de blinden
rapporteert hij :—“ De uitslag van de in
spectie was hoogst bevredigend. Ret werk
onder Stand. V. en VI. was in de meeste
opzichten goed. Ret schrijven met ‘type~
writer’ uitrnnntend. Ret werk in de lagere
standaards strekt den onderwijzers tot eer.
G-oede monsters van kraalwerk en manden
aldaar gernaakt, werden vertoond.
De
huiselijke verzorging, in de verschillende
woningen, is over het algemeen seer bevre
digend.”
In bet afgeloopen jaar hebben twee bunden bet Elem. S thool Examen met goed

gevoig afgelegd; dde bet Taa]hond Ex.
édn hot Exainen in I’Iuziek, en ddii hot Ill
Kias Onclerwijzers Examen.
Gunstige bericliten worcien van tijd tot
tijd door ole onderwijzers ontvangen, van
leerlingen die de Iurichting reeds hebben
verlaten.
Een nuder verblijclend teeloen is ook dat
sedet’t do ]aatste Synode er drie-en-tw’intig
jongelieden nit onze Inrichting tot lid
maten van ouze Kerk aangenomen zijn.
I~iet toebidding van des Heeren rijksten
zegen,
Hebben wij ole eer otis te noernen
ole loden van cle Commissie,
W. MUURAY,
A. D. LÜCKIIOFL’,
W~. A. ALITEIP,
I. F. A. iw VILLIERS.
Secretaris,

T7ers lug can do Inkomsien en Uligaven van hat Doofslommen en Bhiudcn Iustituut to Worcester,
gedurende do jaren 1 Juli 1894 tot 80 Juni 1897.
ON TVAN a STE N.

UITOAVEE.

1 Juli 1894 tot 30 Jund 1895.

1 Juli 1894 tot 80 Juni 1895.
Aan Donaties, Subscripties en
£976 7
Collecten
Toelaag Koloniale Re
717 0
geering
214 0
Toelaag 0. V. Staat
204 0
Z.A.R.
624 13
[Cost en Schoolgelden
208 16
Werk Afdeeling
Reiskosten (Muziek On
derwijzer terugbetaalcl) 20 0
875 11
Saldo ten lasts

£3,810

9

7
0
0
0
9
6
0
2

Per Damns te kort 30 Juni ‘94 £141 5 7
Rekeningen voor 1894,
betaald na 1 Juli 1895
116 19 3
Salarissen
...
...
1248 15 0
Rnishondelijke Uitgaven,
Jongeus Departement
568 7 7
HuishoudelijkeUitgaven,
Meisjes Departernent
318 15 2
Meubelen, Reparatie en
Belastingen ..,
...
156 8 5
Werk Afdeeling TJitgaven
295 14 5
Nieuw Eigenclorn aange
koclit .
...
..
750 0 0
Transportkosten en As
surantie
. .
..
47 13 6
Renten op £850 (opgeno
men) voor 15 maanden
68 0 0
Reiskosten (Muziek On
derwijzer)
..,
..
44 9 10
School Benoodigdheden
51 0 0
Kleinere Uitgaven, Corn
missie op Cheques, etc.
33 0 3

0

£3,840

1 Juli 1895 tot 30 Juni 1896.

875 11
1349 10

2
0

1 Juli 1895 tot 30 Juni 1896.

Ann Toelaag Koloniale Regee
Toelaag Koloniale Regee
ring voor School Be
noodigdheden.,.
Toelaag 0. V. Staat Re
geering voor 5 Behoef
tigen
Toelaag Z. A. R. Regee
ring voor 22 Behoef
tigen
Donaties en Collecten
Subscripties
Kost en Schoolgelden
Handwerk verkocht
Saldo ten lasts

0

nIT GAVEN.

ONTVANGSTEN.

ring

9

£705

0

0

20

2

4

175

0

567 0
790 19
187 9
568 11
85 13
894 7

0

0
0
6
3
$
3

Per Balans te kort ...
...
Salarissen
Huisliondelijke Uitgaven,
Juiigens Departernent
E-Iuishoudelijke Uitgaven,
Meisjes Departement
I-luishoudelijke Uitgaven,
Kleine Jongens Depar
ternent
Work Afdeeliug
Meubelen, Reparatie en
Belastingen :—
Jongens Departernent
Meisjes Departement
Kleine Jongens Departe
ment

Piano your do Blinden
‘

Typewriter

‘

Tioeken ca. School Be
noodigdheden
Reiiten, Commissie op
C]ieques, etc.
,,

£3,994

2

7

Assurautie

695 16 10
369 18

6

138 17
116 4

4
4

110 14 ii
106 10 6
55 14 11
40 0 0
25 0 0
35

1

3

67 15 4
776
£3,994

2

7

ONTVANGSTEN

Van 1 Jeti,. 196 tot 30 Jun~, 1897.
Aari ~ouvernemeiits Toei~ag
‘vVerk Afdeeling
GcIuverneni%nts ‘1~oeiaag voor do..

....

:.:

£90
50

Kost en Schoolgelden :—
Door kjnderen in de Kolonie
Z. A. Rep.
,,

,.~

£655

0

0:

140

2

9~

2 9
0. 0

658 15 10
774 0 0
130

0.. V.. Staa4

Gewoiie Donaties
Coil.. Busjhs
Legaat van Wijien ~en heer I.. P. H. van dhet
Jubilee G~eschenken van den Afr. Bond~
van Oradock Talc do.
Mr.. en Mrs~ Nelson

0

0

1562 15 1&
1121 12 7~
11
400

1000 0’
710 0
5000~

Toelnag van Gouvernernent voor Boeken
Kapitaai opcrenomen
Gecollecteerd si~eciaai voor het Bouw Fends
Discounts op kontai~te betaling

7 10
0 0

I57~ 10
15 0
2400 0

0~
0
0
0’
0~

2006 12
04

£8470

5

0

8 4

7

3:

1410

0

0’

143 19

11

UITGAVEN.

Van 1 Jali 1896 tot 30 J~sni~ 1897.
l’er Balaris, te kort op den 30 Juni, 1896
Salarissen van 0iiderwijzera
,,

9319

~ir~1~k Afdeehng
Do.. Salaris

50’ 0

...

Huishouctelij1ce~ uitgaven
Jongeiis Huis
Meisjes do.
Kleine Jongens

:—

795 311
4791311
301145

Ruishnur do~
Bouw werlc
Ilalans op Mei~jes Huis...
Do..
do.
Nieuw Huis voor Blinden (gedeeitelijke betaling)

...

R~paratie en Belasting
Meubeiei~ anngekocht
Boeken
Invoerreehten op do, enz.

,~

1

Assurantie ...
Commissie op ehequns
Rente op opgenomen Kapitaai
Drukwerk
Christmas Feest voor de kinderen...
Kicie uitgaven
Kapita~a1 terugbetaaid
Batig Saido’

28914
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0
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103 10
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9 7 6.
8 16 1
19 17 0’
906
5 0 0
061
600 0 o~
1392 18 1
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JUne. Tiraaon, w.n. Thesaurier,.

Worcester, [ste Juii, 1897.
Voor corrQet, C.. Bucu, Auditeur,.

BIJLAGE 17,
Van d~ Commissie over Arbeicls-kolonien, aan do Hoog Eerw. Synode der
NederduitsCh Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, Anno 1897.
Hoog Eerwaarde heer,
Waarde broeder in den fleer.
De Commissie over Arbeids-koloniiin heeft de
eer het volgende te rapporteeron:
ZU is driemani b~joen vergaderd geweest. We
gens den afstand die de leden van elkander
wonen, en do onverm~jde1!jke onkosten daardoor
aan vergaderingen verbonden, waarvoor geene
speciale voorziening werd gemaakt tjjdens de
laatste synode, beef t z~j niet de vrjjnioedigheid
gehad meermalen speclaal bjjeen te komen.
Z[j meent echter dat zjj gedaan heeft wat
zonder s1eciale fondsen ter hare beschikking,
binnon liaar bereik was, en vertrouwt dat wat
z~j voor de hoog eerw. synode legt, leiden zal tot
bet nemen van praktische stappen.
Dc commissie bepaalde zich in haar onder
zoek, tot de volgeride vragen:
1. Wat bedoelb men b~j eene arbeids-kolonie,
met hot oog op de b~jzondere behoefte van ons
land? Welke vormen kan zjj aannemen?
2, floe worden do benoodigde fondsen ver
kregen?
3. Welke plaatsen, geschikt voor het doel,
zjjn te verkr~j~en? En onder welke voor
waarden?
4. Welke reglenienten zullen voor arbeids
koloniën in acht worden genomen?
Op dezo vragen biedt de commissie bescbei
denldk de voigende antwoorden aan.
1. Ret boofddoel eonei arbeids-kolonie in
d~t land moot zIj~i aan arme blanke personen,
the voor gozinnen to zorgen hebben, en die niet
beboor1~k work en verdienste kunnen bekomen,
zulks be verschaffen en hen aan eon behoorljjkbe
staan te helpen,en door invioed en bearbeiding,
beide lien en hnnne gezinnen van de gevaren
van aehteruitgang te redden.
Do vormen die zoodanige Kelonie aannemen
kan, z~jii tiveederlei
in liet eerete geral, bl~jven alle gebouwen, alle
gereodsebap, en die tuingronden bet eigendom
van do arbeidskolonio-cemmissie.
In liet tweede ijeual worden de grenden onder
zekere voorwaarden uitgogeven, waardoor de
Aoloned uiteindelijk eigenaar van zijn erfwerdt,
en do ‘~Kolonie” zich Iangzamerband omzet in
cen groot dorp.
Uwo comniissie beveelt den eersten als den
norinalen vorm eener arbeids-kolonie aan, doch
meent dat ci’ gevailen zjjn waar slechts de twoedo
vorm uitvoerbaar is.
2. Ret vinden van de fendsen werd breed
voerlgl!Jk besproken, en op dit punt vindt de
cemmissie dat or voor ons do volgende wegen
open z~jn
a. Een verbanid op to nemen op plaatsen spe
ciaal voor hot dod opgekocht, de renton op hot
verband, benevens alie andere noodige kosten,
to worden gewaarborgd door do inschr~jvingon
van een aantal vrionden die op zich nemen voor
een v~jf- of tiental jan’00 lOs (tien shillings) of
meer per jaar bjj to dragen.
h. Eon inaatscliapp~j be vormen, welker dccl
hebbers eon goscbikte plnabs koopen, en ten’ wilie

van de goode zaak, geheel of gedeelteljjk afzien
van renten, of hot vragen naar renten uitsteflen
totdat de kolenie, naar hot oordeoi der commis
sic, winstgevend wordt.
c. Ret bekomen van plaatsen van bet pane
mont, veer bet dool aan do kerk afgestaan; en
bet opnomen, indien mogel~k, van geld ondor do
bosproeiIngs-acte voor bet maken van waterloi
dingeni.
ci. Speciaal collectoeren voor do zaak door do
gansebe kerk.
Bjj dit dient gevoegd te wordeu dat do corn
missie alle pogingen hoeft aangewend em geld
onder do leeningsacto to bekomen van do regee
ring: dat zjj in doeon niet is geslaagd. Dc acte
schljnt goeno voorzioning veer endorhavigo go
vallon to maken, on men was niet beroid em
cenige w[jziging in do acto aan ‘t parlemont veer
to stellen.
3. Do commissie heeft, met behulp van sub
commissies, onderzock gedaan naar geschikte
plaatsen. Z~j weet van eigondonnnnen in ver•
schiliende distrikton die voor bet deel to be
komen waron tjjdens haar endei’zoek, en die
mogoI~jk nog to verkrjjgen zjjn.
Z~j deed aanzeek b~j do regoening em enroll,
in elk geval waar do rogoering hot plan bad be
spreoiIngsworken to boginnon
Zoo bijveorbeeld, vreog z~j vorlef, ten behoove
van arme blanken, dat dozen arbeidon mocbten
aan don voorgosteldon dam te Steynsburg, em
zoodeende b~j de voltooiIng als orfheuders to
worden opgonomon. Andore plaatson veer de
aandacht der cernmissio waren Dun’lin glen en
TVatenforcl in hot distrikt Jansenvillo. Do ro
georing is echter niet met do bespreeiIngs
werkon veortgogaan. Z~j moont dat hot niet
wonschel~jk is private oigondommen, waar z~j
hot eog op had on nog boeft, to neemon.
Z~j kan met genoogon vermelden dit hot haar
golukt is tweo plaitsen, dan do Oranjerivier,
en in hot distrikt Kenhardt golegon, met do
hulp van do regeorirng, en voeral van den minis
ter van landbouw, don od. been’ P. H. Fanro,
L.W.V., van hot parleaient to verkrjjgen. Deco
plaatsen z~jn Zoetup on JCakamas met rode’ van
eon watorveer over eon heegor op liggendo
pleats — Neus.
[B~1ago B. boscbrj~ft do veorwaardon waar
ondor do grendon aan do kork wordon afgestaan.]
Dc cenimissie had in hot ondorzoek naar go
schikto plaatson hangs do Oreotrivior de
enwaardoorbare huip van onzon condoling he
Upington, den eerw. hoer Schröder. HU vor
dient den boston dank dor commissie.
4. Do kwestie van regeling is doer do corn
missie zorgvuldigl~jk everwegon. In do “concept
re~elrnenton” die dit rapport vergozellon, biedt
zjj een~e proove in dit opzicht ter bonerdeohing
van do heog eon’w. synede. Sedert do synedo
vergaderd is, is uwe commissio in endorbande
hug gowoest met de regeoniug even’ bet moge
gel~jko van voerschetton tegon eon lagen ronto
keers ondor do bespreeiIngs acto, en heeft bet
goneegen te kunnen rapporteerell. dat terwUl
bet blUkt dat zooals do wet ceo staal, do regee

ring niot bjj machte is dade1~jk eon voorschot
voor irrigatie werken onder eorste verband te
geven, z~j bereid is otn b[j do aanstaando sessie
van het parlemont voor to st~11en dat aan do
kerk eene soni van circa £2,500 op het pond veer
pond boginsel toogestaau wordo voor irrigatie
werken.
Voider wenscht do cemmissie veer de can
dacht dec vergadering to brengen, dat zjj van
den afdoolingsraad van Kenhardt, zoewel als
van den magistraat dier plaats boricht hoof
ontvangen dat do toostand dor monschon
aldaar zoo’~anig is, dat men dadel~j1c tot do stich
ting der arbeids-kolonio bohoort over te gaan,
tenejnde can do arinon uitkomst to verleonon.
Do commissio wenscht~ op dit punt aan de
hand to govon, dat or onderzoek worde inge
stold in hooverre do commissie die beheer heeft
over de noodf~onclsen voor Namakwaland en
andero plaatsen, macbt hoof t eeoc b~jdrago to
doon tenoinde can verarmden hulp to vorloonen.
Velgens do borichten nit Kenhardt is do be
hoofto in dat distrikt zoo groot dat onzo onder
neming to Zoetap en Kakamas wol als oono
noodhnip mag worden beschouwd.
Wij hl~jven.
uwe broeders on dienaren,
W. i~1uIlRAY,
P. R. MOLAcIIeAN.
C. F. LEIP0LD’r.
H. MfiLLER.
P. S. Bo’rin~.
B. P. J. MARCUAND,
CoNvENER.

Brjr.acia B.
I’ARLEMENTAIRE

RESOLUTIE.

(Vertaling.)
7. Do afzondoring ton gunste van do Nederd.
G-ereferrneerde kerk, veer hot deol van eono
arbeulskolon/e veer arme blank3n, van do plaat
son Zoetap en Jialcamas, met hot recht van eon
watervoor can to leggen over do plaats Neus,
alien golegen in do afdeeling van Kenhardt,
endor do voigende voorwaarden:
(a) Dat do regeering hot recht voorbehoudt
em ton eenigen t~d zeodanige waterwerkon can
to leggen op do gronden hiormode aCgestaan, ale
noodig mogon z~jn veor do besprooiing van can
gronzendo plaatsen uit do Oranje Rivier, in zoovoile zulke can do rogeering mogol~k en won
scheljjk mag soh~jnon, zonder conponsatie can
do oigenaars.
(5) Dat oeno uitgostroktheid van emtrent
300 morgon van do plai.tsI(alcamas, rendom do
politiebarakkon, veer politio-doeleindon uitgo
houden werdt.
(c) Dat do politie vrjjen teogang zal hebbon
tt do Oranje Rivier.
(d) Dat do politio hot recht zal hebben hare
paarden op alien onbebonwdon grond van do
plaats Kakarnas to laten grazon.
(e) Dat do paardon dor politie die op be
bouwe land overschr[jden niot zullen geschut
werdon, waar de nendige voorzorg tegon over
treding niot is genomon door don bewerker van
zoodanig behouwd land.
(f) Indion do arbek7skoloizie een succos
bl~jkt, kan em transport gevraagd werden.

BIJLAGE 18.]

E~APP ORTP

V~AJ~T

DE

Commissie over het ilugeioten Gedei~kteeken,
AAN

BE

HEEl~W.

Uwe Commissie wenscht te rapporteeren —
Dat zij spoedig na den afloop der Iaatste Synodale Ver
gadering, en sedert then tijcl bij herhaling pogingen heeft
aangewend om in het bezit te komen van een gesehikte
standplaats voor bet Hugenoten Gedenkteeken, zilnde zij
niet miuder dan tien malen voor dat doel bijeen geweest.

SYNODE

VAN

1S97.

Zij besloot toen aan de Synodale Commissie te vragen
of ecu stuk van de Norrnaal school gronden daartoe
beschikbaar zoo zijn; hetgeen door de meerderheid dec
Synodale Commissie werd toegestemd.

Zij was in onderhaudeling orntrent den aankoop van
een zeer gesehikte standplaats gelegen in the Nieuwe
Straat, waarvoor men destijds £8,000 begeerde. Door
een zameTiloop van omstandigbeden echter, waarover zij
geen beheer had, is de koop niet doorgegaan.

Sedert ziju er door Uwe Commissie geene verdere
stappen genonlen, uitgenomen de bespreking van de
inwendige inrichtingen van het gebouw, waarvoor zij
plannen en specificatien zou vragen, en ook reeds zon
gevraagd hebben, indien omtrent de standplaats finaal
beslist ware; daar bij de specificatien veel van de situatie
afhangt.

Sedert dien tijd heeft zij meer dan een makelaar ge
vraagd eigendommen, die in de markt mogten komen,
haar aantebieden ; doria deze eigendommen bleken, of
wegens den buitengewoon hoogen prijs, Of wegens de
localitiet, ondoelmatig te ziin.—

Uwe Commissie wenscht nog er op te wijzen, dat, daar
voor een geruinien tijd na de Synode over slechts £2,000
en zelfs nn over nog geen ~o1 £4,000 kon worden besohikt,
hare hauden zeer gebonclen wareu in dc uitvoering van de
opdracht der Synode.—

Later kwam men op de gedachte den Kerkeraad van
Kaapstad te vragen, of men gewillig zon zijn een deel van
de oude begraafplaats in Somerset Road voor het dod
aftestaan. Er werd op gewezen dat, met het oog op de
uitbreiding der stad in die richting, die ligging geenszins
oncentraal zou zijn; en vooral bij Ds. Maeder, den roller
tant die zich zeer beijverd heeft in de inzameling der
fondsen, vond de genoemde localitiet veel bijval. Dc
Kerkeraad bewilligde onder zekere voor’,vaarden; cloch
eene pogirig om transport te krijgen waartoe bij bet
Hooge gerechtshof aanzoek moest worden gedaan mislukte.

Veutrouwende dat het der HEerw Vergadering geluk
ken zal vernieuwde belangs telling voor dcze gewensehte
zaak 01) te wekken,

De wensch uwer Commissie die zoo gaarue wUde dat
zakenalzoo konden geschikt worden, dat de Synode dit
maal in haar elgen zaal hon vergaderen, werd alzoo ver
ijdeld.—

Hebben wij de eec ons te noemen,
UH. Eerw. Dw. Dienaren en B.B. in den Heere,
ANDREW MURRAY.
A. I. STEYTLER.
J. J. KOTZE.
P. MARAIS.
C. F’. J. MULLER.
A. MOORREES.

B1JLAoE 19.

VE RS LAG
VAN

DE COMMISSIE VAN COLLECTANTEN VOOR RET R1JGENOTEN GEDENKTEEKEN.

Uwe Commissie heeft de eer nan de Hoog Eerw. Synode
te rapporteeren dat van de vijf collectanten de Br. D. .J.
Pienaar Pz., met zijn vertrek naar Vryhirgbedankt beeft
als lid, en dat de Br. P. JO. Rossouw overleclen is. Van
de drie overgeblevene leden hebben twee met de gelegen
heid gebad of den tijd kunnen vinden om te gaan
collecteeren in do hun toegewezene gemeenten~ Slechts
een lid heeft iets kLlunen doen en het is hem gelukt in
aclit gemeenten van den Ring van Kaapstad zoowat £1,125
iii to zamelen cii zoowat £130 in cone gemeonte van den
Ring van Tulbagh. Eene proeve om buiten do Kolonie to
Bloemfontein, Pretoria en Johannesburg eene goode som
geids bijeen te krijgen is geheel mislukt, zijnde de netto
colleete slechts £150.
Uit bet geldelijk versiag van den Zaakgelastigde blijkt
dat het kapitaal van zoowat £1,943 tijdens de laatsto
Synocle slechts met inbegrip van rente tot £3,910 op ‘t
oogenblik geklomnien is. In den ganschen Ring van
J3urgersdorp is tot hiertoe slechts de sorn van £62, 4s. 6d.
voor deze zaak gecollecteerd.
Aihoewel reeds meer dan 20 collectanten en substituten
voor dit cloel aangesteld zijn geworden vend de collecto
voor ‘t Hugenoten Gedenkteeken goon bijzondor bijval bij
ooze leden zekorlijk niet zoo veel ala voor ‘t Doof
stommen Instituut, welke Iaatste collecto, eere zij onze
Kerk en do wakkere collectanten daarvoor, zeer
geniakkelijk gesehiedde, en dikwijls die voor ‘t Hugonoten
gedenkteeken in den wog stonci.
Dc Commissie van Collectatiten spoorde do Comniissie
voor ‘t Hugenoten Gedenktoeken aan om met hat bouwen
van de Synodale Zaal ceo begin to rnaken, doch eene
mislukte poging om voor dat Joel de Ned: Ger: Bograaf
plaats in do Kaapstad to verkrijgen heeft de eollecte
eenige schade berokkeiid.
Misschien is do naani waaronder de collocto gaat eon
misnomen, en het zon boter en doelmatigor zijn als men

hot op do harten der gemeenten zoo ~vel ala die doi
Leeraren en Ouderlingen hon drakken, dat ons groot
Korkgenootsehap oene Synodale zaal of ten minste eon
geschikt Ken kelijk Kaiitoorgebonw boogst noodig hoeft en
zonder zoodanige Inrichting niet langer klaar komen kan.
Waarde ~jeoraarder gonneente zich met hart en ziel werpt
in (10 zonk vindt do colloctant hot niet zoo moeilijk eenige
vordering fe maken, doch bet is zeor moeilijk om collec
tanten te vinden die bezield zijn met ijver voor do zaak
on gewillig zijn nile eigenaardige moeilijkhodon in doze to
trotsoeren. Van daar dat van onzo honderd en vijftien
gemeenten bijna de heift nog niets bijgedragen hobhen,
en velen van degonen die reeds bijgedragen hebben nog
mcci inoesten geven.
Uwe Commissie zou aan de hand willen geven dat elk
Leernar hot ala zijn heiligen plicht boschouwe, en ook elk
Keikerand daartoe door do Synode worde aangespoord om
zelven in hunne eigone gemoenten to collecteeron of te doen
collecteeren door eenen Leeraar nit eone andere gemeente
daartoe harteljk nit to noodigen, en dat we1 zeker en vast
voor hat einde van ‘t jaar 1898.
Wij willen hopen dat onzo dierbare on steeds groeiende
Kerk do twintigste 0011W niet zal intreden zondor eon
oigen gebouw voor zamenkornst en administratie.
Cm gebrekkig work nan de vergevensgezinde en
gunstige beoordeeling der Hoog Eerw. Synodo overlatendiP,
noonien wij ons.

Uws Hoog Ee]ws Dienst: Dienaron on Brooders.
G. A. MAEDER, Convener.
Victoria West, Ssten September, 1897.
W. P. JOE VILLIERS.
Carnarvon, 10 September, 1897.
A. J. L. HOFMEYR.
Wynberg, 15 September, 1897.
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ADRES VAN DE WESLEYAANSOH-METHODISTISOHE KERK VAN ZTJID AFRIKA,

Th the Very Reverend the Moderator and Members qf the Synod qi the IJutch Reformed Church,
of the Colony of the Cape ot Good Hope.

REVEREND AND DEAR BRETHREN,

The Conference of the Wesleyan Methodist
Church of South Africa resolved to appoint a Deputation
to wait upon you during the sessions of your present
Synod, in order to convey to you its fraternal greetings,
and to express its hearty interest in the work which your
Church is prosecuting in this land, and its cordial
sympathy and affection for you as fellow-labourers in the
Lord’s vineyard.
We are gratified by the cordiality with which you have
consented to receive us as representing the Methochst
Church, and trust that our appearing among you may
tend to strengthen the mutual esteem and affection which
we believe draw us to each other.
Your position as the oldest, most widely extended, and
most influential Protestant Chiu~ch in South Africa,
entitles you to the respect of all other Christian bodies,
and the work accomplished by you rejoices the hearts of
all who are serving the same Master.
We congratulate you on the number and efficiency of
the institutions which you have been enabled to orgarlise,
among which you have your Theological Seminary, which
has already proved a great blessing to you, and which we
trust will soon furnish you with an adequate supply of
well-trained Ministers for all your churches; your
Normal Colleges and other educational centres by which
you arc doing much to advance the cause of Education;
and your many Philanthropic Institutions, in the establish
ment and working of which you have exemplified the
true spirit of Christian charity.
We rejoice to know that you have lent your powerful
influence to the cause of Temperance, and that, notwith
standing some difficulties which you have had to face,
which required to be judiciously dealt with, you have not

failed to give your testimony against the evils of
intemperance, and to combat this great foe and destroyer
of human souls.
We are glad to hear of the zealous efforts you are
making on behalf of Christian Missions, both within the
colony and among the heathen of distant regions. The
zeal and devotion of your missionaries have excited our
admiration and emulation. We have deeply sympathised
with you in the losses which you have recently sustained
by the death of devoted labourers in the mission field.
We have now to wish you most heartily God-speed
Our relations to each other as Churches is not one of
unholy rivalry or selfish competition. We have much in
common in Christian doctrine and in ecclesiastical
organization, and whatever diversity of view may exist
between us does in no way prevent our cultivating unity
of spirit in the bond of peace, or of being fellow helpers
of each other’s joy.
We pray that God’s richest blessing mar rest upon
your present assembly, and that in all your deliberations

you may be guided by the wisdom that cometli from
above. May the blessed Spirit of God do for you, arid by
you, above all we can ask or think, according to the
power which worketh in you.
We are, reverend and dear brethreu, on behalf of
the Wesyelan i\Ietliodist Conference of South Africa,
urs in Chri:,t Jesus,
HEi~RY TINDALL.
NENI)ICK ABRAFIAM.
CHAS. LEWIS.
WM. FLINT.
Cape Town, 22rid October, 18i~7.
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ADRES VAN DE EVANG-ETJISCHE KERKEN IN KAAPSTAD EN VOORSTEDEN.
To the Riqht Thverencl, the Moderator, of the 19th Synod, of the Dutch Reforntel Church, with
the Ministers and Elders, now assembled in Symod.
Cape Town, October 23rd, 1897.
DEAR BRETHREN,

On behalf of those Churches and Congregations
in Cape Town and the suburbs which, as Ministers and
Laymen, we have the privilege of representing on the
present occasion, we come with cordial greetings, in the
name of the One Lord and Saviour, to express our earnest
desire for your continued peace and prosperity. We pray
that the Divine favour may rest upon you in your import
ant deliberations for the promotion of the Lord’s work
in which you are engaged.
We reciprocate, in the heartiest manner, the assurance
of goodwill and brotherly love towards all communities
publicly expressed by your former Moderator in his in
augural address at the opening of your Synod, and we
know that he was then giving expression to your senti
ments as well as his own.
The Rev. Andrew Murray, who has so long honourably
filled your Presidential Chair, has gained the esteem and
confidence of all who know him by his catholic spirit and
large-hearted sympathies.
Indeed, his personal worth
and religious work are gratefully recognised by all
denominations in this country, and also in Europe and
America.
We pray that the honoured brother upon whom the
suifrages of the Synod have fallen may realise, in rich
abundance, the blessing of the Great Head of the Church,
and that upon himself and all associated with him in
counsel and action, grace, mercy, and peace may always
abide.
We value your friendship, dear Brethren, very highly,
and rejoice in the success that has crowned your efforts to
extend the Redeemer’s kingdom in this colony and in
regions beyond.
We are one with you in love and loyalty to Christ,
and under His standard we fight with you in the great
campaign against “the powers of darkness,” earnestly
(Signed)
JAMES CAMERON.
H. M. ARDERNE.
A. VINE HALL.
JOHN M. RUSSELL.
EZRA NUTTALL (W. F.)
WM. FLINT.
ALHERT H. HODGES.
T. EDWU. MARSH.
DAVID STEPHEN.
ALEXANDER PITT.
JOHN RUSSELL.
DAVID RUSSELL.
JOHS. ZAHN,
Evang. Lutheran Church.
WILLIAM YULE, Presbyterian.

desiring to win South Africa for King Jesus. We are
fellow soldiers under the banner of the Captain of our
Salvation. We trust that the present review of your forces,
and the result of your counsels will be to strengthen and
increase the efficiency of your battalions against our
common foe. And may we all, as “good soldiers of
Christ,” “be faithful unto death.”
We are, moreover, one with you. in strong attachment
to the Word of God, and in the desire to diffuse the Holy
Scriptures throughout the world.
When your godly
ancestors came to this country they brought with them
an intense love for God’s Word; and you have inherited
their zeal, and you are one with us in the wish and
effort to place the Bible within the reach of all classes
and races.
Day by day we gather, as you do, before the One
Mercy Seat, to offer praise and prayer,” to obtain mercy,
and find grace to help in every time of need.” Then we
realise, perhaps, more than at any other time, our true
oneness—our oneness in the necessity and privilege of
prayer; and in the same filial spirit we all cry, “ Our
Father which art in Heaven.”
We might say more in our endeavour to express our
personal affection to yourselves, our interest in your ~vork,
and our hearty congratulation on the result which you
have been permitted to realise in the cause which is dear
to us all. But we will not further encroach upon your
time, knowing as we do, the number and importance of
the subjects which engage your attention.
We, therefore, conclude with the benediction which was
uttered by the Apostle eighteen centuries ago: “ Peace
be to the brethren, and love, with faith from God the
Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all
them that love our Lord Jesus Christ in sincerity.
Amen.”
We are, dear Brethren,
Your co-workers and fellow labourers.

G. B. ATTWELTi.
ERNEST BAKER,
Baptist.
W. J. DOWER,
Congregationalist.
HENRY BEARI).
DUGALD ROSE,
Baptist Church.
SAMUEL H. PHILLIPS,
ALFRED DIXON.
NENDICK ABRAHAM.
JOHN M. BROWN.
WALTER WATTS.
JOHN JAMES McCLURE.
L. NUTTALL,
Secretary Bible Society.

CLEMENT TONKIN.
S. HENRY.
JAS. S. CHERRY,
Presbyterian Missionary.
H. K. TREDGOLD.
E. J. EARP.
CHAS. LEWIS.
THOS. D. JONES.
WM. JANISCH.
J. CORBEN.
GEO. ROBSON.
W. E. MERLL.
ANDREW BRYSON.
DAVID OFFICER.
F. G. MANN.
WILLIAM FORBES.
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RAPPORT

DER

WESTELIJK COMMISSIE

VAN HET EXAMEN VAN

GODSfflENST ONDERWIJZERS EN ZENBEUNC~EN.
Uwe coinniissie, aangesteld door de Synode van 1894,
heeft de eer het vo~gend rapport van hare werkzaam
heden aan de Hoog Eerwaarde Vergadering voor te
leggen.
1. Zij is meermalen vergaderd geweest; de eerste maal
tot regeling harer werkzaamheden, en vervolgens tot het
examineeren zeif.
2. in het jaar 1895 heeft zij toegelaten als ~odsdienst
onderwijzers de RH. A. J. Liehenberg, Pz., C. J. Grove,
C. H. B. Latsky, C. U. Theron. En voor de Zending de
BB. B. J. Joubert~ J. S. GroeriewaM, J. H. E. Ackerman,
J. F. du Toit, B. B. le Roux, A. J. Liebenberg, C. Rz.,
J. M. Janse van Rensburg.
3. In het jaar 1896 heeft zij toegelaten als Godsdienst
onderwijzer den Heer B. P. D. Frylinck, terwiji de BB.
A. Dreyer, H. zn., en P. L Ic Roux tot zendelingen
werd en geadmitteerd.
4. in het jaar 1897 heeft zij toegelaten als godsdienst
onderwijzers de HR. J. Kacheihoffer, P. J. Smit, A. M.
du Toit, B. van der Merwe, en H. A. Roux; terwiji tot
zendelingen werden be’rorderd de BB. C. J. Grove, A. J.
Liebenberg.C. H. Latsky, B. Frylinck, C. B. Theron, alien
godsdienst onderwijzers, benevens den broeder F. N. van
~iekerk.
5. Uwe commissie neemt de vrijheid het volgende voor
de aandacht uwer Hoogeerwaarde vergader~ng te
brengen

(a.) Schikkingen dienen gemaakt te worden om aari
uwe commissie bewije te leveren dat het Admissie
Examen, Art. 2i4, met goed gevolg afgelegd is.
(b) Bij de vergunning in de nota aan den voet van
Bladzijde 89 van de Wetten en Bepalirigen, worde
gevoegd” mite ZiJ bewijs leveren het Universiteits Elemen
taire Examen, of een daarmede gelijkstaande, te hebben
afgelegd.”
(c) Bij het Zendelings Examen zal in bet Hollandsch
en Engelsch worden geëxamineerd.
(d) In Art. 215 der Kerkelijke Wetten, worde, na de
woorden “zal den Applicant,” ingevoegd “ZOO hij
bekwaam bevonden wordt.”
Uwe Hoog Eerwaarde Vergadering zegen en de voor
iichting des Heiligen Geestes toebiddende, noeinen wi~
ons
Uwe H.Ew. Uw. Dn. en Broeders in den Heiland.
C. F. J. MULLER,

C. RABIE.
J. R. ALBERTYN,
P. A. STRASIJEIM,
h. t. Scriba.
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AIJRES VAN BE PRESBYTERIAANSCHE KERK VAN ZIJID AFRJKA.

To the Right Reverend the Moderator and the Members of the Synod of the Dutch Reformed
Church, assembled at Cape Town.

Pietermaritzburg, Natal,
14th October, 1897.
DEAR B1~ETHREN IN THS LORD,

In the name of the General Assembly of the
Presbyterian Church of South Africa we beg very respect
fully and cordially to offer you our Christian greetings,
and to express our earnest hope and prayer that your
reverend court in all its sessions may enjoy the presence
of our Lord and the guidance of His Spirit in all your
deliberations.
It may be permitted us to announce the fact that the
General Assembly which we represent was formed only
last month, and that our Church at present embraces
English-s peaking Presby teries and Congregations situated
in Sooth Africa, in the region stretching from Cape Town
to Pretoria, together with a number of brethren who are
labonring amongst the native population in this part of
the world. \~ e form as yet a comparatively small body,
but we rejoice in the prospect and hope of increase by
the accession in due time of some who at present have
not seen their way to enter our United Church.
It is to us a matter of profound interest and satisfac
tion to know and feel that we stand side hy side with a
Church like yours, whose record for zeal and service is so
illustrious, with whom we are at one in all matters of
faith and worship and polity, on whose sympathy and
prayers, we feel assured, we may confidently reckon,
and with whom it will be at once a privilege and a joy to
co-operate, whenever that may be possible, in endeavour-

ing to promote the cause of our common Lord and His
kingdom in thjs part of the world-field.
We feel that diversity of language may, for a time at
least, hinder us from seeking a closer alliance with our
brethren of the Dutch Reformed Churches in South
Africa; but we feel also that we need not thereby be
prevented from cultivating and expressing sentiments of
Christian regard for each other, and striving, in such ways
as may be opened to us in the providence of God, to
provoke one another to love and good works iti the service
of our Lord Christ. We believe that we may thus be able
to strengthen each other’s hands in our efforts to diffuse
such a spirit of concord and help forward such Christian
works as cannot but tend to promote the interests of
truth and righteousness, of purity and peace among the
varied races and peoples of this land.
Brethren, pray for us, as we pray for you that the
blessing of the Great Head of the One Church may rest
in very abundant measure on all your ministers and
professors, your office-bearers and congregations, your
missionaries and their flocks, and all the young people
and children within your borders.
With every sentiment of Christian esteem and affection,
we subscribe ourselves, in the bonds of the Gospel,
Yours very respectfully,
JOHN SMITH,
Moderator of Assembly.
JOHN LAING,
Clerk of Assembly.
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VERSLAG VAN DE COMMISSIE OVER

M~T BIc~B~LK~NNIS EXF\M~
INGEDIEND BIJ DE H000--EERW. SYNODALE VERGADERING, GEHOUDEN
IN HET JAAR 1897.

Uwe commissie heeft de eer bet volgende te rappor
teeren :—
1. Bij eene vergelijking van hot aantal candidaten die
sedert do laatste Synode voor bovengenoemd examen zich
hebben aangonaeld, met hot getal dat vroeger er aan dccl
nam, is er eon merkbare vooruitgang te bespeuren.
In 1891 waren er 44 candidaten.
,,

,,

58

1892
1893

,,

,,

48

1894

,,

,,

65

1895

,,

,,

143

1896

,,

,,

237

In dit jaar waren er 188.

3. Ter aanrnoediging van kinderen om voor genoemd
examen op te gaan, wordt er eon certificaat gegevon aan
elkeon die bet met good gevoig aflegt; en aan de t~vee
candidaten die bet hoogst passeeren in elke reeks, worden
prijzen uitgereikt.
4. Daar or door middel van dit examen eene schoone
gelegenheid aangeboden wordt om grondige kennis van
Gods Woord bij onze kinderen to bevordoren, en daar er
slechts enkele gemeenton zijn waarvan kinderen zich
daarvoor aanmelden, wenscht do commissie do aandacht
der Hoog-Eorw. Synode to bepalon bij de wenscbelijkbeid
om leeraren, korkoradon, onderwijzers en ouders op to
wokkon moor bolangstelling in deze zoo nuttige zaak to
betoonen.
Met hoogachting en heilwenselien noemen wij ons,
U.H.Ewds., Dw. Dionaren on Modobrooders in Christus:
ANDREW MURRAY,

J. H. Horn EYE,
2. Gedurende de laatsto drie jaren werd een gedeelte
van de Zondagsschool lessen voorgeschreven voor het
examen. Oordeelendo riaar de antwoorden welke door
candidaten gegeven werden, kan men niet andors dan tot
de gevolgtrekking komen dat de voorbereiding der lessen
voor de Zondagsschool, over het a~gemeen genomen,
bevredigend was.

A. McGREGoR,
Eon. Dz B1~Eu,

J. C.

R~y~mci~,

Sec.
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RAPPORT IJER RECIITSCOfl[ISSIE, 1897.
Uwe Commissie heeft voor zich gehad de volgende
stukken :—
I. Een schrijven van Us. .J. P. Jooste, aan den Scriba
Synodi d.d. 3 April 1896, behelzende eene kennisgering
dat hij de betrekking tussohen hem en de Synode
losmaakt.
De bijzonderheden, in verband met doze aangelegen
heid overwogen hebbende, is uwe Comnussie van oordeel,
dat deze kennisgeving eenvoudig voor notificatie moet
worden aangenomen, met dien verstande, ecliter, dat
indien do Ring van Albanie zuiks later noodig mocht
oordeelen, hij kennis nemen zal van do bonding van Us.
Jooste tegenover onze Kerk.
II. Beroep van Casparus Bosman, lidrnaat der Gemeente
Stellenbosch, tegen de uitspraak van den Ring van Kaap
stad, in zake het prediken in de Engelschetaai in hal
Kerkgebouw der Ned. Geref. Kerk aldaar :—
Uwe Commissie health bevonden :—
(a) flat op 21 Mei, 1893, eerie Gemeentevergadering
van den Kansol werd aangekondigd voor den volgenden
dag, ten einde de wenschelijkheid the overwegon om de
Hollandsche Namiddagdienst the vervangen door een
Engelsche, waartoe door eene overgroote meerderheid
werd besloton;
(5) flat oenige loden, waaronder ook gerioemde C.
Bosman, zich ontevreden verklaarden met hot genomen
besluit, op grond van ongenoegzame kennisgeving, en
verzochten om eene tweede gemeentevergadering met
behoorlijke kennisgeving;
(c) Dat in weerwil van dit verzoek met de Engelsche
diensten in de kerk op den l3den Augustus een aanvang
werd gemaakt,meenende deKerkeraad dat deontevredenen
met het indienen van hunne bezwaren the lang (3 maan
den) hadden gewachth, de Engelsche dienst reeds was
aangekondigd toen de bezwaren werden onthvangen, en
aan alle biliijke eischen voldaan is geworden door het
houden van den gewonen dienst in de Lutherseho Kerk.
Echter werden de ontevredenen uitgenoodigd op den
eersten ]Y[aandag van de maand September den Kerke
raad in de Con sistoriekamer the outmoeton;
(ci) flat op deze vergadering, die door een vijftig thai
ontevredenen werd bijgewoond, het verzoek om eene
tweede gemeentevergadering the heleggen van de hand
werd gewezen, waarop meergernelde C. Bosman en ande
ren zich op den Ring van Kaapstad beriepon.
(e) Dat de uitspraak der Ringseornmissie later door
den Ring bekrachtigd werd, n.l. “ dat zij niet bij maclithe
is den Kerkeraad van Stellenbooch te bevelen de door de
bezwaarden geeischte tweodo gemeentevergadering to
houden,” voor welke uitspraak do gronclen aangegeven
worden.

Uwe Commissie is van gevoelen dat :—
(1) Ofschoon Appellant do tijdsbepaling in Art. 302
niet stiptelijk heeft in acht genomen, de Synode nochtans
zijn appSl behoort in overweging the nemen, en wel omdat
do Seriba des Rings verzuimd heef I hem tijdig afschrift
te geven van do uitspraak des Rings.
(2) Wat do merieten der zaak aangaat, boveolt zij aau
dat het appél van do hand wordo gowozon en wel op de
volgende gronden, ook door do Commissie van don
Kaapstadschon Ring gonoomd
(a) Hot bestuar der Gomeento, on do rogoling van de
oponbaro godsdienstoofoning boruston bij don korkoraad
(blijkons Art. 5, 13, on 15, para. 1), die door goone
wetsbopahng wordt vorplicbt zich in de uitoofoning
daarvan door eono gemoentovorgadoring to laton loidon;
(5) Appellant hooft niet bowezon dat do korkoraad
oenig roglemont dor korkolijko walton on vorordeningon
hooft ovortredon, waardoor de Ring hot rocht zou hebbon
don korkoraad in hot ongolijk to stellon. Desniottomin
meont uwo Commissio dat, torwijl de kerkeraad toch eeno
gomeentevergadoring hooft belegd, hij wel zou godaan
hebbon, indion hij van die vorgadoring vroogor had
kennis gogeven.

III. Boroep van H. P. Stoija op do Synodo, van wogo
do handolingen dos Rings van Swellendam, in zako zijne
kiacht togon don korkeraad van Riversdale:
Daar doze zaak reeds voor de Synode van 1894 health
gediend, en hot nu nit do stukken voor ons gologd blijkf,
dat do Ring van Swoliendam zich heoft godragen over
oenkomstig hot toon genomon beslult der Synode (zie
Ada p. 62), zoo meont uwe Commissie to krinnen volstaan
met oenvoudig to adviseeren, dat het appél van do hand
gowezon wordo. Doch aangezion do hoer Steijn zich nog
als lid onzor kork wil beschouwd hobben, bevolen wij aan
dat eono Commissio uit don Ring van Swollendam hem
on de andoro botrokkone partijen zal ontmooten, ton oinde
het goschil uit do werold to makon, en alzoo den wog to
openen voor zijno wedoropnamo in onzo kerk.
IV. Klacht van P. E. do Kook tegon den Ring van
Swellondam.
Uit do stukkon blijkt hot:
(1) Dat op don 29don Moi 1896, oone klacht door den
lidmaat P. E. do Kook tegou den korkeraad van Bredas
dorp bij don Voorzitter des Rings word ingediond;
(2) Dat do Ringscotnmissio uitspraak heoft gedaan,
den kerkoraad gelastendo aan hot vorzoek van kiagor te
voldoon, en voigens Art. 258 to handeien—de botrokkene
partijen moth getuigen the vorhooren;

(3) Dat blijkens do notulen der Ringsvergadering van
October 1896 het versiag der Ringscommissie is aange
nomen.
Uwe Commissie is editor van gevoelen dat dit besluit
des Rings eenigszins duidelijker kon zijn uitgedrakt.
Aangezien de kerkeraad niet naar Art. 258 had ge
handeld, moest de Ring zijn uitspraak (den Heer Do Kock
censureerende) hebben vernietigd, en dan moest de zaak
cte novo begonnen zijn geworden door den kerkeraad, met
inachtneining van Art. 258.
(4) dat de kerkeraad aan deze instructie gevoig heeft
gegeven door op 29 Augustus de partijen met getuigen
voor zich to roepen; en later, in de maand September nit
spraak te doen;
(5) dat klager zich bezwaard gevoelt over de wijze,
waarop de zaak door den kerkeraad werd behandeld,
door dien, naar zijne bewering, zijn voornaamste getuige
niet in verhoor is genomen, en geen dadelijke uitspraak
is gedaan; waarop hij zich tot do Synodale Commissie
heeft gewend.
Uit doze korte opsomming van den loop der zaak, is hot
duidelijk dat do bezwaarde zich met betrekking tot do
laatste zaak beroepen heeft op do Synodale Commissie met
voorbijgaan van den Ring. Weshalve zijn appél van do
hand moot worden gewozen, op grond van Artt. 234, 268
en sqq., en hij naar do Ring van Swellendam verwezen,
die do zaak behandolon zal volgens Artt. 682, sqq., zonder
in achtnoming van Artt. 269 en 270.
V. Brief van zekoren P. J. Bosman, van Beaufort West,
lwgeleidonde tweo memories van denzelfden inhoud. en

onderteekend door 86 personen (waarvan, editor, 22 weêr
hunne namen hebben teruggetrokken), verzoekendo om te
scheiden “van do Gereformeerdo Kerk van Beaufort West
maar onder dezelfde Synode.”
Uwe Commissie is van oordeel dat, indien do zaak
beschouwd wordt als een geschil tusschen den korkeraad
en loden der gemeente Beaufort West, daarmede moot
gehandeld worden volgons Artt. 295 en sqq. Indien zij,
echter, besehouwd wordt als eon verzoek om do stichting
eenor afzonderlijk e gemeente, dan moot daarmede gohandold
worden volgens Artt. i~5 en 36. In beide gevallen, n.l.,
worden memorialisten verwezen naar den Ring van
Beaufort West.
D. J. PIENAAR Azn.
W. P. DE VILLIERS.
B. B. KEET.

3. 3. SOHOE~iIAN.
J. 3. EKSTEEN.
D. 3. VAN NIEKERK.
F. J. JOUBERT.
D. J. LE R MARCH AND Scriba.

Kaapstad, 2 Nov. 1897.
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RAPPORT

VAN

HET COLLEGE EXAM INATOREN
VOOR ‘T ADMISSTE EXAMEN AAN BE H. EERW. SYNODE, 1S97.

1. Uwe Commissie heeft de eer te rapporteeren dat
sedert de laatste Synodale Vergadering zij drie malen bij
een was om ‘t Exarnen af te nemen in 1895, 1896, 1897.
2. Dat bij die drie gelegenheden 42 candd. geëxami
neerd werden, met rosultaat dat 37 werden toegelaten
15 in 1895
13 in 1896
9 in 1897.
3. Van dit getal hebben 6 bet Examen curn laucle afge_
legd.
4. Om gevolg te geven aan eene bepaling der laatste
Synode heeft de Commissie bet volgend besluit geno
men :—“ dat de Scriba bij het aankoncligen van ‘t Admis
sie Examen de aandacht van Cand. bepalen ml bij Art.
158: 4, al 2, met bijvoeging dat ingeval van studenten
aan eene of ander College, zoodanig certificaat zal worden
onderteekend door een der Professoren, en inhouden welke
kiassen door den candidaat trouw en met vrucht zijn bij
~ewoond ;—en in geval van een candidaat, die zieb privaat
voorbereidt dat bet eertificaat, zal worden onderteekend
door den pastor loci, bij wien zich zoodanig eandidaat zal
hebben aan te melden, zoodra bij zich binnen cliens
parochie ter woon begeeft.
5. Uwe Coinmissie wenscht ten sterkste ann te bevelen
de aanneming van het beginsel uitgesproken in haar
beschrijvingspunt No. 38, en vereenigt zich met wat de
Synodale Commissie aanbevelt omtrent bet beschrijvings
punt van haren Scriba, No. 39.
6. Beter voorberei~ling van candidaten :—Uwe Commissie
heeft veel tijd gewijd aan de bespreking van deze ge
wichtige zaak, en had ineer dan een onderhoud, o.a. met
de Professoren der “Victoria College.” Ms resultaat
barer beraadslagingen wenseht zij nu het volgende voor
te stellen
A. Ret Exarnen, voor candidaten die slechts bet
Matriculatie Examen hebben afgelegd, worde in tweeën
verdeel~, met onderwerpen als volgt:
I. Ex. Algemeene G-esehiedenis en die van Zuid
Afrika, Logica, Nederlandseli, Engelsch, Gnome
trie, Algebra, en een yak in de Natuurknnde.
II. Ex. Hebreeuwsch, Latij~. Grielcscli, de Neder
landsche Taal, en Letterkuncle, de Engelsche
Taal en Letterkunde en Bijbelsclie G-eschiedenis.
(NB. Bij ~4lyemeene G~esc1i, wordt inbegrepen Aard
rijkskunde, en bij Bijb. Geseb., Aardrijkskunde van
Palestina.)

Dat deze Examina afgelegd kunnen worden minstens
éón jaar en twee jaren respectievelijk na bet Matriculatie
Examen der candidaten, en zooveel mogelijk bevatten
zullen de onderwerpen voor ‘t Intermediair Examen voor
gesehreveri.
B. Ret Examen voor candidaten, die bet Intermediair
Ea’amen ofgelegd hebben, zal zich uitstrekken ovec de
volgende onclerwerpen :—
Hebreeuwsch, Nederlandsoh, Logica, Algemeene Ge
schiedenis, Bijb. Gesehiedenis, en Grieksch (indien de
candidaat in dit yak niet elaagde bij het Interm. Examen.)
(N.13. Een candidaat die een “Science B.A.” graad
behaald heeft, va[t onder bovengaande bepaling.)
C]. Ret Examen voor een candidnat die den graad van
B.A. in de Letteren heeft behaald, zal zich uitstrekken
over de volgende onderwerpen.
Hebreeuwsch, Nederlandsch, Algem eene Geschiedenis,
en Bijbel C+eschiedenis.
7. Uwe Commissie meent ookdathet eenzeer gewenschte
uitwerking kon hebben indien de H. Eerw. ~ynode het
zoucle uitspreken als hare begeerte, dat ieder candidaat
voor ‘b Adru. Examen eerst bet Intermediair Exarnen zal
afleggen—zonder dit nu een vereischte te maken.
8. Sternt de H. Eerw. Vergadering toe dat bet Exanien,
als boven voorgesteld, vercleeld zal worden, dan meent U~ve
Oommissie dat het moet zijn met dieti verstande dat
slechts één deel van ‘t Examen in een en hetzelfde jaar
kan worden afgelegd.
9. Ook wenscht Uwe Commissie aan de bevelen dat de
leges voor ‘t Exarnen in ‘t vervoig zullen zijn £3, instede
van £4 4s. ;—en als een candidaat de twee Examina
aflegt, hij dan voor bet eerste £1, en voor het tweede £2
betaalt.
Met versehuldigle lioogacbting noemen wij ons, Uwe
dienstw. dienaar en broeders,
J. H. ROFMEYR, Voorzitter.
A. MOORREES,
J. J. KOTZE,
C. F. J. MULLER,
B. P. MARCHANI),
A. J. L. ROFMEYR. Scriba.
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Versiag van de Commissie voor het Examen van
Kandidaten tot den H~ Dienst.

Deze Commissie vergaderde in September, den 25sten
dier maand en volgende dagen, van bet jaar 1894, toen 12
Candidaten werden onderzocht en toegelaten tot de Evan
gelie-bediening, (zie versiag van den Actuarius, No. IT.)
De Commissie vergaderde precies den l4den November
deszelfden jaars voor het afnemen van bet Colloquum
doctum in bet geval van Dc. S. P. Malherbe, (zie versiag
als boven.)
Den Sden November en volgende dagen van bet jaar
1895 werden 2 candidaten onderzocht en tot de Evmigelie
bediening toegelaten, (zie versiag als boven.)
Den Sden November en volgende dagen van het jaar
1896 werden 3 candidaten na onderzoek toegelaten, (zie
versiag als boven.)

En den 27sten dezer maand en volgende dagen, 11
candidaten als volgt :—
Petrus Albertns Roux, Johan Augustinus Koch,
Cornelis Joharnies Brink, Marthjnus Smuts Daneel, BA.,
George Edward Rudman, John Murray Hofmeyr, B.A.,
Jacob Arnoldus Pienaar, G-erhardus Jacobus Rudolph,
Jacobus Petrus Kriel, BA.. Christoffel Aibertus
Neethling, B.A., Herman Dirk van Broekhuizen.

J. J. KOTZE.
Scriba der Commissie.
Kaapstad, 30 Sept. 1897.
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RAPPORT
VAN DE

CQM~tISSIE

OVBIR

Uwe Commissie heeft de eer de H. E. Synodo to berich~
ten dat zij volgeiis Artt. 86 en 87, de boeken enz. onder de
administratie va~ den Zaakgelastigcle nagezien heeft, en,
met uitzondering van hot fonds tot Opleiding van Zende
lingen en dat van het Hugenoten Gedenkteeken, behoor
lijk geauditeerd bevonden heeft. Allioewel de laaste twee
door ons nagezien zijn, wenscht uwe Commissie took
daarop opmerkz~am te maken dat er irng geen auditeur
or voor aangesteld is.
a. DE FONDSEN iN BET ALGEMEON,
Zij heeft verder het genoegen mede te deelen: dat hot
nit hot versiag van den Zaakgelastigde blijkt dat de
saldos ten faveure van do verschillende fondsen £12,000
moor zijn dan tijdens de laatste Synode, ~vat tot blijdschap
en dankbaarheid stemmon moot.
b. Dii F0ND5EN AFz0NDEETaJK.
1. Het Binnealandsche Zendinq Ji’onds.
Hier wenseht uwe Commissie niet in bijzonclerheden te
treden daar do zaak reeds breedvoerige besprekiug in uwe
vergadering verkregen heeft.
Zij gebruikt echter do vrijheid er op opmerkzaam to
maken dat tenzij or meet bijgodragen wordt dan go
durende de laatste drie jaren, do vrees voor een spoedig
tokort in dit fonds volstrokt niet van redelijken grond
ontbloot is; weshalvo uwo Commissie aanbeveelt dat do
Rings zending-commissiën, zonder verzuim, pogingon in
hot work stellen om dit tekort te vermijden.
,2. Het Buitenlandsehe Zending Fonds.
Wat dit fonds botroft is hot verblijdend aan fe morkon
dat terwiji bet work zich uitbreidt, or nog eon balans in
de kas is. Daar het saldo, in weerwil van aanzien1ijk~
legaten, kleiner is dan met de laatste Synodo, zal hot ook
invorband met dit fonds noodig zijn dat do bijdragen
mimer worden.
Met gonoegon gewagon wij ervan dat voor dit fonds ook
eenige bijdragen ontvangen zijn van gemeonton uit do
hoidenen. Moge dit voorbeeld rijkelijk navolging vindon.
3. Het Theoloqisch Serninariurn Ponds.
Dit fonds is ook gelijk bij de vorige Synodo aangegrooid
zoodat hot kapitaal gestegon is tot £24,063 is. 4d.
In verbaud hiermede verwijzen wij naar de opmer
kingen der Synodale Commissi~ of haar rapport VII A c
d e, wolke do ernstige behartiging dot H. E. Rynode
verdienon.
4. Het Fredikan tea TlTeduwen Fonds.
Over hot algemeen staat dit foncis zeer goed. Wij
vereenigen ons met het gevoelen van do Synod~1e Corn
missio uitgedrnkt in haar rapport VII 0. a b. Beschrij
vingspant 53 van bet Schema kminen wij niet aanbevelen.

iDE

FOThTDSEIT

5. Het Fredikanten Pensioen Ponds.
Ook met dit fonds is het zeer gunstig gesteld, zijnde
het met ongoveer £5,000 vermeerderd. Daar eenige go
meonton in ons land nog niet aandeelhebers zijn in dit
fonds, boveelt awe commissie aan dat de Synode die ge
meenten opwokke daaraan dccl to nemen. Wij stemmen
volgaarno in met do aanbevelingen van do Synodale
Commissie over do beschrijvingspunten 47, 48, 49,
50, & 51.
Uwo Commissie beveelt vorder aan dat hot verzook
van de N. H. of Geref. Kerk in do Z. A. Republiek ver
vat in beschrijvingspunt 52 van het Schema, toegestaan
worde ; dat alloon do drie hoogsto kiassen van dit fonds
voor do Transvaal zijn; dat in do eerste kias geplaatst
worden do gomeenten die 1,500 of meer loden tellen,—
in do tweede die tusschen 800 en 1,500 teflen—en in de
derde die minder dan 800 hobbon; en dat die gomeenten
op denzolfden voot als dc gorneenten onzer Kerk zullon
geplaatst worden.
6. Hot Synodale Ponds.
Uwe Commissie heoft bevonden dat do veraiideriug
door de H. E. Synode bij hare laaste zitting gemaakt in
verband. met do heffingen, dit fonds veel heeft geholpon en
bet zou ad do onkosten verbonden aan deze zitting kunnen
gedekt hebben ware do verkooping van hot nieuwe gozang
book beter gelukt.
Wat beschrijvingspunt 70 aaubelangt, stemmen ~vij
gereedelijk in met hot gevoolen van do Synodale Corn
missie uitgesproken in VII A. f. van haar rapport.
7. Hot Ponds voor Hulpbehoevencle Gerneenten.
Wij verblijden ons to kunnen zeggon dat de inkomsten
van dit fonds meet zijn dan vroeger, doch zijn van oorcleel
dat mildere bijdragen noodig zijn, opdat meer huip ver
bend kan worden aan gerneenton, die workolijk zoodanige
ondersteuniiig behoeven.
Uwe Commissie meent dat do aaubeveeling van don
Ring van George, in beschrijvingspunt 46 vervat, to huis
behoort onder do werkzaamhoden van de Commissie voor
hulpbehoovendo gemoenten, en deshalve acht zij cone
bohandoling daarvan door do H. K Synode niet noodig.
8. Hot Synodale Opvoedings fonds.
Hot spijt ens te moeten zeggon dat het met dit fonds
minder gunstig gesteld is en wij achten do aanbevoling
dot Synodale Commissie cf. VII A. g. van haar verslag
volstrokt niet ovorbodig, daar doze zaak took do krachtigste
ouderstouning onzer kerk verdien t.
Wij vertrouwen dat al ouze gemeenten hioriui sanien
werken zullon wanneer zij daartoe ziiilon worderi opge
roepen, door de Synodale Schoolcommissie.

9. Ret fends ter Opleiding van Zendelingen.
Hot verblijdt uwe commissie te kunnen zeggen dat or
voor dit fonds genoeg is gecolleeteerd om aan de belofte,
door de laatste Synode gegeven, te voldoon. Nood~g is
het zeker dat nile gemeenten opgewekt worden meer
getrouw to zijn in de behartiging van de collekte voor dit
doel.
10. Bet Mciiabelciand of Rhodesia Fonds.
Wat dit fonds betreft wensehon wij slochts met één
woord ervan to gewagen dat do ingezamelde golden voor
dit doel do uitgavon goheel bestrijden en verder aehton
wij den wenk door de Synodale Commissie gegeven in
haar versiag VII A. veer noodig.
11. Bet Hugenoten gedenkteeken Fonds.
Ook hier kunnen wij niet anders dan ons te vereenigen
met het gevoelen van de Synodalo Commissie of. haar
rapport VII A. i.
Hot is zeker to botreuron dat sommige collectauton
niots daarvoor hebben gedaan. Wij vortrouwen dat bij
ds. Maeder, die zich in devon veer vordienstelijk heoft
gemaakt, andere eolloctanten zullen worden gevoegd met
even grooten ijver voor do zaak.
12. Het Robben Eilancl Fends.
Pit fonds bodraagt thans £424 4s. 4d. Wij zion
mode do wenschelijkheid in, uitgosprokon door de
Synodale Commissie VII A. k. van haar rapport.
D~i KERKBODE.
Onder dit hoofd verwijzon wij alleen naar de aanbe
young der Synodalo Commissie VII A. 1. waarmede wij
ons van harto voreenigen.
Wij vortrouwon dit alles nauwkeurig te hebben nage
gaan en nieenen dat do Zaakgelastigde den hartolijken
dank der H. E. Vergadering vercliont voor zijne getrouwe
diensten, en geven verder do verzekering dat het geld in
verband met hot korkelijk kantoor (voor do uitgavou)
good bestood is.
Beschijivingspunt 54.
Dit hebben wij ook ovorwogon on vinden dat do aanbe
veling van do Synodale Commissie in dozen do juisto is; vie
VII P. Rapport Syn. Commissie.

Fondsen voor list lpbeh oevende jongelingen.
Hioivan moot awe Commissie rapportoeren dat sloehts
yes Ringen hurino vorsiagen hobbon ingediend welko wij
hior kortolijks weergoven: In do afgeloopen drie jaren
hoeft do Ring van Albanie bijoongebraeht voor dit
dool ...
...
...
...
...
...
£90 17 4
Ann 3 studonton uitbetaald
...
...
85 0 0
en houdt eon balans in do kas
...
33 7 10
Do Ring van Swellondam bijeengebraeht
32 12 6
aan 1 student nitbotaakl
...
...
32 5 0
en heoft eon balans van
...
...
3 16 2
De Ring van Boaufort bijoongebracht ...
33 13 6
aan 2 studentori nitbetaald ...
...
32 l,~ 3
en hooft eon balans van
...
...
1 5 0
Do Ring van Tuthagh bijeengobraeht ...
21 0 0
nan I student uitbotaald
...
...
19 10 0
en houdt eon balans ...
...
...
1 10 0
Do Ring van G-raaff-Reinet bijeongebracht
48 3 1*
Aan 1 student uitbotaald
...
...
48 0 0
on hooft eon balans van
...
...
0 3 1~
Do Ring van Colesborg bijeengebracht...
116 4 10
Aan 1 student uitbetaald
...
...
90 8 2
en hoeft eon balans nu in do kas van ...
164 5 1
Hieruit blijkt uw dat or in, do drie afgoloopon jaron
veer dit dool gocolloeteerd is £342 us. 3~d., ann 9 huip~
behoovendo studonton uitbotaald is £307 18s. 5d., en dat
men nibs to zamen gonomen eon balans hoeft van £204
7s. 2~d., of die rentoloos Iigt al dan niet is ens onbekend.
Uwe Commissie meont hiermede ann hare opdracht
voldaan to hebbon, en heeft do oer to zijn.
Uwe dienstw. dionaron.
W. A. ALHEIT.
H. MULLER.

A. FAURE.
J. E. T. WEITZ.
ALEX B. DANEEL.
P.H. LOUW.
J. F. MARAIS.
A. R. RADLOFF.
J. A. SMUTS.
H. P. VAN PER MERWE, Scriba.

RAPPORT
VAN DE

Perrmanente Gommissie van

Revisie~

De ondergeteekenden hebben de eer het volgend advies op voorstellen die wetsherziening betreffen, in gevolge
Art. 65, aan deze Hoog. Eerw. Vergadering voorteleggen.

A.

Beschrijvingspufltefl naar hen verwezen door de Synodale Commissie.
Beschr~jvingspztnt No. 60 (Z. Art. 14 (4.))
Uwe Commissie is van oordeel dat er geen noodzakelijkheid voor deze verandering bestaat, weshalve zij het
voorstel niet aanbevelen kan.

Beschrijvingspunt No. 61 (Z. Art. 14 (6.))
Dit voorstel worde aangenomen, met dien verstande echter, dat aan “Aanbeveling” XXI worde toe
gevoegd: “Niemand echter die met eene Roomsehe vrouw gehuwd is, zal als lid des Kerkeraads mogen gekozen
worden.”

.Beschrijvingspunt No. 62 (Z. Art. 37.)
Bij gebrek aan genoegzame gronden, heeft Uwe Commissie geen vrijmoedigheid deze toevoeging aante
bevelen.

Beschr’ijvingspunt No. 63 (Z. Art. 38.)
Met het oog op de richting om zoo veel mogelijk afzonderlijke paroehieen te stichten waar versehillende
predikanten arbeiden, meent Uwe Commissie dab de moeielijkheid waarop hier gezinspeeld wordt van tijdelijken
nard is, en langzamerhand verdwijnen zal, zoodat een nieuwe bepaling niet noodig is.

Beschr4jvingspunt No. 64 (Z. Artt. 58.)
De Commissie heeft geen bezwaar eeii verandering in den zin van dit beschrijvingspunt voortestellen, doch
daar zoodanige verandering de wijziging van versoheidene artikelen noodzakelijk maken zoude, vindt zij geene
vrijmoedigheid zulk een veel omvattende herziening aan de hand te geven, zonder bepaalde opdracht der Synode.

Beschr~jv~ngspunten Nos. 65 en 66 (Z. Art. 190 en 179.)
Deze voorstellen worden aanbevolen.

Beschr’ijvin.gspunt No. 67 (Z. Art. 405.)
Daar dit Artikel blijkbaar door eene vergissing in het wetboek is gelaten, worde bet voorstel aangenomen.

Beschr~jvinspunten Nos. 68 en 69.
Aangezien de laatste herziening der Kerkelijke Wetten in 1873 heeft plaats gehad, komt het den onderge
teekenden zeer wenschelijk voor dat de Vergadering eene Commissie benoeme ten einde “bestaande wetten
zooveel mogehjk met elkander in overeenstemming te brengen; wat overtollig is te verwijderen; waar het kan
geschied n de wetsbepalingen te vereenvoudigen en te verduidelijken; en in vorm, taal en stiji verbeteringen aan
te brengen” (Z. Rapport de~ Corn. van Revisw 1873.)
Mocht de Vergadering daartoe besluiten, dan worden ~ 3 van Beschrijvingspunt 69 insgelijks aangenomen
en met het oog op de voorgestelde herziening, § 1 en Beschrijvingspunt 68, naar de te benoemen Commissie
verwezen.
Becchrijvingspwnt No. 70 (Z. Art. 16 en 370.)

Uwe Cominissie heeft geen vrijmoedigheid wat hier verlangd wordt aantebevelen, maar is van gevoelen dat
op eene andere wijze in de behoeften van genoemde gemeenten voorziening moet worden gemaakt.
B.

Beschrijvingspunten bij den Scriba dezer Commissie ingekomen.

Beschr~jvingspunt No. 71 (Z. Artt. 78 en 79.)
Deze verandering zal strekken om de bepalingen te verduid&ijt~en, en wordt derhalve aanbevolen.
Tevens moeten de woorden : “Het gedrukt versiag” tot in “handen gesteld” een afzonderlijke paragraaf
vormen (Z. Supplem. Rapport Com. van Rev. Acta 1894.)

Besohrijvingspunt No 72 (Art. 156 cZ.)
Uwe Commissie beveelt dit voorstel aan, met de volgende wijziging

a. In Art. 156 ~1 worde tussehen

“

Examen

“

b. Onder lit. c worde aan bet einde bijgevoegd
geslaagd is, ook in het Grieksch.”

en
“

“

met,” ingevoegd : “in de letteren.”

en, wanneer hij bij het .Zntermecliair Examen in dit yak niet

c. Paragraaf d worde geroyeerd.
Beschrijvingspunt No. 73 (Z. Art. 158 (2).)
Bit voorstel is reeds voor de Synode geweest (Z. Acta 1886 pag. 47).
Be Commissie beveelt aan dat de Synode pogingen aanwende om betreffende deze verandering tot een ver
standhouding te geraken met de Professoren en Curatoren van bet Theol. Seminarium. Wordt het voorstel aan
genomen dan moeten Artt. 151 en 169 daarmede in overeenstemming worden gebracht.

Beschrijvingspunt No. 74 (Z. Art. 206.)
Daar de wet zooals zij nu is, goed schijnt gewerki te hebben, kan de verandering niet worden aanbevolen.
Beschrijvingcpunt No. 75 (Z. Art. 344.)
Be Commissie is van oordeel dat de wet reeds bepaalt wat door den Voorsteller wordt gewenscht, cf. Art.
344 met Art. 312 en 40.
Beschr~vingspunt No,. 76 (Z. Art. 28.)
Deze zaak is herhaaldelijk voor de aandacht der Synode gebracht.
57 en 1880 pag 49.)

Z. Acta 1862 pag. 75 en 122, 1873 pag.

Hoewel de Commissie geen vrijmoedigheid beeft een wetsbepaling voortestellen, is bet haar echter gebleken
dat in sommige gemeenten buitensporige lepes worden geeischt; waarom zij aanbeveelt dat de Synode zich bier
omtrent uitspreke, en den Ringen verzoeke bij bunne vergaderingen op deze zaak te letten.
.Besehrijvingspunt No. 77.

a. (Z. Art. 16f. Vorm B).
Bit voorstel rust op een vergissing. In het Wetboek behoort “Lidmaatsgelden” te worden veranderd in
Zitplaatsgelden,” omdat bier naar de inkometen der gemeente, en niet naar Synodale heffingen, wordt gevraagd.

b. (Z. Art. 370 lit. d.)
Ten einde misverstand te voorkomen, worden de woorden: “ Be armen,” enz., in een nieuwe paragraaf
geplaatst, en in plaats van “die bepalingen” worde gelezen : “de bepatingen onder b, c en d.”

e. Aanbeveling xlviii. worde geroyeerd.
Besehrijvingspunt No. 78 (Z. Art. 384.)
Daar in de laatste Synode besloten werd den ouderdom te verhoogen van 16 tot 18 jaren (Z. Acta pag 47), kan
uwe Commissie geen verdere verhooging aanbevelen, met bet oog op den toestand van het Fonds.
Zij stelt ecbter voor, dat na het woord: “kinderen “ worde ingevoegd onder de 18 “jaren,” en dat de
woorden “en zuiks” tot “ zal hebben bereikt” worden geroyeerd.
Beschrijvirigspunt No. 79 (Z. Art. 402 §1).
Daar deze bepaling geheel overtollig schijnt, worde de voorgestelde uitlating goedgekeurd.

Besehrijyingspunt No. 80 (Z. Art. 34. 5).
Uwe Commissie is van gevoelen dat deze verandering niet wenschelijk is.
Vertrouwende hiermede aan bunne opdracht te bebben voldaan, hebben zij de eer zich te noemen,
Van deze Hoog Eerw. Vergadering,
Be Bienstw. Dienaren,
C.
J.
G.
J.
A.

F. J. MULLER, met voorhoud op No. 71.
J. KOTZE,
A. SCHOLTZ,
P. VAN HEERDEN,
MOORREES, Scriba
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I, Art 122. worde gew~jzigd als vo]gt

:—

§1. “~Er zal elk jaar van wege de Kerk
door eene Commissie daarioe be
noemd, aen examen worden afgeno
men dat loopen zal over de Bijbel
sehe Geschie~lenis, en over de hoofd
punten van de Leer en Geschiedenis
onzer Kerk.”
§2.

Over de Bijbelsche Gesehiedenis
zullen er twee reeksen van vragen
zij n—dc cello voor eerstbeginnenden,
do andere voor meergevorderden.
Over de Leer en Geschiedenis onzer
Kerk cal er cell afzonderlijke reeks
zijn, alleen voor meergevorderden.”

“

§3. Dc tegenwoordige paragraaf 2, met
deze verandering; dat na “corn mis
sic” ~~orde ingevoegd : “drie maan-.
(len,’’ en de woorden : ‘‘ voor bet
einde van de rnaand Maart” worden
geroyeerd.
§1. Wordt bahouden met bijvoeging aan
hat slot van “ en wanneer bet sal
worden afgeno men.
§5, Blijft staan,

en

§

3 ~vorde geroyeerd.

]1• In Art. 37 worde ingevoegd na
do woorden “of November.”

“

October”

in Art. 396, worde geroyeerd :—in October van”
en : “dot is, ~;tste1 tot ket volgeede Jane ~n
October.”
HI. In de noot pag. 33, worde ingevoegd tus
schen “en “—‘‘die :“ wane or gooey geregelde
h;Jdragen nit de kerkekas wordt gegeven
00k.”

VAN

REVISIE

IV. In Art. 156 worden do volgende wjjzigin
gen aangebracbt.
In de eerste paragraaf worde achter “ B.
A. Examen ‘‘ ingevoegcl : “ n (10
lettepen.” Al de worden na “ Admis
sic Exsmen “worden geroyeerd, in de
plaats daarvan worde gelezen :—“ on
derzocbt
worden alleen in de
Hebreeuwsche en Nederlandsehe
talon, en de B~jbeIsche en Algeineene
Gesehiedenis.”
Lit. e worde aldns gelezen
Die het Intermediar Exarnen beeft af
gelegd zal bjj zllrt Admissie Exame~i
onderviaagd worden alleen in de vol—
gende vakken
De Hebreeuwsche
en Nederlandsche ta! n, Logica, Bij
belsehe en Algemeene Geschiedenis
en, wanneer h~j b~j bet Intermediar
Examen in dit yak niet geslaagd is,
ook in bet Grieksch.”
Lit ci. worde geroycerd.
V In Art 158 § 2 worde cc September” veranderd
December,’’ en : do twmde he/ft vat,
Oeteher ‘‘ in “ de eerste heift van ~
In Art 151 worde geroyeerd sues na “Do
l/aeant~e1g(1en sullen z?)il ‘ en in
pleats daarvan kome :—“ Twee we—
ken hij Pasehen” “ Twee weken in
den winter en van 15 October tot
15 Januari.”
In Art. 169 worde
April en ~Voeemher “ veranderd in
Februari en Augissbus.”
C. F. J MUl~LE1I.
J. J. KOTZI3. Tb. Dr.
0. A. SC~OLTZ.
A. MOORREES 8cr/ba.
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COMMIS8I~ \JP~N
A. VerduideUjking van de Wet ,net betrekking tot de vraag
of ecu Hulpprediker het voorzitterschap waarnemen
may bij gecombineerde Kerkero ads vergaderinyen :—
Bij Art. 190 worde een nienwe alinea gevoegd. Onder
“Leeraar” Art. 14 (1), 317 en 324 zija geordende huip
predikers niet begrepen.
B. Nieuwe bepalingen voor het Admissie Eccamen.
Bij bepalingen en aanbevelingen XLII worde als
aJ.inea 1 het volgende gesteld :—
1. a. Het schriftelijk examen voor kandidaten die
slechts het matriculatie examen hebben afgelegd, zal in
twee deelen worden afgenomen, met dien verstande dat
een kaudidait een jaar na laatstgemelde examen het
eerste, en in het daarop volgenct jaar het tweede deel zal
kunnen afleggen.

PROTEST

VAN

b. IJe onderwerpen zullen

ale volgt

Voor bet cerste deel: Latijn, Grieksch, Nederlandsch
(Gramatica), Engelsch, Geometrie, Algebra, Natuarkunde,
en de Bijbelsche Gesehiedenis en Aardrijkskunde.
Voor het tweede deel :-—De Nederlandsebe taal en letter
kunde, Hebreeuwsch, Latijn, Griekseh, de Engelsehe taal
en letterkunde, Logica, en de Algemeene Geschiedenis
waaronder begrepen is, die van Zuid Afrika.
c. Geen ka~ididaat zal toe~elaten worden meer dan een
deel van het Examen, in een en hetzelfde jaar afteleggen.
C.
J.
G.
A.

OUDERLING

Simon’s Stad, den l2den November, 1897.
1k, ondergeteekende Ouderling afgevaardigde van
Simonsetad protesteer hiermede tegen het besiuit op
Woensdag den ilden November door de H.E. Synode
genomen omtrent de verandering van eenig deel der
kerk Ordonnantie, en ik behoud mij n zelven het regt zulke
stappen te nemen ale noodig mogen zijn tegen de her
roeping of verandering van eenig deel der gezegde
Ordonnantie. Mij ne grievenste reden is de~e, dat indien zulks

zijn

F.

H.

S.

F. J. MULLER,
J. KOTZE,
A. SCHOLTZ,
MOORREES.

HUGO.

zoude gesehieden bet eene van de grootste seheuringen in
onze kerk zal verwekken, die er nog ooit heeft plaats
gevonden.
F. H S. HUGO.
Afgevaardigde Ouderling,
Den Hoog Eerwaarde Moderator,
van Simonsstad.
Van de H. E Synode,
Der N. G. Kerk,
Kaapstacl.
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RAPPORT VAN DE

COMMISSIE OVER HET KERKE KANTOOR
INGEDIEND BIJ DE H.-EERW. SYNODE IN HET JAAR 1897.

Uwe Commissie heeft de eel’ te rapporteeren dat zij,
sedert de laatste Synode, van tijd tot tijd vergaderd is
geweest, ten einde de zaken in verband met het Kerke
kantoor te bespreken, en de plichten haar door de Synode
opgedragen te behartigen.
1. In voldoening nan de opdracht der laatste Synode,
betrekking hebbende op het salaris van den Zaakge
lastigde, heeft zij gemeend dat zij in den geest van bet
besluit der Synode zon handelen door de emolumenten in
verband met de werkzaamheden anti het Krekelijk
kantoor te brengen op £625 per jaar, deze verhooging
aantevangen op 1 Januari 1895. in dit bedrag is begre
pen toelage voor een kierk en voor eene woning, alsmede
voor kantoorhuur en voor het redegeeren van “ De Kerk
bode.”
2. (a) Wat de uitgave van dit kerkelijk Weekblad betreft
heeft uwe Commissie hare goedkeuring gehecht ann eene
schikking door den Zaakge]astigde, als Redacteur van dit
blad, met de Drukkers en uitgevers, de Heeren v. d. Sa.ndt
de Villiers & Co., waarbij de som van £50 per jaar zou
worden betaald ann gemelde firma voor hot vergrooten
van bet blad, in een ander formant, tot 16 bladzijden.
Daar hot geld, daartoe benoodigd, gevonden moet worden
nit de kerkeraads exemplaren, waarvoor, volgens besluit
der Synode, van 1 Januari 1895 af, tegen den gewonen
inteekeningsprijs van lOs., in het jaar moat worden
botaald, vertrou wt uwe Commissie dat dit geringe bedrag
geregeld door elken kerkeraad zal worden uitbetaald.
b. Uwe Commissie betreurt hat dat, niettegenstaande
de pogingen van den Redacteur om hot blad meer aan
trekkelijk te maken, bet getal inteekenaren, hoewel
grooter dan tijdens de laatste Synode, nog niet tot meer
dan 1,200 gestegen is. Als er op minstens 1,500 bet alen
de inteekenareri kan worden gerekend, zouden er schik
kingeri kunnen gemaakt worden om den inteekeningsprijs
te verlagen, niettegenstaande 2s. 2d., van elke inteekening
afgaat voor postgeld.
3. In verband met deze en andere kerkelijke publicatiën
is de zaak van een Drukpers, waarvan hat wenschelijke
nog steeds wordt gevoeld, meermalen bij uwe Commissie
ter sprake geweest, ook in bijzijn van twee leden der
Drukpers Commissie door de laatste Synode benoemd.
Tweemalen heeft men een aanbod van een firma in over
weging gehad, doch de voorwaarden waren, naar hat
oordeel uwer Commissie, niet aannemelijk.

4. Ann den Zaakgelastigde werd volmacht gegeven om
nan de Heeren Jacques Dusseau & Co., voorloopig uit do
Synodale kas, te betalen wat er volgens gemaal~te over
eenkomst met de vorige Zang Commissie en gemelde firma
binnen zekere, op verzoek uwer Commissie eenigszins
verlengde termijnen, betaalbaar was; terwiji eene
Commissie werd benoemd om in eene circulaire in de
“Kerkbode” verschenen en tevens ann elken kerkeraad toe
gezonden, de medewerking te vragen van do kerkeraden
tot het verkoopen van het boek. Voor verdere bijzonder
heden doze zaak betreffende wordt verwezen naar de
Rapporten van den Zaakgelastigde en van de Zang
Commissie.
5. Wat betreft do administratie der Kerkefondsen heeft
Uwe Commissie te berichten dat sedort de laatste Synode
ook de gelden van hat Pred. Weduwen Fonds, gelijk
vroeger reeds die van het P. Pensioen Ponds en ‘t Theol.
Seminarie Ponds, op dezelfde voorwaarden, onder admini
stratie van do Z. A. Associatie, belogd zij n op securiteit
van eerste verbanden, die niet alleen door de Associatie
maar tevens door eeno financioele Sub-Commissie, bestaan de
uit drie leden Uwor Commissie, goedgekeurd zijn. Do
rente alzoo verkregen kan worden begroot, na aftrek van
kosten van administratie en verlies op onbelegde golden,
op ongevoor 4~°/~.
6. Ton einde zooveel mogelijk hat rentoloos liggen van
golden to voorkomon, bodient de Zaakgolastigde zich, met
toostemming uwer Commissie, tijdelijk van do 0-ouvernemont Spaarbank.
Eindelijk wil uwe Commissie getuigenis afioggen van den
ijver en do nauwgozethoid waarmode do Zaakgelastigde
steeds zijn veelvuldige on hoogst verantwoordelijke plich
ten vervuld heoft. Hoo veelvuldig on uitgobreid zijne
werkzaamhoden zijn zal genoegzaam blij ken uit hot,
Rapport door horn bij do Synodo ingediend.
Met verschuldigdo hoogachting, hobbon wij de oer or a
to noemen,
Van deze H. Eerw Vergadering de dienstw. Dienaren.
ANDREW MURRAY.
C. F. J. MULLER.~
J. H. NEETHLING.
A. D. LUCKHOFF.
J. A. BAM.
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Rotterdarn, 18 April, 1896.

Aan de Bynode cler ?‘Tederduil$ch Cereformeerde Kerk van Zuid Afrika..
WELEERWAARDE EN

EERwAARDE BiioEnEnS,

Deputaten van do Gereformeercie Kerken in Nederland tot de Coi’respoudentie met
Buitenlandsehe Gereformeerde Kerken hebben de eere U mede te deelen, dat haar Getierale Synode
gehouden zal worden D.V. te Middelburg 15 Augustus en volgeude dagen, met de uitnoodiging, uwe
kerk door een of meer afgevaardigden op die S node to laten vertegenwoordigen. Ilet zal niet
noodig zijn, de verzekeriug te geven, dat (lie afgevaardigden harte~ijk znllen ~vorden ontvangen;
ter~vij1 U met ous zult gevoelen hoezeer zulke vertegemvoorcliging van Zusterkerken op hare
meerdere Kerkelijke vergaderingen strekken moet om do banden tusschen Kerken, (lie een zijn in
B~lijdenis, diehter nan to halen tot onderlinge versterking des geloofs en hot welwezen der Kerken.
Uw geweuscht antwoord inwaohtende aan het adres van (len laatst ondergeteekende. blijven met
hartelijke Broedergroete en heilbede
Deputaten voornoemd.
B. VAN SCHELVEN, Praeses.
F. LION CACHET, Scriba.
1k ben van gevoelen dat of Ds. C Murray, of Ps. Muller, OF beiden oils kunnen vertegenwoor
cligen zonder do Syn. has to bezwaren.
J. J. KOTZE.
lhde Mei, 1896.
Ds. C. Murray zal niet meer in Europa zijn. 1k ben or voor dat de Moderatnur aan Ps. C. F.
iViul ler eenen afvaardiging hr i of ge ye.
Wellington l6den Mci, 1896.
ANDREW MURRAY.
Hiermede stemt in.
Do.

A.M.
J.H.H.
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The Geneceti Sipwcl of the Reformed Church in America lo the Reformed Church
in Souilt, AJ~ ica.
DEAR BLIETHREN,
We were greatly plea~~d to receive your greetings winch were appropriately
and eloquently conveyed to us at our late meeting in Grand Rapids, Michigan, by the
Secretary of the General Council of the Reformed Churches, Rev. G. H. Mathews, D. D.
It affords us sincere gratification to learn of your prosperity, and it is our earnest
prayer that you may have still greater success in your work in South Africa.
Obeying the instructions of our Synod, and following the impulses of our own
hearts, we send you our congratulations and salutations with the Apostolic benediction,
2 Corinthians, xiii., l4.
~ours vet’~ coi’dially,
PETER STRIJKER, D.D., P~est.,
326, W. 33rd Street, New York City

NEw

CITY,
J7df/ 20, 1895.

XoItK

W. H. TEN EYCK, Stated Clerk,
159, West 92nd Street, New York City.
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25, Christehurch Avenue, Brondesbury,
London, NW., 23rd March, 1897.

Rev. J. H. J[OF’iiLEYR,
Oleck of ~/ie Du,~rh Re/~med ()hujch, Sotth Africa.
REV. AND DEAR BR0TIIER,

I enclose a COPY 01 the Annual Report of the Eastern Section of the Commission of
the Presbyterian Alliance, and beg, on behalf of the Section, that you will lay it before the Supreme
Court of your Church at its meeting this year.
Let me also inform you, that the next General Council of the Alliance ~vill be held in the
city of Washington, U.S.A., during the month of September, 1899, and that it is very desirable
that your Church, at~ the earliest date, take steps towards the appointment of delegates to represent
it on that occasion.
The number of delegates that each Church is entitled to send has been determined by the
London Council of 1888, as follows
Two delegates for each one hundred congregations or fraction of a hundred, up to 1,000
congregations.
Above 1,000 congregations, one delegate for each addition:Ll hundred up to 2,000
congregations.
Above 2,0(30 congregations, one delegate for each additional 250 congregations.
Allow me also to add a copy of a resolution of the Council, referring to a matter that
would be of great importadce to me in preparing for our several Councils, and in my work generally
“4. (The Council) Requests the clerks of the supreme courts of the Churches of the
Alliance to forward to our General Secretary, a copy of the Minutes of said courts, and of the
several Reports that have been under its consideration.” l’roeeeding.9 of 1896, p. 42.

With fraternal regards,
Believe me, yours ever,
0. D. MATHEWS,
(len eral See2’efary.
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Den Hooq Eerw. Heei’ J. H. HOFMEYR,
Scriba van (IC S:,jnode rley Ned. Ger~f. Ke~k ic Znid Africa.
Rusten burg 4 Maart, 1897.
Hoon EEirw. 1-lEER!
17~,Tjj

hebben de cci de ontvangst te erkeiinen van uw sehrijven, d.d. 2 Juli, 1895,

waarvoor wij uwe hooge vergadering bcleefd dank zeggeli.
Net verheug’t ons zeer, dat gij nog vdór kennismakiug met bijgaande kerkwetten, uwe pre
dikanten vrij mat in het laten prediken van broeders uit andere kerkgenootschappen, die met U den
1-leere Jezus Chnistus helijdcn als eenig Hoofcl der Heilige Algetneene Christelijke Kerk
Ter uwer nadere informatie zenden wij u gaarne ecu exemplaar onzer kerkwetten toe, waarbij
wij u inzonderheid attent rnakcn op Art 41, pag. 20, en verzoeken u de daarm genoemde formule

te vergelijken met de formule geteekend door de predikanten in de Kaap-Kolome vóór 1842.
Ret zal ons zeer verblijden, wanneer u4ve Synode c.q. ook openlijk zou willen uitspreken,
~vat bij de afzonderlijke predikanten immers geen bezwaar uitmaakt, dat Broeders in de H. Bediening
nit onze wederzijdsche kerken desgevraagd en met toestemmung van den kerkeraad, gerechtigd zijn
elkander hunne kansels af te staan.
Met broeder grocte en heilbede n:ernens de Algemeene Vergadering der Ned. Herv. Kerk in

de Z. Afr. Republ.

JAC. VAN BELKUM, Scuba.
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Do Algerneeno Synode der Node rd?ti~sehe ~ereforrneerde Kerk der Kaap Kolonie
aan de Hervorrnde Kerk in AmeriZ’o~.
GELIEPDE BR0EDERs,

Namens de Synocle van de Ned. Geref. Kerk der Kaap Kolonie, thans zitting houdende
te Kaapstad, wenschen wij de ontvangst te erkennen van uw schrijven, ged. 20 Juli 1895, en U de
verzekering aan te bieden van hare dankbar~ waardeering van de vriendelijke en Christelijke
gevoelens daarin uitgedrukt.
Be verblijdende en opwekkende gedachte aan ouze eenheid met alien die in den Heere Jezus
Christus gelooven, doet otis in geenen deele voorbij zien of vergeten de bijzondere betrekking in welke
~vij staan tot broeders, die, zoo als wij, de leer der Gereformeerde Kerken belijden, en de Presbyte
riaansche Kerk regeering huldigen.
Van daar dat wij, over den afstand heen, die ons van elkander scheidt, ii de hand van broeder
1&lke gemeensehap reiken, met de ernstige bede dat het onzen God moge behagen zijnen zegen over
vloediglijk Le laten rusten op de Hervormde Kerk in Arnerika, en hare pogingen ten behoeve van
Zijn Korminkrilk aangewend zeer voorspoedig te maken.

In de banden van Christus
Zij ii wij, Geliefd e Broeders,
Zeer hartelijk de Uwe.
P.S: Do eerstvolgende vergadering onzer Synode zal te Kaapstacl worden gehouden, zoo de
Heere tvil, in de clerde week der maand October, 1900 en volgende dagen. Het zal ons alsdan zeer
aangenaarn zijn ecu afgevaardigde utver Kerk aihier tvelkom to heeten en mededeehngen aangaande
uwe Kerk van zijne lippen to vernemen.

Van

de

Comrn~ssie aangesteld om to rapporteeren over een Algemeeri

Sustentatie Fonds, te worden ingediend bij de Negeritiende Vergadering
der Hoog Eerw. Synode, zitting houdencle te Kaapstad op den I4den
October 1897 en volgende dagen.

Uwe commissic heeft do eer hot volgende,
aan uwe hoog eerw. vergadering to rappor
teeren:
Zij bevindt dat, overeenkomstig uwe opdracht,
de punten, waarover haar onderzoek gaan rn e~.
zijn: I. Di~ WENSCIIELIJKI4EXD en 11. DE UI’!’
VGEIHIAARHEID van het tot stand brengen van
zoodanig fonds. (Vici. Act. Syn. XV1II p. p.
42, 43.)
Omtrent de wENSCHELIJKHEII) van hetstichten
van een zoodanig fonds kunnen o. i. or b~jka’
geen twee meeningen bestaan. Het bestek v;i
dit rapport gedoogt bet echter nauwelHks ove
dit punt nit te weiden. Djt zal beter kuni ~n
geschieden, wanneer b~j het bespreken der zaak
door de synode het een of ander lid uwer corn
missie dit punt mondelings voordraagt eu ver
der toolicht.
En toch wil uwe commissie in ‘t kort sorn
mige van do voornaamste punten opgeven
waarop z~j hare meening grondt, wanneer zjj
nadruk legt op de wenschel~jkheid van bet
daarstellen van een algemeen sustentatie-fonds.
a. Z~j beroept zich ten eerste oj hot ,~ere
formeerd stelsel. Volgens dit stoisel bestaan
do verschillende gemeenten niet op zichzelven
alleen, maar vereenigen zich tot den kerk. En
behoort dit beginsel van eenheid zich ook
niet in geldei~jke wicen, die haast voor elke go.
meente zooveel beteokenen, te doen geldeii? En
hoe kan dit beter geschioden dan door hot
stichten van eon alge neon fonds, waartoe
al do gemeer~ten bjjdragen, en waaruit zjj
dan ook weer ge1del~i’ke onderstenniig erlangen?
Op deze wijze helpen do sterkere geneenten do
zwakkeren, en wordt hot gevoel van eenheid
versterkt.
b. Ten andere wil uwe commissie ~vijzen op
do gestadige, doch zekero vei’brokkeling van
groote gemeenten on op hot stichten van klei
nere waardoor hot voor de verschillende ge
meenten al moeil[jker wordt do onkosten aan
haar bestaan verbonden, te bestr~jdon.
c. En dan wil zij, ten derde, aantoonen, dat
juist door eon zoodanig fonds het &tichten van
nieuwe gemeenten en do zoo zeer gewenschte
verdeeling van groote gemeenten, vergemakke
ljjkt zullen worden.
ci. Dan mogen voider niet uit hot oog ver
loren worden do gestadige vorarmin~ der lande
lpke bovolking en do stelselinatigo onterving van
den Afrikaner van z~jn grond, zoowel als al do
andere ornstandigheden, die modeworken om
den landman van z[jn invloed en kracht to be
rooven.
e. Wil iemand als eon argument te~en dit
idles inbrongen do kolk-ete die ,ilIe jaren of al
om bet aLder jaar voor hulpbehoevendegemoen
ten ingezame!d worth, dan kan uwe comrnissb.~
met nalaten cp hot ontoeiejkende daarvan te
w!lzen. ~iet aPe hulpbehoevende gemeenten
kunnen daar door bevoordeeld wor~en, terw~;i

zelfs diegenen wien dot geluk ten deole valE, w~ I
eenigszins goholpen, doch flog geenszins uit de
moeil~jkheid gored worden.
1.
Om a! doze rodenen kan uwe commissie
niet nalaten aan to dringen op hot daarstellon
van zoodanig fonds, als iets niot alleen zeer
wenscbelijks maar zolfs noodzakel~jks. Z~j orkent dat die noodzakeljjkheid voor hot togon
woordige misschien nog niet absolunt is, doch
z~j acht het nu den tijd om vorziening voor de
toekomst te maken, die wellicht minder roos
kleurig is, wat dezo zaak betreft, dan men denkt.
Wordt goon zoodanige voorziening, zooals hier
voorgestold, gema’~kt, dan vreest uwo commissie
dat bet wol mogo1~jk is, dat do dag komen kan,
dat wjj ook bier bet schandaal te aanschouwen
zullen hobbon, hetgeen goon ongowoon jots in
andoro landen is, dat do predikanten onzer kerk
met bun doorgaans ta1r~jke families zullon moo
ten toezien om in bet leven te bl[j von met een
£80 of £100 des jaars.
Hot is mogeljjk dat de tjjd komen kan, dat
zelfs de grootoro en ijjkere gemoonten maar to
bljjde zullon zjjn om ondersteunirig van buiton
te ontvangon om zo to helpen bare onkosten te
bostr~jden. Derhalve, zoowel in hun eigen be
lang, ala voornamel[jk ter wille van de kleinere
en zwakkero zusters, koestert uwe commissie do
hoop dat do vertegenwoordigors ook van do ster
kero gemeonten hunne stem m ~t groote gowillig
heid geven zullen voor het stichten van eon Al
gemeon Sustentatie Fonds voor de Nod. (i-or.
kerk van de Kaapkolonie.

II
Doch ton tweede is het uwe commissit opgo

V

dragon to rapporteeren over do i’4OGELIJKHEID
van bet oprichten van een zoodanig fonda.
Doch hier zal hot misschien niet onpas z~jn in
eon paar woorden to melden, waarop do ganscbo
zaak eigonljjk neerkomt. Ret hoofdpunt is dat
elke gerneente jaarljjksch eon zokero sorn, door
do synode to bopalen, bjjdraagt tot eon to stich
ton fonda, genaamd “Ret Algorneono Sustentatie
Fonds der Ned. Ger. Kerk.” Na verloop van
eon aantal jaren ontvangt elko gomeonto die
daartoo b~jgedragen hoof t, jaar]~jks ondorstou
ning uit gonoornd fonds. ~Vaf echter tot bet
slagen van dit ontworp vo!strekt noodzakeljjk is,
(en uwe commissie kan hierop met genoog na
druk leggen) is dat alle zelfzucht ter z~jde zal
wordon gologd. en iodere gemeente niet alloon
en voornamol~jk zal letton op hetgeen tot haar
eigon voordeol dient, maar we! op betgoen tot
welzjjn van do geheelo kerk vorstrokken zal.
Wat hot beginsol ervan betroft, is doze zaak
dna eon vondig gonoeg, doch uwe commissie orkent, dat ~vat do verdore uitvo ring ervan be
troft, z[j voorzeker niot vrij van ale bezwaren is.
Maar naar het oordeol uwor commissie zljn doze
bezwaren gelukkig idet onovork-iine!ijk.
Do groote vraag. die zij to beantv. oorden keeft
is: floe, op welice n-Uze, moot dit fonds tot stand

worden gebrach~ ? Elierop kan meer dan een ant
woord gegeven worden.
Vo]gens de meening uwer commissie zal dit
bet best kunnen geschieden door gebruik te
maken van de Levens Assurantie Maatschapp~jen
die zaken in de Kotonje doen. Aan tien dezér
llaatschappjjen heeft uwe comm~ssie circulaires
toegezonclmj, ze ui tnoodigende met voorstellen
voor den dag te komen rolgens welke regels z~j
gewillig zouden zjju bet leven van de predikan
ten onzer kerk met bet ong op ecu Algemeen
Su~tentatie Fonds te verassnreeren. Sommige
van de antwoorden daarop ontvangen waren
gunstig, anderen minder gunst]g. Als ecu b~jna
vo~strekte roorwaarie aan de mnatschappjjen
heeft uwe commissie gesteld dat, tonder betrek
king tot den ouderdom der predikanten, ecu
edncoring premium op bet level van een ieder
hunner zal worden vastgesteld. Miter juist dit
bleek bet groote struikelbiok te zHu. Sommigen
van de maatschappijen hebben daarop geant
wooid dat ecu zoodauig schema nauwel~jks in
overweging kon worden genomen. 1~aar luid
van het antwoord van sommige anderen ~veer,
scheen dit geene onmogel~jkheid te z[jn. Konclen
z~j den ouderdom van alle predikauten te ~veten
komen, tezamen met den uitslag van bet medisch
onderzoek euz., dan kon een zoodanig aenvor
mig premium worden bepaald. Natuur1~jk was
bet niet mogeljjk voor uwe commissie om ze met
die die vereischte gegevens te voorzien. Ook
kan uwe commissie geheel niet inzien, waarom
eon derge1~jk plan niet zou kunnen worden aan
genomen. Want zeg by. het premium op een
zekere som van den eenen persoon is~20, en van
ecu ander voor dezelfde som £10, dan zou het
gemiddelde premium op het leven van die twee
personen toch £15 zjjn. En als eene dergeljjke
schikking in geval van twee personeu n’ogel[~k is,
dan zal z~j toch ook wet in hot geval van ecu 100
of meer personen niet ganscb onmogel~jk zjjn.
Ook hebben sommige maatschappjjen zich bereid cerklaard een aanmerkelijken afslag 01) hun
gowoon tarief op de premiums to doen ten gun
ste van een zoodanig fonds. Vereeni~t u~” hoog
eerw. vergadering zich clus met eon dorgel~jk
plan, dan is de zaak niet zoo mooieljjk Al wet
in dit geval noodig zal z~jn, is de vereischto data
van ouderdom enz. van ieder predikant to ver
krjjgen, en dan met de cone of andere vertrouw
bare maatschappij in onderhandeling to treden,
en te vernemen hoe groot bet een\ormig pre
mium op bet loven van al de predikanten zal
z~jn enz. Dan betalon do gemeonten natuur1~jk
de premiums, en b~j bet overlijdeu van den pre
dikant wor’1t de som waarvoor zijn leven voras
sureord was in do kas van bet Algemoene Sus
tontatie Fonds gestort. Het spreekt vartzelf dat
bet verondo’ steld wordt dat al!e iiemeenteu voor
ecu gel[jke som verassurneren zullen. Vorantwoor
ding van bet botalen van do jaarl~jksche pre
miums goschiedt bjj de ringen.
~5) G-ehoel hetzelfde kan echter ook op oene
andere, en wel op doze w~jze geschieden: Dc go
heele administratie van dit fonds berust bjj hat
kerke kantoor. Aan den zaakgelastigde worden
dan alle de jaarl~jkscho b~jdragen door de kerko
radon opgezonden, terw~jl hU dan de premiums
botaalt, en al bet noodige verricht.
e) Yreest men ecbter dat, bIj bet verassuree
ron van bet loven van al do predikanteu zonder
ondorscheid bet eenvondig premium te hoog zal
zijn, dan kan de ziak ook nog op eene andere
wjjze aangepolst worden Eon zekere jaarlijksche

bjjdrage (zogge £10 of £15 worde overeen
komstig dit ontwerp door elke gemeonto ten
hehoevo van di fonds gestort. Niet meer levens
wordeE dan verassureerd, als waarvoor de som,
aldus verkegen, toereikond zal ~ijn om de jaar
lijksche premiums to betalen.
Wordt bet leven van al do predikanton onzer
kerk met bet oog op dit fonds zeg tegen £500
verassu reerd, dan zal daardoor (o vereenkomstig
do borekening dat er omtrent driepredikanton
elk jaar afstorven) dit fonds jaarlijks met om
treut £1500 worden vorstorkt. Neemt men
echter £1000 in plaats van £500, dan met
£3000 elk jaar.
Handelt men overeenkomstig eenig eon dezer
root stellen, dan kan hot avol goscbiedon, dat na
verloop van eon aantal jaren, de winst op bet
fonda zdd groot zal z~jn, dat do gemeonteijjke
b~jdragon aanmeiko1~jk zulien worden vermin
derd, en do premiums gedeoltel~jk nit do avinsten
worden bet acid. Dit zai ecbter bet snello aan
groeien van bet fonds zoor vortragen.
Is men echter van mooning dat de goode zaak
door geen dozer voorstollen veol zal gebaat wor
den, omdat men vroost dat van do assurantie
maatschapp~jeu niots meer (misschien mindor)
verkregen zal wordon dan men aan premiums
uitbetaalt, dan antwoordt uwo commissie daar
op, dat hot oumogelijk is hiorovor to beslisson,
eor mon al do vereischto gegovons in de hand
van eon of andor dor maatschappjjen gesteld
heoft, en men dan haar uitspraak, op grond van
die gogevons, vornomon beeft. Wordt evonwol
bovengonoemd bozwaar gogrond hevonclen, dan
geeft nwo commissio ton vierdo hot volgende
aan do hand:
d) Elko gemeonte be±aalt jaarijlks cone geljj
sum. Uit do som aldus vorkregon worden de
premiums op hot levon alleen van die dierist
dootido prt-dikanten botaald, die boneden de 30
of 35 jaren z~jn en eon modisch onderzoek door
staan kunnon, on dan vordor van alle tookom
stigo predikanton, die aan dezelfde vereischton
boantwoordon. Op doze wjjze zullen do premi
u ns natuurljjk veol wordon vorlaagd. Bljjft or
van do jaarI~jkscho contibutios nog jets over,
dan kan dit natuurI~jk op oone andere wjjze
wordon belegd.
Besluit do synodo echtor of om financiëolo Of
om moroelo rodonon, dat nit dit ontwerp van
eon Algomeen Sustontatie Fonda do factoor
van Lovensassurantie gohool vorwijdei’d moet
worden, dan bohooft do ganscbo zaak orn die re
don nog niot schipbrouk to l~jdon. M.a.w. hot
stichten van eon Algomoon Sustontatie Fonds
behooft flog lang niet to staan of to vallen met
hot aannomon of vorwerpon van don Levees
Assnrantio factoor. Verwerpt do synodo dat
lactate, dan geeft uwo commissie als eon v~jfdo
&tornatiof hetvoigonde aan do hand:
Do synode bopalo dat hot jaarl~jksche
ovorschot van ‘t Hulpbohoevondo Gomeente
Fonds (indien hot or is) zal worcion gehrnikt ala
eon nucleus van eon Algemoon Sustoutatio
Fonda.
Dit kan dan avordon vorsterkt door collacto,i,
bazaars, vr~jo gifton, legaton, onz.
Do synodo bosluito dan, dat elko gomeonte
godurendo don ioop van do oorstvolgondo tw~e
of drio jaren oono b~jdrago levoro tot dit fonda
en late hot can elke gomoente over op woiko
wjjze z[j dat bodrag vindon zal. Uwe commissio
kan hiorblj wjjzon op. hot beschrijvingspunt van
eon ring van Burgorsdorp, No. 45.

Maar verklaart men zich ten eenenmale erop
tegen om de gemeenten met eenige nieuwe nit
gaven te bezwaren (hetwelk echter zeer te be
trenren zal zijn), dan nog hehoeft hot plan om
bet Algemeen Sustentatie Fonda to stichten,
niet geheel opgegeven to worden.
Dan besluit de synode ten zesde:
f Slechts ~n beginsd tot bet oprichten van
zoodanig fonds, en late bet verder aan die loden
der kerk, die de~noodzakelIjkheid daarran in
zien over, om genoemd Fonda door vr~je giften
of legaten alleen to verrj~ken.
Bilna alle deze raadgevingen ~ronden zich op
de hoop dat hot beginsel van zoodanig foods
algemeene bjjval vinden zal en met algemeene,
of met cone groote meerderheid van stemmen
door de synode zal worden aangenomen. zoodat
al de gemeenten aan bet fonda deelnemen.
Verklaart eene sterke minderheid zich echter
daartegen, en vreost men dat vele g~meenten
niet tot bet fords zullen willen toetreden, dan
zou owe commissie aan de hand geven, dat bet
deelnemen ~r aan pe?miosief zal worden go
maakt, evenals met bet predikanten pensioen
fonda bet geval is.
Maar dan is daar nog een ander punt, waarop
uwe commissie nadruk leggen wil, namel~jk dat
or niet dan na verloop van eon aantal (zegge

10) jaren nit dit fonds getrokken zal worden
zoodat bet intusachen do gelegenbeid bebben
kan eerst goed sterk to worden, eer men or
gebruik van maakt. Uwe commissie zoo gaarne
zien dat de ondersteuiiing, later uit dit fonda
getrokken, wel der moeite waard moot z~jn.
Uwe commissie kan niet nalaten, ocr z~j be
sluit, nog eens to wijzen op hot nut en do wen
schel jjkheid van een Algomeen Sustentatie Fond~.
vooral met bet oog op do toekomst, en z~j koes
tert bet vortrouwen, dat de zitting der hoog
eerw. synode dit jaar niet ten einde loopen zal,
zonder dat zoodanig fond~ is to~ stand gehraeht
goworden.
Biermede moent uwe commissie de haaropgo
dragon taak naar hot beat ~an haar vormogen
volbracht te hebbon, en noemt zieb met hoog
achting,
Uw hoogeerwaarde dienstwillige
dienareri,
Cita. J. T. Mui~i~j~a.
J. W. Louw.
P. J, PIENAAR.
D. J. Lo R. MARcuAND.
D. J. O’FRIn MORKEL.
A. A. Wuicn.

HERDERLLIKE

BRIEF.

De Leeraren en Ouderlingen der Ned. Geref. Kerk in Zuid—Afrika, ter
Synodale Vergadering bijeen, aan de gemeenten dier Kerk
Genade zij u en vrede van Gol cnzen
Vader en Jezus Christus onzen Heer!
GELIENDEN IN DEN HEER JEzus OHRIsvus,
Eer wij onze Synodale Vergadering
sluiten gevoelen wij behoefte u door dit
schrijven, onze hartelijke broederliefde
jegens u te betnigen en onze innige belang
stelling in uw welvaart.
Van tijd tot tijd gedurende onze Syno
dale vergadering kwamen tot mm de
treurige berichten, aangaande den nood
waarin velen uwer verkeeren van wege
rundorpest en groote droogte. Wij hebben
samen met u gevoeld en onszelven
meermalen opzettelijk afgezonderd om
het aangezicht ouzes Gods met smee
kingen en gebeden in verootmoediging te
zoeken. Wij hebben niet aUeen gebeden
dat Hij genadiglijk uitkornst in den nood
moge geven, maar vooral dat Zijne kastij
dingen gezegend en geheiligd mogen wor
den ann onze harten, en aan die van oris
yolk. Inzonderlieid verzoohten wij genacle
van onzen God, dat wij als een yolk be
waazd mochten blijven voor den geest van
onopmerkzaambeid, onversohilligheid en
verharding.
Be verharding onder Gods
kastijdende hand is een ontzettencle vloek
en zij voert tot een ontzettend vonnis.
“Efraim is vergezeld met de afgoden, laat
hem varen.”
Daarom vermanen wij a, in al den ernst
der liefde: “vernedert u onder de krach
tige hand Gods; keert u af van uwe ongereg
tigheden en bekeert u naar den Heer uwen
God toe, zoo zal Hij zich uwer ontfermen
want Hij vergeeft menigvuldiglijk.” Alzoo
zal dat, wat anders eeu vloek zoude ziju,
voor ons veranderd worden in eenen
zegen.
Voorts, het is ons niet mogelijk iii het be
stek van een brief als deze, u bekend te
maken met al de gewichtige zaken die ons
dezer dagen hebben bezig gehouden. Uwe
afgevaardigden zullen u met deze dingen
bekend maken, wanneer de gelegenheici
daartoe zich voordoet. Verleent hun een
geopend oor en een gewillig hart, wanneer
zij zuiks doen. Ann het einde onzer ver
richtingen werd besloten u in dezen brief
met nadruk te wijzen op wat in ous
Avondrnaals-formulier gezegd wordt aan
g ~ande “alle toovernaars en waarzeggers
die vee of mensehen mitsgaders andere
dingen zegenen en die aan zulke zegenin
gen geloof geven.” Dezulken malcen zich
onderhevig aan de kerkelijke straf en moeten van de tafel des Heeren geweerd wor

den. En als wij er nan denken dat ouze
Heer van den avondmaalg~nger hetzelfde
eischt, als wat Hij vraagt van iemand dien
Hij in Zijnen zaligen Hemel inlaat, dan
worden wij geroepen aan degenen, die zich
aan deze genoemde dingen schuldig maken,
te verkondigen dat zij geen deel hebben in
het rijk van Christus. Neenit dit woord
ter harte en wacht u van nan zulke dingen
ook in schijn deel te nemen. Hetzelfde
moeten wij zeggen met betrekking tot het
woord ‘spelers’ dat in hetzelfde verbaud
voorkomt.
Wij spreken ooze sterke af
keuring nit over den toenemenden dobbel
geest, vooral met betrekking tot de zoo
genaamde sweepstakes.’ Geld langs de
zen weg bekomen, wordt verkregen op eene
oneerlijke en onchristelijke wijze.
Do
ellende en verwoesting door den dobbel
geest, zoowel in het tijdelijke als in het
geestelijke in de wereld aangebracht, is
grooter dan gij vermoedt. Ontvliedt den
dobbelgeest en hebt daai’ geen gemeensehap
ann.
Verder wenschen wij in dit schrijven u
een woord van opwekking, bemoediging en
vermaning toe te spreken. En wij doen
dit onder de volgende twee hoofden
I. Christelijke Werkzaamheid.
II. Geestelijk leven.
Het is een indrukwekkend gezicht, de
meer dan twee honderd afgevaardigden der
Ned. Geref. Kerk ter Synode tezamen te
zien. Hot is ons ~veer gebleken dat onze
kerk zich snel uitbreidt. Niet alleen ver
meerderen de gerneenten binnen de grenzen
der oude Kolonie, maar in deze Synode
werden ook de gemeenten in Beehuanaland
in den boezem der kerk opgenomen. Ter
wiji wij mis verblijden over do uitbreiding
onzer kerk, kunnen wij ooze Oogefl niet
sluiten voor do toenemende verantwoorde
lijkheid, die daardoor op haar komt te
rusten. Wij roepen u op om te ontwaken
tot een besef hiervan. “Eendracht maakt,
macht.” In onze vergadering heeft eea
der leeraren gezegd, dat hot kenmerk van
hot Presbyterianisme is ‘Heipt elkander en
draagt elkanders lasten” Zoo roepen wij
“Heipt elkander” in het verrichten van
het groote werk des Koninkrijks. Bat
elke gemeente het diep beseffe, dat
zij niet eileen staat em slechts hare
eigene belangen te behartigen; maar
dat zij é~n is van een grout geheel. Geen
enkel lid des lichaams kan zich onttrek ken

aan cle medewerking met de anderen, zonder schade voor bet geheele lichaam. In
e]ke gemeente zijn er sinimerende krachtau,~
die moeten worden opgewekt en werkzaam
gemaakt in het belang van bet gansehe
Koninkrijk. Laat er niet een enkel lidniaat der kerk zijn, die belijdt Jezus in
onverderflijkheid lief te hebben, die zich j
niet opmaakt en aangordb tot bet werk
des Beeren.
Laat ons ale leeraren en kerkraden en
genieenteleden, schouder aan schoucler
staan, in die eenheid, die zich openbaart in j
veel vrncht dragen. Klimt op eenen boogen berg en ziet nit naar alle kanten.
Krijgt een gezicht van den nood der wijde
wereld rondom u, en treedt toe tot den
krijg des Heeren. Het einde der eeuwen
is op ons gekomen, en de tijd waarin wij
leven is voor ons geliefd vaderland en onze
dierbare kerk en voor gebeel het koningrijk
van onzen Beer, zeer ernstig. Bet is tijd
dat wij als een eenig man opwaken tot het I
werk des Heeren.
Sommigen van a liggen afgezonderd van
de groote braudpunten van strijd en werkzaamheid; mogelijk acht gij uzelven zwak
en onbekwaam. Meent echter niet dat wij
u missen kunnen. Zoo gij niet medegaat I
dan worden wij verzwakt, en uw deel van
het werk blijft voor awe rekening liggen.
Er zijn moeielijkheden in den weg, wij
weten het; maar indien gij uzelven mat verteeren door de liefde van Christus, dan zal
dat your ook de moeilijkheden vemteeren.
“Wie zijt gij, o, groote berg?
Voor
Zerubbabel zult gii worden tot een viak
veld, en men ml den hoofdsteen toebrengen
met toejuichingen : genade, genade ~
denzelven.”
En vraagt gij ann welke werkzaamheden gij moet deelnemen? Dan wijzen wij
a op de Kweekschoo] voom onze leeraren,
de Opleiding school voor ooze zendelingen,
de Normaalschool voom onze onderwijzers;
Of) den arbeid nan onze arme gezonkene
cii zinkende blanken, de opvoeding onzer
kinderen en voomal hebben wij het groote
Zendingveld. Wij danken God dat veel
‘eeds gedaan is en ~iog gedaan wordt.
Maai~ bet is maar een druppel in vemgelijking met wat nog gedaan inoet worden; cen
drappel in vergelijking met de vele zegeningen die wij genieten, een druppel in
vergelijking van wat wij aan onzen Beer I
schuldig zijn.
Hij is bet duizendmaal I
waard dat aHe knie zich voor Hem buige
en alle tong Hem belijde; en ziet! het is
nog ver daar van daan.
Vraagt gij hoe gij kant medewerken?
Dan noemen wij a diie wegen. TTooreerst,
door awe geldelijke ondersteuning. Geeft
van wat de Heere u gegeven heeft. De
Heere heeft uw geld van noode. Weest
goede rentmcesters vaii bet goed dat ann
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uw Reer toekomt. Ten tw cede, strijdt in
den gebede.
Laat de voorbidding voor
het werk des Heeren cen mime plaats bij
a macmen. Gij kunt niet begrijpen hoe
noodzakelijk dit is. Onze God heeft zich
afhankelijk gesteld van bet gebed Zijns
yolks. Bidt vooral in geloof en met vol
harding. Houdt sterk aan in bet gebed.
Gij die des Heeren doet gedenken, laat er
geen stilzwijgen bij u zijn totdat Hij Jeru
zalem stelle tot een lof op aarde. Ten der
de, laat de vraag in onze gemeenten road
gaan “wie wil ziohzelven geven tot den
arbeid des Heeren?”
Wij hebben leer
amen, zendelingen, onderwijzers, arbeiders,
noodig. Wij roepen a om jongelingen en
jongedochters te zoeken en te vinden, te
zenden en te ondersteunen, zoodat er geen
gebrek zij in eenigen dienst, die voor
den Beer verricht moet worden. Laat er
geen jongeling of jongedochter ergens in
ouze kerk gevonden worden, die de roeping
des Heeren gevoelt, maar die kiagen moet
dat zij geene aanmoediging of ondersteu
ning kunnen vinden. De Heere storte ~ijn
geest nit over onze geheele kerk, zoodat
zij ontwake tot hare roeping om in Zijn
wijngaard te arbeiden.
Laat ons nn besluiten met een woord
aaLlgaande
~

~ ~ LEVSN.

Christelijke werkzaamheid behoort de
vmacht te zijn van gezond geestelijk leven
in de kerk. Onze Beer heeft gezegd: “1k
heb a gesteld dat gij zoudt heengaan en
veel vrucht dragen.” Veel vmucht dragen
niet alleen veel werken, is wat Hij bedoelt
en begeert. En daartoe hebben wij toe te
zien dat bet geestelijk leven zij, wat Hij
be belt dat het zijn moet en zijn kan. Al
is ook anderszins alles in eene gemeente in
behoQrlijke orde en goed georganiseerd,
indien de krachtige kiopping van een ge
zond geestelijk leven ontbreekt dan komt
zulk een kerk of gemeente te gelijken ann
het visioen van den profeet Ezechiel; ecu
vallei niet langer vol doodsbeenderen,
maar vol welgevormde lichamen, die echter
Iijken zijn zonder geest er in.
Daarom, vooreerst: de Heere geve a ge
nade om het plan der verlossing in Jezns
Christus te verstaan; van die verlossing
waaromtment wij meermalen zingen
Dan zullen wij met waar gevoel
Ret heilig U betamelijk dod
Van ‘t groot verlossingswerk doorgronden.
Dad doel is toch niet alleen om ons maar
de hoop te geven van eens gered te zullen
worden van de eenwige verdoemenis en den
hemel binnen te gaan. Erie ~iiets van groo
ter belang dan dit, waarover gij a te bekommeren hebt en dat is, dat het leven van
Christus nu reeds in uw sterfelijk lichaam
geopenbaard wordt; dat uw gansch leven

flu reeds van God bezeten wordt. Jezus
Christus heeft ziehzelven voor one overge
geven opdat Hij one voor ziehzelven ver
krijgen zou, tot een eigen yolk; opdat
degenen die leven niet meer zichzelven
zouden leven, inaar Dien, die voor hen go
storven en opgewekt is. Het groote doel
van de bekeering tot God en de vergeving
en verzoening der zonde is, opdat wij de gave
des Heiligen Geestes zoudon oiitvangen,
zooclat God weer in den mensch wonen kan.
Rust niet totdat God dit hoog heilig doel
der verlossing in u en al zijne geloovige
kinderen hereikf, heeft. Omdat dit doel
zoo weinig begrepen wordt, zoo liehte]ijk
voorbij wordt gezien, daarom roept de
Apostel herhaalde malen den geloovigen toe,
weet gij niet, dat uwe licharnen tern
pelen Gods zijn, en dat de Hoilige Geest
in a woont.”
Ten ctndere: De Heere geve a genade om
te verstaan dat hij aan geen één van Zijne
verloste kinde~en hot recht en de vrijheid
geeft om voor zichzelve,~, naar zijn eigen
rnn en wil to leveri. Gelijk de Zoon van
God gekornen is, niet om zijn eigon wil
te doen, maar al]een om in alles en ten alien
tijde naar des Vaders ~vil te leven, zoo
heeft de verloste geene vrijheid hoegenaarnd
em zijn eigen begeerte of zin te volgen.
Wear hij dit doet, daar gesehiedt zuiks op
grond van eene vrijheid, die niet van den
ader der lichten, maar van den vorst
der daisternis is. “1k bid a dan broeders
door de ontfermingen Gods, dat gij uwe
licharnen stelt tot eene levende, heilige,
Gode welbehageiijke offerande—opdat gij
rnoogt beproeven welke de goede en wel
behagelijke en vo]rnaakte wil van God
zrj.
Eindeiijk: De Hoer geve a genade om

te verstaan dat dit geesteijk leven aileen
en direkt en kraohtdadig en aanhoudencl van
boven door den Heiligen Geest komen moot.
Gelijk niemand Christus Hoer kan noerneu
dan door den Heiligen Geest, zoo kan or
ook in de gansohe kerk, goon enkel druppel
van waarachtig geestelijk leven, van waar
achtig geosteliijk dienen en aanbidden van
God zijri, dan ale de vrucht van do werking
des Hoiligen Geestes. Alleen dat wat nit
God komt, kan tot God gaan en hem we]
behagelijk zijn, en kracht in Zijn koning.
rijk uitoefenen
Al het andere is alleen
menschelijk, nit hot vleesch, onrein, krach
teloos en verwerpelijk. A]leen wat den
Geest van God heeft tot deszelfs oor~
sprong en onderhoud en voltooijing, heeft
waarde in Gods oog; van al hot a~idere
moot gezegd worden “ijdelhoid der ijdel.
heden, ziet het is alles ijdelheid.”
Dat wij
‘Ian ale leeraien en kericeradon en afzon
derlijke geloovigen aan den geest van God
zijn regte plants geven in do kerk, in de go
meente,in a] ons werken enirl one persoonlijk
loven A]Ieen mugs dozen weg kan do keik
worden wat de vorhoogde Heer haar he
doeld heoft te zijn,—eeno kracht Gods in do
wereld.
Wij vatten alles zarnen in hot wooed des
Apostels aan bet einde van den brief nan do
Hebi-cen, en bevelen dat woord awe bidden
de overdenking aan :—
“De God an des vredes, die den grooten
Herder der schapen, door hot blood des eon
wigen Testanents uit do doodem heeft weder
gebracht, nameUjk onzen Reer Jezus (]hristus,
die volmake u in aiie qoed werk, opdat g’j
Zijaen wi mooyt doen, werkonde in u hot
goon voor Hem wolbehaqelij Ic is door Torus
Christus, denweiken z~j de heerlijkheid ii
a lie eeuwigheid. —A9nen.”
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DER NEDERDUITSOFTE GEREFORMEEBDE KERK (KAAP KOLONTE) IN RET JAAR 1897.
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SIAD

Kaapstad
...
...
Stellenbosch ...
...
Somerset West
...
D’Urbauville...
...
Wynberg
...
...
Franschhoek....-...
Simonsstad...
...~

5500
1790
1130

2600
1043
500

186

1110

52

12130
1000
830

578
604
3313
100

45
25
39

St. Stephens...
Philadelphia...

2850

560

110

Groenepunt
Nieuwekerk
Rondebosch
Totaal

44
.39

.

172

65

7

700

37
13

13
12

10
(3

350
130

3
...

10
1

39.~

2

17

217

...

8

...

23
14

7
2

4
2

200
170

...

...

...

...

21
33
12

7
40
2

220
170

2
2

2

...

133
457

...

...

1
1

1
...

1
...

...

430
230

305

...

100

35
3

...

...

1522

963

64

28

24

3
2
6
1
4

...

...

250

90

5

4

4

1

...

...

17902

8079

647

398

178

...

1484

718

31

21

...

2619

1306

87

45

3220
3203
1800
2160

1465
1327
101)3
1050
778
850

122
152
92
(36
89

64
81
22
54
32
46

271
544

23
72

11
2-1

420
503

19

...

815
1147

15
3
8
130
...
...
(Deze gemeente is ccrst onlangs eesticht).

...

21851~

10235

$32

415

161

122

2479

1396
1230
2197
81.0
1060
1400

93
123
167
64
110
117

71
39

24
8

350
350
407

64

23
23
50
12
21
34

8

...

3162
3200
4941
1942
222o
3300

...

2200

1100

148

59

32

1000
707
4Q0
440

118
55
38
59

39
23
21
21

11.—TaLasun,
Tulbagh
...
Worcester ...
Clanwilhiam ...
Calvinia
...
Namaqealand
Ceres...
...
Sutherland ...

Van R~jnsdorp
Goudini
...
Laingsbnrg ...
Kruisvallei ...
Nieuwoudtville
Totasi

...
...

...
...
...
...~
...
...
...
...
...

2000
1625
549
1232

79

:

4
3

...

2
1
1

...

...

...

...

50

...

...

1

2

63

2897

7

28

3

14

9

12

220

...

...

27

20

405

...

21
30
9
19
10
17

25
22
1
4
3
10

450
351)
21
270
180
150

8
8

3
14

110
193

...
...

...

...

7
20
9

...

...

...

1(3

1

3
6

2
1

3

...

...

...

...

4

,

•..

2
5

...

2
1.
5
1
3
1
1

1
2

...

100

6

6
1

73

506
350

...

260

...

3
1
...

2

210
3~()
165
175

220
112

2

2

1

1

1

...

.,.

90
120
100

12

18

14

2602

1

8
11

0
0
2
1

285
605
500
500
380

1

...

3
4

...
...

2

2

...

-1

...

1

...

...

1

13

...

...

...

...

...

1

1

2

1

...

1

1

1

192

1
2
5
9

1
1
1

130
150

...

180
158

54

8

3080

1
5
...~19
...
14
1
6
1
11
1
7
iS
5
...
6
1
1
...
2
...
2

2
1

600
500

2

...

1
1

...

...

...

11

...

2-

1
-

3

8

III.—SwELLENDsM.

Swellendam
Caledon

...
...

Riversdale
Bredasclorp
Napier

...
...

Jiadismith

Robertso~i
Montagu
Reidelberg
Villiersdorp
Barrydale
Totaal

-

117

31

.

~n

7

...

7

...
...

1
1
2

...

...

4

...

...

4

1

1

...

6

...

1

...

17

...

...

...

2$
13

5

~00
210

...

11

755

1

20
10
12
14

30
2
1
1

500
100
140
J39

7

...

...

...

...

...

...

...

2300
1611
855
1212

...

...

26948

11Th)

112-2

53-1

251

10-1

3210
2100

1606
990

128
.l~44

.67
40

30

3

3697

1542
1526
113k)

96
190

80
J56

...

3788
2700

9
17
13
3

...

1419

577

...

1711

659

147
69
84

33
27
41
26

...

650

300

28

...

19275

8330

886

.

3

...

190

...

-

~.

...

...

...

...

3
6

...

•..

3~32

1

iii

I

(3

650
300

3
...
...

3
20
12

...

...

...

6

78

...

14

767
...

1
1
5
...

350
32j
370

670
460
288

3

145
164

13

4639

...

IV.—GRAAsF REINET.

GraaffReinet
Uitenhage ...
Humansdorp...
Janseuville ...
Aberdeen
...
Pearston
-...
Steytlerville ...
Nieuw Bethesda
Totaal

...

...
...

-~

47
30
41

-

-

386
230
350

...

2
2

...

...

1

...

.•.

•..

...

...

1

4

...

...

...

1

1

...

...

4
15

1

650

..

500

...
...

583
520
550
301

3

...

1

...

...

...

10
6
9
2

...

...

1

3

...

200
100

3

(32

3

4

4

41

2

340~

...

1
13
14

65
150
160

...

15

14
14
4

476

189

63

2291

...

,..

2

A lge9neene ~,/atiafiek._(TIervoigd).

3

GEMEENTEN.
V—RrNc+~ANALBAN1E

Cradock

...

Somerset Oost
Glen Lynden
Albanie
...
Stockenstrom
Alexandria ...
Maclean
...
Greykerk
...
Victoria en Peddie
Adelaide
...
Totaal

...

...

V1I.—Gi~oRGE.
George
...
Puns Albert...
Mosselbaai ...
Knysna
...
Oudtshoorn ...
Willowmore ...
Uniondale ...
Calitzdorp ...
Totaal

...

1616
1353

...

650

470

24

...

1160

475

48

...

605
1230
1000
988
741
1000

220
525
400
391
305
485

28
33

12
75
51
35
35
44

...

13758

6240

604

266

2750
1620
2375
1943
1297
2110
1560
2300
1170
1921
1250

lisO
21)
1(860
909
648
956
750
1105
38)
66~
500

152
63
118
67
31
149
84
160
50
72
37

20296

8041

...

3942
3012
2708

1825
1101
1106

...

1600

870

...

7279

...

...
...

...

~i

a

66
11
28
9
11
25
21
15
19

...

147
133

~

~

61

•..

...

8
4
8
5
8
2
16

22

~

350

3
1
3

60
40
80

...

...

1
4

30
100

~!

c

~

~

~

r~

~

16

...

46

2

~

2
3

...

1

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

7

...

1

...

...

...

...

...

5
7
6

...

350
530
50
90
40
80
200
150

34

10

1490

...

3

...

...

1
1
1
1

10C)
300
350
142

...

5
8

...
...

...

...
...

...

...

...

...

...

4

75

...

11

...

1

...

112

38

1035

...
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REPERTORITJM SYNOBALE
H

op

REGISTER

DER

SYNODALE

ACTEN

DER

~ ~th ~rn ~R~-~friha,
VAN 1824 TOT 1897.
N.B.—De Romeinseho cijfers I, II, III, enz., staan voor eer.ste, tweecle, derde Synode, enz.—De paginas der eersto
zoven Synodes loopen door van 1 tot 295.— De elJ’de Synodo werd gehouden deals in 1867 deals in 1870; voor hot gedeelte dat in
‘67~gehonden werd staat er” (67),” daar beider pagmas bij 1 beginaen._ondo~ Lit.D bij “Do.” A B enz. staan aangeteekeud
zaken waarin Predikanteii prominent betrokken zlJn.

A.
Aaukomende Predikanten dienen hi j Actuarius getuigsohrif
tenin; III: ~5
Aanneming van Lidmaten; IX: 55; XIV: 47
Aote van Admissie voor Zenclelingen; II : 48
—
Beschnldiging; vorm van, XI : 66
—
Legi~matie; veralaring in, lIE : 64
Onderteekoning voor Predikanten; xr 51,61
Ordoning voor Zondeliugen; XI: 74
Aotuar!us Synodi; bonoemd; II : 41
—
—
£50 toogekond voor een klerk; VIII : 53
—
—
Ds .T C Berrango do ear to; later Dr P E
Faure; IV: 88 en Dr A Fanre; V 115
—
—
.Pliohten van V: 56
—
Da A Fanre trcedt af, en Ds A Murray Jr
bonoemd in 1867, XI : 6
—
—
Ds A Murray Jr treedt af, en Ds A D
Luekhotl benoemd XIII : 6, ~
—
—
Ds Luckhoff troedt at, Dr Kotze bonoomd
XVII : 10
Admissie Examon; Roglement op, IX 80; XVII : 31, 32;
XVIII : 63, 64; XIX : 62
—
—
wat van ~candidaten verwaoht wordt tot,
X :136; XIX: 48,49,62
—
—
wijze van afneming, XIII : 26; XIV : 42;
XV : 41, 71; XVI : 39; XVII : 29; XIX
48, 49, 62
—
—
voordeelen van B A on M A graad bij bet
afleggen or van, XIII: 24, 25; XVI:
45; XIX : 46
—
.~—
wagons do zitting der Synode uitgesteld,
XIV:31
—
—
in den Vrijstaat erkend, XIV: 53
—
—
examengoldon, £4, XV1I: 35; XVIII : 70;
XIX: 59
—
—
Hebreonwsoh bij bet, XVII : 39, 69~
XVIII: 65
—
—
Comm. van Examinatoron, XIX: 48
—
—
kandidaten, bowija to levorou van zich
met vlijt to hebbon voorbereid, XIX
48
—
—
voor gematriouleorden in tweeiin gesplitot,
XIX : 49
—
—
slechts eon deel in hetzolfdo jaar, XIX
49
—
van Reohtsgoleerdon bij behandeling van zaken
voor do Synode, X : 167
Adjournoment van Synode sine die, X’: p06, 109
—
—
in1867,XI:9,11
Adres ann H It do Koningin, XVI: 58
Advies van Reclitegoleerdon in Synodalo zaak, X: 167
Afgesoheideno Gomeente van Tulbagh, VII: 266, 292
Afgovaardigdon, in 1867 niet verschenen, zitten in dege ad
journeordo Vorgadoriug, XI: 5

Afgevaardigdo van den O.V.S., XVII : 8, 16; XVIII : 7, 13;
XIX : 14, 15
—
—
do Z.A.R., XVII : 8; XVIII : 30;’XIX :7
—
—
Natal, XVII : 16; XIX : 7
—
—
Znsterkerken, XVII : 16; XVIII : 17, 24;
XIX : 6, 7
verblijfkoston van, XIX : 8, 9
van N. 0. Zendingkerk, XIX: 10, 40
naar Zustorkorkon, XVIII : 71; XIX : 10,
73, 82
Afkondiging van namen van gecensureerdon, XVI: 19, 58
Afschaffing van plaatsen van distinctie, III : 64
—
— Examen voor do Haagsche Commissie, VIII
38, 49
Afschriften van Doop- en Lidmatenregisters uniform to zij ii,
XIX :65
Afsnijding van Lidmaton, XV1II: 21
Almanak, XVIII: 39; XIX : 70
Appèl: rooht van bij afwijzing op “Coiloquoum Docturn”;
X: 130
Appèl Zaken voor do Synodo:.
van Ps Shand tegen toelating van Ps H A
Moorrees tot do Ringsvergadering; V : 115,
119, 129, 135, 140, 160
—
E S Ford, van Richmond; VII : 8, 9, 18,19
—
NGVoseu J C Faure;IX:8,23
—
Kaapstadsche Rings Oommissie ye afsoheiding
van Villiersdorp van Frauschhoek; IX : 8,
31
—
Qumestor van den Ring van Beanfort; XI : 46
—
van Ke~ko and van Willowmore togen nit
spraak van do Synodalo Commissio; XI: 52
—
Ps W A Krigo tegen dito re sohuldbewijzen;
XI:53
Korkernad van flurbin tegen den Ring van
Kaapstad; XII : 30
—
Kerkeraad van Richmond Legen den Ring van
Graaff-Reinot; XII: 30
—
in Burgers on Kotze zaak (vide Sub 13 en K
zcoak)
—
Noorder Paarl re P P Ponds; XIV : 32, 59;
XVI: 64
—
Sterkstroom, opriohting van gemeente; XIV:
32, 59
—
Kaapsche Kerkoraad; XVII : 24, 43, 47
—
—
—
minnelijke schikking;
XVII : 33
—
J C Hofmeijr, Engelscho dienston; XVII;
43, 44
—
P P van den Heaver; XVIII: 62
—
Casp. Bosman en Kerkeraad Stollonbosch;
XIX : 43
—
H P Steijn en Kerkeroad Riversdale; XIX: 4~
Arbeid onder armen ; XIX :15

2
Arbeidekolonier’; XVIII : 35; XIX : 23, 24, 28
—
Bureau; XVIII: 35; XIX 55, 57, 72
Arehief, wolke stukk~n, enz.; XVIII :
Arme blanken; XVIII : 34, 59; XIX : 63
Armen, bedrag yen onderstouning aan Ring to rapporteéi~en;
XVI: 13
Attesten; IX : 55; XVI : 25, 30
—
Logos van XVIII: 19; XIX : 75
Auditeuren van Kerkfondsen; XIX : 72
Avondmaal moet aan ale loden zonder aanziens des pers’~ong
to geljk bediend worden; III : 71
—
aan onhekende leden uit endero gemeenten;
XV: 23
Avondmaalsviering door de 8ynod~; XVI: 7; XVII: 69
—
wijze van; XVII : 22
B
Beaufort West. Momorie van 86 persenen; XIX: 44
Begraafplaatsen der gemeenten; XIV: 23
Begrafenisformulier; XI : 38; XIII : 45; XIV: 40
Bolijdenisschrifton in ‘t Engelsch; XI: 47
—
aanteekeningen bij; XIV : 27; XV
27, 34
Bemoeiing met zaken van eon arnbtsbroeder (voorstel van Ds
S P Naucle); X: 26
—
met zaken der Kerk door Regeering; X : 50
Benoeming van I~oog1eerareu; XV1I : 32
Bepalingen voor Kerkeradon; V : 145
Beroep (zie “Appel”)
Beroeping van Predikanten; V l3~; XI : 61
Beroepobrief. vorm van; XI : 31
Besohrijvingspunten anoeten zija in vorm waarin zij moeten
opgenoanen worden in Wetboek;
XII: 7
—
vroeger door bet Gouvernenient goed.
gekeu~d; II: 31
Beohuanaland; XVI: 19, 25; XIX: 7, 8, 73
Beets, Dr N, 80ste gob. dag; XVIII : 29
Besehuldigingen der Afgescheidenen; XI: 47
Beslissende stem ‘can Moderator; XVIII :7
Beureen voor minvermogendo Theol. Studenten voorgesteld;
VIII :27; XIII: 61
Bevestiging van leeraren in afwezigheid van Consulent;
XIX : 46
—
—
Kerkeradtn; XI: 33
—
—
Gomoenteleden; XIV: 40
—
—
een diaken zonder horkioziog; XIX : 82
Bezoek naar Uitgewekonen, Rapport door Ds Krige; VII
272
—
—
Di A Murray Sen. en Albortijn ale Commissie
aangesteld; VII : 273
Berwaren tegen Ds A Faure over ZijnFerw’s prediking in hot
Z A, Gesticht; V: 175
—
van De H A Moorrees over do X Geboden; V
178
—
tegon ztting vssl Proponent Meiring; X: 5
—
—
—
Professoron in Synode; X: 6
—
—
Formulieren (can Ds Burgers); X: 86
van zekere ledon die nuder do gemeente Pbilipstown
werden gebraoht, XII: 31
—
omtrent Wetsartikelen di~ niet der Synodo voorge
lezen en door do Moderatoren ondorteokend wer.
d~-n; XII : 41
Bibliotheken, Zondagechool; XVIII: 28
.Biddag voor de Synode; IX : 30
—
Potitio aan den Gouverneur om; XIV : 39
Bidunr Synodaal; IV: 88 en later
B sschop van Nata1,—zijn titel,—IX : 29
—
Gray, correspondentie met; XI :~29, 68, 78
Bijbel in Soholen; X : 164
Bijbeikonnis Examon; XVIII : 29, 61; XIX : 31
Blanken en Kleurlingen in ~en Kerkgebouw; IX : 59, 60
Blinds Oefenaar, Albania; XIX : 23
Boekvereoniging; IX : 47
Boekverspreiding; XIX : 15, 75

Bouw van Nieuwe Kerk nan do Kanpetad; VI : 235
Brandt & Zoon; XV1II : 69
Br en B Bijbelgenootsohap; XVI II : 70
Brioven:—
Brief van Dr Adamson over Opvoedi”g; VI: 237
—
aan het Gouvernenient overSabbaths ordonnantie;
II : 35
—
van Tulbagh en Worcester over verplaatsing van do
vergaderplaats dos Rings; VII : 252, 264
—
van Zeekoerivier, enz., klagende over Predikant en
Kerkeraad van Colesberg; VII : 252
—
van Eerw Hardeland; VII: 26
—
van Pransoho Zendelingen; IX : 11, 45
—
van Moderator ~van Presbyterinm van Vrije Sohotsohe
Kerk in Ksfferlancl; IX: 12
—
van uitnoodiging naar do Transvaa’; IX : 44
—.
van Dr Ayliff; IX: 74
—
van Stellenbosoh over Kweokschoolgebouwen; IX: 77
—
van Predikant van Oaledon, over iolijcing van gemeente
van klenrlingen; IX : 78
—
van Vrije Schotsche Kerk in Kafferland; X: 33;
XVIII : 46
aan Afgescheidene Kerk; X: 65, 67
—
ann Vrije Kerk in Ksfferland; X : 79; XVIII : 69, 73
—
van Transvaalsohen Ring; X : 118
—
ann
—
—
X:135
—
van Dr Adamson; X: 143
—
van Ds Morgan, over Huwelijkslicontion; X: 146
—
van L Rijnhard, over woigoring van Doop; X: 15
—
van Onderling Viljoen, van Hanover; X: 152 —
—
tegen aantijgingen van Eerw Beijor~; X: 157, 164
—
ann Ouderlingen en Oud-Ouderlingen der Kerk; X : 165
—
nit do Tranavasl; XI : 24
—
nit don Vrij~taat; XI : 24
—
nib Natal; XI : 25
—
nan den Ex-Actuarias; XI: 27
—
can Vrije Gemoente van Hanover; X: 28
—
ann den Bisrohop Gray cler Engelsoho Kerk; XI : 29,
68, 78
—
van Franscho Zendelingen; XI: 32, 34, 45
—
nit Aliwal Noord (niet gelezen); XI: 32
—
van D~ Cachet; XI: 39
—
van drie Rijnsohe Zendelingon; XI: 40
—
van Eerw Kretaon; XVI: 21
—
van Z A Tanlbond; XVII : 53
—
van 3 H Norgarb; XVIII : 69
-~
ann N Hervormdo Kerk Z.A.R.; XVIII: 46, 47
—
van Diaken H J do Wet; XVII : 75
—
vanDsJ UvanWijk; XIX: 5
—
ann Ds J H yan Wijk; XIX : 7
—
a~n DsAALouw;XIX:8
—
van Gen. Synode der Gor. Kerk in Holland; XIX: 11
—
van J Pvan 1’iekerk, van Hope Town; XIX : 81
—
van eenigo gekleurden to Kenhardt; XIX: 81
—
van den Edeløn hoer J X Merriman over arme blanken;
XIX: 81
—
“Wesleyan Forward Movement” over Zondagshandel;
XIX: 81
—
Ouderling J F Lombeard; XIX: 81
—
“Hot Witte Krws”, over openbare onzedelijkheid;
XIX : 81
—
van Secretaris van ‘t Britsoh en Buiteul. Bijbelgenoot.
schap; XIX : 83
—
van Dr Mathews re Presbyt. Conci’ie; XIX: 1 1
van levy. Kerk in Amerika; XIX: 11.
—
ann Herv. Kerk Z.A.R. re over en weer preoken;
XIX : 74
Broedelijk ondorhoud; X: 7, 20, 25, 36, 48, 65, 83, 131, 148;
XI: 58, ens.; XII : 7, ens.; XIII : 9, 18; XIV : 9,
enz; XV: 9, 26, 36; XVI : 6, 17, 28, 34; XVII
16, 24, 36, 42; XVIII: 13, 14, 23, 31, 89, 40,54;
XIX: 14, 24, 39, 47
Broederlijke samenkorust met Leeraren van andero Kerkgo
nootschappen; XIV: 63
Buitongewone Aaunoming; II : 33
—
Huwelijken; XVIII : 48

3
Buitenkentiemu; XV1I1 : 34
Binneni. Zending COmm.; XVIII : 45
Buiteni. Zending; XVII : 63
—
—
Bijdrageu van Zendinggen’eenten; XIX:
70
Buitentijds Tronwen; XI : 41; XVIII : 12
Bnr~ers’ sank (zie ook “Kotze en Burgers sack”)
—
X : 61; X : 152 (Speciale Commissie)
—
Commissie aangestelt; X : 154
—
gevoelkn van Advocaten der Synodale Corn
missie; XI 5
—
met Kotzo zaak gelijk to behandelen; XI : 6
—
discnssie or over; XI : 6, 16
Bijbel in Kaapsch Hollandsoh; XVI: 29
C
Catecheten-Sehool te Umtata; XIX : 19, 58
Catechisatien, Leerboeken bij de; X 1~9; XVI: 20
—
op scholen; XVIII : 61
Cateohi~eerrneesters; XVIII : 19
Catechismus preeken; X : 84 (zie Kotze soak); XVI : 25
Cétsnur, waar ziju loden censerabel? XIV : 29
Census, Kerkéhjke IX 17 77
Christelijk Streven, Vereer’iging tot;XIX : 15
Ohs isten De, Kerkelij I Weekblad; XV : 27, 86
Cóllectb voor opvdedingszaak; VI: 239
—
Zending in April en October; XIX : 8
~Col1eOten~ Synddale, geregeld te houden; XVI: 12
—
—
opgavevan; XVI :51
—
—
Hulpboh. Gem.; XVI1I :41
—
—
Schoolfonds; XVIII : 55; XIX: 67
Colloquium Doctem; X : 59, 60; XI : 60, 61; (Art. 337) XVI
40
—
—
recht van oppel bij afwijzing; XI : 62
Coljortage; XIX : 75
Commissarissen
Politjek;
Iworden
: 1, 37; lastig;
II; 30V: 125
* —
—
—
bezwaren tegen; V: 131
—
—
Sir J Trnter’s deoharge over ge
schillen van Eaapstadsohen Ker
keraad met do gemeente; V:
128
—
afgeschaft; VII: 251
Commissie, Rechts; X: 11; XE: 20; XV :27, 74; XVI :16—20,
43, 51, 53; XVIII: 10, 62; XIX: 12
Cà~Omissieu; XIX: 12
—
benoemd; XVII: 11; XVIII: 10, 11, 63; XIX:
65,72,75,82
—
bedankt; XIX : 23
Commissie van revisie der Wetten; V: 121, 179; VI : 159, 197,
XI: 21, 30; XII : 47, 48, 55, 56—59, 62—70;
XIV : 35; XV : 9, 20, 24, 37, ‘76, 77; XVI : 25,
29, 30, 55, 56, 61; XV1II : 67; XIX : 44, 45,
‘74
—
terbevordering van Evangelie-kennis; VII
—

—

—

—

—
—

—

—

—
—
—

Synodale, is zij Hof van Appel of niet? XI
over Ordonnantie; XI : 8 (sb ook Ordonnnntie do
en Rapporten)
over boeken van Ex.Qumstor (Dr A Faure); XI:
81
voor Examen van Proponenton; IX : 79; X : 73,
ens. Secundi; XIV: 18
van bezigheden; XI : 82, ens.
in tuchtzaken, wat zij doen meet en snag; XI: 67;
XVI: 18
over vereetigiag van Presbyteriaansohe Korken;
X: 13
ter onderhandeling met Biesehop Gray van do En
gelsche Kerk; XI: 75
over het Pensboenfonds; XI: 78
van Advies bij Kerkbonw; XI : 50; XIV: 24
tot vermeerderiog van gemeenten; XII: 12, 14;
XIV : 25; afgeschaft; XVI : 16

Commissie oni Wet op bet Prod kanten Weduwenfonds na te
zien; XII : 50
—
kosten van, betaald door belanghebbenden; IV:
95
—
van bnitenlandsche briefsvisseling; XV : Si; XVI
45
over do dronkensohap; XIII : 66; XIV : 31, 52
—
Financleelo; XIV : 42, 75, 77
—
ter tegemoetkoming van hulpbehoevende jongelin..
gen; XIV: 73, 76
—
van rek~ningen van reis- en vet blijfkosten; XV: 8;
XVI : 7; XVII : 14; XVIII : 10; XIX :12
—
over zangsvijzen; XVIII : 35, 70
—
—
Onderwijs en Zondagsohool; XVIII : 17,
55
—
—
Kerkbode; XVIII : 41
—
—
Godsdienstondersvijzera on Zendol. Examina;
XVIII:65,69;XIX:20
—
—
Mashonaland; XVIII: 69
—
tor verzorging van loden mugs den spoorwog; XIX
: 53
—
om Univorsitoits Raad to ontmoeton; XIX: 11
Constitatie der Synode, vorandering in; IX : 29, 65—68,~70-73,
X: 40
Consulentsohappen ingesteld; II: 34
Consulent, bedanking van boroep staande do vergadoring;
XIV:23
—
afwezig bij bevestiging; XIX: 46
Couveners van permanento Commission beuoemd; XIX: 59
Cradoek en Maraisburg bij ring van Burgersdorp gevoegd
XIII : 14, 15
Orodentialen van Ds P E Fauro, van Wijnberg, objootie tegen
IV : 85
—
van Us J J Kotzo Ps, van Darling, ob!eetio to
gen; XI : 5 (‘67)
—
van Os ‘P Bu—gors, van Hanover, objeotbe tegen;
XI : 5 (‘67)
—
van Professor Hofmeyr (Ouderling van Stellen
bosch); XI : 5 (‘67)
—
van Victoria West; XIII: 13
Curatoren aangesteld over Kaapsche Studenten in Holland;
IX: 79
—
van hot Theol. Seminarium, Ileglement voor; X
91
—
hobbendo ‘t recht Profossoren in hun ambt to sohor
sen; XI : 63
—
Rapport van; XIX : 48

Dag van verootmoediging; XIX: 31, 42
Daggelden van Afgevaardigden, ook voor Zondag; IX : 81
Dale, Dr, dankbetuiging ann; XIV: 65
Dank- on Biddag, jaarlijksche; XIV : 39; XVI: 24, 25, 54
Dank toogobracht nan Ds P A Strasheim; XIX: 10
—
—
—
— Ds D S Botha; XIX: 16
Dankbetubgbng aan Admiraal; XIX: 50
—
— Prod. en Ond. Simon s~tad; XIX: 50
—
— Moderator en anderon; XIX: 83
Deeleratie tegon do aanmatigingon van Bissohop Gray; VIII
: 54
Dopufatie van do Schotsche Kerk; VIII : 40; IX : 32, 35, 37,
enz;XIX:23
—
van Vrijstaa’, Tra* svaal, Natal; XI : 24, 25, 28,
XV :8, 8, 32; XVI : 7, 8, 22; nnar XV : 7’,
84,86
—
verslag van; XV : 81. XVI : 59
—
van Diamantveldoii; XII : 9, 13
-—
van Leeraren van andern Christelijke Gozindten;
XIV : 26; XV : 26, 33; XVI : 44; XVIII
24; XIX : 11, 17
—
naar Sir I,annharn Dale; XIX : 82
Disponsatie Wetsartt. door Syn Comm.; XVIII: 8
—
art. 1’: 14; Oud. v d Horst; XVIII : 71
—
art. 412 Elinde Oofenaar, Albanie; XIX : 23
Diaken Kassber, instructies vaor; III : 73
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Domiuns (Do):—
—
Adamson (Dry, brief over opvoeding; VI: 237;
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Ayliff, brief van; IX: 74
Bamberger, memorie om als Predikant onzer
Kerk toegelaten te wordec; VIII : 10, 18, 21,
22
Beck, klaohten tegen; VI : 226, 231, 232, 234
—
wegens w igering om do hoogere
Kerkelijke Vergaderingen bij te
wonen; VII : 268, 279, 286, 287,
VIII: 29; IX: 12
Beck, eenige vragen van; XIII: 22
Berrange, Van Richmond, klachto tegen, door B S
Ford (zie Appeizaken)
Burgers, T F, klachte tegen, door Ouderling Jon
bert (rio Burgerzaak)
—
T F, van Hanover, objectie tegen zijno
eredontialon; Xl : 5 (‘67)
—
bezwaar tegen formnlieren; X: 86
Cachet, F Lion, legititnatie van; X: 34, 35; brief
van: XI: 39
—
klachte tegen hem door Aveling; X : 35,
96, 97
—
klachte tegen horn door J P Korsten; X:
25
Faure, Abr. (Dr), bezwaren tegen hem over zijn
Eerw’s prediking in Z A Gestioh~; V:
175
—
Abr,, Qnmstor Synodi; II: 42; treodt af in
1867; XI : 6
—
£300 toegekend voor tronwe diensten; XI
8 (‘67)
—
P B (Dr) tot Qumstor Synodi benoemd;
XI: 6 (‘67)
—
obj€ctie tegen zijee credentialen; IV
85
Gorrie, mernorie om als Predikant curer Kork toe
gelaton to worden; VIII : 58
Gray (Pr), Bissohop der Eng. Fpisc. Kerk—brio
yen aan hem; XT : 29, 68, 78
—
zijno aanmatigi gen~ VIII: 54
Gregorowski, H J, verzoek om als Predikant
onzer Kerk toegelaten to wordon; IX: 7, 11,
22,23
Ham, memorie over Villiersdorp; X: ‘79
—
klachte tegen hem; X: 138, 147, 148, 161
164
Heijns (Dr), objectie tegen zijne zitting; V: 115
Hofmeijr, N J, beroepen als Professor aan het
TheoL Sominarium; IX : 58
—
(Prof. en Ouderling van Stollenbosch),
objectie tegen zijne credontialen; XI
:15,67
S (Pr), ingowikkelde klachte tegenhem
door Ps S P Nande re beroep to Bnr
gersdorp; X: 26, 64, 94, 101
—
Voorstel omtrent gemeente Kaapstad
(Parochinal stelsel); XIII : 37—39
fluet, ordening van; IX: 47
Jooste, J P, kennisgeving van; XIX : 42
Kotze, J; J, Pr (rio Burgers. en Kotze-zaak), ob
jectio tegen credentialen van; XI : 5
(‘67)
—
Oud-Ouderling van Reenen tegen hem;
XII: 30, 42
—
(Dr), Bagistrant van Richmond; XIII
11
Erige, W A, appel tegen Synodale Commissie To
schuldbewijzen; Xl: 53
—
bezoek naar uitgewekenen; VII: 272
Loibbrandt, vraag omtront komst vanWeclerdooper
Groenewoud in verband met Worcester oonfe
rentie in 1860; XI : 48
Lingen, van der, beroepen a’s rrof. can’t Thool.
Scm.; IX : 48~ bedankt IX: 48

Dominus (Ds).—
—
Meiring, objectio tegen zitting; X: 5; Ordoning X
14
—
Moorreos, H A, zekere uitdrukkingen van1 V:
142
—
—
afscheiding to Tulbagh; VII : 266,
292
—
—
bezwaren tegen, over Tien Goboden;
V:178
—
—
klaehte tegen tweeden Ring; V
53
—
—
borwaren tegen zijne zitting; V: 115,
120, 123, 140
—
Morgan, G, brief over Hnwelijks—Lioentien; X
146
—
Mnrray, A (son) en Ds P K Albertijn. noar do nit—
gewekenon; VII: 273
—
Murray, J, beroep als Prof. aati het Theol. Sem;
IX: 48
—
—
en Prof. Hofmeijr, bozwaren tegen honne
sitting in Synode; X : 6
—
Murray, A, (Moderator), afgovaardigd naar hot
Presbyteriaausohe Conoffie; XIII : 10
—
Naude, S P, vs “Orakel Spreuken”; N : 30, 31,
33
—
Reid, kisobten tegen Prod, van Colesborg; VIII
10, 30—34, 42-46
—
Roubaii, do B H F, klaohten tegen; VII :255, 265,
275-278
—
—
verzoek om van censuur ontslagoñ to wor
den; VIII : 10, 23
—
Hoax, P, verzook als l’rodikant to worden toegela
ten; VIII : 17, 18
—
Shand, appol tegen toelating van Do H A Mocrreos
tot do Ringsvergadering; V : 115, 119,
129, 135, 140, 160
—
—
momorio om hem to verplaatson; VI : 196,
294, 230, 232, 233
—
St~gmann, 01 W (son), memorie om inlijving van
St Stephens; IX : 6, 8, 21, 27, 41-43,
68, 69
—
—
golegitimoerd; IX : 70
—
—
J A, vorzook om als Pred. to worden
toegels ten; IX: 7, 15, 19
Ps. -Thomson, W’ R, gologitimoord; IV: 87
—
Velden, P van, protest tegon zijno zit~ing door Dr Heijus
on Do Spijker; VIII : 12, 14, 15
—
Riot, T J van dor, ponsioen voor; XIV : 31, 72
—
Toit, S J do, zaak togon; XIV: 32,\~~~2
—
Loipoldt, C F, aaozoek om toelatiog; XV : 30
—
Helni, S P, nb zendoling naar hot buitonland afgevaar
digd; XVI: 17, 27
—
Pienaar, D J, van Krnisvalloi; XVI: 30, 37, 43, 44
—
Berrango, J C, Prroses Synodi; I : 1
—
Borohords, M
do
II: 29
Horold, T J
do
III: 57
—
Spijker, J
do
IV: 84
—
Murray, A, sen
do
V: 114
—
Robertson, W (Pr)
do
VI: 194
—
Fanre,PE
d~
VII:150
—
Robertson, W (Dr) do
VIII : 4
—
Faure, P B (Pr)
do
IX:
—
Murray, A j~n
do
X : 5
—
Fanre; P B (Pr)
do
XI: 5
—
Faure, P B (Pr)
do
XII : 7
—
Murray, A jun
do
XIII : 5
—
Vandewall, 01
do
XIV: 5
—
Murray, A
do
XV : 5
—
Murray, A
do
XVI : 5; XVII : 6; XVIII
:5
—
Hofmoyr, J H
do
XIX: 6
—
—
—
—

Borcherds, M, Scriba Synodi
Herold, T J
do
Spijkor, J
do
Murray, A sen
do

I : I
II : 29
III : 57
IV : 84
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Os. Robertson, W (Or)
—
Smidt, A
—
Faure, Abr

do
do
do

V : 114
V : 194
VII 251;

Robertson, W (Dr)
Hofmeijr, J H
Muller, C F .1

do
do
do

TX: 1 tot XITI
XIII ; 5
XIX: 6, 12

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

VIII : 3; IX
;

5

Berrango, J C, Isto Actuarius Synodi; IV: 88
Fanre, P [~, Actuarius Synodi; IV : 88
Faure, Abr
—
—
V: 115
—
treedt af ala —
in 1867; XI : 6
Murray, A jun, bonoemd—
—
XI: 6
—
treedt af in 1876; XIII : 6
Luckhoff, A D, benoemd in 1876; XIII: 6
—
treedt aT 1890; XVII: 10
Kotze, Dr, Actuarius 1890; XVII : 10

Berrange, 3 C, opont do Synodo; I : 2
Borcherds, M
—
—
II: 2
—
Herold, T J
—
—
III : 58
—
Spijker
—
—
IV:8
Murray, A son
—
—
V: 114
—
Robertson, W (Or) —
—
Vi: 194
—
Heijns, S P (Or)
—
—
VII: 250
—
Sutherland, H
—
—
VIII : 4
Brink,J
—
—
IX:5
—
Murray, A sen
—
—
X: 5
Murray, Ajnn
—
—
XI: 5
Fanre, P E (Dr)
—
—
XII : 5; XIII : 5;XIV
:3
—
Vandewall, G
—
—
XV: 5
—
Murray, A
—
—
XVI : 5; XVII : 5;
XVIII: 5; XIX : 6
—
Berrange, J C, sluit do Synode; I : 21
—
Boroberds, M
—
—
II : 58
—
Edgar, G
—
—
III : 77
—
Beck,JJ
-~
—
IV:106
—
Roid,T
—
—
V:183
Roux, A (Or)
—~—
VI; 241
—
Toit, du A
—
VII: 294
—
Robertson, W (Dr)
—
VIII : 56
Murray, J
——
IX : 82
—
Stegmanu, G 57 sen —
—
X: 166
—
Kriee,WA
—
—
XI:84
—
Knys, A GM
-—
XII: 72
—
Hofmeijr, J E
—
—
XIII : 68
—
Lnokhoff, A D
—
—
XIV : 77
Muller, ii F J
—
—
XV : 87
—
Lonw,AA
-—
XVI:66
—
Albortijn, 3 R
—
—
XVII: 85
—
.Joubort, W A
—
—
XVIII : 71
—
Niekerk, G van
—
—
XIX : 77
Doofstomnion en blinden; XIV : 63, 64; XV : 25 66, 84; XVI;
41; XV1I : 68, 70; XVIII : 26, ;~7, 42; XIX
:17,88
Doopnaam van oneohte kinderen; XIII: 57
Doop, prodiken over den ~oi1igen; XIV : 39
~Doopondei~s; XIV : 28; XVI ; 25
Doopcodels bij aanneming gevraagd; XV: 18
Doopgolden, ens., afschafflng san; XV : 17
Doopsbediening, buitengewone; IV : 94; XIV : 34; XVIII:
22
—
oudors doen zelven aanzoek bij den Leeraar;
IX : 5
—
aan kincleren wjor ondors aan andore Kerk—
•
genootsohappen behooren; XI : 36
—
ann kindoren wier ouders niet Iidmaten zijn;
XIX : 65
—
aan kinderen dorgenen die slechts burger—
lijk ge’trouwd zijn; IX : 38
—
aau kindoren van Heidene; X: 147
—
oudors die niet loden zijn staon or nietbij;
XI: 81
aan kinderen tot lSde en lGde jaar; XVII
21,76
—

Doopsbedi-ning, aan kinderon van rondtrokkers; XVIII
16, 34
—
in Eng~Ischo Kerk; XVII1 : 22
Doop- en 1idmat~nroiatora:
—
afschriften van; XIV : 11, 40
—
in Zendinggomeenten; X : 154
—
vorm~n van; XIV: 12
Dorpen, hoe so to stichton; XII ; 55
ljriotal, hoe to wordon geformeord; XI : 63
Urukpers; XVIII: 69, 74; XIX: 70
I)rukwork, Synodaal, tenders to vragen; XVI : 55
B
Echtsoheiding; XVIII ; 69
Emeriti hobben geene zittin~r Ic do Synode; X : 65
Engolsch prodikon; IV : 89; XI : (52
Erkendo Protestantacho Kerken; XIII : 63
Evangeliedienaren, noodzakolij kheid van ware godsr rucht
voor; X : 67
Evangolieprodiking, speciale dionsten; XIII : 18, 20, 61; XIV
:9; XV; 78; XIX: 82
Evangelisatia in het Transvaalnche; IX : 16
Evangeliston, het work vail; XIX : 13, 16
—
school voor irboorlingen te Umtata: XIX: 19,
58
Examen in Bijbelkennis; XVII : 77; XVIII: 61; XIX : 31
—
—
oefenaar, ens.; XVII : 73
—
in do leer on gesehieionis onzer 1< erk; XIX ; 32
gelijkstaande met matriculatie; XIX: 62
—
Godsdimrtonderwijzers en Zondolingen; XVIII ; 44;
XIX; 20
—
Matrionlatie; XVIII : 58, 64,, 65; XIX : 49
——
Iotermediair; XVIII: 64; XIX: 49
—.
Science B A; XIX: 49
—
B A in do letteron; XIX ;49
—
van Godsdienatoefenaars voor den Ring; III: 75
—
Admissio; zie onder A
Examina, Logos voor; XVIII: 70; XIX : 50
F
Fends tot oploiding van Onderwijzers; XII : 36
—
—
minvormogondo jongelieden voor do
Evangeliobediening; XIII : 61;
(Cominissio daartoe aangestold).
XV :43
—
ter ondorstouning van hulpbohoovonde gemeenten; XVI
48, 52, 53, 58, 59
—
Synodalo, heffingen voor; XVIII : 40, 45
—
Syn opvoedings; XVIII : 41, 45, 46
—
Sustentatie; XVIII : 42, 43
—
Prod. Wed.; XVIII : 47, 49, 50, 51, 56; XIX : 47, 68
—
Prod. pensioen; XVIII : 48, 51-53; XIX: 69
—
—
aandeel aan; gem. Pretusvillo, Venter
stad, Stoytlerville, Portervillo, Mon
tagu; XVI1I : 48, 49; Wellington;
XV1II : 55; Moltono; XVI1I: 71
—
—
Knysna, Calvinia onTransvaalscho Ker
ken; XIX; 69
—
—
Cemeonten in Bechuanaland; XIX : 70,
73
—
—
Niouw Bethesda, vrijstolling van bopa
lingin art. 398; XIX :72,73
—
—
Simotsatad; XIX : 73
—
Pred. Wednwon. Da C T Solicits; XVIII : 69
—
Mafoking; XVIII : 69
Fondson, Kerkolijke, Rapport van Commissie; XIV 75;
XV: 50, 51, 82; XVI : 12, ii, 23, 26, 27, 39, 64;
XVII: 85, 54, 55, 57; XV1II : 40, 45 47-53;
XIX ; 67
Formulier van bovestiging van diakenen; XV: 18
G
Geboden en goloofsartikelon elken Zondag golezen; X : 87
XIII : 55
Gedoopten on aangenomenon door Zondelingon, hoe zij lode
niaten bij ons wordon; IV : 92

6
Gemeente Vri~burg; XVI: 16
—
Upington; XVIII: 11
Gemeenten, vermeer rxing van haar getal; V: 133
—
zonder grenssch~idirg; XIII : 6
—
—
Wijnberg, Ilondeboach, Kaapstad; XVIII
21
—
vacanto, verrorging van; XV : 5, 62
—
mogen kaar leeraars niet bedanken; XV : 15
—
verdeeling in wijken; XV : 15
—
hnlpbehoevende; XVIII : 25, 41,42
—
vercieeling van groote; XVII1 : 70
Gesohenk van zeldzaam exemplaar van canones vanDordrechi;
XV1:61
—
van den heer H C Nelson en echtgonoote; XIX:
18
Geschil H P Stoyn en Kerker cad Swellendam; XVIII : 62
Gezangen bij Engelechen dienst; XI: 38, 18
—
bij ilnilanclsohen dienst; XI : 38
—
en Psahnon, verbetering van wijzen; XIII 56;
XIV: 38; XV : 74; XVI : 23, 24 (zie ~angwijzen)
-~
en Psalmen, vermeerdoring van; XIV: 38, 45; XVI
24
—
goedkoope uitgave; XVIII: 25, 26, 69
Gezang bij opening der zittingen; XIX : 7
—
Ijoeken to vorkoopon; XIX: 71
—
—
uitgave in Tonie-Solfa; XIX: It
Glen Lyndon en Adelaide; XVII : 68
Godsdier-st op scholen; XVIII: 61
Gondsdienstig onderwijs; V: 143
Godsdionst-onderwilzers, bepaling omtrent; X : 99; XII : 33;
XIV : 58; XV: 59; XIX : 20
Godsdien~toefeningerr ann do diamantvelden; XI : 49
Goeden Vrijdag, viering var, den; IX: 50
Goudvolden, de; XVI : 9, 56
Gouvernem eats toelagen voor soholen; XIX : 3
Ga-atificatie aan Assistent Scribe; XIX: 83
Greia.scheidingen—(zie ook “Memories” en XVIII : 21)
—
Tijgerberg; XIII: 63
—
twschen Paarl en Zwattlnnd, III : 63;
IV: 94
—
tnsschen Talbagh en Worcester; III: 63
—
Piquetberg; IV: 94
—
Hottentots Holland; IV: 95
—
Zwartberg (Prins Albert); VI: 225, 228
—
tusachen Stellenboach en Somerset West;
VIII:37
—
van Richmond; IX : 39
—
Fraserburg en Victoria West; XI: 40
—
Fr-~s~rburg; XI: 41, 77
Prins Albert; XII : 17
—
tusschen Maraisburg en Tarkastad;
:16
—
van de gemsente Philipstown: IIV~ 32
—
Namaqnaland en Troe Troe; XIV: 82
—
Venterstnd; XV: 32, 34
Porters Pie; XV: 24
—
Griqanland Oost; XV: 19
—
Heidelberg en naburige gemeenten: XVI:
16, 43
—
Bekendmnking ann ‘tGouvernoment;X VII
13
—
Kerkelijke or’ Burgerlijke; XVII: 20
XVI1I : 19, 20
H
Handbook, Kerkelijk; XVI : 9, 10, 25, 56, 63
Heffing van lOs van elke 50 lidmaten; XV : 18
—
~ynoaIe I onds; XVIII : 45
—
Poop en Aanneming; XVIII : 46
Heilsieger, bet, nan biting van loden der Kerk bij; XVI
60, 63
Herderlijke Brief, do eerste; I: 17, 19; XV : 75: XVIII: 68;
XIX:14,77
Honoraria van Bingscriba’s en Qn~stors, afschaffiog van;
XVI : 12

Hoogleeraren, salaris van; XV: 54
Hollendsoh en Engelsch; gelijke rochten voor bet; XV.:
64, 68
—
verplichtend bij hIde kias ondeiwijznrs~examen;
XIX: 32
—
onderwijs in do Publieko School; XVII : 12, 17,
47
—
Inspecteurs behooren hot te kennen; XIX
33
Hoofdstuk III der Wetten, op aangedrongoc; XVII : 18
Hugonoton; gedenkteoken van aarikornst der; XVI: 10, 43, 46,
55, 62, 65; XVII : 9, 72; XVIII: 54, 55, 56; XIX
10, 12, 14, 28, 30
Huisbezoek; III : 65; XVI : 13
Hulpbohoevende Gemoenten; XVIII: 25, 41, 42
—
Stndenteu; XVIII : 62; XIX : 51
—
Centralo Comm. van advies; XIX : 51, 54
Hobppredikers, op dezelfde wijzo tils Prodikantan gekozen;
XII : 53
—
bopaling omtrent; XVII : 18; XIX : 65
—
behoefte Han; XV : 27
—
hebbon goon r~ cht om bij Korkerandsvergada~
ringen to prasideoron; XIX: 65
Huwelijks Inzegoning van Hei onon; II : 46
—
—Christonon met Hoidonon; IV : 103
—
—
ongedoopton; IX : 63
-—
—
vragen over; IX: 64
—
Ordonnantie, bepalingen van; IV :91 en 92; V
171—173
—
—
vragou over; IX: 64; X : 15, 77;
XVI: 56, 57
—
van de Mist; X :78. 119, 141; XVI
:63
—
—.
Commissio benoomd XV: 84
—
Wet; V~1 : 236
—
veiboden graden; XVIII :~18
—
Joden en Jodinnen; XVIII : 18
—
Ps C Muller in minderhoid; XVIII : 68, 72
—
met custer van overledeno vronw; XII : 53, 64;
XVIII : 16, 17, 18, 20
—
I,icentie;X: 121; XIII:62
Huwolijken, Korkelijke inzegening noodzakelijk ; XVII
4,83
I
In momoriam; XVIII: 8, 10, 30, 70, 75; XIX : 7t~
Iutijving van Presbytericansohe Kerker; IX : 18; VI: 238;
VII : 261; VIII : 22, 24; XII : 25, 26
—
St Stephen’s Gemeente; IX : 72
—
Vrijburg, Mafeking en Upington; XIX :7, 8
—
Transvaalsche G meenton; VIII : 16, 20, 28
—
—
—
opinie van den
Proeureur-Goneraal er over; VIII: 20
Insolcentie van Korkeraadsleden; VI : 240k X 146, 156; XIII
18, XVII : 19
Inzogening van Zend~Iingen en Hulppredikers; X : 21
Israel, Zending onder, Commissio; XIV : 57; XV: 82; XVI
51; XVIII : 67; XIX: 64
-

K

Kaaistadscbe zaak, schikking; XVII: 53
Kakamas- en Zootap-Arbeidskolonion; XIX: 23
Kandidaten in do Theologie, weae.~s ziekte naar hetvaderland
terarkeerende; VIII: 50
—
voor Koloninbon en Bnitenlandscben djenst mo
goat niet golegitimeerd worden; X : 143
—
in de Theobo~ie, hot prediken van; X : 150; XVI:
45, 46
—
tot den Heiligen dionst, nit hot Buitenland; X:
151
—
bepaling omtrent hot prodiken van; XI : 62
—
tot den Heiigen dienst, rio, XI : 30; XVI : 16,40,
XVII: 18
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examen van; XVII : 29; XVIII: 12; XIX: 48
tot Hulppredikers; XIV : 23
—
on Studenten, toezicht over; XI: 62
Rennisgeving aan regeering van porsoneel van zekere Com
mission; XIX 83
Eerk~bostuur, Artikelen over; IV : 89, 9
—
voorstol van Do W P do Villiers; XVIII : 9
Kerkbocle, do; XVI : 27, 53, 54, 62, 63; XVII : 53. 83; XVIII
t9, 70, 74; XIX : 70
Kork en Staat; IX : 25
Kerkalmanak; XVIII: 39; XIX: 70
Kerkelijk Kantoor; XIV : 49, 57; XV : 58, 71, 73, 84;
XVI : 7, 0, 54, 55, 64; XVII : 58~
XVIII : 40, 48
Kerkolijk recht; IX: 20—22
Kerkelijke Wetten, opotelling van; I : 5, 11, 12—17; II
32
‘Kerke’aad, hoe to hondelen met zonden, otrafbaar bij
Iandswet, ter zijnor kennio gobraoht; XVI
57
Kerkeraadsleden, eeoigo zaken betreffende; VIII : 39; XI
35
—
kiezing van; II : 47; III : 63; VIII
38
—
moeten nakomen do verbintenisoen door
hunne voorgangero aangegaan;
78
—
bloedverwantechap, onderdom, enz. van;
X : 90 en 100, X1V : 16, 19, 21; XVI
14
—
bet tronwen met eene Roomsche vrouw;
XIX : 82
Kerkelijke eigendommen, f do Kerkeruad recht heeft om
ochonkingen to doen van; XIV
34
—
—
vrijstellinr van bolasting te be
komon; XIX: 64
Kerkelijk ouderzo~k (visitatlo); I : 10; II: 32, 38; IX : 34,36,
37; XI : 28; XVI : 13
Kerkvisitatie; VIII : 35, 36
—
porsoonlijko XII : 37, 40
Kiezing van Predikanton, invloed bij; XV: 33
Kiesreoht (rio ‘V’ije Verkiezing”)
Kinderherp, do, XV : 43; XVI: 24
Kindoruriond, do, XVIII : 27; XIX: 31
Klachtzaken (Bez~ area, ens.):—
—
van Wijnberg omtront plasts alwaar Kerk moot
gebonwd wordon; III : 74
—
Zencloling B Smit en Ker1~oeraad va’ Stelkn
busch; III: 76
—
van D Pringlo tegen Do Welsh; IV : 87
—
van DrHonéy; IV: 98
—
van Qunstor van den Swellendamsehen Kerke
raad; IV: 98
—
Km-rkeraad van Swellendam vs Korkeraad van tie
Kaapstad; IV: 104
—
van Kerkerand van Kaapstad en oonigo gemeen
teleden; V : 117, 120, 128, 130, 145, 148 isg
—162, 164, 170, 1.73, 176, 179
—
(iescliI tu~schen Korkoraden van George en
Itlesoo1b~ai over Kerkgebouw san de Grobbo
loaromivior; VII : 274
—
Kerker~ad ‘.an Ladiomith te~en den Ring van
Swellendam en deszelfs Soriba; IX: 8, 36
—
JHCetz”e;IX:I
—
Lartismith on Swellendam; 1X: 11
—
tegen den Ring van Tulbagh; IX: 24
—van J P Korston tegen Eerw F L CachVt; X
25
—
van onvergenoegdheid to Riebeekskasteel; X
:47
—
van Haupt vs Do Van der Lingen; X: 61
—
van Kerkemnad van Zwartlaud vs do Zending
Commissie; X : 62, 63
—
van Heuscien vs Komkeraad van Victoria; X : 63,
lbS
—

G Lonw vs Kerkoraad van do Paarl;X
162
—
nit don Vrijstaat over prijo van attestonin~do
Kolonie; XI: 52
—
van J B Hugo, van Worcester; XI : 52
Klaehten, ens.:—
—
von P Wootorman Hoisthuison, van Victoria West
XI:52
—
van L de Beer tegen eenigo E’redikanten; XII:
Si
—
van G J Alborrijn; XII : 11, 56
—
tegon Zondeling Hofmeijr; XIII : 57, 62
—
van Do Bock tegon Ka9pstadschen ding; XIII
57,58
—
van per~c~nen die niot loden sun; XII : 17 —
—
verlenging van tijd; XVIII : 67
—
van P B do Kook tegen Ring van Swellendam;
XIX : 43
Kleederdracht va” Predikanten en Ouderlingen; XV: 10, 22;
XVI: 49
Kootocholen districts; XII : 38
Kostooholieren, meereome on’lersteuning aan behoeftige; XIX
32, 64
Kotze zaak:—
—
Eisch van retractatie, onz.; X : 84, 85, 88,
90
—
Commiooie aangestold om aangaan’le uitopraak
to advisooren; X : 90
—
Advies van Commissie en antwoord van Do
Kotze; X: 92
—
Do Kotzo lovert verklaring in; X: 96
—
Rapport van Commiosie over verkiaring; X
98
—
verdere discnooio; X : 98, 99, 102—104, 117,
en 118 (esne nieawe Commissie aange
oteld)
—
Rapport van 2do Commnissie; X: 125; diocusoie
X : 125—130
—
Vrage. betrekkelijk deze z~ak; X: 134, 135
Rapport op vragon van Do Kotze;~X: 142
—
Verzoek van I’rocureur,m cm afochrifton; X
‘54
Dagvaarding in handen van Procurour tier
Synode; X : 158
—
Brief van Do Kotze; X: 163
—
gemeente Darling; X : 163
—
(Zio verster Burger.zaak; XI : ens. behan
deld)
—
Objoctio van Predikant van Tuibagt; XI
16—18
—
Kooten in deze soak; XI : 22, 76
Kweeksoheol, Th~ologi~cho; zio Sotdinarinm
Kweekeling-onderwijzero, toelaag van; XLV : 60; XVIII
37, 38
—

J

L
Leden, verlaten tier Kork door; XVI: 13
lango don opoorweg, verzorging van; XIX : 53,
55,56
—
van Zonding.g~’mesntemm, hoe aangonomen; XI ~ 69
—
die door tlurgorlijko Rech’bank wegens misdaad ver
oordeold zijn, hoe zij behandold mooten worden;
XI:81
—
van andere Korkgenootochappea, boo zij bij ons Ker
kelijko voorrechton verkrijgen; X: 140
Leor, verk]aring van gehochtheid aan do; XIV: 25, 27
Leeraren to bodanken ‘die goon nut doen”, voorotol om dit to
doen, X : 135; Commisoie benoomd, XIII : 66;
XIV : 21, 22
—
naburige, moeten du1~wijIo olkandor bezooken; X
145
—
die huuno botrekkmng noerleggon con secular ambb
to bokloeden; XIII : 67; (Art. 337) XVI 40
—
vierjarig verblijf in do gemeente; XV: 14

Leges, bij aanaoming w~.or betaald; XVI : 55
—
heffing van buitensporige; XIX : 47
Logitimatio van Predikanten, vorzoek van de Vrijstaatsche
Sy-node; XIV : 47; XV 43
Lidmaatsbewijzen, hoe lang goldig; XV: 17
Lidmaten van hot buitenland komende, onderhond met Leoraar
on Onderling; X : 87
—
afsnijding van, XVIII: 21
—
rochton van; XVIII : 22
Loedolff-zaak:—
—
Protest van Ouderling Loedolff tegen samenstelling
der Synodo als oawettig; X : 5
—
Kennisgeving van voorstel; X : 11
—
Toelichting van
do
X : 51
—
Commi-sie aangestold; X : 52, 61, 64
—
Aanzook bij hot Hoog Gerechtshof om een Inter
dict; X: 81
—
Uitspraak van Hoog Gerechtshof ingediond; X:
105
—‘
B.B. Leoraren en Onderlingon van Vrijstaat,
Transvaal on Natal, aismodo do boido Professoren
en do Predikant van St Stephens vorlaten do
Vergadering; X : 1(5

—

—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—

—
—

M

—
—

Mashonaland; XVII : 34; XVIII : 42, 69, 74; XIX 8, 9
Matigheidsgenootschap, Commissie benoemd; XIV : 51, 52,
69; XV: 74, 75
—
(afschaffing); XVI : 30, vv. XV1I
70
Meerderheid, volstrokto; XIX : 63
Memories (Verzookon, nun):—
—
van Zondeling Marquard cm Ordening; II: 32,
40
—
van Corns, do baa; II : 59
—
van Van Lingon; III : 61, 69
—
van inwone,s van Piquotberg om tot Zwartland to
mogen bohooren; III: 72
—
van den heer Vogelgezang om ala Zendeling te
worden geordend; V ; 138, 153. 154, 176; VIII
: 55
—
van den Zondeling Vorbaag; V: 143; VII :273
—
van Kerkoraad van Piquetberg om salons voor
Predikant; VI: 196
—
nan hot Gon’vernomont om salaris voor nienwe
Predikanton; VI : 226
—
van Johan Kretzon; VII : 259, 2f 5, 269, 280;XVI:
21
—
van Eorw. hoer Pohue; VII : 259, 280
—
~an hot Gouvernoment om pensi000 voor de Wed.
Stucki; VII : 259, 280
—
van Burgorsdorp om leoraar to mogen boroepon;
VII : 267
—
van Jan Venter, over hot zingon van ~Jo Evang.
Oezangou; VII : 288
—
van Korkorsad van Gooz’ge om niouwon 1-hug;
VII : 274
—
van Korkera~d van Middolburg, verzookeado om
aenstelling van Do J Murray ala Consulent;
VIII : 10
—
van Candidaat Huot om goexaminoerd to worden;
IX : 8, 43
—
van inwoners van Riobeekskastool cm tot oene of
zondorlijko Gemeonto to worden vorklaord; IX
10, 12, 18, 31; X : 47, 119—121
—
van kiourlingon to Goorgo; IX : 11, 49, 76, 79
—
van Korkeraad van Snthorland; IX : ii, 39
—
van L Witstiln, IX : 11, 40; X : 147
—
van M 3 Woober; IX: 20
van C W Raath; IX : 25, 26
—
van Korkoraad van Wellington; IX: 33,
Gronsschoiding van Richmond; IX : 39
—
—
Frasorburg en Victoria; IX
40
—
van Paarl over Kiesrecht; IX : 50

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
on’ Thoologischo Kweokschool aldaar te
niogen hobben; IX : 56
van Napior cm tot nienwe Gomoonto vorklaard to
wordon; ylI : 287
van Riobook West; X : 15
voor vrijo verkiezing; X : 17; XVIII : 9
tegen
—
van Somorsot Oost; X : 32
over legitimatio van Ds F L Cachet; X: 34, 35
over vergrooting van Ring van Albanie; X : 22
over riieuwo Gemeento Tarkastad; X: 25, 169
van Eorw. Knobol; X: 54; XIV : 33
van don beer N G Vos; X: 54, 102, 162
van Candidaat Van Warmolo; X: 54, 56
van Colesberg over Iiboralisme; X . 61
van Eerw. Ruijtenbeok, X : 68, 117
van E~ienozor Kapel; X : 68, 117
van Ds Ham van Villiorsdorp; X : 79
van Van Rbijn, anamon als Godsdionstonderwijzor;
X 80
over handhaving dor leer; X : 84
van Koeborgen—afzonderlijke Gomeonte; X: 102,
122
van Grey Kork
do
do
X: 102
van Student Rousseau; X : 104
van Student Hofstede; X: 105
van J D dn Plessis, toruggavo van £50 voor do
Kwookschool; X: 105
van niouwe Gemeonte te Willowmoro; X : 130
van Zendoling Van der Rijst; X: 140
uit Wellington over ‘Liberalen”; X : 143
van Eorw. heor Jongoneol; X : 147
om tot Riebeok West to bohooren; X : 154
van J D Rotief; X. 154
van Eerw. he~r Roth; X: 157
drio naar do Ringen eersvezen; X : 162
van Eorw. beer Smoer; X: 163
van Schotscho Gemeonto van Somerset Oost; XI
32, 71, 78
om niouwo Gemeonto to Philipstown; XI : 40
—
—
Calitzdorp; XI : 40;
om verdeeling van Philadelphia; XI : 40
over grerssoheiding van Fraserburg; Xl: 41, 77
—
—
Prins Albert; XII: 17
vanSjLatski;XII: 56
van Prins Albert o7or bet bedanken van eon Pro
dikant; XII : 31, 32
nit do Gemeento Calvinia; XIII : 17, 21, 22
—
Victoria West; XIII : 35, 46, 47
van loden van Aohtorbaai, Vredeburg, [lopefield;
XIV: 31
van Kimborloy on Dutoitspan; XIV : 31
van Ventorsburg; XIV : 32
van Niouw Bethesda; XIV : ~3; XV : 30; XVI
51
van N M Barkhuizon, Knijsna; XIV: 58
van Noordor Paarl re Prod. P. Fends; XIV : 59
van don hoer Hugo, diakon Simonsotad; XIV

van Ds T MoCarter; XV: 86
van den hoer McKinnon; XV: 44, 49
van Moltono, Storkstroom; XV : 39
van Krnisrivier; XV 38
in druk riot ontvangon; XV; 24
ontvangon; XVI: 11
van Griqualand Oost; XVI : 20, 43
van J Pdo Wet; XVI :30,31
tegon aannoming in liet Engolseh; XVI: 33, 60
van Do D J Pienaar, van Kruisvallei; XVI : 30, 37,
43, 44
van vior leden uit Griquastad; XVI : 44
van T C Dongos; XVI : 46
van Former Sijpkens; XVI : 46
vanA PJvandeaPoel;XVI:53
van B B Auret; XVI :53
van oonigo stodenten jr Kaapstad; XVI: 59
yanTCBotbfl;XV1:0

9
Memorie van G W B Wehmeyr, Uniondale; XVII
van 700 en 1,300 loden van Kaapstad
van 86—tel personen nit do Gemeonte Jleanfort
West; XIX: 44
Mé~noriam, in; XV: 12 (zie ook letter I) XIX 79
Moderator (Zie Pt~ses Synodi)
wijzo van kiezing van; X: 48
Moderatnur, eerste voorstellen omtrent; II : 42
vermeerdering van maclit; XVI : 7, 8
—
geene nitnoodigingon bij ‘t sluiten van do Synode
XVI : 10
Mohammedanen, arboid onder; XIX : 22
N
“~&àkhs derKerk, officieele; XVI : 7
~aamsverandering van gemeente; XVI: 10
~N~th~re vereoniging met Cemeenten in Basutoland; VIII
21
•Nederland, band met hear verbroken; X : 87, 90
Kërkelijhe strijd in; XVI : 55
Nederlandsche Geloofshelijdenis niet in do orIo”n~ntio ~e
noemd; XI: 53
Nieuw examen, geUjkstaande nan ‘t Hatric.; XIX: 62
~ieuwe Geireenten wanneer zsj osoge: opgericht en erkend
‘woi’deñ; IX: 6!; XIII : 54; XVI : 10
Nienwo Geceecten, onkonten bijhet sticilten van; XIII
63
Nienwigheden, Commissie over; XV : 45, 46
Nó~maaIschool; XI : 54,15, 7~; XII: 21; XIII : 39, 40, 41,
48, 52, 63; XI~ : 60, 67; XV : 66, 71;
XVI : 47, 48; XVII : 62; XVIII : 37, 38;

XIX:34

er zal eene opgericht wo den; XlIi : 41
aen do K~apstad, indien eene goode aanbie
ding wordt godasa; XIII : 54
—~
Curatoren aangesteld; XIII : 55; X1V: 68
—
hebben machI tijdelijko bepalingen
te maken; XIX: 35
-~
Synodale Commissio hepaalt plaats, zoo zij
niet can do Kaap I neil; XIII : 54
•
—
Collectanten aangest old; XIII : 54; XIV
•
66
—
Gebosewen; XIV : 6~, 74
Rapport Rector; XVIII : 37; XIX: 34
tastbaar bewijs van wairdeering nan Br S V
Hofnieyr; XIX. 30
—
Ann Rector en Assistenten; XIX: 34
—
Cursus voor geniatriculeerde Studenton; XIX:
35
—
vcorwaarde waarop huip nan Studenten ver
bend wordt; XIX : 35
Bets zen voor Dagscholierou; XIX: 36
—
Diensten van Ds Steytler orkend; XIY : 36
—
L)aakbetuiging aan den Rector; XIX : 36
Ncorder Pacri, stichting dor Gomeente; XIII: 65, 64, 95
Notubeni, slechts van eerste zitting dot’ Synode door allen on
derteekend; IX: 8
van Ring, afschriften van; XVI : 13
van Synode, gedrnkto overgenoinen; XVI : 29
—

0
Onclerteekeningsformubo veranderd; X: 82
Ondersteuning aan hulpbelaoovendo jongelingen die verlangen
Zendelingon to wordon; XIII : 27
Onderwijs van Heidonen; V : 145
in bnitendjstrjcten; VII : 2117
—
Regbonient op; IV: 69, 98, 102
—
near volkobehoef to; XVIII : 57
—
in Zeodingscholen to wnrden beperist tot Standaard
III; XIX : 36
—
—
to zijn naar behoefto 6cr ge—
kleurde kinderer; XIX: 37
Oztderwijzere,oploiding van; V : 171; VIII : 13, 38
•
Fonds daartoe; XII : 36

Onderwijzers root’ !andelijke bevolking; XII : 38; XVIII
57
—
Cornmissio om zo uit Holland to ontbieden;
V1II:48,53
dnderwijzendo Univoreitoit; XVIII : 62; XIX : 33, 34
Openbaro orzodelijkhoid; XIX : 81
Opeabare Oodsdienetoofening, 000suur van eee lidmaat we
gens vezuiln van; XIV : 28
Opg~ve nan Zaakgelaetigdo van able opbrengstm voor do Zending; XIX: 10
Opinies, verzam•iing vn rechtsgelaorde; XVI : 28
Opleidiugschoob to Wellington; XVII 64; XVIII : 43, 44~
XIX : 20
—
meerdere ondero;ening; XIX : 21
—
toelating vnn minder ontwikkolden; XIX
21
Opvoedingscommiseie; IX : 74; XII : 23; XIV : 60, 76; XVIII:
55; X~X 32, 63
—
zaak; Ix:: 46, 46, 74, 79; X : 70—72; XIII : 43, 44;
XVIII : 55, 57, 61
—
bozuinigine dot’ regoering in zako, commissie be—
noemd; X V : 86
—
Commissjo ona or roes’ to collecteeron; XI : 7 8
Ordening van Dc Hunt; IX: 47
—
Meirin~; X : 14
—
Do S P Maiherbe; XVIII :20
—
Zeneling Van dc, hoe; XI : 70
—
den leer Dyke; VII : 258
—
Zendelingen, bopaling omtrenf; XII : 33
—
Inboorling-E vangel late’; XIX : 82
Ordonnantie, do; XI : 20, 26, 27, 38, 43, 44; XLI : 7, 8,10—12;
34, 36; XVI : 10, 27; XTX : 38, 39, 40,
45, 52, 83
—
Comniissie over, XI , 81, XIV . 73
—
—
vorsag von; XIII : 63; XIV : 69; XIX
52
—
—
of ado van etnendatje op to trekken;
XIX : 53
Ouifel’dom van lidmaton bij aannoming; XII : 36; XV : 17;
XVI:20,21
Oud—Kerkeraadsbocben; XIV : 20, 38

P
Parlementaire Commisajo van Onderwijs; XIV : 64
Parochiaal stebsel; X : 79; XIII : 37—39
Peasioenfonds Voor bejaurdo en zi~kelilke Predikanten; XI
69, 70, 72; XII : 52, 14, (13, 69; XIII : 47,
49, 61, 66, 61; (classifleath) 62, 66 (XIV
70, 71, 71); XIV: 23; Genco undig Certifi—
cant; XV : 39, 78; XV : 4~, 44, 54, 51, 57, 81,
86; XVI : 38, 42, 64; XVII : 39; XVIII : 48,
68; Weli;ngton; 11, 12
—
aan Zonde;ingen en Godsdier stonderwijzers;
X : 95
—
nandeel Zendelingen lu; XVIII : 4$
—
von:’ Onderwijzers en Onderwiizvres.en;
11111:42
—
‘a4nzoeg Ds 0 9 Morgan; XVIII : 48
—
ciassificatie; XVIII : 71
•
Knijsha; XIX
XIX :: 69
• —
Calvinja;
69
Transvaasche Kerken; XIX : 69
verandoring van 05 in 60 m art. 443; XIX
70
—
Gemeenten in Bechnenaland; XIX : 70, 73
—
Nienw Bthsda; XIX : 72, 71
—
Simuset at; XIX : 73
Pensioen nan Ds J A 6teg:nar.:; XV : 35
—~
root’ Eerw Kroze’n; XVIII : 44
—
vanDsGvdIVaJ;XVJI[:49
Pensioenen, Gouvernomen:s, Commiesie benoenad; XV : 82;
XVI 63
Permanente Commission, hoe govormd; XII : 20; XIX
10
—
Conreners I enoend; XIX : 59
—
—

10
Permanente Commissie van Revisie; XI : 77, 81; XVI’: 56, 58,
64, 65; XIX : 44, 45
Personeel van eenige Commissies; XVII : 81; XIX : 65, 72,
75
Predikant is niet verplicht bij vertoon van licentie een huwe
IijL~ te bevestigen; X : 121; XIII : 62
—
ontevredenheid van eons Gemeente met haror.;
XIV : 21, 22, 46
—
bezoldiging van; XV : 19
—
Pensioe,ifonds in elks Gemeente; XIII : 36
—
veranderingen; XVII : 38; XVIII : 48
—
aanzoeken van kwijtschelding; XVII : 38
Predikanten Zendiug_Vereeniging; XVIII : 46; XIX : 19,
58
Prediken in Paroohie van een anderen Leoraar (Art. 45);
XI : 42; XVIII : 18; in bet Engelach; X
13
Presbyteriaansch Concilie van 1876. De Moderator, Os A
Murray, afgevaardigd; XIII : 10; Versing;
XIV: 77
Dr Robertson, Secundus; XIII : 55
Prof Hofmeijr; XIV : 63
Professoren geene sitting; XVIII : 7
Professoron ~preken de Synode toe; XIX: 40
Professor Hofmeijr, voorbode voor; XIX : 26, 33
Proponents-examen, hoe afgenomen, zal drie dagen duren;
XII:27;XIV:68
—
in April en October; XVIII: 12
—
Onderzoek in Zendingeesohiedenis; XIX : 51
—
voorstel om leges af te scbaffe~; XIX : 51
—
vorandering in hot schriftelijk deel; XIX : 52,
54, 78
Proponenten (zie canddaten tot den Heiligen Dienst)
Protestantsche Kerkgenootschappen, welke de erkende zij;
XIII : 63
—
—
ws’lke bedoold worden
in Art. 47; XII : 28
Provinciale Synoden; VIII : 16
Prijsvragen aan bet Theol. Seminarium nit te sohrijven; XIII
27
Psalm- en Gezangboeken, goedkoope uitgave; XVII: 72;
XVIII: 25, 26

Q
Qumstor der Synode, zijue functies en instructies, Os A
Faure; II : 42
—
$ynodi; IX : 73
—
Synode. Dr A Fauro treedt ~af in 1867 en Dr
P E Faure benoomd; XI: 6
—
£309 toegekend ann Dr A Faure; XI: 8
(1867)
Quorum bij Kerkeraad, Ring en Synode; XI: 22
—
gecombineerde vorgaderingen; XIX : 65
R
Rapporien (eenige Rapporten en Verslagen)
—
van Scriba Synodi; XIV : 8; XV: 7; XVI : 6; XVII
7; XVIII: 6; XIX : 8
—
van Actnaiins; III: 60; IV: 85; V: 116; VI: 223;
VII : 258; IX : 10; X :12, 32; XI 31; XII : 12;
XIII : 6-7; XIV : 8; XV: 7; XVI : 6; XVII : 7;
XVIII 7; XIX : 7
—van Ex-Aetuariu~ (Dr A Faure); XI: 23
—
van Commissie van Examinatoren; X : 12, 23, 56,
59; XI: 31; XV1 : 39, 40; XIX : 48
—
van t’oznmissie over hulpbehoevende Gomoenton;
X : 70
—
van Commissie van Opvoeding; X: 32; XI: 54,
eTIz.; XVIII : 55; XIX : 32
—
van Commis.ie van Pensioenfonds; XI : 69, ens:
XVIII : 48, 51, ens. (Zie voorts onder P en
Foi,dse )
—
van Comn,issie van Sustentatie-Fonds; XI
71

Rapporten van Rechtscommissie; X : 61; XI : 52; XII. : —
XIII : 34; XIV : 32, 58, 59; XV: 27 vv; 38; XVI
16—20, 43, 51, 53; XVII : 23, 4”, 46; XVIII
62; XIX : 42
—
van Synodale Commissie; VII : 254—257; IX
7; X : 80; XIII : 8, 10; XIV : 8, 18; XV
7; XVI : 6; XVII : 7; XVIII : 7, 8; XIX
:8
—
van Rationarii; III : 67; IV : 86, ens.; XVI: 54, 59,
60; XVII : 51
—
van Commissie van inzameling voor do Kweek.
school; X : 161
—
van Zendingcornmissie; XI : 47, enz.
—
van Curatorea van Seminarium; XII : 43; XIII:
ii; XIV : 40; XIX : 48
—
va’ Commissie om met Bisschop Gray to onder
handelen; XII : 59
—
yin Commissie over Zendinggobouwev to Beanfort
West; XII : 60
—
van Ex-Scriba; XIII: 7; XIX : 8
—
van Commi~sie over Ordonnantie; XIII : 12; XIX:
40, 52
—
Comm. Herv. Kerk Z. A. R.; XVIII : 46, 47
—
va’ Commissie van Revisie; XIII : 23, 58, 61, 64;
XIV : 35, 37; XVI : 25, 29, 30, 55, 56, 61; XVII
21, 78, enz.; XVIII : 7, enz., 67; XIX : 44, 45,
74
—
vail Commissie over do Zonding; XVII : 39; XVIII
:43 45
—
van Synodale Comm. over rapport van Binuenl. Z.
Comm.; XIX: 12, 13
—
West Comm. van Examinatoren voor Godsdienst
onderwijzers; XIX : 20
—
van Comm over Doofstommen.lnstitUflt; XIX
37, 38
—
van Comm. over Strijdonburg; XIX : 41
—
van Commissio over geestelijko verzorgiug van
loden langs don spoorweg;
XIX: 53, 55, 56
—
—
over Buitenlandscho Zending;
XVII : 49; XVIII : 46, 54;
XIX : 16, 17, 19
—
—
over do Moderatuur; XVII
54
—
over hot Theologisob Seminarium
XVII : 29, 36; XVIII : 62-65;
XiX: 48
—
—
over Predikanton Ponsioonfonds;
XVII : 37, 7.~, ens.; XVIII
48, 51-13; XIX: 69, 70
—
—
over ilnippredikers; XVII : 51
—
—
over special~ diensten; XVII
20
—
—
over grensschoiding Riversdaie;
XVII:20
—
—
over grensscheiding Ventersburg
en Stoynsburg; XVII : 21
—
—
over do eoredienst; XVIII: 15,
23, 34, 35
—
—
over do tucht; XVIII : 21, 22;
XIX : 42
—
—
over Arbeidakolonion; XIX
23
—
—
over Hugei~oten Gedonkteeken;
XIX : 28 : 30
—
—
over Zondagschooi-Commissie;
XIX : 31
—
—
over osiderwijzende Universiteit;
XIX : 33
—
—
over Peed. Zonding.Vereetligiflg
en Vronwen Zending-Bond
XIX : 58
—
—
over Schoolbesturen (School_
boards); XIX: 60
—
—
over niouw oxamen golijkstaande
can Matriculatie; XIX : 62

11
Rapporton van Commissie van Orde betrekkelijk to Iaat in
~ekom5n stnkken; XIX: 80
Rapporteur, voorstel otntront; XII : 6
Rationarii, hot eorst aangesteld; II : 42; XV : 66; XVI: 54,
59, 60
Registers van Zondinggemeenten; XII : 68
—
uniforme afschriften; XIX : 65
Registratie en Statistiek; XVIII: 19, 26
—
van geboorten; XVIII: 12, 17, 25
Reclit van stemming, wanneer door Oud.Korkeraadsloden
vorloren; XVI : 17
Reglement Yen orde horzien; X : 6, 10
—
voor ordening van Zendelingen; II : 34
—
voor GodsdienstonderWijZo’S; II 34
—
voor Annsprekers, enz.; IV : 94
—
voor Kerkeraden aan Ringen opgedragon; I
20
—
op hot onderwijs herzien; XII : 66
—
op vacaturen; XII : 66
—
voorlezing er van bij do Synode af to sohaffen;
XIX 81
Reohtscommissio blijft klaohtzaken I ohandelen; XI
64
Eeoht eener Gemeento nun Leeraren to bedauken (Commissie
bonoemd); XIII: 58, 59, 66
Reisgelden, bepalingen omtrot; IX : 20; X: 81; XV : 53, 68;
XVI: 14, 26, 27, 56
Reisoukonten van Commission; III : 74; IV: 99; X : 76; XIII
63
Revisie der Wetten (eersto); VI : 197, 199, 223; XIX
46
Ropertoriam Synodale; II: 41
Rhodesia, versing van Do Strasheim; XIX: 8, 10
—
middelen voor het work aldaar; XIX: 8, 10, 67
Richmond, Opieidingssohool; XVIII : 57
Ringsbestuur; IV: 88, 89; V : 125; VII : 264
—
Inspectoren; XII : 23; XIII : 44; XIV: 61, 72;
XVI : 41
Ring, vertegonwoordiging van Kaapstad bij den; IV
90
—
voorstel om elkon P~ odikant van eon Ouderling to
doen vrrgoaoid gaan; XIX: 82
—
mag zelve buitengewone ver,zadering bopalen; XI:
68
—
of Ringocommiesie mag zaken van kerkeiijkO tuoht
behaudelen; XI : 66
Voorzitter snag lid van do Ringsoommissie zijn;
XIV:10
—
wie loden van eene baitengewone vorgadering zi~n;
XIV: 10, 35, 36
—
vergadert niet in bet jaar waarin do Synode sit; XI
63
—
van Albanie opgericht; VI: 207
—
van Beaufort
—
VII: 266; Viii : 29:
—
van George
—
IX: 33
-.
van Natal
—
IX: 33
—
van Graaff-Reinet verdeeld; XII : 51
—
Specialo Vergadoring; XIV: 36
van Burgersdorp, besluit omtrent; XII : 51
—
van Hoopstad govormd; XIX : 27
Ringen, betere vordeeling van; XII: 17, 49; X1V: 10, Ii, 49,
50, 58, 68; XVI : 18, 37, 64; XVIII: 9, 20; XIX
25, 28, 30, 77
Rings’Scribas bmoemd; IV: 102
—
gewezea op Ait. 71; X[X : 8
Ringsverga’eing voranderd in Rims; XIX: 82
Rings Zeniing-Commissien; XVII : 61, 66, 67, 69; XIX
46
Robbeneiland; XVIII: 19, 83, 75
Roomsohe scholon govaren vorbonden am hot bijwonen van;
XIV:60;XV:66
S
Sanctie van bet Gouvornement op Wetten; I: 20

Salarissen van Leeraren, vermeerdering van; IX: 18, 53, 54;
X : 23
—
—
weigering van botaling door d~
Regooriug, wat to doen; XV
24
Soheurir’g in do Gemeento Strijdonburg; XIX : 38, 89, 41
Sohipbreuk der Waldeszsian met oenigo Ledesi dç Synode,
dankzegging voer hun behoud; X: ii
Schoolbesturen, permanmte; XVIII: 61; XIX: 60
—
hoe to handelen ingeval ‘t Parlement ze moot
invoeres? XIX : 61
Schooirogloniont, verandoring van Artt 89, 92 on 97; XIII
42
Sohooiwezen, rapport der Commissie; XIV: 60 vv; XV: 63;
XVI : 43, 44; XVII: 68
—
Gouvernotnents toelagon; XIX: 32
Schotsohe Zending in M. Afrika; XVIII : 46
Seorelaris Zending-Commissie, rondreizen; XVIII : 45
Seminarium, Theologisob:—
—
voorstol om eon op to richten; I: 1
—
ontwerp van Wo~ or op; 23—29; III: 61; IV:
87, 92
—
besluit tot bet opriobten va’; VII : 269,
270
—
coils ets voor; VIII : 52
—
lijst van gecolleeteerd en beloofd geld; VIII
26
—
voorstel omtrent; VIII: 24—27; IX : iO—14,’26,
28, 44
—
rapport van Synodale Commissie omtrent; IX
: 48
—
Di J Murray en C W A van der Lingen, be
roepen als e rote Professoren yen; IX: 48
—
voorstel omtrent derderi Professor; IX: 48; X:
38; XI : 137, 132; XII: 44; XIII : 60 (Ran.
stellingon ann Curatoron opgedragen)
—
reizendo Commissie voor Collecte; IX
49
—
Do Van der Lingen bodankt en Ds N J
Hofmeijr wordt in zijno plaats beroepon;
IX : 58
—
opening or van bepaald op 1 Nov. 1858; IX
waar dezeivo op to rich’ en; IX : 58, 61
te Stollenbosch op to richten, do Synode reoht
van vorplaatsing hobbende; IX: 68
—
voorstel ter vorplaatsing or van; X: 37, 38; XII
45, 46; XVII: 34
—
Curatoren aangeeteld; X: 39; XVI: 65
—
salaris van Professoren; X: 16; XIII: 60; XV:
54
admissie-examon tot; XII : 44; XV : 41, 71, 74,
83; XVI: 89 (zie voorts ondor A)
—
fondsen; XIV : 41; XVI : 46, 47
—
rapport oyor; XV: 39, 40, 76; XVI : 45, vv;
XVIII: 62—65
—
vacantio ann hot; XVI : 9, 47; XIX: 51
—
vatten van onderwijs, uermeerdering van; XVI
45, 46
—
gradon van BD en I) D; XVI: 39, 43
—
voorstel om o ilegisgelden af to sohaffen; XIX
51
—
vioring van 40-jarig bostaan; XTX: 69
3lniting van kartionen op Vnorbereidings-, Dankzoggings- on
Feestdagen; V : 12~l
Staat dor Godsdienst leddrnad voor versiag van don; XVI
18
—
—
versing ver do Synndo ; XVII
15
—
—
verslag voor Synodo gelezen; XIX
24, 54
Staats Korkreoht; VI: 227
Statistieke opga von voo”gostold; XIII: 15; XIV: 76; XV: 65,
79; XVI : 26, 48, 40
—
vormAou B;XVIII:39
—
verandering in vorm B; XVIII : 39
—

—

Statistieke opgaven jaarlijks in do Kerk5ode door Archivarius;
XIII : 35
—
van soholen oni de drie jaren; XIII : 42;
XIV 62
Stemmen in minderhejd; XVIII: 7, 68, 72
St. Stephens, afvaardiging van Ouderling; X: 94, 116
Strijdenburg, scheuring in do Gemoente; XIX : 38, 41,
49
Superintendent van Onderwijo; XII : 23, 24
—
eon aangesteld (Ds G W Stegmanri jr); XIII
44, 55; Ds A McGregor; XIV : 76
Sustentatiefonds, algemeen; xv: 54; XVII: 13, 14, 62; XVIII
42; XIX: 74
Synodale Commissie, samecstellna van; XIII : 19; XV : 57;
XVI: 11, XVIII: 29—32
—
kiezing van; XV: 19
—
verarootirig van; XVIII : 36
—
in functie hlijven; XVIII : 65
—
loden van; XV: 23; XVI : 57, 59
—
ingesteld; III : 59
—
beef t recht appeizaken to behardelen
(gevoelen van Advoonat Porter); XI:
64
—
heeft reclit van dispensitie in zako
dieusttijd van Kerkerna ‘sleSen; XIV:
—
16,17
—
va wetten; XVI: 64
—
work bij wijzo var rondschrijving; XIV
23
—
werk can; XVIII : 31; XIX : 46
Synodalo fondson, hoe gehevon; I : 21; IT : 34; 51
—
Biduur; IV : 88, enz
Synodo, goopend on gesloton door; (zir Dominus)
—
terugblijven can lade dci; XVI : 12
—
voor sluiting van vol~ende benoemi; XVIII : 72;
XIX: 82
—
wancreer de v&gende ver,raderon zal ; XIX
83
Synodi Pinisos en Scuba (dO Dominus)
Synodus Contraca, voerstel omirent; II 58; III: 69; XVII
55; XVIII : 7, 29, C, 32, 36
T
Tad, do Flollaadsche, besluit daaromtront; XIV : 61, 67, 68,

77

van ens colt; XVIII : 58
Warief van kerkalijke leges (cc; ste); I : 4
—
Doopgelden; cnn,; X : L2, 123; XII: 57; XIV
49
Tastbaar bewijs can Rector en assieten ten 6cr Normaalschool;
XIX : 34
—
—
Br S V Hofmeyr; XIX : 36
Telegram van Oud-Ouderling Joubert; XIX : 7
—.
Rhijnsche Zendeliugen; XIX : 7
Tempelieren, Goode; XIV : 52; XVI : 36, 37
Toelating van andere Leer aren tot don kansol; X : 23
Tractaatversproiding; XVIII : ~‘4; XIX : 76
Trensvaal, N 0 Kerk in, sohrijven van; XV : 81, 85
—
—
doputatie; XV : 32
—
voroeniging dor N. H. on N. 0. Kerkon; XVI
62
Transperteoron van kerkelijko goecleren op den Kerkeraad;
XIII : 56
Trouwen voor (‘ommissarissen in de buitenwijkeu; IV : 91
—
met licent~ie; XIII : 62
-—

Uitepraak van bet IToog Gerocbtshof; X : 115; XI : 7, 9
(1867)
—
van Koningin in Bade; XI : 7 (1867)
Urdn van zittirig der Synode; XVI : 5
Uitnoodiging ‘,ar, den Gouverneur; XIX : 9
—
den Admiraal to ~imonsbaaj; XIX : 99
—
a’1’~eren; XIX : 67
V

Vaca tie can Prediba~e;; ~ 33
Vacante Gemeenten zenden twue afgevaardigden naar den
Ring; V : 146
Vao~turen in Kerkeraad; XI : 31
Veldpredikers; XIV : 27, 34—36, 48, 64
Verairderingon, Art, 289 n 14 (1); XVII : 19
Verdoeling 6cr Kerk in hogan; I : 7
—
var, do Kaapstadeche gemeente; XVII : 66
—
van Rurgon von Altanie err Or aff-Reinet; X
158
—
- Bnrgersdorp en Colesberg; XIIX
25, 27
—
van west Njke Ringen; XIX : 26, 28 Ri, 77
Veroeniging met de Kerk van Schot]arrcl: I : 19; X : 13,
14
—
van Gereformeerde Kale in Zojd Afrika; XIX
12
Vergadering met op”ne denre ; V : 120, 125
Ver houiiig vu K’ rk ‘i; Stoat; X : 130
Verkooping v,,n Keikelce n; IX 56
Vormoerdorirrg van Gerneerten; VI : 2 8; XII 12, 14; XIX
81
Verslagon (zie Ral’perten)
Verspreiding van gezonde leotnur; XVIII : 61
Vortogonwoordig lug bij an dere Kerkgenoot chappen, Commis.
sic benoernd; XV : ~1, 86
Verzorging van leden lange den spoorweg; XIX : 53, 55,
56
Victoria West, niemorie van 179 led enaten; XIII : 46,
47
Voorbidding em verlossing uit de dro gte in N. en NO. stre
ken; XIX : 24
—
voor Prof Hofmeyr; XIX : 26, 33
Volstrekte meordetheid; XIX : 05
Voorlezing bij den openbaren Go sdien~t; IX : 51
Voorstolling van ledernaten, vragen bij de; XI 57
Voorzitter des Rings, hoe gekozen; X[ : 68
Vragen:—
over verechillende punten; I : 18
wet te doen met ouders die linriLe kinderen bij
eon ander Kerkgenoetschap lit en deepen? III
70
—
wat to doer; met Ic ku (lie dan ,tieglts ter kerke
komen, wanneer zij kinderen liten do,pvn? III
70
—
aane,arde’ ineolvr tie va Keknaad loden; VI
240
—
wat’ ti doe,, met ienrand ole ze]; van de Kerk
afscheidt ohs otraffin Ce ontgaart? VI: 246; XVII
1:3
—
of de Ring ja rlijks m et vernd r ; XI : 1, 0
—
hoe te handelee bij hot overijie, can -n Predikant?
XI: 47
—
van Os Leibbrandt onitrent 6- koo,st van en Weder
dooper Gruenewond in verb,jd ret de Worcesterecho Conferentje in 180; XI: 18
—
va’ lJs Leibbeandt in Loev’rr, k mst va IVederdoo.
P0 s to Wellington cane vrncht d~r I erleving zijP

U
—

Uitbetaling uan kosten door Comniisson gemaakt; XVI
55
Uitgaven (goedkorpe) van Eelijdeais chriften; XVII: 82
—
—
van trektaatje~ XVII 82

XI : 48
omtrent door on an’ chili,’ in Jo Vrije Protestant
sche Kerk; XII: 61

van Dr Boot; XIII 22
—
kan iem rid di islet gezangen zirrgt eon Kerkedie—
narir zijn? XIX : 57
Vrouoon Zenling.Bonrt; XIX :19, 58
—

4

13
Vrijo Gemeente va~ Hanover opgenomon; XII : 36
—
—
Aliwal Noord —
XIII : 33; XIV
:24
—
verl~iezing; IX: 52; X : 41—47; XI: 55 58; XII : 10;
XIII: 17; XIV: 12—16; XV : 12; XVI: 40, 41; XVII
50; XVI1I : 9, 11
—
verkiezing voor do Kaapstad alleen; VIII : 50; X : 94,
97. 141
—
Kerk van Kafferland; XIV: 11; XVI: 45
—
Protoshrntsohe Kerk, doop in; XIII : 59
—
—
doopgetuigen; XV: 84
—
—
Ds3PNaude;XIII:59
Vrijwillig begiusel; VIII :41; IX : 60; X : 160; XI : 75; XII
14, 15
—
redistrihutie; XI : 20
—
—
voor soholtji; XVI : 83, 42, 43
w
Waldenzen, nood der Kork; IV : 48
Warmolo, van, Candid. verzoek om legitimatie; X : 5€,
72
Wedergeboorto, noodzakolijk voor led~n der Kerk; XVI
21
Weduwen-Fonds, Predikanten; XVIII : 47, 49, 60, 51, 56;
XIX: 47
—
opgeriobt; I : 4, 6, 8, 9, 11; II : 38, 39,
44
—
roglemont op; II : 52; III: 66; IV : 101; VI
280
—
—
nagozien; XIII: 48, 49, 51; XIV
55; XV : 85; XVI : 60, 61,
64
• •—
exoentourokamor administreort; VII
293
—
deolnanie daaraan verpliohtend; XI : 141,
155
—
heffi~gen voor; XII : 58
*
rapport van Commissie om Regloment no
~e zion; XII: 70
—
boete verminderd; XIX : 68
—
doolhebbers in Z. A. R. ook heffingon to Io~
veren; XIX: 68
Weduwen van Prodikanten, bepalingon omtrent hare toolagon;
X: 100

Weigering om kerkedienst waar to nemon; III: 64
Welke vragen on voorstollen zullon behandeld wordon; XVII
18
Werkerovoreonigingen; XIX: 15
Wettigheid der Synode, vraag aangaande do (door Underling
Loedolif); XI: 61, 64
Weteverandoringon, eooige (zie ook Commissie van &visie)
—
Rogloment van Orde; IX: 10
—
vol strokto inoorderhoid; IX : 47; X
116
—

—

—

Art 7 “Ja” goantwoord op do vraag of do
Synode zelvo kan bohandelon zaken die
nog niot ter eersto instantio gediend
hebben; IX : 25
Art 36, kiezing van Korkeraadsledon; IX
57
Art 128, cod alloen afgonomen van belij
dors van don Christelijken gododienot;
IX: 58

—

—

van vorandoringon in Art 61 omtrent,
Examine on Art 36, 11, 12, 13; X
116
omtront bopalingen voor borooping van
Predikanten; XI : 50
kicine veranderingon; X : 50, 68; XIII
43

—

wijziging van Art 34; f XIII : 13
—
Art45(1)~XVII:17
Art 50; XIII: 63

Wctsveranderingen, wijziging van Art 254, 255; ~
—
—
Art 25; XITI
—
—
Art 162; XIII
—
—
Art 141; XIV:
Art 43; XVII
—
—
Art 389 ens; X~
—
—
Art 12 (20) en (4
Artt 16 (e) en 52~
213
—
—
Art 79. XVJII : 61
—
—
Art 82 (a); XVII
—
—
Art 114 (I); —
—
—
Art 156 (5); —
—
—
Art 159, III on~v;
65
—
Axt 163; XVIII : 85
—
—
Art 237 on 238; X’~
21
—
—
Art 272 en 277; XVI
11~
—
—
~1rt 375; XVIII : 47
—
—
ArtI 389, 398, 3~i9; XV
48
—
—
Art 400; XVIII : 68
—
Art 402, 2a; XVIII: 12
—
—
Art 408 ~ 4; XVIII: 14
—
Art 14 (4); XIX: 44
—
—
Art 37; XIX :45
—
—
Artt 170 en405; XX
82
Wijz~~a der Peahen on Gozangen to worden verbetor
XIII: 56
—-

—

z
Zaakge1asti~de,
—
—

—

—
—

ziju salaris; XVII : 56; XVIII : 42, 7
74
moordore huip ann; XIX : 72
heeft deol ann hot Pensioenfonds; XVII
35
borgtooht; XVII: 58
goon zitting; XVIII : 7, 21
vorsiag van; XVIII : 39, 40, 41; XI’ :67,
70

Z A Presbytoriaansohr’ Unie; XVII: 12
Zan~wijzen, verbeterde; XIV : 38, 42, 44; XV : 74; XVI
23, 24; XVII : 61; XVIII : 5, 24, 30, 70;
XIX : 70
Zendolingen, Parijsohe; 1X: 68
—
Van der Rijst en Groenewoud; Xl: 151
—
wijien Eerws Krerzon, Teske en Ds Ferguson;
XIX : 13
—
—
Ds W J Noothling, Eerw J du Toit on do
Zusters Viok en Gonin; XIX: 16
—
Levonsver~ekering van; XII : 34
—
Institunt±t opleidint~ van; XIV: 54, 57, 69, 73
XV: 73, 75; XVI: 51; XVIII: 43, 44
—
Staph Eofmeyr; XV: 6
—
betrekking neergelegd; XVIII : 44, 68
—
beroeping van; XIX: 12
—
opvooding van kinderen ‘nzer; XIX : 76
Zending-Commisslo, permanente; IX: 73
—
—
verzook betrekkelijk colleoten; XI
80
—
reglement your do; X : 95
—
—
hoe aangeeteld; XII : 34
—
Gemeenten zolfbetalend; XVIII : 45~ XIX : 22,
82
—
Inspector; X : 95; XIII : 45; XV : 64; XIX: 28
—
—
reisko~teu van; XIII : 46
—
—
Do C Murray (do eerete); X : 124
—
Examen, Commissie tot, nit 5 leden to bestaan; Xlii
30

14
r Israel; XIII : 32, 33 (zie Israel); XVIII : 67;
IX: 64
sr de Mohammedanen; XIX: 22
eaufort West; XII : 34
ecte in Apiil en October; XIX : 18
XIX : 18
hen, discussie over hat, Artt 179, 181, 182 ge~vij
zigd; XIII : 29
Zaakgelastigde van bet; IX : 82
audteeren der boeken; XII : 3 ~
~rk, vertegonwoordigeis van; XVIII : 71; XIX : 10,
40
te Papondorp, gesohenk van den Heer en Mevr.
R C Nelson; XIX: 18
so ~len, onderwijs te worden beperkt tot stand. III;
XIX: 36
—
onderwijs te zijn naar behoefte dsr gekleurde
kinderen; XIX: 37
ngwerk; I : 7, 10. ]3, 14
ngzaak; IX 49; X : 60—56; XI : 73; XIII : 46; XIV : 53,
54, 55, 76, 77; XV : 59, 60, 61, 86; XVI : 22,
23, 31, 49 vv, 60, 63; XVII : 39
—
opgaaf aan Zaakgelastigde van alle nitgaven
voor; XIX : 60

faa do &sudt do Villiers
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Zielental, opgaaf van; XI : 46
Zitplaatsen, verhuurde; XI. : 39; XII : 58, 62, XVII : 35;
XVIII: 40
Zoadsg jaariijks nan de knderon gewijd; XIX: 31
Zondags-Ordonnante; V : 178
—
handel; XIX : Si
Zondag chool Blud; XIV : 02
—
Commissien, tot hare ben~eming besloten; XVI
60, 63
—
—
versiag van; XIX : 31
Zondagseh ion eanbevolen; XII : 36; XIV : G4; XVI : 41, 42;
XVII : 02; XIX : 15
Zondagschoolwerk, jaarlijksch versiag; XIX : 31
—
conferenties; XIX : 31
—
zingen van Psalmen en Gezangon aunbevolen;
XIX: 31
Zondagstreiner; XIII : 56; XV : 86; XVI : 56; XVII 70;
XIX : 8, 17
Zoetap en Kukamas, urbeidekolonien; XIX : 23
Zrssterkerken, deputatie benoemd; XIV : 47, 69, 77
Znu~braak; XV: 60
Zwagors in Kerknraa~sver~aderingen; XIV : 24; XV : 56,
57

1o., Beperlet, D,i’ie1ce)’~, Kceapstad

