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Dc ondergeteekenden hebben de eer aan de H.E. Synodale Vergadering voor te leggen de vOlgende rang
sehik-king van hot werk dat onder hare aandaoht meet gebraoht worderi; en beve]en aau dat zooveel niogelijk do
bier aangegeven orde bij de beharideliug sal worden gevolgd.
1.—SYNODE EN RING.
A. SYNODAAL.
Versiag van den Actuarius Synodi.
,,

,,

,,

Seriba Synodi.

der Synodale Commissie.
,,

,,

,,

,,

de Moderatuur.
,, Commissie over Matabeleland (Aeta 1897, pag. 8).
in sake de voorgestelde wijziging van de Ordoiinautie (pag. 53).

1. Om cia werkzaamheden der Synode to
bespoodigen make sij, als punt van orde, in
celia barer eerste zittingen de volgende bepaling, dat met betrekking tot beschrijvings
punten, waarvau het te voorzien is dat zij
langdurige discussie sullen uitlol~ken, do Mo
derator do macht sal hebben om de goheele
Vergadering in Cornité generaal to doen
gaan, om over zoodanigo punten do gevoelens
nit to lokken, on daarna gelegenheid te geven
aan do verscliillende rioitingen om zich to
verdeclen, en dan aan iedcren kant twee of
moor woordvoerders, met inbegrip van Voor
stoller on Secondant, to kiezen, em do zaken
grondig en bondig te bespreken en met be
paaide en duidelijke voorstellen voor den dog
to komen, zullende alle belangstellenden go
legenheid hebbon em mu hunne woordvoer
ders, bij monde of gesebrifte, wenken to ge
von; moar niet~ urn no. hot (‘omitti gonc’roal
lii’~ wourd to voeren.

De. H. C. de Wet.

2. Do Primarius worde, zoo noodig, bij
Synodale Vergaderingen door zijn Seenudus
afgelost.
J. J. Eksteen,
Afgevanrdigdc Ouderling van Piquetberg.
3. Dc zaak van cene nienwe indoeling der
Ringen in hot west. dccl der Kerk, blijft
overstaan tot de volgende Synodalo Vergade
ring (pag. 78).
4. Do Syiiodc wordo verzocht (loll Ring van
Clanwilliam to herstellen.
Ring vail Tulbagh.
3. Er ivorde in ceiie der cerste Zittingon

ceno Coniinissie benoemd em do Ringen dod
matigor in te deelen.
Be. J.

C.

Truter.

6. Vorm A worde voortaan aileell door den
Vnorzitter en Seriho des Kerkerands omler
loekend.
Pg. J. C. Truter.
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VERBAND NET ANDERE KERKEN.

~‘et’sIag van den Afgevaard~gde naar d~i Synodo

1~

~,

,,

,,

7. Eon sehrijven van den H. E. Scriba der
Ned. Herv. of Geref. Kerk, Transvaal, over:
a) cle wenschelijklieid van het daarstellen
van é4n Kerkblad door de versehillen
do deelen van do Ned. Ger. Kerk in
Zuid-Afrika;
b) do toelating van do geineenten der Ned.
Rerv. of Geref. Kerk in Traiisvaal, tot
deelnaine aan hot Prod ikanten Pensioen
Ponds ouzer Kerk;
e) oone vereoniging van do Ned. Ger. Kerk
in do Kaapkolonie, met die van Trans
vaal, Trans Oranje en Natal.

vail

do Ned. Herv. of Goi’. Kerk iii do Z.A. Republiek
(Acta 1897, pag. 73~.
(icr. Kerk in do 0. V. Staat (pag. 73).
Natal (pag. p3).
8. Do Synode stelle coo Commissie ann
em in onderhaudohing to tredon met do Ker
ken in do O.R.K. on Transvaal en Natal, ten
ciido to roruemon op wolke voorwaardell Cello
vereeniging kan wordeu boworkt,
Ds. A. Murray.
Ps. J. R. Alborti~n.
9. Do 1—I. It. Syiiode verkiaro of onse K~rk
den Poop en ‘t Lidmaatseia.p der Ethiopisebe
Kork erkennon zal.
Do Binnoni. Zending Commissie.

C. AJJ~IIEI~N.
10. Dc H. E. Synodo benoeme één of moor
13. Do Synode late 00110 waarscliuwende
bevoegde personen, met salaris, indien ver
stern van haar uitgaan tegen hot ornigreoren
oiseht, nit de Synodale kas, ten einde eene
nit Zuid—Afrjka ran loden der Nod. Ger.
Gesehiedonjs der Ned. Gerof.
Kork.
K e r k v a n Z. A. t~ schrijven en in ‘t
Ds. A. A Weich.
licht to geven, hot copierecht woarvan aan
do Synode zal bohooren. Do medeworking
11. Dc Synodo stelle do Ri,jksi’egeering be
der betrokkene Zuater Kerken worde hiertoe
kend met do sehreiende onrechtvaardigheden
gevraagd.
leden onzer Kerk aangedaan on do gruwelij
Ds. D. J. Malan.
ko wijze
waarop volon behandeld werden
door do militairon, aismode met de grove
11. Eon selirijvcen van Ps. C. Spoelstra nit
ontheiliging van vole onzer Kerkgebouwon
Holland, over hot “Geschiedknndig work over
onder Krijgswot.
do Gesehiedenis onzer Kerk “—eon werk ivaar
mede hij no sedert eenige jaren bezig is.
Kerkeraad van Uradock.
12. Do Synode orerwego do noodzakelijk
1,5. Do H. E. Synodo worde verxocht oni
heid van bevoegde personen to benoemen en
genoegzamo middelen to vmdon ten einde cone
inaatrcgelen to nerncn 0111 ooze Psalm— en
Ciczaugwijzon to doen drnkkon near hot To
naizwkeurigo gesehiedenis van de Ned. Ger.
me Solfa stelsel, zondor risico voor do Syno—
Kerk in geheel Zuid—Afrika van baron 001’dale kas.
sprong tot heden to book te stellen.
Ring van Geofge.
Ring van Swolleudani.

11.—KERKERAA I) EN C EME I~NTE.
Veralag van do Commissie over de zaken to Strijdcuburg (Acta 1897, pag. 11).
,,
,,
,,
,,
,,
Zangwijzen (Acta 1897, pag. 75).
10. Do Synode besluite tot de afschaffing
stolling van Huippredikers of twoede Lee
van do leges bij bet nitreiken van Kerkelijke
raars in zoodanigo gemeenten.
Attestaten of Certificaten van Lidmaatsehap.
Ps. A. A. Weich.
17. Aangezien liet bij nadere keumsgeving
goblekeñ is, dat wegons den Oorlog, en ten
gevolgo van de Krijgswet, do geregelde kie
zing, iuzegening en aftreding van Kerke
raadsled~n, zooals door de wet vereischt.
Art. 14 (3) (14), in do gemeenten Jansen
yule, Pearston, Stoytlerville en Nieuw Be
thesda, niet hobben plaats gevonden, zoo
worde do H. E. Synode vorzocht doze vier
Kerkoraden van den oisoh dier wotsbepaling
to vri~waren en do handeling des Rings in
hot rerleenen van zitting aan do afgovaar
d~gden dozer gemeenten good to keuren.
Ring van Graaff Reinet.
18. Dc H. E. Synodo ovorwoge do won
sohelijkheid van do nanstelling ooner Corn
inissie die (10 aandaeht zal wi:jden aan do
moor doeltrc’flendo bearboiding Van gemeeli—
ten nicer dan 1000 leden tellende en be
diend door éénen Iieeraar, hetzij door do aan

Ring van Graafl Reinot.
19. Daar hot billijk cii, volgens Gods
Woord, rocht is, dat Gemeontoledon deel
zullen hebben aan do kiezing van Predikanten
on Kerkoraadsleden, zoo nomo do Synodo do
noocligo stappen hierin voorzioniug to maken.
Korkoraad van ~radock.

20. Do Synodo bepale dnidelijk, wat ieinand
tot eon lidmaat van cone bepaalde gomeente
maakt; zijne aanweziglioid in do gemeontc
als zooclanig, of hot iuclienen van zijne ker
ke]ijke attestatio in die gornoente.
Ps. A. A. Woich.
21. Met hot oog op do nniformiteit worde
or cone Commissie benoemd om vormen voor
do versehillonde Kerkrogisters op to trekk-en,
welke gedrukt en gobonden in hot Korko
Knutoor in voorraad ztillen L~EihiOfldefl en ~an
do gemeenten vorkoelit worden.
Pa. J. C. Truter.

5
llI.—TUOHT.
23. Beroep door Psi). Ross, MA., 01) do
Synode, tegen do uitspraak van den Ring
van Burgersdorp, in zake hot versehul bus
sehon den Kerkeraad der Ned. Ger. Gemeen
te Lady Grey on den gewezen koster dier
genteente, den heer Abraham P. J. Goetzee.

22. Beroep van .don hoer ti. A. i~iarais, oud—
(hakeil van do kaapstadsche Gemeente op do
Synodo, in zake do verkiezing van den Wel
Eorw. Heer J. Roos tot Ouderling in de go.
in ecnte Kaapstad.

I V.—ZNN DING.
Vet-slag van tie B uitenlandselie Zend ing Couiinissie
Binuenlandseb e
Commissie dee Predikariten Zending Vereeniging.
hot Bestuur der Vrouwen Zonding Bond.
do Cominissie van Toezieht over do Opleidingsehool to Wellington.
,,

,,

,,

,,

,,

voor Zendeling en Godsd.. Onderwijzers Examen, in liet Westelijk dccl dci- Kerk.
Oostelijk dccl dci- Km-k.
,,
,,
,,
ne Zetidiug ondes- Israel.
27. Ret Rapport van do Continissie over hot
Ordenen van Inboorlingen (pag. 82) wordt tot
do volgonde Synode iiitgesteld (peg. 82).
28. Art. 208 wordo geschrapt orndat do
adininistratie van golden voor de Zending
door de Rings Zending Commissiëu verwar
ring veroorzaakt en do zaak niet be~ordert.
Do Binueni. Zonding Commissie.

24. Do Synode beisootise cotton algenteenen
Secrotaris voor de Binnen- en Buitenland
sche Zonding, die ci zijn t.ijd besteden sal
oin do belangen in sake do uitbreiding van
Gods Koninkrijk to behartigen cii te be
vorderen.
Ring van Graaff Reinet.
215. Do Synode zondere eon Lecraar ouzer
Kerk af tot Algemeene Seeretaris om de be
langen van de uitbreiding van het Godsrijk
te bevorderen.
Do Binneni. Zending Commissie.
26. Pc Synode overwege do noodzakelijk
heid van de stiehting cener opleidingschool
voor arbeidsters in hot l3iunenlandseli en 13-ni—
tenl~ndseh Zendingveld.
Bcstuur Vrouwen Zending Bond.

29. Versoek van do Curatoren van liet
Zending Institunt Wellington, dat genoemde
Inrioliting door do Synode sal worcien over
genoiTlefl.
30. Versiag van de Commissie cler Boercii
Zendingschool to Worcester, met do aanbin
ding t~t overname dior inrichting door do
Synode.

V.-~ONDERWIJS,
A, GOVSDIENSTIO.
Versiag van tie Zouclagsschool Commissic.
Cominissie voor hot Bijbelkeuiiis Exameui.
32. .E)c 11. E. Synode worde govraagd bij
den Superintendent Geueraat van Ontlerwi,js
aanzoek to doon mu de Bijbelsche Gesehiede
nis als eon der vakken van Ondorwijs in zijne
regeling dor Stnndaards op te nemon.
Ring van Swellendam.

31. Do H. B. Synode overwege de won
sohelijkheid van eene vergroote en meet
doelmatige nitgave van do Kinderharp tot
gebruik bij do Zondagsebool en bij andore
vorgaderingen van jongo mensehen.
Ring van Swellendam.

B. Sjui..uiu.
Versiag van tie Oomniissie voor Opvoeding en Onderwijs.
Curatoreti vau do Normaal School.
Commissie voor liet Doofstomnie’i en Bhinden lustitnut.
Commissie van Waakzaamheid in zake de Onderwijzeude Universiteit (Aeta lS97, pag. :3-i-).
33. in eon der eei’ste zittingen benoeme tie
Synodo ccii Commissie om onderzoek to doen
near do redenen der bestaande ontevroden
licid met hot stoisel van Onderwijs, en mid—
delen aan do hand te doen om do bezwaren,
indien mogelijk, nit den weg to ruimen.
Ps. A. Moorroes.
1)5. B. P. J. Mereband 34. Do Synode nenie do noodige stappeit
ter bevordering van cone moor grondige ken-

nis onser moedertaal, met hot oog op den
biooi van onze Kerk on do ontwikkeling van
otis yolk.
Kerkeraad van C’radock.
315. Met bet oog op den bloei van once Kork
on Vo1k worde do H. ~. Synode verzocht,
pogingen can te wenden ter bevordoring van
cone moor grondigo kennis 6cr mocdertaal.
Ring van Albanie.

‘3
had lug van goclvruclutige uiIauinehi, die on—
so Kink en un.tionalitejt liefhebbcn.
Ring van Beaufort.
38. ~Iot bet oog 01) bet onbes-redigende in
hot tegenwoordig Schoolstelscl en de wijze,
wanrop bet wordt uitgovocrcl, tello do Sy
node Examoims in, gelijkstaande met hot Rio—
luentair- on Hooger School Exarnen, wat. ci
geunoono konnis aangaat, maar waanin tevens
iTollaud’.ch on l3ijbelkonnis hoofdvakken sul
len zijn; en vorzekere mdcli van medeworking
van don Taalbond. Er worde hiertoc cone
(‘omunssio aangestold om nog tijdens de Sy
nodo eon uitgewerkt schema aangaande zoo
danige exameiss voor do Vergadering to leg
gen.
Ps. H. C. do Wet.
39. Dc Synodo bespreke de wenschelijklioid
van tic Normeal School te maken tot cone in
nichting bepaald onder beheer van do Kork
sender Gouvernements toelage.
Kerkersad van “Do Nienwe Kenk,”
Kaapstad.
-10. Do 8yuuode clot’ aanzoek bi,j tie Regee—
ring oni vermeerderdo toelagon voor kerk—
seholen.
Di. 1). •J. Pienani’ Tf.’,’.n.

3€. Daar do ti.jd aaiigehroken is dat onzo
Kerk do anak der opvooding onzer kindoron
in handen bchoort te heusen, ZOO iioino ulo
Synoclo do noodigo stappen om eon 0 p v o c—
d i a g s f o is ds daar to stellen.
Ter stijving van genoomcl Fonds, besl~ito
do Synode do jaarlijkschc hoflingen van l’u’c—
dikantcn Pcnsioon— en Woduwon Fonds, voor
hot togenwoordige bij genoemd Fonds to voc
gen.
Vercler ovorw-eae do Synode do wouischc
Iijkheid ci dan niet ouss do Normaal School
to vorkoopen on de opbrengst ervan bij dit
Opvoedingsfonds te voegels.
Kerkoraad van Cradock.
37. Daau hot Onderwijs op de Rogeerings
soholon, ovor het algemeon, do strekking
hoeft den nation alen zin in ons yolk te ver
zwakken, en niet aan hot doel van eene spe
cifiek christelijke opvooding boant.woordt,
zoo overwege do Synode do noodzakelijkheud
om do Norrnaal School to makeis tot een
strict
kerkelijke inrichting,
waar afleen
christelijke jongelingen nit ons yolk, die met
hart on ziel gehecit zija can tie Kerk der Vadorms, van goede getuigenis on innige gods
vrncht sullen toogelaton en opgekweekt wor
don tot. ondorwij zen onzer kindoren, on dci’
VI.—HET THRO LOG]

SCH SEIV[ INAII I

[i\I.

Veu’slag vaui do (inratoren van hot ~[~11 Sesninariuun.
Counmissie voor het Admissie Examen.
van Exaujinatoi’en yan Candidaten tcut den H. Dieiist.
-II. \ nuizoek van don ‘Wel—Eerw. hoer Cliii—
ton Wood, M.A., om als Predikant onzer Kerk
to wordon gelegitimeerd.
Commissie tot het afnonien van bet
Excision van Kandidaten tot dcii
Heiligen Dienst.
VI L— b’()NDSEN.
Verslag van den Zaaicgelastigde en Quaestor tier Kerkehijke b’ondcun.
tie Comuuissie voor bet Kerke Kantoor.
1’

‘~

,,

(Jill

1{ulpbeh. G-eiueenten.
Hugenoten Gectenkteeken.
over Gozangbuekeii to bc~cl tikkuu.
—[.

-12. Do H. E. Svnode worde verzocht do
classificatie van do onderscheidene genmeenten
wolke ann hot Predikanten Pensioen Fonda
dccl genomon hebben flog eens in overwegmg
te nemen, opdat de gemeenten naar evenre
dighoud van hare middelen en getalsterkto
jaanlijksche contributiën mogen betalen.

Ring van Swelienclam.
-13. Do Ned. Cci’. Gemoeiite Loxton kome
in do iii. kin’. voor hot Prodikanteus Pensi—
0011 Fonds.
h,orkor;in( I van Loxton.
44. Do I-I. ii. Synode ivorde verzocht. eoiie
verandening to maken in do regehug van do

Pc~’sioux.
~uandoe1en van den L’~erkeraad van Kaapstad
nan hot Predikantcn Pensioen Fends.
Korkoraad van Kaapstacl.
‘1~5. Aanzoek viul clout Kerkeraad der Ned.
Ger. Gcineento Kuilsrivior om cleelnamo nan
hot Predikanten Pensioeu Fonds in do IVdo
klasso.
Korkeraad vail Kuilsniviei’.
-10. Do wet op bet Predikantous Pensioeuu
Fonda woi’de alzoo gowijzigd dat Zendiag
gemeenten, indien zij binnon sos maanden na
afloop der Synocle aanzoek er 001 doen, deol
kuuuin’n UGinon nan hot U’auids, zomler de ad—
(hitionoole geidsoun iii to botalen.
Do Binnenl. Zending Connoissie.

,

,,

het A.rbeids Bureau (pp. 57 en 65).

I
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N

WI~L)UiVEX .F’ON ox.
sche contrijutie vail 5/- niet. hoiioevon ti ho
I ai( 11.
Ds. G ..~.5laedon

47. Bij Jact Règleiuent your hot. Predikan—
ten Wecinwen en Weezen Fends wordo doze
clausule gevoogd : “Waunoer ecu wcduwnanr
die deelhebbcr in dit Fonda is, ccli iiiiiveliik
[8. in .~rt. 381 ivordo £12 vomandord in £58,
aangnat met cone Weduwo die onderstounmg
en £84. in £100.
geniet uit hetzolve, ml hij, zoolaug deze
Ds. W. A. .Aiheit.
oehtgenooto in loven blijft, do maandelijk
C. A[eTnIEEN.
52. Daar do (~oLnoenten van den Ring van
49.
I’~ene Conitnissie worde boiioenid oili,
Hoopstad
wegens den ooniog veel gelecien
tijdens do sitting der Synocle, Vorm B zoo
hobben, zoo worde do H. B. Synode verzocht
danig to wijzigen dat liij duido1i~kor, ruimer
do Genseenton M afeki n g, Warren
en doelmatiger wordo voor Kerkeradon en
ton, Vrijhurg en Klein Boet8ap
het Kerkeiijk Kantoor. Do Commissie bosta
van a lie door haar tijdens do Ringszitting
met inachtuemiug van Art. 12 (12 en 12b)
versehuidigde hoffingen to ontsiaan, en do
uit den zaakgelastigde (Convener), do prodi
Gemeenten du Toitspan, Kimber
kanten van Lady Grey en Colesborg, den
icy, Douglas on Griquastad voor
ouderling van Cradock en den voorsteller.
~dn of twee jaron.
Di. G. A. Maeder.
Ring van Hoopstad.
50. Daar de Synodale Fondsen daartoe toe
reikend zijn, wordon do vacatie gelden der
53. Do Synoclo onderzooko of or niet go.
afgevaardigclen verhoogd van 7/6 tot 10/-.
inooiitoii zi~ii die oudorsteuning ontvangen
Ds. G. A. Maeder.
nit hot fonds voor Hulpbeb. Gemoonten, die
thans mover gevondord ziju, dat zij dio hulp
51. Voor elken lidinaat dci Gemeente wor—
missen kunnen, terwiji or mogehjk weer an
do 3d. in piaats van 4~-d. per jaar nan hoffin
deron sijn die zoodanigo ondorsteuning hoog
gen voor de Synodale kas door don Kerke
noodig hobbon.
mad der gemeonte betaaid.
Ds. H. C. do Wet.
Di. C. F. Leipoldt.
WE1tKZA~AM1zIED1iN.
Viii. — CL[R,TSTELIJKE
Versing van (IC Co
,,

music voor Speciale EvaugeHepredikm~
,,

over do bearheiding van loden mugs den Spoorweg (t~cta [897, pp~ 57 Cii 65)
Boekverspreiding (pag. 76).
Traotaatverspreidirlg (pag. 76).
voor ArbeidskoioniSn (pp. 28 en 66).

54. Schrijven van Ds..\ D. Luekhoff, Se
cretaris van het Bestmir van bet Dorcas Ar
menhui~, inhoudende het versoek dat gemel
do Iurichting door de Synode zal worden
overgenomen.
55. Do H. E. Synode worde verzoclit to
onderzoeken of bet niet mogelijk is do Zuid
Afrikaansche Bi,jbelvereeniging, opgerieht in
1858, cone inrichting onzer Kork te maken.
Ring van Swellendam.
56. Do Synode nemo in omn’~t~go overwe—
ging don toestand van Loden onser Kork,
woonaehtig in steden, dorpen, of streken in
welke or geene gemeente tot onze Kerk be
hoorende, bostaat, en berame planuen cm ze
ondor geestelijke bearbeiding to krijgen.
Ds. J. G. J. Krige.
57. Er w-ordo in yerband met hot Dorkas—
of eenig nuder Illstituut onzer Kerk, zorg
gedragen voor e~i opleiding van bekwame on
gecertificeerde zieken-oppasters (“nurses”),
zoodat eenig Leeraar of Kerkomnad die zoo
danige “zusters” hetzij ter wooii of ter huipe
in zijno gemeente uoodig heeft, haar zonder
moeite kan ontbieden ann zoodanige lunch
ting.
Gezegde Liefdadigheid-zusters sullen,
zoo ver mogelijk is, loden onsor Kerk, en be
paald werkzaam zijn ten behoove van onze
Gezindte
Ds. G. A. Maeder.
58. Do $vnode benoenie cone Commissie,
die in overlcg met do kerkon in do Tranavaal
en Trans-Oranje, mastregelon nonlon sal oin

op stelselmatigo wijzo to helpon voorziell in
den dniugonden nood dcrgenon, die ten go
vo1ge van den oorlog tot algeheele armoedo
vorvalien zijn.
Ds. A. !oorrees.
59. Do Synode vinde voldoend salanis voor
eeuen Huipprediker voor Maclean, die meer
bepaaldeliik zich wijden sal ann do geestehjke
bearbeiding van Gemeenteiodofl onzer Kerk,
wonende te Oost Londen on King Williams—
town.

Ds. H. J. Luckhoff.
(50. Do Synodo ovorwege do wonseheh~k11eid
van oono Zondagschool Gnie, en cone Ohnis
telijke Jongehugs Vereeniging Unie, onder
haar toezieht, to stichten.
Ds. J. P. van Heerden.
(51. Do Synodo erkenue do Christelijke Stre
vers Vereeniging als een gezegend middol om
do jeugd voor Christus te winnen en voor do
Kerk te behouden, en neme de lJnie, in ver
band met onze Kerk gesticht, ouder hare be
scherming.
Ds. D. J. le H. Marchand.
Ds. J. P. van Heerden.
62. Do Syiiodo verzoeke de Moderatnnr p0gingon in hot werk to stollen om door coliec
ten of anclerszins hot fonds van de Huipbe
hoevende Gemeonten zoo te sterken dat men
ook do noodiijdende gemeenten in do aangren
zende Koloniën helpen kan.
Ring van George.

8
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63. Be H. E. Synocle ~vorde verzocht te
verkiaren wat in paragraaf 9 van Art. 52 be
doeld wordt door hot woord “leden,”—aau
genomenen alleen, of alien die door den doop
of door geboorte tot de kerk in betrekking
staan.
Ring van Sweiiendam.
64 .Art. 12 (26) worde aldus veranderd: “Bij
eene volgendo zitting worden do notulen der
vorige geresumeerd en geteekend door den
Voorzittor der vergadering. Bij Synodale
Vergaderingen worden do notulen geteekend
door den Prae~es, Assessor, Actuarius en
Scriba”.
Ds. P. J. Pieuaar R.zn.

II. 13.

lEN

SIn IL~

ER l?IIIMANENTFl

1.

XTVAx(~EN.

65. Do stnkkeu genociud iii Art. ].6, do
autwoorden op de vragen Art. 52, en do ge
Ioofsbrief van den afgovaardigde naar do
Rings- en Synodalo Vergadoringen. worden
alieenlijk door den Voorsitter der Vorgade
ring goteekend.
Ps. P. J. Pienaar R.zn.
66. Art. 14 (4). Die ten ininste eon vol
jaar ens.” vallo weg, on in plants or van ko
inc
“die op hot lidmaten register bokend
staan, en geeno, 0115.”
Ds. P. J. Piennar R,zn.

0

~ ~ i~si e VAN

Rj~visi

E I NO EKUMEN (Art.

65).

VAN BE IAA’CSTE SVNODE.
71. Over den tijd der Synodale Vergadering.
72. Wie tot Kerkeraadslid snag gekozen wor
den.
73. Dc Synode wil dat onder “vemmeerderiug
van gemeeiiten,” Art. 36, za~ verstaan worden
niet siechts dc stiehting van niesiwe genleen—
ten, maar ook de inlijving van reeds bestaan—
de geineeuten (die sulks verzoeken) in do
kerk,’’ wordt tot (IC volgende Synode uitge—
~‘teld (pag. 81).

Dc volgende .stukken gedurende do sit
ting dezer Synode (1897 ontvangen) blijven
op aanbeveling van do Commissie van Orde
ovorstaan tot do volgende Synode (pag. 81).
67. Verandering van Art. 3-F (4).
68. Over do beroeping van ccii Kandidaat
nit zijne oerste genseente.
69. Verandering van 65 in 60 in Art. 103.
70. Over de kiezing van ccii ]eeraar tot lid
van bet Parlement.

2. Nu;owE
74. Er worde ergeus onder de Tlepaliugen
van bet Predikanteii Wednwou Jonds doze
elausnic gevoegd : —“Wanneer eon weduw
unar, (lie deelbebber aan dit Fonds is, eon
Iinwohjk aangaat met cone weduwe, die on
(lerstelining nit hot Ponds geniet, sal hij,
zoolang doze eehtgenoote in leven is, do
maandelijksche contributio niet behooven te
betalen.”
Ps. G. A. Macder.
7,5 .Art. 3$ leze men alzoo
“Leden van
den Ring zijn (10 dienstcloende Predikanton
van cue Geineenten onder cliens ressort snot
en henevens eon ouderling. Bij plaatsvervan
ging kan ecu ander lid “es Kerkerands als
Secundus optreden.”
Os. C. H. Radioff.
76. Iii Art. 403 (over het Pensioen, ens.
van een Leeraar) worde het getal jaren 65 in
60 ~ erandord.
Os. G. A. Maeder.
77. Art. 363 worde veranderd als volgt : —
(a) Hot honorarimn van den Actuarius Synod’

BIci[I1IJVINGSPLTNTEN.

sal zijn £20 per jaar; van do Scribas en
Quaestors dor Ringon £20 per jaar; vail den
vaston Scriba der Algemoene Kerkveraade
ring £30 per jaar. En in (c) worde zeven shil
lings en sos pence verandord in tion shillings
per dag.
Ps. B. B. Keet.
Os. G. A. Scholtz.
Ds. P. J. Pioiiaar A.zn.
78. Art. 410 worde voranderd als volgt:—
“Pit foncis sal gesteld worden onder beheer
van drie loden, die door do Synode (ovoreen
komstig Art. 12, a) gekosen worden, die in
overleg met” ens. ens.
Ps. B. B. Keet.
Os. G. A. Scholtz.
Ps. P. J. Pienaar A.sn.
79. Daar or versehil van gevoelen bcstaat
over de beteekenis van Art. 52, vragon 25 on
26, zoo worde de H. E. Synode gevraagd
cone duidolijke verkiaring to geven van wat
door do genoemde vragell wordb b3doeldl.
Ring van Swollondam.

Met toebidding van het lieht on de biding des Heiligen Geestes, noornen sij zioli
\Tan de Hooge Kerkvergaderiug

Do dioristwillige Pienaren,

A. )JOORREES.
J. P. VAN HEERDEN.
I F. A. PE V1LLTERS.

RAPPORT
VAN D1

PERMANENTE COMMISSIE VAN REVISIE
over de Beschrijvingspunten bij haar ingediend te worden voorgelegd aan de
Synodale Vergadering, op den 15 October, 1903.

Uwe Commissie, do Beschrij vingspunten bij haar iigediend, overwogen hebbende,
hoofb de eer Uwe bog Eerw. Vergadering daaromtrent to adviseeren als volgt :
—

Besohr~jving$punt No. 8.
Tiwe Commissie is van oordeel, dat met betrekking tot vraag 25 geantwoord moet worden: “Alle
collecten waarvan de Synode bepaald heeft dat zij jaarlijks gehouden zullen worden,” en met betrekking tot
vraag 26: “Met de wijziging door de Commissie van Revisie voorgesteld ivorcit de onduidelijkbeid uit den weg
geruimd.”
Be8c1ujvinfJs~rn~t No. 11.
Naar bet oorãoel der Commissie wordt met “leden” in art. 52 : 9 bedoeld “Lidmaten die bebjdenis
des geloofs hebben afgelegd.”
Besckiivin~sp~tnie~t Nos. 30 e~ 31.
Be Commissie kan daze voorgesteMe veranderingen niet aanbevelen.
er over uit.
Besckrijvin~~isp’en~ iVo. 32.

Be Synodc spreke zich

Be Commissie beveelt aan dat do Synode blijve bij bet besluit in 1883 genornen.
pag. 15, waar bet blijkt dat een dergelijk voorstel is verworpen.
Bc/jvi~jspitn~ j~T0, 50.

Zie Act 1883,

Omdat zulke gevallen exceptioneel zijn, en ook om andere redenen aclit Uwe Commissie do voorgestelde
verandering niet wenschelijk.
Bcsc/trijvinqspunt No. 51.
Uwe Commissie is van oordee~ dat dit artikel geene verduidelij king behoeft.
Besc1t~ijviny~pz~n~ No. 52.
Indien de Commissie over de fondsen meent dat de fondsen deie verandering lijden kiinnen heeft Uwe
Commissie geen bezwaar tegen do aanname van dit Besehrijviugspunt.
Be/~ijvi’ngspuiz~ No. 53.
Wat betreft de verhooging van het honorarium der Rings scribas en van de daggelden, beveelt Uwe
Commissie hetzelfde aan als omtrent hot vorig Besehrijvingspunt.
Bescltrijvin.gspz&nI iVo. 54.
IJe Commissie beveelt de aanname van dit Beschrijvingspunt aaii.

2
Over de voorstollen bij de vorige Synode ingodiend (zie 8genda 3 : c) en naar Uwe
Commissie verwezen, heoft zij do eer te rapporteeren als volgt:
No. 1. “Re ii jaul cit ze~ maande;t “ worde veranderd in
De Commissie beveelt dit voorstel niet nan.

“

di~e maa;td~it” in Art. 34.”

No. 2. ‘Een Candidaat zal niet nit zijne eerste gemeente kunnen beroepen worden, dan na een
diensttijd van 5 laren, tenzij om gewichtige redenen door den Ring of de Ringscommissie te beoordeelen.”
Be Commissie fran djt voorstel niet aanbevelen.
No. 3. “Be volgende verandering worde in Art. 403 gemaakt: “Een Leeraar die den ouderdom
van 60 jaren heeft bereikt” enz.
Bit voorstel is i’eeds behandeld : zie Beschrijvingspunt No. 52.
No. 4. “Een Leeraar die lid van het Parlement wordt ‘zal zijne bediening moetén neerleggen zoo
lang hij lid van het Parlement blijift.”
Bit voorstel bevat een beginsel waarover de Synode zich uitspreken moet.
No. 5. “Art. 63 worde gewijzigd als volgt: “Be Synode vergadert in de eerste week van September
in plaats van October.”
Be Synode spreke zich bierover nit.
No. 6. “Art. 14 : 4 worde aldus gewijzigd: “dat tot Ouderlingen en Diakenen—leden van den Kerke
raad—worden g’ekozen de Godsdienstigste, de kundigste, eu op maai$chappelij/e gebied oitafkaitheiij/t~e leden der
gemeente, die teit mi~i$te eene 2ifplaalz houden iii de IIoo/dkei/€, niet beneden de 25 jaren oud” enz,
Be Commissie beveelt dit Besehrijvingspunt met aan.
No. 3. d. “Be Synode wi~ dat onder “verm’~erdering van gemeenten” Art. 36, verstaau zal worc]en
niet slechts de stiehting van nieuwe gemeenten, rnaar ook de inlijving van reeds bestaande gemeenten (die zuiks
verzoeken) in de Kerk.”
Wat de inzender ~vil is geene verklaring van Art. 36, doch uitbreiding van bet werk dat thans aan
den Ring opgedragen is. Pot nog toe is de usantie geweest dat de Synode zelf beslisse over aanzoeken van
gemeenten, die tot de Kerk wenschen toe te treden. Be Commissie is van gevoelen dat men bij dit gebruik
blijve.

Met hoogachting noemen wij ons van do I{oog Eerw. Vergadering
Pe Dienstwillige Dienaren,
A. MOORREES.
J. P. VAN HEERDEN.
D. J. PIENAAR AZN.
G. A. SCHULTZ.
D. S. BOTRA, Scriba.
KAAPSTAD,

9 October 1903.

VAN ~

Permanente Commissie van Revisie
OVER DE HERZ~EN~NG DER WETTEN~

TE WORDEN VOORG1~LEGD AAN DE HOOG EERW. SYNODE OP DEN Th OCTOBER 1903.

Uwo Commissie hoof do eer to rapporteeren dat zij in voldooning nan hot be~Iuit in do zeventionde
zitting van de Synodalo Vergadering in hot jaar 1896 gehouden, hot goheele wetboek beef nagezien, “ten
einde do bestaande wotten zoo veel mogelijk met elkandor in overeonstomming te brengen; wat overtollig
is to verwijderen; waar hot kan gesohieden do wetsbopalingen to voroenvoudigen on to vorduilijken; in
vorm, taal on stiji verbetoringon ann to brengen; eon betere rangschikking van wetsartikelon ann do hand
to goven en over do Aanbevelingen to adviseeren.” (Zie Aeta 1896 pag. 46).
Om doze tank bohoorlijk to vervullen hoofL zij hare loden in twee sub~commissiën verdeeld, die elk
afzonderlijk hot voorgesohroven werk deden, en daarna to zamen do vruchten van baron arboid metelkander
vergeleken en do voorgesteldo wijzigingen in ovoroonstemming braohten.
Benovens vole anubevelingen aangaande do wijziging, vorduidolijking, verplaatsing of verwijdering van
versehillondo wetsartikelen boveelt Uwe Commissie eenige algemeene voranderingen ann, waarvan sommige
ale van ingrijpondon aard bosehouwd kunnen worden, t.w, :—
1. Dat bij hot uitgeven van eon niouw wetboek do niouwe spelling gevolgd cal worden.
2. Dat waar in hot wetboek de woorden “hoogere” en “lagere” in verband met Kerkbo~turen voor~
komon doze woorden veranderd worden in “meordere” on “mindere.”
3. Dat sommige der Aanbevelingen op geschikte plaatsen ale wotsartikolen sullen worden opgonomen,
dat andoren onder hot hoofd “Aanharigsel on Bijiago” cone plants aan hot eindo des wotboeks cullon
hobben, torwiji do ovorigen, welke niet ale wetsartikelen besehouwd kunnon wordon, en niet gedurig voor do
aandacht bohoevon to zijn, daar cii toch als besluiton in do Acta te vindon zijn, niet in hot wetboek sullen
worden opgonomon.
4. Dat do wetsartikolen met betrekking tot Oefenaars, Godedienst Onderwijzers en Zeudelingen alzoo
gewij-zigd zullen worden dat or in do toekomst niet eon Godsdienst Onderwijzers Examen afgonomen cal
worden, maar wel eon oxamon om ale Oofenaar to worden toe golaten zoo ale voorgesohrevon in Art. 412.
6, en dat hot Zondelings Examen in twee doolen kan worden afgelegd. Dit wordt nanbevolen door do
Commissie tot het examineeren van Godsdienst Onderwijzere en Zendolingen en goedgekeurd door loden
der Binnenlandsche Zending Commissie.
5. Dat do inhoud van hot wetboek gorangechikt cal worden ale volgt
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1.—RERSTE AFDEELING-,
BELIJDENIS EN SAMENSPELLING DEE REEK.

Artt. 1—4 worden bier opgenomen met tic volgende
wijzigmg
Art. 4. In den vierden regel worden de woorden
door haar” weggelaten.
11.—TWEEDE AFDEELING.
KERKELIJEE BEAMETEN.

Onder dit hoofd komen Artt. 31—34 met do volgende
wijzigingen :—
1 P,’edilcanton,
Art. 31 : 1. De laatste volzin wordo weggelaten en
na bet woord “Avondmaal” worden geplaatst do woor
don “en hot prediken over do waarde van den Doop.”
(Zie Bop. 29).
Art. 31: 15. Alle woorcien beginnende met: “zoo in
tie” tot aan bet eindo der sectie, vallen weg. Zie Art.
120 on 121).
Ajt. 32 worde zoo gowijzigd dat men na bet woord
“geschieden” leze : “Hoeft hij echter van wego krank.
hold verlof van afwezighoid bekomon, dan zal tie Kerke
raad voor tie behoorlijke vorvulling van zijn dienstwerk
zorgen. In geval de Ring dit noodig oordeelt zal hij
den Leeraar of den Kerkeraad hierin te gomoet komen.”
Do tweede seetie blij~e, doch in plaats van “e~nevervul
hug” kome “tie vervulling en seetie drie worde go
sebrapt.
2. Ouderlingen.
“

Art. 33.
3. Diakenen.
Art. 34: 3, “voor do fondsen” worde voranderd in
“van do fondson.”
Art. 34 : 5. Volgons Bijiage aldus gewijzigd: “Eon
der diakonen, of zoo nooclig geoordeold, eon tier oud
Kerkeraadsheden, of ook eon lid dor Gemoento, vervult
do betrekking van Kassier van bet gewono Kerkfonds en
zal zich aan do volgende bepalingon hebben to houden,”
enz.

:—

In deze gewijzigde seetie worde vóór bet woord “lid,”
“

ander

“

geplaatst.

III.—DERDE AFDEELING.
KERT≤ELIJK BESTUUE.
EERSTE HOOFDSTUE.

A .—A igemeene Bepalingen.
Hier worden opgenomen Artt. 5—11 met do volgende
Wijzigingen :—
Art, 5. Alle woorden na ‘ Synode” wordon wegge
Iruten.
Art. 6 luide al~ volgt : “Mindero Besturen of Colle.
glen hebbon h~t recht bij do moerdore voorstellon in to

dienon of voorlichtiug to vragen, waarop doze tori
spoedigste zul len antwoorden. Ahle mindero Besturen
zullen zich aan do uitspraken tier meerdero onder
werperl.”

Nieuw Art. 7 luide: Meerdere Kerkbesturen hebben
hot recht aan mindere aansehrijvingen to doon en van
dezen stukken op to vragen waar aan zij zondor vorwiji
zullen voldoen.”
Art. 7 volgo op dit nieuw artikel aldus gewijzigd
Eenig m~nder Bestuur door do h~sluiteu of uitspraken
van eon meerdere bezwaard zijnde, heeft reeht van appél”
Art. h. De tweede sectie van dit ai’tikel wordo go
sebrapt en do eerste worde in volgorde vóór hot bestaan
“

do Art. 7 geplaatst met weglating
hoogor “ vóór “ boroep”
Art. 9 worde geroijeerd.

van

hot

woord

TWEEDE HOOFDSTUK.
REGLEMENT VAN ORDE.
Hier worde Art. 12 opgenomen ret do volgende wij
zigingen

Art. 12: 5. De woorden “of door do
hand
wardt gegeven” wordon weggelaten
Art. 12 : 6. Alle woordori na
Voorzitter
in den
tweedon regel van onder zullon weggelaten warden en
in plants daarvan gesteld :
zal do vergadering oor
‘

“

“

deelon,”

Art. 12 : 7. In het laatsto gedeelte worden na hot
woord “ oudsten” goplaatst do woordon “in leeftijd.”
Art, 12 : 8. Bij dit artikel worde gevoegd “ zullendo
in do behandeling van tuchtzakon Art. 240 in acht
worden gonomen.”
Art. 12: 10, b. Na hot woord “lijst” in den eerston
regol warden gevoegd do woorden: “ nadat die gezuiverd
is, met in achtneming van Art. 14: 4 en 5.”
Art. 12: lie, Hot woord “hot” vóór” besluit” wordo
weggelaton.
Art. 12: 12.a, is volgeos tie Bijiage gowijzigd ale volgt:
“Loden van Pormanento Commissien warden b~j olko
Synodale Vorgadering benoomd, en blijven in functie tot
do volgende Vergadering. Do n%men worden ter good.
of afkouring ann do Vergadering vo rgedragon door do
Modoratuur, die, desverkiozonde, eon of meer he len zal
verzoeken haar do medeleden voor to stellon. Bij do
Ringsvergadoring geschiedt do voordracht door eon lid
tier Vergadering voor elke zoodanige Gominissie, vooraf
door den Voorzitter benoemd.”
Artt. 12: 14 on 12: 15 worden te zamen govat in do
vo]gende bewoording: “Elk lid tier Vorgaderirig zal,
hetzij bij schriftelijke of mondelinge v~ordraeht, zieb tot
den Voorzitter moeten wenden, op do aanmerkingen van
andere loden zinspelonde, uitgonomon in Kerkeraads
vergadoringen, goene namen mogon noernen, on zich
ontbouden van alles dat strijdig i~ met do achting, ann
eene Kerkelijke Vergadering verschuldigd.”
Art. 12: 18. Do letters a on b die paragraaf 2 en 3
aanduiden vallen wog. Sectie twee vlooio samon met
soctie éên, en sectie tine wordo twee.
Art. 12 : 19. Do woorden : “mnar Nos, 1, 2, enz.,”
worden weggolaton.

5
DERDE HOOFDSTUE.
DE KERKERAAD.

A .—Samenstelling van den Kerkeraad.
H~erkomen Artt. 13 en 14 meL devolgende wijzigingen:
Art. 14. Sectie één worde weggelaten.
Art. 14: 2. In plaats van do woorden: “of eene corn
missio uit denselven” worde gesteld: “of de Rings..
commissie.” (Zio Art. 45.)
Art. 14: 3. Do woorden beginnende met: “Tot deze
Vergadering” tot aan en met de woorden “gekozen zijn”
vormon eon nieuwe sectie vier. De sectie beginnende:
Do stemming gescbiodt” worde 14 : 5, en die begin
nende: “Geene overeenkomst” worde 14: 6,
Art. 14: 4. Ret woord “Godsdienstige” worde var
anderd in “Godsdienstigste,” en na hot woord” Lidma
ten-Register” worden geplaatst de woorden “diet ge
meente.”
Na Art. 14: 4 worde als nieuwe sectie geplaatst
“Bij de kiezing van Kerkeraads leden zullen zooveel
mogelijk nieuwe lidmaten uit de gemeente tot leden van
den Kerkeraad gekozen worden.” Dan valle aanbeveling
21 wag, en zoo ook do voetnoot op pag. 10.
Art. 14: 6. Volgens do Bijiage moest daze sectie bij
Aanboveling No. 21 gevoegd worden, doch de commissie
beveelt aan dat Aanbeveling No. 21 na Art. 14: 4, ale
nieuwe soetie zal worden opgenomen.
Art. 14: 12. In plaats van “ingozegend” worde
gesteld “bevestigd.”
Art. 14: 14. Na do woorden “to zijn goweost” worde
geplaatst: “Echter zal do Synodale Commissie bet recht
hebben, met hot oog opkleine gemeenton, om dispensatie
to geven van doze bepaling.”
Do soctie boginnonde: “Bij een niouw benoemden
Kerkoraad” vormo eene niouwe sectie, zoo ook do sectie
beginuende: “Herkozene Kerkeraadsleden.” Ret woord
“ingezegend” wordo veranderd in “bovestigd.”
Art. 14: 15. Hit hot Wetboek dat vóôr 1873 bestond,
blijkt het dot de verwijzing bier naar Art. 14: 2 en niet
naar Art. 14 : 11 zijn moet,

Art. 15: 13. Hierbij worde gevoegd: “waarvan jaar
lijks indien noodig geoordeeld een kort vorsiag aan do
gemoente wordt gegoven,” en dan valle Aanbeveling No.
20 wag.
Ale nieuwe sectie van Art. 15 kome flu:
“Te zorgen dat al de door de Synodo bepaalde collec
ten geregeld geechieden on vorzonden worden.” Aanbe
veling No. 22 valle dan wag.
Art. 16, “gowone” worde veranderd in “gowone” en
do woorden: “zie Art. 50” vallen wag.
Art. 16. Als nieuwe sectie a, worden goplaatst do woor
den: “Den Geloofsbrief van den Afgevaardigde” en daar
na worden de andere stukken genoernd.
Art. 16 : o. “ 18” worde veranderd in “19” en do
volgende woordon worden bijgevoegd: “overeenkomstig
do door do Synode aangegeven vormen.”
Aanbeveling No. 45 yalta dan wag.
Art. 16 : e, laze, wat do rekeningon betreft, als volgt:
Do Korkeraad dor Ned. Goraf. Gomeente to
getuigt bij daze dat voor do volgonde fondsen van 1 Juli
19— tot 30 Juni 19— in do gemeente geheven is de sorn
van~
-

-
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B.— W~rkzaamhedem van den Kerkeraad.
a,—A igemeene.
111cr worden opgenornan Artt. 15—22, 28 en 30, met
do volgende wijzigingen
Art. 15: 1. Na Avondmaal volgo : “De wet des Heeren
en do Twaalf Artikelen des Geloofs zullen des Zondags
bij do Openbare Eerediensten aan do gameente worden
voorgelezen.” (Aanb. No. 9. valle weg.)
Art. 15: 2. Hierbij worde Aanbeveling No. 4 gevoegd.
Art. 15: 4. Bij doze sectie wordon gevoegd de woor
den: “do verepreiding van den i3ijbel, van Tractaten en
van andero nuttige lectuur, bij wijze van colportage ale
anderszins.” Aanbevalingan Nos. 44 en 49 vallen weg.
Art. 15: 5 worde na Art. 15: 13, geplaatst. Dc woor
den
met bet dod” tot aan hot einde van bet artikel
worden weggelaten en in do plaats daarvan gesteld, “en
hot vieron van den Gedenkdag der Kerk-Hervorming.”
“
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1. Er zal elk jaar van wege do Rerk, door eene Corn
missie daartoo benoemd, eon examen woi’den afgenomen
dat loopen zal over do Bijbelsehe Gesc’~iedenis en over do
hoofdpunten van do leer en gosohi€denis cozor Kerk.
2. Over do Bijbelsche Gesohiedenis zuflen or twee
reokeen van vragon zijo, do oene vo~r oerst beginnendon
—de andere voor moor gevorderden. Ov.~r do leer en
gesohiedenis onzer Kerk zal or eeno afzondorlijko reeks
zijn, alleon voor moor gevordordon.
3. Leeraren, onderwijzors of bestuurders van Scholen,
die aau hot examen wensehon deel to nem~n, zullen aan
den Soribi~ der Commissie drie inaanden vóór hot exarnen
kennis goven met opgavo van hot getal kinderen, dat zich
waarsehijnlijk zal aanbieden. Zij zullen al do noodige
schikkingen maken voor eon geschikt lokaal on hot
noodige opzieht.
4. Er zal telkons in hot begin van hot jaar aangekon
digd worden over wolk doel der Bijbel boeken hot
examen gaan zal, en wanneer bet zal worden afgo
nOm en.
5. Do plaatselijke Commissie zorgt voor allo kosten,
en zondt aan do Hoofd Comniissie voor hot oxamen twee
shillings voor elk kind, om do kosten van hot drukwerk,
onz., good to makon.
Art. 133. In seotie tweo worde na “ Per~onon “ do”
Artt. 23—27.
voranderd in “die.”
Art. 134. In regol 3 moot staan “ wekelijk~ohe.”
Art. 23. Bij soctie óSn worden govoegd do woordon:
Art. 138. Bij dit artikel words gevoegd: “ doch do
“waar hot doenlijk is zal een oudorling don looraar ver heffingen goeiseht volgens Art. 105: a, en 370: ii, zulloti
gezellen.” Aanbevoling No. 10 valle dan weg, en zoo wordon gezondon naar do gemoento waar do voorstelling
ook do voetnoot.
geschiodt.
Art, 24. In soctie éSn wordo “zullen wezon” veran
Art. 140. In regel 3 moot staan “den”in plaats van
derd in “zijn;” na “gerechtigd” wordo “zullon” “ do.”
weggolaten; in ~ectio twoe worden na “ouders” wog
Art. 141. Paragraaf 2 worde 1, 3 worde 2, en 1 words
gelaton do woorden “van een kind
gebracht wordt” 3. Paragraaf 1 leze na hot woord “uitgoreikt” ale
en in sectie drie vallo “zullon
na “geloof” wog. volgt: “die bij hun aankomst in zoodanige gemeente
Paragraaf 2 worde paragraaf 3.
zonder uitstol aan eon lid des kerkoraads zullen worden
Art. 26. Als do voorgostelde vorandering van Art. vortoond en bij hun vertrek uit do getneente op niouw
141 aangenomen wordt zal bier moeten staan Art. 141 door eon lid des kerkoraads zullen wordon godateerd on
al. 3.
geteekond.”
Art. 29 worde goplaatst na Art. 140.
Art. 142. Aaubeveling VII. 4. a. wordo ale niouwo
soebie
bij dit artikel gevoegd dock aldus gewijzigd:
c,—Godsdien.~t Onderwijs en Lidmaatsclzap.
“Doze bopaiingen zijn niet van toopassing op ledon der
her wordon in volgorde opgen omen Artt. 123, ~ 20, Ned. Goref. Zuster Kerken button do grensen dor
121, 122 alleon do oersto sectie, de 2de voetnoot op pag. Kolonie.
Vmmnn Hoornsruu.
15. Artt. 104, 122 zonder do cerste seotie. Artt. 132—
140, 29, 141—145 met do volgondo wijzigingon.
Dz Rn~G.
Art. 122. Do eerste sootio luide: “Tot bevordering vau
Hiei’ wordon opgenomeu Artt. 35—56 met do volgeudo
bet Godsdienst Onderwije worden Zondagscholon,
wijzigingen :—
Catechisatiën on Bijbellozingen gehoudon.”
Art. 35. Do woordeu na “Ringen” worden woggo
Do 2do vootnoot op pag. 15 volgo hier ale niouw
laton en in de plaats daarvan worden gesteld: “zoo als
artikol.
Art. 104 volgo op dit nieuw artikel, doch do verwij van tijd tot tijd door do Synode vastgesteld.”
Art. 37. Na “ October” kome “of November.” (Zis
zing or in worde weggolaten on hot luido in vereoniging
met No. 8 op pag. 14 dor Bijiage ale volgt: “Elk leoraar Bij lage).
Op Art. 35 volge Art. 38.
zal jaarlijks aan do Zondagschool Oommissio op eon
Art. 39. J3ij dit artikel worde govoegd : Bij do behan
vorm hem door do Commissie toegozonden, versiag doen
deling van tuchtzaken worde Art. 210 in aoht genomen.”
van bet Zondagsohocl work in zijno gemoento.”
Art. 42. Bij dit artikel worde gevoe~d: “En met hot
Op Art. 104 volgen flu secties 1, 2, 3, 4 en 5 van Art.
122. Zoo ale gowijzigd door do vorige Synodalo vergade voorgoschrevene in Artt. 71 en 207: e.’ Do voetnoot op
pag. 27 valle weg.
ring :—

Loden des Kerkeraads:
Plaats en datum.
Art. 16 f. In Vorm B worde “Lidmaatsgelden”
veranderd in “Zitplaatsgelden.” (Zie Bijiage.)
Aangezien do noodzakelijkheid daartoe niet meer
bestaat door de opheffing van bet besluit omtrent hot
opuinken van een tabellarisahen vorm voor den Ring, zoo
worde hot eerste gedeelte van do Nota aan den voet van
pag. 17 weggelaten.
Na Art. 16 worde als nieuw artikel opgenomen do
eerste seotie van Art. 51.
Art. 18. Voeg bij sectie twee do woorden: “voor
gewono werkzaamheden, bij de behandeliog van tueht
zakon echtor minstens twee derden van dat getal,
volgens Art. 240.”
Art. 18. Am niouwe seotie worde bij dit artikel, volgons
besluit der vorige Synodale Vergadering gevoegd: “Het
quorum van den dienstdoenden is ook dat van don
Gecombineerden Korkeraad.”
Art. 19. “do worde geplaatst vóór “prodikauten.”
Art. 22. Na dit artikel worden geplaatst Artt. 28
en 30.
5. D~ Doop.
“

“

.

.

.

.

“

“
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Art. 43. Verander “o~~~aan” in “ontstaan.”
Art. 44: e. Is volgens de Bijiago aldus gowijzigd:
“Met het zenden van do opgaven in Vorm A on B (zie
Art. 16 : f), vóór 1 December, naar den zaak gelastigdo,
ten oinde hem in staat to stellen aan Art. 84 : d. to
vôldoen.”
Art. 44 : f. In den laatsten regel “ voldoen “in plaats
van “volden.”
Art. 45. In sectie drie, “totdat” voranderd in “ tot
dat.”
Art. 50. Do sectio aangaaode den geloof s brief worde
weggelaten en Art. 50 en 51 vloeien samon en leze
“Bij elko gewone Rings Vergadering •zullon door de
verechillendo kerkoraden nuder hot Rings ressort worden
bezorgd de stukken in Art. 16 gonoomd. Doze stukken
zullen door den Ring naauwkeurig worden nagezien en
zoo noodig ter opholderiug aan den kerkeraad terug go
zonden.”
Art. 51. De eorste sectie van dit artikol words ale
nieuw artikel na Art. 16 geplaatst.
Art. 52. Na vraag No. 6, volgen do vragon e~kander
op ale volgt: 16, 17, 7, 8, 10, 21, 13, 14, 15, 11, 12, 18,
19, 20, 22, 23, ens., met do volgonde wijzigingen:
Art. 52 : 9, wordo goroyoerd.
Art. 52: 16. Alto woordon na “vertrokkea zijn “
word en weggelaten.
Art. 52: 17. De tweodo soctie bogintie: “ her eischt
do voorzitter op do geauthentiseerdo alsehrifton ens.
Do vorwijzing naar Aanbeveling No. 45 valle weg.
Art. 52: 18. Ale niouwo sectio wordo bijgevoegd:
“Staan do Kerkelijke eigondommen behoorlijk op naam
des Kerkeraads geregistreerd?” Do voetnoos valle weg.
Art. 52: 25. Volgeas do Bijiage is doze vraag aldus
gewijzigd: “Zijn al do door do Synodo bepaalde Colleeton
in uwe gemeonte geregold gohouden van 1 Juli tot 30
Juni?”
“Hooveel is voor elk Ponds bij gedragon? Zijn doze
common opgezonden aau den Zaakgolastigde?” (Do
woorden: “ Zie Bepaliug 48,” wordoa weggelaten). In
deze aldus gewijzigdo vraag worden na hot woord
Collecton” geplaatst: “ook die voor hot Theologisoh
Seminarium, en waar or geene gerogeldo bijdrago uit do
Kerkekas gegeven wordt, insgelijks voor den derden
Hoogleeraar.” De vootnoot op pag. 33 valie clan weg.
Do woordon: “opgezouden naar den Zaakgelastigde”
worde voranderd in “verantwoord,”
Art. 52: 26 luide ale volgt :—“ Wat is in uwe gemeente
godaan voor bet Zendingwerk? Hoeveel is in hot
laatste jaar daartoo bij gedragen? Is er ook maande.
lijksch bidstond gehouden?”
Is bet niet wensoholijk Art. 54 te schrappen ?
Art. 54. Do woorden: “Zie Bepaliug 47
worden
weggelaten.
Art. 57 worde geplaatst Lussehen Artt. 337 en 338.

Art, 60. Alto woorden na “beslissend” vallen weg.
Art. 61 “daarvan wordo vóSr “kan” geplaatst.
Art. 62. Bij dit artikel worde gevoogd: “Bij do
behandeling van tuchtzaken ochter worde Art. 240 in
acht genonien.”
Art. 63. In de laatsts sectie wordo “ 28 “ in letters
gedrukt.
Art. 64. In den 4deu regel behoort to staan: “doch
goons voorstellen sullen.”
Art. 67: b. Hior worde gesteld “die noodig mochten
zij’~ in plaats van “die bij hebben moot.”
Art. 69. In regel vier kome “miadere” in plaats van
“lagere.” Ails woorden na “ingediond” worden wegge
laten, on sectie b beginne met “ zij
in plaats van
Deze Commissie.”
Art. 73. “Vijftien” worde in plaats van “ Negen”
gesteld. Na “quorum” kome “uit,”
Art. 74 luide als volgt : “Do Praoses der lastst gehou
den Synodale Vorgadering sal haar Voorzittor zijn, of
bij zijae ontetentenis do Assessor. Bij ontstontenis van
beiden wordt do Voorsitter door loden der Vergadoring
met geslotene biijetton gekozen. In elk goval hooft do
Voorzitter eon beslissonde stem.”
Art. 78. Volgens do Bijiago is dit artikel aldus gowij
zigd: “Aan doze Commissie zullen, zoo vroog mogelijk,
on niet later dan vior weken vóór do opening der Synode,
door do daartoe bevoegdo personen worden tor band
gosteld, do rapporten van do Algerneene Synodalo Zending Commissiëu, van don Aetuariug en den Scriba
Synodi, van den Qucestor der Curatoren voor hot Then
logiseh Seminarium, van do Synodale Opvoedings—on
andere door do Synode benoomde Commissiën.”
1. “GenoemdeRapporten sullen binnon den boveuver
melden tijd in hot officieel orgaan dor kork verschijnen
Doze stukkon worden door haar in overweging
genomen.”
“Hot gedrukto versiag wordt op den eersten dag der
Synodale Vergaderiug aan hare loden in handen
gesteld.”
2. “ Zij sal het recht hebben tijdelij&e sub.commissiëri
uit hot getal barer loden to benoomon.”
Art. 19, is volgens do Bijiage aldus gowijzigd:” In
het jaar waarin do Synode vergadert sal zij de Synodo
met advice dionen met betrekking tot ailo Besehrijvings
punten, die geene wetsverandering betreffea, ale ook
met betrekking tot do Rappoi-ten in hot vorig artikel
vermeld.”
Art. 81. “Daggelden” in plaats van “vertoef
gelden.”
Art. 82. Na 5. words ale nieuwe seetie n. geplaatst
Lid en Scriba zijn der Commiesie tot het afnemen van
hot examen van Candidaton tot den Heiligen Dienst.”
(Zie Art, 167). In do laatste sectie van Art. 82 wordo
geplaatsb na” overlijden,” “bedanking of outseLLing,” on
na “ Ieeraar,” “lid der Synodale Comm~ssio.”
VIJFDE HOOFDSTUK.
Art. 83. In de laatste sectie worden deselfde vcran
Die Svuoou.
deriugen aangebracbt ale in Art. 82, en in b worde
Iliur worden opgenomeu Artt, 58—88 nict do volgondo “Synodi” gesteld in plaats “Synod.”
Art. 84: f. Hier eta “brandkast” in plaats van
wijzigingen
Art. 58. Alle woorden na “ Kerkvergadering” worden “Kerklokaal” en do woorden “alien to samoa” worden
weggelaten.
woggelaten.
“

“

“

“

“
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Art. 85: cZ. In don tweeden regel worden do woorden
“ook daar” weggelaten.
Art. 85: g. Do woorden “to benoemon” worden
verandord in “benoemd” on hot woord “hem” in
“hen.”
Art. 85: g. In do laatsto sectie worden na hot woord
“moderatuur” weggelaton do woordon “der Synodalo
Conimissie.”
Na Art. 88, komo No. 9 op pag. 14 der Bijiage ale
volgt: “Er zal oeno Centralo Commissie ziju die” enz.

V.—VIJFDE AFDEELING.
DE VORMING EN TOELATING TOT DE EVANGELIE
BEDIENING,

EERSTE HOOFDSTUK.
Dz VOn MING VAN DEN EVANGELIE D~ENAAR.

A. —Bet Theologisch Serninarium.
flier wordon opgenomen Artt. 146—154 met de vol.
gonde wijzigingen
Art. 147 : d. “praoses” worde gesteld in plaats van
“president.”
Art. 148 paragraaf Sen lezo: “Het Collegie Curatoren
behartigt do belangen van hot Seminarium.” Do woorden

IV.—VIERDE AFDEELING.
ONDERWIJO.

“Art. 148, a. 1—149,” na don eersten voizin worden

EERSTE HOOFDSTUK.
LAGER ONDERWIJS.
flier wordon opgenomen Artb. 89—103 on 105—108.
Do voetnoot of pag. 52 vallo weg.

woggelaten.
Art. 148: a. “in welko” worden veranderd in
waarin.”
Art. 148 : o. flier moot slaan “examen” in plaats

van “oxameu.”
Art. 148 : h. Hierbij worde gevoegd: Zio Art. 389,”
on do vootnoot valle weg.
Art. 151. Volgens do Bijiago is dit artikel zoo gowij.
zigd dat er staan moot:
“Do Vacantie tijden zullen ziju
Tweo weken bij Pasehen;
Twee w~ken in don winter; en van
15 October tot 15 Januari.”
Art. 152. lozo: “Het honorarium van elken Hoog
leeraar z~I ziju zoo ais van tijd tot tijd door do Synodo
bepaald,” euz. In plaats van “orntrent worde gesteld
voor.”
“

TWEEDE HOOFDSTUK.
DE NORMAAL ScHooL.
flier wordon opgonomen Artt. 109—119 met de vol
goode wijzigingon
Volgens do Bijiago is Art. 118 aldus gewijzigd :—
“Behalve wat door hot Gouvornemont hiortoo is tooge.
zegd, zal hot Collegie van Curatoren hebben to rekenon
op cone som van £20 niet to bovengaande voor olkon
leerling-ondorwijzer nit Let Synodale Schoolfonds;
benevons eon gonoegzame toelaag tot hot salaris der
onderwijzers.”
Volgens do Bijiago is Art. 119 aldus gowijzigd: Tot
do Inriehting zullen toegelaten worden dezulkon die eon
admissie examon zullen bebbon afgelegd, dat jaarlijks
coder behoorlijk toezigt gehouden zal worden in do
maand Moi in do gemeenten in welke do applicanten
woonachtig zijn.”
“Tot dat examen wovdt vereischt keunis van do fbi
landsehe en do Engelsehe spraakkunst; Rekenkunde tot
aan do tiendeoligo breuken; Latiju tot aan bet oinde
der regelmatigo workwoorden; Euclidos tot Prop. 26,
van Book I; en Algebra—do eerste vier regels.”
“Aismedo worden!toegelaten gematriculeerdo studenton,
die zich tot vordero opleiding in do onderwijskundo
uiogen aanmeidon.”
“Hot zal echter don Curatoren vrijstaan cone voor
bereidendo klas in dezo Inrigting to laten onderwijzeri,
met het dod om kweekeliogen tot dit examen voor to
l~ereiden; alsook, voor zoo verro bet Foods zulks ge
doogt, toelagen aan zoodanige kweekolingen too to
kennen, die hot examen in art. 94, 5. en c. afgelegd heb
ben (zie noot or onder op pag. 55 van hot Wetboek).
Do voetnoot op pag. 55 wordo woggelaten.
“

“

“

11.—Over do Toek’4ing tot het 2heoloyisch Sernina,’ium.
flier worden opg000mon ArtL. 155—165, met do vol
gende wijzigingen :—
Art. 155. Uit do Bijiage blijkt dat dit artikol zoo go.

wijzigd is dat wogvalt: “vlakke Driohooks-meoting” en
in de plaats er van komt: Algebra, met bijvoeging van:
Gesohiedenis van Zuid Afrika, terwiji bij Algemeene
Geschiedenis inbegrepen wordt Aardrijkskunde, en bij
Bijbelscbe Gesohiedenis do Aardrijkskunde van

don

Bijbol. Zie pag. 11 dezor bosluiten, on Bepalingen on
Aanbevolingen XLII pag. 160 van hot wetboek.
Art. 156. Volgens do Bijiago is dit artikel aldus ge
wijzigd:
“Die hot B.A. Examen in do lottoron met good gevoig
hebben afgelegd, zullon onderzocht worden alleen in do

Hebreeuwsche en do Nedorlandsoho talen, en in do Bij.
belsehe en Algemeene Gesohiedenis.
a. Zij zullen eehter bij hot ktondelinge Examen Legen.
woordig zijn, ten oindeblijken to gevon van hunno vaar
digheid in hot lozen en uitsproken der versehillonde talon
bij bet Examen vereiseht,
5. Candidaten voor hot Admissio Examen, die in
hunne poging oin bet J3.A. af to leggen, niet slagen, wor
den bij hot eerstgenoemde Examon vrijgestold van die
onderworpen, waarin zij in hun mislukt B.A. Examen,

hot door de T.Jnivorsitoit voreischte minimum behaald

9
hebben. Hierbij zullen do noodige cortificaton van den
tJniversitoits raad aan hot Moderamen dor Comniissio
voor hot Admissie Examen door den Examinandus ver
toond worden,
e. Aldus gewijzigd :—
Die hot Intormediaire Examen hoeft afgelogd, zal bij
zijn Admissie Examon ondervraagd worden alleen in de
volgende vakken: Do Hebreeuwscho en Nederlandsche
talon, Logica, Bijbelscho en Algemeono Gosehiedenis, en
w,anneer hij bij bet Intermediaire Examen in dit yak
niot geslaa~d is, ook in het Grieksch,
Een Candidaat die eon “Science” B.A. graad heoft
behaald, yak onder deze bepalingen.
d. Do Synode stelt vast dat niernand door hot Collogie
van Examinatoren sal mogen toegelaten wordon, tenzij
hij het min’imum in elk yak vastgesteld, heeft behaald
en aan do andere bestaande condition heeft voldaan.”
In soctie b. wordon weggelaten do woorden : “bij hot
oorstgenoemdo oxamen” en in sectie c. rogel S lose men
na “yak” “niet eon viordo van hot getalmerken behaald
heeft, ook in hot Grioksch.” Do woordon “bij zijn Ad
missie Examen” worden weggelaten.
Art. 158: 2. Volgons do Bijlago is dit artikel aldus
gowijzigd:
“Hot schriftelijk Examen sat niet later dan do eorste
week van December wordon afgenomen, en over do door
do wet (Art, 155) bepaaldo vakkon loopen.”
“Ret andere waartoo bohoort eon ~ondoling Examen
naar goodvinden der Commissie, hot ondersoek naar
porsoonlijke godsvrueht, uaar hot zodelijk gedrag van
den applicant en naar zijno geschiktheid voor do Heilige
Bedioning, hoeft plaats in do eerste helft van Januai’i.”
Art. 158: 4. aan hot einde aldus gewijzigd:
De logos voor hot Examon zullon voor het cerste £1,
on voor bet tweecle £2 zijn.”
In doze gowijzigde sectie worde “eorste hoift” veran
dord in “tweede helft.”
Art. 158 : 6. Do woorden “Twee termen zullon or zijn”
wordon weggelaten, doch bij Aanbevoling 42: 1, c. wor
don gevoogd de woorden: “Twee termen sullen er zijn:
“Cum laude” en “Summa cum laude.”
Art. 159: I luide als volgt: “Daartoe sullen worden
voorgeschreven oenige werken in prosa on poezie van
klassieke schrijvers.”
“Vragon ~ullen gedaan worden over eon gedeotte van
den tekst, over do Grammatica, en over do Geschiodenis
der Nederduitsehe Taal- en Lotterkunde. Ook sal do
Candidaat in staat moeton sijn uit hot Engelsch in hot
Nederduitsch to vortalon.”
Art. 159: II luiddo: “Daartoe sullen worden voor
goschrovon eenige worken in proza en poOzie van kias
sieke schrijvcrs.”
Vragen sullen gedaan worden over eon gedeelte van
don tekst, over de Grammatica, en over do Gesehiedenis
der Engelsche Taal- en Letterkunde. Ook zal do Can
didaat in staat moeten ziju uit hot Nederduitsch in bet
Engelsch to vertalen.”
Art. 159: VIII, seetie 2 valle weg.
Art. 160 In regel 3 wordo “ook” woggelaton. In
regel 4 worde “zij” in plaats van “Doze” gosteld, en
allewoorden na” Seminarium” vallen weg. (Zie art, 164).

Art, 161. Paragraaf éón valle weg.
Art. 164. Wat ondor N.B. voorkomt worde een nieuw
artikel na artikel 163 on or ~vorde aan gevoegd: “zullendo
zij echter van dit hun voornemen aan den Actuarius
Synodi kennis gevon.” De voetnoot op pagina 82 vallo
weg.
TWEEDE HooFDsTuj≤.
OVER

DR

TOELATING

TOT DR

EVANGELIE

BEDIENING.

her worden opgenomon Ant. 166—171, 173, 174,
176, 177, 178, 180——196, met do volgende wijzi
gingen
Vóór Art. 166 kome als niouw antikel No. VIII. der
Aanbevelingen van hot begin tot aan on met “bosehouwt.”
Art. 168. In regel 4 sta primanius” in plaats van
“pnimanins.”
Art. 169. Volgens do Bijlage moot dit artikel aldus
luiden: “Do Commissie vergadort tweemaal des jaars, en
wet in of omtront do maanden Fobruani en Augustus,”enz.
Art. 172 worde geroyeord. (Zio Art. 166).
Art. 174 : b. Volgons do Bijiago moot in dose seetio
na “Kerkelijke Gesehiedenis” worden ingevuld:
“waarondor begrepen wordt Gesehiedonis der Christe
lijke Zending.”
Art. 175. Worde weggolaten on Art. 176 lezo: Dose
stukken moeton door don eximanandus minstens twee
maanden vóór hot exatnen bij den Soriba der C’ommissio
wordon ingeleverd, die, zo in orde bevonden hebbende,
terstond opzendt aan den Voorsitter dor Commissie en
op verkregon toostemming aau den examinandus
bonicht ens.
Art. 176. In regel 8 wordo “Nieuwe” met hoofd
letter gedrukt. Do yolsin in regel 9 lose : Do Scriba
legt do getuigschriften voor do Commissio, die so vol
doende moot bovinden voordat” ens.
Art. 177. In rogel 4 lose men: “doch dii bosluit
sat” ens.
Art. 178 : 2, c, luido als volgt: “Bijbelsche
Gesehiedenis, do Geschiedenis don Kerk en barer Leer
stellingen, benevens do Geschiedenis dor Nodorduitscho
Gereformoerde Kerk en die dor Chri~telijke Zonding.
(Zie Bijiago). In regel 3 van de laatsto soctio worde
“van” weggelaton.
Art. 179. Volgens de Bijlage valt dii artikel weg.
Art. 186. In nogel 16 lose men bovordening” in
plaats van bevording.”
Art. 189. In sootie 1 rogel 3 mod staan “gelegiti
meerd.”
Art. 190. Volgens do Bijlage moot “Rings vergade
ring” vorandord worden in Ring,” en moot alinea f
bijgovoegd worden lezendo : “Ondet- Leeraar in Ant.
14: 1, 317 en 324 ziju geoordende Huipprodikers niot
begrepon.”
Art. 190 “in to zegenon” worde voranderd in “to
ordenen” on dit artikol worde goplaatst na Art. 196. In
soetie cl. regel 6 worde na “vorm” do woorden “van
die” woggelaten.
Art. 192. In rogel 6 moot siaan gelegititneerd.”
Art. 193. In rogol 1 komo “toots” in plaats van
“toetsteen~” en in regel 7 valle “to zijn weg.
“

“

“

“

“

“

“

“

“
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VI.—ZESDE AFDEELING.

Art. 328. In regol 5 moot “zoude” veranderd worden
moeht.”
Art. 341. Mon leze “plaats vinden” in plaats van
“plaats hebben.”
Art. 344. Volgons do Bijiago is alinoa 1 van dit artikel
aldus gewijzigd: “Do bevestiging geschiodt in naam der
Synode, door den Consulont, of, bij ontstentenis, door
eon andoren Leeraar, lid des Rings.” In doze gewij
zigde seetie worden do woordon “in naam der Synodo”
weggelaten.
In sectio twee regel 1 moet staan
“Candidaat.”
Art. 345. Do tweede zinsnede luide, “die dor Predi
kanton niet,” en sectie twee worde weggelaten.
Art. 348. “tot” worde vóór “lid” weggelaten, en
na “Ring” worde goplaatst “te zijn.”
in

REGLEMENT 01? VACATUREN.
EERSTE HOOFDSTUE.
OVER HET ONTSTAAN EN DE BEDIENING DEE VACATUREN.

Hier komen Aa’tt. 310—320 en 332—340 met de vol
gendo wijzigingen :—
Art. 313. Op dit artikel volge Art. 316.
Art. 314. Alle woorden na Consulent worden wegge
laten.
Art. 316 worde na Art. 313 geplaatst.
Art. 317. Voeg bij de vorwijzing naar wetsartiko
len, “Art. 12 : 11. d.”
Art. 318 worde aldus gowijzigd: “Do rois- en ver
blijfkosten van den Consulent worden door do vacante
gemeento gedragen. Tevons wordt het nan den Kerke
raad gelaten hem eon voegzaam honorarium voor zijne
diensten toe te kennen.”
Art. 320. Op dit artikel volgo ale nieuw artikel:
“Behalvo voor het loopend vierendeel jaaro waarin do
Predikant gestorven is, zal voor nog een vol half jaar
daarna, hot gowone traktement aan de nagelatene
weduwe of kinderen worden uitbetaald. Ook zullen zij
desverkiezendo minstens drie voile maanden na zijn

overlijden gereohtigd zija op hot vrij en onbelemmerd
gebruik der Pastorie.”
Zie Wetboek: Wedden en Emolumenten seetie 4 en
de Noot bij Art. 385.
Art. 333. Bij dit artikel wordo gevoegd :
Do demis
sie van Huippredikers geschiedt zoo als voorgosebreven
doorArt. 190: d.”
Art. 335. In regal 3 moot staan gedemitteerd,” na
“gerekend” moot worden” komen, en in regel 4 moet
staan “to zijn” in plaats van “to wezen.”
Art. 337. Na dit artikel worde geplaatst Art. 57.
Art. 338. In regel 2 van onder worde “van” na
“ten einde” weggelaten.
Art. 339. Volgeus Syoodaal besluit in 1876 (zie Acta
1876 p~g. 67) moeten na mogen wordon dan na bet”
iugevoegd worden de woorden “overleggen van bewijs
van good zedelijk gedrag en zijne Aete van Demissie, en
na het houdeñ” enz,
Art. 340 luide als volgt: “Do Prodikanten der Ned.
Geref. Kerken in Zuid Aft’ika buiten do greuzen der
Kolonie zijn niet ann doze bepalingen onderworpen.
“

“

“

“

TWEEDE HOOFDSTUE.
OVER DE VERVULLING DEE VACATUREN EN DR
PING VAN PREDIHANTEN.

BER0R-

“

VII.—ZEVENDE AFDEELING.
Ovzn

EERSTE HOOFDSTUE.
ALGEMEENE BEPALINGEN.

Hier warden opgenomen Artt. 197 —211, en Aanbevo
ling No. 46 met do volgende wijzigingen
Art. 203 leze: Elke dozer Commissiën zal bestaau
uit vier loden.” Do woorden: “benovens eon Seoretaris”
warden weijgelaton.
Art. 204: a. Ret woord “en G-odsdienst onderwijzor”
wordo weggelaten.
Art. 205 luido als volgt:
Aan do Zending Commis
siën wordt aanbevolen goschikte jongelingon op to
wekken en ann te moedigen zich tot den Zondingdienst
to laten opleiden, en hot rocht haar vergund do zooda
nigen, waar bet veroischt worth, uit do Zonding Kas in
hunne studiën te ondorsteunen met cone som niot to
bovongaando £12 per jaar.” Do voetnoot on No. 3 dor
Aanbevelingen warden geschrapt.
Art. 206. Volgens do Bijlage is dit artikel aldus
gowijzigd
“In vereeniging met do beido Synodalo Zending Corn
missiën zal or in olken Ring, eene Riugszendingoorn.
missie workzaam zijn, bestaande uit zoo vole ledea als
door elken Ring noodig geaoht, die volgens Art, 12: 12
zullen benoemd warden.”
Art. 207: a. De verwijzing wordo weggelaten, in
alinea b. worde
versehiedene” veranderd in “ver
scheidene, in a, nemen veranderd in “doen.”
Art. 208. Do verwijzing naar “Acta 1890” worde
weggelaten, en in plaats daarvan gesteld do voetncoi~ op
pag. 87. Lezende ale volgt: “Nadat do ring daartoo
besloten heeft zal hij van dib besluib,” enz. In rogel
drio moot staan : “administroeren.”
Art. 210 worde goschrapt. (Zie Art. 205.)
Op Art. 211 volge ale niouw artikel Aanboveling No.
46 boginnonde: “Er worde,” onz.
“

“

“

“

Hier koweu Artt. 321—331 en 341—348 met de vol.
gendo wijzigingen
Art. 321. In Seetie 3 worde “berekend veranderd in
“gorekend.”
Art. 324. In plants van “zie Artt. 16 enz.” worde
gesteld zie Artt. 19, 311, 317, en bet Art, over Huippre
dikers nu Art. 190.
Art. 327. her stant per abuis 827. Do N.E. alhior
moot gevoegd wordon bij Art. 237.
‘

DR ZENDING.

“
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TW~EDE HO0FDSTuK.
Ovim Dli TOELATING TOT HET AMBT VAN ZENDELING.
Hier worden opgenomen Artt. 212—218, 412: 6 en
127 met do volgende wijzigingen
Art. 213. Ale woorden na “zullen” worden wogge
laton en in plaats daarvan gesteld: een exarnen moeten
afleggen.”
Op Art. 213 volge eon nieuw artikel luidendo: Tot
hot afnemen van dit oxamen zal er cone Gainmissie zija
bestaande nit vijf leden met secundi.”
Art. 214. Het eerste gedeelto van Art. 12ô tot aan en
met “beveelt” worde eerste gedeelte van dit artikol met
bij voeging van at do woorden in Art. 214: begineende
on dat hij.”
Art. 214: 2. Paragraaf 1 van Art. 126 worde in plaats
van deze seetie gesteld. Paragraaf 3 van Art. 126.
“Dit examen,” onz., wordo seetie 3 van Art. 214. Socbio
4 van Art. 214 luido: Hot wordb afgenomen in do vol
gendo vakken. her volgen do vakken in Art. 214: 3
genoemd.
Art. 214: 4 wordo geroijeerd en in plaats daarvan
gesteld: “flot zal den applicant vrij staan ziju exau~en
in twoe doolen af to loggen loopondo bet oorste dccl
over do volgende vakkon :
Do Nederduitsehe en Rugelscho Talon.
Do Cijferkundo.
Do Aardrijkskundo.
Do Algemecue Gosehiedenis,
Do Theoric van School Best uur.
Do Gowijde Goscliiedcnis.
Tot dit dccl kan hij wordcn toegeiaten gedurende zijn
studio tijd, tot bet twoodo dccl loopondo over do overige
vakkon aan hot ciride van den oursus.”
Do vootnoot op pag. 89, tweede soctie valle weg en do
corste sectie wordo eon nieuw artikel na Art. 214.
Aldus gewijzigd zulleu Art. 213 ea 214 lezen als volgt
Art. 213. Die dozen graad niet verkregen hebbon en
begeeren tot Zendolingen dor Nederduiteche Gorofor
meerde Kork toogelaton to worden zullen eon examen
moeton affeggen.
Niouw Artikel: Tot hot afnonien van dit examen zal
or cone Commissie zija bestaaude uit vijf loden met
secundi.
Art. 214. Die tot dit examen verlangb toegelaton to
wordcn, zal daartoe aanzoek doen bij d~n Voorzitter der
gonoemdc Commissie on iiuwijs mo~ten levorea dat hij
ton minsto oen vol jaar lidinaat is der Noderduitsehe
Gereformeerdo Kerk; dat do Kerkeruad of do Ring
ondor welken hij sorteert hem tot dii aznbt aanbeveelb,
on dat bij na eon voorafgaande Admissic Examen, go
lijkstaande met hot tegenwoordigo Elomentaire Univor
elicit’s examen to hcbben afgolegd drio jarea lang aan
do Opleidings School to Wellington gestudeerd hoofI.
1. Do voorzitter do vercisehie siukken in orde bovon
don hebbendo, doet tijdig do noodigo kennisgevingon
uitgaan door hot Officicel Orgaau dor Kerk aau do
overige leden der Commissie, on bij geschrifio aan den
applicant omtrent don tijd, do plaats, en hot work voor
heG examen.
“

“

—

2. Dit examen streki zich nit over twee dagen; eon
dccl daarvan wordi schrifielijk afgenomeu naar bepaling
door do Commissie. Hot disnti ook om haar to over
tuigon van do Gods vrucht van don applicant, van zijne
gehechihoid aan do Kerk en hare Leer.
3. Hot wordt afgenonaon in do volgeude vakkon:
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do

Nedorduitscho on Eugolsche Talon;
Oijferkuude;
Aardrijkskunde;
Algemeene Geschiedenis
Theorie van School besiuur;
Gewijdo Geschiedonis;
Inhoud der Bijbolboeken;
Christelijke Geloofe- on Zedeleer
Kerkelijke Geschiedonis
Uiilegkundo;
Pastoraal;
Goschiedonis dor Chrisielijke Zending;
Predikkundo.

4. Hot zal don applicant vrijstaan zijn examon in
twee doelon at to leggen, looponde hot ecrete dod over
do cerste zeven vakkcn bier boven genoemd. Tot dii
dccl kan hij wordon toegelaton godurende zijn studio
tijd ; tot hot tweede dccl, loopende over do overigo
vakken, aan hot oindo van den cursus.
Niouw Art. Do Commissie zal eohtor ook applicanton,
die zich langs oen anderon weg, naar baar oordool, op
hevredigende wijze bebben voor beroid, tot dit examen
mogen toolaten.
Art. 215, pug. 90 rogel 2 van onder moot staan “naum
teckening.”
Art. 216. Do laatste sectie worde ecu nieuw artikel,
In regol 3 wordo don voor “dionst” geplaatst.
Art. 218. Op dii artikel volge ale nieuw artikel
soctie 6 van Art. 412 met weglatin g van al do woorden
na “to werken “tot on mot ressorteert waarna volgen
do woorden: “zal hij zich daarioo aanmelden bij do
Commissie voor hot Zendelings Examen met attostaat
onz. In plaats van “Ring of daartoe afgovaardigdon”
worde gesteld. Oommissic.”
Nu volge Art. 127 gowijzigd als volgi : Die toegolatcn
zijn tot Oofonaars zullon bet navolgende hebbon to,
botrachton:
1. “ Onder do bonaming oefening worden verstaan
zoodanigo bijoenkomsion, waarin op gezeito tijden eon of
moer Loden onzor Kerk als Ooferiaars over do Goddo
lijke wuarheden handelon.”
2. “Oefoninghouder” wordo verauderd in “ Ode
naar,” en to oefonen” in “to arboiden.”
3: a. In regel 4 wordo bet” vcrandord in zich”
en in regel 6 wordc “van” na hot woord “dragon”
vorandord in om.”
3: b luido: “Zich aan hot Woord Gods on duarop
gegroude formulieron van onzo Gereformeerdo Kork to
zullon houdon en nooii jets daariegen strijdig voor to
dragon.”
“

“

“

“

“

“

“
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3: o. Do woorden “Dat zij” vallen weg. In plaats
van “ wel ver worde gestold: “instodo. In rogol 6
worde “zullen aan prijzon,” “aan to prijzon,” en alle
woorden na “aan to prijzon” vallen wog. Na “gods
dionst” worde “die “goplaatst, on “wordende” worde
veranderd in “wordt.”
“

In alinea 5. over don Vrouwen Zending Bond wordo
“rekoningon” goplaatst, on alinea c iuido : “In vorvoig
van tijd zullen alle vaste oigendommen, in wions naam
ook al geregistreord, voor en ton behoove dor Ned. Goref.
Kerk van Zuid Afrika getransporteord wordon,”

DERDE HOOFDSTUK.
Dn ZENDING KERR.

VIII—ACHTSTE AFDEELING.

Bier komen Artt. 219—227 met do volgondo wijzi
gingen
Art. 220. De woordon : “ Zoo ale dozen daarin van
kraeht en” wordon weggelaten.
Art. 225. De verwijziog naar Art. 71 worde weggo
laten en in plaats daarvan gosteld do woorden: “door
do vergadering to worden gekozen.”
Art. 227 luide ~1s volgt: “Dd uitgaven aan doze Verga
dering verbonden worden geregeld door do Algemeene
Vergadering.”

OVER DR FONDSEN.

VIERDE HOOFDSTUE.
SPECIAAL ZRNDING Wnun.

Bier worden opgenomen nit do Bijiage do besluiton
met betrekking tot do Prodikanten Zonding Vereeniging
en don Vrouwen Zending Bond :—
:1.

—

Dc .Pedikan~ten Zendinij Vcrccniging.

a. Staat onder toezioht van do Buitenlandsohe Zending
Commiesie.
5. In geval van nieuwe of buitengewono ondernemingon,
wordb aan do Commissie tergoed-of afkeuring
kennis gegeven. Zij zendt haar alle jaar versiag tot
ult. Juni.
c. Bij elke Synode wordt eon overzicht ingediend van hot
work gedurende den afgeloopen tormijn.
ci. Van do fondsen geschiedt jaarlijks verantwoording
tot nit. Juni aan hot Kerkokautoor tor publicatie.
B ,—De Vrouwcn Zonding Bond.
a. Duet zijn work ondor Loezigt van de Buiteni. en
Binneni. Synodale Zending Commissien; raadpieogt
dozen ter good- of afkouring met betrekking tot do
keuze van werkkringon, en geoft kenuis van aile
aanstelhngon.
5. Alie rekeningon van Inkomst en Uitgavo zuilou jaar
iijks bij hot Kerkekantoor tot publicatie worden
ingediend.
o. In vorvoig van tijd alie transporbon van vaste oigen
dommon op wions naam ook al gedaan, voor en ton
behoove van do Ned. Gerof. Kerk van Zuid Afrika
to gesehieden.
Alinea 5. over do Prod. Zend. Vereoniging luide na
“oudornomingon” ale volgt: “Zal zij voorafdogoedkeur
ing der Commissie vorkrijgen, aan wiezij jaariijks vorsiag
van hare werkzaamhoden doot.”
Alinea c. luide: ‘Bij elko Synodale Vergadoring
worth eon vorsiag gedaan van bet work gedurende den
afgeloopen termijn.”

EERSTE HOOFDSTUK.
REGLEMENT OMTRENT HET KERKE-KANTOOB.

Bier komen Artt. 349—353 met do volgendo wijzi
gingen:

Art. 349. In rogel 2 worde “zal staan” veranderd in
“staan z~tl.” Aan alinea I wordo gevoegd “onder ziju
bohoor,” en alinea 2 luide : “Zijn salaris zal ziju zooals
van tijd tot tijd door do Synode bepaald.” Do voetnoot
valle wog.
Art. 350: 2, “Archivaris” worde gestold in plaats
van “Arehivarius,” en do Rornoinsehe cijfors worden
verandord in gewono cijfers.”
Art. 351 : 2. “ or” wordo weggolaton.
Art. 353: 1. “Theologisch Seininarium” worde vomit
gosehrevon, on in alinea 2 kome “Synodalo” in plaats van
Synod. In alinea 3 wordon “tesamen” voranderd in “to
zamon,” en in alinea 4 vallon do woorden “wanneer do
adcninistratie” enz. wog.
TWEEDE HOOFDSTUE.
REGLRaIENT

OP HET PItEDIKANTEN WEDTJWEN FONDS.

Bier komon Artt. 372—393 met do voigondo wijzi
gingen:

Art. 376. Volgens do Bijiago is do tweeds zinenode
van sectie 1 aldus gewijzigd:
“Wordt eon predikant op zijn vorzoek uit den dionst
ontslagon, of wordt hij loeraar ooner gomoento, die niet
behoort tot oem der Nederdicitsohe Gereormeercie Kericen

van Zuid Afuika, dan zal hij eons extra bijdrago van £5
per annum moeton doen, en dus jaarlijks £8 tot dit loads
bijdragen.”

In soctio twoe moot staan “ jaarlijkscho.”
Do derde sectie luide: “Die tussehen den isten Ja
nuari 1877 en don 3lsten December 1890 uit don dienat
getroden zijn betalon slechts £5.
Art. 380. Hior moot staaa “ Hoofd Kapitaal.”
Art. 382. Ia plaats van “ten eindo” worde gesteld

“omdat.”
Art. 383. Do woorden “van hot Weduwen Fonds”
worden weggelaton.

Art. 384 is volgens do Bijiago aldus gowijzigd:
“Bij het afstervon van Predikants weduwen zal do door
dezelve gonoten jaarlijksche gratificatie ovorgaan op hot
uablijvende kind of do nablijvondo kindoron onder do 18
jaren, uit hot huwelijk van dezelvo met wijion den Wel

Eorw. voorovorledenen man; insgeiijks wanneer cenig

gecontribueerd hobbende Predikant na hot overlijden
van ‘s Predikants vrouw, komt to ovorlijden. Zie art.
387,
Dit gewijzigd artikel leze na do woorden “ 18 jaren”
als volgt: “uit haar huwelijk met den vooroverledenen
participant; dit zal ook geochieden wanneer eenig gecon.
tribueord hebbonde Predikant, na bet overlijden van
zijne vrouw komt te overlijden.” Regel 1 lezo: “Bij
hot aisterven van oene Predikants weduwe enz.
Art. 385 worde aldus gewijzigd: “Ret recht der
weduwe op dit Ponds begint dadelijk na het overlijden
van haren man.”
Art. 387. “ participant worde gestold in plaats van
de woordon “haren WeL-Eerw. vooroverleden man.”
Art. 393 regel 4 “to moot zijn “ ter,” regel 8 “aan
genoemen” moot zijn “aangenomen.”
“

“

“

DERDE HOOFDSTUK.
REGLE1~1ENT OP RET PREDIRANTEN

PENSIOEN

PONDS.

Hier komon Artt. 394—408 met do volgonde wijzi
gingon :—
Art. 395. Do eerste soctie van do voetnoot worde
geschrapt.
Art. 396 soctie 2. Aldus veranderd volgens do Bijlage.
“Do vernietiging der verbeurd verklaring zal geschio
don onder inbetaling enkel, van hot bedrag der achtor
stallige contributiën en verloopen renton, gerokend tegen
6 per cent, met on benevens eeno boote van 6 per cent.”
In soetie 1 vaIL wog in do tweede lijn van boven
“in October van,” lezondo: moot in elk jaar enz.—on in
hot midden : “ dat is, uitstel, tot hat volgende jaar in
October, lezendo : “zal eon jaar van gratie ter opbotaling
met daarop vorloopene ronten togon 6 per cent’s jaars
gegovon wordon” enz.
Art. 397. Do verwijzing en do N.B. wordon wegge
laten. (Zie Art. 403).
Art. 398. In regel 5 moot “den” vóór “leeraar”
staan.
Art. 402: 1 moot flu volgens de Bijiage lezon: Aan
zoek om pensioen zal door don Ring of do Ringscom.
missie aan do Synode of do Synodale Commissio
mooten godaan wordon.
Art. 402 : 2.b. In rogel 2 moot staan “inlegpennin
gen” in plaats van “toelegponningon.”
Art. 403. Ret gedeolto beginnende: “Eon Leeraar”
worde eone nieuwe paragraaf.
Art. 404. Do woorden “kunnon brengen” worden
bijgevoogd.
Art. 405. Volgons do Bijlage moet dit artikel weg
vallen.
Artikel 407 worde goroyeerd. Zie Art. 352.
VIERDE HOOFDSTUK.

REGLEMENT o~ n~ ONDERSTEUNINGS FONDS.
Rier komen Artt, 409---41L

VIJFDE HOOFDSTUK.
REGLEMENT OP DE KOSTEN DEE
GADERrNGEN.

KERKEt~IJKE VER

Hior komon Artt. 354—371 met do volgendo wijzi
gingen
Artt. 354—358 worden geroyeerd en in plaats daarvan
komen : “Kerkolijke vergaderingen behooren, zoo veel
zuiks behoudens do handhaving der goode orde geschie
den kan, het maken van onnoodige kostente vermijdon.”
Art. 362 luide als volgt : “Do rekeningen van do afge.
vaardigden naar do buitengewone Vergaderingen zullen
zijn volgens tarief der gewone Vergaderingen. In bij
zondere gevallen echter zal hot der Vergadoring vrijstaan
dezelve to beoordoelon en naar gelang van omotandighe
den te handelen.”
Do voetnoot op pag. 128 worde in hot voorgesteide
aanhangsel geplaatsb en bij Art. 363 : c. voogo men eeno
verwijzing naar dit gedeelte van hot Aanhangsel.
Art. 369. In regal 2 worde geplaatst “kan” in plaats
van “zoude” on “kunnen,” “derzelver” worde
vorandord in “hun.”
Art. 370 : d. Is aan hot einde volgens do Bijiage
aldus gewijzigd: e. Do armen en onvormogenden zijn
echter van do bepalingen ondcr b, c on d uitgezonderd.
Art. 371. worde als overtollig geschrapt (zie Vorm A).

IX.—NEGENDE AFDEELING.
KERKELIJK OPZICHT EN TUCHT.
EERSTE HOOFDSTUK.
ALGEMEENE BEPALINGEN,

Hior komen Ant. 228—250 met do volgende wijzigin.
gen

Art. 231. In regel 12 moet staan “onzedelijkheid.”
Art. 234. worde geroyeerd. Zie ArLt. 7, 8, en 268.
Art. 236. wordo geschrapt. (Zio Art. 11).
Art. 237. Bij dit artikel worde do N.B. nu staande bij
Art. 327 geplaatst en do verwijzing vaHo weg.
Art. 238. De N.B. valle weg. Zie Acta 1894 pag. 21.
Art. 243. In regel 3 van onder moot or zijn dubbole
punt na “aan gevuld.” In regol 12 wordo “laatsto,”
“laatst.” in regel 1 op pag. 98 moot staan “wonen
den.”
Art. 245. Do verwijzing in do vdotnoot moot zijn naar
Aanboveling No. 37: 3.
Art. 247. In regel 3 moet staan “verschijnen.”
Art. 24T. In rogel 1 op pag. 99 moot staan “verkia
ringen,” en in regel 3 moet g woggelaten worden uit
“ligchaam,”
Na Art. 247 kome Art. 263.
Art. 250. In regel 3 kome “meerdere” in plaats van
“hoogoro,” on “vas” wordo vorandord in “van.” In
rogel 4 wordo “der” voranderd in “ des,” en seetie 2
van dit artikel worde geachrapt.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Wi~zu

VAN HANDELEN VOOR DEN KEREERAAD.

her komen Artt. 251—262 mel do volgendo wijzigin
gon.
Art. 251. “en Godsdienst Onderwij~ers” wordo
weggolaten.
Art. 252 : 5. Bij doze sectie wordo govoegd Aanbeve
ling No. 43 en do verwijzing vallo weg.
Do NB. onder dit artikel wordo eon nieuw artikel
aldus gewijzigd:
1. Hot gebruik der Bondzegelen.
2. Hot wa~rnemon van kerkelijko arnbten, en betrek
kingen.
3. Hot uitoefonon van stemrecht.
4. Hot staan ale Doopgetuigo.
5. Hot in dienon van bozwaren of klaehteu. Do
woorden “tegen Looraar” ouz. worden weggolaton.
Art, 254. In regel 3 moot staan “ Kerkeraadsledon.”
Art. 263. Dit artikol wordt geplaatst na Art. 247.
DERDE HOOFDSTUK.

Art. 288, Bij dit artikel worde Art. 289 gevoegd
aldus gowijzigd: “In geval van een ouderling of diaken
door eon der afgetredeno ouderlingen of diakenen door
den Kerkoraad daartoe gokozen.” In rogel 1 wordo
Schorsing met kleine s gedrukt.
Art. 290. In regol 2 moot staan ambtsberoep.
Art. 291. In rogol 4 moot staan laatstgenoemde.
Art. 294. In don laatsbo regel leze men : tree tement
en emolumenten.
b. Kerkelijke GesohiUen.
Bier komen Artt. 295—300 met do volgende wijzi
gingon.
Art. 299 leze als volgt: “Indion in do govallen in Art.
297 bedoold binnen don bopaalden tijd do gevorderde
stukken niet wordon ingediend zal do Rings Vorgade
ring zonder dezolvo af to waehten naar bovind van zaken
bosluiton.”
VIJFDE HooFosruK.
WIJZE

VAN HANDELEN VOOR DE SYNODE. EN DE
SYNODALE Oo~iMIssIE.

A.—In zaken van Beroep.

Wijze van Handelen voor Kerkeraad en Rings
bestuur, in gevallen van geen bepaalde klacht
tegen, maar voortdurende ontevredenheid met een
leeraar.

Hier komon Artt. 301—306.
B.—.-In zaken welke onmiddelijk voor de Synode behooren
Bier komen ArIt. 307—309.

Artt. 264—267.
TIENDE AFDEELING.

VIERDE HOOFDSTUK.

WIJzE

VAN HANDELEN VOOR DEN RING.

SPECIALE ARBEID DER KERR,

Hior worden opgenomon artikelon over:

A.—In Zaken van Beroep.
Hier konaen Artt. 268—275 met do volgende wijzi.
gingen.
Art. 270. In do twoedo sectie moot staan “klacht.”
Art. 272. In do tweedo soctie leze men : Ook zal
van dit berioht dos Kerkeraads afsehr’ift wordon” enz.
Art. 275. In rogol I moot staan “Rings Vorgadering”
on in rogol 2 moot staan “afschriften,” en “ wio” worde
veranderd in “wien.”
B—In zaken die onmiddelfijk voor den Ring behooren.
a. Ten opzichte van Titcht.
Hier komon ArLt. 276—29~ met do volgonde wijzi
gingon.
Art. 276: 1. In regol 2 moot staan ingediend.
In regel 4 ,,
,,
ambtsbediening.
In regol 7 worde “en Godsdiensfj Onder
wijzers gesohrapt.
Art. 276: 2, twoede soctie moot staan Emeriti en in
sectie drie worde “en Godsdionst Ondorwijzors wogge
laton.
Do vootnoot op pag. 107 wordo aan hot hoofd van
Aanbevoling No. 37 in heb Aanh~ugsel goplaatst.
Art. 287 : 4 c. her moot etaan deaze2ve.
“

“

1.—Arbeid in groote gemeenteii en op dorpen.
Art. 412: 1, 2 en 3 zullondo sectie 1 beginnen: “Wor
den Hulpprodikers aangesteld,” en z.
11.—Arbeid onder leden buiten de grenzen van ge
vestigde ge?neenteu.
Art. 412 : 5.
IIL—Arbeid ouder leden langs den Spoorweg.
Volgens de Bijiage moot hier konien:
GEESTELIJEE VEEZORGING VAN DR LEDEN ONZER KERR
LANGS DEN SPOORWEG.

1. Eon geordenden Leeraar of Zendoling, en minstens
ben helper aan to slellen.
2. Do benoodigde golden zuflon govondon worden door
eon speciaal beroep op do Gomoenton onzer Kerk bij
wijzo van circulaires, en daar benovone uit do collecten
bij gelegenheid van do godsdiensboefe ningen lange don
Spoorweg.
3. Do aantestellen Leeraar of Zendeling on zija helper
of helpers zullen arbeiden onder toezicht van oene Corn.
missie, en in overleg met do onderseheideno Kerkeraden
in wier paroohi~n zij hun werk verriehton,
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Do Commissie zal uit drib ledon bestaan.
4. Do Leeraar of Zendeling eat staan onder do tueht
van den Ring onder wiens reesort hi] zich bovindt, en
evenzoo zijno helpers, tenzij dozen vallon onder do voor
werpen der tucht bij de Kerkeradon (zie Art. 251 onzer
Kerkelijke wotten), in welk geval zij zullen staan onder
do tucht van den Kerkeraad in wiens parochie zij zieh
bovinden.
5. Do Commissie cal pogingen aanwenden om uniforme
leges voor Doop, Lidmaten en Huwelijks beveetigingen
to vorkrijgen.
Dit artikel worde aldus gewijzigd: “Tot do Geeste
lijke vorzorging van do loden onzer Kerk lange den
spoorweg worden ê~n of meer geordende Leeraars of
Zendelingon on éSn of meer helpers aangesteld.”
1. Do benoodigde gelden worden gevonden door”
enz., verder alinea 2 dor Bijlago.
2. Zoodanige arbeidere worden benoemd door, en ar
beiden onder toezicht van eeno Commissie bestaande nit
drie loden, en in overleg met do ondersoheidene Ker
keradon in wier paroehiën zij bun work verriebten.
3, Zij staan onder do tucht van den Ring onder wiens
ressort zij zich bevinden en ovenzoo hunne helpers,” en
verier al. 4 van de Bijiage.
4. Zoo ale alinea S der Bijiage.
IV.—Arbeid aan Doofstommen en Blinden.
Aanboveling No. 34: 1, 2, 3 worde hier geplaatst met
de voetnoot op pag. 32 ale nieuwo alinea 2.
Uwe Commissie beveelt aan dat eon bepaling voor hot
benoemen van cenOommissie over do Doofstommen- en
Blinden Inrichting opgesteld en hier opgenornen worde,
Aangaande do Aanbevelingen beveelt uwe Commissie
aan:
1. Dat Nos. 2, 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 23, 25, 27,
30, 31, 32, 35, 36, 47 en 48, omdat ci] niet ale wets
artikelen kunnen worden beschouwd, en Loch als be
sluiten in do Acta to vinden zijn, niet in het wetboek
zullen worden opgenomen.
2. Dat Nos, 1, 13, 17, 18, 26, 33, 37, 38, 39, 40, 41,
en 42, ale “Aanhangsol en Bijlage” aohter in hot wetboek
zullen worden gedrukt.
3. Dat do overigen op do hier onder aangeduide
plaatsea met zekere wijzigingen in hot wetboek zullen
worden opgenomen:
No. 4 worde goplaatst na alinea 2 in Art. 15 aldus
gewijzigd: “hot houden van maandelijkeche bidstonden
tot uitbreiding van Gods Koningrijk.”
No. 5: a en b vallen weg en bij Art. 15: 5 worde
gevoegd: “en bet vieren van den gedenkdag der Kerk
Horvorming.”
No. 7: 4, a. worde gevoegd hi] Art. 142 ale nieuwe
sectie doch aldus gowijzigd: “Doze bepalingon zijn niet
van toepassing op loden der Ned. Geref. Zuster Kerken
buiten do grencen der Kolonie.”
No. 7, 1, 2, 3 vallen weg.
No. 7: 4, b. valt weg. Zie Art, 340.
No. 8. Hiervan worde het eerste gedeelte geplaatst
vóór Art. 166.
No. 9 al.2 worde bij Art. 15: 1 geplaatet en luide:
“Do Wet des Reerea en de Twaalf Artikelon doe Goloofe
“

zullen des Zondags hi] do Oponbare Ecrediensten aan
do Gomeento worden voorgolezen.”
“No. 10 valt weg en hi] Art. 23 seetie 1 wordo goplaatet:
Waar hot doenlijk is z 11 eon oulerling den loera~r var
gezellen.”
No, 19 worde gevoegd bij Art. 16: a, beginnondo:
die aan do gemeente cat worden voorgelecen,” enc.
No. 20 worde gevoegd bij Art. 15: 13 hoginnendo:
“waarvan jaarlijks indien noodig geoordeeld een kort
versiag aen do gemeente wordt gogeven.”
No. 21 worde govoogd bij Art. 14: 4.
No. 42. Do Synode besluite wat met do stukkon bier
genoemd gedaan cal worden.
No. 28 worde in bet aanhangsol opgenomen aldus ge.
wijzigd: In regel 2 worde in plaats van “die opgaan”
gesteld “die zich aanmelden,” en de woorden “jongens
on” wordon goplaatst vóór meisjes.”
No. 29 worde govoegd hi] Art. 31: 1 na hot woord
Avondmaal” en wet in dezen vorrn: “on het prediken
over do waardo van don Doop.”
No. 34 worde geplaatst onder bet hoofd speciale
arbeid der Kerk met weglating van do laatste sootie.
No. 42. Doze aanbeveling wordo in hot voorgesteldo
Aanhangsel opgonomen, doeb is volgens do Bijiage aldus
gewijzigd :—
1. a Hot sebriftolijk examon voor candidaton die
slechts hot Matric, Examen hebben afgelegd, zal in twee
deelen worden afgenomon met dien veretande, dab eon
candidaat één jaar na hot laatst gemeld oxamen het eerste
en in hot daarop volgende jaar bet tweede deel cal kunnen
a~oggen.
b. D~ onderwerpen zuUen ziju als volgt :
Voor hot eerste deel: Latijn, Griekech, Nederlandsob’.
(Grammabica), Engelsob, Geometrie, Algebra, Nataur
kunde, en do Bijbelsche Geschiedenis en Aardrijks~
kunde.
Voor hot tweede deel: Do Nederlandeche taal en
Lotterkunde, Hebreouwsch, Latijn, Griekech, do Engel
sche taal en Lettorkunde, Logica en do Algemeene
Gesehiedenis, waaronder bogrepen is die van Z. Afrika.
o. Goon candidaat cal toogelaben wordon moor dan
~én deel van hot Examen in één en hetzelfde jaar af to
loggen.
No. 43 worde geplaatst bij Art. 252: 5.
No. 44 worde geplaatst hi] Art. 15: 4 boginnende met
do woorden: do verspreiding van tractaten en andero
nuttige lectuur bij wijze van colportage ale anderezins.
No. 45 worde bij Art. 16: e. geplaatst.
No. 46 wordo geplaatst na Art. 211.
No. 49 vallo weg. Zie Art. 16: 4.
Hopende dat zij hiermede aan den haar opgedragen
last hoost voldaan beef t Uwe Commissie do cer zich to
noemen.
UHEW’s Dienetwillige Dienaron,
A. Moonnucs.
D. J. PIENAAR, Azn.
3. P. VAN HEERDEN.
G. A. SCHOLTZ.
D. S. BOTRA, Scriba.
“

SUPPLEMENTAIR RAPPORT
der Commissie van Revisie~
Uwe Commissie legt hot volgende, met betrekking tot zekere besl~iiten naar haar ver
wezen nan do Hoog Eerw. Synodale Vergade
ring voor:
I. Besluit aangaande hot Admissie Examen
tot do oploidingsschool te Wellington.
Art 213 luide ais volgt: ‘Die dezen graad
niet verkregen hebben en begeeren tot zende
lingen der Nederduitsche ~oreformeerde Kerk
toegelaten te worden, zijllen ecu Admissie
Exainen, gelijkstaande met hot tegenwoordi
ge Matriculatie Examen der Kaapsche Uni
versiteit moeten afleggen.’’
Nieuw Art. : “Tot hot afnemen van (lit exa—
men zal or een Commissie zijn bestaande nit
vijf loden met secundi.’’
Nieuw Art. : “Ret examen wordt afgeno—
men in do volgende vakken:
Noderduitsch;
Engelsch;
Cijferkunde.;
Aardrijkskunde;
Algemeene en Gewijile Gc~ehiedenis;
Latijn;
Grie’kseli
Sehoolbestuur.”
Nieuw Art. : “Indien eon kandidaat zijn
Matriculatie Examen bij de Universiteit heeft
afgelegd, ml hij alleen in de volgende vakken
onderzocht worden: Nederduitseh, Algemoono
en Gewij do Geachiecienis, Sehoolbostuur en
Grieksch, in geval hij in dit yak bij het Matri
culatie Examen niet is geslaagd.
“Indien hiij bij bet Matriculatie Exameii niet
is geslaagcl xiii hij vrij gesteld worden van die
vakkeii, waarin liij bij dat Examen het ver
eischte getal merken behaald heeeft.”
(Do bepalingen, dat dit. oxamen niet afgeno
men ml worden vdór hot jaar 1906, en dat ann
de ~oinmissie de vrijheid verleend wordt in
de eerste drie jaren na 1906 leerlingen toe to
laten, die niet volkomen in bet Admis.sie Exa
men geslaagd zi~n, worden niet in het wetboek
op~enomen, doch wel in do Aeta.)
Nieuw Art. : “Die tot (10 Opleidin~ssehool
is toegehat€n zal eon drie jarigen cursus moo-

m

ten doorgaan, waarna hij hot oind exanlen af
legt.”
Njeuw Art. ‘Tot hot afnemen van dit exa
men zal er oene Commissie zijn bestaande nit
vijf loden met secundi.”
flier volge Art. 214 zoo ala op voorstel van
deze Commissie reeds gewijzigd, doch met do
volgende veranderingen : 1. Oat weggelaten
zullen worden in do eerste paragraaf, do woor
den: “na een admissie examen
to heb
ben afgelegd,” in sectie 3 allo vakken tot aim
en met “do theorie van Schioolbestuur,” on do
gohoele sectie 4. 2. Dat vddr do woorden “In
lioud dor Bijbelboeken” geplaatst worden “In—
leiding (Isagogiek) en”
Dan volge bet niouw artikel na Art. 214.
II. Besluit dat do uitdrnkking: “Speciale
arbeid der Kerk” voranderd worde.
Iwo Cominissie stelt voor in plants daarvan
te stellen: “J3ijzondere Werkzaamnheden. de,
Kerk.”
III. Besluit omtront (10 wijaiging van de
laatste seeties in Artt. 82 en 83.
1’ we Coimnissio beveelt nan dat beide dezo
secties ma do woorden “Opeischen en” lezen
anion: ‘in overleg met do amidere leden. dee
Moderatiiur nan eon dieustdoenden leeraar
overdragen, om hi alle betre~ikingen in diens
plaats to fmmgeoron, totdat” enz.
[V. Besluit nangaamde oem reglement. vooi~
hot bestunr van bet Institnut voor Doofstom—
men on Blindomi.
lTwp Comnmissie stelt voor, dat boven am
.\anbeveling No. 34, die volgens een genomem
beshuit in bet wotboek zal worden opgenomen
ala wetsartikel het volgende zal worcion go—
plaatst:
“Hot Iimstituut voor Doofstommien on Bun—
den stint ouder bestuur eener Commi.ssie van
vijf loden door de Symodo bonoemd.”
A. MOORREES.
J. P. VAN HEER.DEN.
D. J. PIENXAR Azn.
0. A. SCHOLTZ.
D. S. BOTHA.

B~JLAGE 1.

VERS LAG
van den Ag. Actuarius Synodi. 1903
1. Do Synodale bosluiten van do ~ergado—
ring in 1897 goliouclen, bevattende wziging,
vormeerdering, of verbetering van bestaande
~Vetten en Bepalingen, werden, zonder ver—
wiji, in den vorni eener Bijiago ann tie res—
pectieve kerkradon gezonden.
2. Op den 15d~n December 1898, werden
(10 volgende Kandidaten tot den Heiligen
Dieu~t door den Acttiarius gelegitioieerd —
Ph. A. 31. do 1os,
.1. P. J. 0. Burger,
I’~. Doniniisse,
T~. du Preez,
— FE. ‘P. 0 onin,
1.. L. Grundliogh, T1.A.,
(‘~ 1). ~
.1. liabie, B.A.
3. Don l3den December 1899, werdon ge
logitimeerd door den Ag. Aetuarius
P. .1. Retief,
C. H. Boshoff,
J . A. van Blerk,
1). du Plessis Steyn BA.
‘57. T. Theron,
B. J. Wessels,
P. J. Marais,
A. .J. van
‘57. F. Louw,
H. .1. Pienaar, BA.,
1). J. Malnu,
A. 31. 3[cC ogrn’, M.A. B.O.,
P. K. Albertijn, 13.A.
4. Den lOden Augustui van bet, jaar 1900
logde do WTelEerw .J. II. Hugo, B.A. ziju
Colloquium doctum af.
5. Den 20~ten December van bet zelfde
mat werden gelegitimeerd —
,J. Ic Cmi,
P. Nel,
P. Stroebel,
J. G. Steytler,
J. D. de V. Horak, B.A.,
H. J. J. Van tier Horst,
C. B. Murray,
.J. G. Weber,
A. L. J. van Rensburg,
A. L. Hofmeyr, B.A.,
A. D. Lucichoff,
A. Murray 0.zn.,
Z .J.van Wijk.
9. Op dun 13den Decein icr 1901 wor,leo
gelegitimeerd
P. J. Conradie,
C. C. ,Iooste,
C. [1. Stuitiug,
.1. P. J. W. van Huyssteeu.
7. Op den 27sten Augustus 1902 passeerde
do Eerw. Proponent F. .1. Retief hot Collo
quium doctum.

8. Op dcii l2den December van hetzelfde
jaar werden gelegitimeerci —
.1. J. Krige,
S. P. Fouchd,
W. P. Steenkamp,
A. C. Driessen,
C. 31. Hofmeyr,
H. 13. ldopper,
31. Smuts.
9. Op den l7don .Juin legde tie Ferwaarcle
Proponent 11. .J . Haarhotf, Phil. I)r., hot
( olloquiem doctiun at.
10. Acten van Bevestiging :ifgegeven in
1899 nan —
Di. .J. A. Koch,
Zie Aaot. No. 3.
D~. 31. S. Daneel, B. A.
,,
,,
No. 5
Di. G. H. Ruciman,
No. 10.
Ds. .1. P. Kriel, B.A.
No. 19.
Ds. C. A. Neetiling, B.A.
No. 19.
In 1899:—
Ds. J. Rabie, BA.
Zie Aant. No. 22.
Ds. .1. P. Burger.
No. 23.
In 1900:—
Ds. A. McGregor, 31.A. B .D.
Zie Aant. No. 24.
Ds. D. J. Malan,
,,
,,
No. 25.
Ds. A. .1. van Wijk,
,,
,,
No. 26.
Ds. C’. D. Murray,
,,
,,
No. 27.
Ds. 1). tin Plessis Steyn, BA.
,,
No. 29.
Ds. P. ,J. Retief,
,,
,,
No. 31:
Di. B. .J. Wessels
,,
,,
No. 32
Ds .A. F. Louw,
,,
,,
Ne. 31.
Tn 1901:—
Ds. A. L. Hofmeyr,
Zie Aant. No. 35.
Ds. A. C. Murray,
,,
,,
No. 36(1)
Ds. C. H. Murray,
,,
,,
No. 36 (2)
In 1902:—
Ds. J. R. Hugo, B.A.
Zie Aant. No. 40.
Di. C. H. Stulting,
,,
,,
No. 43
In 1903:—
Di. 3. C. Steytler,
Zie Aant. No. 45.
Ds. H. ‘1’. Gonin,
,,
,,
No. 48.
Di. C. 31. Hofrneyr,
,,
,,
No. 50.
Di. W. P. Steenk-amp,
,,
,,
No. 51.
Di. ,J. C. Weber,
,,
,,
No. 52.
Di. S. P. Fouchd,
,,
,,
No. 53.
Dr. B. J. rlaarhofi,
•,,
,,
No. 55.
Di. F. J. Retief,
.
,,
No. 54.
Di. A. C. Driessen,
,,
,,
No. 5~.
Di. Z. .J. van Wijk,
,,
,,
No. 57.
11. i3riefwisseliug en Aantcekeuiugen tij
dens do zitting tier Synocle tsr tafel to leg—
gen.
Cur div. dienaar on Breeder,
.1. P. VAN HEERDEN,
.~ig. Aetuarius Synodj,
Kaapstad,
September 1903.

BIJLAGE 2.

VER5 LAG
van de Commissie voor het Examen van Kandidaten tot den
Heiligen Dienst. 1903.
Dcxc (‘onimissie vergadorde den l3den De
cember en volgende clagen van hot jaar 1 SOS
toen a c h t kandiclaten werden onderzocht en
tot de Evangeli ebecliening toegelaten.
In 1.899 kwam de Commissie bileen den l2eu
December en volgende dagen, toen d e r
i p n kanclidaten worclen onderzocht en toe—
i~ela.terL.
Op Donderdag it; Augustus van hot aar
1900, werd na geheuden Colloquium doctum
ite Eerw. Proponent .1.. P. Hugo. T~ieontinat
van de Vrile Kerk Aehotland tot tie hedie
lung aihier toegelaten.
Den l8den December on volgende dagen
van bet car 1900, ivoiclen onderzoeht cii toe—
gelaton d e r t i o n kandidaten.
Op December 13 van bet volgende ,jaar,
1.901, werden na afgelegd examen tot do
Evangeliobodiemnz toegelaten vi e r kaudi—
(latefl.
Den 27sten Augustus, 1902, kwaiu de Com
music bijeen om het Colloquium te houden
met den Eerwaardeii Proponent F .J. Retief,
Lieentiaat van do Vrije Kerk Sehotland, die
tot tie bediening albier werd toegelaten.
In 1902, op lOden December en volgende
dagen
vergaderde do Conniuissie, toon 7
kandidaten worden onderxocht en toegelaton.

Op
tum
nent
cant

17 Juni 1903 word bet Colloquium doe—
gehoucien met den Eerwaarden Propo
13. .1. Haarlioff, Phil. Dr., en tie appli
toegelaten.

Do Commissie wensekt iran te bevelen dat
dc tijd bepaaid voor hot Examen, zoowel als
do wijxe van afuomon door do Synode sal
uvorden voranderd.
Sedert do iaat ste Svnodnle Vorgaderi ng 14
()i~cried0n Dr. .1.. 1. kotse, jaren achtoroen
lid en Seriba der (onunissie
en is nit do
(nut flu issie get.redon, uvegeu~ zijn elneri tact
Ds. A. McGregor.
Doze liroeders bebben do Kork, als loden
doI~ Commissie, seer bolangrijke en hoogge—
waarcleercle diensten bewezen.
Uwe dir. dienaren en Broodors,
.1.. H. NEEPHLING, t.t. pr.
C. RABIE.
A. MOORREES.
.1. 13. ALBERTI.JN.
i~y A. .JOTJBERP.
.1. P. VAN HIO~II3T)EN,
Scriha.
1~auipstad,
Augustus, 1903.

BIJLAGE3.

VERSLAG
van de Commissie voor het Admissie Exarnen. 1903.
1. Uwe Commissie heeft do cci to rappor—
teeron, dat zij seclert de 1aat~-to Synode vijf
nualen bijeen was our bet Examen at to no—
men, t. w. in 1899, 1900, 1901, 1902, 1903.
2. Dat bij die vijf gelogenbeden voor bet
geheele Examen werden geexamineerd 7$
kandidaten, waarvan 57 tot tie Thoologische
Kweeksehool werden toegeiaten —
1
12
19
15
4

in
in
in
in
in

1899.
1900,
1901,
1902,
1903.

3. Van dit getal wordon 15 en mu I a u d o
on 1 s u m in a e u ni 1 a u d e toegelaten.
4. In do jaren 1899—1903 worden voor
Dccl I geëxamineerd 19 kandidaten, waarvan
13 het examnen met goecl gevoig aflegden.
5. Do Commissie wenscht aan te bevelen
(a) dat tie tijd door dc wet bepaalcl voor
het exitnien worde veranderd.

(b) dat or ook in do “Psychologie’ sal wor—
den geexaminerd. makende cut oncierwerp
~éu papier uit met do LogiZ~a.
(5. Drie kandidaten t.w. tie Heeren M. W.
Odend~al, C. F. Mijnhardt, en H. A. Flane—
kom, hebben aanzoek gedaan om tot Dccl II
to worden toegelatemu zonclor Dccl 1 te bob—
ben afgelegd.
De Commissie beveelt ccii dat, onder do
hij zondere omstandigheden, die gevraagde
vergunning worde i-erleend.
liwe div. dienaron Oh liroeders,
.1. Ft. F[OFMEYR, Voorsittor.
1).. I. PIENAAR Azu.
A. M(>ORREES.
B. P. J. MARCHAND.
D. J. LE R. MARCHANI).
N. J. BRUMMER.
J. P. VAN HEEI3I)EN,
Scriba.
kaapstad,
.Juli 1903.

~IJLAG~ 4.

V E RS LAG
van de Synodale Opvoedings Commissie. i9o~I

Liwo Comniissie bee ft do ocr to rapportee
ion, dat zij sedert do laatste Synodale Ver
gadoring eon bela.ngrijke verandering in hear
sainenstelling beeft ondergaan, dear zij twee
barer leden verloren heeft. Eu, clear bet hear
niet geluk’t is, de clocumenten ondei’ berus—
Hug van don voormaligen Scribe machtig to
wordoji, is hot haar niet nlogelijk een beboor—
li,jk versing barer verriebtingen voor two
Hoog Eerw. Vergadering te leggen.
1. Zij hoeft sleclits eenmaai bet voorge
scbreven Exarnon afgenomen, daar or sedert
geen nieuwe aanzoeken tot bet afleggen van
het examen bij haar mgekomen zijn.
2. Sedert do laatste Synodale Vergadering
is voor bet Synodale Opvoodiugs Fonds
Outvengon:
in 1898
...
...~C590/ 3/5
1899
...
...
£480/ 8/7
1900
..
...
£480/19/0
1901
...C416/ 2/0
1902
...
*
973/18/9
1903
...
...
545/ 9/6
/ 1’U
~‘
en Uitbetaaid
Aen toelagen Norniaal $cliuol £2262/lu/U
toolagen Kweokeiiug Under—
Wijz@l,S
...
...
45/ 0/0
Honoraria
...
...
180/ 0/0
Diversen
...
...
1/ 4/4
Sithlo ten lasto 1897 ...
...
155/ 3/8
Saiclo ten bate 1 Juli 1903
...
143/ 3/9
_____________

£2787/ 1/9
3. two (omluisaje beoft met te~dwezen en
verontwaardiging konnis gonomon vail dc
willekeurige wijze waarop met versebeicleno
c.choien en onderwijzors gebandeld is gewor
den, door dc miiitaire gezaghebbendon gedu—
rendo do Kri,jgswct, waa.rdoor aan do zaak
cler opvooding, in menigo gemcente, grootu

F

.schado is anugobraclit, cloeh was niot bij
inachto iets hiortegen to doen, dear zelfs de
Regeering bear inachteloosheicl tegenovor cle
militaire autoriteiten belijclen moest.
1. Zij heeft met groote bozordbo~d opgo
inerkt, dat zieh in den ieatsten ti,jcl eon
steeds toenomencic ohtovredenbeicl met hot
stolsol van onclorwijs, of met do wijze waarop
do adininistrictie daarvan worcit uitgeoefeucl,
geopenbaarcl heeft cone ontevreclenh e ci, die
in sominige gevallen geleid beeft tot cone
.ipenbaro breuke tusscben bet Opvoedings
Departement en do pleatselijke School-bestu
len, en tot de sticbting van Kerkscholen ge
heel onafhankelijk van de Regeeriug. Met
hot cog bierop word, in overleg met den
Ring van Kaapstad, in do inaand Juni eene
(‘cinferentie gehouden om de zaak cler Op—
voechng to bespreken. Dezo sam onkoinst,
waartoo al do Leeraron onzer [~or1c worden
uitgenoocligd, ~verc1 to kaapstad inchouclen,
in door eon twiut igtal Brooders bijgeivooncl.
5.
Zoowol hot versohijnsel waarop Uwc
(oinmissio in hot. vuorafgaande gewezoci
boeft,
ais do toenemeude
beicmgstei1ii~g,
ii do Wotgovencle
Vergaclering
iii nikon di’
ii’
()pvoeding i’akenclo, schijnt geweki to ziju
in WOO ru it be Iangrijke verandoringen iii hot
stel’oI van opvoeding kunnen geboren nor—
doll, inakon bet dningenci noodzako1iji~ do
lJwe Hoog Eerw. Vergaclering zicch cluicieliik
uitsproke ointreut do brandencie kwosties iii
verbanci met doze, voor do tooicomstigo ont—
w’ikkohng van ons yolk en onze Kcrk zoo
Icoogit gewichtigo zaak.
Dat do Hoog Eerw. Vorgadering bij do be
luandolung van cut. allcrbelaugrijkst ondlorweri)
door den (best Clods nioge wordeu geicid is
do bede van
two dw. dienardn en l3rooclors,
A. ?IOOR.REES, Voorzittor.
W. A ..JOUI3ERT.
.1. P. v. TiiC1)RDI1~N, Suritia.

~IJLAGE 5.

RAPPORT van den Scriba derSynodaleCommissie
der Ned. Geref Kerk in Zuid-Afrika, sedert November, 1897, tot
tjjdens zijn aftreden in Juni, 1899.

be ondergeteckende liocft do cer bij zijno
aftreding ala Sci’iba Synodi het volgoiid ye!—
slag te doen van zijne werkzaainiicdon ala
Scriba der Synociale Commissie van ~‘\ovem—
her, 1897, tot utimo J nni, 1899 —
(1.) Op den Dden Februari, 1898, hee.ft hij
ann do Loden dcv Synodale Commissie toege
zonclen do stukken in verbanci met bet ann—
zoek oni ponsioen voor Us. 4. H. van Wijk,
van ~ii urraysburg, met verzoek om hem zoo
spocdig mogelijk hun oordcel daarover to doen
geworden.
(2.) 01) den 3den Mci, 1898, heeft bij door
iii iddcl van de “ Kerkbode “ cell schrijven ge—
riclit nan do Leden dcv Synodale Coiiiniissio,
beheizende Concept Akte ter eniendatie van
de Ordonnautie der Kerk, die volgens besluit
(icr jongste Synode de goedkeuring der Syno
dale Comm. moest wegdragen, alvorens zij aan
bet Parloinent kon worden voorgelegd. .~f—
di’nkken van dit schrijvon werden per post
nan de Loden dcv Coimnissie afzonderlijk ge—
zondcii iii t i-c rzoek 0111 1)1111 Oll vee it Cii (lagcii
Hill givoclen nan dun ondergoteckcndc hekdfld
te stelien.
(3.) Op diii 2lsten ~Iaart, 1898, word bij
nijZc Van omsohri~viug door lieni ann bet 001’—
dccl (icr S~nodale Comniissie voorgclegd eon
aanzoek van den Kerkerand van Kim bcrley om
rieelneniiug nan ‘t Predikanten Pensioen Fonda
en wel In do vierde klasse.
(4.) Op den lOden Mci, 1898, heeft hij de
stukken betrekkelijk bet pensioen van Us. J.
[-I. van Wijk met bet gevoelen van do Leden
der Synodale Commissie terug ontvangen, en
op den liden dier maand ann den Scriba van
den Ring van Beaufort en ann den Zaakgelas—
tigde dcv Kcrk medegedeeld dat liet gevraagde
pensioen toegestapn is.
(s.) Op den 2hsten Mci heeft hij door mid—
del van de Kerkbode ‘‘ die ledon dcv Coni—
aiissie, die nog geen antwoord gezonden had
den op do circulaire betrekkelijk de Einenda—
lie dcv Ordonnantie, dringend verzocht zulks
per Iclegrain to (loon.
(6i Op don l4den ,Juui ontving hij van do
i~eden dcv Connnissie dc stukken terug, be—
trekking hebbende op het aanzoelc van de ge
nicento Kimberley oni dee1u~iue a an bet Pied.

Ponsiocn Fonda, met hut gcvoclcn dcv ledon
daaronitrecnt, on 01) den lGdoii (11cr nisand
heeft hij nan Us. P. J . dc \‘aal en nail don
Zaakgelastigde kennis gegeven dat hot ver—
zoek toegcstaan is met inachtnennng van hot
bepaaide in Artt. 398 en 399.
(7.) Op cen schrijven van don Zaakgelas—
tigcle, d.d. 27 Augustus, 1898, heeft hi1 bet
gevoelen dcv Synodale Conunissic ingewonnon
Op : (a) Eca verzoek van Us. .1. C. dii Plessis
namens den Kevkevaad van Elliot om aaudccl
nail bet Pied. Peusioen Fonds in do vierdc
klass? (b) len vcrzoek van Us. .J. U. Louiv,
namens den Kerkernad van Vosbnrg, om dccl
name nan genielde fonda in de vijfcle klasse,
later door honi veranderd in viercle kiasse.
(S.) Op den 2den Ueceinber, 1898, ontving
hij bet gevoelen der Synodale Cominissie 0~
de voornielde stukken, en 01) (len 7den dier
inaa,nd heeft lnj den Zaakgelastigde medege—
deeld dat do boide aauzooken toegestaan zips
en de gemeenten in do viei’d~ klnssc goplantst
zin.
(9,) Op den 7den Febroari, 1899, hceft, hi,j
op last dci’ Modcratnnr do .~lgoiiioonc Syno—
dale Coinnussie tei’ vergadering in do Nan
stad bijcengcroepcn t(’gen den I 9don A pril,
1899, ‘a inorgens te 10 nrc, in de C.’rootc Kerk,
en later aan deafgevaardigde ouderlingcu
certifilcaten toegezonden toy verkrijging van
spool’sveg—ldaartjcs togen vei’nnnderde prijzen.
(10.) Op den lOden Maart, 1899, heeft hij
nan den Br. J. H. Hofmeyr, J,J,zoon, schrif
telijk, en 01) den 2Osten Maart anus de Kerk
in liet nlgemeen, door usiddel van de Kcrk—
bode,’’ bekend gemaakt, dat de Synodale Coin—
missie den voorneemden Br, berioemd heeft.
tot Cin’atoi’ van bet Theologiscb Seminarinin
in pinats van wijien den Br, S. V. Hofmevr,
(11.) op den lOden April, 1899, kwamen de
Loden dci’ Synodale Commissie der Ned. Ccv.
Kci’k in Znid-Afrika bijeen in do Groote Kerk,
Kaapstad, van svclkc vergaderiug de onilcr—
gctcckcndc versing gedaan heeft in ‘t 0ffic’i~cl
Oi’gaan dcv Kerk. (Zio Koi’kbodc ‘‘ 27 .~pril,
1899).
C. F, J. Murj~r,
Soriha Svnodi
Kaapstad, 2~l April, 1899.

~JLAG~ 6

RAPPORT
van den waarnemenden Scriba der Synodale Commissie, voor
gelegd aan de H. E. Synode, 1903.

1. Tee gevoige van het betreurd afsterven
van Ds. W. i~inrray wei’d de Conuiiissie ge—
vraagd out tie aanvulhiig van vacatcuen in
versciiilleucle Coin iii issiën ontstaan. Benoemd
~verclen : —
In tie Coniinissie voor de l3inuenlandsche Zen—
cling: Ps. P. S. Botha.
In tie Commissie ‘
Arbeids Koloniën
s
J. du Plessis, B.A., B.D.
In ~ie (‘onititissie voor Dc Doofstoinmen en
Bliuden Imichtiug : Ps. •T.
C. Truter.
2
1)e vacaturen outstaais door de beuoe
Hung van den Wel—Eerw. hoer C. F. J. Mul
ler tot Hoogleeraar werden aan~evu1d ale
voigt : —
Coinnussie voor bet Kerkelijk Kantoor : Ps.
.1. P. van Heerden, B .A.
Revisie van Wetten : Ps. B.
II. Keet.
,,
Do Opvoeding : Ps. ~V. A.
.Joiibert.
I{ct Adinissie Examen : Ps.
N. I l3riimmer, M.A., B.P.
Het Godsdienst On . ..
Exanien: Ds. J. C. J. Krige.
i-lot Exainen van Kandidaten
tot den H. Dienst: Ps. J. P.
van Heerden, B.A.
Algeiu. Sustentatie Fonds
Ds. P. Ross, M.A.
Collegie Ciiratoren Theol. Seminariuin : Ps. A.
itiooi’rees.
,‘odi tenren Syn. Opvoecling Fonds: Ps. 1). .T.
le H. Marchand, B.D.
Eluipheli. (ieuieenten Fonds : Ps.
J. clii Plessis, 13.A., B.P.
3. Aaii~oek van don Kerkernaci dci N. C.
(3enieente Ho ii ci e b o sc ii oat dispensatie
van Art. 14 (14) ten eiukle tot do bevestigiug
over te gaan van den Br. Pinkest .Johan Fre—
clerik Pre,yer, (lie als zoodanig reeds vier jaron
aclitereen gecliend heoft. Be gevraagclo dis—
peusatie ivorcit verleenci.
:1 . (Sevraagci out tie vaeaturen in de Corn—
inissie voor bet Aduussie Examen nan te vul—
len, alsook twee Curatoren voor tie Normaal
School te beuoeinen heeft zij oekozen: “Voor
liet Adimssie Examon “ : Di. P. J. Pienaar,
,n~ 13.A., en I). .T. it’ .13. Marcllanci, 13.1).,
in dc plants van den waardigon Dr. .1. J.
hotze (ovcrleden) on Ds. A. .J. L. Fiolmeyr,—
en als “ Curatoren van tic’ Norai nal School “
(10 hoer J. H. Hofineyr, .J.J.zn., en Ps. 1). J. Ic
U. Marcliand, in de ~laats van Pr. 3. J. Kotzé

(overleden) en J.. P. do Villiers, die bedankt
heeft.
~5. Op tie vraa~ liaar in tie maa.nd Met, 1900,
izesteld: “ Of de Synode, volgens bepaling bij
liare Iaatste Vergadering, dit jaar sal bijeen
komen 9” heeft zij geantwoord: ‘Pc Syncdale Coinmissie heeft besloten de eerstvolgen
die bijeenlcomst van do Synode te verschuiven
tot October, 1901, of ecu vroegeren datum
iiiciien zij redeu( vinclt daartoe to besluiten.’’
(5. Aanzoelc rind den Kerkeraad dci (Senteen—
te R i v e r s ti a 1 cc om eon tiveede aancleel in
het Predikanten Pensioon Fonds, en wel in
tie III Kias. 01) dit aanzoelc )vordt toestern—
uienci genntcvoord.
1. Naar aauleiding van besluiten 01) versEhei—
clone Rings-vergacleriugen (in Oct., 1900) ge—
noilion ten gunste van een vervroegdle bijeen
roeping cler uitgestelde Svnoclale Vergaciering.
iverd do volgencle vraag nan inve Coutmissic
voorgelegd :
Zal de uitgestelde Synodale
Vergadering hi~cenhonieu zoo vrOeg inogelijk
(in Aprifl in bet volgend jaar, of op den ge—
woneu tijd in October? ‘‘ Hierop uteeft zij,
hij ineerderheid van steuiimen, hesloteu te tint—
~voorden : “ Pc uitgeste]de Synodale Vcrga(le
ring sal op den gewonen tijd in do niaand Octo
ber, 1901, gehouden; worden.’’
8. Daar tie oorlog bleef voortciure~ heeft xi)
in tie inaand Toni, 1901, besloten het nan tic
Moderatutir te laten out tie Synocle, indieu
noodig geoorcleeid nit te stellen tot zooda
fligeu tijd ale zij cello hijeenkomst mogehik
a cut
9. Verzook van den beer J. P. .1. Roux
(Fianclidant voor bet .-~dmissie Exainen) oni
sleehts aai hot tweede dccl van genoeind Ex—
anion tied to nenien. Ret verzoelc wordt ver—
wezen naar tie Cominissjt-’ voor bet Admissie
Exanien.
10. Aanzoek nalnons tIe Rings Comnnssie
van den Ring van Swellenclain om Pensioen
vool den Wel-Eorw. iteer A. McGregor, sr.,
preclilcant van tie genieente Robeitson. Ret
gevraagdo pensloen wordt met aigemeene stem—
men toegokenci.
11. Aanzoek van don Kerkeraad der Ge
ueente V e ut ers t a d om dispensatie van
Art. 14 (14) ter wettiging van de herkiezmg
van (hit’ Otiderlingen en édn Piaken. Dcc go—
vrangde disponsatie wordt verleead.
12. .~anzoek van den Kerkeraatl tier N. (1.
(leineente H It o d es om toelating tot ‘t Pre
clikanten Pensioen Roads, in dcc IVde Klas.
Ret aanzoek wordt toegestaau.

13. Op eon dergelijk aanzook, on w~1 door
don Kerkeraad dci Gemeente J a in ci s to wn
wordt ook toesteminend geantwoord.
11. Aanzoek van den Kerkernad dcr N. 0.
Gemeente R o n ci e ii o s ci Ii oin dispensatie
van Art. 11 (14) met hot oog op do herkiezing
van den Br. Ouderling Jakob Gustav Letter—
stecit Dreyer, die reeds vier jaren ais zoodanig
heeft gedienci. Besloten do geviaagde dispen
satie to verlecuen.
15. Aanzoek vaii den Kerkeraad van K I ciii
B o e t sap cm dispensatie van Art. 14 (14)
voor do herkiezing van den Br. Ouderling
Hencirik .Johannes Greoff, en den 13r. Piaken
Petrus .Tacs. Swanepoel.
Pit worcit toege
staim.
16. Ret volgend vcrzoek van den Predikant
viii!, lUafeicing ‘‘Do H. E. S nodale Counnis—
sic gelaste de Rings Commissie van den Ring
van Hoopstad eon Kerkeraad voor do Ned.
Ocr. Gc’ineente Mafeking aan to stellen vol
gons Art. 11 (2). cinar het onmogeiijk is con
q ii or ii in te viuden oncler do nog in dienst
zijude Kerkeraadslecleit in tic genieente woon
aehtig.” 1-Tierop wordt geantwoord :
“Do
applicant worde verwozen naar den fling van
Hoopstad.”
[7. Aauzoelc door den Kerkc’raad der N. 0.
Geiiioeute B a r r y d a i c oiu deelnanie ann bet
Pi~cdikanten Pensioen Fonds in tie HIde Kias.
Dit wordt toogestaan.
18. Oevi’aagcl (mi Februari, 1903) 0111 dcii
ttid vast te stellen waarop dc F. H. Synodo
v.al liijoenkoiuoii, was :fliiU’ antwoord “ Do Sy—
iioile ‘i-’rl ~ud r~ op den gowoneu I ijd in do
iiaaiid October cc’rstk.’’

19. Dispensatie van Art. 14 (14) wordt go~
vraagcl, door den Kerkoraad cler Gemeento
IT in t a t a , ten einde de herkiezing van den
Br. Ouderiing T. L. Kriel, na vier - jarigen
dienst, te wettigen. Dispensatie wordt ver
leend.
20. Op aanzoek wordt toelating tot bet Pro
dikanten Pensioen Fonds in de IVde Kias vor
bend nan den Korkeraad van de pas gestichte
Gemoente U g i o
21. Aanzoek nauieuis do Rings Commissie
van den Ring van Colesberg cm pensioen voor
deii Wcl-Eerw. heer Gerrit van Niekerk, Th~ a
dikant van dc N. G. Gcmeente Middelburg,
K.K. Daar aais do vereischten tier wet ho
booriijk is voiclanu, wordt pensioon, zocials go
vraagcl, toegekenci.
22. Nog hoeft de Coiinnissie vddr zich gohad —
(a) Eon verzoek OIII tivee (uratoi’en voot’ do
Normaai School nan te steilen in plants
van, P5. A. McGregor, si~., die bedankt
heeft, on den Br. Ouderling J. F. Hof
inevr (overiedon).
(0) Eon aauzoek van den Kcrkeraacl der Go—
ineente V i o d e ii b ii r g om toelating
tot hot Predikanten Pensioen Fonds in
do IVde Kias.
l)aar hot besiuit dcc Commissie in doze zaken
1mg n~iet gevaheii is, bhjven zij overstaan vooi~
do Svnodale Vi’r~a’i’ iii g.
I. F. A. liii Viaaiiiics,
Ag. Seriba dcv Synodnbe (‘0111 uiissii’.
Worcester, 25 Augustus, 1903.

BIJLAGE 7.

RAPPORT
van de Moderatuur aan de H. E. Synode. 1903.

1)e oiidorgeteekonde w-enscht mite dozen ver—
slag to goven van do liandelingen der Mode—
ratinn, sedem’t (Ic laatsto vorgadering van do
H. E. Synode.
1. Op den ilden januari, 1898, heeft zij,
met bet oug 0~ do niilde regons die gevallen
zijit 011 lrllar(100r (10 Y0ili’O (lroogte woggenu—
tell 0 (‘II I, ~\oensdag, 9 Fe km man, 1 S9$, tot
eon Dog vail Dankzegging hopeald, en do go—
ineen I on mixer Ixerk opgeroopon om den Gever
tiler gaven voor Zi,jne genadige gebedsver—
Iiooring en ititredding jilt don 1)00(1 to (lam—
ken.
2. Naar aanleiding van eon sebnijven door
do voo rgangors don ‘Wesloyan Forward Move—
mnent,’’ nan do jongste Svnode gericht, welk
.schi’m~von door (10 S node naar do Modematunr
wend vei’wozen, heeft zij ale volgt besloten : —
Be inhoud van dit sehni,jven worde awn de
voorgangers ouzon Kerk in de stad eli Om—
strekon voorgelegd, met verzoek om in dezen
met do proclikantemi en voorgangel’s VOfl aiidero
Jiei’ken silillen to werken, znllenLle do Mode—
ratunr lion, indlien noodig geaebt, lnot cone
petitie h9 hot Panlement stoiinen.’’
3. Op 1 Februani, 1899, hoeft zij, daar (10
nood in vole deelen van one land, van wege
deannitomidondo droogte, hoog gerezen was,
Zondag, 19 Febrnari, als een dag van veroot
moediging on gebod in al de gomeenton onzor
Kol’k vastgostold.
Eenige’ iuaanden daarna, den l7den PIei,
1899, mooht zij do Kork woor vragen om den
Boor vooi’ (10 zogenin~on van own mildon regoll
to clankon.
-~. ~p dcii 30ston .Tiini
1899, wom’d dlOOi’ haar,
in voi’ha (1(1 111 ot (loll oni’log d o (11’oigdo, (‘Cl)
adios a a ii Zij no Excel loot 0 (loll C’ o uvomnour
gonicht, met hot vorsook (10 donkhooldoit in
lietadros neorgologd ann Hare Majostoit do
Komingii hokoimd to stolen. (Zioadi’os on
hegeloidoud antwoord in do ‘‘ T~erkhodo ‘‘ van
10 ~tmigustns, 18993.
i5. Op don l2doii October, 1899, Ijooft zij,
moot hot oog op don kritiokon toostand waai’in
Zilldl—Airika zich beyond door (loll losgebarsten
oorlog tmmssohen do Transvaal on hot Bnitsche
TI i,jk eon solIrlivon go richt ann do Leeranen
on, Korkeraden als ventegenwoordigol’s van do
ondersolloidon gemeenten onzer Kork.
(Zie
Kerkhode,” Dccl xvi, No. 42).
(3.111 do rnaand November, 1899, was zij
audermaal genoodzaakt de gemeenten onzei’
Kenk tot verootmoediging on gebod 01) to roe
~ ditmaal ten wille van don voi’woostonden
oonlog, (110 111 OilS dienbaar vaderland aan hot
woolen was. Zondag, 20 Nov., word genoemd
comm dog van oondmaohtig slneekgehod tot
God.

((a, Op don lOon M aart 1901 ontving zi,j con
solinijven van ‘do Depntatio van bet Centrale
on Bloomnfollteillsche \‘rode,’~ Komité,’’ 01) (loll
iSden eon brief van Di. C. Munray en eenige
anderen, ON O~ den 2östen eon bi’ief van Di.
.1. F. I3otha, ill sake hot aanwendon van po—
gingen 0111 hot oinde van don oonlog to bcspoo—
(hgen. Na ernstige overweging word daarop
“oantwoord, “dat do Modoi’atunr ‘/ACh (Len wog
niet geopend zag omn in (Lose sank handelend
1)9 to ti’odon.
(ib. Venzook van do Comniissie voor hot
Zending ~xamemi in hot Wostelijk doe! dci’
Kerk, 0111 toelating, op grond van “smgiihere
gavon,’’ van die Heeren 1). C’. OclendaaI on .J.
K. Louw- tot hot ambt van Zc’ndolingen onzei’
Kerk. [Tot vensook wondt. teruggezondon en do
Conmniissio gevnnagd sick tot do aanst. Synode
to wenden.
7. Op den lOden December, 1901, toen do
oorlog reeds veertien maandon lang gewoed
en vele dierbaro offers geëisc’]it lieeft, en bet
land nii ook door andere swal’e plagen geteis—
tend word, riam zij )vederonl eon besluit om
do Kerk tot ecu dog van verootmoediging en
gebed op to roepen. Do laatste Zondag des
jaars (30 December) word daartoe afgozon
(101(1.
S. Dawn de H. E. Skynodalo Commissie hot
nan (10 Modenatnln gelaten had om, mdien
noodig geoordeeld, de Synode nit to stellen
tot zooclanigen ti3d als xii cone bijeenkomst
noodig acht ; ei~ daan bet loot hot oog 01) (loll
ti,jd niot w-enschelijk n-as echo Synodalc Ver—
gadening te honden, liooft zij op (loll 2Oston
.Jlllli, 1901, awn do respectieve Korkeraden en
Loden (len Nod, (jerof, Koch in Zmnd — ,\fnika
kennis gegeven (lilt’ (10 Synodo 11 i e t in do
nmannd October van (lot jani’ sal gelmomidon won—
(101).

9. Bij hot

verneniemi van

do hlijde tijdnig

dat (IC oorlog in Znid—,~fnika geeindigd was,’’
verzocht zij dat Zondag, 13 ,Tmili, 1902, als eon
Dankdag vOor (loll \ redo sal goviordl
)V01’dOl).
10. TI) do mnaand September, 1902, wend doom’
hoar eon officieel schrijven ont-vailgen van do
heido Kerken van Sclmotland (do \‘oroenigde
en do Gevestigde .Kork), molding nakendo
dat (loon dice dor genoomde Kenken eon Depu
tatie is afgevaardigd, — fe weten, do Wel
Eomw. Dr. Scott en Prof. Rankine, van do
(iovestigde, en do Wel—Eemw. Dr. Ross Ta~’
ion en Ondei’ling McClaren, van do ~oreenig_
do Kenl(,—om nan doze Kork hare groote over
to hncngen, hlijdschap to hetuigon over hot
horstellen van (1011 vrede, en do begeerte ilit
to sprekeni om in nauwene betrekking met
onze Kerk to treden. Boar or geene officieelo

ontvaugst, noch door dc Synocle noch door
dc Moclcratuur kon zijn, vond er eene on
officiecic ontmoeting met cleze afgcvaardigden
plants, en wel op Dinsdag, den 7dc’n October,
1902, ‘s morgeni te 11 nrc, in de (iroote Kerk,
Kaapstad.
Naciat de leden icr flepiitatw de groete en
hoodsehap liiinner lierken liadden gehracht,
gaf cle Moderator, iianiens de BR. Preclikari
ten die tegenwoordig waxen. eon bre&lvoei’ig
antwoord, nan bet einde waarvan hij hun de
vcrzekering gaf dat een schrijven later tot
de Kerk gerieht voor do ~vnode sal geicgd
word on.
11. Op vni’zoek van don 1~erkeraad van
(iraaff — P~einet word Zondag, ~ .~prii, 1903,
vastgestcid aix ccii B i d ci a g a cci Ii e g o n
12. Op eon schrijven geclateerd 26 Februari,
1903, en gericht aan ne S nodale Conimissie.
hot voorstel van de meerderheid cier Ririgen
insiuiti’ude,
dat dc Synocle op den door dc

ivet bepaalclen ti,jd in October aanst. sal go
houclen ivorden,” heeft zij als antwoord ont—
vangen:
Be Synode vergadere op den ge
wonen tijd iii de maand October eerstk.”
13. Tcgcn bet chide van cie maand i~1ei,
1903, wercl dc nooclzakelijklicid gevoeld van
ccii of tivee Leerareic onser Kerk af te vaar
digen om de goniecnten in Rhodesia to bezoe
]ceu. Baartoe heeft zij toeii henoemni dc Pip—
kanten vsn IJitenliage en Alexandria.
‘l’ot
hare groote toleurstolhug nerd eerstgenoenxde
Br verhinclerd te gaan. Kort daarnn, op dcii
23sten Mci, is ecliter de Predikaxit van Alex
andria op bezoek naar lIhodcsja vertrokken.
(Zic verslag van zone hovindiigen , ens., in do
Kerkhode ‘‘ van 20 Augustus, 1903~.
T. F. A. iix ~1LLiETiS,
Sc’riba cier Modei’atc In r.
Ycoreester. 31 Angiistiis, 1903.

BIJLAGE 8.

RAPPORT
van den Scriba Synodi cier Ned. Geref. Kerk in Zuid-Afrika
van Nov. 1897 tot Juni 1899.

Dc ouclergeteokencie heoft dc eec bij zijne
aftreclinals $criha Synodi bet volgende vet—
slag te cloei van zijne ~verkzaamheden sedert
~‘,ovemher 1897 tot op heden den 3Osteii J tini
1899.
(1) Onin iddelijk na afloopen van cia $ynode
van 1897 heeft hij de expeditiën voortvlocien:Ie
iiit de acta gedaan, zoo als blijken sal nit ziju
lirievenboek.
(2) A ntwoorden op zijn schrijven ontvangen
~vorclen in de bijiagen ann dit Rapport ter in.
formatie dcc H. Eerw. Synode gednan.
(3~ Be nitgave van de gedrukte Acta met
de bijiagen weed door versa un dec clrukkers
langer clan getvoonlijk vertraagd. Be ondei’—
geteekencie vcrtronwt echter dat de volledig
heid dcc Acta eenigerntate de vertraging ver—
goeci heefi.
(4) Op den 3clen December 1897 ont.ving de
onclergeteekencle berieht vail den Seriba van
den Ring van Tulbagli van de stichting dcc
nietiwe gemeente II P a n (I v I c i , en gaf daar—
van offieieel konuis in de ‘~ Kerkbode “ van 30
December 1897.
(.51 Op een bericht ontvangen van den H.
Eerw. Professor Hofmeyc, Art. L53 c, dat hi,j
zijn aandeel in bet Tlieologisch Seminarium
ovcrgemaakt had aau den beer Willem Hen—
drik ilnhrman. Ernielo, Transvaal, heeft de
ondergeteekende op den ilcion Mci 1898 daar
van kennis gegeven ann den seeretaris van
bet Coilegie Curatoren ter behoorli1ke regis—
tratie.
(0) Op den 23sten Mci 1898 iweft Mj tot
naricht vim dc leden dcc H. Eerw. Synode
en van (IQ Keric in bet algemeene came ver—

taling in dc
Kerkbode ‘‘ gepiaatst van ecu
sc.ltriiven door cie (lereformeerde (Flolland—
sehe) Reck in Atnerika nan cia ease gertcht.
(7) Door dfen Moderator bericht dat Us.
F. Lion Cachet zieh hij hem belclaagd had,
dat cc van dc Svnode onset’ Reck 01) het broc—
der]ijk sclirijven dec Ocreformeerde kerken
in Neclerlauci geen antwoorcl was ontvangen,
heeft de ondergeteekende Ds .A. Moorrees au
lid cier Commissie daartoe benoemcl (zie Aeta
1897 pag. 11) daaraan herinnercl, en aan Ds.
F. Lion Cachet ecu exempianr van dc Acta
Synodi toegezonclen.
(3) Ecu veuzoek door hem nan den Eerw.
Roe kecaad van Kaapstad gerieht om het ge—
brnik cier Groote Kerk voor do vergadering
cler Synodale Conimissie, die in April jI. werd
gehonclen,werd clacieiijk door dat Eerw. hchaam
toegestaan.
(9) Op den 23sten Mci 1899 ontviug liij ecu
schri~ven van Ds. F. Lion Cachet, bevattende
de niededeeling dat de Synode der Gerefor
meerde Kerken in Nederland dit jaar verga
cleren sal op den l5den Augustus, en versoc
kende dat onze Reck op die vergadering vet—
tegenwoordigcl worde. Bit sehrijven heeft hij
gezonden aan den H. E. Moderator, t.e Somer
s~t Oost.
Meenendc hierniede aan den ciseh der wet
voiclean te hebben, noemt hij zich met vet
schiildigcle hoogaehting,
C. F. J. MurLEId,
Scriba Synodi.
Kaapstnd, 30 .Taini 1899.
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BIJLAGE 9.

RAPPORT
van den waarnemenden Scriba Synodi aan de
Hoog-Eerw. Synode, 1903.
4

Be onclorgeteekende Iteoft do ocr mits dozen
versing to doen van zijne werkzaamheden als
‘tVaarnoniende- Seriba Synodi, sedeit zijne ann—
stelling 1 Aug., 1899
1. Besluiten van tijd tot tijd door de H.E.
Modoratnur of door de Synodale Commissie
ge;io1n~n (zie versiag van de Moderatuur, en
van de Svnodaie Commissie) hooft hij ann do
betrokken partijen bekend gesteld.
2. Na onti-angen bericht van de Sciibns der
Ringen (Art. 71) elk janr, word bet Personeel
(icr Synociale Conmiissie in ‘t Officieel Orgaan
der Kerk aangekondigd.
3. Tn gevolge Art. 47 heeft lnj van do Sribas
dci betrokken Ringen kennis ontvangen va-n
ii i e a a- e
g e m e e n t o n .Kennisgeving
van zoodanige stiehting, zoowel au van de
grensscheidingen en van hot personeol van do
eerste Kcrkeraden dier genieenton, is versehe—
non in do Kerkbode.’’
Danruit blijkt. dat er gestieht zijn —
T)e gemeente T OXTON. in den Ring van
Beaufort West, op den l2den Juh, 1899.
UST. iii den Ring -van George, op (ion
28stcn Nov., 1899.
VREOENBURG, in d~n Ring van do Panri, op
den l8dcn Nov., 1902.
MCflnFOOR ~n den Ring van Sivoilendnm, op
den l7den Dec., 1902.

UILSIiIVlKti. i
a Ring van Kaapstad, 0~
den 20sten Jan., 1903.
Uo in, in don Ring van l3urgersdorp, op den
1-iden Febr., 1903.
4. Naar aanleiding van hot besluit der Syncdab Coinmissie, en op grond van Art. (53, heeft
hij kennis gegeven dat do Twintigste Alge
i000ne Kerkvorgadering van do Ned. Geref.
Kerk in Zuid - Afrika geopend zal worden te
Kaapstad, 09 Dondordag, den l5don October
oei’sth.
5. In s’~vol~e Art. 75, heft h~j de
Lode-n van do Synodnlo Commissie opgeroepen
out op Donderdog, den isten October oerstk.
to Kaapstad bijeen to Icomen voor do werk—
zaainheclen oncler Artt. 78 en 79 nan doze
Cominissie opgoclrogen.
6. Beschrijvingspiinton en andore stnkken
for behandeiing door (10 Synode ontvangeu,
worden opgezonden ter pnhiicatio in ‘t 0(15—
dccl Orgaan dor Kerk.
7. Verbof iverci door hem govraagd en out—
vangen van den Kerkerand cler Kaapstadsche
Goineonto, oni do opening van de Syuodale Ver
gadering in do Groote Kork to d~en p]aats
hebben.
1. F. A. nic Vna~inas,
Ag. Scriba Synodi.
Worcostei, 24 Aug., 1903.

L

~3~JLAGE 10.

VERSLAG
der Binnenlandsche Zendingcomrnissie

.nin dc HoogI~crw. Synodalo Yergadering
voorgelegcL, Oct., 1903.
.‘clronieeiie Inleiding. — Het ver—
,lag vail nice Comm., loopendo over den tijcl
van zes jaren van buitengewone onclervinclin—
gon wegens dc groote beroerte in ons land
geditrencie dc laatste jaren vooral, kan uit den
aard (1(1 stink a jet zoo voliedig zijn. Ook sal
bet ‘t ccii ca ande t moeten inhouclen dat niet
iii vorige versiagen te lezen was. Inhoud van
~l~t versing is lioofdzakeiijk opgemaakt uit het
tintwoord der B .13. Preclikanten en Zenclelin—
gert op circulaire en brieven van den Secre—
tans .Het is jahuimer dat 38 B.B. Preclikaiitc’n
cii cell paar Zendelingen niet geantwoord heb—
ben, anclers was liet versing een weinig voile—
cliger. five Comm. is zeer clankbaar voor alle
gegeven informatie.
U it b r e i cliii g (nieuive werkkringeu). —
Het werk is, ten spijte van al wat gehinderd
heeft, Cod dank, toch uitgebreid geworden,
met tien niouwe Zending-gemeenten met vaste
Leeraren.
De nienwc werkkrmgen zijil
Sweilendaiuu, Inciwe, Oitdtshoorn, Languedoc,
Knysna, Fraserburg, Prieska, Do .Aar en
~Voocistock.
M e e r Zen ci e ii n g e n .—Gedurende deze
sos jaren heeft cLwe Comnuissie, met behuip
van eenige Ringen, tot Zendelingen onzer
Kerk bevorderd, door ordening (Artikeis
213, ens.) dc Broeciers: — J. Kachelhof
for (8 December, 1898); F. J. Geyer ~11
SIei, 1899) ; F. J. Mnrais (16 October,
1899) ; C. P. Theron (12 Juni, 1900) ; A.
1W. du Toit (29 Juli, 1900); James Jolobe
(28 Nov., 1900); S. J. Kioppers (2~ Dec.,
1900); P. C. Odendal (9 Febr., 1902); J. P.
Kromberg (19 Maart, 1902); A. Dreyer, H.zn.
(12 i\[aart, 1903); J. J. van der Merwo (1
April, 1903); J. H. Kok (19 J0li, 1903); 0. J.
Viviers (20 Sept., 1903). Tezamen 13.
(.ievestig’de Werkkningen (G~~—
in e en t e a) . .— Er zijn no 37 Gevestigde
Zending-gemeenten met eigen Leeraren. Van
dlezell behooren mister maar 28 tot de Zending
Kerk. (Zie Bijiagen A en C).
0 p g a a f (Statistielc). — Tot deze 37 Ce
nueeuten behooren : Zieien (volgens schattiii~),
39,200; Leden, 10,390; Kerkgaiigers, 10,130;
.~vondiinaa]gangors, 4,760 Zonciagschool kin—
dereu, 3,2i3 ; Dagschoheren, 4,261 ; Onder
ivljzers in Dagscholen, 78. (Zie Bijiage A).
Geldeiijk (Finniuciiin)._Dooi. dc
)b[O(’du’r hunk wend coon di, III nueni. Zeiicliug
gudiureuuule ltututste situ tire!! hijeon.gebraclit,
toot unbegnip van eon snido van £209 lSs. 3d.,
tie suim van £G,.555 Ss. 11d., tot op 30 Juni,

1903, etc udtbetaald tot op selicten datum,
£6,423 3s. 2c1., latciude batig saiclo van £132
2s. lid. op 30 ,Tuni, 1903. Van I ,Juli tot 7
.~ ng., 1903, wercl ontvangen £82 8s., en uit—
hetaald £215, zoodnt er reeds ceo t e k o i~ t
was vail £34 Os. 9d. op 31 Aug., 1903.
1?e
i~ewone Syn. coliecten konuen eerst weer in
April, 1904, in!
Door do Zeuding Kenk word in 1902 bu.jcen—
gezaineld (a) voor do Kerk, £5,959 (is. 71d.;
(b) vooi do School, £1,386 2s. 7~d. (Zie Illi
iage.~). Van 9 Zending Geuneenten is geon
gel deh1k versing ontvangen. Door tie blanke
genceenteru is, behaive dc Syn. eolieete~, be—
(iragendie £1,277 4s. lid., nog £2,097 3s. llid.
bijgeclnngen . Zooclat in hot lantste janr in
vorhand met luct Binneni. Zencliogweuk
£10,710 18s. is bijeengebracht.
Godurende de 3 jaren van oonlog zijn de
coilecten nunder geweest clan gewoonlijk, wat
niet vreemcl is, wanneer wij denicen ann de
eigenaardige toestancien waarin luet land yen—
Iceende. Wat oils seer verbhjdt en een teeken
ten goecie is, is luet foit dat dc irikomst van
luet eenste jaar run den ooriog (lli.jlage A) bijna
£300 meet beclntuagt clan van hot jaan juist
voor dcii ooriog.
Gemeenten onclersteund nit dc
.~lgemeene Zending Kas. — Do vol
gende geiueenten trekicen mt do l3innenl. Zt’uu—
ding kas, t.w. , voor salaris Zendeling : Zuunn—
hraalc, £80 per janr ; Zoar, £30 ; Miclclelburg,
£30 : Fnieuuuerslueiuuu , £15 ; Elanclskloof, £50
I’~benezer (Olipliants Rivier), LOt); itiebeek
West, £25; Prins Albert, £30 Rondeboselu,
£25 ; Cianivilhamn, £30 ; Franscic Nook, £30
Gnaaff—Reinet, £55 (met inbegnip van £25 spe
ciaai door den Ring van Grnaff — Reinet go—
steund) ; Kinubeniey, £30; Swellendam, £30
Woodstock. £48; Upington, £150; Indive
(Jolobe), £40; Knysna, £~0 (toegezegd). Te
zanien dc sons van £798.
iWet Premiums worden dc voigemicle Zende—
liulgen nit .~lg. Z. Kums geholpen: Eerw. ,T.
liossonw, £10 per jaar ; Eeriv. A. Conipaan,
£7 lOs. ; F~er~v. P. Jouhent, £8; Eerw. J. C.
Pauuw, £10; Eerw. C. P. Tlcenon, £5.
~ voigende gemeenten worden nit Beauf.
Ii mgs Zencinig Kas onclensteund : — Dc Aan
£120 per jaan : Murraysburg, £20 ; Fraser—
burg, £20 : Pnieslca, £20 ; Riclumomid, £15
tezauuien, £195.
Voor Premiums ontvangen nit zelfcle Icas
Eerw. S. .J. Cilliens, £7 lOs. ; Eerw. J. Hane—
konu, £10 Br. F. Enslin, £5.
an dc .plaatseh~lce bianke gemeemite oat—
gd! janrhjlcs (nut K. Kas) : — Rieluuuiond,
£100 : Siveli~ndtuuuu , £70 Morraysburg, £50
Priesictu, £50
Primus Albert, £30; Victoria
West, £25 Middelbuurg, £21; Graaff-Reiimet,
£l~ (budstond coliecte). Tezamen, £389.

Ladismitli en GaIi( i~dorp lielpeii dcii Zen—
(leling van Zoar.
Vaii verselicidenc’ geineenten is geene inter—
ieat Ic liieronitrent ontvangeu.
‘l’oestand dee kletirlingen oiider
hen rI>eidiisg van onze Kerk. — Dc toestand
waarin <IC nicesten onser gekleiirden verlcee—
ron hint veel te wensohen ovej. Be onkniicle
(Ii(eerdei-l(lid kai> Gods Woord nict lezen), (IC
armoede, mimatigl>eid, onzedelijkheid van
velen i>aken lie vordei-ing van liet werk iiiini
li5k. i)aar ziju et-lite- veleii ook (lie in betei-en toestand verkeeren vooral in bet Boveii—
land c’n onistiekeis van do lioofdst~d. lit (IC
Y(l’S(hjllefl(le vei-slagen vaii 13.13. Zendeli o—
gen olitvangen, blijkt dat lie g a e s t e I ij k e
t o e s t a iili dee genie.enten niet naar \VeO—
n-lien is. Do oorlog ]weft ecu nadeeligeu in—
vicied op lie kleu rl ingen over bet alge mcdl
I iitgeoefend. In vele geineenten iienleu dron
keiisohap en onzedelijklicid at, lanai’ ifl lie
iiieeste gen<eenten nenlen (lie zonden helnas
toe. Ei- woi-dt iioohtans in versoheiclene ver—
slagen van hekeei-ingeu gee aagd en van steeds
toeneinende helangstelliiig iii tie Godsdien~t.
Over hot algeineemi wordt lie toeiitancl dee
Zendintt Genieenten Inngzanierliand beter on—
dci- (len invloed des Evniigehies.
I) e S e ii o I e n . — In lie Zending Stlioioii
sill Ollireveci’ 4,2(51 kindei-en.
51w-Sits iii edno
school (Wijnbei-g) worcit tot Standaard VT ge
Icemd in vijf scholen tot Stand. V in elf
tot (~talid. I’<<
en in lie aiilieren niet ]iooger
(lan 111. Deze seholen ontvangen geene on
(lel-steillang nit do Algeio - Zending Kas. (Zie
hlijhige -‘ )
Speciiiliarjjeidaaiic[elcleiii.ljn
g o ii ----Zooals uit J3ijlago 1) blijkt, wordt er
iiiet see! e x t r a iii o a i t c gecinan door emize
blankon 001 lien Pi-edikant en Zendeliug to
I ic-ipon lint lie geestelijke bearbeiding dci
ii hi Illilige n. ~‘soohtans zijn or Broeders on
Ziistei-s on (3ii-iste] ijke .J ougelieden, die vee]
(10011 (>01 don kleurling ook voor den Koniug
(1(1 Korke e winneil, Flier ]Yioet, iiiet dank
Iii ol (Ii hg geiiiaakt warden van lie huip dci Bin.
Z<ndiig howozen door lie C.J.V. en vooral
(.S.V.
\loeii ijklieden in den weg van den
Z e n d e liii g . [h z~n iiiooilijkheclen in don
wog viol Gaze Zendelingcn die lien dikmnaais
seer liindem-en 0111 te doen wal. zij gaarne zoo—
den scOt eu Wij noeiiien a - iii - vooral line
(1) J)e noodzakelijklioid Oil> 5(11001 to hondon.
(2) Hot geringe salaris dat onze Zendelingon
tre]tken - Slw-]its zevoti llroodei-s h ebben £200
‘S Jan rs (soiiniil gen to inn or zondei’ liii is)
woe lilinlior £2-lO lie ov<-i- gems van £180 tot
COO pci- jimr (velen clezei- nog zonder liuis).
Dc meeste Zendehingoii hebben hiiisgezinnon
die nioeten verzorgd, kindei-en die nioeten op—
gevoed woi-den. Tereoht klai~en vole llroe—
(lw-s lint lie vl-aag
Whit znllen wij eten omi
drnsken en svaariiiode zi d len wij oiis kleeden
lien soiiis zoo Ilezig 1(0 ndt, dot zij suet vrij z in
ongeb indei-d en onbekoni mo ei-cl bet werk (iod-~
te dor-n. Sonanige Zendelingen macten Sets
luij lie lialili lielnen Iiij loin eigenlijk wei-k (liii
to hi innen besi a 1111. (3) Fl ot gc-hrek an ii n-i—
voi’rioiddel anal- hiiitoiiivijke1i dci- goon-elite.
lhjmi~i iii <lie vorsingomi <cord) zoo voel uls go—
zi-g<i
(il’ liii~i <‘iiwijki’ui WIlideil verwaai-loosd.

~orIioimding

(ussolloa

Zcaduiig

Gomiio<-iutca cu bismuke (lenionten.
In vole G lii (entoil is die good ‘‘ in no—
(110
ni ot good,’’ ni aol- toeli
gaagbaio
Ifl SOlninigo gevallen son ~O -- vreenid ‘,‘OOC
cool-

olkaacler,’’

en in eels pane gevallen is

do verliouduug ‘ spannend”
Doze nitdrok—
ki ogomu Ito (Coil iii lie vorslagon coo
I[iimdoiiijssoa iii hot 001k door li.
gel men 1(1 51311

lt - P rodi kanton en Zonclelingei m

(a) gobrek nan fondson ; (b) iurbeidskwestic
1 \ei-der i-en (IC iiivloocl van It Ii ropc-esc-h e lie—
sellavilug
(li) dlelilorahii-eei-ellde invloed van
den ooi-Ioe, zoonls vei-waaiidhioid (501 kleoi-—
lingen, onheleefduieid, vooroordeel , aankweo—
hug v1uhi (‘Cli onafliankehijkliomclsgevciel - (ol
clronkenn-liap_ do kantienen (f) do taal ([~af—
1cm-) in dc Oostelijke Proviiicio vooral.
1—1 o t e c- U o 11 a a d e i- a a g .—In Iic-t jane
1900 lieeft Cell onzei- l3imi. Zendelingemi, Eerw.
A - Lichen borg, van Kiinbei-Ies-, hot l3ninonl Ze iud uligw-o i-Ic voor Suet 13u itea 11111 dsolic vt-i-c is—
n-Id - Hij is n~our Nvasal~uacl gogalol, wane hmj
mile t zegen sd-I- Ict Ook 0 (oct en wij Ii icr ge—
wag mliii he ii sn a l’.erw - Sc-li rOde, die sin see i
liungoo (‘Ii troiiwc’ii ~i ~l>eid te tpiiigton, minor
kahn nuns is gogniul oni dani- in vom-baud loot
dl’ A r hoi (Is hub II Sc woiksa~i iii (I~ sijn
~<1et
Il-el I ooze ii ii (lot IllVd’ toni iii iSS So dl(ik hog in i-I—
diuig nuaken you hani- goals aaar hot Hoogo
Goi-eelit5liof loot 0011 aiicloi Kei-kgonootso1i~up,
I le Independent en——clot to [pisgton sieli in—
gi-clrongen heoft gedni-ende Ki-ijgswet tijd,
tot-n onso Zendeling ci- niet svas, en usve Coma
moisslo goomi vorlof hon lcu-iJgeil ma ci- ieniaisd
a ndei-s lieon to zeildc-ll. Ossze he -kesgeiiie-ii—
ii ~ui werdon ons dane nines- zoo shiweg door
gc-nuonide Gonoots~-’i.~p OlitlIolIloli thy1’ C’oni
10 issio zond den Iiaroi- Jeden (1)~ Ii ~. Both~.li
dam-been soodi-a ci- Icans a-is ma coon, die in
Ilnain tier Gonna - tie oigencbolnmnn boleoflic’—

Iiil~ tc’m-Ilg eiselito cool- onse K~’~
Dmt w-ord
boslist geweigei-d en bet was nict ulcer
hot T-lougo Gc-rec-Iitshof bad aitspi-aak godaan
in do zonk, (lIlt lie eigendoinaieju tot onse Koi-k
twilg k (did lien.
I—Jet doc’t owe Coninsissie oak pijn verdei- to
iuioeten gesvagen van Iset hiusbrnik dam- lie
I miliepondeisten geniaakt van ameilijklieclon
bee en d1i1o- in andei-e ohiser Zending Goeniecn
ten cii) stniun.
Niot alleen te ~pmgton, Ken—
jun id) eu I o l~ i-a nsc-bi Hock, 01 aol- ook te Mo i1iiVSI(II ig liebbea zij solleol-ing in lie hand
gow-oi-kt , siuonl aiet bosverkt. Zij zijn op die
pI~i~it-.~m~ hill -- eon doom ‘‘ ill lie zijde ouzel
Zon(bel lugon en Zending Goineeaten.
Bit
toll spiJto van oils bi-oc’clerhijlc protesteei-en
egols sulk colic linhsclc’lsvijze
Hier client )ok
goocoin d to ss-ordoii do zoogonanilude Ethiopi—
soliu’ K<-i-k, <lie somumin ige ~nzer Zemidino- Ge—
((((eli) on soliade Io’eft anngedaan.
Te Ondts—
llOormi ilOCft (11(0 (‘OliiOliSSie ecu dccl s-ida do
Tndop-mideiij ems (ieilicermtc aldnai- voom- oisze
h ei-k O5-orgeliomlieiu, n~idit zij gedaan had scat
10 loin i- vol-Il ogen sins 01(1 (lie partij, die slob

vnii geiloeiiiclo geniI elite loud losgemuianltt, to
inwogomi bij Inn-c Kerk to bhijven, en claarea—
1(0500 van hot Best ((lii’ diem Kem-k verlof had
lleknn( c_il 0111 (hO 011) evrodemWml in oluze Kei-lr,
us ((lie 500stunnIio0 goiuioemlto, Oh) te nonuen
op 1111(1 111(11 linudu-In on lIllilgemud n-i-sock.
l)on Zolidol lug s-ni> lilt’ geunoente, Eerw. B.

Ottendaul, heeft 11w-c Commissie, na ri~pe over—
weging, geortlend, omtlat sijue buitengewone
gotlsvrutlit en tie hint engewono onistantliglie—
den dit eisthten.
Mct dankbaarheid deelt tie Connnissie nan
ii mode chit ci’ in tie laatstc ses jareil nielnanti
onzer Zendelingen hot work heeft veriaten, en
(lilt nienianti hunnor door siekte vorpliclit wei’d
hot iverk tijtielijk to staken of voor good op
te govon Door don clooti is nionianti aan het
work ontvallen. Do Heere is onse Zending
J~erk onuitsprekolijk goeci geweest in al dien
tijcl.
Ret spljt no-c Uoniinissie tint It1~ ZOO lillil
hec’ft kunnen doon ann het besoeken tier Z.
(ionieenten ontler haar toezicht, wegens do
niooilijko iantisoinstanciigheden.
Took iwett
haar &‘eeretaris eenige genieenten bezoeht en
eon weiiiig niogen dccii tot opwekkmg van
nicer belangsteiliug in de Binrioni. Zending.
Ook do andere lotion liebben cell ~ geinuen—
ten besoelit. Veel lieeft de Comm. echter in
die rieliting niet kumien doen.
1)e Opleiding St-liool to Wellington doet log,
onclor do sogendc’ I-{and (jotis, haar gezegend
work on voorsiot steetis hot arhoidsveld van
do iioodigo arhoidois.
[we C’onnnissie vor—
waeht cok (bit do Oploiding School voor Zending handi detcu to Worcester, veel arhoiclers
voor tlit. void loveron sal, waarvoor wij den
H oor lisrtelijk danken.
Wij koesteren tie hoO1) dat de Bluieni. Zenci.
Kin ook eon dccl sal ontvangen van tie erf—
lating van wijien tien hoer J A. Barn, waar—
door hot work sal kunuon nitgebreid worden.
‘I 0 r g 0 li,1 It I ii g — Wanneer wij het getal
geiiioenton. holioorentie tot tie Moedc~’ Kerk,
vergelijken met dat dcv Zending Kork binnen

deselfcie gronsen, dan vinden wij dat ~r I Iii
blanke gemeonten sijn tegenover 31 goves—
tigcie Zending (.iomeenton met nog eon 10 of
1.5 tal niet georganiseordc’ workkriugen. Dus
bl~,1kt hot (lilt or flog veol rnimte bostaat voor
onso Kork cm hot went nit te breiden.
Mogo tb Hoer tier Kork tic noocilge wijsheid
eu iiioed geven am ook in dozen to tloen wat
H ij van haar vorwaclit.
I’,v 1)~v. 1)ienaars en lirs. in Chiistus,
\V. ~‘.. .~~an~iT (V.i~rsitter).
1). 5. Bom~i..
P. J. PIESAAR.
S. J. Paicoen (Secret aria).
9 Sept., 1903.
-~

NHANGSEL.

live Coinnnssie beveelt ann
1. Dat 0011 Loeraar onser Kerk afgezon
• (lend ivorde tot Algenicene Secreta.i’is 0111 do
bolangen van tie uitbreithng van hot (iodsrijk
to bevorcieren.
‘~
Dat Art. 208 gesehrapt ivorde ointlat do
adininistratie van golden voor tie Zending door
don [lingo Zuncling Comnussie verwarring ver—
oorzaakt en tie sank met bevordert.
3. Dat de Wet op hot Prod. Pens. Fouds

alsoo geivijsigtl woi’de dat Zencling Gemeen—
toil, indien sij hinnen sos maanden, ha afloop
der Synode aansoek or orn dccii, dccl kun

non nounen aan het foncis sonder de atiditio—
node geldsorn in te betalen.
4. Dat do HE. Synode verkiare of ornw Kerk
(lOll 1)1)01) cii hot Lidunaatschap den Ethiopi—
ache Kerk orkennen sal,

E3IJLAG~ 11.

RAPPORT
der Commissie in zake Ontevredenheid in de Gemeente Strijdenburg.
De Commissie benoemd om do gemeento
Stri~denburg to ontmooteu
ten enide do
bezwaren tier lecien uit den w-eg to ruimen en
tie breuke die aldear ontstaan is te herstel—
len “ (Zie Act a 1897 pegs. 41 en 45), heeft tie
cci can cleze ~—1oog—Eero-. Vergadering te rap—
porteeren —
I . Dat zij zoo spoeclig mogelijk no atloop
der iaatste Synodale Vergaciering ccii sanien—
koiiist met Ge leden tier genicente Strijden
berg heeft gehad, cii wel 01) dcii lAden en 13
December, 1897, van welke sainenkoinst he—
Iioorlijk kennis was gegeven in de
Kerk—
bode,’’ en waartoe ook do uitgewekerie loden
ivordeit uitgenoodigd.
2. Dat zij 01) eon schrijven van laatstgeinel—
don, door heron Voorzitter heeft geautwoord,
dat bet hear met inogehjk WflS hmi voorstel
can te nemen, 0111 tie geldigheici humier he—
zwaren te oncierzoeken bij WiJze van een open—
baar cl~spuut, omdat dit in hijrneehteu strijci
zou ziju met ‘t besluit der Synodale Vergacle
ring, en omdat van zoodanige disputatie geen

heil te wacliton was. Bit alltivoord is ver—
sclloneij in do Kerkbode ‘‘ van 2 December,
1897.
3. Dat zij de hezivaren tegen do leer en hot
bestuur dci Kerk geopperd near bet best van
haar i—eroi ogen heeft beantwoord bij de open—
bare saul onkonist loot tie geilleente, waarbil
oo]t eec aantal van Ge uitgeweken leden tegorl_
woordig waren, enkelen waarvan nan do be—
sprelting deelnanien.
I. Dat zij Ge, bij dcxc gclegeuhieid beGan—
clelcle punten, in eenigszins uitgebreiden voriii
ahs brochure nit gegeven en bij bet Kerkelijk
Kantoor verkrijgbaar gesteld heeft.
.5. Dat zij in cent dat hare pogingen nuder
den zcgen des Heeren ~iet zoncior vruchitziin
gewcest, 0111 ccii verdere seheuring to voor—
icolnen.
Axnajtiv Mun~,ty.
(I. -‘ . $ciroa’rz.

WT. P. nit \TLLJERS.
A. Moonintits.
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RAPPORT
van de Synodale Commi.sie van Toezicnt over de Opleiding School
te VVeI ii ngt n, I ngeci tend bij de H.Ee”~’. Synode, 1908.
i’oe Ciiiiiiiissie Iieeft Ge cci can [we Hoog—
l~erw. Vergadering bet volgende te bench—
ten : —
Wij ill’bben do [nrichting herliaaidehijk be—
zoelit, en van hiet work dat or gedaan wordt
kennis genoillen.
in tie vereischte vakken word ci voortdu—
ieiitl en met vnuchi t oiid[erw-ijs gegeven door
Ds. C. ‘1’. Wood (van hot Princeton Thcol.
Seniinarjuiji, en M.A . tIer Princeton [niver—
siteit), en Eeriv. ~J. C. Pauw. Eerstgenoeiucle
ilw den status heeft van preWkaut bij tie
Nederd. Ceref. Kerk in Xnierika, is to Wel
lington in dicnst den Opleidingschool getro—
den in 1898. (ieclurende zijne afweziglseid
naar Ainerika, van J nni 1902 tot 1.1. Juli,
ijeeft l)s. A. C. S[iirray, B.A., zijne phaats in—
gcnomen.
Tijdens ‘t bezoek van Ds. Wood in Amerika
iverd hem Ge sole vail £239 2s. Gd. voor de

Opleidiogscbool gesehonken, dat hij ann Cure—
toren ovc’rlmndigdo em gebriiikt to worden ten
hchuve van Zending—kandidaten.
I-let getal studenten die uit deze Inriehting
hun exalnina hebben afgelegd sedert de mat—
ste Svnodale Vergadering, is als vohgt : —
Tn 1898 als Zendel. 4 ; ais (iocisd. Onderw. 4
,, 1899
,,
,,
2;
,,
,,
4
,, 1900
,,
,,
3;
,,
,,
3
., 1901
,,
,,
11;
,,
,,
12
1902 ,,
,,
7;
,,
,,
9
Van dcxc jonge mannen zijn 15 werkzaani
iii do Binnenl. Zending ouzer Kerk, en 11 in
~ It it Oil ha iidsci (‘ ; (It iii )%yllSiliil ii ci
3 in
Mashionalanci ; 1 te Moch~ij ; en 1 ann do
Zo iltpansbergen).

Het getal jongelingen thans in do Zendillg—
kiwi i~ 30, wacri-an er elf krijgsgevangoneii
waren.

Dit getal niaakt liet noodzakehijk dat er niii—
here idlaskanlers ivorcien aangehraeht.
Dc Conunissie heoft vernohhlen, dat Curato—
len zicli tot hive HoogEerw. Vorgadering ge
wend hebben met een voorstel dat Get T~sti
tent door Ge Synode xci worden ovorgenolnen.
Wij nieenen, in ahle bescheidenheid, na dies
in eene zanienkomst met the Curatoren gehoord,
en ovei’wogen te hebben, dat wij dit voorstel
iliet vri,Jllhoedhiglleid mogen aanbevelen.
Ret belhloedigt ons, dat speciale giften van
Zendiiigvrieiiclen, lecien onzer Kerk, en zelfs
een klein legaat, aan do Opieidingschool wen—
den gesebonken.
Wij brengen bet verder ter Liver kennisse,
chat or op 1 Juli, 1897, eon onts-angsten voor
de opleiding van Zendehingen eon batig saldo
was i-an t301 l9s. Sd. Sedent dien tijd is er
ingekoinen can collecten en renten £1,389 12s.
1d, tezainen £1,691 us 9d. SinGs Glen datum
is or uitbetaald £1,073 Ss. 10G., hatende een
hatig salcio van £618 Ss. lid.
[n de overtuiging dat cv nan doze Turichting
Gegehijlc werk verricht wordt, dat, ceder Gods
gunst, reeds vele gezegeude vrncliten beeft af—
geworpen, wihlen wij hear aan tie belaiigstcl.
hug en voorbede i-an two Hooglterw. Verga—
dening ainibovelen ; cii noenien oiis
1T

Hong I’~oriv. 1) ieua ‘cii en B. It.
C.

l1AIlii~,

iii

Cli ri stus,

“oorzitter.

C. J. Huuo.
W. A. Joumsap, Scriba.
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RAPPORT
der Westelijke Commissie voor het Examineeren van Gods
dienst Onderwijzers en Zendelingen, ingediend bij de
H.Eerw. Synode, 1903.
[we Coninussie heeft de eer het Rapport van
hare workzaainheden do HoogEerwaarde Ver
gadermg voor to leggen.
Zij heeft geregelci hare jaarlijksche verga
deringen iriogen ho uden, waarbij kandidaten
werden geëxamineercl, en andere werkzaarn
lieden afgehandeld.
Zij heeft in bet jaar 1898 ale Zendelingen
toegelatcn de heeren Pieter J. Smit, Jacob
Kaclielhoffer, A. 1W. du Toit, H. A .Roux
en ale Godeclicnst Onderwijzers de heeren S.
J. Kioppirs, 11. .T. Pilarais, J. P. .T. .Toiibert,
C. .J. Viviers.
In het jaar 1899, als Zendelingen de h.h.
F’. .T. Marais en 0. J. Viviers; en als Gods
dicnst Onclerwijzers do liecren H. Hofmeyr,
.1. W. L. Hanekom, D. 0. J. Roux, J. J. van
iler Merwe
ook hielci zij in dit jaar bet
(~olloquin floctum met den heer Herman Dec
ker, dat op heel bevredigende wijze afliep.
In het jaar 1900 hebben do heeren S. F.
Kioppers, J. W. L. Hanokom en J . P. .T.
.1 oil bert hot Zenclelingen Exam en, en de h .h.
L. .\. B. du Plessis, A. L. Albertijn en J. H.
‘l.aii Sciiaikivi~k het Godsdienst Onderwijzers
I~xanicn met goed gevoig afgelegd.
In bet jaar 1901 (Maart) zijn bij bet Zend.
I’~xamen geslaagcl de heeren L. A. H. du Ples—
sic, .t. L. Albertijn, P. H .A. Fouchd, J. J.
van dci Merwe, H. Hofmeyr ; en bij ‘t Gods—
dienst Onderwijzers Examen ne heeren J. C.
knobel, P. L. le Roux, H. H. van Fleerden,
F’. J. Enshn, J. H. Kok, H. C. Hugo, C. J.
‘i. I~nslin, B. J. van der Hoover en l.A. Pot
gieter.
Ook werden de Evangelist B. C.
Odendaal en de heer .J. H. Louw door one
omlcrzoeht ; eerstgenomede werd later tot
Zendeling georclend.
in ?iIaai’t 1902 werden als Zendelingen door
one toegelaten de heeren H. H. van Heerden,
I). J. van tIer Heever, J. C. Knobel, J. A.
van Niekerk, .J. H. Kok, P. L. le Roux; en
(~odsd. Onderwijzers (IC beeren P. Potgieter,
.J .J . Feireira, C. v. ci. i~’[erwe.
In l)eccinbci’ -van hetselfdc jaar werd hot
Zending Examen suet goed gevolg afgelegd
door (10 heeren H. C. Hugo, .T. van Selialk
~vijk, 4. .T. Ferreira, 0. Enslin, C. P. ‘r. d.
Mersvc, P. F. Potgieter, F. J. Enslin: en liet
(Iodscl. Onderw. Examen door de hoeren N.
Smith, H. C. 1W. Grebe, H. P. Blomerns, A.
C. .Jackson, D. J. Krvnauw, L. H. 1W. Jan
drell, C. C. Lourens, J. H. Bosnian S. J.
iWalan.
1Twe Commissie wenscht hot volgencle san
te hevelen : —
Er sal eon Admissie Examen tot de Zending
kiassen van bet Institunt of Opleidin~schoo1
to Wellington sijn, golijkstaande m~t hot
Matriculatie Examen der Kaapsehe 1~niversiteit. flit Examen te worden afgenomen door

I

ccii Kerkelijke Cominissie, en wel over de vol—
gende vakken : —
Nederlanclsch, Engelsch, Cijferkunde, Aard—
nijkskunde, Algeineene en Gewijcle C eschiede—
isis, Scboolbestuur, Griekseh en Latijn.
Indien tie kanclidaat zijn Matrioulatie Exa—
men bij tIe iluiversiteit heeft.gedaan, sal hij
alleen in de volgende vakken ondersocht wor—
den —Nederduitsch, Algemeene en Gewijde
Gesehiedenis, Schoolbestnur en Grieksch, hs
geva.1 hij dit laatste niet als yak bij ‘t Matrie.
gehad heeft. Die bij hot iWatrie. niet is n
slaagcl, sal vrijgesteld worden bij hot Admis—
sic Examen van die vakken, waarin siij
j
bet Matric. bet veroisebto getal merkon l,e
haalc1 heeft. Deze bepaliug in werking to tre—
den niet eerder dan bet jaar 19015.
Ret is ecbter svenschelijk dat tie Coininissie
voor bovengenoemdo Examen dadeiijk sal ~v P den aangesteld, ten einde ook vodr het air
1906 bet Toelating Examen op den fegenwon
digen voet iif to nemen.
Voorts geeft Five Commissie can tie hand,
dat tie onderwerpen bij ‘t Onderwijs aan de Op—
leidingschool zijn sullen —Gewijde 0esclu~—
denis, Inleiding (Isagogiek) on Inhond cIt
Bijbelboeken, (ielootsleer, Zecleleer, Kerin- ci
Zencling Gesehiedenis, lTitlegkundle, Pastoraiil,
Predikkuncie.
Do ciuur van den enrsns sal ecbter blijven
d r i e jaron, sooals in Art. 214 voorsohreven.
Er worcie door tie Synocle eels d o i~ d e
Leeraar aangesteld.
In do plaats van bet Goclsciienst Ondersvij—
sets Examen worde eon eenvoudiger oxameii
gestolcl. loopende over dc volgende vakken : —
Gowijde Geschiedenis, Geloofs- on Zedeloer,
Hchriftkennis, Kerkgeschieclenis, Zieisoi:, cu
hot houclon van oefoningen.
Die cut examen beeft afgelegcl sal toegela
ten ivorden ale oefenaar,’’ oncler zekere be—
palingen (sie Kerkewet, Art. 127).
Be Commissie Iioeft ook kennis genonien
van bet voorstel van Cnratoren dci opleiding
school, dat, nanielijk, tie Synode bet Insti—
tunt overneine oncier cohere voorwaarclen. Bit
;verd in eels vergadering tact ons hesproken.
One gevoolen is, tint, met bet oog op do voort—
setting van bet Zendingwei’k onser Kerk, Fir
HoogEerw. Yergadering deco ovorniaking blij..
moedig aanvaarden kais.
[we HoogEerw. Vorgaciering in dese en andero gewichtige beraadslagingen de biding dos
H. ficestes toebiddende, onderselirijven wij
ons,
1J HoogEerw. div. Dienaren en Broeders in
den Hoer,
C. BASIS, Voorsitter.
.1. II. ALBERThYN.
J. 0. J. Kusca.
0. J. Hucso.
W. A. JOIJiiTiilT, Scrihn.
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RAPPORT
van de Curatoren der Normaal School.

Hot is met groote dankbaarheid ann den
Heer der kerk dat wij gewagen mogen van
den voortdurenden voorspoed en toenemen
den bloej van doze inriclitint~ sedert ooze
iaatsto Synodale vergadering.
Uit hot verilag van den Rector zal men
zien dat hot getal kinderen op do booken
met slechts weinigen vernuinlerd is.
Hot
getal studenten is echtor ann inerkelijk ver—
ininderd vanwege do omstandighodnn in bet
~rslng vermold.
De Rector, do beer Whitton, die van hot
hegin can bet booPd dozer inriebting heert
gestaan en wiens arbeicl de J-~eer op bijzon
dere wijze heeft gezegend, ivordt trouw ge
holpen door zijn insistent den hoer Smith,
die eveneens van do oprichting der school
alluer ~verkzaani i~ geweest. Doze beida beeron verdieneri don bijzonrloren dank dci
Synode voor liuune jaren lange getrouwe
diansten.
Ret nnderwijzeud pursoneel voor do go
heele school bestuat. uit 19 nnderwijzers (9
heeren en 10 dames), die die met behuip van
see kweekeliugeu (pupil teachers) werkzaam
/.ijn in hunue respectievo kiassen. Do Rec
tor spreekt met den grootsten lof van den
ijver door dozen nan den dog gelegcl.
Do Curatoren wenschen do aandacht van
de Synndc er op to vostigen, dat zij sedert
hare laatsto zitting weder ecu groot gebouw
heeft mogen optrekken, dat do aanmerke
ijke som van £3730 (bet meubloment iuge
sloten) heeft bedragen, waardoor voorziening
gemaakt is in eon lang gevoelde behoefte en
nog twee andere gebou~ven annex onze in
richting hobben aangekncbt voer £3,000,
waardonr wij gevrijwaard ivorden van osige—
wonsohte buren en aridere hindornissen en
die ook in do toekomst voor sehooldoeleinden
kunnen worden gebruikt.
Niettegenstaan
d~ cleze groote uitgaven rust er sleehts cone
sehuld van £3,700 op dc geheele inrichting.
Daar wij goode renten van beide gebouwen
ontvaugen, zal or geene schada ann de fond
son worden teweeggebraeht.
Do Curatoren wenschen ook or op te wij
zen, dat op verzeek van Dr. Muir, Sup.
Gen. van Onderwijs zij hebben toegesternd,
om moisjes als dagschoiiereii tot do klassen
toe to laten, die reed~ het Metric. Examen
hebben afgelegd en zich verder wenschen voor
te beroiden voor het ondarwijzers examen.
Zij zijn 30 in getal geweest.
Ook wensehen do Curatoren voor do nan
dacht der Synode te brengen, dat zij sedert
hare Iaatste zitting getraoht hebben, op can
clrang van Dr. Muir, cm de Normaalschool
tnt ecu hoogeren status op to voeren door
zooveel mogelijk sleehts gematriculeerdo stu
~1eiiten toe to laten; doch hot doet hun Iced

to morton getuigen, dat hunnc pogingen niet
met sueces ivorden bekroond, daar slechts
weinigen die then status bezitten, zich heb—
ben aangemold.
Dc Sup. Gen. van On Cr
wi~s was van plan cOo toelagen veer stu—
denten. die hot Matriculatie Examen nog
niet afgelegd hebben, terug te trokkon, loch
hoeft op aandrang der Curatoron toogestemdl
ml eon tooLing voor eon ,jnar tor voorberei—
ling voor hot Matric. Examen to hiijvon
:oekenuon.
Teneiudo echtor jongelingen iii
itant to etellen naar do Noruiaalsehool to
mmen, znodra zij hat school Higher znlleu
iobben afgelegd, hetzij in do eersto of tweerl,
kla~so, hebben do Curatoron bosloten veer
hot eerste jnar voor do zoodanigon nit bonn
eigene fondcen to zorgen.
Uit hot vorsiag van den hector zal mel
zion hocdamg do nieuw’e schikkingen zijn
die nit zijn getroffan met den Sup. Gen. van
Onderwijc, wanruit vooral dit voordeel bli~kt
dat gematricnleorde studenten of ook time
bet intermediair on B. A. Examen hebben
geclaan, wanneer zij don curios on eon jai
hebben doorloopon on hot T3 sullen hebben
afgelegcl, terstond uitgaan kunnen on, on—
derwijs to govels, en zich lator indien zij
sulks verkiezen, kuunon c1ualificceren veer
bet T2 of Ti.
Wat hot onderwijs in het Flollandsch he—
treH is hot one aangenaam to kunnen mel—
den, dat nile kinderen iii tie Modoischen]
met Standaard 4 en niet gelijk voorheon
met Standaard IV en niet gelijk voorbeen
zullon maken.
Volgene opdracht vim do laatste Synode
lebben ivij do salarissati van den Rector
verhoogd tot £650 en van zijn assistent tot
£450, terwiji nan ci do andore onderwijzers
on onderwijzeressen die zicli vardienstehjk
hebben gemaakt, bonussen wordon uitge—
reikt.
Dons hot versing van den Rector zoo vol
ledig is en bijna nile punten van belaig naninert, sal hot voor ons nirt noodig zijn vel
tier over doze zank uit to weicieu.
Don vergadering Gods zegen toehiddonde
bij do besproking van doze zeer gew’ichtige
inrichting voor geheel ens Laud en Kerk,
noomen wij ens met verschiilciigde hongach—
ting,
[live Breeders in den Heer,
A. MURRAY, Praeses.
A. D. Lua~nuorr.
W. A. JOUIIERT.
P. nx H. MARCRAND.
L. us VILLIERS, Thesaurier.
A. STSYTLRR, Secretaris.
Kaapstad, 15 Sept., 1903.
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van den Rector der Normaal School 1897-1903.
Den HoogEeriv. Moderator en de Leden van
do Synode der I’secl. ~eretorm. Kerk van
Zuid—Afrika.
Voor de ide maai en in het 26ste jaar van
ziju bestaan heb 1k de eer U aan te bieden
een versing van bet work dat gedaan is in
verbanci met het ~ormaal College en de daar
ann verbondene Model School gedurende de
laatste zes jaren.
Vorscheidene leden van hot onderwijzend
personeel geven onderivijs in het College zoowe! als in de Model School. Zij zijn do vol
gende : —
Do Rector, J. R. ‘,Vhitton; onderwijzer
in de Wiskuncle, J. Smith, M.A. ; onderwij—
zer in het }lollandsch (ageereud) J. H. Bug
nault ; onderwijzer in cie Klassieken, H.
Black; onderwijzer in dc Muziek en School
methode, J. H. Bowes; onderwijzers in hot
‘feelcojien J. Williamson en J. C. Burton;
techniseli onderwijzer, J. Blignault.
In do Jongens School: J. C. van Bonde,
J. C. Devlin, afwezig op verlof (C. Rowe
ageerond), elS- do Jongejufvrouwen Calquhoun
en Short.
In do Meisjes School: Do Jongej. M. C.
Brown, Movr. Mitchell on dc Jongejufvrou
weii Stobie, McQueen en Chvuowetii.
In do Kindergarten School: Do Jongejuf
vrouwon M. Calderwood, Schoitz en Eckard
en zes kweekolingen (pupil teachers).
Drie leden van dit personeel, bohalve mij—
zolven, hebben hunne diensten nan deze In
riehting gegevou voor eon tijdperk van meer
clan 20 jaren, eon zeldzaam geval ongebvon
aard, mccii 1k, door eenig andere school in
Zuid—Afrika
1k wensch bits doze mijue verschuldigde
erkentenis to betuigen aan doze Collegas vooi~
hun lang en getrouw work. Ann al do an—
(lore onderwijzers en onderw-ijzeressen hen ik
ondor even gelijke verplichting voor do em
stige en loyale wijze waarop zij mij hebben
geholpen ciii den naam en do reputatie van
ooze school te hanclhnven en ecu uitnemencl
Esprit do Corps ‘ in alle dopartemonten aan
te lcweeken en to bewaren
Dc heer C. 0. Cillid, B.A., die als onder
ivi,jzer in het Hollandsch tijdeus do laatste
Synode nangesteld werd, heoft tot miju diep
leedwezen ons verlaten em zijne studiën voort
te zetten nan eene der Europeesche Univer
siteiten.
Hij word opgvolgd door den hoer P. J. du
p~ le Roux, B.A., oolc eon uitnemend onder
wijzer in bet Hellariclseh, die ons verliet em
dp hetrekkmg als Principaal van de Jongens
Ho@2e ~choel to Paarl te aanvaarden.
~ca~ lieni kregen wij den hoer G. J. du
Plelsis,B.A., em in hot Hollandsch to doce&.
ren (lie van 2 jaren van getrouwen-en welge
slaac~clesi arbeid, naar EcTinb~irgli is vertrok
ken em in de Theologie te gaan studeeron.

Nog 3 onclerwijzers zijn oude Normaal Stu
denten, en terwijl hot ens iced doet dat onze
gekielijke oinstandigheclen hot niet toelieten
dat wij hen eon hooger tractement konden
aanbieden, gevoel ik mij trotsch op hun wel
slagen als onderwijzors en op hunne bijzon
dere belangstelling in hunne oucle school.
In mijne vorige rapporten gewaagde ik van
do getrouwe studio van hot meerencleel der
Studenten, van het belaug dat zij stelden in
de school en van de waarde van hot pmalcti
sche werk dat zij aaischouwden of zolvon
dee! ann namen—dit alles mag ik we! her
halen. Vole van de oud-studenten hebben
belangrijko betrekicingen in de Tmansvaal en
O.R.K. verkregen, en niet weinigen van lien
hebben, hetzij in peiuoon hetzij in geschrift,
bun welsiagen in do bestioring van groote go
tallen (zooals in do kamp scholen) toegeochre—
yen ann do ondervinding die zij hobben op—
goclanu in enzo oefenscholen.
Onder do oorspronkelijke regulaties word
do voorbereiding voor hot Matric. on Onder
wijzers Examens in zeker opzicht gelijktijdig
veortgezet. Deze metliode is nu niet moor in
zivang. Do Studenten die ens in December,
1902, hebhen verlaten waren do !aatste on
der hot oude rdgime.
Het is do begoerte
van den Superintenclont-Goneraal van Onder—
wijs dat studenten die naar ons koinen orn
to worden voorbereid veer ‘t onderwijzers-vak
en daarvoor oen toelaag. ontvangen, eorst hun
Matriculatie Examen zullen hebben afgelegd,
hetzij zij uit onze eigene of andere scholen
tot oils koinen. Hij heeft editor toegestemd
om veer bet tegenwoordige do toelaag voor
één jaar to geven aan do studenten die zich
veor bet Matric. Examen voorbereiden or,
voorwaarcle dat zij ton ininste 2 jaren rio.
volbrachte studio, onderwijs geven.
Door deze schikking onlangs getroffon zijn
wij in staat als stiidenten gelijk voorheesi to
ontvangen tegen £12 per mar : —
1). Kandidaten die hot School Heoger Ex
anion zoo we! gepasseorcI hebben dat em allen
groin! bestaat veer do verwachting dat zi,j
bunno Matricu!atio Examen in édn mar zul
len kunnen deen. Dit gedaan iiijncle zullen
ZiJ zieli kunnen kwalifieeoren veer bet T 3
Examen in bet vo!gende jaar.
2). Gematricifleorde Studenton die in é~n
jaar zich zullon voerberejden veer bet T3
Examon en aangesnoedigd zullen worden em
nog eén jaar te blijven, ten oincle zich veer
te bereiden veer hot P2 Examen. Eon twee
jarige cursus zal e.chter veer hot tegenwee”
dige niet verplichtend zijn.
3). Wat betmeft do B. A. Studenten zal
s!echts een édnjarigo cumsus geëischt worden
tot dat zij hun T 3 gepasseerd hebbon waar
na zij uitgaan kunnen om eon enderwijzers
botrekking te aanvaarden en later zich ho
seiden veer hot T 2 of Ti, indien zij zulks
begeeren.
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Be Studenten die onder de oude regula
ties hunne studiën sedert cle laatste Synode
voltooid hebben en of het T 3 of T 2 of beide
verkregen hebben zijn de volgende
P. J. Barnard, J. E. Bartnian, J. H. Bug
nault, D. G. Conradie, C. H. Everson, J. B.
Fouchd, F. Gerber, F. Gericke, A. B. Gilden
huis, W. de Greeff, F. Groch, I. J. Haarhoff,
H. Hanekom, A. Herholcit, B. Hoffman, \V.
Knipe, .T. C. en II. Krynauw, C. Langford, J.
Louw, F. Malan, P. J. Malan, S. P. Malan,
J. J. Malherbe, W. S. Mallierbe, P. Mar
tins. W. B. Mathews, P. McLachlan, J. Mc
Lael~lan, .T. Melville, P. Melville, P. Mos
tert, P. Mvburgli, W. Mvburgh, C. J. Nolte,
A. P. Olivier, J. du Preez, J. C. van Rens
burg, A. Reyneke, B. J. Rotief, B. C. Roux,
J. P. Rossouw, A. Schoeman, P. C. Scholtz,
B. G. Scholtz, F. Siebrits, M. Swarts, P.
Stanley, E. Stockenstrom, C. du Toit, C. E.
dii Toit, C. F. dii Toit, P. E. du Toit, G.
du Toit, W. van Ziji, P. van der Merwe, J.
van Schalkwijk, M. N. do Villiers, J. de Viihers, F. de Villiers, A. J. van der Merwe,
II. Viljoen, C. Wetlnnar, C. Yates.
Het groote meerdordeel van bovengemelden
is nu bezig met ‘t onderwijs.
Twintig andere Studenten ziju voor eon kor
ten tijd op do Norrnaal School geweest, docli
waren verplicht, hetzij em gezondheidsrede
nen of onidat zij in liunne examen faalden,
hunne studiën to staken. Sommigen van lien
liebben sedert dien tijd een Certificaat ver
werven en zijn nu bezig met het enderwrjs.
Be volgendo zijn als Gematriculeerde Stu
denten tot ons gekomen en hebben hun On
derwijzers Cei’tificaat gekregen
A. Botha, F. Donges, J. Furter, P. Hey
nike, J. Jacobs, W. Jackson, A. Joubert, J.
C. Knobel, H. Maiherbe, P. Mallierbe, F.
Metcalf, C. J. du Plessis, H. Roux, J. Reux,
J. P. Russouw, J. van der Spuy, 3. du Toit,
C. J. Weich, J. sic Waai. Van dozen zijn
alien thans bezig met het onderwijs.
Be volgende jonge dames, die reeds bet
Matriculatie Examen gepasseerd hebben, die
of in do Kaapstad woonachtig zijn of eon der
scholen bijwoonden, werden tot de Normaal
School toegelaten op verzoe.k van den Supt.
Ceneraal van Onderwijs als dagscholieren.
Allen hadden haar T 3 reeds verwerven, en
hot is zeer bevredigeud dat alien behaive 2
(om gerondheidsredenon) haar T 2 verkregen
hebben. Ettelijl~en stonden seer hoog op de
iijst der geslaagden. Zij zijn: Be Jongejuf
vrouwen A lien, Aiston, Anderson, _4 yers,
Barn, Bennet, Bester, Chenoweth, Clark,
Davidson, Edlin, Gillett, Gordon, Graham,
Reese, Home, Juffernbruch, Kitching, Kor
sten. Louw, Marsh Newrnark, Reitz, Riches,
Le Ro”x, Smith, Twycross, Truter, Be Vii—
liars, WTariei.i
Ten einde te voorzien in do behoefte aan
meer ruimnte veer do hoogere kiassen word
bet noodzakelijk em sommige van de oude,
versietene kamers, te doen vervangen wer—
den door een geschikt gebouw in meer moder
non stmjl en naar de behoeften van den tijd.
Weshalve word or met goedkeuring van de
Curatoren in 1899 een greet, net, dubbel
verdiepinr gebouw opgetrok-ken veer do som
van £3,750. Dit gebouw bevat 3 greote kias
kamnei’s, cone zitkamer veer de onderwijzers,

eon lavatory’’ op dien grondvloei’, en ccii
fs’aaie greote zaal op do tweede verdieping
76 x 32,
Doze zaal is van greet nut voor
hot praktiscli work van de Studenten, voor
teeken- en zangklassen, zoowel als veer pu
bheko zamenkomsten, zooals prijsuitdeeiing,
ens. Zij is eels inge’richt veer gymnastische
oefeningen, enz. Op dit gebeuw rust er neg
een schuld van £1,500.
Dan voider em ens to vrijwaron van en
gewenschte buron en hindernissen, alsook em
het geheele blok to cempieteeren, hebben do
Curatoren onlangs besleten twee weningen
aan te koopen in de Glynstraat, naast enze
Meisjes School, voor de sem van £3,000.
Van den koopsehat is reeds £800 uit onze
eigene fondsen afbotaald, lateude dus, teza
me:fl met hot nieuw opgetrokken gebeuw, eene
schuld van slochts £3,700 ep bet geheele
eigendorn.
Beth do inkornsten aan i’enten zijn see
danig, dat do aangekocbte eigendommemi
winstgovend sullen bevonden worden.
Be daarstelling van ettelijke Eerste Kias
Schelen in do veorsteden en in verschillende
deelon van de Kaapstad zelve heeft, zeoals
to verwachten was, bijgedrageu em hot getal
onser scbolieren te doen verminderen en of
schoon hot getal kinderen ep de beeken wer
kelijk hooger zijn dan in 1897 (729 tegen 716)
tech is bet getal sedert dien tijd aanmerke
lijk verminderd. Ban meet ook in aanmer
king genornen woi’den dat do verandering van
onzen cul’suls en do gmeotelijks vermoerderde ge
legenbeid em zicb to kunnen veorberei
den veer hot Matriculatie Examen op de
Borpschelen medegewerkt hebben om het ge
tal enser Studenten te doen afnemon.
Wanneer do oveigangs-periede sal zijn veer
bijgegaan en do nieuwe toestanden beter sul
len verstaan worden, vertreuwen wij dat een
greoter getal jengelingen sich zullen aanbie
den dan in den iaatsten tijd hot geval is ge
weest.

Terug ziende op lwt work en do vmuchten
van moor dan bet kw’art van eene eeuw, bend
iii mij or van overtuigd dat, daar flu de re
gels van ens nieuw schema duidelijk bepaald
sun, wij met behulp van do Kerk en de be
moediring van hare Predikanten een greet aan
tai niet alleen van Cematriculeerde, maar zelfs
van Tntormediair en B.A. Studenten mogen
verwachten veer ensen één- of tweejarigen
cursus, ten einde zij beheerlijic werden op
geleid tot bet gewichtig werk van het on
derwijs.
Van onse 400 en moor Studenten zijn som
migen u itstekende onderwijzers gewerden en
velen sijn uitnemend geslaagd in hun work.
Als or eenigen zijn die geheel gefaald heb
hen dan draag ik or geene kennis van.
Edn ding weet ik, dat onze Studenten seer
gezocht zijn en in gedurige aanvraag bij do
verschuilende School Committees van ens land
— cone
aanvraag die den vooraad in de
laatste jaren ten eenenmaie is to boven ge
gaan.
Ret tegenwoordige getal van hen die toe
lagen ontvangen is slechts 13. In de Jongens
School zijn er 444. In de Meisjes School 285,
of eon totaal van 742 vergeleken met 782 in
1897. Inderdaad, in aanmerking genomen dat
em hoegenaamd geen beurzen worden gegeven
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ean (len Arbeid door den Vrouwen Zending Bond, gcdaan ~an 1897 tot 1903 in bet
Binnen- en Buitenlandsch Zendingveld aan haie Jaarv- rgadering voorgelegd.

De zoo treurige gebeurteuissen die de af
geloopen jaren in ous laud hebben plaats ge
vonden, zijn ook niet zonder invloed op ons
werk geweest. ‘roch kunnen wij, suet dank
aan deii Beer des Oogstes, zeggen, dat ons
werk, behalve in Saulspoort en Mabseskraal,
nergens geheel beef t stil gestaan, en dat bet
zich zelfs bier en dear heeft uitgebreid.
K i inn b e r 1 e y .—In 1898 verliet Miss S. le
Roux het Zendiughuis te Kimberley. Miss
Dill die ecu jeer tevos-en in do Zendingklas
was begaf zich daarheen en werkte ecu
jaren met Miss Immelman, die el reeds vain
te voren was. Gedui-ende het beleg van Kim—
berley (loden ze zooveel so koncien hun werk
bommen gingen over hun hnis of barstten
or dicht bij, zonder dat zij eenige schade
lecien ; menigmaal ondervonclen ze -Gods be—
warende Band.
In Mei 1900 gingen ze naar liuis; de vol
gende macnd keerde Miss Dill terug en werd
spoedig gevolgd door Miss Helm, die het werk
to Nvasaland had moeten verlateu, ter wille
van hear gezondheid, tei-wijl later twee an
des-en uit do bias volgcien—Miss Bosnian en
Miss van ZijI. In 1900 voogde Miss dii Preez
uit tic Zeudingklas zich hij lien, en in 1901
Miss M. Theron, Miss Malherbe en M. dii
Toit, alien uit die Ides. Hun work is onder
de arme blanken en onder de kaffers in dc
locaties en onder do gekleurden. Bovendien
houden zij bijeenkomsten in do achterbunrteu
waarop inei-kelijke zegen rust. Ook him werk
in de kampen gedurende den coring was rjiet
ongezegend. In 1902 ging Miss Slabbert near
Kimherle-t cm Miss Helm’s plants to vorvul—
len, die woer terug ging near Nvasalancl. en
toeti Miss Slabbert verti-ok near Morgenster,
word Miss Jooste, cone onzer Zending-kan
didaten, tijdelijk nangesteld om do Hnismoe
tier te sijn. Miss Fannie Ic Roux doet hot
hujshonclen.
Beaconsfield. — To Beaconsfield Cr
beidt Miss Erlainok met grooten zegen onder
do Basuto’s, in de locaties, en nuder do arme
blanken, voornameiijk te Wesselton. Boven
djen heeft so ecu tu-ondic-hool voor arnie
blanke kincieren die overciag werken. We
zljn inn bezig met den aankoop van ecu sin—
ken gebouw om diensten in te houcien in de
locatie.
Bloemfontojis - — Te Bloemfontejis is
nog altijd Miss Scholts trouw- aan het werk
onder de blanken, cinder oud en long
Ze
is aan bet hoofd der ariuenschool.
Miss
Korsten, die haar geholpen had, vertrok in
1899 near huis. Miss Bain, cob een oiizor
Zending—kaudidaten, heeft een tiid lang to
Woodstoc]c Zendingw-ork godaan. in verband
nnet den arbeid van don Eerw-. do Vilhiers
aldaar.
F a r d s b ci r g - — Miss Kloppei-s. Miss
Malan en Miss Vermeulen waren in Iset Zen-

dinghuis to Fordsburg toein de oorlog nit—
brak. Zij hebben met tie nnensc-he~i cinder
wie so arbeiden meegeleden.
Daar se ecu
tijcl lang gelneel afgesneden ni-ni-en van alle
comintimeatie kon haar goon geld gesonden
tvoiden, nicer do Beer hneeft 00k haar veihg
doorge.i eid. Ze rusten nu —Miss Vermeulen
is ri~eds terug.
Tutussehen zijn 1.1. April
Nurse .Joubei-t., Miss vain Zijl en Miss M. clii
Toit, de tweo laatsten vroeger to Kiniberley,
or been gegaan. Nurse Joubert was in de
Zenchingklas naciat so oem voile opleiding als
pieegzuster lied gehad.
Zij staat op hot
oogenhhik nan het hoofci in met Zendinglmuis.
Terw-ijl tot clusver meer bepaald onder de
arnie blanken gearbeici word, is er inn cob
sen work in do Kaffer-hocatj~ em onder de
Incubi-s begannon. Oolc hoopt Nurse Joubert
dat or vroogei- of later coin vrije apotheek iii
Forclsburg zal opgerieht worcien ; so was eon
paa~- jas-en vem-bonden can ciusdanige inrieb—
tiug to Kaapstaci. Door den oorlog rust nog
eon selusici van ruinn £400 op lnet Zending—
hnis to Forcisburg.
.1 o p p e s t a w in —Miss van ZijI, vroeger
van Kinnimorley, hoopt in October as, to Jop
pestown to gaan arboidon.
.1 a Ii a n in e s h ur g —To Johannesburg Cr—
bejdcio Miss S. le Rosin, inner so word naar
huis gei-oepen, en hoeft nu Miss M. Ander
son. nit tie Zendingklas, hear pleats ingeno
men. Ook Miss F. Ic Tioux was daar eon tijd
icing hehmilpzaaun. Oak Miss Hugo am-beidt to
.Tolmwnuesburg Oost,
Mo olin Ii —Miss Retiof werd in 1900 nnot
hear mede-Zendehingen to Mccli cli gevangon
genomen en near Buiawayo gesonden. Later
kreeg ze ven-lof cm naar Morgonster te gaan,
vnnwaar so na eon ti,jd eileen naar Mochuli
tei-ugging. Begin 1902 schreef xc hoe seer
xc’ tie s-ei-antwoorcleli-jkheid govoelcie. In Jmni
van dat jeer was so zoo sick dat so naar de
Koinnie innoest koinnemn Gelnkkig herstelde
so, cii Icon so in 1902 weer terug glian waar
so nit vooi-al schoolwos-k doct, en se eon Inuip
heeft in Mrs. Knobel, die ala Miss Fonrie onse
Zendingidas hijw’oonde; oak zoo Mrs Jon
bert, sli-ceger Miss Erich, en teen werkzaaint
to Snuispoort.
S a ii 1 s p o o r t .—Het verbli~dt nina te kuin—
non meldon dat Miss Mary Mm-ray woer terug
is gegaan naar Saulspoort. Hoewel ci- nog
vele moeihijkhioden in den wog zijn, hopen wij
dat nob daar spoodig coin tweede arbeidster
mnoociig zal sijn.
a b i e s Ic r a a 1 —To Mabieski-aal wei’lct
Miss ~iida lioux, do dochter van den Zen—
dehing aldumar; ook zij was in do Zending—
lclas.
N y a s a I a in d -—Miss Martha Murray te
Mn-ct-a heeft belnalve haar arbeid in hut Te
hisis, cob nog do bijsondere zorg van eenige
omitic nrouwein, die daarcloor van den honger—

ken ik niet anders dan mijne verwondering to
kennen geven dat ouze getallen nog zoo groot
zijn. En wanneer ik gedenk hoe ve~1 hooger
andere seholen in deze begunstigd zijn dan
kuimen wij niet verwonderd wezen als onze
getallen afnemen.
Ret moge van belang zijn te werten hoe de
verselnilende Nationaliteiten op onze school
vertegenwoordigd zijn; 30 pet. zijn van Hol
landsehe-, 42 pet. van Britsehe-, S pet. van
Duitsehe- en Deensehe-, en 20 pet. van Jood
sehe afkomst.
(~edurende de zes jaren hebben de volgende
getalleii de versehillende Iiniversiteits Exami—
na afgelegd —‘t Elementaire Examen, 328;
‘t School Hooger Examen, 150; Matriculatie,
P2—met 25 percent in de eerste en 47 in de
tw-eede kiasse ; terwijl 15 prijzen of beurzen
door onze leerlingen verkregen werden bij die
verschullende examina,
Het was niet mijue gewoonte om melding
te maken van mijne verseliuldigdheid aan de
Curatoren, maar ik was mij steeds innig be—
wust van hun betoonde medegevoel in tijden
van moeihjkheid en van hot vertrouwen dat
xi,j altijd in mij hebben gesteld, en ik heb
getracht mijne waardeering hiervan te toonen
door toegewijdheid aan de beste belangen van
de Inrichtmg. 1k gevoel dat bijzondere dank
versehuldigd is aan Ds. Steytler voor zijne
ouvernioeido helangstelling in ‘t Bijbel onder—
wijs dor Studenten.

Met betrekking tot de beselirijvingspunten
voor de Synode zij het mij vergund den leden
heleefdelijk te vragen toch te bedenken wat
er gelegen is can hot werk van de ophouwing
dezer Inriehting gedurende deze 26 jaren;
hoe ge]nakkelijk en spoedig dat werk—of het
beste deel or van,—onherstelbaar vernietigd
ken worden; en hoe de waarde (zelfs nit een
commerciedi oogpunt hesehouwd) van ons
groot eigendom geheel daarvan afhangt dat
het in stand gehouden wordt als cane Pu—
blieko Inrieliting, terwijl or zonder bet Nor—
maal Opleidings Departement geen reden hoe
~eiiaamd is voor hat bestaan van onzo groote
~efenseholen als zijude van Regeeringswege
ondersteund. Met onze beperkte Gouverne
ments toelage—minder dan 30 percent van
salaris betalingeft—, is hat slechts door de
aller strengste bezuissigirig dat wij in staat
waren om onzo kosten to dekken, langzamer
hand verbeteringen aan to brengen en schuld
af to betalen. 1k zou daarom ten sterkste
willen afkeuren al wet oils work zon kunnen
hinderen of onze scholen bij hot publiek zou
kunnen benadeelen.
Met het oprecht vertrouwen dat do Synode
moge worden geleid en gezegend in al hare
beraadslagingen,
Heb ik de eer to zijn,
Mi~ne Heeren,
11w Dienstw. Dienaar,
J. R.
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of misschien nog vreeselijker dood bewaard
bleven.—Met haar zijn Miss Helm en Miss
Stegman. Do laats~e was onlangs een jaar
thuis en is juist naar het werk teruggekeord.
Miss Helm die, eenige jaren geleden ter willo
van hare gemndheid het werk moest verlaten
en intussehen work te Kimberley heeft ge
daan, keerde verleden jaar terug. De Heer
beloonde haar geloof door haar geheo4 te her
stellen.—To Kongwe zijn Miss Isie Hofmeyr
en Miss Zondagh; Miss le Roux die daar met
Miss Soyland het werk onder de Kaffor
meisjes begon is nil Mrs. Smit; ze arbeidt
nu met haar oclitgenoot te Magwero, de sta
tie van Ps. J. Hofrneyr.—Miss Soyland is nu
in ander Zendingwerk in Natal bezig. Miss
Zondagh arbeidde vroeger te Mvera maar
moest om verzwakte gozondheid terug kooren
en er bestond groote vrees dat het voor goed
zen zijn. Pooh ook hier hoorde God het ge
bed, en twee jaren geleden keerde so terug
om bet geliefd werk weer op to nemon.—
Miss Hofmeyr, die vroeger to Worcester on
der doofstommen en blinden arbeidde, vond
ook te Kongwe dezuiken voor wio haar kornst
ciaar diis eon dubbele aanwinst was. — To
Mkoma werd verleden jaar een Tehuis vopr
Kaffermeisjes geopend; aldaar zijn Miss Pill
als liTlismooder en Miss Theron als onderwij
zeros voor de school. Van ale drie de sta
ties waar onze werksters arbeiden hooren wij
van bekeeringen van kinderen. Hot gebouw
to Mkoma werd gedeeltelijk aemeubileerd uit
het Ewalds Fends. Pit is de opbrengst nit
eon bnsje van een gestorven knaap~e door zijn
schoolmakkers opgenomen en voortgezet.
14 or go n st er . — In 1899 vertrok Miss
van Coller daarheen om Mr. en Mrs. Louw
te heipen met het schoolwork. Eerst moest
do taal goleerd worcien, maar hot duurde niet
lang of ze kon in do school helpen. Behalve
voor do Vakaranga inoest or ook school go
houden worden voor de kinderen dor Basuto
livangelisten, en nog later werden Mr. on
Mrs. Louw or toe geleid om ook arme blan
ken kinderen in to nomen en to onderwij
zen. — Nti was or eon tweede ondorwijzoros
noodig, en in 1902 ging Miss Folcher daar
heen ; zrj even als Miss van Coiler had een
ti1d lan’~ de Zendingklas bijgewoond. Daar
Miss Foicher seer good “typo-writing “ ver—
stoncl was ze eon aan~vinst ook voor de ver
taling van Gods Woord en Gezan~on. Miss
van Coller en Miss Folchor hebbon beidon

het work verlaten om ongestoldhid, en nu
is daar Miss Slabbert, torwijl Mss Myburgh
zich geroed maakt om in Nov~mbor as. daar
keen te gaan.
Eene der onderwijzoressen
wordt geheel nit do bus van hot Fietor Malan
Fonds ondersteund, terwiji uit datzolfde fonds
nu eon Toixuis wordt gebouwd, zooals wij or
drie in Nyasaland hebben, voor hot onder
wijs van Kafformeidjos. Ook Miss Haarhoff,
eon onzer Zending-kandidaten, is nu klaar
om als ziekenverploogster naar Nyasaland te
gaan.
Arbeidsters flu in hot void:—
Kimberley, Misses Joosto, du Preez, TMaI
herbe en F. Ic Roux; Boaconsfiold, Miss Er
lanck; Fordsbnrg, Nurse Joubort, Misses dii
Toit en Vermeulen; Jeppestown, Miss van
Ziji ; Johannesburg, Misses Anderson on
Hugo; Bloemfontein, Miss Scholtz; Mochuli,
Miss Retief; Saulspoort, Miss Mary Murray;
Mahieskraal, Miss Roux; Nyasaland, Misses
Martha Murray, Helm, Stegman, Zondagh,
Hofmeyr, Dill en Thoron: Morgenster, Miss
Slabbert en Miss Myburgh op wog daarheen.
Verdor wonschen wij U mode to deolen dat
wgj do Hoog Eerwaarcle Synodo verzocht bobhen to overwegen, of zij do vorantwoordelijk
heid der opioiding onzor arbeidstors voor hot
Zendingveld op sick wil nomon.
Do Zendingklas wordt grooter, do aanvra
gen om arbeidsters nomen too; do behoefte
aan eon oigon iuriehting wordt moor en moor
gevoeld; daarom zou bet eon groote steun
zijn als dat work, hetwelk, naar wij hopen,
zich steeds uitbreiden sal, van do Kerk uit
ging.
Mogen ook onze samenkomsten medewer
ken tot uitbreiding van Gods rijk.
Ret Bestuur van den V.Z.B.

Biernevens bet geldelijk versIng van 1 April
1897 tot Sept. 1902:—
Outvangsten.
£2,591 7 0
1,360 8 10
1,428 5 10
1,596 7 5
1,838 4 8

lJitgaven.

£2,543 16 3
1,286
1,341
1,559
1,801

7 6
7 0
4 11~
7 114

A. H. Spi.riiars,
Thesaurier.

BkJLAGE 17.

E?~AZPP0I~T
der Synodale Commissie3 voorgelegd aan de H.E. Synode 1903.
(Zie
Dc ondergeteekende heeft sic cer mits dozen
ter kennis van cie H. E. Synode te brengen,
dat de Synodale Commissie, ingevolge Art.
78, naar aanleiding van de ingezonden Be—
schrij vingspun t~n, de volgende zaken onder
hare aanclacht gehad en d aaromtrent besloten
heeft zooa1~ aehtcr elk punt vermeld is.
Met betrekking tot dc versehillende Versla—
gen die aan d~ Synode zullen worden voorge
legcl, heeft zij besloten niet in Iiet bijzonder
de aanciacht te vestigen op nile punten van
belang die daarin voorkomen, daar zij bij
het voorlezen daarvan de aandaeht dor H. E.
Verg≥ideriiig dadelijk zullen trek-ken. In ver
band daarmede noernt ~ij ctus sleehts die
waaromtrent zij van oordeel is slat de eene
of andere aanheveling aan iaar dient te wor
den voorgelegci.

I. SYNODE EN RING.
Het Rapport van den Seriba der
Synodale Commissie geeft aanleiding
tot de volgende voorstellen —
a. De Synodale Corniuia,ie bevele aan dat
er van wege de Synode ccii brief van dccl
neming gezonden word:e aan die Leeraren die
op Peusioen zijn afgetrecien, lw. Di J. H.
van Wijk, A. McGregor Sr. en G. van Nie
kerk.
c. Met bet oog op de vele aanzoeken om
dispeirsatie van Art. 14 (14), beveelt do Coin
inissie aan .dat de Synode eon waarschuwende
stein doe uitgaan om geen misbruik van deze
vergunning Ic iuaken.
c. In eene van dc eerste zittingen vail de
Synode, worde de zank van de Emendatie van
dc Ordoniiantie t er sprake gehraeht.
2. Met het cog op het R a p p o r t d e r
M ode rat u u r, wordt besloten —
In zake de ontiuocting der Schotsche Do
putatie met dcii Moderator, beveelt de Sy
nodale Commis-je aan, dat do H. E. Synode
de houding doer den Moderator aangenomen,
en bet waardig stuk in antwoord op de rc—
presentaties der Dcputaten geleverd. harte—
lijk goed zal keuren.
3. Op pnn~ 1 van bet. R a p p or t over
R h o d e si a, wordt door cIa Commissie be—
sloten —‘Dc Gemeenten Salisbury en Bula
wayo worden aangenioedigd Leeraren te be
roepen, doch bet bedrag van do geidelijke
huip worde gelaten in dc hcnidnn van d~c Corn—
missie van het. Hulpbelioeveiide G-emeenteii
Fonds.
Over punt 2 is haar corded dat. Rhodesia
gesteld zal worden onder den Ring van Hoop—
staci.
Punt 3 kan zij niet aanbeveien, maar
wenscht aan de liand~ to geven, dat de Synode
ecu woord van waardeering van de diensten
van genoemde broeders uitspreke.

Art. 78.)
Nos. 4 en i5 dieneii, ten gevolge van het b.—
sluit onder 2, oiider de aairdacht van deR
Ring van Hoopstad te worden gebraeht.
Verdbr besluit do ConlInissie, naar aaulei—
cling van dit Rapport, aim to bevelan —
a. Dat gezorgd worde dat do Kerk “stands”
behoorlijk getransporteerd aiju.
b. Dc SyiTocie cordeele dat hat gebleken is
nit k-el Rapport van den Afgevaardigde naar
Rhodesia, dat men in die gevallen waarin nan
Art. 14 niet is voldFaan, moeili,jk anders had
~iin~aii :hancleleii
4. (1). Dit wordI niet aanbevolcn, maar de
wenk nan dc hand gegeven dat ann de Corn
missie van Orde opgedragen worde ecu plan
nan de baird tc gerven cm bet werk vail dc
Synodu te bespoedigen.
5. (2). Dc goedkeuring van het bier voor—
gestolde wordt niet aangeraden.
6. (3, 4, 5). Dc aanbeveling van dc Corn—
missie door dc Synocle van 1897 benoomdi,
worde gondgckcurd, met toevoeging vail de
gemeente Kuilsrivicr bij den Ring vail Kaap
stad, Vredenburg bij den Ring van d& Paari,
en McGregor bij den Ring van Thibagh.
Naar aanioiding hicrvaii is No. 4 afgehan—
dclcl. Wat aangaat 5, heeft dc Cammissie geen
reden gevonden ccuigc veranderde indecling
aim to bevelcn.
7. (6). Zij hccft gccno vrijrnocdigheid het
hier voorgesteldu aan te bevelen.
8. (7, 8). Dc Conimissie bevcelt van gan
scher harte do aanneming van 8 aan ale
eersten slap tot cone nadere vereeniging tu~—
sohen do Ned Ger. Kerk-en in Zuid-Afrika.
N~. 7 worcle naar do fe ben&ernen CommisSic ~verwezen.

In verbaiLd met de zaak bier besprokcii
wordt verder aanbevdlcn dat aan dc voorge
stcidh Commissia, o.a. dc ovcrwoging zal wor—
den opgedrageei van eenige pnntcn die door’
do Syisodaic Oonimissie zulien worden voorgc
legd.
9. (9). IJieronitrent is do Commissie van
govoelcn’ dial, daar onze Kork den Doop vail
nUn Protestaitsohe, ja zclfs Roomsche Ker—
ken, erkeiit, do Doop dci’ Etbiopisehe Kerk
die, wat hare leer en rites en kerkregccring
betreft, op dezclfdc voet staat als do Me’tio
thstische niet kon worden gcncgeerd.
Wat
‘k-ct lidrnaatschap ‘betreft, wordt in Art. 142
gonoegzame voorzicning gemaakt.
10. (10, 11, 12). Ret sdhrijven van Ds. Spoel—
stra worde aan do gunstige 0 vorweging vail
din Synodc aanibevolon. Door dc aanneming
van slit voorstel wordt do weg gebaand voor
die verrnUing van wat onder 10 en 12 gevraagd
wordt.
11. (13). Dc aanncming van dit punt wordt
aanbevoien.
12. (14). Op dit punt wordt aanbevolen : —
“DO Synocle benoeme ecne Commissie om bij
die Rijksi’ageering in tc dicneii ecu waardig

rnaar tervens krachtig protest tegen de on—
rechtvaardige wijze wanrop sornlnigen onzer
Predikanten en Gemeenteladen ziju behan—
deld. geworden~ onder dc Krijgswa t, aismede
tegen de grove ontheiliging van Kerk~ebou
well gedurendb clan jongst en oorlog.
Be volgende aanbeveling in. verbanci bier—
meda wordt ann de Synrod’a voorgelegd — Be
Synode drage ann de Ringeur ouzer Kerk op,
am, door middel van dc Rings Scribas, van
de onderscheid’cne Kerkeraden ecu bezadigd
en getrouw Rapport te verkrijgen van het
ouracht aan onze Kerk aangedmaau, cii vail
dc onthei]iging van vale onzer Kerkgebouwen
door de niilitairen ondur de Krijgswet, en die
uiteiideh1k ter bewaring, te bestellenr in hat
Archief onzer Kerk!
13 (15). Wordt aanbevolen.
II. KERKERA~B EN GEMEENTE.
14. (16). Kan. niet aanbevolen worden.
15. (17). Be aanneming van cut punt wordt
ontraden.
16. (18). Be H. E. Synode iierinner~ de ver
sohitlende Ringan opnieuw en m~t nadruk nan.
dc uroodzakelijkheid van de betere bearbei
ding onzer leden, in hat geval van groote ge—
meenten, door middal van dc aaustelling van
huippredikersals auderszins.
17. (19). Met bet oog op be~luitem van
vorige Synoden~ in daze znak, is de Coinmissie
vail oordeel dat dit punt niet kan worden
nanbevoleim.
18. (20). Be Voor,tellar worde verwezen
naar Artt. 139 en 143.
19. (21). Bit beschrijvingspunt worde naar
den Zaakgelastigde verwezen.
III. TUC’HT.
20. (22, 23). Be Synode worde gevraagd
deze stukken in handen van de Recbts Coin—
iubsie te stellen.
IV. ZENT)ING.
21. Ret Rapport van dc Commissie
voor bet Examinearen van. Gods—
cIienst—Onderwijzer~ eli Zendelin—
g en. (Westelijk dccl der Kerk), ] chit tot de
voigencle aanbevelingenr —
a. Bat hat bier voorge~teide : —“Een Ad—
mi.ssie Examen tot de Zendingklassen van bet
Instituut of Oplel dingsschool te Wellington,
gelijkstaance met hat Matriculatie Examen
cier
Kaapsche
l*iurersiteit,
goedgekeurd
worde.
6. dat bet flier aaubevoiene over de vakken
van onderwij~ aan dc Op1eiding~chool de goed—
keuring cier Synod- erlange.
a. Be Synode verwijze cia aaiistelling van
ecu derden Leeraar nnar dc Curatoren van
de Opleidingsehool, indien deze Inrichting
door die Synode wordt overgeilomen.
4. Ba Synode he~hte hare goedkeuring ann
do aanbeveiing die rnielding maakt van bet
stellen van ecu eenvoudiger Examen iii de
plants van bet Godsdiensf—Onderwijzers Exa—
men.
22. Naar aanieiding van bet R a p or t van
de Binneilandsohe Zcnding Gam
in i a ~ i e wordt aanbevolen

a. Be ordening van den beer B. C. Oden
daal onder buitengewone omstancligheden ge—
schicdt zijnde, zoo beruste de Synode in
wat geciaan is.
6. in zake de houding door cia Independien—
ten tegenover onze Zencling Kerk ingenomen,
neme die Synode kennia van cia moeilijkheden
i-ernarzaakt ifi sommige onzer Zending Ge—
meenten door bet onbroederlijk,—zelfs vijan
dig—optredenr van. cenige predikanten beboo
rende tot de ludependenten, en spreke hare
diepe veroutwaardiging uit over zoodaaiige
handeiwize.
a. Een Artikel in onze wetten in te voe—
gen, ivaardoor dc Zend’in’gkcrk gebouden zal
worden geregeld rapport te geveil voor hare
wcrkzaamneden ann dc Bi nnc’u I andsehe Zen—
ding Comm.isaie.
4. Bat dc Synode kennis name, iiaar nail—
leiding vail betgeen genoemd wordt ondar het
booM [millElniNfi, in dit Rapport, van de
wijze waarop ic gemeente Langnedoc ge
stieht is.
23. Be overiveging van bet Rap p o r t v a n
dc Buitcnlan.dsche Zeriiding Coin—
m i asic met de Blijiagen, leidt tot de yoi
gendre voor~teiien’:—
a. Be Synod’e bepale de aandacht dee Bcu
tenlandaclie Zending Cornnmissie bij die pam—
graaf van bet Rapport van Ba. Stofburg, die
bandelt over dc temnghouding der Sacmanien—
ten ic Mabieskraa].
6. Be opriehting van. can Opleidings School
room Evangehsten, waarop iii hat Rapport van
dc B.B. Stofberg, Hofmeyreni Baneel wordt.
aan.gedrongen, worde ann de gnnstige overwe
ging c~er Synode aanbeeolen.
24. (24, 2.3). (Zie ook Acta 1897, pag. 22).
Be zaak in daze bescbrijvingspunten aange—
raakt wordt ann dc gunstige overweging dei
Synode aanbevolen.
25. (26). Baar dit punt op infoameele wijze
voor de Synode gebracht wordt, vindi do Com
missie eene vrijmoedigheici in die zaak te
tredan, doeb mat bet nan dc Synode over
hoe in daze te bancielcu.
26. (27) Baar uit bet rapport van, dc Bui—
teniandach Zending Cornmi.rsie, Bijlage IV~
blijkt, dat de B.B. Zendelingen in bet Bui—
tenland-ch Zendingveld dc zaak dci Orde—
ning van Inboorling Evaigelisten spoedig in
overwegiug deuken te nemen, besluit cia Corn—
missie ann de Synoda ann te’ bevelen zich
vooraisnog niet over cut Raschrijvingspunt
nit te spreken.
27. (28.) Be aannaine van cit punt word
aanbevoleu.
28. (29, 30). Aangaande dc overname bier
besproken wordt bedoten : —
ci. Zeuding Instituut te Wellington.
Be
Synod- spreke hare booge ivaardeering nit
vail bet werk clii voor nicer clan aen. icwart
eeuw door den booggeachten eersten Predi—
kant van Wellington en zijne medebelpers
voor dc Kerk werd gedaan in da opleiding
van Zendelingen.
Zij ontrauge bet geschenk dat mcci dan
£5000 gekost iieeft, en iaar door dc Ouratorarn
onhelast wordt aangeboden, met hartelijken
dank jegens dcii Hear en da doneurs.
Zij blijve dc gerneide inrichting behon—
den. ala kw~aekplaats voor de toakomstige
Zendelingen onzer Kerk.
Zij wekke cia ver~chiilende gemaenteii, door
uiidciei van den lierderli~ken brief, op, en

~Eleze nieuu a verantwoordelijkheid met groote
gewilligheid te aanvanrden nn jaarlijks eene
mime bijdrage tot jn~tandlhoucling cii uitbrei—
ding er ‘-all te leveren.
Zij ~telln Curatnre~i nail die het bestier
em over hebben zullen, en
Zij bepain dat de leerlin~ien ook in de In—
richting gelogeerd zullen woiden.
b. D Boeren Znndiu2 Sc~iool te Worcester.
Daar Jet blijkt dat cc op het eigend~om, dat
£10,000 heeft geko~t, eene ecliuld zal musten
van £8,000, (loch dat de waarde er van wel
een £12,000 ~g £15,000 is;
Dat or voor do uitgaven (icr voIgende drie
jaren golden in banden en toezeggagen ge—
daan zi~n, die geheel voldoende zullen we—
zen; en
Dat cc tot (in volgeude Synode dus geen
geldelijke risico zal wezen zoo zij hot aanbod
aaaneemt
Zoo acme dc Synode de Inriclitiug als cene
izave des Heeren ann de Kerk met blijdschap
en dank over;
Zij make linac voor hat tegenwoorclige
tot eeile voorbereidende school voor bet Zending Instituut te Wallington, aismede tot
eene Opleidingschool van w-erkers voor bet
Zendmgveld, (lie ‘n~et (len vollen. status van
Zen delingen bekomen;
Zij stella Curatoren nail om bet besfier
er over op zici te nemen, en wachtte tot dli
volgende Synod’ale vargadermg om. dan finaal
01-er hot dod, w-aartoe de Inrichting latar zal
niogen gebruikt worden, te besluiten, ze.gge
aN eene (‘hristelijke Indu-4rieele Zeuding
School.
V. ONDERWIJS.
A. GousmENsTIci.
29. (31.) Daar ivaarschi,jnlijl( (lit Beschrij—
vig~pnnt zal worcien ingetrokken, is bier gee—
ne aanbeveling noodig.
30. (32.) Zij vnidt bez~vaar tegen de aanhe
veling van dit punt.
B. SECULAIR.
31. (33). Worth nan do Synode aaaheUoim~.
No. 3 van ‘t Rapport van dc Corn—
missie voor Opvoeding en Under
w ij s, worde verwezen naar de Commissie,
waarvan in Besclirijvisigspunt 33 gewag worclt
gemaakt.
33. (34, 35.) Ook dezo punten woiden verwe
zen naar de Commisie us Beschrijvingspsrnt
33 genoemd.
34. (36a.) Bij gebrek ann genoegzaam hcht
omtrent de eigenlijke hedoelissg van dit voor—
stel kan de Comjnissie niet aanbevelen dat bet
aangenomen worde.
35. (36b.) Zelfs al zou 36a aangenomen wor—
den, kunnen naar bet oordeel dezer Commis—
sic de middelen in 36b genoamd, suet nanbe
volen worden.

36. (36c, 37, 39.) Dc Synode benoeme eene
Cornnnssie om do zaak van do Normaal School
in ~-erband met doze I3esclirijvingspunten te
(51cm egen en haar te dienen met informatie
en advies.
37. (38.) Dc aanname van dit punt kan niet
nanbevolen worden, on. ook omdat daardoor
]iet nantal examina vermoerderd zal worden.

38. (40.) lisdien onder (lit punt bedoeld
S c Ii o Ic n,’ wordt bet

wordt
‘Z e ii di n g
niet aanbevolen.

VI. THEOL. Sl~MINARIFM.
39. Naai aanloiding 1a11 hot II a p p 0 r t
i-an bet Collegie C’uratoren van
bet Theol. Seuiinarinni woi’dt aanbe—
volen : —
a. Dc Synode benoeine eene Connnissie om,
met bet C’ollegie Cuiatoien zoo spoedig moge—
lijid die noodige veranderingen on veibeterm—
geil aan te brengeis ann (IC gebouwen dci The—
ologisebe Kweeksehool on Ivoningen (1cr Pro
fessoren.
b. Ian Art 41) § 2 worde toegevoegd : “Daar
toe zal er in elke geincente jaarlijks voor dit
clod w-orden gecohlecteeid, cii znllen de gecol
lecteerde gelden door (10 Rings Commissiën
aan de Centrale Comnu.ie worden afgezon
den, bi~ wie bet beijeer dec Fondsen berusten
zal met inachtneming van aanbes-ehngen ge
claan door die versebillende Rings Coinmissiën.
c. Dat hot cone i stri,ctie nan de Centralo
Conunissie zal zijn—ondorsteunmg to geven
aileen nan jongelingen (lie bet ,~diniscie Exa—
men hebben afgelegd.
d. Het voorgeseboten geld of een gedeelte
er van kan door (10 Centrale Coinnnssie worden
teruggeeiscbt zondor rente.
40. Op hot R a p p o 1’ t v a n (1 0 C 0 lfl in i s—
sic voor bet Admissie Exameri
wordt aanberohen : —
a. Naar So van (lit Rapport—Dat die VOor
gestelde ti,jdsverandoring goedgekeurd worde.
5. Xaar Sb van (lit Rapport—Dat “P s y
O Ii olo g i e’’ suet 0011 (101 onderw-erpen van
bet Adinissie Exainosi zal ntniaken
c. Naar 6 Van dit Rapport—Dat de aanbo—
i-ehing omtrent bet .~dinissie lixarnen der drie
genoernde Candidaten goedgekeurd worde.
41. Het R a p p o i’ t v a is d e C o lU in i 5—
sie voor bet examineeroil van
Kandidaten tot
den Heihigen
D i e ii s t, ieidt tot do aanbovohing,—the ge—
grond is op ‘t Rapport, dat door de laatste Sy
node naar deze verwozen is,—dat de Vorando
ringen daarin. voorgesteld warden anugello
nson. Dc nieuwe rogelusg in working te treden
ill 1904.’
42. (41.) In antwoord op bet verzoek van
don WeiEersv. Heer ‘,~ooci 5 (10 Consmisio van
gevoelen dat niomand hohioort to worden toe—
gelaten tot bet Colloquium Dactuin, dan die
cle Hohlandsebo taal 1(01St en (Ills voldoen kan
aan bet vereiscbte ge~teld ill Art. 178, laatsto
alinea.
VII. FONDSEN.
43. Het Rapport dec Commissie
over bet Hugonoten Gedenktee
k e n leidt tot de volgonde voorstellen
a. Do aandacht der Kerk worde bepaald bij
dc noodzakelijkheid san verdere collecten tom
afbetaling van de £20,000 beraamd en besternd
ter daarstelling van ecu Monument ter ge—
dachtenis van onze Hugonoten voorvaderen,
en waarvoor tot hiortoe sleclits £4,000 is bij—
eengobracht.

b. Of~e1ioon de luiurgelden van de kantoren
annex cle Ueclenkzaai dc renten op het geFe~n
cle geld uit cle verschiiiende fondsen der Kerk
voor het tegenwoordige clekkeu, is het zeer
wenschelijk, ja noodzakelijk, dat bovengemel
de soul ten voile zal worclen bijeengebraclit,
opdat er geene verdere bekommernis besta oln
trent het al of niet verhuren van al de kanto—
ren, en er in de werkelijkheid een geclenkzaal
zal staan door de “Contributie” van ons yolk
daargesteld en die tevens ter eere van onze
voorouders zal verstrekketi.
c. Be Synode spreke tevens hare dankbaar
heid nit aan de Cominissie die zoo getrouw en
vlijtig heeft gearbeid ter voivoerihg van de
taak haar opgelegd en toevertromvd.
ci. Aan den zaakgelastigde die als Scriba der
Commissie zich veel moeite cii opoffermg van
tijcl en krachten heeft getroost, worde door de
Synode een tastbaar bewijs van hare hooge
waarcleering vail zijne diensten in deze, over—
handigd.
44. (42.) Wordt aanbevolen.
45. (43). Bit aanzoek worde toegestaan.
46. (45.) Worde nangenomen met bepaling,
dat de gemeente in de III. kias zal worden ge
piaatst.

47. Naar aanleiding van later ingekomen
verzoeken wordt aanbevolen dat dc gemeente
V r e d e n b iii g iii dc III. kias, en d u
T o i t s p a n in de IV. kias opgeuomen wor
den.
48. (44.) SVorde verwezen imar dc Commis—
sic die waarschijnlijk naar aanieiding van Be—
sehrijving.spunt 42 zal worden aangesteld, met
het voigend voorstel daarop gegrond en bij
uwe Comnussie ingediend : ~Aaiigezien de ge
ineente Kaapstad die nog geen 3000 lidinaten
telt, drie aandeelen heeft aau bet Predikasiten
Pensioen Fonds, en wel in de cerste kiasse ; en
in aanmerkiug nemencle dat geineide gemeen—
te flog nicts nit liet Fonds heeft getrokken se
dert zijne oprieliting in 1873 lettende er ver—
der op dat de tegenwoordige eerste Leeraar
recht heeft op voile Pensioen van liet Gouver—
nement, zoo besluite de Synode aan haar te
verieenen reclit op vier aandeeleu, t.w. den
eerste kias, twee tweecle kias, en den derde
kias, zonder verdere inbetaling van inlegpen—
ningen.’’
~ (46.) Ook verwezen naar de, naar nanI eidmg van Bescbrijvingspunt 42 te benoemen
Commissie.
50. Een memorie van de gemeenten Vrjj
burg en Warrenton in verband met het Precl.
Pensioen Fonds, wordt nan gunstwe overw-e—
ging der Synocle aanbevolen.
51. (47.) Worcit verwezen naar de Conimis—
~ie van Revisie.
52. (48.) Aanbevolen aldus gewijzigd: £54
in plants van £58, en £96 in plants van £100.
53. (49.) Be aanneming van dit punt wordt
ontra den.
~ (50 en 77b.) Be bier voorgesteide verhoo
ging worde goedgekeurd.
55. (51.) Beze verandering han niet worden
nanbevolen.
56. (52.) Bij gebrek ann liebt kau de Corn
music niet naar wensch oordleelen ; zij be—
schouwt. eehter dat de zaak van zooveel belang
is, dat de Synode haar in goustige overweging
(bent te flCiflefl.
57. (53.) Wordt door de Commissie onder
ateund.

VIII. CHRISTELIJKE WE1{KZAAM-

IIEDEN.
58. Het V e r 1 a g v a n ci c C o in in i S S 1 ~
voorde Geestelijke Verzorging
van leclen onzer Kerk aan den.
S p o o r w e g, leidt tot het volgeiid voorstel:
“Onder die overtuiging dlat de arbeid ann. leden
onzer Kerk langs (len Spoorweg, niet afleen.
voortgezct maar uitgehreicl dient te ivorcien,
dringe dc Synocie bij dc verscbillende Kerke—
raden ann geregelde en mime jaarlijksche bij—
dragen ten einde dat werk naar behooren te
kunnen behartigen.
59. (51). Met dank ann Ds. Liickhoff vooi
zijn nanbod worde bet ann de Syliedli aanbe—
volen.
60. (55). Be aanneming van dlit punt WOrdit
aanbevolen.
61. (56, 59). Be Synode neme Bescbrijving~—
punt 56 nan tot ann. bet woord “b e s t a a t.”
62. (57). Be Synoda keure het begin.~eI bier
uitgesproken goed, en drage bet ann bet te be
noemen Bestuur vail bet Borkas Huis—indien
dc Synode deze Inrichting ovemneemt—op,
zooveel mogelijk nan dien wanseh bier uitge—
sprokeii te void~oen.
63. (58). Be Synode acme dc zaak hici ge—
nocrnd in ernstigc overweging.
64. (60, 61). Aanbevolen (a) Be Synod~a gcve
ann de Zondagsschool Commissie instructie
orn zoodlanige unie tot stand te brengen. (b)
Be Synode spreke hare waardieering nit van
bet werk door middal van dc C’. J. en C. S.
Vereenigingen gcdlaan, cii wil dint die ver—
~chiilend1e Kerkeraden in. Genieenteni wane
zoodanige vereenigingen bestaan due onder
bun toezioht em beseherming unman.
65. (62). Be Comm.issie is van oordleel dat
het Foods voor Hulpbehoevende Gemeentc n
niet tot dit did kan gcbruikt worden.
66. Bnar in Art. 64, bepaaid wordt dat d~
Vergadlermg met langer dan aebt—en—twintig
diagen duren zal, en bet wenscbehJid is al
bet werk binnen den. bepaaiden ti,jdl kehoor—
lijk af te doen, zoo steit uwe Cominissia voor
dint bet werk in vier, mill of nicer gelijke dcc—
len word vcrd’eeld, volgens het hierna vo]gelidl
schema, cii dat in elke week cen dccl word~
afgedaan. Met diem vcrctand1e, dat men, in—
dien noodig reeds tegen het chide ..er eerste
week avond—zittingen boude, ten eiadc bet
werk dint voor dlw week bestemci is, af te
doe a.
E e r st e iv cc k:

Synode en Ring, Kerkc—
raadl an Gemeentc, Rap
port Conuuissie van Re
vane.
Tweede week: Tucbt, Zeuding, Onder—
wijs Rapport Commissie
valli Revisie.
Berde week: Thcol. Seminarium, Fondsea, Raport Commissie
van Revjisie.
Vierd~e we ek:
Christelijke Werkzaarn—
heid, Rapport Commissic
van Revisic.
Met verschuldigcl e hoogac~~ ~ng,
Nainens de Synodale Commissie,
I. F. A. BE VILLIERS,
Scriha.

BIJLAGE 18.

RAPPORT

van de Buitenal Zending Commissie, ingediend bij de H.E.
Synode in ‘t jaar 0.H. 1903.
Als ieniand een groot gevaar is ontkomeo,
dan ontsnapt hem meestal een diepe zuclit,—
we11i~t de eerste offerande van dan~Laarned
nan die goede Hand, ann we1k~ hij zich cut
versohuldigd weet. Zoo ontsnapt ook ~ns eon
zueht als wij dc dierbare taak—de Zendin~ —
overzien, ons door Twe H.Eerw. \ ergadering
opgeclrageo. Die zueht van bet clankbare hart
wijden wij ouzen getroinven Heer en 1-leilnad.
Naclat wij alias, dat in da laatste jaren e,
voorgevalleii, zoo veal mogeiijk hadden ‘zad~—
geslagen, dachten wij meermalen, dat hot met
onze ondste oils zoo dierbaar geworden Zending in de Transvaal ten minste gedaan zoo
zijn. Wat liet zicli al niet verwachten, als
wij letteden op betgeen wij vandaar verb—
men P En ~vat niet, ~vanneer wij acht gnvri
op wat ten opzigte van liet Christeli~ke in hot
algemeeii en nicer bijzonder van de Christeiijke
Zending gesehiedde P Er gesehiedden dingen,
die ons bet ergste deden vreezen tegon ,hn
tijd, wanneer bet nan dc magt zoo miii ais ann
den wil zen ontbrekeii om oils Christolijk work
te schaden of wel te vernietigen.
God dank! niogt ook nile gevaar ni~t voor
bi~, do krncht tegon ons niet overal ovorwon—
nan zijn,_~_onzo Zonding hestant iO.~ (Ii ~aat
stil baron gang en dat op nile 011(10 ponten,
ja, wij niceiien to zion dat bier en doar do
donderstormen dci- laatste jaren de lncht bob—
ben gezuiverd en eon zoebte regen (los Geestes
do wortelen van hot work to chepor heoft doen
indrineen.
~\ogmaals zij do Hoer daarvoor geprczen!
Ons giootstc iZel)rek is tunas geld. De
!~ecretaiis zegt dot voor ‘t eerst de Buiton
landseho Zending-kas cell “ Te Kort,’’ en nog—
al een aanzionhik * To Kort “—eei~ van twaalf
hoilderd pond sterling, hoeft ann te kondigen.
En voor hot eerst heeft lJwe Commissie moo
ten zeggon :
Wij komlen doze en (lie 0115
zuli nanbiedende Zending werkzaamheden met
aanvaarrlen. Dit heeft zij herhaaid moeten
doen en zij be~ioot geenen nienwen werkkrinr
ta beginnen ear dit Te Kort “ gedelgcl zon
zijil.
Zij heeft wel dc pinilon wijcler gestoken,
maar niet zooals zij meeilt dat dit moost go—
schieden. two Coinmissie aeht dat zij, waar
de Hear hoar roept tot eonen workkrirn, (lion
in Zijnen )nam, ho}ioort te onderneinen. Een
iserk, hevooi-rogt ais de onze, hehoort op Gods
vingerwiizing geroorl te zijn, die 01) te vol—
gen. Zij is ovortuigd dat dit Gods vil is on
die roeping door IT hoar opgeiegd.
Het is dus to denken dat hat [Twa Commis—
sic goeno kicine zaak, geene geriilge smart is
goweest bet non possumus ‘‘ herhanid nit to
spreken wogens gebrek nan geld. En dit to
meer daar ‘t hoar nan ‘t personeel—de man
nen en vrouwen—ailerw-aarschrjnlijkst niet zoo
hebben ontbrokan.
Die periode waarin gobraid nail personeel, gesehikt en’ gewillig tot
liet werk, die nithreiding van het Zending

work beloillnlerdo, schijnt voorbij,—wij zou—
dimi wel denken voor altijd voorbij. Laat ens
niet vo’rhi~zien dat (lit coil goeci is, dat Hij,
die iiit hot kivade hot goede doet ontstaan, nit
c1io~ clruovigon oorlog ]leeft to voorschijn ge—
i-oepeil, of 01) heerlijke wijs gesterkt.
‘iVij zeiclen dIe Zonding,-—’t werk onder die
zorg I wer Commissie heoft zich uitgobreid.
In hot dist -ict Zoutpanshergon incest ecu heve
ii etc I ho br, (10 lieer Gb. v. dl. Merwe, dci-—
r 0) rts nezon don Ill et ,t oog 01) dIe stiehting
dor ~(ii(5d tot Oploiding van Evangehsten,
zs zeer door ai onze Zondelingen b-3geerd en
ook door two H.E. Vorgadlering, reeds bij
lire vcorliatste zitting gewenscht, zich We—
gens zi~fle gezondheid terngtrekkon en waar—
solii~n1i~k zal hij niet kunnon torug keeien
tot hot work loam or arheidt 1111 die Br. Hen—
(111k 1-louineyr, (lie no twee jaren te Morgan—
ster to 1101)1)011 gediondl oniangs is geordendl. \Vij
Iconnen niet nalaten to zeggen dat (laze pleg—
tigl oid word )-olbrngt ondler bostier en good—
keori 110 V01l (loll Ring van Zontpansbergen—
(1(11 Ring, of de Rings Coinniissie dor ~\edlerd.
(~ cl-don neerde I~.enlc, waartoe Zoutpansbergen
sorteert. Den l3roeder Kriel van Pietorsbnrg
brongen wij bieriu edo hart oli1kon dank toe
Vool zip) hroodorlijk iiniideel Flail die zonk, al~
I icle do andere TIll. die danrin hebben g
dodd.
Ta Ssuls Poort ovenleed gedurende dez~
ri d’~ 1 ,vnn rI ~e odbtgolloote van onzoi~
1 n 1~ eden flonin en hij Incest voor (loll
rio ivijkcn. Mann liij is teiuggokoorcl
en ‘r~ ii let lust, geholpon dicer zi~1l tweede
2-ill t cci Miss Mary Mniray nail die Bald—
hatla voort.
Wi1 COVOClOil do noOdZnkeliJkhOidl dat beill
con helper wordo rezondan, moor bet doet ens
Iced to i000toii zeggefl (lot cane nanvrang bij
0011(9) Brooder, lien nile betrokkeuen als (1011
gosCl)ikteil loan leseliouwden, is afgeslagen.
Het Zon 110200 perso~ee1 to Mochuh en te
~ini0gIlster is venmearderd.
Moor, nm terug te keeren tot hat “Te Kort,”
ivaarval) 100(111 is gesproken,—wat kan door—
VOfl do oorzaak zip) P Wij hebben geen teeken
ontvangen dat hot work, door de oude Zen
ding Cotuinissie gedaan, de achting. de liefde—
(le voorhefdo verloren Ileeft, door haar vail
oiils coenoton. Integeildleel, als wij bedenken
dot zelfs geditrende den oorlog, treffende,
roerencle hewijzen zi-jn ontvangen dat de var
hindtenisson, door bet voorgeslacht met dat
work aanreknoopt, door hot tegenwoordige
nog worden gevoeld en gewaardeerdl—dan vra
gel) wij op menu- van waar dit “ Pc kent.’’
(iednrende den oorlog konden van onze Zen
dehngen, die arbeidden, waar die woedde, haast
geen tijclingen warden gekregen en nog miii
der worden publiek gemankt,—was dat de eonzonk? of gedurende daze periode ontwikkel
den zich, verder in ‘t hart van Afrika, rood
on~ ens Predikanten Zending Gellootschnp, een

1

lc’vcu I’ll ‘/.(‘~i(’U, (hO nhle’y.ins l.)CkOOrlIJk VOOl’
hot Zending—lievenci gemoed Infest zijn——kan
doar do oorzaak worden gezoc’ht?
\Vij onderneneen niet chegewigtige vraag ic
beantwoorden. Gonoeg zij bet ons dc nan
clack van de Loeraren en Loden der Kerk
daarbi~ te hebben bepaald. Wij zi~jn overtnigd
dat voor cone Kerk, die zooveol howijs heeft
geleverd van hare gehoorzaamheid ann het
(iroot Bevel haars Heeren: “Goat clan henen
in de goheele werold en precflkt het Lvnnge—
lie,’’
. rp~
T’~ort ‘‘ niet olloen zol wooden
nitgowisc’lit, moar ook niot woer voorkomen
zal : zoo dot bet ‘‘non possomos,’’ dot t woo
(‘ommissie veal leecigevoel versehaft, dock met
in hot Protestantjsme maar elders thms he—
hoort, door [Iwe Commissie nocit weer ml
moeten wooden nit gesproken.
Na daze meer algemeene inleidende besehouw
ingen is hot [‘war Conimissie hijzonder ann—
iJ~nao1n voor Fw’e \ergadering to kiinnen leg—
gen llapporten ointrent hot work van ooze
II. B., do Zendelingen to Zoiitponsborgen, to
$aols Poort, to Morgonster en Natal, alsniede
eOn versIng von onzon geliefdon Brooder Stof
berg, wien dc Co llfliSxie opclroeg zijnen 13.13.
in Tronsvaal on zoo mogolijk ook to ~l Orgell—
ster to goon hezoeken en onzen groet ic hreii—
gon . Do Commissio 1 onsohite clot liij hanr
zoo vertegenw-oordierii hij do Ordening van
Hi. 1-f. 1—Tofineyr on i’roog horn hoar vers1a~
von bevincling macia to cleolon.
Wondorlijlc werd Ileni tot dit ollos dc weg
geboancl . Morbno Lineh~vo gaf horn vier rnui
Ion tot de i’eis en Ilaniona, ‘s Konings broader,
zi,]ne bar.
l~n zoo deed IIIJ (It’ bozwaronclo
lois en verviilde n-at hetit IVUS opgeclragen. l)e
Heere achtorvoige ‘s Brooclers work met eenon
rijken zegen en do hand der Iiofdo in oils Zen
dingvelcl, die door ills ovoral Gods iveihehagen
wegclraagt en Cock zogen nfhrongt, inogo door
zijn hezoek geheiligd en gestorlct zijw
Bi,~zonc1~rIieclen cm trent (loll finn neieolen
-toot van dozen tab dci’ Z~ndini~ ziillt n nit
hot vor~lag Vale dc’n Zaiilcgelas tiiiclo, 111 1)011—
iliogmoester van bet Fonds hyh,1ken. [Wi~ (‘0111—
nhjssje inolcit hierointrent ,iloohts clot tI.~ ont—
vangctc ii gedurencie do zes Jaren £19,8’59 lb.
I cl. beclragen en do nitgavc ii £20,911 3d Met
(‘eli halon~ van £271 lSs, 2cl, op 1 .Juli, 1897
sloot hot kerk,j:tar ole. 1903 mat 0011 iiadoolig
caldo van £779 Os, wolic toicort, toeii (lit
versIng wei’d opgesteld, do 511111 VaIl l’Uim
(~1 ,200 1)0 rojict had.
}-ht’l’inede leggen do Leden [~~vei Biliton—
lllndscIl 0 Zoi lding (o 111111 i.ssi a do zonk cler Zending, d,’il E-looro zoo (1i0l’l)OOI’, (101’ Kook zoo
IlPilig, (II(’l’ H. F. ~oi’gadering 01) 111011W 01)
IlOt hart. Zij bidt dot Ilot hij 111011101111 Op (lit
pint 01)1(01110 to zeggen : ‘‘ lb bob gelloeg go—
daoii.’’ Moge een heilige ontevrodenheid slob
inengelen met, ons donkgevoel. eon geostclr;ft
0111 hat “ V00I’W’OaI’tS ‘‘
11a1’teliJkel’, krachti—
ger claii nog ooit te roepon on to heveieu.

Eene voorhefde, (lie alloen door den Ft. Geest
gewerkt ban wool en, l’orI—ulie do ver~’ ..d ri 11g.
vorspreide sick door de ganselio Kerk, gripe
ook cnze Zendeliligell non, ai’beidende op lilt
Zenclingveld, en hen, die verlcoren zljn clani’—
heen to gaan I En, can ieder bemhouwe doze
zoalc des Heeren als zijne eigene tank.
Don sal er game “To Kort “ nicer zijn en
in do ki’~i chit van 0115011 Floor zull on lvij (loll

i,jd gcnadi’i’cI Y,ie’Il dot H ij Floor en Koinng
dor ganscho aarcle is~
lVij ilOonlell OIlS
[we Dionaren en llroeders,
,~NDRElV MURRAY.
NIcol,A,1s ,TACOI.l[Ts Hovnsyis.
PIliTmc J. C. jui Vos.
.JOITANNES IZAAIC MAI1AIS.
.1 oit,cccj:s Hnxoc’u NEETITLINO.

Bijlageii tot i.et rapport (icr Bititeni.
Zendiiig Comniissie.
I.
ZOUTPANSBI:RGEN, T [1ANSVAAL.
(ioodgedaobt, (P.K. Flora),
Zontp~insborg. 14 ,Juii, 1903.
1)s. .1. H. Noothting, Soc. Zonding Corn.
WeiEc’rw’. Heer.—Hk’rrnode wensehen wij
~‘cI’4og te d~on von (IC’ werkzaarnheicl der
I~o rn. Zeldilig Corn, in Zootpansberg on ge—
daoltc’n van Watorborg.
~Vij hadden 01) (loll .5(1011 ink en volgende
(IlIgen 0011 algeineouo i’ergadering met do
Evangehiston. Tot on-~ hoed rnoot0il Wij IllOldon
(lIlt 01’ t IV 1’ 0 b ii it o ii t a t i e n, Xabooni-i—
fontein on 1lopit~i, to itiot zijn geraakt gedn—
i’oncle clan oorlog. Ov.’r bet olgetneen geno—
10011 is er i-ooroitgang geweest hi,1 dc andero
staties, vol hoven 01150 I’d rw’achtmg, meals
(10 neve’n’gllonclo statistiek ook zal anntoo—
non.

Twee buiteustaties zijn flog vacant, de
twee hierboien genoc’rnclen kunnen heel waar—
schi,j nhijk woclerom in u-erkonelo erde gebracht
~vorden. ZOO W’~~ sleclits vortronwbaro Evalego—
listen hebben, 00 (loll kornt or weder ecu ver
zoelc tot oiis van Slohenia, oin ecu Evangelist.
Dc bohoefto nu door oiis bet stei’kst gevoeld
04 11011 Evongehston. Ettoiijke von onze jongo
lnannen, die to S lorija gek’erd zi,jn, hobben
hot Il-eric cbs Heeren voOl’ Cell 111001’ IVi ist—
irovendo betrokking vorlaten. Zoo ~vi,j cell
0 p 1 o i cliii g s s c Ii o o 1 voor Evangeh1 ten
~vat nailer hij en ~vat gemalcke~ijker te berei—
ken (loll Natal en (Jrntata hadden, dullkt onc
dat si_i voor onze Zen~.n~ hier, nan Water—
berg, Ituste’llburg, Mu: 111111 011 self-’ tot T3lillv.li—
land heerhijke vruchten boll ofwerpen.
,Ja,
zij word cello noodzakeli1khoicl selfs cob l~Cor
la’t lioliond van (:050 Kerb,
Do hi tlii op (1’S ki’niprn Ol’1 i’~d ill (‘11
11141 hon gebrink van allo niogolijke verdacht—
lnldel’i11 ii cm laden oolc
ic oase k-ok tot
‘lad-il over to haion. Micha Slokatho, de be—
rnchte Evangelist von Bo’nyaihand, die dear
nit ons work 11000 cli’ Ethiopiers is gegaan 0111—
dat hij wottugh,jk (1000 Eerw, Louw en Pr,
Helm ge’-troft wei’d, k hior in zijn vadorand
langekomen OIfl OlLliSto’ll te VOrW’ekkell bij
genleentell en Evangoliston. Zoover wi~ wetd’n
is lnj or flog niet in gesliogd eene seheuring
in één onzer genleenten te beworken, moat’
toch benierken wij luor en door voorteekenen
von cell naclet-enclen storm, Wij werken voor
(‘hristns, maar toch meenen ~vij dot de Ned.
C-er. Kerk van do Koap Koloniie dc zniverst-e
~‘ii woarachtigste in haro geloofsartihcelon en

leer is, eu d~aroni bei~veren wij ons hare leer
en roi’m van God~dienst bij andoren nan to
bevelen en te bevestigen. en het smart on~
Evaago1i~teui to moeten gebruiken, ase niot
deze meening ten voile zija toegedaan.
Do Eerw. Zending (‘om. heeft can ooze
langgevoeicte b~iiocfte voldaan,
door mis huip te zenclen in dcii persoo’n vail
den Eerw. H. Hofmoyr. liii wij gevoelen un’~
i1)nhi~ claiikljaai’, on bicidan hem Gods be~tcn
zegen toe.
a t d e G o ci s d i e fl S t 0 fl 013 dc lioofd—
static en buitenstatieu bctreft, valt can te
nierken dat do wekelijksehe godsdieustcn cli
hieronder, met ccii pear uitzonderingen gere
geid worden gehouden.
Bid our ‘s morgens en ‘s avonds op Zoo
dag, Yr on we nb id ii or Vrijdagmuddag.
K in d a r b i d u ii r Maandagavond en M o r
g en go d s di e 11 it eiken morgan in tie week.
Oo’nferentie en biduur i-oor cate
chisanten, elken Zaterd ig namiddag of avond.
Di en ste n tweeniaal op Zoa.dag.
W a t k or k f e e st a n cii biddagen (zoo
cii b.v. tussehen Hemevaart en Pinksteren
betreft, daar zijn zo zeor ongeregeld in, door
gebrek nan ecu eanvoudigen Kerk—Almanak.
B c’ s c h ol e ii wortian over het algemeen
woi bi,jgewoond, meal’ wij vreezen dat Bij—
belkennjs niet nicer zooal.s eerst hoofciznnk
wordt he~chouw’d (1001’ cia leerhngen en som—
m.igeit Evangebsten.
‘t (iouvernemont heeft navrcag gEdlaan near
once ‘~choicn, zoonis wij clenken met hot dod
n-so~tflhitie te geven met hot oog op controle.
Wi,j zendelingen werken met bet dod do sta
tics en gemoenten op te leiden tot zelfonder
hood. Bcha1v.~ do do op—, ii dma ton, a’
t roitw rogistratiegold en, moat elk
voiwassen man’.per’.oohi ~s. elk jeer voor ci’
kerk bijdragen, uitgenonieii ?iTarahe~taci, wear

zij colietite oilcan Zondag iii,j elken clienst
hebben, worden do colleeten sIccht~ bij gele
genbeict viiil Acvonduiaalsviering gehOtt(IeIi 01)
do andaro station.
Gocisdienstig en zedeiijk levan.
Onder dit hoofd valt ann to mericen, dat er
over bet aigemeen gesproken aehteruitgaug is,
‘n zooals w’ij overtuiigd zijn door dcii rena—
~eiidon invloccl van den oorlog. Het drunkon
i-mi bier wordt door den Satan cli ecu mach—
tigen hefboom gebrnilct om hot. geboaw Gods
idol nfbrouk te doen. Dc ,.tatistiek toontanu
hen veleu or in cike genieentc oncler lce.rkeijic
con~unr zijn. Do gotailcen zijn zeer b~~e1ma—
mend. wannoer wij in overwTirmg iiemeii tint,
op en pear uitzonderingen nfl, zij over on—
zede1i~lc gecirag geccusureerd in ousten wor—
den.
Be onveruelniligheid en zedeloosheid open—
baren zieli voorucainelijk coder ciegeuen, die
op do statics gecloopt werden. en opgegroeid
zijil. en met. zoozeer onder (IC christenen, die
van bet heidendom tot oils, eli mannen en
vrouw’cn zijn overgekom en.
i)e dag de’.~ Heeren wcrdt in gronto Cord
~ehouden en die hoofddionstcn 01) dien cia
worcl’~ii door alien, met enkeie uitzondenin—
gen bezocht.
Zoo wij ge000gzaani kvaEngeli’.ten had den
hon bet. work nog nicer uitgebreicl worth n.
Op hot ougeiibhk zijn ci do Zendehn.gen to
Kranspoort bij elkaar, maar wi,j ms’euen later,
in tin ordeniug van Eerw. Ti. Hofui cyr, on ie
wconplaatsen te bc’palen No ralt hot zoo chit
or tw’ee zendirighuizen to Kranspoort steno
en geen can op cane anderc static.
Het. gnat ens alien nog zeer we’
Bienstwilligh,jk (10 iiwe in do
.1. W. DAxicicr,
S. IToaincyii.
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~A[LS POORT, PILAAXSERGEN
TRANSVAAL.
Sauls Poort, 27 Jan., 1903.
Zeer geaehte en Wel~Eerw. Beer,
Nadat jk meer clan vjer inanuden luer 01)
Illijne arme statie Sauls Poort terug ben, is
bet wel hoor tijd dat ik aan [WEerw. een
kort versiag sehrijve van onze werkzaamhe
den en ondervindingen.
1k zoo het reeds
vroeger gedaan hebben, ware bet met, dat ik
dacht dat het beter was eerst beter met de
omstandigheden en de gesteidheid van het yolk
bekenci te worden, om niet missehien ecu al
te oppervlakkig en onbillijk oordeel daarover
te vellen. Ook wilde ik gaarne te voren, in—
then mogel ijk eenige buitenstaties bezoeken,
om te zien, hoe bet met bet werk aldaar ge
steld was; maar zulke buitenstaties te bezoe
ken was niet zoo gemakkelijk, want wij waren
zonder paarden, ossen of ezels. Op den liden
Dec. echter hebben wij uaar Holfontein kun—
nen rijden oin kerk te houden ; de geineente—
leden van die buitenstaties hebben de ossen
gestuurd mu ons te halen. Met veel genoe
gen hebben wij Holfontein bezoclit en gevon
den dat Martha, de weduwe van den vroegeren
Evangelist, Karl Gezwind, daar haar best
deed. Haar Doop of Catechisatie-kiasse uit
12 bestaande (eene vrouw, die de l3de mu
zijn geweest was ongelukkig ziek geworden)
Iieeft mij waarlijk voldoening gegeven.
De ontvangst die wij bij onze aankomst van
de inwoners van Sauls Poort, zoowel de Rei
donen als dc Christenen, gekregen hebben,
was hartelijk. Eene groote sebare van kin
deren en jongelieden van beide geslachten,
kwaiuen ointrent twee inijien ver vail Onze
Ironing, ons te gemoet en ontvingen ons met
zingen, ons vergezellende tot voor de huis
deur met hunne gezangen.
Ret huis zelfs
had wel tainelijk gedurende mijae afwezig—
heid geleclen, docli had nog een goed dak en
kon goed bewoond worden ; de stoelen
waren wel bijna alien nicer of minder gebro
ken, maar bet andere huisraad had niet zoo
veel geleden. Wij missen, wel is waar onder—
scheidene dingen, maar toch hebben de Bak
hatlas in bet algemeen ons goed gespaard en
eerlijk bewaard.
Dc toestand van de gemeente heb ik zeer
treurig gevonden, algemeene doodschheid, bij
velen groote onversebilligheid ; velen waren
in groote zonde gevallen, dronkenschap en
ontucbt, sommigen waren geheel afgevailen
en tot bet heidendoni teruggekeerd.
Er
waren parti~schappen en twisten in de ge
meente, de Ouderlingen en de Evangelist Ulrie
Zwingh akkordeerden niet heel goed.
Er
was algemeen achteruitgang. Meer en meer
moet ik erkennen welken demoraliseerenden
invloed de wreede oorlog op onze kleurlin~eu
heeft uitgeoefend; dezelve heeft ai de booze
ciriften en hartstogten wakker gemaakt; zoo
als ulcer dan een nIl] zeide, de d u i v e 1 w a s
1 o s, en velen zijn zijn prooi geworden; zelfs
tie ouclerlingen en de onderwijzers hebben niet
altoos ecu good voorbeeld gegeven en tie ar~ne
schapen van den briesclieiidea ]eeuw kunnen
heseliermen. 1k kan onze gemeenten alleen

met di. van ~ardlis en die van Laodie.a iN de
Openbaring vergelijken, doch ook bier, zoo
als in Sardis zijn er eenige welnige namen, die
liunne icleederen niet bevlekt bebben.
Ret
sclujnt mij dat el reeds eene kleine verbete
ring te bespeuren is, de Zondags godsdiensten
worden goecl bezocht en de toehoorders schij
nen te luisteren met oplettendheid. Tweemaal
hebben wij liet Avondmaal gevierd, maar vele
leden hebben geen vrijmoedigheid gehad, tot
tie tafel des Reeren te naderen. Wat echter
flog in de geineente zeer ontbreekt, is een
diep besef van schuld, eene ware overtuiging
van zonde. Sedert ik terug kwam gevoelde
1k ml] soms zeer mismoedig, bet scheen mij
als of al de arbeid van zoo vele jaren, bier te
vergeefs en al inijne moeite verloren was ge
weest, de vallei is vol van doodsbeenderen,
die zeer dor en droog zijn, maar Ezecluel 37
is lnij tot troost geweest. Onze oude Cod,
em met Luther te spreken, leeft nog, en Zijn
Geest is inachtig oin de dorre beenderen te
doen lierieven.
Toen wij kwamen, was de
hand des Heeren zwaar op bet land en het
yolk bier, tie droogte was vreeselijk, bet kan
nu~ niet heugen, in de 40 jaren, die ik reeds
in Zuid — Afrika. doorgebragt beb, zulk eene
schaarschheicl van water te Sauls Poort ge
zien te hebben.
Schoon wij in de laatste
welcen eenige mooije regenbuijen hebben ge
had, willen de Bakhatla morgen eenen groo
ten biddag houden, om meer regen to verkrij
gen cii bebben mij verzocht ais voorzitter bij
de vergadering, die daarvoor morgen zal plaats
vmdeu, te ageeren. Tic heb toegestemd, schoon
ik yrees, dat bij velen bet gebed meer als een
t o o v e r m i d d e 1 bescliouwd wordt, dan als
eene kinderlijke toevlugtneming tot eenen
Vader
Bujtendien vinci ik onder bet yolk
te veel aardscbgezindbeici, en te v e ci zoe
icen en iverken oni de spijs die vergaat, en
te mm oin tie spijs, die blijft in liet eeulvige
leven. 1k zoude ook onder de heden bier
gaarne meer verootmoediging en meer besef
van schuid willen zien, clan zouden wg~ beter
verhooring van onze gebeden kunnen verwach
ten. 1k vertrouw echter, dat wij niet geheel
en al teleurgesteld zullen worden.
Ach
moge de Reere zich over ons arm yolk ont
fermen, en ons niet alleen tijdeiijken regen
schenken, maar ook ccii rijke gezegende uit
storting van Zijnen Heiligen Geest!
Dc dagelijksche niorgen en avond kleine
Godsdiensten (Andachten) worden zwak be
zocht. De Zondagschool had geheel en al op
gehouden, maar nujne echtgenoote heeft de
zelve weer aan den gang gezet, en ze wordt
tbans goed bezocbt. Wat ons rnisschien do
grootste moeite geeft en bet grootste verdriet
veroorzaakt, zijn de dagscbolen bier en op do
buitenstatje.
Zoo als UREerw. zal weten, waren er bier
01) de static zeive vdór den ooriog en ons weg
gaan twce scholen, de cene door Miss Mary
Murray bestuurd, de andere onder Ulric
Zwingh, den Evangelist. In onze afwezigheid
zou Ulric Z. beide scholen, in cone ver
eenigci, oncierwijzcn ; hij heeft het waarlijk
ceneis tijd lang gednan, maar in den tijd des
corlogs heeft hij de school zeer ongeregeld
gehoucien en ten iaatste dezeive geheel go
staakt, dewiji hij zich eon Imis wilde bouwen
en ook lclaagde, dat de gomeente hem niet

bohonrlijk onilerstElinde. Teen wij dus 1ii~r
aaoktvainc’n, vouden wij geene dagschool, bier
tip do hoofclstafie. In de aangrenzende kraal van
M a b 111 i s a, 00110 voorstaci you Souls Paurt,
lieeft do oude Evangelist Josef steeds nog eene
ilemeotaire school van omtrent 40 gehouden
en ook eene catechisatiekias, die ik kort voor
Kerstmis onderzocht lieb, en die mij genoegel)
iceFt gegeven.
Omtrent cirie mijien van hier, 09 dc plaats
a ci d e 1 Ic ii ii (1~] ananiakoten) bestond er
nog in 1398 eeuie eleinentaire school oncler cleo
achoolneester J~ e h a i o , maar hij is ann do
koorts overleclen men heeft nog geeli plaats
vcrvangei voor hem gevonclen, co do school
Iteeft cuts opgehoiiclcn
Omtient 3 of 4 mijlen van bier 01) dc
K r ii i d f o ii t e i ii (Lesetlen) is do staci vito
van clen overleclen Kapiteiii E n g 1 a n ci
(Cutuankani) doer was vroeger ceo tameli~k
bloei1cnde school, moor zoo als gij went do
muclcrtvijzer or van, dc Evangelist J o ii n
L e t a n ic e , is in gioote ontuclit gevallen,
co moes~ afgezet worden. (Hij verzoekt seer
weer opgenomen to worcien, maar ik vertrou~v
hem nog met). Ret work heeft aiclaar veel
geleden, (1001 dozen ciroevigen vol. Zipi op—
volger I b i a , heeft under groote moeijelij !c_
lieden bet weric weer opgenolnen
niaar 10
den oorlog heeft hij zich latcu vcrleiclcn aunt
eeoc vim de rooftogtcn dci Bakhatla dccl te
nemeu, on hij werci cloodgesehoten. L e s e ±—
1 0 11 is cliii zoncler Evangelist en zoncler school,
de genteente is seer uwhteruitgegaan, do Kapi
tom (soon van C1nmankane) en con van do
miderlingen zijn in veelwijverij gevallen. 1k
heb L e S e t 1 e a meerniaals besoclit.
Twee mijlen voider is do plaats K o e d o e
F o n t e i ii , waar vdór dcii oorlog eenc kleine
school gehatiden word, boar clezelve heeft op—
gehou den.
In P a liii i e t F o ii t e in , omtrent 15 mij—
len Z.W. van hier, was ci in 1898 eene school
oncler den onclerwiJzer en evangelist R e in y
iiiaar reeds vddr miii) vertrelc van bier in 1899,
had hij liet werk alclaar opgegeven, clewiji hij
de bruicl van eden man ciaa.r had afgenomen.
Ook gedurendo den oorlog heeft hij deelgeno
non 000 rooftogten, en lieeft zelfs, zoo als
men vertelt, groote wreedheid getoond.
1k
heb Palmietfontein flog met kunnen bezoe
ken, maar ik vrees dat de Icleme gemeeuite
oldaar seer achteruitgegaan is, en dat indien
oolc eon ouderling daar eene school houdt, de
zeive seer primitief most wesen.
In WT e 1 g e v a lie ii ill de Pelaansbergen
onitrent 12—14 mijl~n van bier, was er nog
kort vóór den oorlog eene school onder den
iivangehst Antepas, die ciezelve redelijk be
stuurcle maar kort na mijn vertrelc heeft hij
(lose betrekking neergelegd en is naar Waterberg vertrokken, waar liij zich bij de Wesleya
lien heeft aangesloten. Op Welgevallen won
schen sij seer weer eenen schoolmeester te
hebben, en ik heb aan eenen jongen man al—
daar, die in Morija en Lovedale sijne oplei—
ding gelcregen heeft, eon voorstel gemaakt
do school te beginnen, maar hi~ is oiitevreden
met de £20, die ik hem heb willen geven, ZOO
als san Antepas, lnj wil £48 hebben, en ik
weet 1mg niet regt wuit ik sal deco.
in d~ Z w a r t Ic op p i e s (S’efikiling) honclt
dc Evangelist K e F a s cone kleine school met
18 scholier& Hij klaagt bitterlijk dat bet

yolk doar hem nit ondersteunt eti dat hij
gebrek moot lijdcn.
In B a g u p a n a , 10 inijlen vercier houdt
3 a in u e 1 eene kleine school.
Van H o I F o 11 t e in heb ik reeds gespro
ken, dc brooder van den vroegeren Evange—
us Carl, heeft zicli laten verleiden, ook nan
de rooftogten van tie Bakhatlas cleel te nemen
en is gevallen. Martha echter, dc wecluwe van
den livangelist, cloet hoar best am dc licden
aldaar te onclerwi~scn.
Wij wensclien seer chit de seholen bier wear
iuuoeten begmnen, inaar or is tlians een ster]c
verlangen naar bet Engelsch. lic geloof ook
niet clot wij dit versoelc inoeten woigeren,
aileen do oticlers moeten meer vrijgevigheid
toonen .~1de onderwijzers vroeger iii Morija
opgeleicl zijn, zoo te zeggen, ye r ci we n en,
zij eischeu verhooging van solaris, maar ik
han cit niet geven, indien dc gemeente hare
kerkelijke bijclragen niet beter en mcci geregeld
hetaait. 1k kan oninogelijk in mijnen ouder—
cloni, en itiet niijne vole besigheclen, en mijne
catheehisatie—Iclassen hot ondierwijzen van de
ilagschool bier op inij ncnien
Ilc son dus
seer danlchaar wozen, inclien dc Roog Eerw.
Zencling (oinmissic mi] eenen goeclei assis—
tent hon geven, out hot bestnir vooral van
do schiolcn 01) ziehi to nemen
Miss Mary
Muiro. inchicn zij tot ons wil tcrngkonien,
son dc bneisjes Iclassen onclerwijzen.
Wij
rouden iveh nog helpers voor do school bier
vinclen, inaar bet is mijn get’ )elefl, clot ITinc
Z niet bet hestuur van die school kan hou—
den, hij en Miss Murray konden met goad
vroeger zanienwerken. Twee you do leerlin—
gen van ~ioiija, die een weinig nicer dan eon
jour geleden van daar ku-amen, zijn iii on—
tucht gevallen. Ret spijt mij bet te moeten
zeggen; maai or sijn and-aren, die nog good
staan.
Zak aria, die vole jaren in Basu
tolancl in de Bijbelklas, in do Normaal School,
on dc ~~inbachtsschooi, door de gemeente van
Rev. Paini’ vail Wellington onderhouden
werd, woidt dezer dagen terng verwacht, en
ik bob geclaeht hem naar 1~ e 5 e t 1 e n te stu
ion. Maar WEerw. Hoer, ik moot shnteii
iii~n brief is reeds veel longer geworden, clan
iic vorwacht had. Wij sijn nog wel door de
goedhcicl des Heeren.
1k verblijf met hoogachting en met Chris—
telijlce hiefcle, van harte
Dc Five in den Hear,
HENRY GoxiN, ~
FIT.
R~PPORT VAN DIE BANYAI ZENDINO.
Don Wel-Eeriv. 1. H. Neethling,
Secretaris van de B~. Z Connnissie.
Wel—Eorw. Heer,—Ik heb die Cci bet vol—
gcncie anitrent do Banyai Zcncling to bench—
ten —
Wij hicbben 3 s t a t i e s door blanlce Zen
clelingen bewooncl en bearbeici
i\iorgenstei
—Arbeiclers—Dr. J T.
[-1dm, lEcriv
~A. Lonw en echtgenoote,
.Ionge~. .1. Slabbert en dc Br l3oer—Zendeling
.J. J. Malan.

P a in o a h a ii a —Arbeiclei s-—B ia. P. 14.
A. Fouchd en eohtgenoote, en Eerw. L. du
Plessis en echtgenoote.
H a r a v a .—Eerw. H. Hugo, bijgestaau.
door den Evangelist Jeremia.
Zes Buitenstaties.—Arbeiclers—De
Evangelisten (l3asuto) ,Joshua, Petrus, Joseph,
David, Izak en Lukas.
In het laatste jaar hebben wij 4 arbeiders
rnoeten afgeven, t.w. Br. G. F. Malnn, Zen
(101mg-hoer, die pas begonnen was inch on—
verdeeld aan geestelijk werk te wijden iiis
Evangelist te Harave. Op weg naar dc Kaap
kolonie is hij te Ma~eking te midclen van
vreemden gestorven en hegraven.
Na eon
verkeer van ongeveer vier Jaren onder ens
was hij gegaan om verandering van klimaat
en rust onder zijne betrekkingen te genioten.
iV[aar de [-{eere heeft het anders gewild, en
per telegram
ontvingen wij de ontzettende
ti~c1ing dat hij daar in bet hospmtaal overleden
was.
Br. Hendrik Hofmeyr verliet ens om in
het Zoutpansbergsche te arbeiden, bet wei-k
waartoe hij reeds in 1901 son afgezonderd go
weest zijn, ware het niet dat er in dat jaar
de vreeselijke oorlog woedde.
Dc Zusters M. v. Coller en S. Fdlscher Wa
i-en verplicht mis te verla±en ter wiNe van
hare gezondheid.
Met dankbaarheici jegens den Beer Zion ~
terug op het verkeer van die lieve Breeders
en Zusters in mis miciden, en hun trouweii
en gezegenden arbeid oncier de Vakaranga en
Basutos. Anderen, echter, wier narnen haven
trninoemd sijn, hebben hunne plaatson inge—
nernen, en zoo gaat ‘t werk tech voort.
Ons werk verdeelt zich in : —
1. Geestelijk werk . — “Onder (Ic
Heidenen door bet Evangelic te verkondigen
den onnaspeurlijken rijkdom van Christits ‘‘
is ens streven in al onzen arbeid. Onze jonge
Christenen staan ons bij, en in letterlijke ver
vulling aan ‘s Meesters laatste bevel gaan sij
nit, en verkoncligen op seer oenvoudige, maar
seer cloeltreffende wijze, aan hunne stamge
nooten dc saligheid door Jesus Christus. Do
Beer heeft ens in hot laafste paar jaren ecu
aanzienlijk getal niannen, vrouwen en kin—
deren gesehonken, die door wandel en arbeid
ontwijfelbaar getuigenis afleggen van eene
grondige bekeering des barton. Do hulp, die
wij in hen hebbon in ens geestelijk work i~
met gering.
Onm~sbaar veer oils, zoowel ala voor deze
ouzo helpers, is Gods Woord in hunne eigene
taul, en ook dat heeft de Heere ens genadig
Iijk gegeven. Door Hem dam-tee in staat ge
steld, hebben Dr. Helm en ik, het Nieuive
Tm’stnnient, en aedeeiten van hot Dude Te,~—
tament vertaald.
Wij moesten ens eeh±er nog attijd belielpen
met den enkel Evangelic in druk, en verder
met afschriften met- ecu “Type—writer’’ of
met de hand gesebreven. Nit echtor mogen
wij hopon binnen twee maanden in boekvorm
to ontvangen. 1,000 exemplaren van do nor
Evangelies, do Handelingen der Apostelen en
twee van Paulus Zendbrievon, gratis gedrukt,
gebonden en te Morganster geleverd, door ‘t
B. en B. Bijbei Genootschap.
2. 0 ii d a i, iv ij s .—‘mVij achten onderwi,js in
seholen cen belangrijk dccl van ons work
namers in die school ken nicer tijd gewijd

warden, miii aan hot vorkiarisu van do Schrif—
(en, Cu ann het in hot geheugen prenten van
oudeelten or vail, om alzoo do harten te vor
men en veer te bei’eiden voor den invioed en
inwoning van Gods Geost.
in dlit deel van ens werk eclitem- ontmoeten
wij tegenstammd. Do (Heidlen) ouders wenden
aIlo niogeli~ke mtuclciolen aan em hunne kinde—
ron van do scholen weg te houcien. Zij vree
son, zoo zeggen sij (docli niet ann ens) dat
hunne kinderen mediciju toegediend sal wor—
den em hen afkeerig te maken van bier en
danzen . Anderen beletten hunne kinderen
to komon, want, seggen sij, als onze kincle—
ron Christonen worden dian ldri~gen wij geene
hee~ten voor misc dochters, en de jengens
vemiaten ens.
Doeli niet alleen de ouders, oak de kincie—
i-en, openbat-en eon geest van onversehillig—
heici indien niot verzet tegen Gods Woord.
Wij Imebbon dits goed gevoncien ecu stelsel vail
geclwongen onderwijs in te voeren op onze 3
hoofdstatios, wear zij op piaatsen van de Zen—
cling Comm issie ivonen.
Aan onze Evangelisten te veel maclit toe
te kennen achten ivij met rnadznam, nit “roes
dat zij die verkeerd mogen toepassen, en ens
in moeilijkheclen met dc Gouvernements
am btenaren verw-ikkelen kitnn on.
Ons werk in do .~cholen is eclmter niet goheel vrnchteloos geweest. Wij bespenren bij
velen van do kincieren die geregelcl komen,
iiefde tot Gods Woord, en een verlangen near
iets beters dan sij bij bet Heidendom viii—
lien.
Ten einde anti die kaffer meicijes eene Chris—
ic-lijide opvocdltng te geven, heeft de Vrouw-en
Z. Bond otis van geldi voorsien em ecu tehnis
voor haar te sticlmten. Bm. Ma]an is begou
non met bet optrekken van ecu gebouw tot
dat dod. Do jonge Zuster J. Slabbert, ‘roe
gee van hot Kimberley Zenciinghnis, sal aait
bet hoofcl i-an diese inrichting steen en ge—
holpen wordieii dloor Jongej. Mybnrglm, thans
in de Zending-]clas te Wellington.
B I a n Id 0 k in d e r e n.—fw-e Zencleliugen
alhior lmebben i-oat- dion ti~dl van eon jaar en
negen maanden, daartoo in staat gestelci door
eon weinig lnmlp van bet Gnuvorueinont en
bijdragen van belangstellonde vrienden in do
Kolonie eon gezegend w-erk mogen cloen on—
dci die kimidlerc.ml van ouse blauken. Bij go—
breke can gold em comic bohoorlijke kost.~nt-ich—
ting te stiehten, en ook wegens die geringe
holangstellimig van die olidiers, werden si,j go—
noacizankt do school te staken. Wij Idunfleim
niet miaIaten in verbandi met dht immooilijk iierk
mudding te malcon van die seer gewcam-dio dlft-li
sten van Jongej. Fblsclmer, die ens op sect
gewillige cmi bokw-ame w-ijze Imeoft bijgestuiamm.
)mls vrucht vail (lose school waromi or vorsclmoi
denemi van die kinderen die belodlemi diOfl Heemalinem’ gevonclen to Imebben. ECu Imnnner be
sloot zich ann Zendingw-erk to w-ijden, en w-ordt
or thans year opgeleid in do Boeren-school te
Worcestei-. Onse Kem-k vergete niet (10 kindot-en van onse uitgewekenen in deze gewes
ten. Ben Am-menschool is clringend noodsake—
lijk in bet distm-ikt van Vietoi-ia.
3. Mc d is c h - — Dr. Helms werk wordt
aewaardeem-d cmi is ongetwijfeld ccii mid
riol (let ecu weg baant voor hot Evamigolie.
Waar men vroegor seer wantrouwig was, ja
self-m hevi-ecad tim zich in do handen vami di~n

geneesheer te stellen vertronwen zi,j zich
hem nu toe om ge~vaarlijke operaties to onder—
gaau.
In verband met dit clod van ons work heeft
Dr. Helm, in beraad met, en do geldelijke
ond~rstenning van hot Oouvernement, cen
Leprozen Ramp opgerieht nan den voet van
d~n berg waarop Morgenster gebouwcl is, op
eigendorn van de Zendiug (‘ommissie.
Het
Gouvernement versehaft een draad-kamp, en
hutton voor de leprozen, aismede alle loosen
de goederen en draagt de loopende onkosten.
Verder wordt het salaris van bet Hoofd van
bet Gesticht, en zijn Assistent gevonden. Do
Br. van Aken, die meer dan eon jaar do
plaats van econoomn te Morgenster bekleed
heeft, sal de zorg van do melaatsehcn op zich
nemen.
Geen geschikter persoon zou Dr.
Helm kunueri viudon voor (lit werk, daar cle
beer van Aken vroeger to Pretoria nan het
hoofd stond van het gekken gesticht, en ci—
daar ook ondervinding opgedaan heeft in de
leprozen inrichting.
Daar bet medisch werk steeds belahgrijker
wordt, en Dr. Helm zich seer armoedig be
helpen moet in hutten, hebben wij besloten
eon gebomv op to trekkeu, geschikt vOor een
apotheek en de behandeling van patienten.
Later hopen wij een hospitani te bouwen.
4. B e B o or d e r ij — Voor de boerderij
is er de allersehoonste gelegenheid isis wij het
geld hadden om onze plaatseu te ontgin~en.
Dc Zending Commissie bezit thans 3 plaat
sell, tezamen ruim 11,000 morgen groot. Te
Pamoshana (static van de B.B. Fouché en du
Plessis) hebben wij 1,500 morgen van aller
prnchtigsten grond, rijk nan water, geliuurd
voor tien laren, tegen £3 per jaar. Be huur
kunnen wij na verloop van tien jaren vernieu—
won als wij zulks verkiezen. Met de verlen—
ging van den spoorweg krijgen wij een beter
markt voor produkten van allerlei aard, en
toegewijde jonge mannen kunneri ecu good
werk met boerderij doen ten voordeele van
de Zending. Ms dc recite mannen en ‘t geld
gevonden kunnen worden, dan kunnen wij
later, onder den zegen des Heeren, doze Zending ten deele, indien niet geheel zQlf onder—
steimnencl maken, alzoo sullen wi,~ onze Kerk
vrij laten het geld, dat mm aan do Banyai
Zending besteed wordt te gebruiken voor de
mutbreiding van Gods Koninkrijk onder hare
verarmde landgenoot en, of selfs in andere
richtingen hare tent uit te breiden en hare
pinnen vast to slaa.n.
M o e i I ij k h e d e n .—Die hebben wij, doch
niet moor dan vele andere arbeiders in ‘s Hoeron wijngaarcl, vooral in dezen tiicl
gewis
imnder dan menig Zendeling na den oorlog
heeft.
Wat ons Incest grieft en ons work vertraagt,
naar wij meenen. is dit: do Vakaranga is een
yolk ganseh ontbloot -iran erergevoel of am
bitie. Hun karakter openbaart niet ailcea
al do ondeugden van den Hoiden op schrik
barende wijze, maar bet kenmerkt zich door
cene mate van zorgeloosheid en onversohillir
heid, zolfs omtrent bun oigen godsdienst, die
lion seer onvatbaar maakt voor jets anders of
beters, dat te waardeeren is.
Biddencle zoeken wij nog naar de dour van
bet hart, want wij weten dat ook onder hen
God do Zijnen telt.

Vau de zi.jdo tIer Ethiopiseho Kerk liebbon
wij niet veel last. Eén onzer gewesene Evan
gelisten heeft zich bij die kerk gevoegd, maar
boewel hij aPes in zijn vermogen cloet oni
ons iced to herokkenen, is hij tot nog toe cc
niet in geslaagd. Met imitzondering van ceo
heoft hij geene andere lecien van onze gemeen
te kunnen aftrekken.
13 e Ii o e ft o n .—Ons grootste gebrek thans
is Evangelisten nit bet yolk, waaronder wij
arbeiden.
Hoewel wij ruins 30 Christenen
hebben die ‘s Zondags het Evangelic aan
hunne stamgenooten verkondigen, verlangen
wij naar con getal jongens, die zich geheel
ac-n cut heerlijk work willen wijclen, en die
zicb, zegge voor den tijd van twee jaren bij
onze school voor Evangelisten willen voegen,
ten einde cene grondige kennis van Gods Woord
te hekomeu. Wij hebben nu sleehts 2 jongens
in die school.
Er is ook ge1e~enieid to Panioshana, niet s-er
van do woningen van do B.B. Fouché en du
Plessis, bij eon standhondend water, ons op
groote schaai graan to winnen. Twee Beoron
Zendelingen kunnen aldaar gevestigd worden.
Op do plaats ac-Is den voet iran onzen berg
is cc u-eric voor twee Boeren-Zendelingen, die
er eon indnstrieel werk zouden kunnen begin—
nen. Wij moeten ook eon water-molen 1mbhen, en ala eén van onze Zendehng—Boeren do
kunst verstaat, dan son cc can komfijt en
lime—juice “ koken heel wat kimnen gedaan
worden met dc duizenden van zuurhmoenen
che auders verioren gad.
Wij gevoelen dat na dies, dat onse Kerk
geleden heeft, en met con greet tekort in de
Zending—kas, wij plannon beramen moeten oin
do Moeder Kerk zoo mm mogelijk to bezwa
ren, on wij zijn or van overtuigd dat u-car
de boerdcrij, met verstand, door toegewijde
mannen gedreven kan worden, sulk werk van
groote waarde worden kan voor do uitbreiding
van Gods Koninkrijk. Laat het zijn in ver
band met onze Zendingen lunar toch afzon
derlijk daarvan, soodat men niet bet geeste
lijko werk, en do arbeiders voor geestelijk
work iiitsluitelijk bestomd, hindert, en ook
niet aan de wereld den indruic goeft dat do
Zenclmg dcci’ is ens geld te maken
Hondorden van kaffers, die nu verpliclit
zijn in dorpen en mijuon te gaan werken, ion—
den door ens geënsployeerd worden, en, niet
alleen bewaard blijvea t~gen den schadelijkeis
invioeci van die plaatsen, maar ook gedurende
den ti,jd van hun verblijf bij ons bekend ge—
maakt met Gods Woord. Men houde echter
altijd die twee—gee~telijk en tijdelijk work—
van elkander gescheiden, ten einde en don
Heidenen en dec beschaafde wereld goon ver
keerden indruk to goven of op de eene of
andere wijze do sank des Heoren schade can
to brengen.
Ret work onder do Vakaranga met al d~
arbeiders in uwe gebeden aanbevelende
Noem ilc inij,
Met verschuldigdo hoogachting,
Usc’ WelEerws. Dw. Dienaar,
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A, Louw, Jr.

‘V.
RAPPORT VAN J)E ZENI)1NG TN ‘T I)1’4
TRIC’T GREYTOWN, NATAL.
Emaudhieni (Natal),
April, 1903.
Lieve Broeders!—Met dankbaarheid je~ens
den Hoer kan jk ii bcriehtes dat hot o’ns en
ens werk nag goeci gnat. Ale wij hooren hoe
nnder~ Zendelingen geledieu hebben door den
none”, hoe bunne statics verwoest werden,
on bun work, inclien nint geheel eli al. dan
toch grootendeels, gestnakt is, terwi~l wij go
durende al clien ti,jd ongebiindercl onzen an—
beid konclen voortzetten, ze’lfs op do buiten
statie~, en ens werk neeli schada Iced door
den eoi’log, den kunnen wij niet anclers clan
Fl em pnijz~en. die ens zoo geruadiglijk bcwaard,
en ons met zoovcel ond’er~cheiding behandeld
heft.
Onze Znding-Gemeente telt nu 790 leden
en 1,400 zi@les.
Bit zijn de getallen door
onzo registers aangegeven maar in werkelijk—
heici zijn zij viol mnider. Door ecu ern~tige
seheuring die in. do gemeente plnats gehad
lieel4, h ‘bhen, wij cell groot aantal hdmaten
venlore n.
1) in scheuring word veroorzaakt.
door onzell Evangelist Mozes. }Iij kwam
tot
(IC
Plaatselijke Zeiicling
(‘ommi ~sie
van Grey Town met het verzoek hem naar
Zulu’land to zenclen ons d’aar ale eon Evange
list to arbeiclen, clear hij van Dinizulu con
uitnoodiging had ontvangen. Be C’oinmis~ to
beeloot dat verzock ecu versehillende reden
vaiu do hand to wijzen. Daarop legde Mozes
zijci betreicking ale Evangeli~t onder on~ no—
der, en gaf one te kennen dat hij 013 Cigefle
verantwoorclelijkheicl imar Znlulancl gaan zen.
Bit deed hij echter niet, maar begon zich ci
op toe to leggen de loden onzer Zending Ge
mecuute. (lie ceder zijn bearboiding geweest
waren, over to halen zieb ann onze lcerlc te
onttrekken en heni to volgen, hnn voorhou—
diende dat liij voor allen, (lie hem volgen zou—
dcii, eeIie woonpiants bij Dinizn’lti krijgen
Zen, CO lu,j slaagcle er in om zoowat con ‘boo—
derd.tal van onze lidmaten to bewegen zieh
hij hem ann to ~luiten. Later bet hij zieh
ordei’en door eon geoi’dende Kaffer Predilcant
van do Kaap Koloiic, en nn bedient liij zoif
do Sacrani cat cii ann zijn. u-olgeingeii. nlh icr,
en Zoo hebben wij oolc ‘her eon tak van do
beruchte Ethiopisolse Kerk, waar
van nice in dcii laatsten ‘tijd zooveel
hoort. En, naar bet schijnt, zal zij bier blij—
vcn. Men hoort, iii elk geval, uiets meer van
\loze.~’ plan orn met zijue aanliangers n’aar
Zulnlaiid to verhuizen. Bit spi~t oiis, want
h9 cloot veel kwaad. Ziju clod schijnt flu ecu—
maal to zijn eon groote gemeente to lebben,
en claaroin doopt liii alien, die tot hem ico—
men. Of do cloopelingen bigami~t.eii zijn of
met, dit maakt goon versehil.
Hij doopt
zo nuaar. Op dit punt hou.db hij zieli, zoonle
haj zegt, aaa hot Oudie Testament.
Abra
ham, Jacob, David an andero Godsmannen
tot den ouden ti,id—om niet eens ‘to spreken
van Salomo—hadtleci alien moor dan cone
vrouw. Zoo doopto lnj bij zekene gelegenheid
Umpapu, die jaren lang ouze diceisten bijge
wooed had, maar niet gedoopt kon worden
omdat liii twos vronwesi h’ad,—ja teen hi,j

1)0111 doepte naf hij hens i’ei’loi em latci’ ‘SiCI)
eon clerdo vrouw’ to ilemen.
Ook doet hij
goon oudenzoek naar den w’andel z~ner doo—
pehngen.
In elk geval inaakt hij hot zoei’
gemakkelijk voor bet yolk bij ‘hem lidmaat to
worclon. Een jongo kaffer, nan wien wij we—
goes slecit gedrag den doop geweigerd had
den, gilig eon pear weken daanna naar Mo
zes on wend zonder moeitc doer hem aango
nonien en ‘godoopt, en kort daarop ontving ik
cone boodsehap vnii hem, dat liij mij inn
“valelisa” (s-aarwel zegt) daar hij mi tot Mo—
zos kerk hehooi’t. Gij znlt het licht begnij
pen dat Mozes voonal bij do mannon hijval
i’indt, d’aar liij zeer lax i~ wat betroft dc
veolwijverij en hot biendninlcen, die dIe tweo
gi’ootsto lunderpalon ziJn veer ccii kaffer
malispersoon em bet. Eva.nzelie nan to ‘nemen.
l)a macnon weer hieer~ehien ourer hunne vnou—
wcii en dwangen haar dilcw’i,jls tegen haren zm
zich bij Mozes nan to sluiten. Zoo zijn Dr ook
gevahlen waar do vrouw’euu bereenig zijn tot
011.5 torllg to komen, maar doer hare macnen
verhi’ndbrd wonden. Met bet oog op dit abcs
bebben wij bosloteus vooreerst do iuamen van
Mozes volgelin’geui niet van onzo registerr. to
sehrsippei, ‘daar wij hog do hoop koestercn
dint sommigon onider hen tot ens zullen terug
kornen. Van eon ding hen fir echter ovortuigd
on hot is dit, dat indien ooze Kerlc ccii groote
cta,tio had, wnarop al hare lidmaten won’en
lcun’nen, zoonis bij andere gonootschappen ‘t
geval i’s—iiict dat ilc dit w’cm.cholijlc acht—
dan waren or zoer weinigo van onze lidmnten
nc’hter Mozes gogann.
D e L i c lit z i ,j do. Overigens gnat bet met
do g,omeente goed. Hior to Emandhleai was
er cok g’roote ontevredenheud en verd’eoldtheid
over eo’ne tuchtzaak en do ontevredenen brach
ten bet zoover dat. zij eenige rnaand’ou. do
diensten on klas~e’n’, ook van mij’ne echtgo—
noote, niet bijw’oonden, nuaar eigeno chicn—
sten hidden. Jn, zij dreigden zelf.s zich van
(in goms’ento af to scheuren, mann do Heor
beeft dit gen’adiglijk verhoocl, en nu zijn do
ontevredonen weer alien terug, gekomen an.
werkan hartelijk met ens zamon. O~i”e
Avoudmaalsviening op 1 Maart was con tijd
vail zegen. Do opkomsb was amer greet. Hot
lcerkgebouw ken do schane niet bevatten, en
wij waren vcrplicht “overflow nieetings’’ in
do openo lneht to hebbon gelijkt.ijdig met do
dienet’en in do kerk. Do stemming was acer
ernstig. Gedurende do vonige week kwamen
wij dlntielijlcs bijeen, cii wench en op eon zoer
volkomene overenve nangodrongon. Velen wijcl
den zieli den Hoer op nieuw, ‘en volen gaven
rich veer bet eorst nan den. Hoer.
En flu
werken ivi~ met lueuivcn moed en met nieni—
v-en lust. Hem zij do eon!
Daar is cone
merkban~ begeerte naar meordere ‘t.oegewiid—
heid ci mnerclero heiligheidl, niet alleen bij
do voiwassenen, maar ook bij do jongelieden.
Do hove Hoer heeft gezien dat wij bomoedi
ging n’oodig hiaddun no eon langon tijd van
nuoeihjkheid ci ‘t’olourstelling, en nu hoeft hij
ons boveit verwacliting bemoedigd en geze
geud. In imij.ne opleiding school zijn or op
hot oogenibhik slechts dine Ieerhngen.
Ret
Iclerne getal is to wijteui aan den oorlog. Ret
~rootere dccl onzcr leerlingen kwam van de
Tran.s’vaai on versoheideneji die komeii wilden
werdon door den oorlog vorhinderd en nu
ziet alles or d’aar nog zoo trelirig ‘nit dat dc
jorsge lcaffevs mosten gean v’erksn, zoo z.ij
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niet bunije nuclei’s en vriensk’n van bongor nil—
zieii omkonien. Tech vert-rouwen wij dat
bet iveer heter sal gaan en dat wij anclerinani
“en greet getal in de kin’, hehbeii sullen.
Vier van else evangelistc’n, (lie cia den oar
ing naar Wakkerstroom zijil teruggegaan,
Ii ebben nog goon werkkring gevondeii, gre a—
tendeels omdat cc nog goon opvoiger nange
steld is eli in de plants van den Br. P he
floux, die onze Kerk verlaten heeft.
Dcci r oo gte is her ook schrikwokkend.De
acme kaffers zuilan ccci zwaren tijcl moeten
doorgaan. Zij •hebben ni_i geell host ineer van
verlednn jaar. Van dit jaar sullen zij—de
nieesten liuiuser althans—niets oogsten. Zoo
sullen zij kost moeten koopesi tot zij tcgen
,Juaui van aainstaaude jaar weer een oogst zul
Ian hebben. Be Regeering sal verplieht wezen lien op dc cone of andere wjzo te lid
pen. Toch is cv eon licbtzajde. Hoe mmcler
koorn, hoe minder bier, en hoe grooter de
nood, des to meer gewilligheid om het Evan
gelic ann to hooren en nan te li_omen.
Bij gelogenheici van onze Iaatstgeh oudene
Avonthnanlsviering op 2 Augustus was do op
komst bijzondar groot en, naar wij rertrou
won was er zegen.
In do vorige week had ik eene conferentie
met niijne evangeli~t.en, die tot dat clod nit dc
versehilleirdo buitenwijken opgekoir~sn wa—
ron. 1k bebandelde mob hen~ Torreys boelcske
over d~n Doop des Geestes. Owe za.mansijn
was gezegend. Ook spraken wij zamen over
bet werk in do zendiag gemeente en wij kwa—
men tot heb beshuit hot gebrnilc van kaffer—
bier (utshwala) gehoel eel al te verbieden nan
onso lidinaton. Lang reeds heb 1k gewenscht
dezen istap to doen, dach moest altoos or van
afzien, omdat eenige van mijue ovangelis
ten er tegen waron. Zij w’aren matige drin
kers en beweerden dat utshwala bepaalcl noo
dig was voor bet yolk ale voedsel. Bit geldt
vooral Mozes die ons nu verlaten heeft. Nu
editor zijm onze evdngelisten allen onthou
ders en nit kuninten wij op hen rekenen om
met one zamien te werken em dit ontzottend
kwaad to beetrijdeai. Hiervoor danken wij den
Heer hart~lijk.
Do statistieke opgaven voor bet jaar 1902
zijn als volgt — Ledental 790, Zielental
1,400, Gecloopt in 1902 93, Aangenonien ö7,
Gebuwci 12 parch.
Met ihi_nigo blijdsehap en dan.kbaarheid
jegens den Hoer kan ik ii berieht.en dat op
1 September 1.1. do jonge Br. H. J. Howell,
van do Oplicidings School to Worcester, bier
aankwain om mij als scudding-boor to lid—
pan in bet werk.
Jar~n lang reeds heb iic
huip noodig gebad maar altoos ontbrak bet
ann do noodigo middelen daartoe. Nu, ccli
ter, heeft dc Zenidiing Commissie van de
Natalsoho kerk-, boveugenioemden Br. aanc~e
etelci, iniadaib do Zencling Cominissia der Trans
vaalscho kerk beloofiil had haar te ondereteu
nen ivat zijn salaris betreft. Do Heer beeft
one geleid cnn den reehten persoon to vinden,
Do jonge breeder kent do Zulutaal goeci.
en is mij reeds tot groote huip geweest. sedert
annkomst aihier.

sue

B~eilbid’d(enirJ blijyc,
Uw Broeder in den Heor,
A. MURRAY FTOFMEVR,

IL~ PI>()li[’ VAN Dx. P. Ii. .1. H’l’OF’BI~IlG.
l)en t’4eeretaris d~r Synodale Buitenlancisehe
Zending Connni~sie, Stellenboech.
~VelEerw. 1-Ieer,—Te.n gevolge uwer op
(lracht, mmccc de Zeuding Commissie, ben hi
op 20 .Jnli II. van Mnehcdi i-ertrokken, am dc
sending statics nuder be~tier der commi~sic
in Noordelijk Trnnsvaal, te bezoeken, t.w.
din te Mabieckraal cii Saulspaort, en nan Wa
terberg en Zoutpansbergen. Tot mijue spi,jt
was bet mij onmagelijk bij cleze gelegenheid
colc ann uw’en wensehi te voldocci am verder
be gaan tot ann Morgenster, Banyailand.
D e R ci s. Goadgunstiglijic werd mij door
onzen Morêna, Linchwe vior muilen voor de—
ze reis afgentaan, terwiji zijn breeder, Rn
mona, mij met de graotste bereidwilhigheici
het gebruik van zijue kar liet hebben. Var—
gezeld van eec van dc ouderlingen van de
zendiuggemeente albier, Moiketse, en ecu
ancleren Jongen, verliet 1k Mochudi op Woens—
dag namiddag, met hot dad den Zondag to
Mabieskraal te zijn; cinch wegens cone pro
elamatie, allen toegang year dieron tot da
Transvaal verbiechindo, bebalve bij zekere cirif
ten, moesten wij lange ccii greaten ornweg cii
haciden tevens hot ongeluk togen ceo stomp
bout in het gras verborgen, den disselboom
van onze kar te breken, die lvii in die clone
en onbebouwde streken li_a reel manite en
oponthoud eerst ropareeren kond~en. Daarna
echter moohten
wij,
volgens
Moiketse,
als dc Israëlieten ann die overzijclo van
do Roode Zee juiehen—da vervolger, die onzen
voortgang wilcis belc’tten was voor good ach
tergebleven, en bet overige van de reic was
zoo voorspoedig als men maar verwachten
icon. En h~ewel niet dcii sersten Zondag bij
den Eerw. Roux zooals bepaald, koirden wi,j
toch den clag bij een van zijne evangelistei
op eeiae buitenstatie, Dinobane, cloorbrengen.
Mij dunkt hat sal goed zijn u eerst een
lcorb verslag van mijn bezoek bij iedere static
afzonderlijk be geveii, am daarna den paar
aigeneene indrukkcai a ni_edo to d~elen.
MABIESKIdAAI.

Hier bleof ik van Maandag den 27stei tat
Donderdag den 30stei Juli.
D e Z e n d e ii ii g d 11. 1k vend den Tic.
Roux met zijn huisgezin in eon rcdiehjken
staat van gozondbeid ; den Br. self beterend
nan eeno hcleine ongesteldbeid. Oak mavr.
Roux met do aclit kinderen, met wie zij
ni_aanden lang als ccii beet voor de jagers
vluchten moest, ton chide uit dc govreesde
concentratio kampen be blijvein, ziet er good
nit en uiterlijk kon ni_en haast geen spoor
nicer Zion van cia ari.gstige iaohtesj op bet
void doorgebraeht; en do bange, iianwe ont—
komingen. Enkel daukbaarhiecl is cv dat allen
ni ct hun levien en hunnia gezoiidtheid nit dcii
oorlogsetorm sijn gekomen.
‘t Zendinghuis. Het sondiughruis ziet
er nag good uit. Pogingen geduan cnn hot san
brand to steken wee-den gelukkig verijdeld
door sommige bevricncle inboorlingeu die bet
vuur deaupton.

Vernieling van den oorlog. Ook
had da Br. hot geluk flog bet grootsto gedeelte
van zijn huisraad bij zijn terugkomst na don
oorlog terug to vinden. Doch tht is ook al;
al aijne andero bozittingen: beesten, wagon,
enz. zijn horn outnomon of ontstolen en, go—
volgelijk, hoawel niemand zijn moincl heeft
opengedaan om to klagen, ken men tools zion
dat do strijcl zwaar is om den wolf van do
dour to houden isiet eels huisgezin van 10 kin—
ueren. Do twee oud~te zoons wnrken op eene
plaats omtrent eon uur to 1jaard van Mabies—
kraal, doch ook zij, evenmin ale do andere
grondbewarkers van do Trausvaal, konclen
vooraisnog eon oogst inzarnelen. Van zeven
koeie•n door nievr. Roux met behulp van
vrienden aangekocht na den oorlog orn in ver—
zorging van hot gezin to helpesi voorzlen,
bleef er tijdens miju bezoek hog moar den
over; den is dood en do andere vijf spoorloos
verdwonon.
Tijdelijko zorgen. Het is stellig niet
onbekenci hoe men her met water sukkelen
meet. Hot wntnrtje dat bij de kafferstad uit
ee’ne rots zijpelt, en waarop (l~ kapitem met
zips huisgezin do eerste aanspraok heeft, is
zoo miii, dat mevr. Roux dikwijls uren lang
waohten moot vdór zij eels eninuar vol knijgon
lean. Do meest~ iuciclen van doze, anderezins
inooie en dichtbovolkte ~tad, mooten hot wa
ter ~ uur tot 1 nur to peard vor iederen dag
nandragen Br. Roux brengt hot grootste ge—
deolte van hot water voor huiselijk gebruik
van do’ rced~ genoemdo plaats per spider in
con va.atje. Haddein zi~ ossen, zij kouden, als
vroeger, eon grooter wats’rvat gebruikon, docli
die bezitten zij ongelukkig niet moor.
D e Gem e e nt o. Be gemeente hier is uog
maar klein en voor zoo’n groote stad ats Ma—
bisskraal schijnt hot getal menschen easier
boarbeiding uiterst gering.
Doch ook do
Weeleyisnen werken in doze stad. Ook worcit
hior s-eel bier gedrondeen—immers ilc heb vor—
scheidene besohossken:on gezie n, ged uronde de
paar clagon van mijn verhlijf aldaar. Bit is
dan ook ccii van de redenen waarom do Br.
zeer huiverig is den heiligen doop aan belij—
d~rs to bedienen. Hij meent dat zijne ferme
houthng tegon do bierclrinkerij o .a. een van
do oorzaken is waarom Sen aantal leden zijner
gerneeste hem heeft verlaten, om zich bij
de Wosleyaneu aan to sluiten, die reeds
eenige jaron vóór den oorlog eon work naast
‘t zijno begonnen hebben.
Aaas den mdcccii kant wordt or door de
men schen, door hem bearbeici, geklaagcl dat
liii ze to lang van dIe Saeram’inten ternghoudt,
on wihlen zij ale loden eenei’ gemeente opge—
~sOmen wosden, zion zij zich clikwijls geosood—
zaakt bij a’uidere gemeenten of genootsohap—
pesi zioh to voegen. Nog geen nachtmaal br.
Is uitgedeeld siadert den ooi’log, omdat do Br.
moent dat de gemoederen van do gemeente
met voor the pleehtigheid bereid moet4an zi~n.
W i~ meenen dat or ann twee zijdeis gedwaald
ken worden en eevoelen ens nicer dci ooit
gedrongen ~e biddon om do needige wijsheid
eli to weten met onrein te verklaron wet God
gereinigd heeft, of oingekcerd
niet do wet
to pridiken zoisdor ‘t evangelic, of ‘t ovi~o—
gehie los to iiiakein van do wet.

Sch ol en, Br. Roux wordt bijgestaahi
door zijis oudste dochter, pas terug van Wel
lington, die dIe kindersc’hool met pl.m. 30 leer—
lingen eider haar zol’g hoeft; ~n dan nog
tevess seesteres is van hare josolgore bree
ders en zustars. Zij spreekt do inboorliosgen
teal goedi en heeft alzoo do gelegeniseid eon
zeer nuttig werk in do sohool to done, hat
welk zij dais ook elect, zoover ik oordeelen
kan.
In dcii namiddag onderricht Br. Roux zelf
Den 3Otal vo1wao~enen.
Do twee avonden van ml]n vorbli~f aldaar
had ik een opkomst vail zoowat 70 of 80 on
do kerk, te~is ik hon o.a. do groeto van do
i,Taders, Zendong Cons, loden, mocht overbre.n—
oou.
Eran geliston. To Dissokasse arboidt
Jo z of do evangelist, sen viii 13r. Roux’s be—
keerlingen. Hij schijitt eon goeci mass to zijn
en workt met belangst’elhng, hoewel hot ge—
tel mensoheii waar hij arboidt niet groot is.
Oak oem andere, inboorling helpt den zen—
doling in oem ander eke] van do gemeente.
SAveS PoonT.
(Van Donderdag 30 Juli tot 3 Augu-tus.)
Z en el o liii g e 5. 1k vend bij nsijn awn—
komst islhier, in den naoriiddag om 4 tiur, aBe
drie blaike zendelingess—De. on meor. (lenin
su miss Mary ?i[urray—gezoncI on aan ‘t wesk.
Ds. Goniu was bezig met ecu kias van zoowat
50 catechisisaten. (omtrent eon 100 zijn reeds
door liens na dcii oorlog gedoopt). Mevr. Ge
nm b~d 20 oude vrouweos rondom zich, die
begeerig zijn in do kerk do~ Heeren to wor
cle’n opgenorneln, terwijI Imiss Murray beaig
was useb eels verschoiden soortige masse—
ouden, jengon on van mrdclelbai’an leeftijci—
omtiess% 50 in getal, die zij bezig was met dc
geheirnon der letteren bekend to maken. Do
zendelingen zijn gezondi ‘an isa cci geclwon—
gels afwezigheid van mcci’ clan drie jason,
doen zij hun best den verloren tojcl goeci te
makon..
Won in g. Ook bier ,~taan do gcbouwen
meg, cii goon aisdlere vernieling den die door
do micron mag men beklagen. Het grootste
gecleelto vaii hot huisramd, dat onder zorg s-an
zi,Jnc gcmeenteled~eai was, heeft Ds. G. dais
ook teing gckrogen, doels zijne biblietheek
vend hij in con jammeriijkcn toestand.
G c m e en t e. Na den oorlog word het
werk to Saulspoort, golijk ts’ousvons ook to
Mochudi eider dcnzolfcten stain, tegen_
over reel onaangenaamheid heovat.
Do rol
door do BakhatIo in den oorlog gespeeld, ais
ben cigenoten der Engolsehen. in ‘loot vorni’oien,
plnnduren, rooven coo doodon, oerst onder
dwaisg van hunne bianke meejaderen, daarna
ook omdat zij daar ccii bebagein in ~ohepten,
was con blaam op do christelijko behijdenis
van velen.
Eon geest van ont4avredlenlsoid
nict alles dat Hoilanclech was, was al~emoen
to bospeure,n. Men was verdeeld met do op
gebiazen verwachting van wat eene reran—
derde regecring louis zen gcv’an. Kernels van
bet EIngelseh ann do kiosderen to breoges,
was loot waartoo cli’ scholen in die oogen vaso
i-slots bestaan cii claarbij was nog eels ~thio—
piseh’ znnrdeosein aan bet werken—de zwart e
clooi’ dole zss’arte beai’beicl, en rrij ~an Euro—

pecech toezjcht. G-elukkig eohtei’ zijn ze weer
tot bedare~ gekomen en tot ziohzelveai, en
zion in dat alles dat blini~t viiet goud is, en
alle veranderingen geen~ verbeteringen zijn.
Ret work gant no voort als voorheen.
Eon verblijde’ncl teeken bij Ps. Gonm is
gi’oot getal mensclien, dat do seholen bczoekt
ni~t do. begeerto, leden van do kerk to wor—
den. T.’ Sauhpooi’t zeif, zooals gozegd, zijn
reeds 100 na den oorlog gedoopt
omtreut
70 in do doopk1ac~eii
tei’wijl op do button—
statics to zamen or over de 200 in do doop—
klakssen zich bevinden.
Denk niet dat w’ij
alto catechisanten als waarachtige kinLI0000
Gods be~chouwon, docli da.ar is ecu zo~kon
iiiar den Ileere, en eene gnwilhgheid zelfs
opofferingen to maken tc~ elude zijne wegen
to kennen,
S C h 0 0 1. Pehelve de dagelijksche klasson
leeds genoomd van Ps. en mevr. Gonin en
miss Murray. houdit laatstgenoemde ooi do
kintlersc’li ool. Hot gotal, wearniedia zij eenige
maanden geleJen, no hare aankomst, begon.
wee zeer kitein, diocli hot neemt dagelijks
toe. Pan wordt or ook tegen dcii avond door
miss Murray en mevr. Gonin kiassen gehou—
den veer de meer gevorderden, die verder
geleerd wensohen te worden.
E V a n gel i s t e ii. Ps. Gonin wordt in zij ii
work op de buitenstaties bijge-taan door acht
i’vangelisten of ohri~telijke workers.
Allen
zonon van do genieente.
Sommigeic hunnor
hebben hn ira e opleiclin~ to Slorija of Loved do
gehad. Do werkkri’ngen van sommigen hun—
1101’ zijn aanzicinlijk.
Zecharia to Lesetlen, heeft cell kink’r—
school van 74, eon doopkias van 130 volwasso—
1l~u Hij i.. in do pleats van Abio, cieii vro’ao—
lea evangelist, dio in do.n oorlog sucuvelde. Op
inijne vraag wet zijne behoefte was, was zijn
anttvoord Meer wijcheicl on neeor you ‘s Hoe—
ron Geest telil einde zijn groote kuddo op do
reohte wijze to weeden.
St.’ f a u U s P ho f o, to Palniietfontejn.
heeft 50 kindceren in school en in de doepklas
50 voiwas—enen
Stofainis Molote, to Welgovalien, hoeft eon
scortgelijkon werkkring.
‘t Work van Kefas is nun of 1110cr opgebro
kou , ciaai’ do 1110111011011, Oudel’ n-ic hij arbeid—
do, incestal near elders veehuisd zi~n.
Dan is or de oude Jozofa, die jalian lang
reods getrouw schoon ill zwakheid arbeidt,
zondor eenig betahng, dan wat de gemeento
hem vrijwillig weischt to gel-en. Zoo ook St’o—
finns k[olote, van Vliegenpooi’t, en Manoah,
ondeelingen, die ook in ‘t woorci arbeiclen
(iii Martha., do iveciuwe van eon van do even—
gehsten, die, na (len dood van hai’en mcii,
met. Vi’Ouweiijko ijesclioid’enh eid, ma ar tevan
met ~hristeiijke beslistheid, den herderetaf
opnam en, near wet. ik vei’nomon bob, ccii
van do gezcgendste werken doet.
WATEInIECcI,

Van dcii Sdemi tot (len liden Aug. bracht
ik in doze genicente door,
Z end a I in g. Do zendeling, do iderw.
‘John Murray, woont to Moiemi, omtrent 10
In ijlon van do warnihedon, Tk vend cien Br.
met zi~iie kindort~es gozond doch do violin’
lijdemido ia-n ‘‘cone 7.000’’ nan liai’e lianil, die
lear goon vast gaf dag of nacht, zoodat, eon

rid near Pretoria nootlzakeiijk was, waar, nil
geneeskundige hnlp, do hand gelukkig begon
to boteren.
Z 0 fl din g liii is.
Zooals do C’ommis1ic
weet is de Br. juist l-ddr den oorlog near
Moiemi rekomon van Rhenocerhoek, wear
hij oerst zich tcr uvoon had gevestigci, tus—
schen eon taniole1k eautal inboorlingen, clocih
wane do koorts en hem en zi,jn vrouw’ en 1cm—
deren zoodanig aantaette, dLt, cone veran—
dem’ing van stendplaat~ o . a. ook (loot’ Prof. (IL’
Vo~ die hem kwein bezoekea, wei’d aangera—
dcii. Op eon stuk grond door don heer Frekie
Groblor, (lichen 1-all tie ‘V’ereenigdo Kork van
Nijistroom, nun do conimissie gegeven to
Moiomj, weed (IC nienw’o zerelingwoning go—
bouwd, ccii gozoncier pleats -dan Rhenocer—
hook en nicer binnen ‘t be’reik 1—all blanke
mensehon, cloch met geen water om ~an to
sproken,
Wet man or v’indt ziet er nit als
koffie met nielk, en is niCt smakelijk, oni or
‘t niinst vait to zeggon. Kort eddi’ don nom’—
log was doze woning klaar en bewoon’d door
(loll zendeling en ziju gezin, cue cliii gelukkig
w-aren, Maor dc noting kwam en ook Imet Zen—
dinghuis te Moiemiu bleef met tegen ‘t vanda—
lisme vail (hell tijd gespeard. Wel blaef hot
]uuis zeif stoan, cloch dienree en v~nsters wer—
den aan stuk gebroken en ~ninmiiigeml or nit
gehaald, aleniede do 1ilenkvloei’ ei nile lmu’is—
lead, on. eon pien 0 en harnioniuiu—.i.n koi’t
alles.
Wet nlevl’. Murray flog overhield n-as
(cli pear niesson on ~-oi’ken, dooi’ eon vri~nc1e—
lij ken inboolling bewaard.
Paarbij komut
nag ‘t ‘000 1-all (loll zeuideling, do o~seil lm’mi
dooi’ do zendmg corn. 1-nor zign work gegeven,
wagon on kar——elles to zemen 0011 sohado van
rnim ~C700, waarvoor nog geen penny 00111—
peulatie n-as ontvangen,
Na (loll torngkeer van zij n balhngschap near
Indip, vond dc Br. eon ledig en vernield huis.

1{et huis is weor ten c~aelo gerepereerd, docli
do Br, sukkelt oni zijn a-erk near belicoren to
doeii wogeas gebrek nan vorvoopniiddolen. Hij
meet. zm~n statics bezoeken 1110± eon ti’ourig
spannetjo kooiemi en halvers, Gelukkig mocht
ilc hem, Iilet behuip i’all belen’gstollencle 1i’iCfl—
den aan It noodigo vest’ twee o~son helpen,
on ook is hot waarsoliilnlijk clot zendingvrion—
d4ml to C’elodon, op mijmi schirijvci, hieni twoo
gezouten mumlen zulloii geven. Geschiodt zuiks
(loll ~l in die behec’fte ten d~eele voorzjon.
1k drult hierop omdat v’eri—oermidd’elen ill
doze geineente zools’ol ills in h~t Zoutpans—
borgscho cone di’ingen.de vereisciuto ziju. Ret.
gloat work van eon zeldieling lner i~ z~m~o
bniten~tatioe geregeld te bezoeken ‘on den,
Se]ika by, is 30 uren te paarcl van wear hij
woolIt,
Op do plants, wear die zendiulg—womling is,
bestaet tot nog too geene gemeente van onze
kork. Do menschen, die d’aar 11,0-len word~n
door tie Ethiopiers en We—leyanerm bearboid.
Echmter or is 00110 gedaohte (lilt binnenkort
oen 40 of 50 tal huisgezilnren, behooreside tot
nine kerk zicli dear l-os±igeii zuilen. Reeds
w-are,n do ln1i~geziminen can ‘t ]come’n. Do beer
Grobler heoft. tevons hot nondige voor ‘t sale—
~i5 voor aen evangelist op die plants beloofd,
en nmen verwncht (lilt zoodra do geschiicte pem’—
ann is gevomi d ‘n. ‘n ‘t iV (‘0k begonnen , do
,n(’nscliom( zomnl,’m’ Vd’i’~ti~ll1

ken zuilen.

mall’ ~\ioiemnc’ tm’ok—

l~vangelisten.
Onk hier gaat hot
iiioeilijk evangeJi~ten te vinden. Op hot oogen
blik wordt Br. Murray door 6 werkors gehol—
pen op de versehillende buitenplaatsen. In ‘t
belang van coos work, on met ‘t cog op do
toekomst, is het wenschelijk zoowol te Warm—
bad als te Nijistrooni evauge.listeoi to plant—
son• Hot geld veer hun onderhoud is reeds
to~gezegd, aisnoede do noodigo gronden, doch
in on weet niet waar do inannen to i—in den.
Hot getal zickn, waarondier op ‘t eogenblik
in ~Ko gemeente gewerkt wordt, of ken worden
geworkt, is ointrent 2,600 tot 3,000.
Zou’rPAxslncoc.
Z e n d eli ii g e n. Do zendelingen van do—
yen nitge~.trokten ovorkkritng trof ik in con
redoli,jkon stoat van geaoudheid can. Natunr—
li,jk is do oude vader Hofinoyr, met zijooo
eehtgenoote, verzw-akt clear let liehaano, en
don bezoeker schijioen zij toe als moede rJzi
gore. hi~gonde near de avond schaduwon, wan—
ontsloten sullen worden, en voor good de pel—
grimsetaf uiedergelegd. En toch, hoewol in
fleer do poorten van ‘t oeuwig tehuis voor hen
,‘ene bevendo liaiod, wordt de herdersetaf,
zoo vele jaren met getrouwheid reeds gedra
gen, nug met moed en liefde gel ouden, en de
bolamigen van do kudde blijv~cn op ‘t hart go—
hoiiden. Wij danken den Reeve voor do go—
legoimheid hoc. ontmo’ot to hebben.
Ilohalve do nioeilijkhcden en outberingen,
die ‘t clod wardS van nIle inwoners van do
Transvaal, gedwrende den oorlog. nicest ook
(lit oude eclitpaar bun oudston soon J a n ton
grave zion dakn, eon van de duizende slaoht—
nifore dior coomcontratie kamnpon.
Zij zelven
met hun schoonzoon on helper, Dc. J. “7.
Dinwel Cli gezin, waron gemmoodzaakt cenige
noianden te Pietorsburg te blijveu.
W o ni cog. Vcel is hier op doze static niot
vorniold. Hits en hui~raad vindt men er flog.
Genie ent e. Do sitgestrektheid van dn
work is u bekend. Ook bier, wil do scudding
sine gemoente bezorgen, moat hij nicer van
huis dan thuis zijn. Bohalve to Kranspoort
waar do zendeilingen wonen, vajn or 16 bni—
tenstaities door evangelisten bearbaid, ieder
0 tot 16 nremi to pa~ id ‘-an Kranspoort.
Eva ii g cli st en. De meesten dozer even—
uoli’.ten kwaonen liner Marabastad em mij
dear te ontmoeten, en wij hadcleu, benei-ens
le god.sdionstige bijeenkonisten, ecu vergade
ring em do belangen der gemeeite en van ‘t
werk te bespreken. 1k zeide hun dat ik de
oor~n on oogen van dc Vaders, loden dcv
Zendriig Commissie had gebracht ~n dat zij
hun Imef en Iced mij konden modedeelen.
N nniio woorden kwamen nicer of coin cii ‘t
volgendu~ fleer : —
1. “Eene groote behoefto is eon evamogelisten
“chool vail onze eigene kerk waor mannon
knunen epgeleid worden em ‘t werk to doen.
Wi1 kunden niet aanhoudon ooze besto jon—
gelnogen near Morija on elder to zendon ; ‘t
is te “cr on to duur.
2. “In deze school moeton ook ulannon ge—
vormd kunnen worden am oiize kinderen v~r—
der te I eeron b.v. in ‘t Engelsch en a ndero
vakken. Wij (ovangelioten) zijn or met allen
bekwaam toe, ~n gevolgelijk vorlaten solo”
kincleren once selolen em elders lid or onder—
ivijs te krijgeii.

3. “Ecu gebrek aai zendelingen. Onz~ :‘.an
delingen ziju to miii, zij kumnmen loot work
niet naar hehooren doen, one iiet dikwijls
genbeg bezoeken. Velen van do nog heiden
scho inboorlingen zeggen zi,j wil~en gnome
call do kerk van Mr. Hofnievr behoorci,
doeh daai’ zijn geell zendulingen of evange—
listen am nienwe statics to beginnen.
—I. “Wij verlangen final eon blanko dame
of dames em onze kindoren handwerk, miaaiell
ens. tie boron.
5. ‘Wij krijgen hot moeilijk met ens salaris
vail £20 rond to komen.
‘‘(Hierop bob ito bun gc-zegd cat I t tiji
wordt dat zij hunue verschillende gemoenten
boron oni voor ‘t onderhoud, of gedaeltelijk
onderhouci van hun evangelist to zorgen on
rout langer do hand ‘n in do Zeslin (‘in—
inissie to bindon. Ret. kind is lang gedragen,
hot meet leei’en zelf te loopeni.)
6. “Hen verblijdend teeken bij hen was c[at
do loden van ooze kerk, trots dc vole verlei
diugen nog ann hunnie kerk getrouw blijven.
Zij hebben chic lief.”
Ordening van He ndrik Hofmeyr.
Den 3Osten Aug., volgens awed w~oisch, mnocht
ik cle C’ommissie vertegenwoordigen bij do or—
(lolling van den Eerw. Hendrik Hofmeyr to
ilarabastad .Do eersta buitenlandreche zendeling
i’ai onze kerk-, scorer mij bekend, geordond
in zijue gemoente. Wegens do beknoptheid
van ‘t gebouiv vend do plochtigheid plaats in
do open lucht, in de togenwoorcbghnid~ van
con groot aantal zwarte tomsehouwers, en
oenige blankon.
Os, Kriel las hot formulier ; ann do hand—
oplogging namen dccl : Do vador mu den
geordendo, de Eerw. S. Hefmeyr, die eok hot
wijdingsgebed deed, Ds. J. W. Dance1, 0.
Kriel van Pietersbnrg, Ds. Neetihling van Lij
denburg, Ds. do Pruez van Nijlstroom, Eerw.
John Murray van Waterberg, en ik.
‘t Was nog niet zeker waar dc breeder zich
vostigen zen: bij zijn vader te Kranspoort
of te Moleppo of elders. Mij kwam bet ale
seer wonschohjk voor dat
doer once
kork Of (10cr do kerk vain Traiisvaal 000
work op
bet dorp Pieteisbnrg began—
non werde en wel cinder direct bestier i’aum
een geordenden man. Pietersburg greeit bij
den dag, velo kaffers kpmen em I con em work,
benevens dat wordt al hat efficiecl regeerings
work, ‘t registreeren van hnwelijken ens, to
Pietersburg verrieht en zoo cv geemi zendelicig
is em do inboorlimogen behnlpzaam te zijn
veroorzaakt dit openthoud en m~~ihijkheid.
Tot nog tea voogen do loden van ooze kerk, in
zulide zaken, zich bij den Duitseheci zende—
1mg op ‘t dorp, die gereed is, in overleg met
Ds. Daneel, broLderlijke hulp te verleenen.
Do Tracsvaalsche kerk is bezig plammen te
makei ecu work daar to begicumen, veer welk
dod zij dan oek reeds ccii stuk gi’ond op ‘t
dorp vail Eei’w. Hofmeyr heeft entvangon.
1k nioeht met Os. Kricl eon voorloopige mom—
gadoring met sommigon van die kleurlingen
bijw’ooioim, en bet sehijnt alsof hot plan ton
nit c’oc’r zal wrirdei golomacht.

of

l[oeiiujcr.
Van close pleats k~ou ik ii mmiet nicer beggen
la ii in ni ijn vi mel ag van hat lea tst~ ja am, go—
nold is,

Z en deli a g en. Do zenclelingen: Miss
lietief, Br. Joubert en eohtgenoote, Br. Kim
bel en eohtgenooto en ik, zijn allen wel, en
do Heere geeft bij do gezonciheici lust orn ons
work iederon clog to doen.
em e a at e. Wat ik omtrent do verhou
ding der Bakhatla tot Gus. oncler ‘t hoofd
Saulspo’ort heb gezogd, geldt ook van Mo
eliudi. Wij werken voort alsof er niets is go—
beurd.
K ark g e b o u w. De muren van eels pracli—
tii~ groot kevkgebouw, in~t omtrent 1000 zit—
piaatson, zijn bijna klaar. Bet gebouw zal,
alle~ semen gerekend, ver over de £2,000
(tsssee duizend pond~en stg.) kosten.
Dear
voor hondt do Morêue, met zijn yolk, such
verant-woordelijk.
AcassisEsu INDIiUKKJtN.
Gee Ste lij k. Dc invloed der besehaving
do aanraking met blanken, heeft natuurlijk
langzamerhand eon verandoring in do zionswi1ze der inboorlingen teweeggebracht wet
betreft hunne verhouding tot het Ohrasten
cThm. Oponbaron tegenstaid vindt inca niot
zoo seer, nicer tools, helnas, ook nuncier you
do eerste ongekunstelde liefde, en hot vroe
ger kinderlijk cenvoudig geloof. Vooral do Oil
wenteliiigen van do laatste jaren hebb’an ver—
bazend nieegewerkt oni near eon god a an t a
vnu~ Godoaiig.heid to laten streven, sender
near do kracht daarvan to soeken.
Ook do inboorlingen—gerneenten word on ke
telnebtig van gehoor, en zoralcen zichzelven leeroars op te gaderen near hunne eigene begeer
]ijkhedon. Aileen onder do Bakhatla.—te Souls
poort en Mochudi—is onse kork flog do eenige
die or as’beidt; dank zij den invloed en do
ferme houding van den. kapitein, die met in
ziels ken waarom andoren geroepen mosten
wordon em op ‘t foudasnourt door do Ned.
Ger. Kerk gelegd, to bouwen.
Do besehaving, zooals die zich openbaart in
do grootsoliheicl des levens en in de vormenig—
vuldriging van bezittingen, is wet op ‘t oogon
blik do grootste plaats inneemt in ‘t hart van
don gekleurdo, evonals van den blanke, an
door tot nog toe, ondor dc inboorlingen, de
kerk cIa eenige dour is, waardoor eon toegang
tot geleordheid en zoogenaamde be schaving
verloend wordrt, vindt do kerk zich goroepen
bet vraagstuk op te lessen, hoe verre als kes’k
nan do neiging des tijds toe to geven cii
tevens hare ‘roeping ala verkondigster van de
boodsebap der nedea’iglsoid niet ontrouw to
worden.
Op v oe ding. Do belsoefte can cone
isis van hot Engeisch, on aniclere vakken van
ontwilckeliuig wordrt zoo stork xevoeld dat
hot eene dwaasheid zou zijn daarin usiet to
helpon voorzieis, wil mcii hot work uliet go—
heel nit do has den latea ~aan. Gedeeltelijk
wordt dan ook reeds iii do ineeste gerneenten
daarsn voorsien, hetzij door evangelisten of
blanke zondehngen. Ouzer alley ovortuigi ng
is, dat sulks gesehiocien meet op eene wijze
waardoor do zendingkas niet direct vem’der be—
zwaard sal warden, cii dit zou kunnen geschie—
dcii do or inboorlissgonoaidersvj jzers, die burn
traktensentcei uit d’~ sohoolgeiden sullen kun—
non krijgen. Wij werken suet dat clod voor
oogesl—zeifoirdccj’houd v~ora1 wet opvoeding
bndreft. Th do Tranrsvaal is do regeering reeds

begonnosi aan zek~re seluolon on~1ersteuning
te gevoss, en in ‘t Protectoraat heeft do re
goering ook bolofte van onciersteuning goclean.
Eva mgolisten school. Doch, zulkn
wi,j onselven met inbo orlhigen onderwij se i’s
l3ohelpon, dais is hot uiterst wenseheiijk eeue
scisool to hebben, waar zoo dainige oiderw5jzers
en evangelisten opgoloid kunrneui worden. Dit
moot koman, dock wear en hoe, zion wij op
‘t oogenbhik nag isiet. Overai kleagt mon over
gebrek eon eveisgelistes. Do inboorlingen sel
yen vorlangen near zoo cone school.
Buiteiilandsche Zending Syno
tie. Dese eu andere vragess, by, tIe ssoodze—
kelijkheicl en tie u’enschelijkisemcI van inboor—
lingen to ordeisen, hopon wij binnesikort in
ecu ye rgadering van zendelingeis to bospreken.
Weiit wij geveelen datosis werk thans van
zoodanigeu aerd is, det samenwerkiissg ins on—
ciorhinge bespr’eking vans niauwe vraegstukkenn,
die zicls geduriglijk voordoen, cause isoodsa—
kelijlcheid is. Do gedeciste is den ook zoo
spoedig mogelijk ccci vergederiisg to beleggen,
weerop elle zendelingan 40, die von Mabies—
kreal, Saulspoort, ~Vetei’berg, Zoutpanisnsberg,
~Eeslsonelenci en Mocliuchi, uset eenige avenge—
listen of ouderlingen tegenwoordig zulless sijn,
t3n cindo ous zelven te constitueeren in Rin
gen cii Synocle. Rent ken zijn det sulk (else
vOrgeclering vroeg in t volgeiscle jeer sal plants
viurclern.
Intnssclsen, svaer svij ii, 1{oogFerw. ~Teclers,
clenkon roar uwe hiefcle, belaagstehling on
hulp, persoonhijk en els vertegeuwoordigers
s’en onse Icerk, dragon wij ons selven en
ens work, met al sijue eigeiiaardige mooihijlc—
heclen, nun uwe voorhiclding op.
1k eindig mijus versIng, bewust veis sijne
onrolmeakthedon, nsaar met do hoop clot mijn
besoek eon do ves’schillende zendingstaties
nseegewerkt lieeft, of nag meewerkeis sal, tot
verstcrkiisg en consohidatie Ocr geuseenten en
vertegenivoordigers vera hot Buiteninndsche
Zendingwerk der Nod. Ger. Kerk.
\[et hoogechting, nocin ik nsij,
lJw zoon en dienstlcneoht in ‘s Heoren wai’k,
P. B. J. Sroinssia.

VI.
WATERBERO.
Na den oorlog is do Zendeling, Eerw. John
N. Murray—in Nov. 1902—naar sijnen werlc
kring toruggekcerd.
Ret Zendinghuis to Moime staat op vior er
von groncl aeus de Consmissie geschonken door
den lseei’ 0. F. Grobler. Do twee aasigrenzon
de plaatsesi sijn does’ do eigcnaars bestemd tot
ironing van Icaffes’s, die bij dcii Zendelisig
wenschen to leercn. Zoo was ‘t reeds van vóór
den oorlog. Tijdens den oorlog konden do kaf
fers er usiet hlijveu maar eels aantal huisge—
silsnen hiceft nu weer om pleats ter woning ge—
vraagd. Dit is ook gesclsied voor den Evange
list, die juist verledeus week is gekosssen. Met
hot bouwen van do Kerk is can begins gemaakt
inner or sijn geon genoegsanle foisdseus.
Zodra de Kerk gereed is vessgt ossze school
(laerm ash. Omtrent een half mnir to voot iran
isier is eon kafforstadje, waar or osntrent 00

geregelde kerkgangers on eon schooltje vail
20 kincleren ziju ..\ls do Kerk gebouwd is.
sullen die hier for Kerk en school komen.
Het werk necint nu toe en de opkomst wordt
inter ; w’ij zijn begonnen met 12 oncler eon
boom. Xii imien den Evangelist gezion heeft
wordt do helangetelling meer. Het wordt ver
wacbt dat i~1oime eon groote werkkring sal
worden. In hot geheele district zijn er, near
sehatting 3,000 onder de zorg van onze Zending. Be voornaamste punten, wear door omis
gearbeid wordt, zijn:
(1) Rhino c e r 110 ek, van bier omtrent
21 inijlen verwijderd, met tusscben 600 en 700
kerkgangers, van wie sommigen 8 mijlen vol
hebben to loopen, als zij ter kerk komen. Eon
der ouderlingen moot dien afstancl Zondags
afleggen; maar hot moet iets seer bijzonders
zijn dat hem weghoudt.
Eene moeielijkheicl, wear onder wij thans
lijden, is, dat de grond op do genoemde pleats
uitgeput is, on men due betere grond moot
hebben. Hior hebben wij 200 leden en 70 kin
deren for school, die onderwezen wordon door
(len Evangelist Francis Maboea.
(2) L e o u w d o o r n s. Hot work is bier
innar onlangs begonnen. In do nabijheid wo—
non luer tusseben 200 on 300, die nog Hoiclo—
non zijn. Doze static, ongeveer 21 mijien oost
van Moime gelegen, wordt boarbeid door den
1~vangelist Mosbe Molepo.
(3) Wa r In h a d, 12 mijlen van hier gelegen
sal later ook cone groote statie kunnen wor
(Ion. Binnen kort hopen wij hier eenen Evan
gelist to hebben. Do Zendeling houdt or eon
meal in do maand cone dienst, die soms door
moor dan 100 wordt bijgewoond. Grond is hier
verkrijgbaar ; maar do groote mooielijklieid is
bier eon kerkgebonw to stichten. Do diensten
moeten in don avonci pleats vmden claar al
ien, vrouwon zoowel als mannen, werkvolk
ziju ; niaar ‘s Zondags zijmi zi~J vriJ.
(1) N iji s t r o o in is eon dorpje 30 mijien
van her. Do loerear dier Gemeente heeft mij
gevreagd aldaar eon work to boginnen; maar
bet ontbreekt aen do plaats geschikt tot dit
dod. Hot eantal heidonen daar aan den spoor
wog en op andere wijzen werkendo is groot.
(5) M a t 1 a b a s ligt 72 mijlen Noordwest
van Moime. In Augustus bozocht do Zende
hug die pleats on had 200 onder zijn golioor
en zeker 40 van lion hadden 15 mijlen goloo—
pen. Doll Zendeling hot hot yolk met gehuur—
den wagon, 01) eigen koston, halen. Do droogte
der laatste jaren heeft hot dor Gemeonte te
Matlabas inooilijk gomaakt .Aan do rivier
Matlabas wonon omtreut 400. Zij woi’deu be—
arbemd door don Evangelist Levi.
(6) H o r iii a ii ii s d o o r ii s. Hot work el—
bier beeft veel bij den oorlog tussclion t~vee

Idaffer opporhoofden, goleden. Velcui vaim bet
yolk zijn flog versproid, wegons den honger,
(lie darvan hot gevolg is. Dooli sij boginuon nil
woor near elkandcr to komen. Do Evangelist
aldaar is Simon.
(7) Bebcdidi, Basetlarc, Bama—
b o ii 1 a, zijn nainen van drie kleine stammen,
(lie in do bergon, aan do rivier Palala wonen,
120 mi~1on van Moime, noord. Er zijn 20 stad
joe, 8 tot 10 mijien van elkandor verwijderd
on hevattondo elk 10 tot 15 liunisgezinnon.
Eon moeilijk work maar verzoot en vergoed
door (10 belangstelhing door hot yolk goopen—
baard.
(8) S e I ok a, 180 iuijlen, noord van Moime.
Do hevolking onder dit opperlioofd beloopt op
eon 800. Bij oen bezoek van den Zondoling in
Fobruari j .1. voncl hij dat dear eon groote ze—
gen was gesehonken, gedurende den oorlog.
.Taren geleden bekeordo zicli daar tot God eon
jongo man, die naer Morija in Basutoland
word gezonden. Na eenige jaron keerde hij
near zijn i-aderland on yolk terug, oin hen to
boron. Lang arbeiddo hij echter vrucliteloos.
Acht jaron geleden zeide eon van do broedors
van don hoofdman : “Gij werkt voor met on—
dci’ one, wij sullen niet booron ; nicer, indion
gij wilt, kunt gij maar nanlioudon onze kindle—
ron to leeren, iuisscbien sullen zij later hoo—
ren.’’ Andoren vonden wet hij leerde, good
voor kindoi’on, uiaar niet voor verstandige
mensehen! Gedum’onde den oorlog bogon Gods
Geest to werkon on eon na den ander van de
oudston kwemen tot bokeering, later ook do
l~epitein on diens brooder. Do Kapitoin, die
5 vi’oiiivou lied, beeft so allen opgegeven en
lieeft nu niot eon. Do vrouwen door hem opge—
geven ivorden nog door hem gevoed, totdat zij
weer huwen. Zoo (loon ook zone broeders. Hot
is opmerkehijk (let do bekeeringen geduraiic’e
den oorlog, meestal ondor do ouden plaa~s
vonden twee of di’io van 70 jaren, terwijl so—
kor 30 moor den 50 jaar oud waren.
Kepitein Seloka, leat ieder avond door eon
doi’ Ouderlingen in zijn bids godsdienst hou—
don Er zijn van wogo do oukunde bij Kapm—
toil) en yolk eeuigo gi’ooto, dreigende govarou,
die eon niouw bezoek van den Zondehing
boogst noodig makon.
To Palahe, Matlo en elders kunnen later
Evangohisten worden geplaetst.
Sedert len
oorhog boeft do Zoudehiug (lie pleetson riiet
kunnon bezooken, deer do vervoermiddol~n
heni ontbreken——een key en twee gezouten
nuulen zol [den hi em colic oubom’ohdonbaro 1 nip
xi~ii in hot bozoekou van sijn uitgeh~ tdon
w-eukkrmg—-—zoudon do lchaebteu 01) ‘lit l’~’~
dl )On ophoudon-——zouden den vi~end onn~bad’—
hijk kunnon meken eu vole sielen do vorvul—
~ van 001)0 diepo behoofte, die can
Wooi~ (Icr Zaligheid zijn.

BIJLAGE 19,

RAPPORT
van hetCollegie Curatoren van het Theol. Seminarie, ingediend
ter H.E. Synodale Vergadering van 1903.
Uw Collegie, nan hetwelk door U de zorg
voor deze allergewigtigste inrigting ouzer
Kerk is toevertrouwd, gevoelt zich dankbaar
i.e mogen rapporteeren, dat bet werk der In
rigting, niettegenstaande don storinacht gen
tijd en do daaraan verbonden gevaren, die ook
haai’ bedreigden, stil en gezegend is voort
gezet.
Be boloften van bescberming, soc
mug verbouden ann Gods Vadersehap, ons iii
do Heilige Schrift zoo veelvuldig gegeven, dn.~
heeft de Hoer volkomen w-aar gemaakt. Hm
veel bed elders, jn, tot in bet binnenste des
Heiligsdonis, waarin wij Hem dionen, word
geleden, eene besohermende Hand was over
haar uitgestrekt en zij is veilig geweest.
Eenigen, maar zij zijn betrekkelijk wenig’ n,
barer kweekelingen werden in do woolingen
des oorlogs betrokken en ecu hunner is ten
gevolge daarvan gestorven. Be overigen, hoe
diep ook hot lijden van bun yolk hen bedroef
de en terwiji zij o~5 vole wijzen van hunne
liefde tOt hun yolk bewijs gaven, zetteden bun
work ijvorig on gezegoud voort.
Er ziju nancek-omen :—Jn Nov. 1897—7;
in Jan. 1899—7; in 1900—12; in 1901—16;
in 1902—14; in 1903—8; tezamen 04.
Vertrokken: —In Aug. 1898—8; in Oct.
1899—14; in 1900—12; in 1901—4 ; in 1902
—7 in 1903—14; tezamen 39.
Do Hoogleeraren wier drietal op don 28 April
1899 door de keuze van den ~~Tel_Eerwaai.dcn
beer C. F. J. Muller, tot ecu viertal word
vorbeven, hebben bijna ongestoorde gezond
heid genoten, en hoewel do jaren, vooral den
oudste hunner, zijno kracht natuurlijk doen
afuemen, aan geestclrift en watineer tot zulk
een work nis het bunne wordt vereischt, heeft
bet geen eon hunner ooit eene ore ontbrokcn.
Wij aehten de Kerk en de Kweekelingen ge
iukkig, die zich loogen verblijden in hot bezit
van zulke Hoogleeraren,—mannen van onge
veiusde godsvrucht en zuiver in geloof, leer en
wandel. God spare hen nog lang en make
hen steeds meer in bun work ten zegen!
Do Fondsen zijn gestadig toegenomen
TTIt. Juni 1897 was hun montant £24,063 is.
-Id. ; in 1898 £23,323 lOs, lid. ; in 1899
£30,993 15s. 7d.; in 1900 £32,312 17s. 6d.
in 1901 £33,179 i9s.; in 1902 £33,564 3s. lid.;
in 1903 £38,080 8s. Sd.
(In bovenstaanclo sonunen is bet hedrag van
£1,000 van de gemeente Paarl inbegrepon, dat
door den Kerkeraacl self geadministreerd
wordt, en waarvan bet Fonds sleebts do rente
trekt).
Tot dozen vei’blijdenden staat werkten niet
slechts mede legaten als van den heer J. C.
Hofmeyr, £12,103 (is. 3d.; den beer C. .T. M.
Vos, £1,034 2s. 9d. Mevr. Wed. F. E. C.
Krynauw, £200; balaus op legaat Mevrouw
Blanckonberg, £285 Os. id.; Mevv. Louw,
£47 lOs., Wieht, £47 17s. Gd., on Le Rnux,
£5 7s. 6d., makende ecu totaal van £13,722

lOs Gd, maci’ ook de terogt ontwaakte belting
stolling, zooals in Transvaal en den Vrijstaat.
En cleze belangstelling is door den treurigen
oorlog geonszins verdoofd.
Wij zagen tot
onze blijdschap dat rio Algemeeue Vergadering
to Pretoria laatst gehouden, voorziening beef t
gomaakt dat de verbindtouissen en beloften
in dozen vervuld sullen worden.
Be vrucht hiervan is ons noodig en ge
wenscht, Maar bet is niet deze, ~vat ons zoo
zeet’ verblijdt. Neon, bet is ~vat de vruebt
bewijst—namolijk, dat de dierbare Inrigting
wordt gowaardeerd; en djt wederom is ons
ecu bowijs dat zij hare besteinming voor de
Kei’k van Zuid-Afrika, ja, voor Zuid-Afrika
self boreikt. Bit verblijdt ons en de Naam
des Heeren zij daarvoor opregt geprezen!
Bet toenemend tal der kweekelingen, waar
09 iVij zagen, zoo gewenscbt als dit is, brengt
net zioh eenen oisch die niet miskend mag
wordon, wat er ook mode gepaard mogo gaan.
Dii. is — or moot meer ruimte, ge000gzame
ruimte worden gemaakt. Do Collegie-kamers
zijn to klein en gevolgelijk benauwd. Reeds
vddr den oorlog zija plannen gemaakt en goed
gekeurd, om in deze beboefte to voorzien.
Metéén zoudon dan ook de woniiigou dci’ T-loog
loeraren, nan hot hoofdgebouw verbouden, eon
zeer geivenschte verandering ondorgaau.
Doze plannon werden gemaak-t toen de donhere oorlogswolken zich over Zuid-Afrika be
gonnen zaam to pakken en aaubeiding gaven
tot de vices dat do bulp ous uit Transvaal en
don V i’ijstaat toegezegd, niet zou kunnen wor
den gegeven.
Be Curatoren lcwamen eindolijk tot bet be
sluit bet plan voor bet tegenwoordigo to mooton opgeven.
Do Pi’ofessoren en leerlingen
inoesten zieb bebelpen. Maar no die wolken
voorbij gedrovon zijn en het tai 1eerlin~en zicli
verineerdert. wordt do beboefto ivederom go
voeld en ~ebillijkt.
lJw Collegie zou gaarne zien dat cone corn
missio nit den boezem der Synode, tot deze
zoo gewigtige zaak, die een vijf a zes duizend
pond sterling zou eischen, werd aan~esteld—
mu met Uw ~oilegie doze zaak te behartigen.
Eer dit versiag wordt geëindigd beoft liw
Collegie zijn dankbaarheid nut te sproken dat
bet in den tijd, dien wij bier oyerzien. niet
eeumaal werd geroepen om over eene eenige
ongcregold~heicl in den wandel of verldeerdheicl
in gozindleid ckr studorende j~~ugci to ooc—
deelen. Hierin vervuit de jongelingsohap, die
zich voorbereidt tot bet hoogste en heiligste
work — de prediking des Woords van God—
ouze beste wenschen.
Took inoet de Kerk
hen met do geheele Inrigting op het hart
dragon. Be Kweekscbool meet bet voorwerp
der teederste liefde, der vnrigste gebeden
zijn. Zij moot een tempel des Heilige’n Geest
wezon. Die het “treffelijk werk” zoo even
genoemd “begeeren” moeten Zijne gaven ep

geregolde kerkgangeis en ccii schooltje van
20 kinderen ziju. Xis do Kerk gebouwd is.
zullon die bier tor Kerk en school konien.
Het wei-k necint mi toe on do opkomst wordt
hot or ; wij ziju hegonnen met 12 onder eon
boom. ~‘i1 111011 dOll Evangelist gez~en heeft
wordt do 1)elangsteilmg meer. Hot wordt ver—
wacht dat I~1oime eon groote werkkring sal
worden. In hot geheele district z~n er, naar
schatthg 3,000 onder de zorg van onze Zending. Do voornaamste punten, waar door ons
gearbeid wordt, zijn
(1) H h i ii o c e r ii o e k, van Iner omtrent
21 inijlen verwijclerd, met tusschen 600 en 700
kerkgangers, van wie sommigen 8 mijlen vol
hebben to loopen, als zij ter kerk komen. Ecu
der ouderlingen moet dien afstand Zondags
afleggen; maar het moet jets seer bijzonders
zijn dat lieni weghoudt.
Eene moeielijkheid, waar onder wij thans
lijden, is, dat do grond op de genoemde plaats
uitgeput is, en men dus betere grond moet
hebben. Hier hebben wij 200 ledon en 70 kin—
deren ter school, die onderwezen worden door
den Evangelist Francis Maboea.
(2) L e o U w d o o r n s. Ret werk is bier
maar onlangs begonnen. In do nabijheid wo—
non bier tussehen 200 en 300, die nog Heicle—
non zijn. Doze static, ongeveer 21 mijien oost
van Moime gelegen, wordt bearbeicl door den
1~vangelist Mosbe Molepo.
(3) Wa r m h a d, 12 mijien van bier gelegen
sal later ook cone groote static kimnen wor
don. Binnen kort hopen wij bier eenell Evan
gelist to hebben. Do Zendeling houdt er eonmaci in de inaancl eene dienst, die soms door
moor dan 100 worcit bijgewooncl. Grond is bier
verkrijgbaar ; maar de groote moeielijkhoid is
bier cell kerkgebouw to stichten. Do diensten
inoeten in den avond plaats vinden claar al—
en, viouwen zoowel als manuel, werkvolk
zijn ; maar ‘s Zonclags zijn zij vri~.
(4) N ij 1 s t r 0 0 m is eon dorpje 30 mijien
van bier. Do le,eraar dier Gemeente heeft mij
gevraagd aldaar eon work to beginnen ; maar
bet oritbreekt aan do plaats gesehikt tot dit
dool. Ret aantal heidenen daar aan den spoor
weg en 01) andere wi~zen workende is groot.
(5) M a t 1 a b a s ligt 72 mi~1en Noordwest
van Moime. In Augustus bezoclit de Zende
bug die plaats en had 200 onder zijn gehoor
en zeker 40 van hen haclclen 15 nujien geloo—
pen. Doll Zencleling hot bet yolk met geliuur—
(1011 wagon, op oigeli kosten, halen. Do droogte
del laatste jaren heoft hot der Gemeente te
Matiabas moeilijk gemaakt ..-~an de rivier
?~[at1abas ivonen mutient 400. Zij wordeii he—
arbeici door den Evangelist Levi.
(6) Herinan.iisdoorns. Hot n-eric ci—
bier beeft reel bij den oorlog tusseben tw-ee

kaffer opperboofden, geleden. Voieii van bet
1-01k z~n nog verspreid, wegeils (loll honger,
die darvan bet gevoig is. Doch zij beginnon liii
u-ocr naar elkander to kouien. Dc- Evangelist
aldaar iS Simon.
(7) Babedidi, I3asotlare, Bama—
b o u 1 a, ziju namen van drie kleine stammen,
die in do bergen, can do rivier Palala wonen,
120 mijien van Moime, noord. Er zijn 20 stad
jes, 8 tot 10 mijien van elkandor verwijderd
en bevattende elk 10 tot 15 hunisgezinnen.
Eon moeihjk work maar verzoet en vergoed
door do belangstelling door hot yolk geopon—
baard.
(8) 8 e 1 e k a, 180 mijien, noord van I’c[oime.
Dc bevolking onder dit opperhoofd beloopt 01)
ecu 800. Bij eon bezoek van den Zendeling in
Februari j .1. voncl luj dat ciaar 001) gioote ze—
gen was geschonkeu, gedurende den oorlog.
,Jaren geleden bekeerde zicb daar tot God eon
jonge man, die naar Morija in Basutoland
werd gezonden. Na eenige jaren keerde hij
naar zi~n vaderland en yolk torug, OflI hen to
boron. Lang arbeidde hij editor vruchteloos.
Acht jaren geleden zeide eon van do broedeis
van den boofdman “Gi1 werkt voor niet On—
cler ens, u~i] zulien met lloolen ; nlaar, indion
gij wilt, kunt gij main aanhouden onze kinde—
ron te leeren, inisscbien sullen zij later boo—
ren.’’
Anderen vonden wat hi1 leerde, goedi
voor kindoren, maar met voor verstandige
inenscben! Gedurende den oorlog begon Gods
Geest to werken en eon nit den andor van do

oudsten kwamen tot bekeoring, later ook do
Kapitein en diens breeder. Dc Kapitein, die
S vrouluvea had, heeft ze allen opgegeven en
heeft nu niet ccii. Dc vrouwen door hem opge—
geven uvoi-den nog door hem gevoed, totdat zij
weer Inn-en. Zoo doen ook zijne broeders. Hot
is opmerkelijk dlat cle bekeeringen gedur~ioc’e
den oorlog, nieestal onder de ouden plaa~s
vondon twee of drie van 70 jaren, terwiji ze—
ker 30 mcci clan 50 jaar oud waren.

Kapitein Seleka, iaat ieder avond door eon
diet Ouderliagen in zi~n bins godsdienst lion—
dien. Er zijn van wege de onkuncie bij Kapi—
tern en 1-01k eenige groote, dreigende gevaren,
die eon nieuw bezoek vail den Zendeling
lioogst noodig malcen.
Te Palala, Matlo en elders kunnen later
Evangelisten worden geplaatst.
Sodiert -len
001-log beeft die Zendebng die plaatsen ruiet

kunnen bezoeken, claar die vervoern)lddehit
hem ontbraken—-een kar en twee gezonton
muilen zouc[en lieni cone onberekenb~re iuuip
suit iii bet bezoeken 1-all zijil uitgeh~ ~deit
w-c-rlckring-—--—zouden de klaebten op li~ iiuir
d lea oplioudon—zouden den vijandi onsehad-—
lijk kunuen maiden en vele zielen do vervul—
i:ng van cone diepe behoefte, die can lid.
‘uVoerci cler Zahgheid zijn.
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RAPPORT
van hetCollegie Curatoren van het Theol. Seminarie, ingediend
ter H.E. Synodale Vergadering van 1903.
TJw Collegie, can hetwelk door U de zorg
veer deze allergewigtigste inrigting onzer
Kerk is toevertrouwd, gevoelt ziob daukbaar
i.e mogen rapporteeren, dat bet werk der In
rigting, niettegenstaande den storinachtigen
tijd en de daaraan verbonden gevaren, die ook
hoar bedreigden, stil en gezegend is voort
gezet.
Be beloften van beseberming, zoc
innig verbonden can Gods Vaderschnp, oils ni
de Heili~e Schrift zoo veelvuldig gegeven, die
heeft de I-leer volkomen ivaar gemaakt. Hm
veel Iced elders, ja, tot in bet binnenste des
Heiligsdoms, waarin wij Hem dienen, word
geleden, eene besohermende Hand was over
baar uitgestrekt en zij is veilig geweest.
Eenigen, moor zij ziju betrekkelijk welnig’ n,
barer kweekelingeu werden in de woelingen
des oorlogs betrokken en een bunner s ten
gevolge daarvan gestorven. Do overigen, hoe
diep ook bet lijden van hun yolk hen bedroef
de en terwijl zi] op vele wijzen van hunne
liefde tot hun yolk bewijs gaven, zetteden bun
werk ijverig en gezegend voort.
Er zijii naneekoinen :—In Nov. 1S97—7:
in Jan. 1899—7; in 1900—12; in 1901—16;
in 1902—14; in 1903—8; tezarnen 64.
Vertrokken — In Aug. 1898—8 ; in Oct.
1899—14; in 1900—12; in 1901—.4 ; in 1902
—7 in 1903—14; tezamen 59.
Do Hoogleeraren wier drietal op den 28 April
1S99 door de keuze van den Wel-Eerwaarden
beer C. F. J. Muller, tot eon viertal word
verheven, hebben bijua ongestoorde gezond
heid genoten, en hoewel do jaren, vooral den
eudste hunner, zijne kraeht uatuurlijk doen
afuemen, aan geestdrift en wat meer tot zulk
ecu work als bet hnnne wordt vereischt, heeft
bet goon ceo hunner ooit eene nrc ontbroken.
Wij achteu do Kerk en de Kweekelingen ge
lukkig, die zich unogen verblijden in bet bezit
van zulk-e Hoogleeraren,—niannen van onge
veiusde godsvrucbt en zuiver in geloof, leer en
wandel. God spare ben nog lang en make
hen steeds meer in hun work ten zegen!
Be Fondsen zijn gestadig toeirenomen
Ult. Juni 1897 was bun montant £24,063 18.
4-cl. ; us 1898 £25,523 lOs. lid.
in 1899
£30,993 lSs. 7d. ; in 1900 £32.312 17s. 6d.
in 1901 £33,179 19s.; in 1902 £33561 3s. lid.;
in 1903 £38,086 8s. 8d.
(In bovenstaaude sominen is bet bedrag van
£1,000 van do gemeente Paarl inbegrepen, dat
door den Kerkeraad ‘,.elf geadministreerd
wordt, en waarvan bet Fends sleehts de route
trekt).
Tot dozen verblijdenden stoat werkteu niet
slechts mede legaten als van den beer J. C.
Hofmeyr, £12,103 Os. 3d.; den beer C. .T. M.
Vos, £1,034 2s. 9d. ; Mevr. Wed. F. E. C.
Krynauw, £200; balaus op legaat Mevrouw
Blanekenberg, £285 Os. 1d.; Mevv. Louw,
£47 lOs., Wicht, £47 17s. 6d., en Le R.oux,
£5 7s. Gd., niakende eon totaal van £13,722

i6s Gd, maci ook do teregt ontwaakto belting
stelling, zooals in Transvaal en den Vrijstaat.
En doze belangstelling is door den treurigen
oorlog geenszins verdoofd.
Wij zagen tot
onze blijdschap dat do Algemeene \ ergaderung
te Pretoria laatst gehouden, voorziening beeft
gemaakt dat do verbindtenissen en beloften
in dezen vervuld sullen worden.
De vrucht hiervan is ons noodig en go
wensebt. Maar bet is niet deze, ivat ens zoo
zeer verblijdt. Neon, bet is ivat do vruoht
bewijst—uainelijk, dat de dierbare Inrigting
wordt gewaardeerd; en dit wederom is ens
cen bewijs dat zij bare bestemming veer de
Kerk van Zuid-Afrika, ja, veer Zuid-Afrika
self bereikt. Bit verblijdt ons en de Naam
des Heeren zij daarvoor opregt geprezen
Bet toenemend tal der k-weekelingen, waar
01) wij zagen, zoo gewenseht als dii. is, brengt
met ziob eenen eisch die niet miskend mag
worden, wat er ook mode gepaard moge gaan.
Bit is — er moot moor ruimte, goneegzanme
ruimte uvorden gemaakt. Be Collegie-kamers
zijn to klein en gevolgelijk benauwd. Reeds
vddr den oorlog zijn plannen gemaakt en good
gekeurd, em in doze beboefte to voorzien.
Metddn zouden dan ook de woningen dot I-bog
leoraren, aau bet boofdgebouw verbonden, eon seer gewenscbte veraudering ondergaau.
Doze plannen werden gemaakt teen do don
kere oorlogswolken zich over Zuid-Afrika be
gonnen scam to pakken en aanleidinn gaven
tot de vrees dat do bulp ens ujt ri~1.ansvaal en
den V rijstaat toegezegd, niet son kuunen wor
den gegeven.
Be Curatoren kwameu eindelijk tot bet be
sluit bet plan voor bet tegenwoordige to moeten opgeven.
TIe Professeren en leerlingen
nseesten zich behelpen. Maar tin die wolken
voorbij gedreven ziju en bet tal leerlingen zieb
vernseerdert. wordt de behoefte wederom go
voeld en gebillijkt.
IJw Collegie zou gaarne zien dat cone Corn
missie nit den boezem der Synode, tot deze
zoo gewigtige zaak, die eon vijf a zes duizend
pond sterling zou eiscben, word aangesteld—
orn met Uw Gollegie doze zaak to behartigen.
Eer dit versiag wordt geëindigd beeft ITw
Collegie zijn dankbaarheid nit i.e sprekan clot
bet in den tijd, dien wij hier overzien, niet
eenmaal werd geroepen em over eene eonigo
ongeregeidheid in den wandel of verkeerdbeid
in gezindheid car studerende jougd i.e ooc
deelen. Hierin vervult do jongelingschap, die
zich voorbereidt tot bet boogste en heiligste
werk — do predikiug des Woords van God—
OUZO beste wensehen.
Toch meet do Kerk
hen met de geheele Inrigting op bet hart
dragon. De Kweekschool moet bet voorwerp
dec teederste liefde, der vurigste gebedon
ziju. Zij meet een tempel des Hoiligec Cccii.
wezen. Die hot “treffolijk werk” zoo even
genoemd “begeez~en” moeten Zijne gaven eti

kracht overvioedig bezitten. Voorts, do edel
sten en besten, do reinsten en bekwaamsten
uit ease jeu~d beliooreu zich tot dit work aan
to bieden. En Leeraren vooral ~ehooren
steeds het oug op de zoodanigen te hebben,
opdat zij zich aan dit werk en niet nan eon
nuder, hoe mittig ook, wijden.
Met het oog hierop en dat soms zij, die de
bovengenoemde cigeusehappen van jongs too
nen te bezitten, door armoede in boone voor
bereiding gesi remd, of ook daardo ~r goheel
afgehouclen worden, wenscht Lw Collegie bij
U nan to dringen dat do Inzameling voo~
Huiphehoevenden op nieuw der Kerk worde
op bet hart gelegd en de besteding ann cone
Centrale Commissie toever ~ro~i~cc1 opdat voot
komen worde dat, gelijk nii ~om~ gebeurt, die
inzameling ongelijk en -rerk-cerd worde ann
gewend.
Ten slotte—wat Uw Collegie aangaat_-hv~ft
Uw Vergadering ‘t verminderd zeventa~ lelon
ann te vullen met eon der Leeraren in do
plaats van Ds Luck-hoff, die zijn ontslag hi oft
ingediend en van eeuen Ouderling, in de p1~%ts
van Br. J. H. Hofmeyr, die de plaats inasm
van Br. S. V. Hofmeyr, beide ens door den
dood ontnomen.

I)e dienst, die Uw Collegie te vervullen lo’.,ft
gohad is steeds ecu seer nangename geweeaL
Weinig heeft ‘t meer dan eeumaal in ‘t jaar
mooten te zamen komen. En die zamenkimst
had meestal plaats als het jaarwerk der lang
ting werci besloten.
Dan vergaderde~a de
Leden to Stellenboseh, gedurende twee clsgen.
Den eerste werd hot Examen bijgewooud en
de Vergadering gehonden; den tweede woon
den de Loden do plegtige smiting bij in do
Kerk, zamen met Leeraren en Gerneente
leden en was er ten huize van eeii don Profes
soren eene reunie der Leeraren, di~ haren
verkwikkenden inviond blijvend
gevoelen
doet.
Wij leggen de dierbare Inrigting hiermede
op het lievend, biddend hart dezer Vergade
ring en der gansehe Kerk en blijvesi
TJwe Dienaren en BroederF,

A. I.

STEYTLER, Yoorzitter.
ANDREW MURRAY.
J. H. HOFMEYR.

A. MOORREES.
J. H. NEFTULING.
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IJLAGE 20.

van het Bestuur van het Doofstommen en Blinden Instituut
te Worcester van October 1897 tot 30 September 1903.
Hot Bestuur beef t allcroerst den treurigen
plicht ~o vervullen, melding to makon van hot
groot verlies, dat do Inrichting hooft getrof
ton, in hot overlijden van den geachten Stich
ter, Ds. William Murray, op 16 mu, 1899.
Toen in 1878 do vraag gesteid word, wie on
zer looraren zich do zonk van da Doofstomnmon
en Blindon opvoecling zou aantrekken, narn
Ds. W. Murray die taak op zich, on onder zij
no bokwamo biding on vurigo voorbidding
broiddo hot work zich meer en moor mt. Hij
was niet alloon do Stichter van hot Instituut,
maar de vriendolijke vador, die do belangen
van allen in verband met do Inrichting staan
do, zoer toederlijk op hot harte droeg. Na zijn
twintigjarig voorzitterschap mist het Bostuur
zijn biding on goeden raad; het gezogend
work door hem tot stand gebracbt, zal in
dankbaar aandenken gohoudon worden.
Ter aanvulling der ontstano vacaturo, word
als lid van het Bestuur ann do H. E. Synodabe
Commissie voorgesteld en door haar goedge.
keurd, Ps. J. C. Truter.
Een tweede vacature werd veroorzaakt, toen
Ps. W. Murrays getrouwe medearbeider van
vole jaren, hot geachte lid, Ds. A. P. Luck
hoff, zich genoodzaakt zag wegens hot klim
men zijnor jaren te bedankon. In doze vaca
Lure moot nog worden voorzieu.
DOOFSTOMMEN. In bet onderwijzend
personeel vonclen eenigo voranderisigen plaats.
In hot Doofst. Dept. word Moj. I. Hofmoyr,
die zich aan de Nyassa Zending ging wijden,
opgevolgd door Me,j. J. Gie; do hoer Hum
phries, tochnisch onderwijzer, werd vorvangen
door Eerw. Polls, onderwijzer ann de Publieke
Jongensschool, alhior; Mej. van der Merwe,
tijdolijk met verlof naar Europa, word vervan
gen door Mej. do Vos. Onder do bekwamo bei
ding van den beer 13. .T. C. do Labat, bijge
staan door den beer J. J. Smit on do genoem
do dames wordt degelijk werk verricht, on in
de jaarlijksche examens door bet Opvoedings
Dept, afgenomen in houtwerk, naaien en tee
konen, gaveis do Doofstommen veel voldoe
ning. Sedert 1899 krijgen do doove jongons,
ondor biding van don hoer G. Basson, ook on
derwijs in boderwork (sehoenen- en tuigenma
ken) eeii tak van nijvorheid van veel belang
voor do Inrichting.
BLINDEN. In dit Dept. verloor bet Be
otnur do dienston van den beer G. Paterson,
(lie booM eener school te Kaapstad word. Do
hoer M. J. Besselaar arbeidt nu met huip van
(len blinden hoer .1. P. Kruger, onderwijzer,
en den osid-loerling den hoer W .)m. dii Pbessis,
de gowone schoolcursus zoo na mogelijk vol
gende; bet msiziokonderwijs berust nog in de
bokwame handen van den hoer H. Greenwood,
torwiji de oud-beerling, do heor F. Verster,
hot mandenmaken en stoolen matten met goed
gevolg onderwijst. Do blindo meisjes boron
goed naai- en bre~crerk doen, terwiji alle ge
vorderde beerlin7,e~a do typewriter leeren ge
bruiken.
Vijf jongolungen, die do volledige schoolcur
sus doorbiopen, wijden zich thans imitsinitend

ann de studio ~~or inuziok, en worden opgeleid

tot organist e c_ muziek onderwijzor. Sommige
blinden zouden gaarno onderwijs ontrangen
op de viool, doch hierin kon nog goon voorzie
fling worden gemaakt.
Do togenwoordige en oud-leerlingen hebben
een Blinclen Unie gevormd on streven er naar
eon eigen tijd~ehrift op kleine schaal in verhe
yen druk to (10011 cireuleoren. Van die school—
bibhotheek wordt gretig gebruik gemaakt.
GETUIGEXIS. Ben School Inspectour ge
tuigt in zijn rapport “1k ben overtuigd dat
het onderwijzencl personeeb zmjn best doet en
dat do resultaten van bet werk zeer bovredi
gend zijn. Beide departementen worden be
kwamehjk bostusird on do uitslag dor inspectio
getuigt van degelijko mothodon en voel gothil
digen arbeid.”
TEHUIZEN. Do verzorging on huiselijko
opvoeding dor leerlingen geschiedt nog abs
voorheen en wordt behartigd voor do doove
jongens door den beer en movr. C. do Labat,
Sr., voor do blinde jongons, door den heer on
movr. C. J. Gie, en voor beide doove en blinde
moisjes, door movr. Dr. Cnuso en mej. Steyn,
welke alien net toew-ijcling en liefde hun tank
vervsillen.
Van ernstige ziokton is do Inrichting doze
zes jaren gelukkig verschoond gebbeven, met
uitzondening van hot vonlies van eon veelbebo
vend blind meisje, Susanna Marais, die niet
bang na bare aankomst in bet Instituut ann
hersenaandoening bezweek; oen doofstomme
beerlinge, Carolina Lomberg, stierf tell huize
barer ouders san do tering.
Eenige beenlingen moesten ontslagen worden
wegens zwakke geestvermogens; een Asyb voor
zwakzinnigen bbijkt nog dikwijbs eon bestaan—
do belioefte to zijn.
GETALLEN. Sedert do laatste vergadering
cier H. E. Synode, zijn er 92 beerlingen (62
dooven en 30 bbinden) opgenomon. In hetzelf
de tijdperk hebben 65 dooven en 32 blinden do
tnnichting venlaton. Hot tegenwoordig getal
leerbingen bedraagt 78 (49 jongens en 29 mcii
jes) waarvan 46 cboofstom en 32 blind zijn. Elf
van die 78 komon nit de naburige Koloniën,
de rest uit vorsehillende deoleim dor Kaap’a’Im
me; 66 behooron tot do Ned. Geref. Kerk, 12
tot andere Kerkgenootschappen. Vanaf do
stiehting der Inriehting heeft zij nan 274 on
gelukkigen (181 jongons, 93 meisjos) golegen
heid ter (pvoeding versehaft, waarvan de
meerdorho~d eon nuttig gebruik maakte on
verblijdonc e rosuitaten bovert.
FINAN(IëN. Hot doet ons bed te moeten
rapportoerom, dat do vnijwiblige bijdragen en
coliecten, w&arvan onzo Inrichting zoo afban
kelijk is, zee.~ vermindorden en de ioopende
nitgaven in de iaatste jaren do inkomsten
ovortroffon. Ook aan vole ouders, door don
norbog verarmd, is bet nmoeiiijk de bogiesgel
den to betaben, zoodat oen belangrijk bedrag
achtorstallig is. Tijdens hot bang uitbhjven van
betaling van de Transvaabsebe beorlingon, zon
blot zonder bet begaat van don Ed. hoer J. C.
Hofmeyr uiterst moeibijk gegaan zijn.

Voor 25 van de 35 behoeftige leerlingon uit
do Kaap Kolonie, betaalt bet Opvoedings
Dept. eon hoofclelijke toelage van £15 per
jaar, terwiji de anclero tien geheel gratis wor
den onderwezen eli verpleegd. Van do overige
32, betalen sleclits 10 hot voile schoolgeld, ter—
wiji 22 tegen vermin derden prijs, varieerende
van £6 tot £24 per jam-, zijn opgenomen.
Voor 5 Transvaalsche leerlingen betaalt hun
Regeering £36 per jaar ieder,
doch voor
slechts 3 van de 6 uit de O.R.K. ontvangen
wij van Regoeringswege onderstand. Do an
dere drie zijn gedooitelijk ten koste der In
rtchting opgenomen.
Ret Bestuur zou gaarne eon noodige verhoo
ging hebben aangebracht in onderwijzerssala
rissen, ware do Gouvernements toelage meer
toereikend gewoost. Pogingen tot verlwiwing
van die toelago werden gedurig aangewend,
doch tot hiertoe met weinig resultaat.
GEBOUWEN. De Tehuizen voor de doove
en voor de blinde jongens zijn geriofelijk en
bieden nog i’uimte aan. Ret Tehuis voor do
meisjes echter voldoet niet aan do eischen en
inoet noodzakelijk vervangen worden door een
moor cloelmatig en grooter gebouw, zal het
Bestuur aan de aanzoekeu oin plaatsing, ook
nit do naburige Kolonien kunnen blijven vol
doen. Een cloelmatig stuk grond is reeds aan
gekocht en bet Bestuur wondde pogingen aan
om hot tegenw-oordig Tehuis met grond to vor
koopen.
Een andore dringendo behoefte is, hot ver
schaffen van geschikte sehoollokalen voor do

doofotommen, waar hot ondorwijs onder moei
lijkheden voortgezet wordt en nicer ruiinte
eon dringende vereischte is.
Voor de muziekafdooling van hot Bhuden
Dept. wordt thans eon gebouw in gereedheid
gebraeht, in hetwelk ook do bibliotheek en do
iliandenniakeri] zuilen kunnen gehuisd wor—
den.
ALGEMEEN. Groote bestolhngen voor
manden mooston dikwijls van de hand gewezen
worden, nangezien goon voorziening bestaat
voor do huisvesting van blinde werkliedon, die
afzonderlijk van hot Instituut zouden moeton
wonon. Zulk eon werkinrichting zou aan armo
blindon eon bestaan kunnen verschaffen ui mu
gelijk voor uitbreiding vatbaar zijn.
Do vorgevordorde leeftijd waarop sommigo
leerlingen naar de Inrichting komen, loidt dik
werf tot stremming van hot work. Aan den
andoren kant is bet onwensehelijk acer jonge
kincleron op to nemen, die nog to veel zorg
verejschen on do kosten van verpleging vor
hoogon. Ook is bet acer ontmoedigend voor
de onclerwijzers, ~vanneer ouders kinderen
thuis houdon, zoodra ze van dionst boginnen
to zijn en do opvoeding onvoltooid laten, zolfs
in gevalien waar die gratis was.
Met versehuldigde hoogachting noemen wij
ons,
t~T A. ALHEIT, Voorzitter.
.T. C. TRUTER.
I. F. A. DE VILLIERS,
Secrotarjs.
Worcester, 22 Sept. 1903.

BI~JLAGE 21.

VERSLAG
van de Synodale Colportage Commissie. 1903.

Uwe Comnussie heeft (10 eel to rapportee
ron, dat zij van 22 gemeoliten onzer Kerk
do gezarnentlijke soiii van t73/14 /10 heeft
ontvangen.
Hiervan is uitbetaald do som van £34, la
tende eon batig saldo van £39714710.
Met behuip van die Zuid Afrikaansche B~j—
bol Voreeniging is do Cornniissie or toe over
gegaaii eenen colporteur ann to stellen, den
Brooder C. N. Kompif, tegen eon salaris Van
£200 per jaar.
Doze broeder hoeft mot ijver, toogewijd
heid on voel sueces bet work gedaun, tot dat
do toepassing van do Krijgswet bet voor hem
onmogehjk maakte or mede voort to eaaii.
Colportage is nu hog meer nooclzakelijk
geworden dan te voren, on hot is gebleken,
dat, mdien men, don rochten man or toe

vindt, dit werk zonder ~‘ee1 koston kan ~vor—
den verricht. liwe Comnussie ~vi1 aanbevelemm
dat hot work zal worden voortgezet, oii wel
in verbamid mod, on met behuip van (to Zuid
Arrikaansche 1)mjbel \oreeniging.
Ann die Broodors, Leeraremi, Kerkeraads
en Gomneenteleden dio den Colporteur hebben
gehuisvest, vervoerd on ook 01) andere wijzen
geholpon, wordt mits dezen hartolijk dank
betuigd.
‘bVij tiobbon do oor to zijn,
Uwo dw. dienaren en Broeders,
P. VAN PER MERWE.
H. P. \TAN PER MERWE
.1. P. VAN HEERDEN.
J~aapstad.
19 Augustus, 1903.

~3IJLAGE 22

JAPPO~T
van cle Commissie over het Hugenoten Geclenkteeken.
1nged~iund bij de H.Eerw. Synode,
in do maand October, 1903.
~wo Commissie heelt de eel to rapporteereii
dat zij can do opdr;ieIit dci’ Synode van 189
in hare (‘Ifde zitting, wag. 29 dci ~teta), heelt
voldii an.
Spocdig na iii 100[) you (II Synoclide Vergade—
ring is hot iiaai’, na inspeetie van ver-ehcideue
cigendom men die to koop werdeii aangeho—
den, emdeii~k ~eiukt eon gesehikt terroin, hot
eduige dat dest ijds to bekoioon was, in con
centraic (led tier st ad, can C koopen, voor do
som van £10,500. Hoeivel do pi’ijs hoog sehi,1nt
zoo loon, door langer to wac’hlon, voor die
it fl ililpi a at s hi,jn a flog cells zoovecl lie bhen
iii oct en hetaleii, to 00 il bole Il 11)1 fl r do soil iien
die later your go 11(1 111 (Ic 01 o idu ebij k o no bij —
hei d wer’len geg-ven i)adelij k wcrden plan—
nen en specificatien aaLlgevraagd voor eon go—
houw, mm of mcci’ in den honwstijl van den
t0d oflzer Hugenoten—’~oorvadereii, tei’ Ivier
nagedachteius het zoo w’ordcmi opgetrokkcn,
en dat ongevecr £10,000 ko~ten mocst. Het
block ochter spoedig dat eon gcboow dat ccii
waardige plaats kon 1110(0 en ondor andere
gebonwen, welke in die boiirt reeds warca of
log zouden worden opgetrokken, veci imicor
iioii kosten ci) de Coiondssie zag zicli genood—
zaakt, cell tender, cen vIlli do iaagste, san to
Ilemen voor £23,700, volgens eon plan van de
heeren Mime en Sladdin,
met den beer .‘i.
Hopkins ~uls eonti’aotant. Hot plaii word eerst
onderworpen aan ‘t oorcleel van den (loiiverne—
1)1 cuts Architect, die daartoe vriendehjk ziJne
diensten besclnkbaar stelde.
Met hot work wercl i’eii acm-aug geiiuaakt iii
April, 1899, hebbelide do oude geboi won op
hot tci’rein ininiddebs do sonu van ~4-1.1S.G
can huurpenningen opgebraeht. 1)c comitrae—
taut verbonci zich bet gebouw gereed te 1mb—
hen voor gebriuk tegen ultimo Sept. 1900, ten
dienste der Synode die tegen October van dat
311cr hc1laI(ld was.
Op (len 24stcn Angustos 1899 word do hock—
steen vsn ‘t gehouw gelcad door ZHEd. den
Hoofdreehter dot’ Kolonie, Sir Henr
do Vii—
hers, die, daai’toe door de C’omniissie iutgenoo—
d gd. de tack go-dgun~tig op zich nail), en hi3
die gelegeuheid cone ti’effende redevoering
hield, the destijds in de Tcerkbode werd gepu—
bliceerti, en abs Bijiage, benevens andere toe
spralcon bij die gelcgenhieid ge]iouden, bij dit
Rapport )vOrdt gevoegd,
Met hot bouwen gmg hot in bet cerst voor
spocdig, docli later word hot werk vertraagd
tcugevohge van opontlioud niet ‘t• inateriaal,
dat ingevoerd inoest worden, toen wegens den
ooriog, transport van Europa moeieh1lt te be
!onbeli wa’i. Tocli konden dc Kerkekantoren
in .Januari 1901 hetrohtken worcleii, jilist in
ecu II 1d to ‘Ii, tot’ oorza he vail ii et ye rhohi Well
ubci’ ffofiiievr l\I000rs, door deii Kaapstadschicii
Kerkeraad, bet oude kantoor moest worden
geruimd en eon kamer in Bureanstraat, goed—

gilustig voor eon tijd door de 1 uiversitejt at—
ge~1ciui, loot inuuger verkrijgbaar was.
W’ij
neliten bet ecu go 1st gte oiost~inthgheid dat do
Kent loire elgone kaniers ten dionste van (loll
Zaa logo.ast igtle hon heoben. teen gcschikte
hiioi v~rtrekkon iioewhjk to bckotiien irsion.
heii pail r cia and tn at r was bet go boon zoo—
ver gcvoriler(l, (lilt ti ro~di Collate i,dniel i Icon
(It’ll (1 ortl,n verb urd.
Voor di i’ll plaat..en ill tie zaal werden ten—
(III’S gevr~iig(I VOigeuls 0011 plan van do reeds
genoclildo arointeeton, en do laagste, die vail
den contractant, don beer A. Hopkins, werci
aaligellOmell l’OOi’ (it’ 501)1 vilil £1180, welk
bedrag, wegens eeuuige wijvdgingen en ver—
bet ermgen ten gorievt’ van de loden (1cr Sy—
1101 It, ioo r lIe (‘oinn
ti nood ig geoor dec 1(1,
hit or t ott l 3S1) .7. (3 a ord vern Ic ertlerd.
too Coiiiniissie hetroort het tlat één work
Ii vol bamu I i let hot go hoitw nog loot voltooid
is, te weton eon nitgelniinven nisoriptie boven
den ineailg aaui tie straat . 1—Let hieck dat een
soIl door demi am’chitott op do
beraming go—

plaat~t U let toeroikelid was, terwijl cv boven—
dun nieniand gevonden hon worden 01)1 (lilt
work to onderneloen. l)it zab ter gesehikter
ti,jd flog iioiton ged~lIlll wordon. Ook wenii’ht
owe Coooni-sie to sngi3esteeren dat iii eon der
grooto (oHoté-KanIer~ rakken. zuilen wordtni
geplaaist voor cello Korkelijke Bibliotheek,
absiuieibe voor Olldblethell nit don tijd der Huge—
hot tn.
l)aa r l~et gehouiv ytetr Synodale doeleinden
word opgot rokktu word bet eigendom aan tie
X I’d. (4cr. K erk, vorteoonwoordigd door (Ic
ModerIltollr ill dci’ tijd, getransporteerd. Toen
fill hot work in zooverre voltooid was dat vaii
di- kaioors oil pakloiizeui Iconden wordeii ver—
Iluord , verd do rckeiiing van ontvaugst en tnt—
ga a f n car (IC ~vnodalo K as overgebraeht,

waarv~nl hijzonderhedon in bet rapport. van
demi Zaakgelastigde, als Quaestor dci’ Kerk—
hondsen, bhjken zal.
i’ii et verwi~zilug ncar dat rapport weuscht
(live Comm issic 1mg het volgonde omtrent den
fmaneieelen staat onchei’ (leaandlacht dcv H.E.
vorgnder~ng to brengon , t.w. ———Er is in bet
gelueel tot bnertoe door collecten b~jeenge
hrachit, met inbegrip van £379.10 renten Op
golden vail tijd tot tijd in de Spaarbank be
legd, de SOil vail £4,288.23. Hiervan was ech
her zooals bij do laatste Synode gerappor
I ecrd, door tie vom’ige Counmnissie uitbetaald (IC
sonu van £184.94, batende eon bedrag van

I~-i, 103.12.11 tcm’ besohikking dcv Cominissie.
(Dc huturpenningen van dc oudo gebouwon op
hot- terrein, tot dat zij moesteu afgebroken
worden, ten bedrage van £1544. 18.6, waarop
reeds vroeger ill dit rapport gewezen is, zipl
in bet totcal van ontvaugstcn zooeven go
iloenid ujet at eclogerekend, daar zi3 van bet
tot cal (101 ilitgavell aIgetrokken zijn.’b
Hot gehoiiw heeft muiet bet terrein en do zit—
plaatsen, hcnevens transportkosten, electri—
idle verbindiiug, plannen en speeificati~n, ar—

chitects eomniissie, advertentidn, rente op he—
leennigen en diverse kleine uitgaven gekost
de som van £39,453.9.2, mill de C~11.lS.6 zoo—
even genoenid, latende cell ~otaal van
£3S,908.1O8. Ti’ekt men Inervan at (IC sorn
van £4,103.12J1, die owe C’ominissie besohik—
baar had, dan blijft er een bedrag van
C34,804.17.9 nog onbetaald,
In aitninerking nemende dat ci’ niet veel
lacer (ian (‘en derde van den koop’5c’Iiat vaii
bet tei’rein in handen iva~, en dat cc op ceo
aaninerkelijk dccl van de totale iiitgaaf rente
nioe’~t ii oi’den betaaid, han dit bedrag vol—
xl i’ekt net aix J)1liten’.poi’ic~ geaclit worden
Deskiiiidigen nieencn (mt de Kei’k in bet hezit
gckoiiieii is van eon kostbaar eigelldolil togen
eon reei’ Inatigen pi’ijS, en dat (‘en d ei’i~elijk
geboiiw tii~iiis diiizende poiidt~ii mccl’ zoo kos—
ton.
Ret geboiiw’ is met opgetrokken, gelijk bet
ook niet in bet clod dcc Svnode lag, met het
Oog 01) gc]delijk voordec]. Gaarne son sure
(0111 lIlissie tegen cen veel kiemer nitleg, zich
bepaaid hebben bij cen gehouw’ nkel voor ker—
keii ikp (loelcinden l,eci eni ci
T)och toen het
hh’ek , dat dit n ict 1(011 gesel i (deli au reeds
goiiociii~Ie i’idoiieii Ijioft iiwo Comm iS~ie, limet
lic’l nag nolc 0]) cii’ bs’tei’c iiithi’eidiima van de
wei’k sn iii 1 ilon ii cc 1’~ cm’k, ceo a mutt mu vertrek—
ken ill heidc rleugels aanuzehouwd, die koncien
verhuni’d worclcn, totdat dc heck ze voor eigen
gebi’nik inoclit noodig hehben.
In bet afgeloopen kerkjaar ic cc nail linac—
pennmgen ontvangen de soni van i~l9SO.1(3,
uvaarimit de rente Op bet ver’.c]ummldigde hedi’ag,
henevenc kosten van repacatiën. hela”tingen
Cli assucantic koiiden wordea gevonclen, zon—
dec dat ietc vooc Zaal, Comitdkanmers, Kerke—
kantoor cii ]ui’andkamcr i—ooj’ het ,~cclnof in mc—
kening wei’d gebi’aeht. Sleclits wecci voor gel
den, tijdelijk nit het Synodalo Ponds voorge
sclmoteju, geen rente betaald, daar bet gebouw’
bet eigendoni dci’ Synode is, die de inkomsten
in verband imuct bet Gecienkteeken h’ekt, (loch
nan den anderen kant ook vooi’ de iiitgaven
aansprakeh1k is.
[lit bovenstaand financiëel overzicht zal bet
(icr HE. Vergadering duidelijk zijn dat de
Corninissie dc Kerk niet in een schuld heeft
gedoinpelcl, waaraan geene bitten ‘verbonden
zijn. Zij hoopt eehter, dat de Vergadering
haai’ mi’ei’k niet ml besehoumm’en als sulk eene
welgeslaagde financiëele onderneming, dat het
niet. noodig is een verder heroep om bijdragen
0~ de Kerk te doeu,
Integendeel wenscht zij van ganseher bartc,
chat, waar men a) meenen moeht, dat de addi—

tioneele vertrekkon voorloopig zolfbetalend
(henen te zi~i), de Synode de noodige stappen

sal doen, om de Synodale Zaa~ met de Comitd
kainers, en vertrekken i’oor bet Keckekan—
toor, al~mnede den grond, w’aarop zij stalin, zoo
spoedig mogelijk at te betalen.
Live C’onmniis’.ie herinnert eraan dat in do
lm’at~te Synode hesioten werd, dat de inzanue
ui~a in die genmeenten Soil worden voortgezet,
daar zij (de Synode) gevoelcie dat de so ii iti
ha mid (11 op lange nit niet toereikend was.
Sleciits ernie genmeente heeft ann (lit besluit

voidaan. Ongelukkig bi’a], spoedig nadat met
bet bomnven ccii aanvang werci geinaakt, de
betreni’ensw’aardige oorlog nit ; anders son de
(olnhlmissie reeds lang een beroep Imebben ge—
daan Op onze geineeaten in den geest van bet
jenoenide Synodaal hesluit.
Zij iegt deze zaalc thans in den boezem (icr
Vergadering neêr in bet vei’trouwen dat die
cenxgezirudlieid en hai’telijlce medewerking (lie
ons volic in de laatste jaren hebben geken—
lnerl(t in bet belpen lenigen van den nood van
lijciende ctamngenooten, ooic niet ontbrelcen
znl]cim in bet afhetalcn van ecu Monument ge—
sticht tem’ dnnkcai’c nagedaclutenis van vcome,
waardige \ooi’vaderen, op me t credit bet
ivoord van den Psalmist op den lioeksteen
“Op U bebben onzo Vaders vertromvd,” ian

worden tougepast.
Terw-ijl nw-c Coni nHs~ie lunar werk nêerlegt,
mumet dankzegging tot den Milden Gever van al
bet goedo, voor bet gespaarde leven, mist zij
toeb den nit haai’ getal, den Br. J. A. Barn,
(lie steeds cen ijverig lid dci’ Bonn’ C’onimissie
is geuveest, en wet gexpaard wei’d cm het ge—
boumv i-oltooid, cloch niet ann zijn dod gewijd
to zien.

Dat de Goede Hand onzes Gods over (lit ge—
(lenkteekeu nuoge zijn tot in verre nageslach—
ten, en dat bet stced~ lnogc bevonden worden
te zijn cell middeupunt van Cluristelijkc werk—
zaaniheid in verband met ouze Ken, is de be—
(le van
U ll,Eeniv, Dvi’. Dienaren & Broedet’s,
A. MOORREES, Voorzitter.
A. MURRAY.

C. F. J. MULLER.
A. D. LUCKHOFF.
B. P. J. MARCHAND.
A. STEYTLER.
J. A. SMUTS.
‘P. J. H. HOFMEYR.
J. 11005, Scniba.

BIJLAGE 23.

F~AFFOPJT
van de Commissie voor Arbeidskolonien aan de Hoog—Eerw.
Synode vorgelegd.
Ret werk aan deze Commissie opgedragen
is zoodanig ontwikkeld dat zij er moeilijk een
beknopt overzicht van geven han.
in de Synode van 1894 werd haar gevraagd
te overwegen ~vat aan de zaak gedaan hon wor
den. In 11397 hon zij rapporteeren dat de Re
geering can de Kerk twee piaatsen, Kakamas
en Zoetap, aan de Oranje Rivier in bet district
Kenharcit gelegen, voor het dccl eener Ar
beidskolonie had afgestaan. Aan haar ~verd
toen, bij de negende zitting, “volmacht gege
yen em op die plaatsen eene Kolonie voor ar
me blanken te stiehten,” het aan de Commis
sie latende, ‘om bet noodigo geld te vinden,
en de noodige schikkingen te maken, ten em
de dadelijk den arme blanken te hulp te homen, en zich in deze te bedienen van de on.
dersteuning der Regeering.”
Bij de elfde zitting werd besloten staande
de vergadering een subscriptie lijst den leden
aan te bieden, waarop zij yoUr eene vaste som
uit hunne geineenten konden teekenen, of oni
een speciaal Collectant voor het doel konden
vragen.
Dc lijst van bijdragen, aan dit rapport ge
becht, toont wat en door wie er voor het dod
is bijgedragen. (Zie Bijiage I.)
Van de Regeering werd ontvangen de sorn
van £2500 onder de voorwaarden vervat in
Parlements besluit (Zie Bijiage II.)
Vercier heeft de Commissie geld moeten op
nemen voor de voltooing en uitbreiding van
het werk, zooals blijkt nit nevensgaande re
keningen (Zie Bijiage III.)
Sedert de laatste Synode is aan de Commis
sic toegekenci een derde plaats, Dc Neus, on
der zekere voorwaarden (Zie Bijlage IV.)
Dc Commissie zag zich genoodzaakt, ten
einde genoegzame veeweide voor de Kolonis
ten en hat beheer van alle gronden rondom de
watervoor te verzekeren, deze plaats ook in
bezit te bebben. Dc Arbcids-Kolonie can het
zuiden der Oranje Rivier heeft flu een uitge
breidheid van circa 28,000 morgen.
Zoo kort mogelijk na de Synode werd een
annvang gemaakt met de Besproeiingswerken,
under bestier van den onvermoeiden, zelfop
offerenden l3roeder, Eerw. C. Schröder, met
(Ic heeren Jacob Lutz en P. .J. Rays als zijfle
cssistenten.
Een heschrijving van de ouderneming in het
bijzonder te geven, aeht de Commissie onnoO
dig, dear zij zich hierin bedienen ken van rap
porten door onpartijdige deskuncligen.
Dc verwikkelingen der laatste jaren, het
gebrek aan goedkoop transport, ann geidmid
delen, en aan verder volmaeht der Synode,
zi,~n oorzaak dat bet werk niet veel verder ge
vorclerd is. Gaarne had de Commissie de vele
aanzoeken van verarmden, die tot haar kwa
men, aangenomen. Tegenwoordig zijn er 82
van can Kolonisten toegewezen. Dc verlen
ging dci takvoor near de eilanden, en van de
ioofclvoor near de greuzen van Kakamas en

een vierde plaats, Hartebeestriviermond, ton
westen van Kakamas, zou can nog $0 families
plants bezorgen. Dc Commissie is in corres
pondentie met de Regeering over doze vierde
plants.
Ann do noordzijde der Oranje P~ivier, beeft
un-c Conunissic seven en ccii half plaatsen
angekoebt, waarvan twce can do llinnenlancl—
~che Zending Commissie voor ecu Zending
static zijn afgestaan. Dc uitge.trektheid der
plantien can die zijde staat op circa 50,000
morgen. Deze plaatsen grenzen a~le ann de ri—
vier, en men schat den grond die dear oncler
ecu voor gebracht ken worden op 2500 tot
3,000 morgen.
Ret dod der Commissie was en is om Be
sproeiingswerken, uitgaancle van dezelfde
punt als de Zuidervoor ook can de Noordzijde
te ontwikkelen. Daarmec was reeds ecu can
yang gemaakt, toen de oorlog uitbrak. Een
heschrijving van het gedane wordt gevonden
in Bijlage V. Ret water is reeds uitgekeerd
uit de rivier en 2300 yards dier veer zijn ge
maakt.

In dozen aankoop is de Commissie verder
gegaan dan de opdraeht van J.897. Toch is zij
er niet toe overgegaan dan na raadpleging van
zoovele broeders, loden der Synode, als zij be
reiken kon. Ecu vergadering dezer Commissie
met de Binnen- en Buitenlandsche Zending
Commissiën en andere broeders werd ook des
tijds te Stellenboseli gehouden. Dc Commissie
vertrouwt dat de Synode niet voor den cm
yang der ondernemicig sal terugdeinzen: want
is die groot, de treurige behoefte is nog vee~
grooter.
In elk .geval is de onderneming tot dusver
goed geslaagd, dank zij den Heer!
Dc waardeering door den afdeelingsraad van
Kenhardt voor belastings doeleinden—van de
Zuid Arbeidskolonie—bedraagt £20,000.
In bet afgeloopen jaar werd er cen oogst in
gezanield van tussehen de 2000 en 3000 mudden koorn, die tegen £3 en £310.0 van de
hanci werden gezet.
Dc Coinmi~.de betreurt dat zij tot dusver
heel iveinig ann gebouwen heeft kunnen doen,
en wel wogens do behoefte aan levensmiddelen.
Baar eerste work was om een levensbestaan
ann de Kolonisten te verzek-eren. Tevens was
en blijft transport van bouwrnateriaal zoo
verhiedend hoog, dat zij het verder bouwen
tot ci regen gevallen is moet uitstellen.
Be diensten worden nog altijd in een net
selierm gehouden. Ook dient dit als school.
Tijdens bet laatste bezoek—van Ps. Botha en
den Convener in Sept. 1902—werden 41 kin
deren gedoopt en do diensten door over de 400
personen bijgewoond.
Ret getal kinderen op school is thans 85,
met den beer Pieter E. Beyers, gecertificesrcl
onderwijzer, aan bet hoofcl.
Be eenige gebouwen—behaive woningen
door kolonisten opgetrokken—die gereed zijn,

sun
Pakhuis, geboiiw voor dorschimchLie,
en moleuhuis. Ann bet pakhuis ziju or
\voonkaluers met keuken, waar Br. Schröcier
zijn verblijf houcit. F~eis woning voor dic’i Br.
en ziju huisgezin is con dringende verai~ ~
to moor daar do kamers door bent bet rohkon,
benoodigd zijn voor graun.
Do noodzakelijlclteid van doelmatige Kerk
en Sehoolgeboini en, wordt erkend, dooli, zooau boven gezegd, ontbreken do fonds’~n ii
transport verbiedend Iloog. Veor bet school
gebouw heeft do Coinniissie £200 van do C~on—
missie der Inclustriee!e Inrichting, Kiapet ad,
ontvangen.
Na hot sluiten van don vrede zijn tie iittga
von aanmerkelijk gew-ecst.
Dc dorsehmachine en niolon lagen to Victo
ria West en aan do Kaapstad voor moor dan
tivee jaren: transport dat vddr den oorlog 7/6
per 100 lbs. bedroeg, wac tot £1.5.0 per 100
lbs. gestegen. Pi,jpen voor do verlenging der
voor naar de vruchtbare eilnnden lagen eveneons to Victoria Wect Statie en moesten tegen
dat duur transport vervoerci worden. Br.
Schröder is thans bezig root die verlemiging.
Uwe Commissie wil gaarne dat do Synode in
bet overwegen van hare uitgaven, in het oog
zal houden, dat eon aanmerkelijke som van
ronten, geduronde den oorlog toen alles stil
st,ond, is verloren gegaan.
Hot is dan ook met vcel hoofdbrekens en
ovorleg, dat do Commissie met hot werk kon
voortgaa.n.
Zij sal nu van de Synode opnieuw volmaeht
moeton bekomen om geld op to nemen, en zoo

die gogcvon wordt, is er geen nmoeilijkheid out
geld tegen billijke renten voor do voortzettmg
van bet work to bekomnen.
Wat bet geestelijk work betreft,—zal de Sy
nude duidelijk aan do hand mnoeten gevon wat
bet Kerkelijk vcrband dor Arbeidakolonie sal
zijn. Do Ring van Beaufort is zelfs met do
(ommiscie overcengekomcn cm tic Arbeidsko
ionic tot eOn gemoento te vorkiaren, met do
bakons lijnen dci Arbeiciskolonie, Zuid en
Noord, als grenslijnen. Intusschen hceft tie
Commissie eon overeeukomst getroffen waar
door Br. Schrbder, als lid van den Kerkeraad
van Kenhardt, toezicht heeft over bet geeste
Iijk work.
Lidmaten aangenomen en kiuderen gedoopt
zijn echter in de Arbeidskolonie registers op
gonomen: ook blijvon do logos onder beheer
i-an do Arboidskolonie Commissie. Ds. I. van
Heerden, wien do dank der Commissie mits de
zen gebracht wordt, bedient hot avondmaal
bij gologenheid en verleent aan Br. Schröder
huip van tijd tot tijd. Gedurendo den oorlogs
ti-jd en kort daarna was de Godsdienst-onder
wijzer, do brooder Van der Merwe or werk
zaam.
B. P. J. MARCHAND,

Convener.
D. S. BOTHA.
A. A. Waxen.
J. J. SCHOEnAN.
J. nix Pisasis. Seer.

BIJLAGE 24.

~E~~AZPP ORJT
van den Zaakgelastigde ingediend bij de Synode der Ned, Geref.
Kerk van Zuid Africa in October, 1903

Be ondergeteekende heeft dc cci liet vol
gend versing zijner werkzaanilieden can het
Kcrke—Kantoor sedcrt de lnatste i~ynode nan
ii ire H. 1~. \crgadcring voor te leggen.
1. BE FONDSF~X TN RET ALGEMEEN.
Als Qunestor dci diverse fondsen o1i:~er K erk
ii.~eft hij op dit Lantour sedert. lie laatste Sy
il(idC ‘~eor de Kerk,jaren I .1 n.h 11*17 tot 30 .J ii—

iii 0)03 ontvangen de soni van £129,084.13.10,
des gemiddeld £21,014 per annum. Bit
wag als seer bevredigcnd geacht warden als
men daarhij in aanmcrking neemt den toe—
stand, w-aarin Ii ct land verkeer ic gedurcnde
die Jaren.
Wel is waar zijn ci’ cnkelc fondsen, die eels
tekort aanwijzen, (loch cr zi,jn andcre, die in
de afgeloopcn zes ,jarcn annmcrkclijk stcrker
geworden z~n terwiji voorts (1001’ de bercid—
ivilhgheid en vrijge.vighcid van (he gemecntcn
onzer Kerk, die winder ilooi’ den oorlog gcie—
den hebben, do Kerk in staat was hare hc—
staande ini’iehtingen in stand to hoiidcn en,
in enkele gevalien, ze]fs nit to hrcidcn. Daar—
voor gevcn au Godo (Ic ocr.
In bet. totaal van (Ic gczamcntlijkc out yang
sten is wci hcgrcpcn ecu aanmei’kclijk hedrag
aan rcntc—ongevcer £38,500—dai echter,
hocivel nt. ,juisi d irckt afkomstig vaii loden
onzer Kcrk, tech dc vruclit is van knpAa]cn,
door dc Kork van tijd tot i ijd bi~oengcbrae1it.
Ann lcgaten a erd ci’ gcdiircnde do sos jareit
ceo gezamcnt~ijk hedrag van 014,3(12 cot van—
gell. Ook (I cot Cr O~ gowozell tc worden, ([at
er duizeuide pon(len voor Kerkehjke doelein—
den werden gecollectcerd—zooals voor (Ic Nya
saland-Zending, do Inric’hting te Worcester
voor de Opleiding van Zendelingen, bet Boot—
stommen Ins±itiiut, plaatsehjk Zendingwerk
in (Ic gemeenten, den ‘roinvon Zending Bond,
ens., gelden die niet door bet Kerkekantom’
zljn gegaan. (Ook is in bovenstaand totaal van
ontvangstcn niet begrepen eene sow van
£S,266.19.6, fee behoeve van ooze door den
krijg verarmcle Koloniale stain— en geloofsgo
nooten, en Rulpbehoevende Predikanten, zoo
al niet uitslniiend, dan toch hoofdzakelijk
door personcn tot ooze Kerk behoorende bij—
gedragen. Baa r de ondergeteekende thesaui’ier
van dit fonds was, gingen deze gelden ook door
oiis Kassa bock, docli werden overigens afzon
dlerliJk geadinin istreerd door eene (bmw iisie
van 3 predikautcn en 3 leden onzor Kd’rk).
Ret Hugenoten Gedenkteekezi Ponds is mo
de in hovenstaand totaal niet begrepen en
wordt afzonderlijk in dit versing behandeki.
[it do volgende opgaaf sal blijkcn wat door
elk fonds respectievelijk werd ontvangen en
uitbetaald sedcrt 1 Juli 1897,

1. DR BTNNENLANDSCHE ZENDING.
Sable 1 .Juuli 1897 £229.15.3.
Out.vangen
Van 1897—1898
.01005 7 1
1898—1899
1239 2 10
11(99—1900
i057 1 10
1900—1901
873 18 6
901—1902
872 15 6
,,
1902—1903
1277 4 11

Uitbetaald:
859 8 8
915 18 9
1115 9 6
1370 16 9
883 13 ‘~
1277 16 4

Totaal
£6325 10 8 en £6423 3 2
latende een saldo van £1322.9 op 30 Juni,
1903. [it deze cijfers hlijkt, dat er gedurende
do 6 jaren do som vail £97.12.6 meer is uitge
gevoil dan ontvangen. Oak sal het met eon enidol oogopslag blijken, dat gedurende den tijd
toen de krijgswet bepalingen streng werden
gehandhaafd, vooral in 1901 on 1902, de in
komsten aanmerkeh~k kiciner ward, daar do
speciale inzameling door de Rings Zending
(ommissies niet geregeld kon goschieden en
zelfs de gewone jaarlijkscho collecte in moor
dan eeoc gemeente niet kon gehonden wor~
den.—
Baar de Synodale Binnenlandsehe Z. Coni
nussie in haar Yersiag uitvoerig den financieo
len staat bespreekt, naar aanleiding van cijfers
nit dit kantoor haar verstrekt, troedt do on
dergeteekeude, ter vermijding van lierhalin
gnu, iu goene verdere bijzonderheden dessan
gaande.—
2. BE BTJITENLANOSCRE ZEN DTNG.
$aldo 1 Juli 1897 .0271.15.2.
Outvangen
[itbetaald
Van 1897—1898
£3844 13 10
3317 11 7
,,
1898—1899
3330 15 10
3516 19 0
1899—1900
2871 10 6
3001 7 3
,,
1900—1901
3214 5 4
2382 9 3
,,
1901—1902
2938 14 4
3101 15 0
,,
1902—1903
3659 10 3
5590 18 2
Totaul
£19,859 16 1 £20,911 0 3
lateride, na aftrek van bovengenoeind saldo,
ceo nadeelig saklo van £7799.0 o}) 30 Jnli,
1903, dat zooals nit. hot verslag der Biuitoni.
Z. Commissie blijkt, sedert aangegroeici is tot
£1,200. Wij schrijveis dit “tekort’’ met toe
can verminclerde belangotelling. Hot treft ons
dat in hot jaar 1900 zijnde het eerste jaar van
den oorlog bijna £1,000 minder word gecol
loeteerd dan in hot. jaar 1898; terwiji ook in
hot jaar 1901—1902 do ontvangsten aanmer
kelijk winder waren dan in do jaren voor on
na den oorlog. Do oorzaak moet dus vow’ eon
groat deel oak hier in den oorlog gezoc’ht wor
den. Aan den anderen kant zijn de uitgaven
hoogor dan vroeger geweest, daar het getal
arbeiders sedert do laatste Synode verineer
derd is, al moest ook hot work in enkole dee-

len van one Zendiugveld Fijdens den oorlog
stil staau, doordien zendelingen nit huniie
werkkringen werden verwijdercl door de miii—
tairen. Er was in dien tijd meermalen geen
gelegenheid d~ salarissen onser zendelingen te
verzenden; vandaar dat in bet in atste kerk
ja.ar, toen de postgemeenschap herstelci was,
(le nitgaven meteen zoo hoog stegeii dat een
nadeelig saldo een noodzakelijk gevoig was.
Onder normale ornstandigheden son de minder
gunstige staat der kas spoediger ontdekt en
verholpen zijn geweest. Dc ondergeteekende
hoopt, dat bet beroep der Commissie op do
Kerk tot eene specialo poging leiden sal orn
do sehuld te vereffenen. ~prekende over de
bijdragen voor Bnitenlandseh Zendingwerk is
hot nauwelijks noodig hiorbij te voegen, dat er
duizende ponden voor zendingwerk buiten do
Kaapkolonie, voornamelijk in Midcleu Afrika,
worden bijeengebraeht, die niet door onse hoe
gen gaan.
No~g dient onder bet hoofd “De Zending”
vermeld te worden ccii nobele erfmakmg van
wijien deca Br. J .~ . Barn, zijude een vijfde
dccl van zijn nagelaton hoodel, dat onder den
naani van “Ret Barns Zenr1in~ Forirle’’ ten be
hoove van do Zending onser Kerk door de Z
A. A c~ooiat ic sal we nice goad ni H ~~treerd, en
wearvan misc Kerk do rent e trekken sal, on—
dci’ sekere bepa lin~’~n. I\I en verw’aeht dat de
route miii ~tons £2,000 per annum sal hobo—
pen. Tot hiertoc is nog niet’~ out vangen. Vol—
gons do heivoording van hot testament sal wel—
licht eerst eeoc Commissie moeten worcien be
noemd
3. HIi~T THEOLOGISCH SEMINARIE.
Saldo 1 Juli 1807: £23,063.14.
Ontvangen:
Uitbetnald:
Van 1897—1898
£3515 16 9
2055 7 2
,,
1898—1899
7517 12 1
2047 7 5
,,
1899—1900
4836 10 5
3517 8 6
,,
1900—1901
3654 15 10
2787 14 4
,,
1901—1902
3171 11 7
2787 6 8
,,
1902—1903
7311 11 6
2822 9 9
Totaal
£30,041 1 2 £16,019 13 10
gevende eon saldo van £37,086.88, (do £1,000
van do genleente Paarl niet mode gerekeod.)
l)it fund’~ is rum Cl4,000 sterker geivorden
sedert do laatste Synode. Doch de vermoerde
ring is bijna nitsbnitend hot gevolg van mime
legaten, (lie, soonls uit bet Rapport der Cura
toren, door eijfers nit (lit kantoor versehaft,
blijken sal, eon gesamentlilk hedrag i-an
£13,722.16.6 uitmaken. Trcklen wij deze le—
gaten van bet totale hedrag van ontvangsten
af, dan is er nan collecten, bijdragen voor III.
Professor, en renten op belegd kapitaal ont
vangen £16,318.4.8 tegen ccii nitgaaf van
£16,017.13.10, niakcudc con goiniddelde in—
koinst van circa £2720 p. a. Dit is sedert de
nanstelling van eon vicrdcn Hoogleeraar on
geveer do som, die jaarlijks benoodigd wordt.
Daar de Znsterkerken in do aangrenzende Ko
bonign sich bereid hadden verklaard het sala
ris van den TV. Hoogleeraar te vinden, souden
de gewone inkornsten aanrnerkelsjk grooter go
weost zijn, ware bet niet voor de treurige ge
heurtenissen waarop hierhoven reeds gezin
speeld is. Die Zusterkerken zijn editor vast
hesboten hare bebofte na to komen, zoodra de
ornstandigheden dit veroorioven. Van enkele

gemeenten in (10 Tman’o-aal siju or ook reeds
na den oorlog heniocdigende hijdragen ontvan-.
gen, on do Quaesl or van (le kei’l( in do ô.~ .K.
lioopt ook spoedig eon remise to doom i’Jet
(lie beloofdo ludp en do voortdi rcnde heroid.
vaardiglicid van do genicenten nnser K ork nm
cleze inricliting to oiidcrsteuiieii sal, muecuen
wij, de noodzakelijke verbeteming ian de ge
boucven knnnen aangebracht evorden nit het
Fonds, mits liet Kapitaal daardoor niet gere
duceerd wordt tot heneden do £30,000. Ware
het niet voom deze rmoodzakelijke uitgave dan
zouden ivij vrijmoedigheid gehad hebben, als
Qnaestor van hot Fonds, te suggesteemon dat
do speciabe bijdrage voor Then Professor, die
van £310 tot £380 per jaar lcvert, niet langer
noodig is.
Dc Korte Staat van hot Ponds word jaar
lijks in do “Kerkbode” voot do aandaclst der
Kerk gebracht. Voor het afgeloopeu Kerkjaar
waarvan do boeken geauditeerd sijn, is o n
v a n g e n: Gewone collecten £630.3.2; Tile
Professor £34010.2; bijdmagon nit Transvaal
£15817.6; Coilegie penuingen £270; Legaten
£4,211.3.4; Rente op kapitaal £1,729.11 .4;
en n i t b e t a a I d : Salarissen der Professo
men £2,400 ; huishuur van 2 PmoFe~soren £240
.\ssnmantio en helastingen £25.17.2 ; ilepamatie
ann gehoimuon £5117.1 : 1—lonomarimini ann Sy
nod. Fends £30
(nntri hntie ann Pensjoon
Foods £30; llooken, andere hoambten en Di—
versen

£41.15.3.—

4. RET PlIED. WED[WEN PONDS.
Saldo op 1 Juli 1897: £54,511.6.11.
Ontvangen:
Uitbetaald:
Van 1897—1898
£3955 11 0
2784 7 6
,,
1898—1899
3901 16 2
2979 15 2
,,
1899—1900
3619 1 0
3088 7 2
,,
1900—1901
3961 19 4
3381 8 5
,,
1901—1902
2659 17 9
3200 15 2
,,
1902—1903
5778 13 2
3388 19 0
Totaal

£23,876 18

3 £18,823 12 5
op 30

gevende een saiclo van £59,564.12.11
.1 nni, 1903.

[it bovonstaande opgaaf blijkt, dat hot
Ponds, sedert de laa(si.e ~yncde, verineerderd
is met £5,030.u.0. Bij de vorige Synode was
bet bedrag van veiniecudering naar evonredig—
heid grooter, t.w. ongeveer £3,500 in 3 jaren.
Toen ivaren em 34 wednwen thans zi,jn or
40, die eon gesamnentlijk boding van ongeveor
£3,300 p. a. trekkcn. l~r w aren teen 1(52 deel—
liebbers ; thans 15 (lilt gotal gekiommen tot
176. Men dient niet nit hot oog to verliesen
dat, naamniate hot Fond,, aangroeit, die vcmant—
woom’dclijkheid ook grooter wordt
Bij do ovorwcgilig vine con veorstel tom ver—
mneemdering van do toclagen ann de weduwen
mimoe~ lneiop wordcn gelet, alsmede op do to—
genwoordige verhonding van ontvangst en uit—
gaaf. In hot afgeloopen kerkjaar is em voor dit
Fonds ontvangon :—Aan Reffingen £516.11.6,
Contributie £590.10. 0, Inlegpenning. £2045.7
en monte £4,467.6.1. Ret son echter niet road
zaam zijn op doze common eene bemekening
voor de to~kornst to bouwen, daar in elk der
genoemde items achterstallige golden begre
pen zijn. Do gemiddelde opbmengst voor do 6
jaron was £3,979 en de hoogsto nitgaaf die van
‘t laatste jaar, £3389, latende eon bedmag van
£590 per jaar ann do credit zijde. Met doze

cijfers voor ons, en ill aanmerking nemende,
dat ongiveer £200 van ‘t gonocinci surplus in—

logpeuinugen aiju, kunnen wij de verhoogde
toelage van £16 per jaar, zooals voorgesteid,
met aanbevelen. Met bet cog eehter op bet
wetsartikel, waardoor het kapitaai wordt be
scherind, zelfs indien daardoor de toelagen
nineren vorniindoi-d \VOt (Ion, sal, meenen wi;,
00110 vorniterdu ring voo r hot tegenwoordige
van £12 pc r ainuim hi noon we rden t oegestaan
aanvaugende van I ‘Jo nitari ik., (ins OP 31
Maart. Eene berekening van ccii ickenkundi—
ge sal- niet nog tijden~ deze sitting dei’ Synode
kunnen ~voi-den verkrugen dccli sal vodr de
ecr~Lvo1gonde Synode kuhn-n ge~c-hieden ; eli
liet sal oils aangenaalll zijn, tel’ ~vil1e van Oil—
ze iveduwen en w-eezen, indien het aisdan blij—
ken nioi-ht dat de nitreikiig van de toelagen
volgens ‘t vermeerderd tarief van £12 per jaar,
op cell gezoiide financieele basis rust, en niet
beliocft te worden lierroepen.
Er is slog eene zaak waarop de Ondergetee
keude, in verband met dit Fonds, wcnseht te
WiJZeiI, te weten : de wensciielijklieid van ver—
duidelijking van Art. 376 § 2, waarbij zij die
30 jar~n gecontiibueerd liebben vrijgesteld
worden van de bepalina van eon extra bijdrage
van £5., in geval zij uit do ciienst ontslagen
worden, oni CC1I seculair ainbt to aanvaarden.
6. HET PRE1). P.kNSIOEN FONDS.
Bit Foods is van £11,877.13.9 op 30 Juni,
1897, a~uigegroeici tot £32,053.10.9 Op 30 Jnni,
1903, cern’ vermeerderiug van £1U,175.17.0,
sedert de laatste Synode. Be on±vangsten ge
durencle de 6 jaren w arch £19,161 .13.1, te we—
ten : .\an iikegpc-ninngen cii ~ohuldbiieven af—
betaaid £1,612; Contributies £4,748.16.6 ;ren
te £12,800.16.7. Be uitgaven gedurende dien
tijcl wards £8,98.5.16.1, di. ongeveer £1,500
per annum.
Tegenover 7 in 1897 trokken op 30 Juni 1903
lie g e n predikanten toelagen uit het Fonds,
waarvan 6 het voile bedrag van £200 elk, en
de anderen £88.6.S, £111 en £1044.0 ter aan
viilling van do peiisioenen van ‘t Gouverne—
snent tot £200 p. a.
Bi1 dcii aahivaiig van ‘t loopend Kcrkjaar is
el ddfl ponsionaris bijgekonien ; zuodat thans
ecu ,;aariijkseii bedrag van mini £1,700 voor
pensioeiieii wordt vereiselit.
Er zijn seclert do laatste Synode 9 iuenwe
genieenten tot liet. deelhebberseliap toegetre
den, onder de 4e kias, en den onder de 2e kl.,
gevende tot heden een totaal van 96 gemeen
ten, die deelhebsters sijn, benevens 3 aandee
len voor de Professoren, 1 voor Robben Eiland
en 1 your den Zaakgelastigde.
‘rerwiji de staat van ‘t Fonds bevredigend
kan geaclit worcien, nioet de ondergeteekende
tocli er op wijzen dat i[e vermeerdering van
[tel. kapitaal’ naar evenredigheid kleiner sal
worden, au onder (Ic eersti en tweede klas
haast geen eukele geineento nicer toetreedt,
terwijl de classificatie thans zeide~ de 4e klas
te boven gaat.
6. RET SYNODALE FONDS.
had op 30 Juni 1897 een batig saldo van
£8088.4.
In hat kerkjaar gebindigd 30 Juni 1898 werd
ontvangeu de sorn van L2,897.8.9, te weten:
—Heflingen £2,446.10.6, opbrengst van Al-

•

manak £8616.8, Honorarium van andere
Fondsen
£215,
Vorinen en Wetboeken
£2117.9, Kerkeraads exempiaar van de Kerk
bode £40.3.4, Examen en legitimatiegelden
£ 81.0.6.
Daartegen
werd
uitbetaald
£4,733.43
te weten Kosten van Synodale
Comnsis~.ie en Synode £3,839.6 .10, Honoraria
Scriba en Actuarins £60, Salamis van Zaakge
lastigde en Klerk, benevens Kantoorhuur
£623, Voor Kerkeraads exeinplaar van Kerk
bode vnnr 2 jai-eu £101), liiiskosten vail Depu—
taties £36.19, rente £20, Kosten van
F~xaiiiina en Coinmissics L22.18.i1, Diversen
£31 .17.9.—Ret Fonds had dus in bet kerkjaar
1897—98 ccii tekort van £1,0-19.7.2, dat ccii
icr in ‘t volgende jaar kon worden afbetaald.
Er bleef toen slechts ne sonima van £249.4.7
in kas ; welk saldo op 30 Juni 1900 vermeer—
derd was tot £1,748.6.2.
Ret totaal van Ontvauri-ten vool (le 6 jaren
was £18,234.1 .0, en de uitgaven £12,698.2.4;
zoodat ci’ op 30 Juni 1903 ccii batig saldo was
van £63417.0.
In het totaal van ontvtnigsten is begrepen
do som van £70917.10, o~ibringst van kaniers
ill ‘t Hugenot ii Gobono . in ‘t voonlaatstc
jaar, en (met nibeiirip van eleetrisoh licht)
£2,031.1S.0, in t laaRte jaar en bij nle nit
gaven is cr in 1901 en 1902 ecne soni van
£1,681.7. 11 voor bela~ting, assuranti e, repa
ratie en rente op ‘t eebonw, en in 1903 fegen
over de huurpenningen en electrisch liclit zooeven genoenid (L2,051.I8.0), de som van
£1,875.18.7 uitbetaald, latende voor dat jaar,
toen de ineeste kaniers en kantoren verhuumni
waren, een balans van £171.19.11 ten faveure
van de Synodale kas.
Of dit gunstig resultaat permanent zal zijn,
zal de tijd moeten leeren.
Dc Inkomsten van het Funds ward geinid—
deld .sleclits £2,174 per annum sedert de laat
ste Synode, niettegenstaande in twee of meer
jaren geene Ringskosten zijn afgegaan. De
oinstandicheden van het land waren ecliter
niet norinaal, en te oordeelen naar de op
brengst van die Ringen, wier Quaestors reeds
verantwoordiug liebben gedaan van do geheve
ne penningen voor ‘t afgeloopen jaar znllen
de inkoinsten ditniaal cell ia~i~ honderci pun—
den liooger zijn dan in vmoegere jaren.
Doch ook de uitgaven vermeerderen en
len buijven toeneinen. Be Ringen hebben in
1902 geko~t £562.l0.11, de kostei~ der Syno
dale vergadering sullen toenemen, en het Ker
ke Kantoor, waar tot hiertoe de grootste eco
nomie werd beoefend. is een adnnm.tratic vaii
zoo wijden omvang gewordcn, dat ook daar di
uitgaven sullen nioeten vermeerdcrd worden
wegens de noodzakeiijkheid van eon vermeer
derd personeel. Ook denken wij aan de drin
gende nooclzakelijkheid dat de Kerk haar eigen
drukpers sal hebben.
Met het oog op at deze additioneele uitgaven
in de toekomst is liet wensclielijk bet surplus
in de kas zooveel mogelijk te sparen en sullen
wij hever zien, dat de Synode tot do voorge
stelde verhooging van do vaeatie golden vail
7s. (3d —lOs. per dog, hoe iiiilijk dii voriiiio—
ging cok op sieli selvo xi], in nle’~o sittiiig log
niet touch) besiiul.en. 1311 -iou ceiio bi’sparine
van £901) vcior de Svnndaio has sipi vu voot
elk lid een betrekkeli,jk on bcditiilindi tijiidfe—
ring.

~,.

HULPBEHOEVJ~NDE Gi~iliENTEN
FUNDS.

Dit Fonds had op 30 Juni 1897 eon batig
saldo van £3948.7. Er weed in do afgeloopene
6 jaren outvangen £3,235.19.9, waarvan het
lioogste. bedrag, en wel in het laatste jaar is
geweest, £706.17.7, en uitbetaald £3,271.17.4,
waarvan hot hoogsto bedrag in den jaar, t.w.
iii bet jaar 1900, £838.18.1 geweest is; in 1901
£761.74, in 1903, £71310.9. Zestien gelneen
ten trokken toelagen nit bet Fonds, van £50
tot £75 per annuni, en in een paar cxceptio
iieelc gevallen £100. Up 30 Juni 1.1. was or ccii
balans Van -£358J1.0.
Do ondervinding liceft oils gekercl, dat hot
niet ontbreeekt ann hereidwillige bijdragen
voor (lit fonds in gevallesi van werkelijke be
lioefte, en dot do Kerk hare wezentlijko arinen
gaarne hel~pt.
S. RET SYNODALE OPVOEDING FUNDS.
Tijdens de laatste Synode sloot het Kerk
jaar met ecu nadeelig saldo van £155.3.8. Do
ontvangsten beliepen in de 6 jaren do sam van
£9,787.1.9, zijude hoofdzakelijk do opbrengst
van liefflngen. Van enkele gemeenten wercien
collecten ontvangen ten bechage van ongeveer
£8.3; en £168 als restitutie door Norm. School
studeuten. De uitbetalingen wareis £2,488.14.4
waarvan £45 aan leer1in~-onderwijzers, £180
san honoraria aan ‘t Synodale Fonds, a £30
per annum, en hot restaut £2,262.10.0 aan
~tudenten in do Normaal School, tegen £15
per annum elk. Daar hun getal in den laatsteu
tijd klein was kon hot Fonda nag met eon ha—
tig saldo van £143.39 op 30 Juni sluiten. Bij
een grooter aantal studenten zijn do Hoffingen
(zonder speciale collecte) niet toereikend, die
een gemiddelde opbrengst van £633 leverden.
9, OPLEIDING VAN ZENDELR~GEN.
Dit Fonds had tijdens do laatste Synode eon
batig saldo van £3013.10. Er word in de 6 ja
ron san collecten ontvaiigen eon bodrag van
£1,323.12.1; aan rente £42 en speciaal voor
do inricliting to Worcester £605.16.5, welk
laatste bodrag aan den penningnieester van
dat Fonda weed overhandi~d. Ten behoeve van
do iurichting to Wellington word uitbetaald
£732,100, latende eon balans in kas van
£934.5.11.
10. RET ROBBEN EILAND FUNDS.
Dit. Fonda, dat ontstaan is uit eon surplus
ha de o1iriehtiisg van ‘t Kerkgebouw to Rob
ben-Eiland, had in Juli 1897 eon batig saldo
Vali £48915.10. Er word toen op gewozen dat,
tenzij or geregelde collecten werden gehou
den, het fonds, waaruit £85 per jaar wordt be
taald ter aanvulling van ‘t salaris van den leer
aar, £5 contributie nan ‘4 Pensioen Fonds, be
nevens andoi’e kleinc uitgaven, allengskens
soil wegsiaelten. Gecinrende do laatste 6 ja
ron is ontvangen: aan bijdragen van do Kerk
in den voormaligen U.V,S. £100 voor 4 jaren
(tot April 1901), collecten £43.17, speciale bij
dragen £17.0, rente £56.19.2, diversen £6.0.3,
to zansen £224.2.5, en uitbetaald £5643.2, Ia
tende een saldo vail £149.15.1.
Er worden echtor direct ann Ds. Hugo gif
ten voor do Melaatschen gezonden, die in do
Kerkbode door hem ivorden orkend, doch met
door onze boekon gaan.

iJ~ze bijdrageii tee leniging van hot lijden
dice zwaar beproefden zijn verblijdend. Er sal
editor ook iets moeten gedaan worden, als hot
fonda uitgeput is, om lint beiioodigde to yin
don, ten oinde in hunise goestelijke behoeften
to blijven voorzion. Tot hiertoo heeft slecbts
Durbanville geregelci en Philadelphia en Si
monsstad eenmaal collecten opgezonden voor
dit dod.
11. ARBEIDS KOLONIEN FUNDS.
Voor dit Fonda is tot 30 Juni 1903 ontvan
gen nan dit kantoot’ (10 som van £5,197.16 ; to
weten collecten £1,627.15.10, speciale bijdra
gels £1,070.0.2, en gouvernemcnts leening
£2,500. Er word uitbetaald £7,469.15.11, t.w.
£2,000 ann (IC Stellenboachi Bank, bet restant
voor bcnoodigdhcden iii verband met ‘t werk
self, Ret Foods was overtrokkeii ten bedrage
Vail £2,271.19.1l, wat dit kantoor betreft, op
30 Juni 1903. Be ‘andere geldelijke transacties
gingen niet door onze boeken.
ha, RET RHODESIA FUNDS
be~taat tlians nict meal’ ala eon afzonderlijk
Fonda, daai’ or sedert do iaatste Synode nint
niece speeiaal voor weed gecollecteerd. Er
word eciter van tijd tot tijd bijgedragen nit
‘4 Fonds voor Hulpbch. Geineenten voor liet
week in Rhodesia. Door onze Kerk is, ten be
hoeve van onze geloofsgenooten aldaar, met
inbegrip van de kosten verbondcu nan wijien
Ds. Strasheims zendiug daarheen, (10 soni vail
£1,929.19.6 uitbetaald, en twee dci’ gomeon
ten aldaar genieten thans eon ondersteuning
van £50 p. amlunl elk, nit ‘t hlulpbehoevende
Geineenten Fonds, t.w. Melsetter en Enkel
doom.
12. HET HUGENUTEN GEDENKTEEKEN
FUNDS.
Voor dit Fonda is ontvangen —Collecten
£3,908.12.3; Rune van do oude gebouwen
£54418.6, rente op bclegde gelden £379.10,
makende eon totaal van £4,833.09. Hiervau.
word vódr do laatste Synode reeds uitbetaatd
£184.94, zooclat bet gansche bedrag besclnk
boar ~leclits £4,618.h1.5 was:
Be uitgaven zija geweest Koopprijs van
bet terrein suet transportkostcn £10,767.4,
advertentios £10.6, reparaties van oude gebou
won en assurantie £15.17.6, Mimicipalo, wog
en waterb~1asting £258.0.11, architects plannon £86; rente op opgenomen kapitaal
£1,799.80, architects commissie op gebomv on
zitplaatsen £1,060, contractant voor gebouw
met extras £24,057.19.4, dito veer do zitplaat
sea £13597.6. kosten bij hoeksteen legging
£1218.0, reisgelden van eommissielcden on di—
vei’soii £27.11, makendc eon totnal van
£39453.9. 2.
Er rust du~ nog eon aehiuld van £31,804,171)
01) bet gebou~v. Sedert do laatste Synode is em,
uitgenonien £200 van do genteente Durban—
yule, en £18.10 van eon pam’ Broeders der
geuioente “Be Nieuwe Kerk,
niets hijgedra—
gen. b~i’ is nog ecu verband van £5,000 op hot
eigendoiii, tegen eon billijke rent okoers; tee—
wiji bet re~teereiide, £29,80-I.17.9, colic tijde
Iijke lwleetilng i~ mt do Keekefondon. ‘iv. r
trouwen dot do Kerk eene eenstige poging sal
aanwenden om do schuild op t gebouw, mill—
stens op do Synodale ZaaI, af te betalen; en

verivijzen verdor hieromtrent naar t versiag
der Commissie dat aan Uwe H. Eerw. Verga
dering zal worden voorgeiegd.
13. DIVERSE ONTVANGSTEN.
Beiialvc voor de bovengenoemde Fonciseis,
liecft tie onciergeteekeside sedert tie laatste Sy—
node ook isog do volgencie gelcien oiitvangen
Voor Coiportage £75.4.10, waarvan uithe
taald £35.10; saldo 30 Jitni 1903 £39.14.10.
Mafeking; £13.10; uitbetaald £13.10.
Mocinili Noodiijdenden: £903.18.5; uitbe
taald £758.09; saldo £145.17.8.
Spoorweg Zendirig: £177.23; uitbetaald
£66; saiclo £111.23.
O’kiop, Namaqualaiid : £11. 13.6.
I-I lip behoevencie Predikanten, (tijdons den
oorlog) £896.15, ten voile citbetnald.
Ooze \Terarnide Stain- en tieloofsgenooten:
£7,370.1S.1, nitbetaald £5,288.31, latende op
30 Juni 1.1. een saido van £2,082.15. flit Fonds
wordt gelijk reeds in den aanvang aaugeduid,
nict door cut Kimtoor geadministreerd ; ci
icomen nog van ti,jd tot tijd ansizoeken; en de
commissie begeert, zooveel niogelijk, in alle
gevalien van dringonden nood te voorziell. Er
ziju dan ook, sodert 30 .Ji1ni, weer uitbetalin
gess geselned. flit meldt do ondergoteokende
au Thesaurjcr van t Foods, slcehts tcr infor—
iiiatie.
1—lie rio ed~ II ebhei I W
ZOO vo1i~’tlig als oils
bestek hot toeiaat, ceo ovorziclit van onze
Fondsen gegeven, en cht ovorzioht, lileenen
wij, reehtvaardigt wat bij dcii iii nvang word
gezegd, clot, dc tijdsoinstandighoden in aan—
marking genomon, de financieelo staat veel
reden tot .daiikbaarheid geeft en ons met ver
trouwen voor do toekomst vervult; daar, zeifs
in schaarsclie en nioeielijke tijden “eendracht
maclit maakt.”
Sleclits édne zaak verontrust ons, to woten
de neiging, voigens een paar Beschrijvings
punten, oni hot. Synodale Fonds ale 3 jaren
met eon additioneele £1,200 of mcci to bezwa
ren, uitgenonTen do noodzakelijke verineer
derdo uitgaven.
DR STATIST1EK.
Doze zaak schijut, to oordeelen naar do wij
ze waarop aan de bopaling der wet door ver
scheideue Kerkeraden voldaau of niet voldaan
word, nog steeds zeer mapopulair te ziju. Wij
hadden gehoopt vroegtijdig een vergelijken
de statistieic gereed te hebben, en do noodige
koloinmen waren daartoe vervaardigd. Doch
zij konden in vale gevallen eerst onlangs ingo
void worden, en enkelen staan no~ ledig, om
dat do Vormen nog ontbroken. Men zou haast
in do vcrzoekiug worden gebracht om Ic sug
gesteeren dat ongewiid work maar voor
good af to sehaffon. Dccli dit zoo tegen onzc
overtulging en die van velo ledon dozer verga—
dcrmg zijn, die do statistiek toch van genoeg
zaam belaug mliton om er behoorlijke aau
dacht nan te wijden.
Naarmate de vormen hierop betrekicing heb
beside in ale Riugsvergaderingen nauwkeurig
worden nagozien en besproken, en foutieve
vorinen ter correctie worden teruggezouden,
zullen dezo vornien in nauwkeurigheid en de
statistiek in waarde toenemen.
In Vorni 13. kunnen cen paar kleine verbe
teringen worden aangebracht, eigeniijk sleclits

eon paar omissies hersteld. Doch wij wijzen
er op dat doze vorm ecu reproductie is van
dien door ‘t Gouvernement in overleg met de
Synode vervaaardigd, en waarop jaarlijks vdór
10 Januari moet worden geautwoord. flit
suaakt do zaak voor do Diakenen Kassiers
eonvoudig en gemakkeiijk. Hot is moeieijk
rtihriekcn to goven voor nile voorlcomondo
items van inkoiiist en uitgaaf. Mcii moot, hij
die rangsclnkking, hot gezoncl verstand gebrus—
ken; en waar or belaiigrijke items ziju, waar—
nj 111011 gaarne do aandacht weiischt to bepa
len, the binnenslijns plaatsen, indion noodig
op con vellctje papier ama den vorm toege
voegd; lunar de totalen van dieze niouwe items
onder tot lioofci “Diversen’’ brengen.
(lit dcii tabellai-ischen vorlii, then ivij we—
gells dio into olttv;nigst vati do isOodlige gege—
i-ens, till oerst. kondioll goroodl krijgen, bh1kt,
dat dl ~H (10 cijfers, zoowel wat do gemoente
lijke als fiuancieele opgaveu botreft, cone nan
merkelijke vermeerdering is. Ret groot totaal
van do Ontvangston van al do Ringen was in
1896—C103,446, en in 1902 :—~129,871, ge
vende 0000 vermoerdering van £26,425.
Volgens do opgaven in Vorm A waren or in
1897 : —Zielen 215,362, Loden 94,217, gedoopt
9,315, aaugenomon 4,403, gohuwdi 1,893
hi 1903:_—237,354; 105,596; 11,484; 6,836;
2,395; zoociat et- cone vei’meerdering geweest
is van 21,992 zioien, 11,379 loden, 2,169 go
doopi eu 2,433 atugeitouneucn on 502 paren
geinluld.
fll~ KERKBO1)14.
Oiis Kot’kelijk Weekblad Iieeft in tie laatste
Pita 1’ jason i’oimoi-e ondersteuning genoten dan
in vorige jaren, zoowei wat inteekening ais me
dewerking botreft. Tech behoort bet getai in
teekenaren veei grooter to zijn, en de niede
werking veel meell algemeen en geregeid.
Ret bind heeft eon tijd doorieefd van vroe
gel- ongekende moeilijkheden op ‘t gebied van
de journalistiek. Eerst u-as er ongeregeidheid
met do post, wogens krijgswet bepalingen en
moeston offieieeie kerkelijko kennisgevingen
en eenvoudig christohjke iectuur weken op het
postkantoor biijvcn liggen, voordat zij do in
teelcenaren tos’ hand gesteld werden;
later
word do publicatie afbankelijk gesteld van do
wijshoidi van een censor beambte, die somtijds
op het laatste oogenbiik in ‘t proefnummer
cone mededeehng ontdekte, die zijns inziens,
gevaarhjk was, aT was hot do onschuidigste
zinspehng op het geestelijk werk in de kam
pen. Onder die omstandigheden naoest de
uiterste omziclitiglieid worden beoefencl, op
dat do circulatie niet goheel en al zou verbo
den worden. Wij gevoolden dat. “Be Kerkbode”
ill eon tijd teen or goon antler Holiandsch
Niouwsbiad onze Kent gunstig gezind, circu
leerde, cone beiangrijke roeping had to ver
vuilen, to weten do Kerk in hot bezit to stel
len van informatie voorai omtrent den geoste
hjken toestand van onze stam- en geioofsge
nooton, want alle zinspehng op pohtieke toe
standen wend zorgvuldig versnedeu. Voor do
geschiedenis van onze Kerk zijn die mededee
lingen van waarde; en zij zullen wellieht flog
lang nit dezen met boianigsteliing gelezen won
den. Ook was ons weekbiad in do geiegeuheid
ecu liefdedienst te bewijzen aan do Zusterker
ken ten Noorden van do Oranjeniviei-, door ha-

re officiecle lierieliten te plaatscn in een tijd,
toen zij hare eigene kerkelijke bladen nog met
terug had.
Dc Redacteur is slob ecliter bewust van yeIc gebreken en telcortkomiiagen in bet blad, die
hem steeds ergernis cii teleurstelliug verschaf
fen. Ret uiterlijk voorkomeu laat veel te well
ichoji over ; do klaehten dci inteekenaren sun
meTal gegrond. Dccli ougelukkig ligt hot in
sijn vormogell nict die to verhelpen. Do uitge
vers kiagen dat aij hot hind niot geldelijk ver
lies tliukken, dam dc inteekening~pemungeul
acer ongeregeld worden betaald. Zij bjeden
nan bet tegen vermindercien pros tnt to go—
you, indien Kerkeraden of agenten sieli ann—
sprakelijk willon stellen voor do geregelde be
tiding van do subsoriptiegelden, en bet bind
in pakketten willen ontvangon. Ret niet helen
nendo van hot werk han tins als een van do
oorzaken van do bestaande gebreken genoeind
worden; en ecu veel greeter circulatie en go
regelde betaling der inteekening zouden do
sack gedeeltelijk kunnen verheipen. (En in dit
vcrband wil do Redacteur er op wijaen, dat
voor het Kerkeraads-Exemplaar, dat- ongeveer
£60 per jaar behoort op te brengen en waar
veer ann de drukkers £50 moet worden be
tanici, sleclits ecu gemiddolde som van £34 in
do laaisto 6 jaren werci ontvangm~.)
Do Kerkbode geeft nan ‘t Kerkekantoor veol
werk, en hot is seer onaaninoedigencl en to—
leurstellend dat, un aT den tijd on krachten ci—
ke week er nan Ijesteed, totciat bet blaci in tie
pers is, er dan log oorzaak zou sijn tot kiach—
ton, betzij van do zijclo cler inteekenaren, hot—
so van den kant del uitgeveis, cite overigews
voorsoover so ‘t tegen geldelijk verlies driik—
ken, den dank tier Synocle verchienen.Wi~ vice
sen dat, onder tegenwoorclige oiiistanciighe~i ~ii
dcxc publieatio altijd ecu ondergeschiktc
plaats sal innenien op eenige drukkerij, tensij
zuik eene drukkerij bet eigendoni tier Kerk
us, seodat aan het blad op den pubhcatiedag
den voorrang han worden gegevelu.
Do geheele saak van “Dc Kerkbode” sal edi
tor aibangen van het besinit der vorgaderin~i
onitroiit bet voorstol van eon Vereenigcl Kork—
bhmI, dat zeker tie erustige overiveging tier Sy—
node veiciselit.
DR ALM~cNAK.
Van dit jaarboekje der Kerk is in ‘t iaatste
jaar door do uitgevers, de hceren J. C. Juta
& Ce, ecu greeter aantai exempiaren verkoeht
dan oeit te voren, ongeveer 19,000 cx., tegen
over ecu maximum van 14,000 in vorige jaren.
En toch ken de oplage veel grooter aijn, wanfleer or in elk huisgesin tot onze Kerk beheo
rondo eon exeniplaar voorhanden is, sooaIs dit
belioort to sijn ais men op de hoegto wiT buijven
vail zaken onso Kerk betreffende.
In verband met dese pubhcatie moot de on
clorgetcekende wijzen op de noodsakehjkhei ci
van tijdige opgaven. In den regel komen Ver
scheidene see iaat, na herhanide oproeping in
de Kerkbode, dat- sij soowel nan den Compila
tor ais aan de clrukkers veel extra werk gevon
en extra kosten veroorsaken. Ret son goed
siju als men hieraan denkt bij Rings-Vergade
ringen. Als sij uiiet nog vroeg in November ge
honden worden is hal moeielijk het personeel
geplaatst te krijgen. Ook sullen vroegtijdige
ontbiedingen teleurstelhing voorkomen. Zelfs

in ‘t afgeioopen jaar was er nog veei aanvraag,
nadat ailes uitverkocht was.
Ais de Kerk lunar eigen drukpers beeft son
dit jaarboekje meer voordeel veer de Synodaie
has kunnen afwerpen.
RET KERKE-KANTOOR.
Door den nauhouw van bet Hugenoteu Ge
deukteekon is tie Kerk eincielijk in bet bezit
gokornen van gomlnkte vortrekken em do
werksaamheden can dit kantoor verbonden,
voort te setten, en heeft sij een ruirne en vei
lige plaats veer haar Archief gevonden. Dat
do werkzaambeden sich zeer hebben uitgebreid
en flog verder sullen uitbu-eiden, behoeft nail
woh1ks gesegd to worden.
Met eeu-en-twintig fondsen, klein en greet,
engoveor 13,300 brieven ontvangen en de ic
dactic van “Do Kerkbodc,” do nitbetaling van
Zendchngen (Bi lumen- en Buitenlandsohe), do
HE. Professoren, Huipbehoevende Gemeen
ten, Pensionarissen nit ‘t Peed. Wed, en ‘t
Prod. Pensioon Fends, ens., heoft do Zaakge—
iastigde reeds tie handen vol. Rierbij kornen
do werkzaamheden verboncien ann het gehnuw
t.w. hot verburen van de kantoren, dat veel
extra tijci oisebt ; do Stadsraad heeft vele en
vclerlei eiselien, tie hum-tiers komen oil gaaul,
naarclat zij tie vortrekken veer hooter of langer
tijcl needhig hebben ; iiaar noodzakelijke repa—
ratios meet worden gozien ; gebreken can doe—
triseli liolit moeton ivorden vorholpen ; tie
liiiiirpenningen ingevordcrcl
klacbteis tier
liunrdersnangelieord cii aiidei~ bezighecien te
veei oni to melcii-’n, iiioc’ten woMen behartigci.
Do oindergetce-kencio ‘beeft getrneht, met
do lunlp vail één. kierk, die sijn werk aT do ja—
ron met ijver ‘heeft rverridiu’t, het werk te doon
(belualve in speciale gevallen zoeals bet oem
pileeren en preeflezen -van den Almanak,
ivaarin hij geihoilpen word deer personen door
hemselven bezoldigd), totduct- tie stunt sijner
gezouidtheid diJt later bijkans onmcgehjk
maakte. Hij ‘had oak bet voorree’ht op de
selfdo ‘wijze ongeveer 9 maancien lang tie hulp
to bc’bben van Ds. Marquard van Wiiibnrg,
ged’nrendo welkoit tijd doze Breeder roar tine
maanden deer do Kerk-e Kanitoor Commissie,
met bezeldiging nit do Synodalo kas, ais zijn
piaatsvuervanger werd aamigesteld.
Dit ‘go
sehi’ed’de t-ijdens -sijn ongesteidheid, teen hij,
op rand van zijui geneesheer, en nandrang van
do eommissie zelve, cell gedwongen rust ge
no-ot. Hij n’eeinit doze gelegen’heid -te teat em
openhijk zijne waardeering van de bekwarne
dienste’uu van gemeldhn Breeder, en van do
doelnoniende beiangstelhing tier conimissie nit
to apreken.
Met bet oog op hot teegonemen werk op
cut kanltoor meent do ondergeteekencto tint do
tijcl gekomen is, dat or eon’ an~isteut worde
aangesteld die, indien veroisclit, de plants van
Zankgelasti~de ItoH kunnon innomen. Is doze
porsoen iomauud begauifd met administra,tief
taien~b, dan mu zijui saiaris bijkamis gevoaden
kuuinen warden nit tie besparing van rurm
£400 thans hetaald voor hot adininistreeren
van oeldan op vinbandien belegd.
Ook is de ‘ondergeteekende bereici, indien
noodig, eon dccl van zijn saiarus daartoe op
te offeren, ge’lijk hij in ‘t verledene geduan
heeft. Van zijue t-egenwoordige toelage van
£62 lOs. per niaa’nd betault hij £P5 lOs. ann

xijno assistenten, ioodat hij £27 voor zAeh
zel’veii ovoiihoudt~ Do vergadering ml erken
unit dat die verhouding 01) de~n dmir nanwo—
li,jks oem’ hillijke zal sijn.
Flet gehriiik dat lot inertoc in xwang go—
wecit i~, out cello torn Icr ic~ehikking van
dcii xaakgelastigdo Ic stellen, waarnil hij
ziciizolvcii on. a 110 fl tub to ambt enaren. moot
salarieeren, is miider w’enschelijk. We]licht
zal de Coimnissic OVCO (10 Fondsc’n op dcxc
zoak wijzen.
Hij wenscbt ook ditrna’al diegenen die go
colleeteerdo golden te verantwoorden hebben,
in geval men niet zeker is of zij aan
Kerke Kantoor tehuis behooren of niet, to
verwijzen naar do informatie dosaangaa•iide in
onzen Kerkalm’aniak. Hier wordoini nog gedu
rig golden. voor ‘t Doofstornineu In~tituut,
voor Hidpbehoereei*lo •Joiigeiiugen eu andern
fondsen ontvangeuu, die elders moesten ver
antwoord zijn. Ook zal hot eon gelukkige om—
standightici zijn, oils a 11 e Kerk€rekeningen
zoo nauwkeurig wordeut gehouden, d it het
niet noodig zal zijn, oun v6dr Riiuw of Synodo
bij dit kanitoor ‘to vragen ivelke collecten nog
niet verantwoord zijul, hretgeen nog steeds
door einkele Breeders gedaan worcit.
Dezo
vraag is eon. van do onpopulairste, waarmede
wij to doen krijgen, cii beho~rt niet nooulig te
zijn, abs do kassaboeken niet sbocbts iii do
meeste maar in alle gemeenten nauwkeiirigo
aauiteekenmgen julie] dcii vati all e oil trang—
steit en tntgaven.

1~Tooi•c1nt de ondergeteekencle cit rap
port eindigt ivil hij zijuen dank betuigen awn
(IC ledciu van. d~ Kerke TCan.toor Commi’sio
en allen dio gctracht hobben ZiJIi veelvuldig
wilc zoo aangou aam unogeli,jk to makeuu, on
li’ui , iuiei tegeustaaiide zijne zwakiucden on
gebuekein, ii nun n toegenegouhcicl h~bhen be—
loonil. Hij is iii ‘Ii bijzondor tot dtuikbaar—
licid getl omd jegens dien tromvcn Hoer, die
hem gespaard en na con tijd van kranklieid
vorgund hoeft zijni work wcdcrom onafgebro
ken voort to zottes. Hij gerroolt echter clot
bet w’rk voor zijne kraehton to voel wordt,
ott hot. wordt hem ccii ernstige vraag of do
tijd niet gokomen i’, dat hot work iii eter
ker haa den moot gesteld worden. Veel ml
afhangetu ‘van den verderen stoat zijner go
zonciheid. Tumiddels wiT liii do Synode die ver—
zekerino govern dat hij cit verantwoordoiijk
werk, dat lnj met zooveel voorliefde, door
Cods linip, ml hijna 12 jareul lueefi mogori
ve.rriohteu, niet sal blijven voortzetten, in—
dien hij tot do ouitdekkinig komt dot luet, door
zijn aanblijven, sohado li1cleni sal.
Hij bet-colt zicli aan do voorbidding der
Broedoren, en bidt dat do Hoer hen en door
lien Zijue Kook rijkelijk moge blijvon zoge—
lien.

Met vorsoluulcligde hoogacihting,
tTHEerw’s. Dicnstwilligo Dienoar,
J. Boos,
Zaakgelastigde.

B~JLAGE 25.

~R~AZPFOP~L
van de Commissie over de pondsen.
Un-c Commissie heeft de eer te berichten,
dat. zij volgens Artt. 86, 87 de beckon ens.
onder de administratie van den Zaakgelastig—
de nagezien en behoor1i~k geauditeerd bovon
den hooft. Do totale inkomsten van al de
Fondsen onzor kerk bij den Zaakgelastigde als
~tlaostOr bedroegen in de laatste yes 1n I in
£129,684.13.10.
iViot dankbaarheid willen wij hier gewagen
van do legaten aan onzo kork gegeven, die do
aanzienlijke corn bodragen van £14,362, in do
Luitsto 6 jarEeL
1. BTNNENL. ZENDING.
[we (‘oluimi~sie ~vi1 met dankbaarheid daar—
01) rotten dat do inknmsten niet veel door den
ourlog geleden hebben. Integendeel, in 1903
is moor voor do Binnon]. Zonding ingekomen
dan ooit. voorhoen. \Vij zi,jn van govoolen,
(mt de $ynodo ~ie1i uitcproken moot, (a) dat
do gemeonton dor blanken aangomoedigd nor
don moor ondorstonning te gevon aau pinatso—
lijko sending geineenten in haar middon, en
(b) dat do oudore sending gomeenton onsor
Kerk zonder ondersteuning nit het fonds be
hooron klaar to komen, op~at n icuwo work—
kringen des to betor kunnen worden geopond
en ondersteund.
2. BUITENL. ZENDTNG.
Wat do Buitoni. Zonding aangaat, doot hot
iiwe commiSSlo leod to moeton opmerkon dat
zij een nadeolig saldo van f1200 heeft gehad.
Dit was to wijten niot alicen nan den oorlog,
maar ook nan (10 vermeerdoring van hot gotal
a rbeicl ors. Onso gemeon ten wordon opgewekt
tot ruiinero bijdragen. Mot genoegen wensehen
wij to me.lden dat voor de Predd. Zonding Vor
ooniging on den Vrouwon Zending Bond in do
laatste 6 jaren over do £20,000 is ingekomon.
3. THEOL. SEMINARIE.
Do Fondsen van hot Theol. Scm. zijn wegen.s
legateii als anderszins seer gunstig, staaude
thans op £37,000. Uwe Cominissie beveelt aan
dat eeno sorn niot to boven gaando £7,500 go
nomen wordo nit dit fonds voor do vorbeterin~
van do Seminario gebouwen, in hot rapport
van den Zaakgelastigde genoomd, en door do
Synodalo Commissie aanbevolen (Rapport
Via.) Uit de Transvaal on Vrijstaat. zijn in do
laatste jaren bijna geene bijdragen gekomon
voor den I\Ten Professor. Wij vornemen met
dankbaarheid dat genoomde Kolonien editor
nog voornemons zijn in do toekornst to lid
pen. Wij vereonigon ons met bet gevoelen van
den Zaakgelastigde dat do collocto voor den
THen Professor blijven moot.
4. PREP. WED FONDS.
Uwo Commissie voreenigt. sick met do aan
beveling van de Synodale Commissie op be
schrijvmgspunt 48 (over Art. 381), nam. dat
£42 worde £54, en £84 wordo £96 ais pensi
oen voor Prod. Wednwen. Wij wenschen de

Synode attont to maken op hot besinit van
do laatste ~ynode, dat nam. do Transvaalscho
kork versocht. wordt ook heffingen uit hare
gomoenton voor dit Fends to vorkrijgon, be
novons do eontributihn van do Leeraars (vido
Acta XIX, Pag. 68, on Rapport Syn. COmm.
VII C.b. aldaar).
5. PIlED. PENS. PONDS.
In vorband met boschrijvmgspunt 42 (betel.
elassificatie der deolhebbondo gemoenten ann
cut fonds), waarmedo do Syn. (‘ommissie zich
voreenigt, wenseht uwe commissib nail to he—
volen als volgt —
1. Dat do 4 kiassen blijvon.
2. Dat or than.s geene vorandering gemaakt
worcie omntront inleg en eontributie, alvorens
or eon rekenkundigo is geraadpleegd.
3. Dat wordt aanbevolon dat do volgende
verancleringen worden goinaakt in do classifi—
eatie cloy tlians doelliebboude goinoonten, t.w.
Caiedon, iV[oorreesburg, Fraserburg, ganu
van ITo tot’Ie kias.
Bnrgliersclorp gnat van To tot TIe khis.
Robertson, Mosselbaai, Clauwilliam, [Triion—
dale, Hopefield, Willowmore, Cores, Tarka—
stad, Noorder Paarl, Mi ddelbnrg, Montagn,
‘irijburg, gaan van TIle to~ T[e kias.
Fransehhoek, Rieheck West, Somerset IAT.,
Calitsdorp, Darling, Hanover, Van Rhijn ~dorp, Prieska, Stovnsbum’g, Adelaide, GIna
Tiyndeu, Poiterville, ganhl van IVa tot. [ITo
klas.
Verder hevoolt uwe Coinmissie de volgend’
aa.nsooken dio ingekomen sijn to plantsen al~
~oigt —
(iradock, Tie preclikant, TIe kias.
Loxton, Kuils Rivier, Vredenburg, TIle ki.
Douglas, McGregor,
Beaconsfield, Ugie,
Kicimi Bootsap, IVe khis.
Vordet’ wenseht un-c c’ommissie voor belang
hebbenden do namen te noemen van die go
meenten die nog niet deelhebster.s sijn aau bet
Fonds, en ion to verwijsen naar Art. 398:—
Alice, Amnan deiboom,
Barrydale, Brand
viei, Cedarville, Dc Rust, Groykerk, Hone—
town, Unmansdorp, Jansonvillp~, Kenliardr,
Namaqualand, Niouw Bethesda, Nieumvoudt—
vilie,
Pearston,
Queenstown,
Simoustad,
Stoytierviiie, Stockenstroom,
Strij denburg,
1mtata, TTpington; dat is, 22 nit de 12%.
Op Beschrijvingspunt 44 beveelt uwe
missie nan, daar do le Predikaut v. de Kaap
stad, als hi1 ponsionaris wordt hot Fonds niot
beswaren sal, omdat hot Gouvernement h’.ni
ten voile ponsioneert, dat do togenwoer~ign
3 aaudeeien van den Kerkeraad van de Kaap
stad bescliouwd worden als voor den 2en, 3en
en 4en Predikant van do Kaapstad, tot den
tijd dat hot pensioen van den len Predikant
eon aanvang neernt.
Wij bevelen verder ann dat het versoek voor
de Synode orn weder-opuarne van do gorneer
ten Warrenton en Vrijburg, die gedurende

den oaring van hot Fonds vorvalien aijn (Art.
396), worde toegestaan, op voorwaarde dat
siechts de achterstallige contributiën warden
betaald, zonder renten daarop.
Op beschrijvingspunt 46 re deelnarne van
onze Zending Gemeenten aan het Fonds worcic
aanbevolon dat de Wet niet gewijzigd worde,
dock dat elk aanzoek van eon Zending Go
meente op zijn eigen merieton bebandeld wor
do.
Besehr.punt 76 (over Art. 403) brengende den
ouderdoni van den pensionaris van 65 tot 60,
kan niet warden aanbevolen, nivorens hot tarief
in Art. 398 door eon rekenkundige ue~ekend
en door do Synode veranderd is.
Omtrent hot verzoek van de Kerk in do
Transvaal om deelname aan dit Fonds, ~‘ov.’e~t
uwe commissio aan dat men blijve bij he~ In
siuit der vorige Synode, narnelijk, dat or voor
die kork slechts 3 kiassen zijn; in de Ic bias
to zijn gepieontou met een ledental ~oven
1000; in do TIe die met eon ledental tusschon
600 on 1000; in de Ille die met eon ledaital
benoden do 600; en dat zij verder op denzalf
den voet geplaatst wordon met gomeenteb ~cn
onze Kerk. (Vide Acta XIX pag. 69, Boschrij_
viugspunt 52 on Rapport Syn. Comm., aldaar.)
Ook had uwe commissie eon aanzoek voor
zich van do gerneente Carnarvon, aanbcvalcio
door den Ring van Beaufort, am deelname aan
dit Fonds onder zokoro bepalingen. Eenparig
beveelt uwe commissie aen als volgt:
(1). do gemeente Carnarvon too to laten tot
do ITo bias on zonder eisch van certificaat over
do gezondheid dos ieoraars (Art. 398).
(2.) do gemoonte onmiddollijk de vorschul
digdo inlogpenningen van £150 plus do heift
van de additioneele sam (Art. 398) to betalon.
(3.) do andero heift van do additioneele som
zal do gemeente siechts to betalen hobben in
goval do ponsionaris langer dan 3 jaren uit, hot
fonds mocht trekken.
6. SYNODALE FONDS.
Wegens don bevredigendon stoat van dit
Fonds ban uwo commissio do vorhooging van
daggelcien van 7s. 6d. tot lOs., ook door do Syn.
Commissie good gevonden, aanbevelen (V~de
Boschrijvingspunt 50 en 77b, en cf. Art. 363e.)
Besehr.punt 77a voorsteliende verandering ia
do honoraria van zekero kerkambtenaron (Art.
363a.) kunnen wij niot aanbevoion. Ook niot
beschr.punt 51 (Art. l6e.), voorstol1endi~ ver
mindering van Synodale heffingon voor lidma
ten.
Op Beschr.punt 52 wenscht uwe Commissie
aan te bovelon als voigt :—(a). Do gemeenten
Mafeking, Warronton, Vrijburg, en Klein
Bootsap warden vrijgesteld van alle heffingen
van do 3 achterstallige jaren 1899, 1900, 1901.
(b) Do gemeonten Du Toits Pan, Kimborley,
Douglas, Griquastad warden vrijgesteld voor
do 2 jaron 1900 en 1901, en slechts van do 4~d.
hoffing op lidmaten.
Do voorlaatste paragraaf van hot Rapport
van den Zaakgolastigde over het Synodale
Foncls, als oak dat over do Kerkbode en hot
Korkekantoor, spreekt van do noodzakelijk
hoid van vormeerderd personeol en eon eigen
kerkelijke drukpors. Dc bohandeling van do
ze zaken, met de benoodigde gelden daarvoor,
bevolen wij aan to laten in do handon van do
Commissio voor hot Korkelijk Kantoor.

7. HULPBEHOEVENDE GEMEENTEN.
Op Beschr .punt 53 wenscht uwe commissie
to rapporteeren dat zij na onderzook heeft
aan to bovelen, dat or cone verandoring go
maakt wordo in do toolagen aam gomednton
die thans uit dit fonds trekken, en dat de
zaak gesteld worde in do handen van de Corn
missie voor Hulpbeh. Gerneenten.
Verder wenschen wi~ to zeggon dat do cal
locten voor dit Fonds in do toekomst mimer
zullon macton zijn indien in do vermoerderde
bohoeften van vole gomoenton zal warden
voorzien.
8. SYNODALE OPVOEDINGS FONDS.
In dit Fonds is eon batig saldo van £143.
W~j bevelon aan dat hot besluit van do laatste
Synodo in working blijvo, narn. dat do collocto
voor dit Fonds eileen zal gehouden warden
indien veroischt.
Wij bevolen verdor aan dat do Curatoron
van do Normaal School eon onderzoek instel
ion, ten einde to zien hoe het stoat met do res
titutie golden van studenton nit die Inrichting
die zich niot volgons overeenkornst gewijd bobben aaii hot onderwijzers-ambt.
9. OPLEIDING VAN ZENDELINGEN.
Aaugozion er eon ruim batig saldo is van
£934, on hot bekend is dat or bij vole Zending
Studonten groote bohoefte is, zoo beveet uwe
Commissie aan dat or eon mimer toolaag aan
behoeftigo studenten aan do Inrichting to Wel
lington gegevon worde.
10. ROBBEN RILAND FONDS.
In verband met dit werk wenscht uwe corn
inissie aan to bevelen, aangozion do Leeraar
van Robben Eland eon van de Leeraron is van
do Kaapstad, on hot work op hot eiland nuder
boheer is van den Kaapstadschen Kerkeraad,
dat do balans (die thans £149 bodraagt), te
zarnon met alle verdere vorantwoordeiijkheid
voor hot work aldaar, overga op den Kerko
road van do Kaapstad;
do tegonwoordige
eigendommon aldaar ochter die to blijven van
do Kerk.
11. ARBEIDSKOLONIEN.
liwe Comrnissio heeft alle boekon in vor
band met do Arbeids-Kolonje en de Arbeids
Kolonie Cornmissio nagezien, O~ bevo~iden dat
do uitgaven van do stichting 6cr Kolonie aan
do Oranje Rivier tot op 30 Sept. 1903 zijn go
woost £20,719.17.1-i-, van wolke sam £18,085
geleend is, maar waarvoor men dit jaar alleen
eon inkomst had van £1,420, zoodat do renten
good gedekt zijn. Nag moor kapitaal zal vor
oischt warden ten eindo hot work te voltooien;
doch uwo commissie is van oordeel dat verdei.e opname van gold voor de voltooing van hot
work voilig is.
12. HTJGENOTEN GEDENKTEEKEN.
Dc’zo zonk heoft do ernstiae aandacht van
uwe Comm. gohad. Wij veroonigen ons met wat
do Syn. Comm. over doze zaak zogt (Rapport
Vii, 48a en h) en hebben oar to bevolen dat
hot besluit van do laatsto Synode, waaraan
nag niot ten voIle voldaan is, worde uitgo
voerd, nam. dat in olke gerneente onzor Kerk
inzamelingon worden gehouden door don Leer
aar zoif, of door eon ander door born daartoe
vorzocht.

Ret geeft ens veel genoegen van harte te
kunnen instemmen met de aanbeveling van
dank nan de Commissie voor het Hug. Gedenk
teeken, en van het geven van cell tastbaar be
wijs als waardeeriiig onzer kerk aan den Zaak
ge~astigde, voor ~iijne getrouwe en gratieuse
diensten als Scriba van ‘t Ilugenoten Ge
denkteeken (Vile en d). En wij bevelen aan
dat dit sal zijn de soni van £50.
13. DIVERSE ONTVANGSTEN.
Mochuli Noodiijdenden: Aanbe
volen, daar er geen verdere uitbetaling meer
geschiedt, dat de balans van £14517.8 worde
gestort in de kas van de Commissie voor
lijdenden, te worden aangesteid onder Be
schrijvingspunt 58.
Verarmde Stain- en Geloofsge
n o t e n: Rier is een batig saldo van
£2,082.15.0. Daar dit geen Kerkefonds is, zoo
bevelen wij nan dat bovengenoemde Commis
sie in correspondentie trede met de Bestier
ders van dit Fonds, ten einde indien mogehjk
het onder haar beheer te krijgen ten gebruike
voor hetzelfde doe! van noodlijclenden.

14. DOOFSTOMMEN EN BLINDEN.
Ewe Commisie heeft ook voor sick gehad
Versing van den staat van gelden van bet
Doofst. en Blinden Institiiut te Worcester,
voor de iaatste 6 jaren. Daaruit biijkt dat,
ware het niet voor de legaten van £13,922 in
dat tijdperk ontvangen, er een tekort zou ge
weest zijn in de laatste 6 jaren van £3,000 op
de gewone uitgaven. Daarom bevelen wij aan
dat de genieenten onser Kerk aangemoedigd
worden ruimer bijdragen te geven.
Ewe Dw. Dienaars en ]3roeders:

A. ALREIT.
RABIE.
A. MAEDER.
J. PEPLER.
J. v. VAAL.
H. CILLIERS.
nu P. STEYN.
PIENAAR.
0. J. J. OOSTHUIZEN.
D. ROSSOUW.
H. P. v. n. MERWE.

W
C.
G.
A.
P.
D.
D.
B.
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R~AEPPORT
van de Commissie der Predikanten Zending Vereeniging.

Kaapstad. 26 October, 1903.
Den H. B. Moderator
en Leden der Synode der N. G~. Kerk.
H. B. Heer, W. Ew. en Ew. Heeron en Err,
De ondergoteokenden hebbon to berichten
dat zjj sedert de lastste vergadering dor Synodo
nog steeds de belangen van hot Zendiugwerk
onzer Kork in Nyasaland hobben bl~jven
behartigen
1. In bet jaar 1898 worden w~j door d~ Syno
dale Buitenlandsch Zendiug C mmissie van de
Kerk van Oraije verzocht, om doze in ~en ver
bintenis met ons op to nornon, en ook over de
belangen van de Oranje Zending in Nyassland
eon wakend oog to houdon. Dit is geschiodt,
en do twee zendingon z~jn tot hiertoo, wat
organisatie en korkregeering betroft, eon work
geblovon.
2. De volgonde nieuwo arbeiders z4jn sedert
do laatste Synode door ons naar het Nyasa
zenclingveld uitgezonden :—
1898—Ew. P. J. Smit—voor de Oranje
Zending.
1899—Ds. J. M. Hofmeyr, B.A.—voor do
Oranje Zending, do Hoer E. Meyors—als boek
bonder.
1900—Ew. J. P. J. Joubort, Ew. A. J.
Liebonberg en echtgenoote, Dr. Wm. A.
Murray, MB.
1901—Ds. A. L. Hofmoyr, B.&, Ds. C. H
Murray, Ds. A. G. Murray.
1902—Ew. A. L. Albertyn, Ew. R~ H. van
Heerdon.
1903—Ds. C. M. Hofmoyr on Ew, J. H. van
Schalkw~jk—voor de Oranje Zending ; Ew. J.
J. Forreira; do Heer 0. 3. Cilliers—als zende
hug boor, do Hoer 0. H. Minnaar—als zende
hug boor, do Hoer J. 0-. Steytler—als zendoling
hoer, do fleer F. 3. v. Eedon_als zendeling
hoer, voor Oranje Zend.
Do laatote drie
brooders hebbon zich nit do Worcester Zending
School voor hot work aangeboden.
Door don dood zjjn ons ontnomon, sedort do
laatste Synode, do gewaardeerdo broedors J. S.
CRIDLAND en S. McCLURE; do zwakke
gezoudheid hunner echtgenooten hoof t Ds. A.
C. Murray, on Ew. R. Blake, gonooclzaakt naar
Zuid Afrika torug to kooren, terwtil ook Ew.
A. L. Albortyn, door krankheid is vorplicbt
goworden zjjn work op to govon. In do gele
deron der Commissie is or eon leomto ontstaan
door hot afstorven van den hooggoachton Do.
William Murray, wolko vacaturo is aangovuld
door do bonoeming van Ds. N. J. Brummer.
4. Maart, 1903, word Ds. J. du Plessis, door
ons tot permanonton Secretaris on Penning
meester van do P.Z.V. beroopon, welk boroop
door horn is aangenomen. W~j govoelen be-

hoof to U. Hoog Ew, to zeggen wat aanleiding
gaf tot doze beroeping. G~molde Br. had eon
beroop ontvangon naar do gemeento to Smith
field, on or bestond grond voor do vroes :iat h~j
dat beroep zou aaunomen~ on als govoig go
nooizaakt zou z~jn zjjno betrekking tot onze
Zending en tot do Boeron Zendiog School to
Worcester op to goven. W~j waren or diep van
ovortuigd dat hjj na al do onder ~hiding on
kenois die h~j gedurendo jaren had opgcdaan,
met al do b~jzoacLere gavon on geschiktheid die
h~j tot dat work bezat, en met den ~jver en too
gewjjheid waarmedo h~j dat work hoof t verricht,
voor ons onmisbaar was geworden. W~j
koiden niet wachten tot do zitting van uwe H.
Ew. Yergadoring ten eindo to vornemen wet
Uw gevoelen in doze zaak zou z~jn ; z~j moest
vdór dien t~jd be~hist worden. En plan om hem
toch als lid icr Synode te bl~jven behouden
word onuitvoorbaar bevonden, Alzoo is bet
ertoo gekomen dat do Commissie hem boriop,
dat h~j zich die beroeping hot welgevallen, en
dat h~j thacs geene zitting in Uwo H. Ew.
Vergadering hoof t.
Do Commissie van do P.Z.V. neomt echter
met alle beecheidenheid dovrjjheid, U. EI.Ew. to
vragon om b~j do behandehing can punton 24 on
25 in ornstige ovorweging to nomen, of bet niet
wenscheljjk en mogoljjk is dozen broeder, va~
wege eerie beroeping door do Synode, meer
direct in dienst onzor Kork to nemen voor hot
gewichtig en zich steeds uitbreidend werk der
Zending. Met dozelfde bescheidenheid vraagt
do Commissio dat do Synodo dezon broedor
goedgunstigljjk wil toestaan, om moudehing
vorshag to doon van z~jno bevindingen in bet
vorre zendingveld in Nyasaland, waarheen h~j
onlangs is goweest als afgevaardigde Inspector
van do P.Z.V.
5. Met eon onkel woord wenschon w~j ook to
meldon dat w~j, in overeenkomst met wat door
do laatste Synode is besloten goworden, thans
alle transporton van eigeudom door ons in
Nyasaland verkregen op naam van “Do Ned.
Geref. Kerk van Zuid Afrika” doen rogistro~
ron.
Met do moesto hoogachting
noomon w~j ons,
Van do H.Ew. Vorgadering
do d.w. Dionsars en Broeders,
ANDREW MURRAY
C. MURRAY,
3. G. 3. KRIGE,
3. R. ALBERTYN,
P. 3. PIENAAR,
0-. 3. HUGO,
N. J BRUMMER.
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]DE C~ATORE1≥T
van het Zending lnstituut te Wellington aan de Hoog. Eerw.
Synode der Ned. Geref. Kerk.—Anno 1903.

Do Curatoren van hot Zending Institaut te
Wellington wenschen met do meesto be~chei
denhoid te verzoekon dat uwo Hoog Eerw.
Vergadoring in overweging neme of de tjjd niet
gekomen is dat do kerk het Zending Instituut,
tot opleiding barer Zendelingen, geheel over
nems voor hare rekening on onder haar
bestuur.
Tot toelichting meenon do Ouratoren de
aandacht dor Synode b~j do volgende punten te
moeten bepalen
1. In 1876 werd hot eerste begin gemaakt
met doze inrzchting en zes jaren later (in 1883)
werd hot nieuwe gebouw gezet. In dat gebouw
werden bonevens do kweekelingen voor do
Zending, ook andere kostleerlingen opgenomOfl.
Dit werd gedaan, opdat nit de opbrongst dor
kostinrichting hot salaris zou worden gevonden
van den man die hot onderw~js moest mededee
len aan de Zending kweekolingen. Het klein
getal en het gebrek aau fondsea, maakten dit
noodzakel~jk.
2. In bet jaar, 1880 word do Commissie van
toeaicht van wege do Synode aaugesteld en eene
aanbevoling van do Synode gegoven, dat do
gemeenten hot work zouden ondersteunen met
hare b~dragen. Dit is eohter in slochts kleine
mate gesehied.
3. In hot jaar, 1894 steldo do Synode ~~ast
wolk bet Admissie Examen son zjjn, on dat de
cursus niet mindor mocht zjjn dan drie jaron.
Terzolfder t~jd ‘word bepaald dat in elke
gemoente oone ijaarljjksche coliecto zou plaats
vinden. Ofachoon dit niet met volkomene
geregeidheid is geschied, is or toch gonoog
ingekoni.n om elk jaar £100 tot £150 onder do
minveimogende kweekelingen uit to deelen.
4. B~j do berpreking van hot veralag dor
Opleiding School, werd meermalon, zoowel in
de Synode, als b~j do Commissie die ever hot
versiag moost rapporteeren, do vraag gedaan, of
hot niet wenschel~jk ware, dat de inrichting
geheel kerkel~k zou worden?
Bet antwoord word steeds van do z~jde der
Onratoron gogevon, dat or goon bezwaar tegon
bestond, indien het geld voor bet salaris van
den Hoofd-onderwjjzer, gevondea kon wordan.
Hot getal kwookolingen, dat destUds maar tien
of twaalt bedroog, scheen to weinig voor hot
groote gobouw en hot sprak van self dat do
kerk zich niet zou wilion belaston met eons
inrichting waar or 30 of 40 andere kostleerlin
gen waron.
5. Do Curatoren hebben met bl~dschap
gohoord van hot legaat van den hoer Barn
waardoor tot oploiding van zendelingen zulke

aanzionlUke fondsen beschikbaar z4jn gesteld.
Z~ meonen dat doze nu do t~jd is voor hen om
aas de Synodo aan to boiden do overnarne van
de ganache inriohting. Do 33 leerlingon die or
flu z~jn, sullen bet gebouw b~na vol maken, en
hot spr~ekt van self dat do andore kostleerlin
gen elders verzorgd moeten worden.
6. Wij bieden aan bet gebouw met geheel
hot stuk grond waarop hot staat. Die grond
kostto moor dan 20 jaar geleden £1000. Hot
gebouw, stork en geriefiijk, gobouwd kostte
met hot ameublemeut bij do £4000. Ben stuk
grond naast aan bet eigendom gelegen, on veoi
later aangekocht, waarop do Kostschool, Sunny.
side, gebouwd is, blijft bet oigendom der Cura
toven. Do Curatoren zijn vorantwoordelijk
voor 00110 schuld van £900—bet bodrag dat
nog niet afbotaald is op bet eigendom Sunny
side. Dit is to wijten san bet uitvoeren van
hot beginsel om do onvormogendon, onder
woiken ook Lending kweekelingon zijn, to
helpen met voorschot in hun studie-tijd, en
san gebrok aan vermogen of trouw tot ~orug
betaling.
7. Be Wel Eerw Clinton Tyler Wood,
gelegitimeerd bij do Hollansche Geref, ~ork
van do Voreonigde Staten in -Amerika, staat
sedert do laatste zes jaren san hot hoofd do
invichting. Hij had reeds bij zijno ~ankomst
aarzoek willon doon, om ala prectikpt van onze
kerk opgonomen to worden, maar vreesdo dat
zijne gebrokkigo konnis van do Hollandsohe
taal eon struikelbiok son wozen. Hij hoeft nu
aanzook gedaan bij do Commissie van Examina
toren om bet Coil. Doctum to doen.
Do Eerw Hoer J. (~. Pauw. Zendeling onzor
Kerk eu leoraar do Nod. Geref Zending
gemeonte to Wellington, goeft reeds gedurende
do laatste 16 jaren onderwijs in sommige
vakken der godgeleerdheid aen doze inrichting.
8. Bij bet voorgaande moenon do Curatoren
nog hot voigende to moeten voegon. Toen hot
gebouw gesticht word, was hot groote hoofd
doel, dat men zich voor.stelde, oeno inrichting
to hobben, waar zendelingen konden opgoleid
wordon. Hot aannemen van andore Kostleer
lingen was enkol van wege bet klein getal der
Lending Kandidaten, on om nit do winston bet
salaris van den ouderwjjzor der zendelingen
to vinden. Hot was geheel on alter willo van
do Zending zaak, dat do eorsto v~jf inteo
konaren op do ljjst, elk £100 gavon. En dat do
gomeonte, met slechts enkele gavon van buiten,
het eerste £1500 b~jeen bracht. Hot was even
zeor enkol tor wille van do Lending dat eon
brooder, die reeds £100 had govon, asabood

om nog £500 or bj~ to voogen, toon hjj bo’rde
dat men zou beginnon to bonwen zoodra do
inteekoningen do som van £2000 beroikieb.
Ret work is sedert den aanvang hot onderwerp
gowoest van veel gebed onder dogenen in de
gorneente, die de Zending lief hebbon. W~j
achten bet eone eer en eene vreugde om hot
work flu aan do kerk aan to biedon, en ver
tronwen dat onder hot bos~uur der Synodo,
door den zegen van don geliefdon Heor dor
Zending, do inrichting eon tjjdperk van onge
konden bloei on kracbt zal intreden.
Met do bode dat do Heore God do Hoog
Eorw. Synode in dozen on in al haar ander

werk, mot den Geest van w~jsheid en van
goloofsmood ruke1~jk zegonon moge.
Noemen w~j ons
met verschuldigde hoogaehting
doCuratoren van het Zenciing Instituut,
ANDREW MURRAY,
J. R. ALBERTYN,
J. A. JOUBERT,
W. S. HUGO,
G. J. ROUX.
J. J. v.d. MERWE,
J. G. G. BRTNTK.
September, 1903
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DE OOJV[MISSIE
der Boeren-Zending~SchooI te Worcester aan de HoogEerw
Synode der Ned. Ger. Kerk.—Anno 1903.

Do Commissie der Boeren-Zendiiig-School
to Worcester neesut hiermede do vrijheid, met
verschuldigde eerbied het volgencle tel over
weging onder do aandacht der HoogEerw. Sy
node te brengen:
1. Hot is U HoogEerw. bekend, hoedat go
durende den oorlog onze Kerk verblijdwerd

dat de zaak geen uitstel lijden ken, kwam do
Conferentie tot het vo1gei~d eenparig besluit:
“Doze vergadering, met diepe dank-baarheid
jegens den Fleer vernomen licbbende, dat on
geveer 175 jonge broeders nit de kampen, zich
voor zendingwerk hebben aangeboden, is van
gevoelen:
lo. Dat in do bostaande behoefte zal worden
voorzien door eons Tnrichting tot stand to
brengen, waar die jongelingen ondor hen die
niet of nog niet tot do thans bestaande inrich
tingen kunnen gaan, tot Zeudingwerk sullen
worden voorbereid.
2o. Dat zoodanige inricliting, indien moge
lijk op eon dorp of op eene plaats aaia een dorp
gren.zende, sal worden opgericht.
3o. Dat doze inrichting daar sal worden ge
stioht, waar een daartoe gesehikt terrein door
eon of ander gemeente wordt aangeboden—
zulke aanbieclmgen door de te benoemen corn
missie to worden uitgelokt, en waarover zij ook
sal beslissen.
4o. flat aan het hoofd daarvan sal staan eon
Leeraar onser Kerk door do coinmissie te be
roopon.

So. Dat hot dm4 van doze iuichting sal zijn
do bekwaming van de kweekolmgon tot zen—
diigwerk.
do. Dat de iuridhting dools cone industrieole
zal zijn en den k;reokelusgen do goiogenhleid
aanbieden cm godeeltelijk voor oigon ouder
houd te zorgen.
7o. Dat cone Cummissie benoemcl wordo om
nan doze aanbevehngen gevoig to geven.”
Dc Coinmissie die door tie Conferentie be
noenid weid, bestond nit Di. J. B. Albertijn,
MT. A. Alheit, I. F. A. do Villiers, 0. J. Hugo
en J. du Plessis.

Imnicidels had zicli do Uoninussie 00k 0~ do
s-erschillendc geniee~itdu dci kerk beroepen om
bijdragen tot onderhouci en opleiding der jon
go broeders nit de kampen. Hot antwoord op
djt heroop was ecu treffende en zeer verblij
dende. Moor dan 200 beloften werden binnen
weinigo maaiaden ontvangen om voor kost en
inwoning van een zending—kauclidaat ~ £24
per jear to zorgon, en in den regel was de belofts voor drie jaren bij de oerste inbetaling
voegde men ook, op versoek, cOne extra bij
drage van £3 voor elken zend. kandidaat ten
einde hot noodige ameublement te vinden.
Zoo hon de commissie zonder eenigo bezorgd
heid omtrent niiddelen, do nieuwe onderne—
nung begmnen
4. Naar de goede baud onzes Gods over ens,
hon de commissie op den 12 Februari dezes
jaars, do opening dci inrichting doen plaats
vinden. flit geseluedde door Ds. J. H. Hof
meyr, Moderator Svnodi, in do tegenwoordig
heici van do Profes~oren miser Kweekschool,
30 predikanten onzer kerk, 10 zendelingen, 20
theologisehe studenten, 17 zending studenten
van Wellington, en cone groote schare van
sending vrienden. Bij de negentig der Zending kandidaten ward ook reeds tegenwoor
dig. Hot was eon dag vau goode boodschap, van

groote dankbaarheicl, van heme]sche vreugde,
Halleinja! Tijdens de opening werd er eels
Zending Conferentie gehouclen vaie Woensdag
avond tot ~rijdag avoiid.
5. Do inrieliting is sedert c1ieii dag aan den
sang en heeft reeds vruchten afgeworpen ge~
lijk U HoogEer~v. blijken sal uit ant no volgt.
Ret personeel door de Coiuimissie aa.ngesteld
hestaat uit Dc. A. F. Louw, als hoofcl, met
de onderwijzers, deEerw. heer P. M. Spratt,
en do heeren N. J. Jordaan, en J . A .Retief,
BA. Xis huismoeder ageert mevr. Spratt die
tot assistente heeft mejuffr. van der Merwe.
Sedert de opening sija er in dc inriehting
opgenomen liouderd acht en twintig (128).
Van dit getal ziju er reeds drie en twintig (23)
nitgegaan. Twee keerden kort ha de opening
voor goed naar lois terug. Brie zijn als zen
ding—boeren naar Nyasalancl vertrokken in
dienst der Prod. Zeud. Ver. Edn in dezelfde
hetrekking naar Banyailancl in dienst der
Zend. Commissie, en den near Emandhleni,
Natal, om den Br. Hofmeyr in dc tijdeijke
belaimen dier static beliulpzaam te zijn. Elf
zijn naar het Zending Instituut te Wellington
waar zij nu voor het Zendelings Exa.inen wor
den voorijereid .Edn is naar de Kaapstad en
neemt de plaats van huisvader in, bij het Kin
der Zending Rui.s, dat in verbaud staat met
de gemeente “Be Nieuwe Kerk”. Twee zijn met
den WolEerw. heer F. Coillarci naar Ba.rotsi
laud em voor ecu tijdperk van drie jaren ale
zending-boeren de Fransehe sending aidaar
behulpzaam te zijn. Edn heeft den Br. Grey
ling vergezelci near Namaqualand 0111 aldaar
onder toezieht van den Ring van Tulbagh ondei once mensehen te arheiclen; en den de hr.
J. M. L. Steyn, die in het onderwijs geven,
ale anderszins, behulpzaam was en wier vrouw
in de huishouding hielp, heeft eene betrekking
als onderwijzer in de Transvaal aangenomen,
en sal aldaar privaat voor ‘t Zendeliugs cxc
men, zich voorbereiden.
Dc klassen zooals thans ingedeeld, zijn ale
volgt:
Matriculatie (voor ‘t examen in 1904)
8
Staridaard V
39
(Van dezen .zijn er 20 die in Decemb, hot
toelatings-examen naar ‘t Zen. Instituut denken to doen.)
Standaard IV
24
Standeard ITT
26
Beneden Stand ITT
7
Brie itren per dag ellen weeksdag, behalve
Zaterdag, worcien besteed aan handwerk en
drie uren aan klaswerk. Des Zaterdags wordt
cc ill den voormiddag gewerkt. Haast al bet
wed, behalve wassehen, strijken en koken,
wordt door de jongelieden zelven gedaan. Vas
te bedienden zi~n or twee binnens-huis en ver
der geen .Al het werk wordt met vreugde en
gewilligheid voihracht.
Van do. Zending kandidaten thans aan do in
richting, sun er sleehts enkelen die in staat
zijn logies-gelden te betalen. Ruim twee derdeii
moeten door dc Commissie coil van kieederen
worden voorsien.
Be inrichting met haar 105 op het oogen
bilk is vol, ja overvol; en took liggen er nog
zoowat 35 applicaties van jonge mannen, die
begeerig zijn zich te laten voorbereiden voor
bet groote werk des Meesters,

6. Ale bijiage weneohen wij U bog ~erw.
Vorgadering voor to leggen nevensgaand ver
slag van inkomnsten en uitgaven met wat daar
nit hlijkt. Ret eigendom, dat naar bet oordeel
van desldundigen tegen seer biilijken prijs ver
kregen is, wadht. nog op do goedkeuring Uwer
E[oogEerw. Vergadering, ten einde op do kerk
I e worden getransporteerd.
7. Wat betreft de toekomst der inrichting
mneent de Commissie dat haar ontstaan do voor
spelling is van wat cij in haar vollen wasdom
wezen ]dan; en dit uit meer dan een oogpunt.
To. Toen dc Zending kandidaten sick in dc
kampen aanboden tot het work waren do nsees
ten hunner geheel zonder de opvoeding die
tot voorbereiding tot hot work con kunnen die
nen. En is in ens land evenzoo een seer groat
aantal Idinderen en jongelingen, die gezchikte
arheiders in den dienet des Heeren worden
kunnen, maar wie hot geheel ontbreekt ann do
noodige opleiding of aan do middelen out die
opleiding to verkrijgen. Eene inrichting waar
in zij Idunuen opgenomen worden is een van
de grootste behoefton miser Kerk, en ml naar
wij meenen nit bet werk dat wij flu doen, ale
van self geboren worden.
20. Toen de kandidaten zich in do kampen
voor hot Zendingwork aanboden, was er bij do
meesten geen seer bepaalde gedachte van wat
hun aaucleel in het werk son wesen, Zij waren
gewillig om ale scudding-workman, of hoer, of
onderwijzer, of zendelings-huip te gaan. Wij
rneeuen dat once inriohting moet open gezet
worden tot eene opleiding in hot werk des
Reeren, wat diet ook moge zijn. Wij hobben
behoefto san onderwijzers van seer elementai
ren aard, can eenvoudige oefenaars die. kunuen
arbeiden in once groote uitgestrokte gemeon
ten in afgelegen huurten, aan bohuipsels op
het Zendingsveld, en aan zendelingen voor
binnen- en huitonland, en aan christelijke am
haehtsheden.
3o. Be meesten der kandidaton waren nit
den stand die sick met boerderij of handwerk
hozig houdt. Baaroin is hot met den industri
eden arboid zoo goed gegaan; cii hebbon even
vroolijk dod genomen can hot huis- of bouw
world, ale aan de studie. Do inrichting moot
cone industrieole wezen zoowel ter vorming
der leerlingen voor hun toekomstig leven, ale
ter wiPe van dc mindere kosten.
4o. In de kampon hobben wij gezien hoe do
diepe indruk omtrent do Zending gekomen en
bevestigd is door do godurig herhaaldo zamen
komston tot onderwijs imit Gods Woord on het
gobod. Roe cnbestemd do gedachto zij waar
mode in do toekomst ecu Idind of jongeling
near once inriehting ldomt, zoo goeft tech do
ondervinding in dc isampen opgodaan one hot
vertrouwon dat dc goregelde voliiardende ar
boid door woord en gebed, do begeerto am voor
den beer to gaan arbeiclen tot meerdere kiaar
heid en kracht sal brengen. Alcoa zal menigo
gesehildte arbeider veer Gods Koningrijk go
vormd worden.
.5. En nu wat bet voomnaamste is. Hot is do
Heer goweost die zoo onverwachts sulk eon
aantal voor Zijn dienst gewonnen heeft. Wij
hehben dozen God met ens em Zijn werk voort
te zetten en to voleindigen. Laat ons in dat
vertrouwon do vingerwijsingen van hot voor
ledono nemen als one licht voor do tookomst.
Eene christelijke industrieole inrichting tot

opname van alien die voor hat work doe Hoe
ren willen opgeieid worden, kan voor land en
yolk van onborekenbaren zegen wezen.
8. Ten slotte: Na alzoo gezogd to hebben
wat wij noodig achtten tar kennis der Hong
Eerw. Synode te moeten brongon, is hot one
acne eer, en geen garinge vreugde daze inrich
ting ala de vrucht aener bittero beproeving,
ais de planting Gods, als do gave van den Heer
der Zending en ale het antwoord op het gobed,
U HoogEerw. Vergadering ter overnamo ann
te bieden.
Wij doen zuiks mat hat gebed dat do Hear
Jeans, het hoofd Zijner gomeenta, en do Hear
der Zending, U HoogEerw. genade gave om

met wijshoid en goloofamoed dit work in Ziju
Naam to aaiivaarden, en tot Zijne ear to vol
brengeii—-en dat do Heere do Allerhoogste on
do Almachtige dezo inrichting make tot eene
rijke bron, waarnit levensstroomen vloeien om
one dorstig Afrika to drenken—Ainon.
Met verschuldigden aerbied,
ons,

noomen

wij

Uw HoegEerw. Dw. Dienaars en Mede-Br~.,
Leden der Commissie:
J. R. ALBERTYN.
G. J. BIIGO.

W. A. ALHEIT.
I. F. A. DE VILLIERS.
September, 1903.

RET FONDS VOOR OPLEIDING VAN ZENDING KANBIDATEN.
INKOMSTEN.
£
Voor Zend.ing Kandidaten
van Vrienden en Gemeenten 6854
Specisal gegeven voor Meu
bels
254
Colleoten voor do Inrichting
to Worcester
220
Giften van Yrienden
597
Bazaars
118
Concerten
17
Legaten
73
Renten
van
Exeouteurs
kanier
28
Dr. A. F. Louw (zie aijue rekening

s.d.

£

s.d.

16 8
26
10
16
5
13
0

2
0
3
0
0

17 9

—8165 14
...
169102
8334 11 6

UITGAVEN.
£
Zending Kaudidaten niet te
Worcester
195
Reiskosten van Zending Kan
didaten
36
Drukwerk, Stamps etc.
...
11
Meubels en Gereedsohap
Kassa Book
... £567 6 5
Meubels en Gereed
schap rek. De. A.
F.Lonw
58523
1152
Aanbouw en Reparatie rek.
Ds. Louw
819
Huishoudelijke uitgaven rek.
Ds. Louw
1717
Uitgezet bij Exec. Kamer
£2000
Uitgezet in Standard
Bank
1500
— 3500
Terugbetaald 25 Febr.: Bin.
en Buit. Zending
14
Balans in ka~ 1 Sept. 1903
£808 12 11
Ealans in handen
Ds. Louw 1 Sept.
1903
78 6 4
886
—

s.d.

£

s.d.

2 7
9 7
6 7

8 8
19 5
7 2

00
18 3

19 3
S8~411

A

BIJLAGE 29.

EIE~TEESTTTTJZR
van den Vrouwen Zending Bond aan de H.E. Synode.—
Anno 1903.
Ret Bestuur van den Vrouwen Zending
Bond neemt do vrjjheid om het volgende, met
betrekking tot een
opleidingschool voor
arbeidsters in het Binnen—of Buitenlandsohe
Z~nding veld voor do Hoog Eerwaarde Synode
te brengen.
1. Toen wij eenige jaron geleden aan
aanvragen om arbeidsters weesehten te voldoon,
trof hot ons hoe weinig or waren, gewilli~ om
te gaan en hoezeer doze weinigen onderwijs en
opleiding behoefden.
Miss Ferguson van hot Hngenoten Seminarie
werd er in 1891 toe geleid eeno zendiugklas
voor dames to openen. in het begin was het
aautal zeer klein, maar langzamerhand kwam er
een vermeerdering zoodat er dit jaar 20 in de
kias wareo, en 6 moor aanvraag hebbon gedaan.
Eerst werd het onderwije gegeven door Miss
Ferguson en door andere dames in Wellington,
somtijds slechts voor den tijd van zes maanden.
Later word Miss Waite aangesteld voor het
Engelsohe werk dat eon tweejarigefi oursus
omvat. Zij geeft vjjf dogen in de week van
twee tot drie uren onderwijs. B.ollandsoh
onderwjjs wordt door Miss do Kook gegeven.
Drio maal in do week gaan de jongo dames do
kias voor Bijbolstudie van den Eerw. Hoer
Wood anderhaif uur b~jwonon.
2. Do groote moeiljjkhedon z~jn altjjd gowoost
hot geringo aantal kandidaten en hot gebrek
san fondsen voor haar onderstand, daar do
meeste harer niet do midd2len hobben ow haar
onkoston te bestr~jden. Do eersto moeil~jkheid
bestaat nu, Godo zjj dank, niot moor, door don
toenemenden zendinggoesf. Voor do laatste
m’et op verschillende wjjzen voorziening
gemaakt wordon. Gedurendo bet afgeloopon
jaar hoeft hot Hugenoten Seminarie zoovoel
vermindering op do golden your kost en
inwoning gogeven dat hot eon £100 beloopt.
Van golden gecollecteerd in Amerika is eon
bedra~ van £50 uitbetaald. Voor zes leer
liugen die goedkoop in do Armensohool
gehuisvest waren, is hot geld nit Zwitserland
ontvangeo. Hot salaris van Miss Waite is
betaald door den V.Z.B. terw~jl hot Seminatio
haar kost en inwoning heef I gegoven.
3. Ret aantal dat door onze kiassen gegaan
is, is als volgt :—
Werkzaarn: 1 to Mabieskraal, 4 to Fordsburg
en 2 rustend
1 to Johannesburg, 1 to Bloom
fontein, 4 to Kimborloy
1 to Beaconsfteld, 1 to Morgenster
en 2 rustend, 3 to Myers, 2 to
Kon~we, 2 to Mkoma;
te Mo~buli 2 zendelingsvrouwen, to
Witzieshoek 1 zendolingsvrouw.
Al to zamen hebbon ongeveer 70 dames de
Zendingklas bijgowooud.
4. De tijdel~jke bohoef ton van hot work op
dit oogenblik zjjn drieSrlei. Ben huis waarin al

do dames van do Zendingklas samen kunnen
wonen; eon fonds waarult z~j, die bjjstand
noodig hebben, kunnen geholpen, en z~j die
geheel onbemiddeld z~in, onderstonnd worden
en eon voorziening voor do salarissen van twee
ondorwUzeresson.
5 In hot bepalon van do aandacht van do
Heog Eerwaarde Synode b~j doze zoo gewichtigo
zoak, is het Besbuur van den VZ.B. oenigszins
in twjjfel omtrent hetgeen z~j aan do Hoog
Eerwaardo Synodo zal voorstellon. In hot
vasto vertrouwen dat do Hoog Eorwaardo
Synodo met ons gevo it van boeveel belong hot
is dat onze arbeidsters your het work ondor do
inbnorlingen eon degel~jko oploiding krjjgen
vóór wjj zo uitzenden, neemt hot Bestuur do
vr~jbeid om do volgende tweo voorstellen ter
keuze aan do hand to doen.
A. Dat do bog Eorwaardo Synode do
geheele verantwoordel~jkheid op zich norne van
bet werk der opleidinr, voorsioning makend
voor den koop of do huur van eon tehuis ten
dienste van do inrichting ; voor do vrjje of
oriderstounde opvoediug der loerlingen ; en
voor do salarissen dor onderw~jzorossen, onder
hot bestuur van oene der 7~ending Commissies
of van eene Commissio daartoe aangosteld.
B. Mocht do Hoog Eerwaarde Synodo
meonon dat de ondernerning te groot is orn
zonder langor on voller bospreking or over eon
besuit to nemen, dan zou hot Bestuur van den
V.Z.B. aanbieden, om voor hot tegonwoordige,
hot work onder eigon bestuur voort to zetten. in
samonwerking met een Commissio van toezicht,
door do Hoog Eerwaarde Synode daartoe
asugesteld, en met zulke goldeljjko huip als de
Hoog Eerwaarde Synodo zich in staat rekeat to
geven.
Tegen den t~jd dat eon volgende Synode
vergadert zal hot work misachien zulk eon
stadium hobbon bereikt dat hot gomakkeljiker
zal z~jn voor do Hoog Eerwaardo Syuodo urn hot
geheol over to aenion.
6. Mocht do bog Eorwaarde Synode moor
inlichting verlangen, do twee leorasra van
Wellington in zitting in do Synode zullen die
kunnen go veto, of van ons krjjgen.
Wij leggen b~j doze over bet Verslag over do
laatsto zes jaren, dat aaa den V.Z.B in October
zal voorgelogd worden.
Biddende dat hot groote Roofd dor Kerk do
beslissing van do Hoog Eorwaarde Synode in
dezo bolangr~jke zaak moge loiden, zoowel ale
~l haar beraadslagingen voor do uitbreiding van
Zjjn Koninktjjk, noemen w~j ons,
Uwe onderdanigo dienaressen in Christus,
B. MURRAY,
M. ALBERTYN,
A. P. FE RGUSON,
M. ROUX,
J. D. JOU BERT,
A. H. SPIJKER.

BIJLMCE 30.

~AZP~P OPT
van de Commissie over de Zending.

_\an den Hoog1~crw. i~docierator Synodli.
HoogEerw. 1{eer,—Fwe CommiseL~ heeft
in behanclehng genomen de stukken onder het
hoofd “IV. Zending”—pag. 5 van bet Schema
van werkzaamheden, en zij heeft de eer hier
mede te rapporteeren ale volgt :—(N.B. Wi,j
volgen in ons Rapport de orde in acht geno
men door (le 1I.Eerw. Synoclale Commissie in
hoar Rapport, Bijiage 17).
Vooreerst hebben wij aan te merken dat ge
noemd Rapport van de Synodale Comniiseie
ons werk veel iieeft vei’geinakkelijkt. Wij
stenimen meestal met hare aaiibevelingen over—
een; weshalve bet voor ons siechts noodig is
dc voigende punten ineer bijzonderl ijk onder
itwe aandacht te brengen—.

yen dat de zaak naar genoemde (~ommis,ie ver
wezen worde, ten chide er naar onderzoek te
doen en naar bevind to handelen.
Ret is one voorts eene behoefto bier onze
diepgevoelde blijdschap en onze innige clank—
baarheid jegens den Fleer, te kennen te geven
over den bloei her Zending Kerk, blijkens de
bericbten aangaande de 37 gevestigde gemeen
ten dit tot haar behooren; en he aaiizienlijke
som van p.m. £7,000 Stg. door hare eigen~
leden ter harer ondersteuning bijgedragen.
Wij wiilen aan de hand geven dat de Binnenlan4sche Zendi ng çommiss~e stappen ne,mo
baar verslag (Bijiage 10) onder de geineenteu.~
onzer Kerk te verspreiden.

III.

I.

Ji’upport •Si~nodel~ Oomissie. 21.
a. her willen wij he vraag cloen of ‘t niet
wenschelijk is, indien tie i-oorgestelde verhoo—
ging van het exainen worcit goedgekeurd, dat
aan he Commissie voor dat examen, dc vrij-.
held w-orde verleend in he eerste drie jaren na
1906, leerlingen toe te laten tot do Opleiding—
School, die niet volkomen in bet foeiatings_
examen geslaagci zijn. Dc i-eden hiervoor is,
dat, aangezien seer velen die zich aanmelden
voor bet Zendingwerk onbemiddelci zijn, liet
son kunnen gebeuren dat er in den eersten tijd
eene sterke vernuindering son wezen in bet
getal applicanten die in staat zijn bet examen
af te leggen.
b).-—-1-lierbij wensciien wij te voegen, naar
aauieiding van tie ciesbetreffende paragra-af in
bet “Rapport der Westeiijke Commissie ens.’’
—“En ook dat bet Adinissie— I’~xameii reeds van
mi aan door he Kerkelijke Commissic’” sal
w-orden afgenoinen.
d)
LI. Rapport Synudale Gominiss;r. 22.
a.)—
b.)—Betreffende deze zaak geven wij aan
he hand dat bet aan de Bjnnenlandsche Zending Commissie opgedragen worde aan de
“Congregational Union” (Unie der Indepen—
denten Gemeenten) bij bare eerstkomende ver
gadering een scbrijven bieromtrent te ricliten.
C)—

dl)—Daar in liet Rapport van tie Binneniand..
sche Zending Commissie niets gezegcl wordt
von de wijze waarop de Gemeente Languedoc
gesticht is, valt ‘t ons moeilijk hierover te oor
deelen: Wij willen clerbalve in bedenking ge—

Repport S11nodo it (‘no in sSie.

23.

a)—
b)—Deze onderneining ac’hten wij boogst
noodzakelijlc, en gel-en aan de hand dat he
nit-i-ocring ervan in banden der Biiitenlandsclie
Zending Conimissie gesteid worde.
Bij de overiveging vail de verschillende ver
siagen van onze arbeihers in liet Buitenlandscli
Zeudingveld werd onze aandacbt- vooral be—
paalci bij bet feit, dat bnn werk door den oor
log niet weinig heeft geleden. Eenigen van onxc Broeders zijn jaren lang van hunne gemeen
ten geseheiden geweest, anderen zijn in hun
werk seer gestreind. Dc nadeehge gevolgen
van deelname aan den oorlog ; bet iangdurige
gemis van he genademiddelen; do verkeerde
invloeden die bun oinringden—_alles heeft sa—
mengewerkt oin veel hat opgebouwd Was af te
breken, en he genioederen voor Gods Woord
beer ontoegankelijk te ma.ken dan vroeger. On
ze Zendelingen ziilien met- geduld en veel gebed bet verlorene moeten zoeken terug to win
nen.
Dc eenige intzondering bierop is bet werk
in Ba.nyaiiand. Onze Zending is daar ecu ge
heel nielnv tijdperk ingetreden. Nadat onze
Zendeiingen aldaar een tiental jaren met wei—
nig vrucht hadden gearbeid, heeft do Hoer onso gebeden verboord en hobben zij het voor
recbt gehad een aanzienlijk ~eta1 door den doop
in he Kerk in te lijveu. Zij berichten ook dat
or bij do kinderen in he school Iiefde tot Gods
Woord wordt bespenrd en eon verlangen naar
iets betei’s dan zij bij bet Heidendom vincien.
Tevens is het getal arbeiders en Staties gedu—
rende he laatste twee jaren vermeerderd, en verblijden zich ouze zendelingen aidaur in bet
bezit van bet eerste heel van eene vertaling
van bet N. Testament, dat door bet B. en B.
B. Genootschap gratis is geleverd.
•~Eet het oog op hit ecu en antler, vertrouwen
u-ij dat he Synode aan genoeinde arbeihers

de bijzondere verzekering zal geven van hare
deelnerning en voorbede, en de hoop uitspre
ken dat de Heer hun, op wat dikmaals met tra
nan is gezaaid, ecu heerlijken oogst zal geven.

IV. !?appo7t Synoclale Co,nnii.~sie. 24.
In verband met liet voorstel hier gedaan,
schrijven wij over de volgende paragraaf nit
het Versiag van de Commissie van cie P. Z.
Vereeniging : —“D~ Commissie van da P. Z.
V. neernt met nile besclieidenheid de vrijheid,
U H.Eerw. te vragen om bij de behandeling
van punten 24 en 25 in ernstige overwegiug te
nemen, of liet niet wenschelijk en uiogelijk is
dezen broader (Ds. J. du Plessis) vanwege acne
beroeping door de Synode, nicer direct in
dienst onzer Kerk te nemen voor het gewich
tig en zich steeds uitbreidend werk der Zending.” Indien de Synode van de wenk her ge
geven gebruik wil maken, dan zoo au genoern
den Broeder kunnen aanstellen als seeretaris
van cia Buitenlandsehe en de Binnenlandsehe
Zending Commissiën. Be meening bestaat bij
sornniigen dat het weric van de Binnenland—
sche Zending Commissie ~oo versehilt van dat
der twee anderen, (t.w. Buiteul. Z. C. en P. Z.
V.)—dat hat best door een afzonderlijken Se
eretaris gedaan moat worden. Be behoefte
wordt gevoeld, dat deze meer tijcl moet kun
nan geven aan den arbeid, dan lnj als Leeraar
doen kan. Wellicht. ware het wenschelijk te
doen wat in bet jaar 1894 (Acta, 1894, pag.
45) door Ps. P. S. Botha is voorgesteki en door
de Synode ic aangenomen, narn. —“am :,aai
lijks den ‘ecretaris der Binnenl. Zendiru.~ Corn.
van 3 tot 6 maanden te laten rondreizen oin
gerneenten onzer Kerk in bet belan~ dir Zen—
ding te bezoeken, en gedureude zijue afwezig
heid zijn weric door een anderen ieer.’e.r o~ ccii
proponent te laten doen.” Pan zouclen dc Biui
tenlandsche Zending Cie. en de P. Z. Vau ran.
met één secretaris, vereenigd kunnen wordcu.
‘—Er is dikwijls sprake geweest van (1e wan
schelijkheid van eene nauwere verhintenis tuis—
selien bet werk van de Buitenlandsclie Z. C.
en van de P. Z. V., en de vraag is gelioul of ,t
werk in Nyasaland niet onder één Commissie
moest staan, samen met ouis an Icr brnten—
~andsc1i Zendingwerk. Wij meenen cia’, (Ian—
zelfden secretaris voor beiden te he!,bc.n, dcii
weg zou banen tot de latere vereenigint.
In dit verband hebben wij verder ernstig
overw-ogen de vraag of de tijd niet gekomeii
is, met het oog op betere organisatie en meer
krachtige samenwerking, om de belangen van
ens g e Ii a e 1 e Zendingwerk toe te vertrouwen
nan ééne Algemeene Synodale Zending Corn
missie, die dan met Sub—Comrnissiën voor cia
Zuitenlandsehe Zending, de Binnenlandselie
Zending, en de P. Z. Vereeniging sal werken,
en op welke Algemeene Commissie ook verte
genwoordigers van het Bestuur van bet Oplei
dings Instituut, van de Zeudiuig School te
Worcester en van de V. Z. Bond sitting son
den hebben. Zonder hierover ecu bepaald be
~1nit te nernen hebben wij gerneenci cieze zaaic
nan de Synode voor te leggen.
V. Rapport Synohle corn msse. 25.
Ret verrnelde verzoek heeft betrekkiuig op
de oprichting van cane Opleidings School voor

arbeidstcr~ in bet Binnen- en Buitenlandsehe
Zendingvehi.
Daar bet informeele van dit verzoek daarim
bestaat dat bet in den vorm van een beschrij
vingspunt voor de Synode komt, hoewel hat
schrijven als ecu rersoek of melnorie was be
dodd, wenschen w ann te bevelen, dat het
gelezen en behandeld worde. Wij meenen dat
bij de toenerneiccie behoefte die er gevoeld
wordt, ~ plaatseui als Johannesburg en Kim—
barley, soowel als in bet Buiteuilaiid, aan zus—
ters die bekivaam zijn orn school te lioudeiu,
en aan de vrouwen te arbeiden, bet onderwerp
de overweging dcc Synode overwaardig is. Bet
Bestuur van de V. Z. Bond dm4 der Synode
de volgancie twce vuorstellin tar keuse nan do
hand —
A.—Pat de H.Eeiw. Synode de geheele var
antwoordelijkheid op sieh name vail het werk
der opleiding—, onder bet bestnur van eene
cier Zending Conirnissies of van cane Commis—
sic daartoe nangesteld.
B—Bet werk oncier bestuur van do N. Z.
B. voort te zetten in samenwerking met eene
Commissie van Toesieht.
Wij maCnan dat indian da Synode hot cerste
voorstel iciest, er cane soni van minstens £500
per jaar sal nooclig sijn tot hour van eene wo—
ning, ondeiw ijseiessen—salarissen, en onder—
steunirig van In ilpbclioevencie lcweekelingen.
Moelit de Synode tot hat iweede voorstel be
sluiten, dan sal ongeveer betselfde bedrag be
noodigd sijn. Wellicht son dc Synode i~ dit
geval willen ouidcrnernen om voor de halft van
‘t vereischte beclrag te sorgen. Naar onze mae
nung son hat aeiste plan verkieslijker zijn.
VI.

R’1~p’~r/ S!,110(101( Co,u,u..ssje.

26.

VII.

Rcipp’irt Syrn~c1ale Coin r,i581e

27.

VIII.

Rapport ~i~n,odale Coin in .sk.

2Sa.

Wij stemmen overeen met cia aanbevelingen
bier vermelci. i~1et betreicking tot den inhouci
vaic par. 3, hebben wij van dc Curatoren ver—
‘icuueu dat cia overgave van bet Institunt in
daze verstandliouding Is gesehied, nain. eat
hot blijve do Kweekplaats onser Ze~doIiiigcn.
~iocnt dit later veranderd worden, den maclen
(IC Curatoren, dat evenals hat gavel is met •Ie
‘~‘hcn1og~ehc Kweekschool te Stall ,ILIO~CIi, (10
cigeuclonmien terugvallen tot dc Curaicren,
at, ie~cvaI sij ala lichaam met mncer Is~ can
to? ian Kcrkeraad dcc N. ~ Gerncmaee te Wal—
Ii: g1oic.
Wij hebben mecie van dc Curatoren verne—
men dat cc ecu stulcje groncis is, walks afnc
men de Opleicliugs School voistrekt niet scha—
den sal, dat cIa Curatoren wenschan te beheu—
clan voor scliool—doeleiuden. Wij mueer~n chit
dese sank in handcn kan gelaten worcieii van
de Commissie die aangestald sal wordivi em do
eigendommen over te nernen en de In’ichting
te besturen
Voorts mcencn wij de Synode ccii dicnst to
bewijzen door nan ta toonen welke do Icosfen
sullen zijn aan dc overname verbondan —- Traktcnient van den Hoofdonderwij’cer £200
of £250 p. a. met vrije woning.

Traktement van den derden Leoraar, aler
aaiistelling do Comm. van Examiuatoi on ann
bevoleu heeft,—weuicht eene gelijke sorn:
£200 of £250 p. a. met vrije woning.
Wij vernernen ook dat do meeste studenten
~nberniddeld zijn. Het is bekend dat do groote
zonding genootscha~pon in Duitsehiand
do
verzorging der Kweekelingengeheel eu al voor
inuine rekening nemen. Wij gelooren niot, dat
dit her wenschelijk of noodig is. Wijnieeneii
ecliter dat or voorzioning b~hoort gernankt to
worcleui daarvoor dat leerlingen hot Inshtunt
verlaten kunnon zonder sehulci. Uit hot Vor—
slag der Binnenlandsche Zending Connriis~e
blijkt hot hoe goring hot ondorhoud is van yelen onzer arbeiders; Do ondervincling hoof t ge
leord dat menigeon ja.ron lang ouidor oonc klei
ne schuld gebukt gaat soncler do mogelijkbeid
van dio af to betalon. Wij berokenen dat cone
sorn van p.m. £600 per jaar noodig sal zijn o’n
in doze bohoofto te voorzion. Do collocto year
opleiding van sondelingon brongt 01) tussehen
£300 en £400 per jaar. Wij zijn van oordeel,
dat hot overigo gevondon moot wordon nit hot
Barn Zending Fonds, dat in de eorste plaats
heoogt do opleiding van zendolingen. Hierorn
trout spreken wij nader in ons rapport over
dat Foncis.

IX. I?appor~ Synodalo C~o,nissle. 2gb.
Waar wij ous vereenigen met de aaubevelin
geul dci Syn. Commissie oncler djt hoofd, won—
schen wij eon woord van imngon dank nit to
spreken jegens don Heer voor Zijne wonderbare en genadige leicling die ons sulk eon nan—
tal jonge mannen heeft gogevell oni in den
dienst van Zijn R.ijk in onse Kerk werkzaarn
to zijn. Ook kornt onder God, ouze dank too
nan do Commissie van Poezjcht voor den mood
en do bekwaarnheid waarinode zij do groote
onderuerning tot hiertoc heeft uitgevoord. Wij
vergeten niet do vole B.B. en Zusters, die door
11111)110 nulde bijdragen do zaak zoo krachtig
llebben gesteund, en bij name do N. C. Go—
iiueenfe van Worcester, die daarin sulk eon
aurnzienlijk mmdccl heeft genornen.—De in
riehting blijve opgedraaen aail den Hoer, die
ons boron moet wat Zijn nil is ten opziehte
van bet dod waartoo zij in dc tookornst sal
wordon gebruikt.
X.

Von do C amIss-k v’cr Zendelmg- on
Godsd. Onderwijzors E~camen
in bet oostelijk deel der Kerk is or geen rap
port.
XI. Zendinq Ofldc3~ is-i-eel.
Ook hierovor is or geon verslag. De zaak is
ocliter eeno van hoog belang. Do Transvaal
seho Kerk is eon gewichtig work in dezen be
gonnen. Hot is voor do Svnode orn to besluiten
of de daartoe aangestelde Commissie sal blij
von bestaan, haar personeel ann te vullen en
-do noodige opdracht aal dezelvo te geven.

XII. Ons is voorts ter hand gestold : —
a. ~1[pnior.k ron tip Jlhi,oselio Zsn~flnq
nan do Synode. Wij bevelen aan dat. die in han• thou van (10 Bin nenlandsche Zending Coinmis—
sic gesteld worde.

b.

Eon Kennis-goelizg von do SfJ1lodi~ Zer
Y. (~. Keric van Yatai.
Wij gevon nan do hand tint die ann de Bui—
touulandsche Zending Commissie worde toever—
trouwd.

XIII. Ann Gus is ook overhandigd eon
Bilef ,,ver het Barn. Zendil/f/ Foods,
waarointrent wij hot bier ouderstaancle voor
do Synode wenseizen to beggen..-~Do volgende aiuuiualing nit het testament sal
duidehijk maken nat do tostateur becloeld
lieeft : —
‘Wat aangaat bet overb]Jijvende 1/5 van
iuuijn boodel, bepaal lit dat lietselve door mijne
executeuren sal belegd worden ~is een fonds
to wordeiu genoemcl ‘hot Barn Zending Fonds,’’
to worden geadministreerd door do Z. A. As
sociatie van lie Kaapstad, ten hehoeve van de
Synodo der N. C. Kork van do Kaapkolonie,
nan welke sullen h~etaald worden elko 6 inaan
dcii aile ronten daaruit spruitende, met hot
dod oni Koloniaal goboren jongelingen en
mauinon voor luet zenchingvolcl in Zuid Afrika
op to leiden, en voor algemeen zendingwerk en
Evangelic Prediking onder do heicbeui volken
in Z. Afrika.
Van do kamer wordt ens berieht dat eon ge—
deelte van den boedel in eigendonirnen bestaad
waarover nog niet dadelijk bosciuikt han nor.
den ; dat do rente waa.rop thans gorekend
han wordon is £1,940 ~ jaar ; dat indien het
successierecht bet anid moot wordon hot bedrag
der route tot op huet einde van ditjaar bijkans
gelueel daartoo noodig sal zijn; dlt or ed-liter
voor hot vo1gend jaar op bet voile boding ken
gerokond wordeuu. Volgons do bepalingen yak
hot legaat unoet do scm van £350:0.0 per jaar
afgaauu voor andere doebeinden, bhijvende dan
ongoveer £1600 ten dienste dci sending. In
den ioop van eenige jaren sal bet bedtag van
renten do soun van £2,400 beloopen.
In het fesfainent wordt or tweeëriei dod do
zer gelclelijke heschikking genoeind : —
1. Be opleiding van Koioniaal geboren jon—
gohngen on mannen veer bet Zenclingveld iii
Z. Afrika.
2. Voor aigemoen Zending a-eu-it out Evange
hieprediking onder do Heiden volkeren in Z.
Afrika.
De Synode mu hot bedrag in twee gelijke
heifton knnnen deolen, on £800 afzonderen
voor do opleiding van zondehugen, en oyenveeb
voor hot algeineen Zending werk dat door do
Binnon- en Buiteniauudscbe Zending Commis—
sien wordt gedaan. Daar echter do opboiding
van zendelingen juuist in clezeut tijd seer veel
sal vereisehen, kan luet eene vraag sijn, of
niet voor het dod, dat do testatenr bet eersto
heeft genoernd, en bet incest - zipi hart. opge—
set had, eon meerder dccl moet worden afge—
zonderd. Do berekeningen die wij bo~’en heb—
hen gegeven toonen dat or i~uiustens £1,000
nooclig son Z~Ji1 cm bet Zending Institunt vol—
kornon nit to rusten ; en £500 voor do oplei—
ding van arheidst el-s. Hi el-van nfgetrokken do
som van £400 wearop flit (be colleeteri voor do
Opleiding vail Zendehngen gerekend kan wor—
den. son or on zijn nuin~t £1,000 noodig wezen
voor dit work.

~Vanneor (10 Synode hioromtrent eon besinit
limit gonolllou, zoo hot ovorigo gedeeld kim—
non worden t insoheri hot werk van cle Bimien—
en Bmiitenlandsclie Zending C’ommissiën.
W~at do Biunenlamadsehe Zending Commissie
betroft hobben wij niet belangstelling ~ge1et op
hetgeen er gezegd worth in hanr versing van
de zoo geringe bezoldiging van sommigen der
arbeidors, en de verzoekiug om zich met all—
dere bezigheden in te lateii, ten einde voor
hun bestnan te zorgen. Wij hehbon ook reeds
melding gomaakt van sommigen die door do
sohuld van hun studietijd gedrnkt worden, met
weinig vooruitzicht om die af te betalen. VI
ivagen hot do vraag te doen of de Synode niet
can de Binneni. Zending Commissie de vrijheicl
ivil goven om waar zij het wenschelijk acht,
nit dit fonds in zulke gevalleii eone bijzondere
tegemootkoming te schenken en vooral aan
minder heniiddelde Zending Gemeent on in ver
gelijking met do nicer bouiiddolden, cone mi—
mere hijdmage te geven.
Wij meenon, dat, hoe ook over hot geld be
~ehikt wordo, er do bepaling moet zijn dat
doze beschikking slechts tot (10 voigende
Synodo duron znl. fit do ondorvinding ml
zij den hare finale bopalingon kunnon makon.
W~t het successie recht betreft hovolen wij
can dat do Synodo bet can do (‘ommis’~io over
do Fondsen of nan do Fmaneioelo Commissie,
opdmago bij do Regeoring aanzook to doen,
‘dat, gelijk dikivijis bij woldaligo iurichtingou
geschiodt, hot sticcossiorocht worde geschon
ken, aismedo oin bij do Z.A. Associatio nit—
demo inlichting to bokomon omtrout hot
Fonds zeif.
Wij bosluiton ons Rapport niot onzo diepo
vreugdo tokennen to govon over tie vole en
• vorbhjdondo [ockonen ten goode die haact

alom in hot zendingwerk onzer Kerk ‘aivla
oponbaron. Hot is duidelijk dat Gods goode
hand kennelijk o”er bet werk is uitgestrekt.
flit verstorkt ons in do illnige overtuigiug
dat onze’Kerk m dozen in don weg Gods is.
Hiercloor bonntwwoorclon wij iii meer ann he~
grooto dod waartoe Hij onze Kork nan dezen
Zuidhoek geplant heeft-, orn to zijn oen unit
tot vorlichtiiig der Heidenen die ons hij
duizondtallon aan nile kenton omringen. Hot
bomoedigt ons in bet groote werk dat wij in
zijnon uaaLln ondernonien hebben cm Afrika
voor Zijnen Zoon, onzen Koniug to helpen
winnen. Zoo gesterkt willon wij voorwaarts
gaan om nog grootore diugen in Zijnen nnam
en voor Zijn Rijk te doen. Do Kork die hare
roepig in dozen vervult, behoeft niet to
vroezen dat hot haar can het noodige hiertoc
•ontbreken zai. Zij inag rekenen op do huip
van heron Koning die beioofd heeft : “ 1k
ben met ii ci de dagon.” flat do Heor ouze
Kerk moor en meer daartoe opwekke en ger
brniko, en oak deze Synode ais ecu kraehtig
middol daartoe stello, is onze vurige bede en
onze blijde verwachting. Tiaat oiis grooto
dmgen voor omen God ondernemon en groote
dingen van onzell God vorwaehtou.
Hem zij
ci do eeao!
Wij hebben do eel’ to zijim,
five HoogEerw. Div. Dicimaren en B.B
ill C’hristu’i,
ANDREW MFRP~AY.
G. A. ScHOLZ.
G. P. HELM.
P. G. I. R()UX.
D. C’. S. GROBBELAAP~.
P. v. d. MERWE.
A. F. LOUW.
GIG). S. MALAX.
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van de Synodale Zondagschool Commissie, te worden voor
gelegd aan dë Vergadering der Hoog Eerw. Synode, die
staat gehouden te worden in de maand october3 1903.

Ret is met dankbaarheid jegens den Heer,
dat uwe commissie kan rapporteeren dat zij
sedert de laatste Vergadering van de Hoog
rw. Synode geregeld met de werkzaamheden
liaar opgedragen heeft kunnen voortgaan. Bat
werk bepaalde zich voornamehjk tot het jaar
lijks opstellen en uitgeven van de Zondag
school lessen en teksten met de daarbij behoo
rende kias registers.
De aauvraag om lessen is in de laatste jaren
aanmerkelijk toegenomen. In het jaar 1900
werd er niet minder dan 50,000 exemplaren
van de lessen gedrukt. Daar gedurende den
oorlog de communicatie met groote deelen des
lands werd afgesneden, werd er eene aanzien
lijke schacle geleden. Twee aclitereen volgende
jaren moesten er een 20,000 van de gedrukte
lessen vernietigd worden. Toch is bet verblij
dend te kunnen melden, dat er niettegenstaan
de deze verliezen, nog een batig saldo in de
kas is, en het tot flog toe niet noodig was bij
de Synodale Kas orn hulp aan te kioppen.
Uwe commissie kan echter niet nalaten er
op te wijzen dat er ongetwijfeld veel mimer
van de kssen kon gebruik worden gemaakt.
Werd in ieder gerneente niet alleen elke kleine
buiten-Znndagschool voorzien van lessen, maar
ook bii ouders, die in de buitenwijken wonen,
aangedrongen ze te gebruiken, er zou jaarlijks
minstns een paar duizend lessen meer ver
spreid worden.
In zake bet bestellen der lessen wenscbt uwe
commissie met nadruk er op te wijzen, dat bet
werk grootelijks vergemakkelijkt zou worden,
indien men meer acht gaf op de kennisgevin
gen. Niettegenstaande dringende verzoeken,
dat men vroegtijdig bestellingen moet doen,
gebeurt bet dat er tot in de maand Februari
nog aanvraag gedaan wordt. Tegen dien tijd
is voor dat jaar alles afgehandeld, en komt
men natuurlijk te vergeefs aankloppen. Kwam
er een einde aan zoodanige ongeregeidheden,
de goede zaak zou er zeer door bevorderd wor
den.
Andermaal neemt uwe commissie de vrij
heid aan de hand te geven dat Snperintenden
ten van Zondagseholen bijzonderlijk de nan
dacht van onderwijzers bij de wenken op de
eerste bladzijde der registers zullen bepalen.
Zij heeft grond te vreezen, dat vele Zondag
school onderwijzers die wenken nooit lezen.
Wat daar gedrukt staat, beschouwt uwe mm
inissie van groot belang.
Met innigen dank jegens den grooten Kin
dervriend, die zijn ouden dienstkneeht, den
gewezen leeraar van Robertson, zoo lang heeft
gespaard, wordt er in dit verslag melding ge
maakt van het tijdschrift, “Be Kindervriend,”
wanrin nog steeds geregelci uitleg en wenken
in verband met de lessen verschijnen. IJwe
commissie drukt de hoop uit, mocht ‘t gebeu
men, dat, wegens ouderdom of afneming der
krachten, voorgemelde leeraar de Redactie van
“Be Kindervriend” niet langer zou kunnen be
hartigen, er een opvolger zal gevonden worden
die met even veel toegewijdheid en ijver dat
belangrijk werk zal voortzetten.
Ann ‘t houden van Zondagschool conferen

ties is er, vooral wegens de treurige omstan
digheden waarin bet land gedurende de laat
ste jaren heeft verkeerd, weinig gedaan. Van
daze gelegenheid wordt ecbter gebruikt ge
iuaakt zoodanige bijeenkomsten ten sterkste
nan te bevelen. Uwe commissie is van gevoelen.
dat er ieder jaar in elken Ring minstens ééne
Zondagscbool conferentie beboort gehouden te
worden.
Gaarne zou uwe commissie zien dat de Sy
node bet als zeer wenschelijk uitsprak dat in
gemeenten waar bet eenigszins doenlijk is, de
~eheele Zondagmiddag nan de ;eu&çd ei~ kinde
men zal worden afgestaan. Be ondervinding
heeft geleerd, dat bet voordeel hieraan ver
bonden, groot is. Be belangrijkbeid van den
arbeid aan de lammeren der gemeente wordt,
naar bet bescheiden oordeel van uwe commis
sie, op verre na nog niet genoeg door onze
kerk ingezien en bebartigd. Vergelijkender
wijze gesproken wordt er veel meer tijd en
krachten besteed aan de in leeftijd gevorder
den dan aan de jeugd en took naoet arbeid aan
de iaatsten zonder twijfel vrucbtbaarder zijn
dan nan de eersten.
Ging zij hare bevoegdbeid niet te buiten,
flue commissie zou het wagen onder de nan
dacht der Synode te brengen de scbreiende on
kunde omtment den inhoud des Bijbels—om te
zwijgen van de leer en de geschiedenis onzer
kerk—die in de dagen van cateebisatie dikwerf
doorstmaalt.
Ret gebrek ann kennis, die redelijker wijze
van Jongelieden, die leden der kerk wensehen
te worden, kon geëischt worden, vaak ook bij
dezulken die jaren lang op publieke scholen
en colleges geweest zijn, is zonder twijfel een
der meest kommervolle teekenen van onzen
tijd.
Eindelijk ~venseht uwe commissie nan de
hand te geven dat em door de Synode eene corn
missie zal worden aangesteld die bet zou kun
nan bewerken, dat er eene uitgave des Bijbels,
hepaald met bet oog op de Jongelieden onzer
Kerk, zal uitgegeven worden. Die uitgave
moet zijn eenigszins volgens wat wij nu heb
heis in de paragraaf of Zondagschool Bijbel. Do
afdeelingen en kant-teekeningen moeten ech
ter meer volledig zijn, en er moet ook in op
cenomen worden een uitltg van de vele woor
den, die door ‘t gewoon lid onzer kerk niet
~vomden begrepen. Zulk eene uitgave, die naar
herekening omtrent een halve kroon zal kos-.
ten, zou in eene diep gevoelde behoefte bij
oud en jong voorzien.
Met de bede dat bet Hoofd der gemeente,
die ook de groote Kindervriend is, de Hoog
Eerw. vergadering in deze hare beraadslagin_
gen lesden moge,
Noemen wij ons,
Hoogachtend,
Uwe dienstw. Dnrn. en Brs.,

I. F. A. nn VILTJERS.
A. F. Louw.
A. A. Waxen.
September, 1903.
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van de Commissie over de Normaal School.

Den Roog Eerw. Moderator Synodi.
Uwe Commissie heeft in behandeling gehad:
(1) Ilet Rapport der Cuintoren.
(2) Het Rapport van den Rector.
(3) BeschrUvingspuntea 36c, 37 en 39.
Do informatie en het advies waarvan awe
Commissie cie Synodo dionen moot, vindt awe
H.E. Vergadering in hot hiervolgende besluit
waaitoe zij (de Comm.) gokomen is na de noo
dige informatie te hebben ingewonnen en na
eene breedvoerige discussie. Ret besluit luidt
~Jdus:
“Do stukken betrekkelijk do N. School en
in verbarid daarmede ~eschrijvingspunten 36c,
37 en 39 zorgvuldig overwogen hebbende, is
uwe Commissie tot de volgende concluiiën
gekomen :—
Dat de N. School thans niet ten ~ol1o aan bet
doel beantwoordt waartoe zij werd opgericht,
Bet getal kweekelingen is zeer laag gedaald.
Oat dit zoo is wijten w~j o.a. aan de volgendo
oorzaken:
a. De onaantrekkel~jkhoid van het onder
w~jzersambt en de minder schoone vooruit.
zichten daaraan verhonden in vergel~j king met
andero professiën.
b. Bet in bet loven roepen van Opleiding
scholen hier in do Kaapstad en te Wellington
waardoor onnoodige en nadeelige concurrentie
met de N. School is ontstaan.
c. Bet onvoorzichtig verspreideo van on
gunstigo en some ongegronde opiniën omtrent
gonoemdo inriobting.
ci. De onwenschel~jkheid van onder tegen
woordige onisfandigheden de Kostinrichting en
de Dagschool onder eeu on het zelfde hoofd te
hebben.

Daar or echter naar bet oordeel uwor Corn
miasie groote moeilljkheden do uitvoersng van

de voorstellen in bovengenoemde Beschr~jvings
punten vervar in den wag staan, beoft z~j geeno
vr~jmoedigheid de aanneming er van (voor het
tegenwoordige) aau te bovelen.
Doch z[j geeft aan de band :—
(1) Dat aan bet Curatorium instructie worde
gegeven de Kostinrichting van hot N. College
en do eigenljjke Dagschool to scheiden, en
onder een ander hoofd to plaatson, dat in z~jn
beheer dior inrichting do bandon vrjj zal hebben
en recht~treeks can hot Curatorium verautwoor
dolbk zal zjjn.
(2) Dat aan het Curatorium der N. School
te zamen met de Synodale Commissie volmacht
worde gegevon om, indian zulhs gedurende hot
reces noodzakel~jk wordt, eenigo stappen to
doen, die zjj noodig achten.
Voorts, wat aangaat do klacht over ongenoeg
zaam ondorwije in do Roll. taal heoft awe
Commissie bevonden, dat die gegrond is wat
betreft de Model School maar niet het College.
In de Model School begint het onderwijs in
Hollandsch met Stand. IV, Uwe Commissie is
van oordool dat dit reeds moot gesci’ieden met
Stand IlL
Hopende hiermedo aan do taak ons opgedra
gon, voldaan to hebben~ noemen we one met
hoogachting,

Uwe H.Eerw. Dw. Dare, en Broedors
A. I. STEYTLER,
Voorzitter.
(met roorhehoud) J. C. REYNEK~,
GEO. MURRAY.
0. J. PIE ~AAR AZN.
N. v. n. MERWE.
0. J. LER. MARCHAND,
T. J. HOFMEYR.
(met voorboboud) G. 3. HUGO.
(met voorbehoud) 3. H. VAN WIJK,
Secretaris,
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TWEEDE 5UPPLErIENTAIR. RAPPORT
van de Commissie van Revisie.
Uwe Commissie legt het volgende, met
betrekking tot do verandorin~en in do wets
artikelon over do
samenstelling
en do
werkzaamheden van de Algemeene Synodale
Zending Uommissie, aan do bog Eerw.
Vergadering voor
Art 202 luide als v lgt : “Daartoe zal or eene
Algemeeno Zending Commisste z~jn, door do
Synode bonoornd, die al hot zendingwork onzer
Kerk sal behartigon.”
1. “Z~j zal best aan uit lien gowone loden en
eon Permanenten Secretaris, leeraar onser Kerk,
die exoi~lcio lid en Scriba der Commissie 4jn sal
en zal op door haar vastgestelle dagen verga
deren.”
2. “Zjj sal uit haar ledental drie sub-corn
missiën benoernen van drie loden elk aan welke
do behartigbg sal worden toevertrouwd van de
belangen (a) van bet Binnenlanisch Zending
work, (5) van bet Buitenlaudsch Zendiagwerk
besutden do Zambesi en (c) van bet Buiten
landscb Zendingwerk benoorden do Zambesi.”
3. “De Permaceute Secretaris sal tevens
secretaris der verschillondn sub-cornrn~ssiën
z~jn.’
4. “ Do Sub-comrnissiiin sullen naar eisch van
omstandigheden vergaclelen en aan de Alge
meene Commissie veraritwoordeljjk 4jn.”
5. “[Jit do leden van de Al1~erneene Corn
missie zullen twee ox-officio loden worden
benoernd voor elk der vo~gende besturen : (a)
lie Ouratoren van do Opleidings School te
Wellington, en (5) do (‘uratoren van do
Zending School to Worcester.”
Art. 203. 1. “ I-let solaris van den secretaris
sal door do Aigemeene Commissie worden
vastgesteld.”
2. “b~j sal aanspraak~hebben op pensioen
uit bet Predikanten Peosioen Fonds en gestold
worden in do vierde klasse, zullende daartoe do
Zonling Fondsen jaarl~ks £5 ten z~inen
behoevon daarin storten.”
204. 1. “ Do Opleidiugs School to Welling
ton zal stean ouder bebeer eener Commissie
van vjjf Curatoron do ‘r do Synodc benoemd,
van welke twee tevens leden der Algemeene
Zending Cornmissie sullen zijn.”
2. “ Do Zending School to Worcester zal
staan onder heheer eener Comniissie van vjjf
Ouratoren door do Synode benoemi van welke
twee tevens loden der Algemeene Zerading
Comrnissie zullen z~jn.”
3. a. “Do Yrouwen Zendirig Bond sal staau
onder toezicht van do Curatoren van do
Opleidings School, en zal in do keuse van
workkringen en do aanstelling van arbeidsters
in overleg met do betrokkeno Sub-commissiën
handelen.”
5. “Alle rekeningon van Inkornst en Uitgaaf
sullen jaarl~jks b~j hot Kerkokantoor ter publica
tie worden ingediend.”

c. “ Geen vastgoed zal door den Vrouwen
Zending Bond worden gekocht dan met toestemming der Algemeene Zending Commissie,
en alle transporten van vast eigendom sullen
voor en ten behoove van do Nederduitsche
Gereforme.erde Kerk van Zuid Afrika goschie
den.”
Bet bestaande ATt. 203 valt weg.
Art. 204 worde veranderd als volgt: “Corn
missie” worde gesteld in plaats van “Corn
missiën “ en vóór hot woord “ Commissie”
kome “Algern-ene ?ending.”
In a. worde “ sullen”, veranderd in “ sal.”
5. worde geschrapt.
In c. worde “erkennen” veranderd in
eiket.”
Bj ci. worden gevoogd do woorden: “De
Zendelingen benoorden do Zambesi 4jn van
doze bepaling uitgezondord.”
In e. ‘vorde “ hebben “ veranderd in “heeft.”
In f. lose men “geeft “ in plaats van
“geven.”
In p. korne “doet” in plaats van “doen.”
In i worde “is” in plaats van “zijn”
ge~ield.
In hot gerevideerde Art. 205 worde “Corn
missien” veranderd in “ Commissie
In bet gewijsigde Art. 206 worde “beide”
weggetaten en “ Commissien” veranderd in
“ Cornmissie.”
in Art. 207,!. worde “Commissie” gesteld in
pleats van “Commissien.”
In Art. 211 worde do tweode paragraaf
gescbrapt.
In Art. 215 worde in piaats van “Binnen
landsche of Buiteulandsehe” gesteld “Al
gerneene.”
In de twoedo paragraaf van Art. 216 wordon
gesteld de woorden : “Commissie tot het
afnemen van hot Zendelings Examen” in pleats
van “Commisejo der Ned. Gerof. Kork in
Zuid Afrika, daartoe aangesteld.”
In Art. 217 worde in a en c bet woord
“Synodale” vólir “Zonding Commissien”
veranderd in “sub,” en in S paragraaf 3, worde
“sub,” vdór “Commissien “geplaatst.
Na Art. 218 kome aanbeveling No. 24
aldus gowijzigd : “Alle Duplicaat Registers van
gedoopten en lidmaten van sending gemeenten
onser Kerk worden bjj den Zaakgelastigde in
gediend en in bet Archief bewaard.”
In Artt. 223 en 225 worde tusschen do
woorden “Binnenlandsche” en “Zending Corn
missie” gevoegd bet woord “sob.”
Met hoogachting, noernen wij one,
Uwe Dienstwillige Dienaren,
A. MOOR[{EES,
J. P. v. HEERDEN,
G. A. SCHOLTZ,
D. J. PIENAAR, A.zm

D. S. BOTRA.
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P ORT
Van de Corn missie voor de Geestelijke verzorging van Leden
onzer Kerk die in dienst zijn van het Spoorweg
Departement,

Voor dat owe Commissie versiag doet van
hare workzaamhedeo, ~ enscht zjj haar innig
leedgevoel uittespreken over bet betreurd
afsterven van den zeer geachten on bemioden
brooder, A. H. Hofa~eyr een barer leden,
wiens gowaardeerde dienston aIt~jd zoo bereid
willig vorleend, door ooze Kork noodo kunnon
worden outbeerd~
Ret volgonde heeft owe Commissie no do eer
to rapporteeren :—
I—Dat z~j spoedig na af~oop van do laatste
SynodaLo Vergadering eene circulaire uitzond
aau al do Kerkeraden van onze K~rk, ben drin
gend verzoekende do Commissie to onder~
steunen met vrjjwillige b~jdragen.
11.—Dat slecbts van acht-en-dorti~ (38)
Kerkeraden bijdragen en belof ten van bjjdragen
werden ontvangon als antwoord op onzo cir
culoire.
III. Dat zjj dadelijk in ondethandeling trad
met den ALgemeonen bestiorder van spoor
wegen oin eon eigen r~jtuig voor ooze f~erk op
den spoorwegljjn to bekomen—dat zij wol do
belof to ontving dat zuiks zoo spoedig mogelijk
zoo geschioden, taaar dat bet getieelo jaar 1898
voorbjjging zondor oonigo vorderiog met do
zaak.
IV.—Iumiddols werd besloten volgens bepaling van do Synode samentewerken met do
Spoorweg Zonding (The Railway Mission) en
do diensten van don Hoer Conradie student
in do Theologie werden verl1~re~gen voor eene
maand in December 1898.
V. Van den isten ApriL, 1899 word eene
overeenkomst getroffen met de Spoorweg Zending om den hoer IL loRoex overtenemen
voor onza rekening tegen eon salaris van £6
per maand met do voigendo bepaiingov
(a) Do heer loRoex moest maandel~jks aan
ons vorsiag doen van 4j0 work.
(b) Da~r h~ niet geordond was, moest h[j
aan den naasten Leeraar onzer Kerk kennis
geven, indien or ongedoopto kiaderen van
Loden onzor Kork waren in dionst van hot
Spoorweg Departomont.
V[.—Van den late April, 1899 tot den 30
Juni, 1901 was do hoer leRoex bezig met dit
werk. Ten gevoigo van den oorlog moest hot
work toen gestaakt wordon, dear do Spoorweg
Zonding r~jtuigen niet langer toegelaton werden
over do ljjneu to gaan.

V1I.—Dat uwo Commissie ook in gevoige
hot besluit van de Synodo zich in correspon~
dentie gostoid heeft met do Kerk aan do
ovorz[jde van de Oranje Rivier, met hot oog op
sameuwerking in doze, och voôr dat men zich
met elkander betrekke1~jk de voorwaarden
waarop dit geschieden zou kon vorstaan, brak
do oorlog oil.
VIII —Na do vredesverklaring meenden wij
dat bet work weer moest wordon horvat, maar
eorst onlangs kondea wit den hoer loRoex
verzoeken voorttogaan met dit work, en wel
tot do zitting dor Synodo.
IX.—110t is uwe Commissie eons behoof to
om andermaal do aandacht van do N.E. Synode
met nadruk ~o bepalen bjj do sci~jeiende nood
zake1~jkheid die or bestaat voor do ~jverigo on
moor doeltreffendo voortzetting van dit zoo
hoogst be1angr~jk work hetgeen gesohieden kon
door do reeds gevailen bes’uiten tier Synode
betrekkelitk doze zaak uittevoeron, o a. name
lijk door eon geordenden Leeraar of Zendeling,
on ruinstens e~n helper aantestollen, doch
daartoe is noodig dat al de gemoenten oiiser
Kerk naar vermogen do Commiss o die doze
zaak behartigen moot met mime on geregolde
b~jdragon zullen ondorsteunen.
X—Als bjjlage leggen wjj oindelijk eon
korten staat van Inkomsten on Uitgaven
voor do HiD. Vergadering.
Met verschuidigde hoogachting noemen wjj
ons, owe dienstw. dienaren en broeder~.
D. 3. PIENAaR A.zn,
G. A Sco-IOLTz.
20 Aug., 1903.
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Y4,vporf z)iin tie ‘(5’oinm,~ik oDer Cpz2oed/nff en Cnde,w9~i.
Uwe C’ommissie heeft in behandehng gehad de
volgende Beschfijvingspunten, t. w. 33, 32, 34, 35,
38 en 40. (In schema).
Zij wenscht met danlcbaarlieid to erkennen de on
deisteuning’ die de zaak der opvoeding van Regeerings
wege ondervonclen heeft, en den vooruitgang’ die op
dit gebied in menig opzicht wordt gezien. Echter
is bet haar na onderzoek gebleken, dat or onnusken—
bare en algemeen gevoelde grieven bestaco, die ten
eerste clienen verholpen te worden, indien dc zaak der
opvoeding’ in ons land geen ernstige schade lijden
zal.
Ten elude cle zaak in behoorlijken vorm voor do
aaodacht van owe H. Eerw. \Tergadering te brongen
~te1t owe Coinmissie zich voor in de eerste plaats to
wijzen op do voornaamste grie roe, (lie VoOr haar aan—
dacht gokomen zijn, on vervolgens do vraag te be
antwoorden hoe eec betere toestand in bet leven kan
worden geroepen.

I
GRIEVEN.
Ret gebrek aan een behoorlijk opgesteld Reg
lement, waaraan zoowel het Departement can
den eenen als de School Commissies aan
den anderen kant, zich zulleri to houden bob—
hen, daar de bestaande Regulaties niet dan
met groote moeite, en soms in geheel niet to
verkrijgen zijn.
(2) Ten tweede, hot recht door hot Departernent
geëischt om zich in to laten met do semen
stelling der Srchoolbesturen, hetwelk aan—
biding geeft tot hot vermoeden, dat in som
mige gevallon do bekrachtiging van (10
kiezing van Comite-leden wordt geweigerd
oni andere dan
looter opvoedkundige
redenen.
(3) Het felt dat op do billijke recliten van school
bosturen vroegor door de Regeering erkend
allengs moor en nicer inbrenk wordt go
maakt, daar doze no eon overheerschende
stem eischt bij do aanstelling en hot ontsiag
van onderwijzers, zich op onrechtinatige wijzo
inlaat met bet huishondelijk behoer (her school,
en or maar al to dikwijls wantrouwen sclnjnt
to bestaan tegen do goode trouw dci besturen,
en hot oor goleend worth aan gelielme beschul
digingen waarop met voorhijgaan der school
coinmi ssies wordt gehande]d.
(4) Hot vorzuim oni to hetten op do yolks—
behoeften bij do aanstelling van inspecteurs,
daar in eenige gevallen mannen zijn be—
noeind wien bet ontbroekt can do gowenschto
hoffeiijkheidi of can do noodige bokwaamheid
Voor dat ambt, terwijl zij tech abs (10 be—
oordeelaars
van schoolwork
en school
ColflmisSios eon overwegonden invboed nit—
oefenen.
(5) Do gedurige verinenigvuldiging van inspecties,
waardoor zoowel onder~vijzers als leerlingon
in gestadige spanning worden gohouden, en
hot gerogeld school work wordt heleininerd.
(6) Do hijna stelselmatige verwaarboozing van hot
Hollandsch hi~ de inspocties van scliolen.
(7) Hot toekennen en ontliouden van toelagen
zonder 000ig gowicht to hechton can hot
oordeel van betrokkone schoolbesturen.
(8) FIet gebrok can eon uniform beginsel in bet
stichten vami nionwo on hot overnemen van
hestaande scholen, daar op somnniige plaatsen
do Regeering aandringt op do vereeniging
van schioolbesturen, torwijl
elders con—
ciurentie tusechen scholen van denzelfden
standaard in do I iced wordt gowerkt.
(1)

II.
Bij die beantwoording van dc vraag, lice eomi be—
teie toestand in bet beven k~u i w irden geroe~)em I,

dient vooraf to worden overwogen, of do Kerk gereed
is hot bestaande Stelsel van Onderwijs to blijven
stounon abs in hot verledene, dan of zij meont (bat die
tijd gekomon is om zich 0~ hot gehied van onder
wijs Of geheel Of godeehtehijk los to maken van den
Staat.
A ._~TERBETERING VAN RET BESTAANDE
STELSEL.
Indien de Vergadering besluit ten gunste van do
voortduring van hot tegonwoordig Stelsel van Onder
wijs, d.w.z. togen do oprichting van Vrijo of door do
Regeeriug gesubsidieerde Kerkschoien, dan (hello do
Acte van 1865 Of plaats to maken voor eon gebeol
niouwe Ondorwijs Wet, Of naar de veranderde om
standigheden en de bohoeften ~van onzen tijd to
~vordeii gewijzigd, on wel alzoo, dat bet beginsel
van Volksscholon tegenover Gonvernementsschoben
niet ahleen wordt vastgehouden, maci nog moor dan
tharis hot geval is op den voorgrond gesteld.
Daartoo zal noodig zijn, dat do macht van discretie
thans in handen van do Rogeering (en door haar
vooral godnronde don oorlog op vilbekeurige wijze
uitgeoefend) worde beperkt en dnidelijker omschreven.
Met hiet oog hierop worde o. a. bepaald
a.
Dat can do School Regulation zooals in hot
“School Manual” vervat, met eenige nood
zakehijke wijzingen en verklaringen, door bet
Parlement kracht van Wet worde gegoven,
en zij voor bet publiek verkrijgbaar worden
gesteld.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

ii.

1.
2.
1.

.Dat do namen van wettig gekozen school-be
stuursbeden shechts ter notificatie on niet 4cr
approbatie can do Regeering zulben worden
opgezonden.
Dat do aanstehling van onderwijzers zal berusten
bij schoolbesturen, onderworpen can do be
krachtiging van do Regeering die, ingevah van
~veigering, 000 opgaaf van voidoende redenen
aanbet sehoohbestuur geven zah. Bij het ont
shag van onderwijzers behoort d~zehfde
regeh to golden abs bij hiunne aaustelhing’.
I-Jet recht oiii schioben op to richiten en to be
heeren thans can Stads- en Afdeebingsradon
toegekend ~vorde herroepen, omdat znlko
lichanien niet in do eerste plaats worden ge
kozen met bet oog op (10 belangen van do
opvoeding, en derhalve nienigmnaal onbevoegd
zijn oin die to behartigen.
Do opricbiting van scholon door leden van hot
pubhiok beboort to worden vergemakkohijhet
(boor den vorm van aanzoel( to vereenvoudigon.
Imispocteurs van Ondorwijs bebooren do bevoegd
hieid to bezitton in (be Flolbandseho zoowel abs
in do Engelsche taal to inspecteoren.
IJwe Commissio acht blot ~vensehebijk dat voor
hot tegouwoordige do goschiodonis van Zuid
Afmika met in do vakken van ondorwijs zal

worden begropon.
inoent dat do tijd gokomnen 1S, dat hot
stelsol van mndirjdueele inspectie van leer—
lingen abs voronderd behioort vervangon to
worden door
klassemnspectie,
omdat die
ondorwijzor do beste beoordoolaar is van do
~orderiug, dio ohke hoerhing’ heeft geniaakt, en
(bat do inspectie phaats vinde shechts ge
durende Oéno muaan(l (los jaars.
Uwe Coinmissie cebit hot noodig dat or oone of
andero mnacht bohioort to staan tusschen hot
Dopartenient van Onderwijs on do School—
besturen.
Daartoe zijn voorgestold

Zij

Eec Minister van Onderw~js.
Eene Staande Pariernentaire
Onderwijs.
Per,nanente Selmoolbesturen.

Goininissie

van

l&_SECTAlTT~ClIE SCIIOLEX.
Iii geval wij de gewensehte veraiideriiigeii in liet
l(estaaiide Onderwijsste]sel niet knnuen verkrijgen,
en I et bepaald fbi idzakelijk wi rdt oils ilaaraaii to
onttrekkeii, den (heilt hepaald te worden
(1) Of ~vij eeiivondig alle Staats_toelageii zollen
lateii varen, dan we1
(2) ol \vij aandringen znlleii op Staats_toelagefl
can Sectariselie Scioden.
\\Tat hot laatste hetreft dient in aannierking to
worden genoinen, dat leden van 01150 Kerk alzn> coil
aandeel krijgen aau liet geld, dat door lien loj wijze
van belastiig in lie Staatskas gestort ~vordt, terwiji
Hi hot aerste geval zij met eileen (le gewlule hclastiii
gen snllen ilioeten opbrengen. waanut ook do
Regeerigs~scliolen onderatennd \V( irden, doeli I ovoil—
(lien lmnne eigene scleden sullen nio~teii ouTer—
lionden.
Ten tweede zal men, door de Staats_toelageii te
I do nden, in ataai wordeii gostel di neer, en ii soil iii lige
opzieliten degelijke seloden Ic slicliten. eli ook eene
ruimere voorzieinng to inaken vO Ir (To opvoediiig Vilil
anne kinderen tot misc Kerk beluoorende.
Wat editor pleit tegen de door de Regeerilg ge
snbsidieerde seliolen is, dat men alsoo niet gelieel en
al hevrijd wordt van Staats_ininengiIlg, dear liet met
ineer dan inllijk is (let, wear de Stact oiidei’atdnnii(S
geeft, liij oik iii de geiegenlueid gestell worle te our—
(leO] cii ~ ic I iolaag lie] iourli ~k w )rdt I ie~tod.
flit InitIate hes~vaar valt geheel en a] wag, ~vaar
men alle Staats-toelagen mat varen 011 sdilolen aticlit,
die ge]ieel onafliaiikelijk van de liegeor ig zi~il ouk
sin mcii daarloor scioden verkrijgen waarOp de
gioladieiist cii de leer dci Kerk helioorlijk worilen heI lan i gd cii do I ii iedertaal I lare reel iti iiatige 1(1(0(15
unieenit.
Hot (lient euliter (Tour de Vergader ig in ernstiile
(iverw egnlg te worden genoiiiei 1 it in cell sanici I—
leviiii~ ala de ooze hot isolenient vail bbne sectie
levorderlijic sal sijn tot de we]vaart van oils yolk.
Ook is liet coile ernatige vraag, of wij gereod
sullen siji I de geldohijke verant in iordelijkl mid ver—
eisuhit tot do stiuliting vail vnije seliolen to (lrligeil,
aangesien hot dmdeli1k is, dat wij geroepen sidlen
worden tot gri i( ite opoffern igeil terwille van 01 Iso
Teal en ooze Kerk, die op do dour ile Regeering
onderateonde seliolon niet alto~s tot hear reclit
koinen. Daareiitegen is liet nit mcci dan eon voor—
beeld reeds dindelijk gelileken, dat de stiehting vail
Kerkacliolen geen onniogelijke scale is, en (lat go—
000gzaille 1 iroiiiien vail inkoinsten spoedig wi>rdeii
(iuitdokt, wear colic zaak van zoo grooten ernst en
zooveel lieteekeiiis your ons nageslaclit lf (len naanl
des Ileeren wordt i>ndernonien. \Veslialve spreken
vij de overtnigiiig nit (Tat, indien (10 Kook daartoe
gin Irongen w-ordt, de loden iiiet sullen terng deinsen
your (10 (efters, die van lien sullen gevraagii worden.

(4UDSDIENST ONDERWIJS.
Beseinijvings Punt 3~l ken five Conioiissie niot
aa~hevelen.
HOLLANPSCH ONPERWIJS.
(Zie Bcselirijvingspnnten 34 en 35)
I-let is misc diepe uivertuigiug, dat alien die hi Cit
lanil wonen do Iieide 1101 filtalen 1(011(11 ~reim mad itig
to sijn. oiiidat idets nicer sd]ladelijk is your iTo go—

weilsdllti’ sailleiliverkiulg vail nile seeties der sainen
levi ng i Ian oni ekondi mid vail Ic cello niet de taal
li C (Tour de andore gespr dccii wi i~ It, waardo ii ala
van self ccii ((11(1 verkomelijke slagl ouni tosselien die
heide w rdt govorn id
Volgeils de tegenwoordige Selioolregnlaties ken
eon van 1 oide tal en a] s iiiedi (1111 Vflfl ionlerwiJs vi ior
eerstl ieginiendeui word~n gol rnikt.
In ile liougore klassen is Engelseli in ile praktijk
liet eeiiig niedium met hot bog op de esanliila wear
hot Ilidlandseli seer stietillooderlilk worth heliaiideld.
\\ ij II leOuiOil eel Itor dat iTo vri jI iei d oin een vail
heide talon to gebruiken in de lagere klassen veelal
0~l1 doode letter is met hefrekkiog tot hot llollandseli.
Ilierin holioort verandering to koinen.
(o.) Doordat Soilooleoinmnissien gel irnik maken
van de vii jlieid nan hear verleend.
(b.) Doordat himl ic ilspoktie heide talon op gehj
—
ken -oet sullen worden beliandeld.
\ crier nicoilt nwe Coionnssie (let hij Ce Onder
wijsers examnina (Pci ialve voor Inhoui lingen) eon
grondig oiiilersoek in do Ilollandselie teal lielioort to
woiden ingesteld, oil eiildeli]k vewijst zi~ naar (TO
nail bevel iii gen in bet Ra~ iort den (jonniiissie ovei
Opvoeding vaIl 1804. (III 2 en 3.) luideiide ala
volgt :—
Indien hiet ouiderwijs in iTo iooedertaal tot zijn
reelit konion sal dan dienen zekere vakken, bij name
Ce Ilollandselue Graniniatiea en AardriJksknllde, en
wear (10 ieerhiigen tot misc kerk beliooren, ouk
bet Godsdiensfonderwijs door —mniddel van die teal
to worilen niedegedeeld. En ook is hot zeer ivonsdlie—
lijk dat louse Gezangen en Psalnien in zolke selioleit
((((1(1011 gesilgen.’
“Waau lo iveiigoi ii ienide vakken di ion iniddel viui
bet Tlollandsehi sijiu gedoceerd llli(et noor]sakelijker
wiJse (tail Kauididaten hij de Eleullentairo Oil S~hooi
H niger Exoiiiiiii gologellliiil gegevell ivorden do
vrageul dean 11 gesteld oak in bet I—Io]laiidscli to heant—
woirden.”
\Vat aangatt Bescliuij viigspuuiiteil 30 en 40 ver—
wijzeil wij iiive 11. E. \ergadermg naar do aallbeVe—
lingeil vail Ic SViloilalo Coninossie.
Nog woos lit nwe Coiiuinissie opnieuuw your ile
aaiidaehit der Synodo to brengen do wenschtelijkhieid,
dat incest hiet tegenwoordig iNlatnicuiatie—exiiicmeil deli
coder examen sal worden ingesteld vail gelijke
waarde, en dat als “eind—exanion” golden sal your hen
die geen cvetensciiappahiikeii onrsns wenselien dour
to gaan.
1-lopende Inerlnede can do teak oils door uwe II.
K. Vergadening opgeiiragen voldnan to holilien,
2\ (10111011 (Vij Oils met hoogacliting,
Vu-c II. Erws. 1)ienstw.
D)ienaren en Broedora,
A. 2dooiuiEEs, \ieirz.
A. ~iluuioeY.
C. F. J. Mui,i,iee,
B. P. J. Mxiuiuaxo,
It. J. Piiexaaii, Azn.
H. F. MeitAls,
J. P. vex Hicieuiniex,
1).
iL 01 Ks,
P. J. C.i,u,nc,
J. J. Siiiic~isx,
J. II. vcx \Vvie,
See ietuis.
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RAPPORT OVER RHODESIA.
Aan de HoogEerw. Moderatuur der Nederd. Geref. Kerk,
Kaapkolonie.
IloogEerw-. Heeren en Broeclers in Christus
onzen Heere.
Ingevolge eene opdracht door
eei’waarclen mij gedaan luideude
“Aan den WelEerw. Heer H.
afgevaardgcle der Nederci.
naar Rhodesia.

Uw-e Hoog_
als volgt. : —
C. de Wet,
C eref. Kerk

Door de Moderatuur wordt ad den afge
vaardigde naar Rhodesia opgeclragen:
~.
Naar bevind van zaken te handelen in
gevallen die geen uitste1 lijden kunuen, on
waar hij meent dat hij liet een en ander dat
iloodig is doen kan.

B. .Alle informatie bijeen te zamelen die hij
nieent dat voor de aaudacht der aimstaande
Synode moet worden gebraeht, en lsaar met
zoodanige aanbevelingen als hij wenschelijk
aclit voor die Vergadering te leggeu.
C. Acht hij het noodig en uitvoerbaar eeuen
Leeraar onzer Kerk dadelijk aldaar aan te
stellen, dan wordt hem volrnacht verleend zuiks
te doen tot het einde dezes jaars, onder voor
waarden die hij billijk mist, zullende de Syno—
de inmiddels de geheele zaak van de geeste
iijke verzorging van Rhodesia overwegen, en
plannen voor de toekomst beranien.
(Geteekend)

J. H. Horiravu,
Moderator Synodi.

Somerset Oost,
25 Mci, 1903.”
heb ik de eer bet volgende te rapporteeren

:—

Toen ik van onzen HoogEerw. en geliefden
1~Ioclerator kennis ontving dat ik, benevens
Ds. D. .J. Pienaar, van L~itenhage, gekozen
was tot afgevaardigde naar Rhodesia, siam
ik, na overleg met lnijn Kerkeraad, die aan—
stelling biijnioeclig aan, hoewel ik gevoelde
dat dit eene gewichtige roeping was, waartoe
bijzondere genade en wijsheid van boven noo—
dig was. Mijne verlegenheid werd niet mm—
der toen het bleek dat mijn bekwame collega,
op wiens steun ik—inissehien te veel—gere—
head had, mij niet vergezellen kon. Oncler
hiciderid opzien om huip en wijsheid van
Boven aanvaardde ik de rnij opgedragen taak.
1k ging op uitnoodiging van onzen “Primus
inter pares” Zondag, 24 Mci, te Somerset
Oost doorbrengen, ten einde met hem zaken
vooraf te bespreken. Maandag daarop zette
ik de reis voort, doch bleef van Dmusdag tot
Woensclag te Beaconsfield mu de gastvrije
Pastorie van Br. Marais over, daar er met
clageiijks een trein naar Rhodesia liep.
1k
volgde ecu reisplan door Eerw. Liebenberg,
van Enkerdoorn, aan de hand gegeven. Mi3ne
eerste bestelling was te Owelo, een niet on
aanzienlijk dorp, 113 mijlen van Bulawayo,

welke laatste 1,363 mijlen van Kaapstad ligt.
Dc treisi kwam Vrijdag achtermiddag te Bula—
wayo nan, doch liep niet naar (iwelo door, en
zoo macst ik tot den volgenden morgen over—
blijven, en had alzoo gelegenheid voorloopig
met Eerw. Groenewald en het werk door hem
gedaan kennis te maken. 1k liet naar Gweio
telegrafeeren, dat mess mij den volgenden dag
aldaar verwachten en dienst bestellen moest.
De trein kwam Zaterdag avond hint, tussehen
9 en 10, te Gwelo aan. Ret regende zacht
en was stik donker. 1k liet mij in een rijtuig
naar ‘ Bradley’s Hotel” brengesi. Den vol
genden morgen giug ik den man opzoeken aan
wien mijn telegram gezonden was. Hij had
het ositvangen, maar had voor clien tijcl niets
geweten van mijne komst, en moest nag diesi
morgen zijn zoontje per fiets rondzonden om
kennis te geven. Er hon dus geen dienst zija
in den voormiddag. Het was Pinkster. 1k
held derhalve in den voormiddag eene gods—
dienstige samenkomst ten huize van den beer
Crous—want zoo heet de man—, en in clesi
namiddag had ik een gehoor van omtrent 20
personen bijeen in het kerkgebouw van de
Independente Engelsehe gemeente, ons goed—
gunstig tot dit einde afgestaau.
In den
avonci konclen wij niet weder samen komen,
daaroin nam ik op verzoek van den Indepen~
denten Leeraar, Rev. Trescott, den dienst
voor hem waar. Ret trof mij hoe klein de
opkomst was 18 personen met inbegrip van
leeraar en echtgenoote en orgelist.
Ret
blijkt duidolijk dat bet op geestelijk gebied
hier treurig gesteld is. Dc leeraar maakte
verontsehuldiging op grond dat velen nit waress
wegens dc Pinkster—va.cantie.
Maandag bezocht ik eenige huisgezinnen die
na.bij het dorp w-onen. Er wonen, zegt men,
ruim 40 zielen Holiandsch sprekenden in het
clistrikt Owelo. Velen zijn in den laatsten
tijd naar de Zambesi vertrokken om daar werk
te zoeken. Van Gweio nioest ik per post
wagen en kar naar Fort Victoria, omtrent
125 mijien. Daar er eehter niet voor Donder
dag hicrtoe gelegenheid zon zijn ging ik voor—
tnt naar “ Selukwe,” ccii lief dorpje in ccii
mijn distrikt, ointrent 25 mijlen op weg naar
Victoria, bopende bier ook eenigc van onze
menscheu aan te treffen. 1k vond or geene
op bet dorp maar vernam dat er ruim 4D
zielen in het district zijn, meestal Irarreweijes’s.
1k trof sommigen langs den weg add met
hunne wageils.
Van Selukwe ging ik Donderdag per post—
kar naar Victoria..
Dc reis werd in den
naclit bij snaanschijn doorgezet. Geesi )eeuwen
versclirikten ons, dock de kar wei’d omver
geworpen door de koppigheid van d~nen dec
nsuilezels, die er op uit was om tegen ecu
wal te loopen. 1k kwam er gelukkig zonrier
letsel van af, claar ik bet gevaar had voorzien

~n mij schik±c om niet onder dc kar to vallea.
Japie, de Kaapschc drijver, bezeerde zijfi been
eenigerinate.
Sixpence,” de ~Ia1aka 1~idse1—
bonder, viel ook hard, docli of hij zeer gekre—
gen heeft weet niemand, want hij spraI~ goon
woord, in spijt van do spotternij en ~t sc]~aier—
~aclien van Japie, die het alles als ccii stukje
pret opnam. her had men twec treffende
gevaU~en van eon flegmatisch en ccii sangili—
ni.sch temperament. Edoch, ik inoet her niet
filosofeeren, maar voort naar Victoria, nadat
—dit spreekt van zeif—de km weer recht—
gezet is. 1k kivani er \ri~dag morgen om—
trout 7 nor aan, n-ear ooze geiiefde mediciin—
meester, Dr. FIelni, 01) mij waclitende was.
Hoe aangeiiaam was bet oils elkancler weer
te ontmoeten nadat wij elkander 20 jaren ge
leden laatst hadden gezien. Br rustte dien
dag in con hotel, docli genoot. ook gastvrij—
heid ten huize van Dr. Morgan Williams en
eclitgenoote, met wien Dr. Helm nauw be—
rrieuud is. Zaterdag giuug Dr. Helm en ik te
paai’d naar con buitenplaats van den beer ~.
Sclioonveld, waar de Avondmaalsvierung Zon—
dag besteld was.
Br. Andrew Loinv, van
Morgenster, 011 Br. Fouché, van Paunosbauia,
kwamen ook te paard over. F~r waren Iwee
ezelwageuus met menechen, en eeuige voet—
gangers. Dc opkomst was ointrent 30 zielen,
waarvan 12 ann bet ~vondmaal deelnamen.
We hadden cello stille, gezegdndle Avondmaals
vieruug. Ret block mij dat ouze godzalige
zendelingen bier op onze blauikeu, met wiG
zij van tijd tot tijci in aanraking komen, eon
gezegenden unvloed antoefcnen.
Vergezeld
you Di’. helm gung ik Ivlaaudag terug naar
Victoria, en Diusdag naar Morgenster, waar
ik gelegeuheid had het gezegend werk ft zion
dat door onze godgewijde zendelingen woi’dt
geclaan. Ook had ik gelegenheid de nabij
gelcgen Zimbabwe ruinen to gaan zien. Weike
rare liii moeten die oude Finicie s of Arabic—
ren geweest zijn. Dccli ik muag luer niet in
bescliri~vlg treden.
1k ging Zaterdag terug naar Victoria, en
hield er voor do weinige diarwonende leden
ouzer Kerk tweemaal gocisdienst.
In bet distrikt avonen ci’ nog ruim 90 zielen
tot one behoorencie, van welke munstelas 40
leden zijn.
Ouzo zendeluugen hoiiden vool’
dezen van tijd tot tijd godsdienst, en bedienen
de $aeu’arnentefl. Hier is veer oils geen hans
em cone gei’egelde gemeonte te stiebten met
eon predikant aan bet hoofd, maar ccii gods—
dueuist ont1ei’wi~zer zen op ecu huitenplnats
outlet onze loden kunnen wei’kzaam zijn, en
metoen ook zendingwerk doen. Zoo zen hij
dan onderst mining van bet Ci ouverncmeult
kin nen verkrijgen voor schoolwork en van mt
do Buiteni. Zendungkas voor werk onder de
Heidenen.
Van Victoria is er gecn reclitstrcekscli ver
keei’ met Enkeicloonn, derhalve moest ik Maan
dag per postkar weer terng naar Ciwelo, waar
ik Duusdag avond aankwam. Woensda~ ncr—
trek ik en kwam Donderdag to Enkeldoorn
nan, nadat ik den nacht in bet veld bij een
vuur had doorgebracht, omdat. ik dit vcrkoos
boven bet vennachten in cen Kafferliut, 1k
krccg weinig slaap, daar de umeren mi) geen

just gunden, waaraan zij bij bet licht en die
warmte ties vuurs geelle bohoefte schcncn te
hebben.
lb word in de gastvrijc Pastonie
van Br. Liebenberg ontvangen, hetgeen door
rnij op prijs gesteld werd, in zooveel van
bet. hotel leven, en nog lied wat in hot ver
sehiet.
Docli hot stonci rnij niet juist aan
dat ik met twee Zondagen moest overblijven,
dowijl do \vondmaaisvieruflg luer eeu’st op 28
Juni besteid was.
Do opkomst bij Naclmtmaal was niet groot
wegens gebi’ek aan trekdieren—omtl’eilt 100
zielen, waarvan plus minuS 20 ann ‘t Avond—
umaal deelnanuen. Tb woonde o.a. cone Kerke—
rancis vei’gadening buj—op verzoek—om met
acivies to dienen. Doch lnei’op kern uk later
terug.
Duusdag, 30 Juni, ging ik, vei’gezeld van
Br. Liebenberg, eenen ouderling, en con oud
diaken, met tw-ee kai’i’eui, bespannen met paar—
den en muilezels, op reis near Sahsbuu’y. Den
eei’sten nac’lit sliepen wij ten luuize van dcii
oucierling Van Niekcrk, den tweeden in hot
veld, en Douuierdag kwaunen wij in do hoofd—
start aan.
Do fraaie nieuwe Hofzaal word
ens vnieuidelijk door den Magistraat ter be—
schikkiug gesteld veer onze diensten. Zatcr—
dag avond hadden we Vooi’beu’eidmg, en Zon—
dag Nacbtmaal cii Nabetraeliting.
Do op
kornsten wai’eu klein — 20 volwassenen cii
eenige kuncieren. Tien namen dccl nan den
diselu.
Rio,’ block bet ook hoe schadelijk
eon wel’eldlsc’iI zuurdeesem heeft gewerkt. Ver—
scheidenen wareum afwezig mt lomutere omiver—
schilligheid.
Na do dankzeggingsdienst weu’d or eene ge
mee~te vergadening gehouden, waarbij alien
eenpau’ig ziclu ci’ veer verklaarden dat do Kcr—
keraad ccii Leoraar zal beroepen. umts do Moe
dei’ Kerk eene toolage van £150 veer nminsteius
di’ie ~au’cn beloeft.
To Salisbury en ounstreken ziJn or slechts
120 zielen, on 50 loden onzor Kerk; docli do
Leeraai’ zal ook (iwelo, TZnmtali en Panhalanga
moeten bezoeken, mvaar or ettolijke vail onze
laden wonen.
‘man Salisbury ging ik Maandag pci’ spoor
near lnutali, waar een diakon van Meisetter
uuij unw’ac’lltte, met oen paarcl—oude “Poon,’’
van den beer M. Martin, 17 jai’en end, neg
doom’ de voou’trokkers medegebracht, hetzeif—
do w’aau’ep wijion Ds. Straslieim reed teen luij
Rhodesia hezec’bt,—en twee ezeis (want men
verwacbtte Br, Pienaar ook), en zeven nato—
rellen em cone tent on andere benoodigdhe—
den veer den wog te dragon. Zoo ging bet
dan op reis 01) colic veer mu gansciu niomuve
wi~ze. Wij reisden langs cell voetpad evem.
stoile beu’gen en dmepe kioven. Twce naehten
shepen wij in bet void, en don rierden bereik—
ten wij dc welling van nujn begeleider, diaken
Stcvn, Vm’ijdag achterrniddag arriveei’den
w’uJ to Melsetter, wear ik weer in do Pastorie
intu’ek mecht nemen bij onzeui waardigen Zen—
doling, Philip le Ronx, ecn zoon nit ook nujne
uuoeder-gerneente, Robertson.
Hieu’ unoeht
ik weer op verzoek bij ceno Kcrkeraads ver—
gadering presicleeren en adviseeren. ~ml do
clieusten, bolualve een veer tie kunderen, wer—

den doOr nnj waargenomeu.
Bier wordt
blijkbaar met zegen gearbeid. Hoewel veleii
.30 mijien, en verder te voet moeten gaan, was
de opkomst toch aanzienlijk.
Deze gerneente telt circa 100 leclen, en ruim
300 zielen.
Zij is moeilijk te bearbeiden,
daar bet district zeer bergaclitig is, en do
menschen veraf wonen.
Er bestaat geen
dorpsgemeente, dus moot de Leeraa.r veel van
zijn t.ijd in de btiitenwijken doorbrengen. Br.
Le Roux bezoekt zijne gemeente op eeht Ocs
tersehe ~vijze—te ezel.
Ten spijte van de tegenstribbeling van
vrienden te Melsetter moest ik reeds Maan
dag weer den terugtocht aauvaarden. WTant,
Woensdag avond oin 6 uur vei’trekt een trein
van Umtali naar Bulawayo, en dan is er niet
weer een voor Zaterdag avond; en op Zon
dag, 19 Juli, was op laatstgenoemde plants
Naclitmaal besteld, waarbij men mij verwacht—
te. Ret ging hard om in drie dagen Umtali
te bereiken. Do arme dragers kregen het
zwaar, en klaagden dat wij hen zouden dooci—
inaken. Ditmaal was ik vergezeid van den
Leer J. Martin, zoon van den waardigen ouder—
hag, en den hoer J. English, vroeger van
Alexandria. Den laatsten dag kozen wij zes
van do sterkste dragers uit, en beloofclen hun
elk twee shillings extra, indien zij ons noo—
digste bagaadje Woensdag avond vóór zes uur
te [mtahi hrachten.
flit gaf hun nieuwen
mood, en zoo kwamen wij dien avond net. bij
tijds voor den trein.
Vrijdag morgen kwam ik te Bulawa a nan.
Toen ik Br. Groenewald ging bezoeken deelde
hij mode dat luj eene betrekking als hoofd van
een Weeshuis te Klerksclorp had aangenonlen,
en beloofd had den lSclen Augustus reeds zijn
werk aldear te aanvaarclen. Die Br. hield
ook school, en kreeg eene Goiivernements toelang van £75 per jaar. Oin die toelaag te
behouden was bet, o.a., noodig om terstond
een opvolger to vindon. 1k raadde Br. Groe
newald aan van bet bestuur te Klerksdorp
verlof te vragen om cone week later te mogen
vertrekken, hetgeen lnj beloofcle to doon.
1k kwam toen op het plan iemand tijciolijk to
vinden tot hot einde des jaars, totciat do
Synode do zaken overwogen zal hebben. 1k
kon op het oogenbhik nan goon gesclnkter persoon denken dais den Br. Zencleling Richard
Daneel, met wien ik indertijd in bet. Bloom—
fouteinsch Goncont.ratie Kamp had samen ge
arbeid. 1k legdo dezo zaak Zondag achter
middag voor cone Gemeente Verga dering, en
isa do algemeene goedkeuring van mija voor
~tel, schreef ik ann dien Br., hem verzoeken—
do zijn antwoord per telegram ann onzen
Moderator to zenden, daar ik den volgenden
dag reeds huiswaarts aou vertrekken. Do op—
kornst bij dc Avonclmaaisviering was ruim 100
personen, waarvan 25 aanzaten.
Dezc gemeente is de grootste van onze Kerk
in Rhodesia, teihende ruim 180 lederi, en ruirn
400 zielen. Velen zijn tiausportri~diers, di~
eon onbestendig leven leiden. Toch nieen ik
dat met goed overleg ecu zelfonderhioudencle
gemeente kim worderi gokweekt.

ALG EIlEEN.
Ret geestehjk werk in Rhodesia is rnocilijk
(1) wegens de klasse vail menschsen met welke
men daar to cloen krijgt; (2) wegens do seha
delijke invloeden waaraan zij blootgesteld
zijn. Derhalve is or hehoefte nan godzalige,
bekwarno en verstandige mannen als Loom—
ron. Fina.ncieël gnat bet ook nioeihijk, daar
do gerneenten klein, en hare leden meestal
behoeftig zijn. Op dit gebieci staat Enkel—
doom voomaan. Dc gemeonte ontvangt geen
huhp van buiten, lunar brengt zeif bet salaris
van haren Leersar (f230) jaarhijks op.
Zij
heeft, cone netto kleine Pastorie, en een bruik—
baum Kerkgebouw. Boveudien is men bezig
geld bijeen te brengen oin den Leeraar ccli
paal paarden te verschaffen, ten einde de ge—
meente betei to kunnen bezoeken.
Melsetter is in dit opziclit wat ten acute
ron. Ret salamis van den Leeraar is slechts
£200, met £50 subsidie van de Moeder Kerk.
Pit is daamaan te wijten dat dit praclitig en
vruchtbaar district in ecu uithoek gelegen is,
zoodat men zijne prodhicten slechts met de
grootste rnoeite op cone rnarkt kan krijgeai.
Eene uiellwe pest — African Coast Fever
genaamnd—heeft dit en andere dhistricten reeds
van mundvee, dat andiers in dit hand zoo nit—
stekend beantwoordt, outbloot.
Toch heeft
dit district, mi., de hestt’ roekomst.. Water—
rijk en vnuchtbaar. ivorcit bet slog eons, als
eon spoorweg (lerwaartsgensaakt wordit, die
tuin van Rhodesia.
Leden dies Kerkeraads
hebben mij bun verlangen te kennen gegeven
chat Godlvreezende en ondemnernendie heden
onzer Kerk zich dam zuihen gaan uederzettcn
om osis kerkeli3k element te sterken, voordiat
vreerndo spoculateirs al den thans nog be—
schihdbaren grond opkoopen. Sommigeis hun—
ncr verkiaren zich gereed urn ann verdlienste—
hijke Afriknners plaatsen gratis te geven om
op to ivonen en to hocren van drie tot vijf
jaren. Dc svaardige oudierhiug 11. 1. Martin,
Rocklands, Mehsetter, is gewilhig om alhe noo—
clige inlichitingen ann hehanghebhendien to ver—
schaffen.
Hot kerkgobouw aliner werd op regeeriugs
kosten opgotrokiden om metoen als school
lokanl te dienen, many zal later gelieel ann do
Kerk komen, wanneer eon uieuw op to richten
schoolgobouw voltooid is.
To Salisbury zijn de zaken slog in ccii staat
van wording. Men heeft eon hdleinen Kerkerand
van eon oudorhing en twee diakenen. Er zijsi.
aclit. Kerk “ standls,’’ waarop nog met gebouwdi
is, en waaromn men em dsis, vohgens landiswot,
hehasting op moot betalen.
Te Bnlawayo schijnt bet op fiuaucieel gebied
nict slechst to staan, hsoe;vel do gemeente groo
tendeels uit armen bestaat; elI cm hier met
die samenwerking wordit gevondlen due won—
schehijk is. Rot salaris van den Leemaar is
£250 zonder eonigc hisip van do Moeder Kerk.
Pooh chit bedmag sluit in £75 van bet. Gouver—
nernent due hij ontvangt als ondlerwijzcr.
Do gerneento heeft ncr “stands.”
Twee
in die stud, waamop cci ssot kerkgebouw staat,

jnaar nog geen Pastorie.
T~vee buiten do
stat!, waarop nog geeu gebouw is.
In verband met tie blanke gemeente bestoat
er in tie locatie een kleine Zending_gerneeflte~
met 40 leden, die tot dusver door Br. Groene
wald, met behuip van Inboorling Christenen~
bearbeid werd.
WTat opvoecling aangaat clieiie opgemerkt
dat het departement zeer edelnioedig te werk
gaat. Men wordt her niot gebonclen aan eon
£-voor-~ stelseL Men geeft toelagen naardat
do nood eisehende is, zonder te vragen hoe
veel de ouders bijdragen. Zoo krijgt bijvoor
beeld Miss Friend, do onderwijzeres in onze
Kerkschool, £130 van tie Regeering, en slechts
£30 uit de school kas on Eerw. Groenewald
£73 ; zonder nit do sehoolkas jets .Eerw.
Liebenberg ontvangt £60 voor eene school met
niet meer dan zestion kincleren, die alien gra
tis schoolgaan.
WAT DE Syxons twan- or AFKEUJIEN—LIEVER
GOEI)KI’IUR EN—)IOET.

Dc Kerkeraad van L~nke1doorn heeft mij zeer
openhartig zijne handelingen biootgelegd
zich wel bewust niot altijd binnen cle gren—
zen van onzo Kerkelijke Wetten en Bepalin
gen te zijn gebleven: on mijn gevoelen daar
over gevraagd.
Dc Kerkeraad had besloton den eersten Zon—
clag in de maand vast to stellen als P001) Zon—
dag en geene kinderen 01) andere Zondagen~
en ook niet in tie lmitonwijken te doopon, dan
waar ecu kind govaarlijk krank is, of do ouclers
op reis zijn.
Rierop heb ik aangeraden don eersten Zon—
dag der maand als Poop Zondag te bosehou—
well, maar door iiefde en niet door dwang te
zoeken de ouders te bewegen zich hierin te
schikken, en zelfs den Poop bij buiten kerk
niet af te schaffen, of als buitongewoon to
bohandelen, dan alleen in private woningeil
en dan zelfs bijzondere omstandigheden in ann—
merkmg te nemen.
Oak had men besloten de diensten in de
huiten wijken af te schaffen, en huisbezoek in
plants daarvan to stellen.
Hierop geadviseerd
Buitendiensten niet
permanent af to schaffen, maai sleehts hij
wijze van afwisseling hui~bozoek in plants van
buiten kerk te stelien.
Op mijn aanraden lieoft men toon besloten
die besluiten bij de eerstvoigende Kerkeraads
vorgadering in revisie te brengen.
Mon heeft zich wegens de moeiii.ikheid om
geschikte Kerkeraadsleden to vinden niet kun
non houden ann Art. 14 (3) en (14) onzer
Kerkewetten.
Hierop geantwoord dat hot “zooveel mo
gelijk “ in Art. 14 (5) hess schadeloos steit;
maar dat men met betrekking tot de hierkie
zing van een ouderling, na s-icr jaren dienens
achtoreen, liever den koninklijken weg moest
bewandelen, en de Synodale Commissie om dis
pensatie vragen.

Te Buiawayo heeft men onlangs eels diakeii,
nog maar 36 jaren oud, tot ouderling gekozen,
daar men geeu ander gescbikten persooii kon
vmden om die betrekking nan te nemen.
Geadviseerd: Deze zaak voor tie Synocle to
leggon, geiijk nsits dezen gescluedt.
Bij aannoming van tine jonge dochters was
geen enkel ouderling tegonwoordig. Alleen
do Br. Diakon, hierhoven vermeld, die onlaugs
tot ouderling word gekozen, maar als zooda
nig nag met is voorgestold. 1k wend gevrnagcl
als oudenling to zitten, waanin ik toostonsdo~
wegolls de bijzondere oinstadighedon.
Te Salisbury heeft Eerw. Liebenberg em
trent eon jaar geleden eeise gemeente ge—
sticht, voigons opclraeht hem door wijien Ds.
Strasheini gedaun
en er ccii oudenling cit
tine diakenen aangestold, omdat men bet ge—
tal bepaaid in Art. 14 (1) niet ken vinden.
Sedert is eon van tie diakenen ventrokken.
WAT 1K AANnEvEEL.
Hetzij mi~ s-ergund tie volgende aanbevelin—
gen to doen
1. Dat Salisbury en Bulawayo aangemoo—
digd worden ieder ecu Leenaar onzer Kerk
te boroepen, door nan eerstgenoomde eene toe
iaag van £130 jaarlijks voor dnie jaren; en
nail Bulawavo £75, voor denzelfden ternujn_
too to zoggeil.
2. Dat de Kerk in Rhodesia tot een afzon
derlijke S node wordo geconstitueend, bi~
w-elker oersto s-ergader ig toll mniste eon vet—
togonwooi’digon dot ?Jodoratuiir van tie Moe—
tier Kerk zitting ml hobben islet cello advisee—
rondo stem.
3. Dat nan de ‘B.B. Zendelingen P. L. le
Roux en A. J. Liobenberg, die lief en iced
met de Voortrokkors hebben gedeeid, en door
toegewi~dhoid en iJver zich bomind en ver
dionstohjk hebben gemaakt, oenen status
worde toegekend, wanrdoor zij door tie ge
rneenten die zij dusven bedienci hebben, of
door eenige ill Rhodesia, zislien niogen beroe
pen wondon tot Looranon, en hunne gemeenteis
op de Synode vertogenwoondigen.
1. Om de gemeellteil van Bulawayo en Salis
bury te gemoet to komen in hare bijzondeno
omstandigheden vrnge de Moderatuur onzer
Synode applicaties van Pnoponenten en Pro
dikanten die gewillig zouden zijn em daar to
gaan arbeiden. Men zende dan aan do re—
speetieve Kerkenaden een of meet namesi van
do geschiksten, om en desverkiezende ccii uit
te beroepen.
5. Er worde door onzo Moderatuur iemantl
afgevaardigd em bij het beroep to presideenen~
en tenstosid, want mogelijk, tot do bevesti—
ging of ordening over to gaan, zonder gebon
den te zijn door de bepalingen in Artt. a2g
en 328, en desnoods onmiddellijk daarna do
eerste Synodale Yengaderingen bijeen to roepen.
Met do meeste hoogachting en Broedenliefde,
Blijf ik,
HoogEenw. Heenen en Breeders,
TJw dienstw. dienaar en Broeder in Chnistus,
H. C. DE WET.

HERDI3RLIJKE BRIEF,
De Leeraren en Ouclerlingen der Ned. Ger.
kerk in Zuid Afrika, tar Synodale Vergade
ring bijeengekornen, aan de Gemeenten dier
Kerk: Zaligheid!
Geliefden in den
Heere Jezus Christus!
Doer de genade van onzen getrouwen Varbonds God mochten wij wader, na eene tus
sehenpooze van ruim zes jaren, onse Synodale
werkzaamheden in Zijne kracht beginnen, en
ten einde brengen. Veel is er in den tussehen
tijd gebeurd, dat ons tot droefheid, lnaar ook
veal dat ons tot vreugde stemt.
Tot droefheid stemt ons, niet alleen het feit
dat veien onzer leeraren, die tijdens de laat
ste Synode nog bij ons waren, door den dood
ons ziju ontnomen, maar ook dat sinds wij
iaatst vergaderd waren aen bloedige oorlog in
ons dierbaar vaderland heeft gewoed, die niet
alleen vole slachtoffers heeft geëischt, en vole
streken, vrooger sehoon “ais lusthoven des
Heeren” in woestijnen heeft omschapen, maar
ons nog heden de wrange vruciiten van verbit—
tering, onvorsehuhigheid, en jamnierlijke ar—
nioede plukken doet.
Tot vreugde en dankbaarheid stemt ons het
feit, dat zeifs in de donkerste dagen de hand
van onzen. God tea goede over ons was, dat
wij snot moerdereji mood nit den smeitkroes
zijn gekomen, ten voile beslist zelfs door lijden
onzen God te verheeriijken. Dc braambosch
was aan brand, maar is door Gods genade suet
verteerd geworden.
Ook verbiijdt bet osis u te inogeus meiden,
dat wij onse Synodale Vergadering dit maai
mochten houden in eene zaai, gebouwd tar us
gedachtenis van onze Hugenoten voorouders,
een gebouw hunno gedaclitenis alleszins waar
dig. Op ons, hun gezegend nakroost, rust
thaius de dure piicht van de schuld. nog op
dat gebouw rustend, ten spoedigste af te be
talen.
Als naar gewoonte wensehen wij, geliefden,
bet, een en ander voor uwe aaudacht te bren
gen in verband met bet
H us i s e lij k,
Gemeenteiijk en
Kerkelijk Leven.
I. Hat Huiselijk Leven.
Hot huisgesin is de k-week-plants your het
Koninkrijk Gods. Immers, het is daar waar
de Hannas hare Samuëls, en de Eunices hare
Tjmotheusssen d~n dierbaren Vadernaam leeran lispolen. Het is daur waar bet sand, dat
later ontkiemen moat, en de levensrichting
bepalen sal, in ‘t ontvaakelijk kinderhart
wordt gezaaid. “W at a a 1 h e t k i n d e k ~
w e a e n?” Pat wat vooral do Christanmoe
der in hare ziel v e r 1 a a g t, en uit haar hart
b i d t dat hat wezen sal. Terwij~ wij ens dna

verblijden over de vermeerderde belangstei
hug der ouders in do verstandehjke opvoeding
hunner kinderen, wensehen wij niettemin
k-lam en nadruk to leggen op hot feit, dat ver
standelijke kennis, zonder do vreeze des Hoe
ren, eer een vloek dan een zegen zijn k-an.
God brenge ons alien onder den diopen indruk
dozer aloude waarhoid; dat do vreeze des Hee
sea hat beginsel van alie wijsheid is.
In de versiagen, bij de iaatste R~ingsverga
deringen ingediend, wordt veolal geklaagd dat
do Huisgodsdienst door velen wordt verwaar
loosd, door veien slechts des avonds, en door
betrekkelijk weinigen geregeld wordt waarge.
nomon. Wij wensehen u met alien ernst or op
to wijzen, dat waar hot vuur fiat geregeld
brandt op hot huisaltaar, or gevaar bestaat,
dat hot ook weidra op het altaar des harten sal
zijn uitgedoofd, en waar er zoodanige versiap.
ping in het Huiselijk leven komt, ook hot Ge
meentelijk leven deswoge kwijnen moat.
II. Ret Gemeentelijk Leven.
Bij bet afleggon onzer beiijdenis heeft eei~
ieder onzer verklaard, dat hij of zij “aen le.
vend Lidmaat is van Christus’ Kerk, en a su.
wiglijk sal blijven.” Zal flu daze belijdsni’~
niet in holle klanken bostaan, moet bet met
ons k-omen tot vuriger gebed, meer nauwgo
zetheid en omziehtigheid in den wauidel, groo
ter ijver in don dienst des Heeren, en algehee
le toewijding. Niet alleen mogen wij geene ge
nueenschap hebben met de onvruchtbare warken der duisternis, zooals het bezoekeui van
Pubboke “bars,” danspartijen en speelzalen,
bet ontheiligen van den dag des Heeren, het
onhoilig speculatie drijven, hat lief hebben en
dean van do lengen, maar wij moeten so ook
met alle mackb bestraffen in de kracht van
Hem, die ons nit de duisternis juist daartoe
tot zijn wonderbaar licht heeft geroepen. Hij
is onze Leidsman, Hij legt ons de wapanen in
do hand, en—Hij geeft ons do vorzekering van
eene glorierijke overwinning.
III. Ret Kerke lijk L even.
Hot heeft den Almachtigen God behaagd de
[Cork, waartoe wij behooren in dezen zuidhoek
to plantesu, en ala wij letten op Zijne hand zoo
duidelijk zichtbaar in hare wording en in haran groei, kunnea wij niet anders dan tot de
gevolgtrekking komen dat Hij mat haar eon
heerlijk doel heaft, en ens allen gebruiken wil
om dat verheven doel te bereikesi.
Z ending.
Op hat gabied der Zending hebban wij veal
stof tot dankbaarhaid. Be bloedige oorlog
heeft, in den aanbiddelijken wag van Gods
Voorzienigheid, en boven ens alier verwach
ting, den sandingijver ear doen ontbranden
don uitgedoofd. Waarlijk, onze t a 1 a a
steilingen waren Gods besteilin
g a a. Pa eilanden der ballingschap maakte

onze God tot kweekplaatsen voor de Zending,
en den Heiden, die ons zooveel leeds heeft be
rokkend, en zulke bittere tranen deed storten,
vergelden wij in den geest van den Meester,
door hem bet Evangelic der genade te brea
gen. Onzen God zij al de ear.
Op vo edi n g.
Dc opvoeding ouzer kinderen is eene zaak,
die onze ernst.igstc aa.ndacht, en onze vurigste
gobeden eischt. Zij wordt al meer en meer
aene brandende kwestie voor osize Kerk. Wij
gevoalen het hoe langer zoo meer dat hat ens
geene onversehillige zaak behoort to sun aan
wie de opvoeding en ‘t onderwijs onzer kinde
ran wordt toevertrouwd. Hat kind toch, is
vader van den man, en zoo wij oogluikend
toelaten dat het opvoedingsstelsel geschoeid
wordt op eene leest waar onza taal, onze veer
vadçrlijke sedan en gewoonten, ens nationali
teitsgevoel, ja, ooze godsdienst buiten rake
ning worden gelaten, sullen wij ernie Kerk eon
slag toebrengen, die do noodlottigste gevolgen
voor haarzelve en one yolk hebben zal. Wij
verzoekon ii daarorn ten ernstigste zooveel mo
~alijk uwe aigene kinderen to doen opleiden
tot onderwijzers en onderwijzeressen, de rech
ie mannen tot. school commissie loden ta kie
zen, en waar do Kerkeraad sulks noodzakelijk
moeht achten, vooral in belang van den gods
d ienst, seholen to stichten onafhankelijk van
den Staat, hem met uwen inyloed on ruime bij
dragon to steimen. Oak wensehen wij it ten
strengste to waarschirwen tegen hat zenden
iiwer kinderen naar Roomsehe seholen, dear
hat in vole gevallen gebleken is dat kinderen
door hot bezocken van zoodanige scitolen, geheel Roomsch zijn geworden, tot droefheid der
ouders.
Christchijke Warkzaamheid.
Dc Synode heeft met groote hlijdschap ver
nomen van de Iteilsame. vruchten door do
(hristelijke ~4trcver~ en (hristehijke Jouge
lings Vereonigingen in verhand mat. onza Kerk
afgeworpen. ‘/~ij weardeert ten zoerste hot go
zegend werk, in. verband met. cia Kerk, reeds
door die vereenigingen gedsan, en inoedigt
hear aan op den ingeslagen weg voort to gasu.
Ret groote woord van den Meector: “Ga, work
ook g ij in mijn wijngaard!’’ gelcit iedcren
jongeling en iederc’ jongedochter doer Rem
ve~lo~t.

Arme B lank en en Ui tgeweke non.
Er zijn er in onse Kerk de zoodanigen, die
wij “arme blanken” noemen, wier getal door
den vorwoestenden oorlog grootelijks is ver
meerderd, on velen van wie seer diep gezon.
ken zijn. Voor hen vragen wij uwo gebeden
en uwe offorvaardigheid. Hoe diep o~k gezorn
keti, zij zijn o n s yolk, ooze broeaers en zus
ters, en in den naain van Hem, die eons eene
diepgevalleiie can Zijne voeten toeliet, en ta
gen h~et smalen eons Farizeërs verdedigde,
roepen wij u toe: broedors, steekt de helpen
do hand der liefde tot de zoodanigen nit, en
tracht so te redden van wanhoop en algehee
len ondergang.
Er zijn er weer anderen verstrooid in do
kuststeden, zooals Port Elizabeth, en Oost
London, in Duitseh Zuid West Afrika en het
verro Rhodesia, en ook op de spoorlijn, die
om blijkbara redenen hot voorrecht van cone
geregelde bearbeiding misson. Ook hun lot be—
hooren wij one aa.n te trekkan, en wij vertrou
wen dat gij, indien daarom verzocht, ens met
mile bijdragon helpen zult ook in hunne
geestelijke behoeften te voorzien.
Eindehijk wensehon wij nog cone zaak van
groot bolang voor uwo aandacht to brengen.
Wij hebben tot onze smart vernomen, dat
verscheidene ledon onser Kerk hat in don sin
hebben hot vaderland te verlaten, en sick in
den vreemde to gaan vestigen. Wij weusehen
tegan hot nemen van zoodanigan stap in alien
ernst to waarschuwen. Zonon van Zuid Afri
k-a! het Vaderland heaft ii noodig om, elk het
zijne, bij to dragen hot cane eereplaats to doers
inneman in der staten nj. Er zijn ar halaas,
gewetenloozen, die sells mat Emigranten spe
eulatie within drijvan. Laat niemand toe met
u proefnemningon ta maken.
Do God des Vredes nu, heilige u geheel en
a!, en uw geheel oprcchte geest en ziel en Ii
‘~ha.ain worde onberispelijk bowaard in do toe
komst van onzen Heere Jezus Christus. Zijt~
staridvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig
in bet werk des Heoren, ~ls die weet dat uw
arbeid niet ijdel is in den Heer.
J, H. HorMEYR,
Moderator.
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N.h—p0 Roiueinnjhe cijfers I, II, III, eon, staau voor ceiste, ~weecle, derde Synode, ens—Do paginas der eer$e
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‘67 gehouden word staat or “(67),” daar beider pagiuas bij 1 beginnen,—Onder 1jit~ 1) bij “Ba.” A 13 ens. staau aangcteekend
zaken waarin Predikanten urominont betrokken ziju.

A
Aankoniende, Predikanten dienen bij Act uarius getuig
schrjften ill; III : 75.
Aanneniing vasi Lidmaten; IX : 55; XIV : 47.
Aan.zoeAeu; XX : 31, 79.
Acte van Admissie voor Zeudelingen; II : 48.
—
Beseliuldiging; vorni van, XI : 66.
—
Legitimatie; veikiaring in, III : 64.
—
Osaderteekuning voor Predikanteu; XI : 51,
61.
—
Ordening voor Zendelingen; XI : 74.
Actuarius Synodi; benoemd; II : 41; XX : 8.
—
—
£50 toegekend voox ecu kierk;

VIII : 53.
D~. J. 0. Berraisge

—

—

—

—

—

do eerste; in
ter Dr. P. Id. Faure; IV : 88,
Dr. A. Faure; V : 115.
Plichten van; V : 56.
Dc. A. Faure treedt af, en Ps. A.
Murray Jr. benoemd in 1867;

XI : 6.

Ps. A. Murray Jr. treedt af, en Ds.
A. D. Luckhoff benoemd, XIII
6, 7.
—
—
Ps. Luckhoff treedt af, Dr. Kotze
henoemd; XVII : 10; Ps. J. P.
van Heewden gekosen, XX : 8.
Admissie Exam en; Reglement op, LX :80; XVII :31,
32; XVIII : 63, 64; XIX : 62;
—
—
wat. vail candidaten verwacht
wo~dt tot, X : 136; XIX : 48,
49, 62; XX : 79.
——
—
wijze van aThemiug, XIII : 26
XIV : 42; XV : 41, 71; XVI
39; XVII : 29; XIX : 48,
49, 62.
—
—
voordeelan van B.A. en MA.
graad bij bet afleggen or van,
XIII : 24, 25; XVI :45 XIX
46.
—
—
wegons do sitting der Synode tnt.
gesteid, XIV : 31.
—
—
in den Vrijstaat erkend, XIV 53.
—
.—
examengekien. £4, XVII : 35;
—

—

—

—

—

—

XVIII:70;

XIX:50.
Hebreeuwsch bij~ het, XVII : 30,
69; XVIII : 65.

Aclujisije Exameis;
—

—

—

—

C’onini. van Exasuinatoren, XIX
48.
kandidaten, bewijs te leveren van
sick suet vlijt te hebben voor
bereid, XIX : 48.
voor goniatriculeerclen in tweebn

ge.splitst, XIX : 49.

slechts eon dccl in hetzelfdo jaar,
XIX :49; XX : 13 (aallbevehng).
—
van Rechtsgeieerdeu bij behandeliug van
zaken voor do Synode, X : 167.
Adjournenient van Synode sine die, X : 106, 109.
—
—
in 1867, XI : 9, 11.
Adres ann H. M. de Kosiiugin, XVI : 58.
Advies van rechtsgeleerden in Synodaic zaak, X : 167.
Afgescheidene Genseente van Tulbagh, VII :266, 292.
Afgevaardigden, in 1867 niet vensehenen, zitten in do
~eadjotirneerde Vergadering, XI : 5.
Afgevaardigde van den O.V.S., XVII : 8, 16; XVIII
7, 13; XIX : 14, 15; O.R.K.
XX:8, 19.
—
—
do Z.A.R., XVII : 8; XVIII :30;
XIX : 7; Transv. XX: 21, 26.
—
—
Natal, XVII : 16; XIX : 7.
—
— Zusterkerken, XVII
: 16; XVIII:
17, 24; XIX : 6, 7.
—
ve’rblijfkosten van, XIX : 8, 9.
—
van N. 0. Zendingkerk, XIX : 10. 40.
—
naar Zusterkerken, XVIII : 71; XIX
:10, 73, 82; XX : 12.
Afkondiging van namen van gecensureerden, XVI :19,
58.
Afschaffing van plaatsen van disthutie, III : 64.
—
—
Exarnen voor do Haagsche Commissie,
VIII : 38, 49.
Afschrifton van Poop- en Lidmatenregistere uniform
to zijn, XIX : 65.
Afsnijding van Lidmaten, XVIII : 21.
Algerneene Zencling Seeretaris, XX: -I~t, (11, 62.
—
—
Commissie, XX : 45.
—

—

Almasiak XVIII : 39; XIX : 70.
Appèi: recht van bij afwijzing op ‘Colloquium Doctum’
X : 130.
Appèl Zaken voor de Synode : —
van Dc. Sksnd tegen toelating van Ds.
H. A. Moerrees tot de Ringsvergadering;
V : 115, 119, 129, 135, 140, 160.

Bemoeiing met zaken van oem ambtsbroeder (vootstel
van I)s. S. P. Naude~; X : 26.
met zaken der Kerk door Regeering ;X :50.
Benoeming van Hoogleeraren; XVII : 32.
Bepalingen van Kerkeraden; V : 145.
Beroep (zie “Appel”).
Beroeping van k’rechkanten; V : 132; XI : 61.
Beroepsbrief, vorm van; XI : 31.
Beschrijvingspuflten moeten zijn in vormn, waarin zij
moeten opgenomen worden in
Wetboek; XII : 7.
—
vroeger door bet Gouvernemont
goedgekeurd; II : 31.
Bechuanaland; XVI : 19, 25; XIX : 7, 8, 73.
Beets, Dr. N., S0ste geb. dag; XVIII : 29.
Beschuldigingen der Afgeseheidenefl XI : 47.
Beslissende stem van Moderator; XVIII : 7.
Beurzen voor minvermogende Theol. Studenten voor
gesteld; VIII : 27; XIII : 61.
Bevestiging van leeraren in afwezigheid van Consulent,
XIX : 46.
—
—
Kerkeraden; XI : 33.
—
—
Gemeenteleden; XIV : 40.
—
—
een diaken zonder herkiezing; XIX
82.
Bezook naar IJitgowekenen, Rapport door Ps. Krige;
VU : 272.
—
—
Di. A. Murray Sen. en Albertijn als Corn
missie aangesteld; VII : 273.
Bezwaren tegen Ds. A. Faure over ZijnEerw’s predi
king in het Z. A. Gesticht; V : 175.
—
van Ds. H. A. Moorrees over do X ~Gebo
den; V : 178.
—
tegen zitting van proponent Meiring ; X :5.
—
—
—
Professoren in Synodo;
X : 6.
—
tegen Forniulieron (van Ds.Burgers) ; X :86.
—
van zekere leden die onder do gemneente
Philipstowm werden gebracht; XII : 31.
—.
omtrent Wetsartikelen, die niet der Synode
voorgelezen~ en door do Moderatoren on
derteekend werden; XII : 41.
Bibliotheken, Zondagschool; XVIII : 28.
Biddag voor do Synode; IX : 30.
—
Petitie ann den Gouverneur om; XIV : 39.
Biduur Symiodaal; IV : 88 en later.
Bisschop van Natal,—zijm titel,—IX : 29.
—
Gray, correspondentie met; XI : 29, 68, 78.
Bijbel in Scholem; X : 164.
Bijbelkennis Examen; XVIII : 29, 61; XIX : 31.
Blanken en Kleurlingen in eon Kerkgebouw; IX 59,
60.
Blinde Oefenaar, Albanie; XIX : 23.
Boekvereonigiflg IX : 47.
Boekverspreidiflg; XIX : 15, 75.
71.
Bouw van Niouwe Kerk aan do Kaapstad; VI : 235.
—
aan onbekendo leden iiit andere genieem
Brandt & Zoon; XVIII : 69.
ten; XV : 23.
Br. en B. Bijbelgenootschap XVIII: 70; XX : 28, 84.
Avondmaalsviering door do Synode; XVI : 7; XVII
Brieven : —
69.
Brief van Dr. Adamson over Opvoeding; VI : 237.
—
wijzo van; XVII : 22.
—
aan het Gouvernement over Sabbaths ordonnan
B
tie; II : 35.
—
van Tulbagh en Worcester, over verplaatsing van
Beaufort West. Memorie van 86 personem; XIX : 44.
do vergaderplamits des Rings; VII : 252, 264.
Begraafplaatsen der gemeenton; XIV : 23.
—
van Zeokoerivier, ens., klagende over Predikant
Begrafenisformulier; XI : 38; XIII 45; XIV : 40.
on Kerkeraad van Colesberg; VII : 252.
Bolijdenisschriftefl in ‘t Ilngelsch; XI : 47.
—
van Eerw. Hardeland; VII : 26.
—
aanteokeningen bij;
XIV : 27;
—
van Franscimo Zendelingon; IX : 11, 45.
XV : 27, 34.

Aj~pèl

Zakeii voor de Synode : —
—
E. S. Ford, van Richmond, VII : 8, 9,
18, 19.
N. G. Vos en J. C. Faure, IX : 8, 23.
—
Ka&pstadsche Rings Commissie re af
scheiding van Vilhersdorp van Fransch
Hoek; 1X : 8, 31.
—
Quaestor van den Ring van Beaufort;
XI : 46.
—
van Kerherand van. Willowmore tegen
uitspraak van de Synodale Conimissie,
XI : 52.
—
Ds. W. A. Krige tegen dito re schuldbe
wijzen; XI : 53.
—
Kerkeraad van Durban tegen den Ring
van Kaapstad; XII : 30.
—
Kerkera•ad van Richmond tegen den
Ring van Graaff-Reinet; XII : 30.
—
in Burgers en Kotzé zaak (ride Sub 13.
en K. zaak).
—
Noorder Paarl re P. P. Fonds; XIV :32,
59; XVI : 64.
—
Sterkstroorn, oprichting van gemeente;
XIV : 32, 59.
Kaapsche Kerkeraad; XVII :24, 43, 47.
—
—
—
—
minnelijke schik
king; XV]I : 33.
—
J. C. Hofnieyr, Engelseho dieiasten;
XVII : 43, 44.
D. P. van den Heever; XVIII : 62.
—
Casp. Bosman en Kerkeraad Stellen
bosch; XIX : 43.
—
H. P. Steijn en Kerkeraad Riversdalo;
XIX : 43.
—
H. Marais vs. R.ing van Kaapstad, XX
49—.51, 55, 63.
—
Ps. Ross vs. Ring van Burgersdorp; XX
50.
Arbeid onder armen; XIX : 15.
Arbeidskolonien; XVIII : 35; XIX : 23, 24, 28; XX
69, 75, 82.
Arbeids Bureau; XVIII : 35; XIX : 55, 57, 72; XX
85.
Archief, welke stukkon, enz.; XVIII : 39.
Arme b~anken; XVIII : 34, 59; XIX : 63.
Armen, bedrag van onderstouxdng aan Ring te rappor
teeren; XVI : 13.
Artt. 52, 14 (4), 38, 410, 34 (4), XX : 26, 27, 28.
Assessor; XX : 7.
Attesten; IX : 55; XVI : 25, 30.
—
Leges van; XVIII : 19; XIX : 75.
Aiiditeuren van Kerkfondsen; XIX : 72; XX : 72.
Avondmaal inoe~ cam nile loden, zonder aauzien des
persoons te gelijk bediend worden; III

3
Brief van Moderator van Presbyterium van Vrije Sclio’t
sche Kerk in Kafferland; IX : 12.
—
van uitnoodiging naar de Transvaal; IX : 44.
—
van Dr. Ayliff; IX : 74.
—
van Stellenbosch over Kweekschoolgebouwen;
IX : 77.
van Predikant van Caledon, over inhijving van
gemeente van kleurlingen; IX : 78.
—
van Vrije Sehotsche Kerk in Kafferland; X :33;
XVIII : 46.
aan Afgescheideiie Kerk; X : 65, 67.
—
nan Vrije Kerk in Kaffermand; X : 79; XVIII:

69, 73.
—
—
—
—

—

—
—

—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—

—
—

—

—

—

—
—

van Transvaalschen Ring; X : 118.
aaa Transvaalschen Ring; X : 135.
van Pr. Adainson; X : 143.
van Ps. Morgan, over Huwelijkslicentien; X
146.
van L. Rijnhard, over weigering van Poop; X
15.
van Ouderling Viljoen, van Hanover; X : 152.
tegen aantijgingen van Eerw. Beijers; X : 157,
164.
aau Ouderlingen en Oud-Ouderlingen der Reck;
X : 165.
uit de Transvaal; XI : 24.
nit den Vrijstaat; XI : 24.
nit Natal’; XI : 25.
ann den Ex-Actuarius; XI : 27.
aan Yrije Gerneente van Hanover; X : 28.
aan den Bisschop Gray dec Engeleche Kerk; XI
29, 68, 78.
van Fransche Zendelingen; XI : 32, 34, 45.
nit Aliwal Noord (niet. gelezen); XI : 32.
van Ps. Cachet; XI : 39.
van drie Rijnsche Zendelingen; XI : 40.
van Eerw. Kretzen; XVI : 21.
van Z. A. Taalbond; XVII : 53.
van J. H. Norgarb; XVIII : 69.
van hr. van Oosten; XX : 84.
van hr. N. Smit; XX : 84.
aan N. IIervormde Kerk ZA.R., XVIII: 46, 47.
van Piaken H. J. de Wet; XVII : 75.
van Ps. J. H. van Wijk; XIX : 5.
nan Ps. J. H. vail Wijk; XIX : 7.
nan Ps. A. A. Louw; XIX : 8.
van Ps. Spoelstra; XX : 14.
van Gen. Synode der Ger. Kerk in Holland; XIX
11.
van J. P. van Niekerk, van Hope Town; XIX :81.
van eanige gekleurden te KenJaarclt; XIX : 81.
vail den Edelen heer .T. X. Merrimam, over anne
bllanke.n; XIX : 81.
“Wesleyan Forward Mor’einent” over Zondags
handel; XIX : 81.
Ouderling J. F. Lombaard; XIX : 81.
“Het Witte Kruis”, over openbare onzedelijk_
held; XIX : 81.
van Secretaris van ‘t Britsch en Buiteni. Bijbel
genootschap; XIX : 83.
van Dr. Mathews re Presbyt. Concilie; XIX : 11.
van Ferv. Kerk in Amerika; XIX : 11; XX
12, 37, 39.
nan Herr. Reck Z.A.R. re over en weer preeken;
XIX : 74.
ann Kinderen van Wijlen J. A. Barn; XX : 32.
van Aig. Verg. dec Presbyt. Keck, XX ; 31.

Brief over Emigratie en verkoop van groad; XX ; Bij
lage.
—
aan Unie der Independenten Gemeenten; XX
van Herv. of Ned. Ger. Kerk in Trausvaal; XX
12.
—
aan Pa. W. P. de Villiers; XX : 18.
—
ann Emeriti P.P.; XX : 12, 22.
Britsch en Buitenl. Bijbel Can.; XX : 28, 84.
Broederlijk onderhoud; X : 7, 20, 25, 36, 48, 65, 83,
131, 148; XI : 58, ens.; XII : 7, ens.; XIII
9,18; XIV :9, ens.; XV :9,26,36; XVI
6, 17, 28, 34; XVII : 16, 24, 36, 42; XVIII
13, 14, 23, 31, 39, 40, 54; XIX : 14, 24, 39,
47; XX:60, 65.
Broederlijke sameiikomst met Leeraren van andere
Kerkgenootschappen; XIV : 63.
Buitengewone Aanneming; II : 33.
—
Huwelijken; XVIII : 48.
Buitenkantienen; XVIII : 34.
l3inuenl. Zendiirg Comm.; XVIII :45.
Buiteni. Zending; XVII : 63.
—
—
Bijdragen van Zendinggerneenten;
XIX : 70.
Buitentijds trouwen; XI : 41; XVIII : 12.
Burgers’ zaak (zie ook “Kotze en Burqers’ zaak”).
—
X : 61; X : 152 (Speciale ~Jommissie).
—
Commissie aangesteld; X : 154.
—
gevoelen van Advocaten der Synodale
Commissie; XI : 5.
—
met Kotze zaak gelijk te behandelen;
XI : 6.
—
discussie er over; XI : 6, 16.
Bijbel in Kaapsch Hollandsch; XVI : 29.
—

C
Cat echeten School ta Umtata; XIX : 19, 58.
Catechisatiën, Leerboeken bij de; X : 159; XVI : 20.
—
op scholen; XVIII : 61.
Catechiseermeesters; XVIII : 19.
Catechismus preeken; X : 84 (ale Eotae zaak); XVI
25.
Censuur, waar zijn leden censurabel? XIV : 29.
Census, Kerkelijke; IX : 17, 77.
C. J. V.; XX : 35, 40.
Christelijk Streven, Vereeniging tot; XIX : 15; XX
39.
(fllristen, Dc, Kerke]ijk Weekblad; XV : 27, 86.
Collecte voor Opvoedingszaak; VI : 239.
—
—
Zending in. April en October; XIX : 18.
Collecten, Synodale, geregeld te houden; XVI : 12.
—
—
opgave van; XVI : 51.
—
—
Hulpbeh. Gem.; XVIII : 41.
—
—
Schoolfonds; XVIII : 55; XIX
:67.
Colloquium Docturn; X : 59, 60; XI : 60, 61; (Art.
337) XVI : 40; XX : 79.
—
—
recht van appal bij nfwijzjing;
XI:62.
Coiportage; XIX : 75; XX : 41.
Commissarissen Politiek; I : 1, 17; II : 30.
—
—
worden lastig; V : 125.
—
—
bezwaren tegen; V : 131.
—
—
Sir J. Truter’s deeharge over
geschillen van Kaapstad
schen Kerkeraad met d~
gemeente; V : 128.
—
—
afgesehaft; VII : 251.

4
c’ommissie; Rechts; X : 11; XI : 20; XV : 27, 74;
XVI
16—20, 43, 51, 53; XVIII : 10, 62;
XIX : 12; XX : 9.
Cornmissien; XIX : 12.
—
benoemd; XVII : 11; XVIII : 10, 11,
63; XIX
65, 72, 75, 82; XX : 9,
25, 29, 39, 56, 64, 65, 66, 67, 69, 76,
79.
—
bedankt; XIX : 23; XX : 25, 68, 79.
Commissie van revisje dci’ Wetten; V : 121, 179; VI
159, 197; XI : 21, 30; XII
47, 48,
55, 56—59, 62—70; XI\T : 35; XV : 9,
20, 24, 37, 76, 77; XVI : 25, 29, 30, 55,
56, 61; XVIII : 67; XIX : 44, 45, 74;
XX : 31—34, 68.
—
ter bevordering van Evangeliekennis; VII
269.
—
Synodale, is zij Hof van. Appel of niet? XI

31.
—

—

—

—
—

—

—

—
—

-—

—

—

—

•
—

—

—
—

—,

—
—

—
—
—

—
—

—
—

over Ordonnantie; XI : 8 (zis ook Ordon
a antic de en I?apporten).
over boeken van Ex-Quaestor (Dr. A. Faure)
XI : 81.
year Exanien van Proponentea; IX : 79;
X : 73, ens. ; Secundi; XIV : 68.
van bezigheden; XI : 82, ens.
in tuchtzaken, wat zij doen moet en maq;
XI : 67; XVI : 18.
over vereeniging van Presbyteriaansche
Kerken; X : 13.
ter ondeirhandeiing met Bisichop Gray van
do Engelsche Kerk; XI : 75.
over hal Peiisioenfonds; XI : 78.
van Advies bi~ Kerkbouw; XI : 50; XIV
24.
tot vermeerdering van gemeenten; XII : 12,
14; XIV : 25; afgeschaft; XVI
16.
voor Protest ann Rijksregeering; XX : 16.
80.
om Wet op bet Predikanten Weduwenfonds
na to zien; XII : 50.
kosten van, betaaid door bekiughebbenden;
IV:95.
van. buitenlancisehe briefwisseling; XV : 81;
XVI : 45.
over do Dronkensehap; XIII : 66; XIV:
31, 52.
Finaneieele; XIV : 42, 75, 77.
ter tegemoetkoming van hulpbehoevencle
jongolingen; XIV : 73, 76.
van rekeningen van reis- en verblijfkosten;
XV : 8; XVI : 7; XVII : 14; XVIII:
10; XIX : 12; XX : 17.
over zamgwijzen; XVIII : 15, 70.
over Onderwijs en Zonclagschool; XVIII:
17, 55.
over Onderwijs benoernd; XX : 12.
over Kerkbode; XVIII : 41.
Godsdienstoaderwiizers en Zendel. Examina
XVffl
65, 69; XIX : 20.
over Mashonaland; XVIII : 69.
ter versorgiag van leden langs den spoor
weg; XIX : 53.
over Kerkregisters; XX : 22.
om tTniversiteits Rand te ontmoeten; XIX

Consul(entschappen ingesteld; II : 34.
Consulent, bedanking van beroep staande do vergade
ring; XIV : 23.
—
afweaig bij bevestiging; XIX : 46.
Conveners van permanente Corninis~iën benoemd ; XIX

59.
Cradock en Maraisburg bij ring van Burgersdorp ge
voegd; XIII : 14, 15.
Credentialen van Ps. P. E. Faure, van Wijnberg, ob
jectie tegen; IV : 85.
—
mu Di. J. J. Kotze, Ps., van ParSing, ob
j~ctie tegen; XI : 5 (‘67).
—
van Di. T. Burgers, van Hanover, objec
tie tegen; XI : 5 (‘67).
—
van Prof. Hofmeyr (Ouderling van Stel
lenbosch~; XI : 5 (‘67).
—,
van. Victoria West; XIII : 13.
Curatoren aangesteld over Kaapsche Studenten in Hol
land; IX : 79.
—
van bet Theol. Seminarmm, Reglement
voor; X : 91.
—
hebbende ‘t recht Professoren in hun ambt
to sehorsen; XI : 63.
—
Rapport. van; XIX : 48.
D
Dag des Heeren: ontheiliging van; XX :81.
Dag van Verootnioediging; XIX : 31, 4~; XX
Daggelden van. Afgevaardigden, ook voor Zondag; IX

81.
Dale, Dr., dankbetuiging nan; XIV : 65.
Dank- en Biddag, jaarlijksche; XIV : 39; XVI :24,

25, 54.
Dank toegebracht nan Ds. P. A. Strasheim; XIX :10.
—
—
— Ds. D. S. Botha;
XIX : 16.
Dankbotuiging ann Admiraal; XIX : 50.
—
—
Pred. en OucI. Simonsstad; XIX
50.
—
—
Moderator en anderen; XIX :83.
Declaratie tegen do aanmatigingen van Bissohop Gray;

VIII : 54.
Deputatie van do Schotsche Kerk; VIII : 40; IX :32,
35, 37, ens.; XIX : 23.
—
van Vrijstaat, Transvaal, Natal; XI : 24,
25, 28; XV : 8, 18, 32; XVI : 7, 8, 22;
uanr—XV : 71, 84, 86.
—
versiag van; XV : 81; XVI : 59.
—
van Diamantvelden; XII : 9, 13.
—
van Leeraren van andere Christelijke Ge
zindten; XIV : 26; XV : 26, 33; XVI
44; XVIII : 24; XIX : 11, 17.
—
naar Sir Langham Dale; XIX : 82.
—
van Z. A. Huip Bijb. Con.; XX: 28.
—
naar Supt. Con. v. Onderwijs; XX :67, 68.
DiakonesselL Huis; XX : 82, 83.
Diaken Kassier, instructies voor; III : 73.
Dispensatie Wotsartt. door Syn. Comm.: XVIII : 8.
—
art. 14 : 14; Oud. v. d. Horst; XVIII :71.
—
art. 412, Blinde Oefenaar, Al1banie; XIX

23.
Dominus (Ds.) : —
—

—
—

11.
Constitutie der Synode, veranclering in; IX : 29, 65
—68, 70—73; X : 40,

Adamson (Dr.), brief over Opvoeding; VT:
237; X : 143.
Ayiiff, brief van; IX : 74.
Bamberger, memorie oin als Predikant onzer
Kork toegelaten to wordort; VIII : 10, 18,

21, 22.
—

Beck, klachten tegen; VI: 226, 231, 232,234,

Domjnus (Ds.)
wegens
weigering oni
de
hoogere
Kerkelijke \Tergaderingen bij te wo
non; VII : 268, 279, 286, 287; VIII : 29;
IX : 12.
Beck, eeuige vragon van; XIII : 22.
—
Berrange~ van Richmond, klachte tegen, door
B. S. Ford (zio Appèlzaken).
—
Burgers, T. F., klachte tegen, door Ouderl.
Joubert (ale Burgerzaak).
—
—
T. F., van Hanover, objectie to
gen zijne credentialen; XI :5,
(‘67).
—
—
bezwaar tegen formulieren ; X :86.
—
Cachet, F. Lion, l1egitimatie van; X
34,
35; brief van: XI : 39.
—
—
klachte tegen hem door Aveling;
X : 35, 96, 97.
—
—
klachte tegon hem door J. P. Kor
sten; X : 25.
—
Faure, Abr. (Dr.), bezwaren tegen hem over
zijn Eerw’s prediking in Z. A.
Gesticht; V : 175.
—
—
A hr., Quacstor Synodi; II : 42;
treedt af in 1867; XI : 6.
—
—
£300 toegekend voor trouwe dien
sten; XI : 8 (‘67).
—
P. B. (Br), tot Quaestor benoemd;
XI : 6 (‘67).
—
objectie tegen zijne. credentialen,
IV : 85.
—
Gorrie, memorie om ala Predikant onser
Kerk toegelaten to worden; VIII : 58.
—
Gray (Dr.), Bisachop der Eng. Episc. Kerk—
—brieven nan hem; XI : 29,
68, 78.
—
—
zijne aanmatigingen; VIII : 54.
—
Gregorowski, R. J., verzoek cm als Predik.
onzer Kerk toegelaten te worden; IX :7,
11, 22, 23.
—
Clinton Wood, verzoek cm toegelaten to wor
den; XX : 79, 11.
—
Ham, memorie over Vililiorsdorp; X : 79.
—
—
klaehfe tegen hem; X : 138, 147,
148, 161, 164.
—
Hoijus (Br), objectie tegen zijno sitting; V
115.
—
Hofmeyr, N. J., feroepen ails Professor ann
hot Pheol. Seniinarium; IX :58.
(Prof. en Ouderling van Stellen
bosch), objectie tegen zi~jne ore
dentialon; XI : 15, 67.
—
—
S. (Dr.), ingewikkelde klachte to
gon hem door Ba. S. P. Naude
re beroep te Burgersdoru: X:
26, 64, 94, 101.
—
Vooratel omtrent gemeente Kaap
stad (Parochiaali stelsel); XIII:
37—39.
—
Huet, ordoning vani; IX :47.
—
Jooste, J. P., kennisgoving van; XIX:42.
—
Kotze, J. J., Pa. (sie Burgers- en Kotze
zsak’~; objectie tegen credentialen van;

XI:5, (‘67).
—

—~

—

—

Oud-Ouderling van Reeneu tegen
hem; XII:30, 42.
(Dr.), Magisbraat van Richmond;
XIII: 11.

Dominus (Ds.) : —
—
Krige, W. A., appel tegen Syisodale Commis
sic iv sehuldbewijzen; XI: 53.
—
—
bezoek naar uitgewekenen; VII : 272
—
Leibbranclt, vraag omtrent komst Vitil Wecl~r—
dooper Groenewoud in verbaud met Wor
cester conferentie in 1860; XI: 48.
Lingen, van der, beroepen. ala Prof. ann ‘t
TlieoI. Sem.; IX :48; bedankt IX :48.
-—
Meiring, objectie tegen sitting; X :5; Orde
fling X: 14.
—
Moorrees, H. A., zekere uitdrukkingen van;
V:142.
—
—
afsclieidiug te Tulbagh; VII: 266,
292.
—
—
beawaren tegen, over Tien Geboden;
V:178.
—
—~
klaehte tegen tweeciJen Ring; V :53.
—
beawaren tegen ziju sitting; V : 115,
120, 123, 140.
—
Morgan, Cl., brief over HJuwelijks-Liceatien;
X : 146.
—
Murray, A. (sen.) en Ba. P. K. Albertijn,
naar de uitgewekenen; VII : 273.
—
Murray, J., beroep ais Prof. ann het Theol.
Scm.; IX: 48.
—
—
en Prof. Hofmeijr, bezwaren tegen
hujine sitting in Synode ; X : 6.
—
Murray, A., (Moderator), afgevaardigd naar
het Presbyteriaansche Concilie; XIII: 10.
—
Naude, S. P., ~ “Orakel Sprenken”; X :30,
31, 33.
—
Reid, klachten tegen PredL van Colesberg;
VIII: 10, 30-34, 42-46.
—
Roubaix, de, E. H. F., klachten tegen; VII:
255, 265, 275-278.
—
—
verzook om van cenisnur ontaiagen to
wordea; ~7III:10, 23.
—
Roux, P., verzoek als Predikant to worden
toegelaten; VIII : 17, 18.
—
Shand, Appèl tegen toelating van Ds. H. A.
Moorrees tot de Ringsvergadering; V: 115
119, 129, 135, 140, 160.
—
—
memorie em hem te verplaaits a;
~7I:196, 224, 230, 232, 233.
—
Stegniaun, ~• W. (sea.), ineniorie om iniijving
St. Stephens; IX:6, 8, 21, 27, 41-43, 68,
69.
—
—
gelegitimeerd; IX : 70.
—
—
J. A., verzoek ~om als Pred. te wor
den toegelaten; IX : 7, 15, 19.
Di. Thomson, W. R., gelegitimeerd; IV :87.
—
Veiden, B. van, protest tegen sijne sitting door
Dr .Heijirs em Ds. Spijker; VIII: 12, 14, 15,
—
Riet, P. J. van der, pensioen voor; XIV:31, 72.
—
Toit, S. J. du, sank tesen; XIV :32.
—
Leipoldit, C. F., aanjrioek cm toelating; XV: 30.
—
Helm, S. P., ais zendeling naar hot buitenland af
gevaardigd; XVI:17, 27
—
Plessis, J. du, tot Aig. Zending Seer:, benoemd;
XX:62.
—
Spoelstra; XX : 14, 15.
—
Pienaar, D. J., van Krnisvallei; XVI: 30, 37, 43,
44.
—
Berrangd, J. C., Pr~eses Synodi; I :1
—
Borcherds, M.
do.
11:29.
—
Herold, P. J.
no.
III :57.
—
Spijiker, J.
do.
IV :84.
—
Murray, A.sen.
do~
V:114.

Dc. Robertson, W. (Dr.)
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Faure, P. B.
Robertson, W. (Dr.)
Faure, P. B. (Dr.)
Murray, A., jun.
Faure, P. K. (Dr.)
Faure, P. B. (Dr.)
Murray, A. jun.
Vandewall, 0.
Murray, A.
Murray, A.

do.
do.
do.
do.
do.
rio.
do.
do.
do.
do.
do.

VI:194.
VII: 250

V]IL:4. S~1
IX:5. s~i
X:5. bi~~

(~

XI:5.
XII :7.
XIII:5.
XIV : 5 .%O
XV: :5.~
XVI:5; XVII
:6; XVIII 5.

Hofmeyr, J. H.
do.
XIX :6.
Holmeyr. J. H.
do.
XX :7
— Boroherds, M., Seriba Synodi
1:1
—
Herold~T. J.
do.
11:29.
—
Spijker, J.
do.
111:57.
—
Murray, A. sen.
do.
IV:84.
—
Robertson, W. (Dr.), Scribe Synodi; V : 114.
—
Smidjt~ A.
do.
V:194.
—
Faure, Abr.
do.
VII :251; VIII
:3 IX:1
—
Robertson, W. (Dr).
do.
IX : 1 tot. XIII
:5.
—
Hofmeijer, J. H.
do.
XIII:5.
—
Muller, C. F. J.
do.
XIX :6, 12.
—
de Villiers, I. F. A. do.
XX:8.
Berrange, J. C., lste Aetuarius Synodi; IV: 88.
—
Faure, P. B., Actuarius Syiiodi; IV:88.
—
Faure, Abr.
—
—
V:115.
—
—
treedt af ala —
in 1867; XI : 6
—
Murray, A. Jun. benocmd—
—
XI :6.
—
treedt al in 1876; XIII : 6.
—
Luckhoff, A. D., benoenid in 1876; XIII.6.
—
—
treedt af 1800; XVII : 10.
— Kotze,
Dr., Aotuarius 1890; XVII : 10.
—
Van Heerden, J. P., XX :8.
—
Berrange, J. C., openci~ dc Syniode; 1:2.
11:2
—
Borcherds, M.
—
—
m:58.
—
Harold, P. J.
—
—
IV :8
—
Spijkor, J.
—
—
114.
—
Murray, A., son.
—
—
VI:194.
—
Robertson, W. (Dr.)—
—
VII : 250
Heijns, S. P. (Dr.) —
—
VIII :4.
—
Sufherland, H.
—
—
IX: 5.
—
Brink, J.
—
—
X:5.
—
Murray, A. sen.
—
—
XI: 5.
Murray, A. jun.
—
—
XII:5; XIII:
—
Faure, P. E. (Dr.)—
5; XIV:3.
—
XV:5.
—
Vanclewall, Ci.
—
—
Murray, A.
—
—
XVI:5; XVII
:5; XVIII:5; XIX:6.
—
XX:6.
—
Hofmeyr, J. H.
—
—
Berrange, J. C, sluit de Synode; 1:21
—
11:58.
—
Boroherds, M.
—
—
111:77.
—
Edgar, Ci.
—
—
IV:106.
—
Beck, J. J.
—
—
V:183.
—
Reid, P.
—
—
VT:241.
—
Ronx, A. (Dr.)
—
—
V11:294.
—
Toit, du, A.
—
—
Robertson, W. (Dr.)
—
VIII:56.
—
Murray, J.
—
—
IX:82.
—
Stogniasni, G. W. son.
—
X:166.
XI:84.
— Krige, W.
A.
- —
Kuys, A. Ci. M. —
—
XII:72.
—
Hofmeijr, J. J. —
—
XIII:68.
—
Luekhoff, A. D. —
—
XIV:77.

—
—

Ds. Muller, C. F. J. —
—
XV :87.
—
liouw, A. A.
—
—
XVI:66.
—
Albertijn J. F. —
—
XVII : 85.
—
Joubert, W. A. —
—
XVIII :71.
—
Niekerk,van, 0. —
—
XIX :77
—
Moorrees, A.
—
—
XX : 81
Doofstosnmeii en blinden; ; XIV :63, 64; XV :25,66,
84; XVI: 41; XVII: 68, 70; XVIII: 26,
27, 42; XIX :37, 38.
Doopnaam van onechte kinderen; XIII : 57.
Doop, prediken over den Heiligen; XIV : 39.
Doopouders; XIV :28; XVI :25.
Doopeedels bij aanneming gevra.agd; XV : 18.
Doopgelden, ena., afsehaffing van; XV : 17.
Doopsbediening, buitengewone;
IV : 94;
XIV :34;
XVIII : 22.
—
ouciers doen zelven aanzoek hij dcii Leeraar;

IX: 5.
—

—

—

—
—

san kinderen wier ouders aan aiidere Kerk
genootsohappen bethooren; XI : 36.
aais kinderen wier ouders niet lidmaten zijn;
XIX :65.
ann kinderen dergemen die slechts burgerlijk
getrouwd zij~a; IX :38.
aaa kinderen van Heidenen; X : 147.
ouders die niet leden zijn ~taan er niet bij;

XI: 81.
aais kinderen tot l5de en l6de jaar; XVII: 21,

76.
Doopsbediening, ann kinderen van rondtrekkers; XVIII
:16, 34.
—
in Engelsohe Kerk; X’TIII : 22
Doop- en lidmatenregisters
—
afsehriften van; XIV : 11, 40.
—
irs Zendiniggemeenten; X : 154.
—
vormexa van; XIV :12.
—
Rapport van Corn, over Doopregisters;

XX:77.
Dorkas Huis; XX: 82, 83, 84.
Dorpen, hoe so te stichten; XII :55.
Drietal, hoe te worden geformeerd; XI : 63.
Drukpers; XVIII : 69, 74; XIX : 70; XX : 74.
Drukwerk, Synodaal, tenders te vragen; XVI :55.
E
Echtscheidinir; XVIII :69.
Emigratie, XX : 84.
Emeriti hebi en geeme aitting in de Syniode; X : 65.
Engelsoth prediken; IV : 89; XI: 62.
Erkeiide Protestant ache Kerkem; XIII :63; XX : 12.
Evangeliedieiiareu, noodzakelijkheid van ware gods
vrucht voor; X : 67.
Evangelieprediking, speciale diensten; XIII : 18, 20,
61; XIV : 9; XV : 78; XIX : 82; XX :36, 40, 41.
Evangelisatie in bet Transvaalsche; IX: 16.
Evanigelisteim, het werk van; XIX : 13, 16; op1. School

XX:44.

school voor inboorlingen te Usnitata; XIX:
19, 58.
Examen in Bijbelkennis; XVII : 77; XVIII :61; XIX
:31.
—
—
oefenaar, ens.; XVII : 73.
—
in de leer en geschiedenis omser Kerk; XIX~
32.
—
gelijkstaauale met matrioulatie; XIX :62.
—
GodLsdieuistonderwijzers
en
Zendelingen;
XVIII:44; XIX:20; XX:41, 42.
—
Matrioulatie; XVIII :58, 64, 65; XIX :49.
—

Examen Intermediair; XVIII: 64; XIX 49.
—
Science B. A.; XIX:49.
—
B. A. in de lettereni; XT.X:49.
—
van Godsdienstoefenaars voor den Rmg; 1.11:

75.
Admissie; sic onder A.
Examina, Leges voor; XVIII : 70; XIX :50.
—

F
Fouds tot opleiding van Onderwijzers; XII: 36.
—
—
minvermogende
jongelieden
voor de Eva.mgeliebedienimg;
XIII : 61; (ConlmissiQ daartioe
aangesteld); XV : 43.
—
Buiten- en Biuneni. Zending; XX :69 ~Bij1age).
—
ter oiiilersteuning van hulpbohoevende gemeen
ten; .~VI:48, 52, 53, 58, 59.
—
Synodale, heffingea voor; XVIII: 40, 45.
—
Syii opvoedimgs; XVIII :41, 45, 46.
—
Su~tentatie; XVilI:42,43.
—
Pred. Wed.; XVIII: 47, 49, 50, 51, 56; XIX:
47,68.
—
Pred. peucioen; XVIII:48, 51-53; XIX:69.
—
—
aaiideel aim; gem. Petrnsville, Ven’.
terstad, Steytlerville, Porterville,
Montagu; XVIII :48, 49; Wel
lington; XVIII :55;
Molteno;

XVIII: 71.

Knysna, uaivinia en Transvaalsche
Kerken; XIX :69.
—
—
Genieenten in Be@huanalan.cl; XIX
:70, 73.
—
—
Nicuw Bethesda, vrijstelling van be
bopaling in art. 398; XIX:72, 73.
—
—
Simonsutad; XIX : 73.
—
Pred. Weduwen, Ds. C. P. Sdholtzi; XVIII : 69.
—
Mafeking; XVIII : 69.
Fondsen, Kerkolijke, Rapport van Conimissie; XIV:
—

—

75; XV: 50, 51, 82; XVI: 12, 14, 23, 26, 27,
39, 64; XVII:35, 54, 55, 57; XVIII:40, 45,
47-53; XIX :67; XX: 31, 49, 09, 74-76. (sic
Bijiage).
Formulier van bevestigiug van diakenen; XV : 18.

G
Geboden en geloofsartikelen elken Zonda~g gelezen; X:

87; XIII:55.
Gedoopten em aangenosnenen door Zendelingen, hoe zij
lidmaten bij ons worden; IV : 92.
Geloofebrievem; XX :6.
Gem.eente Vrijburg; XVI: 16.
—
Upingtom; XVIII:11.
Gemeent.en, vermeerdering van haar getal; V: 133.
—
zonder grensscheiding; XIII : 6
—
—
Wijiitherg, Rondeboech, Kaapstad;
XVIII :21.
—
vacantc, verzorging van; XV :5, 62.
—
mogemhaarleeraars niet bedankem; XV : 15
—
verdeeling in wijken; XV: 15.
—
hulpbehoevend’e; XVIII: 25, 41, 42.
—
vercleeling van groote; XVIII : 70.
Gesehenk van zeldzaam exempia~ir van canones van Dor—
drecht; XVI:61.
—
van dcii heer R. C. Nelson en echtgenoote;

XIX:18.

(4eschieclenis ouzer Kerk; XX : 14, 15.
Gesohil H. P. Steyn em Kerkeraad Swellendam; XVIII

Gezangen bij Engelsehen dlenst XI: 38, 58.
—
bij Hollandsohen dienet; XI :38.
en Psalmen, verbetering van wijzen; XIII:
56; XIV :38; XV: 74; XVI :23, 24 (zie
Zangwijzesu).
—
en Psalmen, vermeerdering van; XIV : 38,
45; XVI:24;
—
goedkoope uitgave; XVIII :25, 26, 69.
—
uitgave in Tonic-Solfa; XIX : 71; XX
16.
(i-eza.ug bij opening der zittingen; XIX : 7.
—
bock-en te verkoopen; XIX : 71.
Glen Lynden en Adelaide; XVII: 68.
Godsdjenst op scholen; XVIII :61.
Godsdienstig onderwijs; V : 143.
Godsdienst-omderwijzers, bepaling omtrent; X : 99;
XII:33; XIV:58; XV:59; XIX:20; XX
:41.
Godsdienstoefeningem aan de diamanitvelden; XI :49.
Goedon Vrij dog, viering van den; IX :50.
Goudvelden, do; XVI: 19, 56.
Gouvernements toelagea voor scholen; XIX : 32.
Gratificatie aan Assistent Scriba; XIX : 83.
Grensscheidingem—(zie ook “Memories” en XVIII : 21)
—
Tijgerberg; XIII :63.
—
tussohen Paarl en Zwartlaiid; III
:63.
—
tu~scheu Tulbagh en Worcester; III
:63.
—
Piquetberg; IV:94.
—
Hottentots Holland; IV: 95.
Zwartberg (Prins Albert); VI :225,
228.
—
tusschen Stellenbosch en Somerset
West; Vm:37.
—
van Richmond; IX :39.
—
Froserburg en Victoria West; XI:
40.
—
Fraserburg; XI:41, 77.
—
Prins Albert; XII: 17.
—
tujsschen Maraisburg en Tarkastad;

1:16.
—

—

—
—
—
—

- -.

—

van de gemeento Philipstown; XIV
32.
Namaqualand en Proc Troc; XIV:
32.
Venterstad; XV: 32, 34.
Porterville; XV :24.
Griqualaiid Oost; XV: 19.
Heidelberg en naburige gemeenten;
XVI:16, 43.
Bekencfrnaking aan ‘t Gouvernement
XVII : 13.
Kerkelijke en Burgerlijke; XVII:
20; XVIII: 19, 20.

H
Hand’boek, Kerkelijk ; XVI:9, 10, 25, 56, 63.
Heffiisg van lOs. van elke 50 lidmaten; XV : 18.
—
Synoda.le Fonds; XVIII : 45.
—
Doop en Aanneming; XVIII: 46.
Heilsieger, het, aanshiiting van ledem der Kerk bij;
XVI:60 63
Herdcrlijke Brief, dc cerste; 1:17, 19; XV : 75;
XVIII : 68; XIX : 14, 77; XX :80.
Honoraria van Riagscriba’s en Qutestors, afsc&iaffing
van; XVI:12.

g
Hoogleeraren, i,alaris van; XV : 54.
Rollancbsch en Engelsch; gelijke rechtea voor het; XV
:64, 68.
—
verplichtend bij hIde kias onderwijzers-exa
‘men; XIX:32.
—
anderwijs in do Pnblieke School; XVII 12,
17, 47.
—
Iraspecteurs bahooren het to kennea; XIX :33
floofdstuir III der Wetten, op aangedrongen; XVII:
Hugenooten; Gedenkteeken van aaitkonist der; XVI:
10, 43, 46, 55, 62, b5; XVII: 9, 72; XVIII:
54, 55, 56; XIX : 10, 12, 14, 28, 30, XX: 75,
76; Inwijdimg; XX:6, 7.
Huisbenoek; III : 65; XVI : 13.
Hu1pbchoeve~de Gemeenten; XVIII : 25, 41, 42; XX:
74, 75.
—
Studeuten; XVIII :62; XIX :51; XX:
78, 79.
—
Centrale Comm. van advies; XIX:51.,
54.
Huippredikers, op dezelfde wijae ala Predikanten go
kozem; XII:53.
—
bepaling omtrent; XVII: 18; XIX :65.
-—
behoefte nan; XV: 27.
—
hebben geen recht em bij Kerkeraad~
vergaderinigen te priesideeren; XIX:
65.
Huwelijks Inzegening van Heidenen; II : 46.
—
—
Ohrii~tte’nen met Heidenen; fl
—

—

:103.

ongedoepteii; IX :63.
—
—
v.ragein aver; IX:64,.
—
Ordonnantie, bepalingen van; V :91 en
92; V:171—173.
—
—
vragen over; IX:4; X:15,
77; XVI:56, 57.
—
—
van de Mist; X:78, 119, 141;
XVI :63.
—
—
Commissie beisoemd; XV: 84.
—
Wet; VI:236.
—
verboden graden; XVIII :18.
—
Jodhn en Jodiinneni; XVIU:18.
—
Ds. C. Muller in minderheid; XVIII:
68, 72.
—
met zuster van overleden’e vrouw; XII:
53, 54; XVIII:16, 17, 18, 20.
—
IAcentie; X:121; XIII:62.
Huwelijken, Kerkelijke inzegening noodzakehjk; XVII
:4, 83.
—

—

I
In memoriam; XVIII: 8, 10, 30, 70, 75; XIX : 79; XX
:80.
Tnlijvinig van Presbyteriaintsdhe Kerken; IX : 18; VI:
238; VII:261; VIII:22, 24; XII:
25, 26.
—
—

—

St Stephen’s Gemeente; IX:72.
Vri~burg, Mafekii~g en Upington; XIX
:7, 8.
Tranavaalsehe Gemeentei~; VIII : 16, 20,

28.
—
—
opinie van den
Procureur-Generaal er over; Vifi : 20.
Inisolventie van Kerkeraadsleden; VI: ~40; X : 146,
156; X1IE:18; XVII:19.
In2egenng van Zendelingon en Hiilppredikers; X :21.
—

Israel, Zending onder, (5ommissie; XIV : 57; XV : 82;
XVI:51; XVIII:67; XIX:64; XX

:47, 48,
K
Kaapstadsehe zaak, sohikkimg; XVII : 53.
Kaiania~- en Zoctap- Arbeidsfrolonien; XIX : 23.
Kandidaten in de Theolagie, wegens ziekte na’ar het Va
derland terugkesrende; VIII :50.
—
voor Kolonialen en Buitenlandschen
dieust mogen niet gelegitimeerd war
den; X:143.
—
in do Theologie, het prediken van; X:
150; XVI:45, 46.
—
tort den Heiligen dienat, uit bet Buiten
land; X:151.
bepaling om,trent het prediken van; XI

62.
tort den Heiigen dienst, do, XI :30;
XVI: 15, 40, XVII: 18.
—
exarnen van; XVII :29; XVIII : 12;
XIX : 48.
tot Hulppredikers; XIV :23.
—
en Studenten, toezicht over; XI : 62.
Kennisgeving ann regcering van personeel van zekere
Co’mniis.ien; XIX :83.
Kerkbestuur, Artikelen over; IV : 89, 91.
—
voors’tel van Us. W. P. do Villiers;
XVIII:9.
Kerkbode, de; XVI :27, 53, .54, 62, 63; XVII :33, 83;
XVIII: 69, 70, 74; XIX :70; XX :77.
Kerk en Stant; IX:25.
Kerk onder Krijgswet; XX : 15, 16.
Kerkalmanak: XVIII : 39; XIX : 70.
Kerkelijk Kanitoor; XIV :49, 57; XV :58, 71, 73, 84;
XVI: 7, 9, 54, 55, 64; XVII: 58;
XVIII:40, 48.
Kerkelijk recht; IX :20—22.
Kerkelijke Wetten, apstelli.ng van; 1:5, 11, 12—17;
11:32.
Kerkeraad, hoe to handelen met zondien, strafbaar bij
landswet, ter aij~ner kenni5 gebraeh4;
XVI: 57.
Kerkeraad,sleden, eenige zakeas betreffeude; VIII : 39;
XI: 35.
—
kiezhtg van; 11:47; 111:63; VIII:38;
ongeregelde kieziug van; XX : 20.
—
nioeten nakomea de verbmntenissen door
hmuie voorgangers aalmgegaau; XI:
78.
—
bloedverwaintachap, auderdom, enz. van;
X:90 en 100; XIV:16, 19, 21; XVI
:14.
—
het trouwen met cone Roomsc’he vrouw:
XIX:82.
Kerkelijke cigendonimen of de Kerkeraad recht heeft
em sohen3ringen to doen van; XIV:
34.
—
—
vrijstelling van belasting to bekomem’;
XIX : 64.
Kerkelijk ou.derzoek (visitaitie); I: 10; 11:32, 38; IX~:
34, 36, 37; XI:28; XVI:13.
Kerkvisitatie; VIII :35, 36.
—
persoonlijke; XII : 37, 40.
Kiezing van Predikaimten, mnvloed bij; XV :33
Kiesreeht (ale “Vrije Verkiezimm~g”).
—

Einderharp, de; XV :43; XVI: 24.

9
nckroriend, de; XVIII : 27; XIX :31.
Klachtzakeu (Bezwaren, eun.) : —
—
van Wijuiberg omtronit plants alwaar
Kerk moet gebouwd worden; III: 74.
—
Zeudelmg H. Smit en Kerkeraad van
Stellonboach; III : 76.
van D. Pringle tegen Dn. Welsh; IV :87
van Dr. Honey; IV :98.
—
van Quaestor van don Swellendainschen
Kerkoranri; IV :98.
-—
Korkeraad van Swellendam is. Kerke
rand van de Kaapstad; IV :104.
—
van Kerkeraad van Kaaps-tad em aenige
gemeenrteleden; V : 117, 120, 128, 130,
145, 1~i8, 159—162, 164, 170, 173, 176,
179.
—
Geschil tussehen Kerkeraden van George
en Mosselbaaj over Kerkgebouw ann
do Grobbelaarsrivier; VII : 274.
—
Kerkeroad van La.diismith tegen den
Ring van Swellendam en cleszelfs
Scriba; IX :8, 36.
—
.J. H. Coetsee; IX:1.
—
Ladismith en Swellendam ; IX : 11.
—
tegen den Ring van Tulbagh; IX : 24.
—
van J. P. Kosisten tegen Eerw. F. L.
Cachet; X:25.
—
van vnvoi~enoe~gdheid~ te .Riebookska_
steel; X:47.
—
van Haupt r.~. D.s. Van der Lingen; X:
61.
—
s-an Kerkoraad van Zwartiand ~ de
Zending-Commissie; X : 62, 63.
—
van Heusden is. Kerkeraad van Vic
toria; X:63, 158.
—
.J. G-. Louw a. Kerkerand van de Paarl;
—
X:162.
—
nit den Vrijstant over prija van attesten
in de Kolonje; XI: 52.
—
van J. D. Hugo, van Worcester XI :52
Klaehten, enz. : —
van P. Westerman Holtahuisen, van Vic
toria West; XI: 52.
—
van L. de Beer togen eenige Predikan
ten; XII :31.
—
van G-. J. Albertijn; XII :11, 56.
—
togen Zendoling Hofmeijr; XIII: 57, 62.
—
van Ps. Beck tegen Kaapntadsehen Ring
XIII:57, 58.
—
van personien die niet loden zijn; XII:
17.
—
verlenging van tijd; XVIII : 67.
—
van P. H. do Kook tegen Ring van Sw~l
lendam; XIX :43.
Kleederdracht van Predikaasten en Ouderlingen; XV:
10, 22; XVI:49.
Kostsctholen districts; XII: 38.
Kostscholieren, meordere ondersteuning aan hehoeftige
XIX:32, 64.
Kotze zaak : —
—
Eiseh van rotractatie. en~s. ; X: 84, 85,
88, 10.
—
(‘ommissie aangesteld om aangaande uit
spraak to adviseeren; X :90.
—
Advies van Comsnjasje en antwoord van
Di. Kotze; X:92.
—
Ps, Kotze levert verkiaring in; X :96.

Kotzc zuak : —
—
Rapport van Commisaso over verklariiig
X:98.
—
verdere discussie; X : 98, 99, 102—104,
117, em 118 (eeno niouwe Commissio
aangesteld).
Rapport van 2do Commis’ie; X : 125;
liscussie X: 125—130.
Vrageia betrekkelijk dezo zaak; X: 134,
135.
—
Rapport 01) vragen van Ds. Kotze ; X
142.
—
Verzoek van Procureurs oin afschriften;
X:154.
—
Dagvaardiujg in lianden van Procureur
~ler Synodo; X : 158.
—
J3rief van Dr. Kotso; X: 163.
—
—
gemeente Darling; X: 163.
—
(Zie verder Burger-soak; XI : 6 cnz.
behandelci).
—
Objectie van Predikant van Tuihagh
XI: 16—18.
—
Kosten in dezo soak; XI : 22, 76.
Kweekschool, Theologisehe; sic Seminai’ium.
Kweekeliasg-onderwijzers, toelaag van X[V :60; XVIII
:37, 38.
Ii
Leden, verlaten der Kerk door ; XVI : 13.
—
langs den spoorweg, verzorging van ; XIX : 53,
55, 56.
—
van Zoncling—gonieenten, hoe aaiigenomen ; XI
69.
—
die door Burgerlijke Rechtbamk wegens rnisclaad
veroordeeld zijn, hoe zij bohandeld moeten
worden; XI:81.
—
van andere Kerkgenootschappen, hoe zij bij ons
Kerkelijke voorreohten verkrijgen; X: 140.
—
Emigratie van; XX : 15.
—
buiten boreik onzer Gemeenten; XX:37, 38.
Leer, verkiari ng van gehechtheidl nan do; XIV :25. 27.
Loerarem to bedanken die geen nut doen,” voorstel oni
diit to doen, X : 135 ; Commisisje benoemcl,
XIII:66; XIV:21, 22.
unburige, moeten dikwijls elkander hezoeken
X :145.
—
die hunne hetrekkiuig neerleggen oni seculair
anbt tv bekiceden; XIII : 67; (Art .337) ; XV
10.
—
vierjarig verbiijl in do genieonte; XV : 14.
Leges, hij aanneming waar betaald; XVI : 55.
—
hofling van binitensporige; XIX :47; afschaf
fing, XX :19, 20.
Legitiniatie van Prodikanten, vorsoek van die Vrij—
staatsche Synode; XIV : 47; XV :43.
Lidmaatsbewijzeii, hoe lang geldig XV : 17.
Lidinaatschap; XX : 21, 22.
Lidmaton van het buitenland komenoe, onderhoud met
Leeraar en Ouderling; X : 87.
afsnijdinlg van; XVIII :21.
—
reohtem vail; XVIII : 22.
Loedulff-zaak : —
—
Protest van Ouderling Loedolif tegen samenstel
ling cier Synode ala onwettig; X : 5.
—
Ken’ni.sgeving van voorLstei; X: 11.
—
Toeliohting van voorstel; X :51.
—
Commissie aangesteld; X : 52, 61, 64.

to
Loedoff-zaak : —
—
Aanzoek bij het IIoucr Gerechtshof om eon In
terdict; X:81.
Uitspraak vair Hoog Gerechtshof ingediend;
X:105.
B.B. Leeraren en Ouderlingen van Vrijstaat,
Transvaal en Natal, aismede de beide Profes
soren en de Predikant van St. Stepheu~ ver
laten do Vergadering; X: 105
M
Magdalena Huis; XX : 72.
Mashonalandi; XVII: 34; XVIII: 42, 69, 74; XIX: 8,
9.
Matigheidsgenootschap, C’ommissie benoemd; XIV : 51,
52, 69; XV:74, 75.
—
(af~.chaftillg); XVI :30, vv. XVII
:70.~
Meerderheid, volstrekte; XIX : 65.
Memories (Verzoeken, enz.) : —
—
van Zendieling Marquard urn. Ordening; II :32,
40.
van Corns. de Haas; II, :59.
van Van Lingeis; III : 61, 69.
—
van inwoners van Piquetberg om tot Zwartlafld
Ic mogen behooren; 111:72.
—
van den hoer Vogelgezang em als Zendeling to
~vorden geordend; V : 138, 153, 154, 176:
VIII :55.
—
van den Zencleling Verb aag; V : 143 VII :273.
—
van Kerkeraad van Piquetberg em salaris voor
Preclikaut; VI : 196.
—
aan hot Gouvernement om salaris your nieuwe
Predikanten; VI :226.
—
van Johan Kretzen; VII:259, 265, 269, 280;
XVI: 21.
—
van Eerw. hoer Dohne; VU :259, 280.
—
van hot Gouvernement em pensioen your de
Wed. Stucki; VII:259, 280.
—
van Burghersdorp em leeranr to mogen be~
roopon; VU:267.
—
van Jan Venter, over hot zingen van de Evang.
Genangen; VII: 288.
van Kerkeraad van George em nienwen Ring;
VII : 274.
—
van Kerkeraad van Middelburg, verzoekende
mu aanstelling van Ds. J. Murray ala Con
sulent; VIII:10.
—
van Candidaa’b Huet oni geexamiiTeerd to wor
den; IX:8, 43.
—
van inwoners van RiebeekskasteOl orn tot eene
afzonderlijke Gerneente to worden verklaard;
IX:10, 12, 18, 31; X:47, 119—121.
—
van kleurlingon to George; IX : 11, 49, 76, 79.
—
van Kerkeraad van Sutherland; IX: 11, 39.
—
van Ti. Witstijn, IX: 11, 40; X :147.
—
van M. J. Weeber; IX:20.
—
van C. W. Raath; IX:25, 26.
—
van Kerkeraad van Wellington; IX : 33.
—
GreflsscheiClifl~ van Richmond; IX : 39.
—
—
Fraserbnrg en Victoria ; IX:
40.
—
van Paarl over Kiesrecht; L~ :56.
—
—
om
TheologiSche
Kweek
school aldaar te mogen hebben; ~:56.
—
van Napier oni tot niouwe Gemeeusbe verklaard
to worden; Vfl:287.
van R.iebeek Weal; X : 15.

Momorias voor vrije verkiezing; X: 17; XVIII : 9.
—
tegon
—
van Somerset Oust; X :32
—
over legitirnatie van Ds. F. Ti. Cachet; X : 34,
35.
—
over vergrooting van Ring van Albanie; X : 22
—
over rlieuwe Gemeente Tarkastad; X : 25, 159.
*
van Eerw. Knobel; X :54; XIV : 33.
—
van den beer N. G. Vos; X :54, 102, 162.
—
van C’andidaat Van Warmelo; X: 54, 56.
—
van Colesberg over liberalisme; X :61.
—
van Eerw. Rui~teubeek, X : 68 117.
—
van Eboniezer Kapel; X:68, 117.
—
van Pa. Ham van Villiersdorp; X :79.
—
van Van Rhijn, exainen ais Godsdienstonder
wijzer; X : 80.
—
over handhaving der leer; X : 84.
—
van Koebergem__afzondOrllike Genieente; X:
102, 122.
—
van Grey Kerk_afzonderlijk~ Gemeente; X:
102.
—
van Student Rousseau; X: 104.
—
vail Student Ho’fstede; X : 105.
—
van J. P. dii Ple~sis, teruggave van £50 your
die Kweeksehool; X:105.
—
van nieuwe Gemeente to Willowmoro; X : 130.
—
van Zendelimig Van der Rijst; X :140.
—
uit Wellington over “Liberalen”; X :143.
—
vai’ Eerw. beer Joageneel; X : 147.
—
om tot Riebeek West to behooren; X :154.
—
J. D. Relief; X:154.
—
van Eerw. beer Roth; X :157.
—
drie naar do Ringen verwezen; X :162.
—
van Eerw. beer Smeer; X : 163.
—
van Sriiotsohe Gemeente van Somerset Oust;
XI:32, 71, 78.
—
urn nieuwe Gerneeiuite to Philipstown; XI :40.
—
urn nieuwe Gemeento to Calitzdorp; XI : 40.
—
om verdeeling van Philadelphia; XI :40.
—
over gremisscheiding van Fraserburg; XI :41;
77:
—
over grensscheidang van Prins Abort; XII : 17.
—
van S. J. Latski; XII:56.
—
van Prins Albert over bet bodanken van een
Predikant; XII:31, 32.
—
nit de Gemeente. Calvinia; XIII :17, 21, 22.
—
nit do GemeeiTto Victoria West: XIII : 35, 46,
47.
—
van loden van Achterbaai, Vredeburg, Hopefield; XIV :31.
—
van Kimberley en Putoitspafl; XIV :31.
—
van Ventersburg; XIV :32.
—
van Nieuw Bethesda; XIV :33; XV :30; XVI
:51.
—
van N. M. Barkhuizeii, Knij sun; XIV : 58.
—
van Noordier Paarl vs Prod. P. Funds; XIV : 59
—
van den hoer Hugo, diaken Simonastad; XIV
:76.
—
van Ps. T. McCarter; XV:86.
—
van den hoer McKinnui5; XV :44, 4,9.
—
van Moltene Sterkatroom; XV : 39.
—
van Knuisrivier; XV :38.
—
in ciruk niet ontvami~gen; XV : 24.
—
ontVaflgeiL; XVI : 11.
—
van Griqualand Oust; XVI :20, 43.
—
van J. P. do Wet; XVI: 30, 31.
tegen aanneming in bet Engeisch; XVI :33.
60.

10
Loedoff-zaak : —
Aanzoek bi~ het Hoog Gerechtshof om een In
terdict; X:81.
—
Tiitspraak van Hoog Gcrechtshof ingediend;
X:105.
—
B.B. Leeraren en Ouderlingen van Vrijstaat,
Transvaal en. Nata~1, aismede do beide Profes
soren en do Predikant van St. Stephenis ver
laten de Var gadering; X : 105.

M
Magdalena Huis; XX : 72.
Mashonalancl; XVII: 34; XVIII: 42, 69, 74; XIX: 8,
9.
Matigheidsgenootschap, Commissie benoemd; XIV : 51,
52, 69; XV :74, 75.
—
(afsohafling~; XVI :30, vv. XVII
:70..
Meerderheid, volstrekte; XIX :65.
Memories (~,Terzoek~ri, enz.) : —
—
van. Zendelirig Marquard om Ordening; II :32,
—
—
—

—
—

—

—

van Corns. de Haas; II, :59.
van Van Lisigen.; 111:61, 69.
van inwoners van Piquetberg oni tot Zwa.rtland
te mogen bohooren; 111:72
van den. hoer Vogelgezang em ala Zendeliiig te
~vorden geordend; V : 138, 153, 154, 176
VIII :55.
van den Zendeling Verhaag; V : 143 VII :273.
van Kerkeraad van Piquotberg om salaris voor
Predikant; VI: 196.
nan hot Gouvernememt om salaris voor nieuwe
Predikanton; VI :226.
van Johan Kretzem; VII:259, 265, 269, 280;

Meniorias voor vrije verkiozing; X: 17; XV1II : 9.
—
tegen
—
van Somerset Oost; X :32
—
over legitimatie van Ds. F. L. Cachet; X :34,
35.
—
over vergrooting van Ring van Albaiiie; X : 22
—
over iiieuwe Gemeente Tarkastad; X : 25, 159.
—
van Eerw. Kn.obel; X :54; XIV :33.
—
van clan boor N. G. Vos; X :54, 102, 162.
—
van Candidaat Van’ Warmolo; X: 54, 56.
—
van Colesberg over liberalisme; X : 61.
—
van. Eerw. Ruijtenibeek, X : 68 117.
—
van Ebesiozer Kapol; X : 68, 117.
—
vail Do. Ham van Villiersdorp; X :79.
—
van Van Rhijii, examen als Godsdienistonder
wijzor; X:80.
—
over handhaving der leer; X : 84.
—
van Koebergen_—afzoflderliiko Genieente; X:
102 122.
—
van Grey Kerk_afzonclerlijke Gemeonte; X:
102.
—
vail Student Rousseau; X : 104.
—
vasi Student Hofstede; X:105.
—
van J. D. dti. Plesais, teruggavo van £50 voor
do Kweekscheol; X:105.
—
van nieuwe Gemeonte te Willowmore; X : 130.
—
van. Zen.deinig Van der Rijst; X :140.
—
uit Wellington over “Liberalen”; X : 143.
—
vail Eerw. heer Jongoneol; X : 147.
—
om tot Riebeek West te b~hooren; X : 154.
—
J. D. Retief; X :154.
—
van Eerw. heer Roth; X:157.
—
drie naar do Ringen verwozen; X : 162.
—
van Eerw. boor Smear; X :163.
—
van Sdhotseho Gemeente van Somerset Goat;

XI:32, 71, 78.

XVI :21.
—
—

—

—

—

—

—

—
—
—
—
—

—
—

—
—

—

—

van Eerw. beer Dohno; VII : 259, 280.
van het Gouvernement em pensioen voor do
Wed. Stucki; VII :259, 280.
van Burghorsdorp om leoraar te mogon be~
roopon; VII:267.
van Jan Venter, over hot zingen van do Evang.
Gezangon; VII: 288.
van. Kerkoraad van George em riieuwon Ring;
VII : 274.
van Kerkernad van MiddoThurg, versoekende
om aanstelling van Ds. J. Murray ala Con
sulesit; VIII:10.
van. Candidaat Huet oni geexamineerd to wor
den; IX:8, 43.
van. inwonors -van Riebeekskasteol om tot eerie
afzonderlijke Gemeonte te worden verklaard;
IX :10, 12, 18, 31; X :47, 119—121.
van kleurlingon to George; IX: 11, 49, 76, 79.
van Kerkeraad van Susbherland; IX: 11, 39.
van L. Witstijn, IX :11, 40; X :147.
van M. J. Weeber; IX:20.
van. C. W. Raath; IX :25, 26.
van Kerkeraacli van Wellington; IX : 33.
GrousscheicUn~ van Richmond; IX : 39.
—
Fraserburg en Victoria ; IX:
40.
van Paarl over Kiesrecht; L~ :56.
—
om
Thooiogischo
Kwoek
school aldaar to mogon. bebbon; IX: 56.
van Napier oni tot nieuwo Gemeenrbe verklaard
to worden; VII :287.
van Riobeok Weat; X : 15.

—
—
—

—
—
—

—
—

—

—
—
—

em niouwo Gemeente to Philipatown; XI :40.
om uleuwo Gemeente to Calitzdorp; XI :40.
oin verdeeling van Philadelphia; XI: 40.
over grerisseheiding van Fraserburg; XI :41;
77:
over grensscheiding van Prim atoert; XII : 17.
van S. J. Latski; XII:56.
van Prism Albert over hot bedasiken van eon
Predikant; XII :31, 32.
nit do Gemeonte Calvinia; XIII : 17, 21, 22.
nit de Gemeei~te Viotoria West: XIII :35, 46,
47.
van loden van Ach~erbaai, Vredeburg, Hopefield; XIV :31.
van Kimberley en Dutoitspan; XIV :31.
van Ventersburg; XIV :32.
van Nieuw Bethesda; XIV :33; XV :30; XVI

:51.

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

van N. M. Barkhuizen, Knij sun; XIV :58.
van Noordler Paarl re Prod. P. Fends; XIV :59
van den hear Hugo, diakon Simonsstad; XIV
:76.
van Ps. T. McCarter; XV : 86.
van don hoer McKinnoir; XV :44, 49.
van Molteno Sterkatroom; XV : 39.
van Kruisrivier; XV :38.
in druk net ontvamgon; XV : 24.
ontvangen.; XVI : 11.
van Griqualand Oost; XVI :20, 43.
van J. P. do Wet; XVI :30, 31.
tegen aanaielning in bet Engol’sch; XVI : 33.

60.
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A~ndervri~nd, de; XVIII :27; XIX :31.
Klachtzaken (Bezwaren, enz.) : —
—
van Wiji~berg omtremt plants alwaar
kerk meet gebouwd worden; III: 74.
—
Zendeling B. Smit en Kerkerand van
Stelienboich; III : 76.
—
vain D. Pringle tegen Ds. Welsh; IV :87
van Dr. Honey; IV : 98.
—
van Quaestor van den Swellendamsehen
Kerkeraad; IV :98.
-—
Kerkeraad van Swellendam vs. Kerke
raad van de Kaapstad; IV :104.
—
van Kerkeraad van Kaapsitad oil eenige
gemeenrteleden; V : 117, 120, 128, 130,
145, 1~i8, 159—162, 164, 170, 173, 176,
179.
—
Gesehil tussehen Kerkeraden van George
en Mosselbaai over Kerkgebouw nan
de Grobbelaarsrivier; Vfl : 271.
—
Kerkernad van Ladi~smith tegen den
Ring van Swellendam en deszelfs
Scriba; IX :8, 36.
—
.J. H. Coetzee; IX:1.
—
Ladismith en Swellendam; IX: 11.
—
tegen den Ring van Tulbagh; IX :24.
—
van .J. P. Korsiten tegen Eerw. F. L.
Cachet; X:25.
—
van onvergenoeigdheiri te Riebeekska_
steel; X:47.
—
van Haupt vs. Ps. Van der Lin.gen; X:
61.
—
‘van Kerkeraad van Zwartland vs. de
Zending_Commissie; X :62, 63.
—
van Heusden ~s. Kerkeraad van Vic
toria; X:63, 158.
—
.J. G. Louw vs. Kerkerand van de Paarl
—
X:162.
—
silt den Vrijstaat over prijs van attesten
Ill de Kolonic; XI: 52.
—
van .J. P. Hugo, van Worcester; XI : 52
Klachten, enz. : —
—
van P. Wcnterinan Holtshuisen, van Vic
toria West; XI: 52.
—
vail L. de Beer tegen eenige Predikan
tea; XII :31.
—
van G. J. Albertijii; XII:11, 56.
—
togen Zendoling Hofmeijr; XIII : 57, 62.
—
van Dis. Beck teg~n Kaapatadschen Ring
XIII:57, 58.
—
vais personen die niet leden zijn; XII:
17.
verlenging van tijd; XVIII :67.
—
van P. B. de Kook ‘tegen Ring van Sw~1lendam ; XIX : 43.
Kleederdracht van Predikairten en Ouderlingen; XV:
10, 22; XVI:49.
Ko.stsctholen districts; XII : 38.
Kostscholiereii, meerdere ondersteuning aan hehoefhge
XIX:32, 64.
Kotac zaak:—
—
Eisc’h vail retractatie. eisa. ; X: 84, 85,
88, JO.
—
(‘ommissie aangesteld em aangaande nit
spraak te adviseeren; X : 90.
—
~4dvies van Conlmjssje en antwoorcl van
Ps. Ko’tze; X:92.
—
Ps. Kotze levert verklari.ng in; X :96.

Kotzc zaak:—
—
Rapport van (ommissie over verkiaring;
X : 98.
—
verdere discussie; X : 98, 99, 102—104,
117, en 118 (eene iueuwe Commissie
aangesteld).
Rapport ran 2de C’osnmis.ie; X : 125;
discussie X : 125—130.
Vragen bet rekkelijk deze zaak; X : 134,
135.
—
Rapport op vragen van Ds. Kotze ; X
142.
—
Verzoek van Procureurs em alsebriften;
X :154.
—
Dagvaarclinig us handen van Procuretw
,ler Synode; X: 158.
—
Brief van Dr. Kotzc; X: 163.
—
—
gemeente Darling; X: 163.
—
(Zie verder Burger-zaak; XI : 6 enz.
hehan(lcld).
—
Objeetie van Predikunt vail Tulbagh
XI: 16—18.
—
Kosten in d!eze zaak; XI :22, 76.
Kweekschool, Theologisehe ; zie Senhinarium.
Kweekeliig-onderwijzers, toelang van: XV :60; XVIII
:37, 38.

L
Leden, verlateii tier Kerk door; XVI : 13.
—
langs den apoorweg, verzorging van ; XIX : 53,
55, 56.
—
van Zending—gemeenten, hoe aangdnorncn ; XI

(59.
die door Burgerhjke Rechtban’k wegens nusdaad
veroordeeld zijn, hoe zij behandeld moeten
worden; XI:81.
—
van andere Kerkgenootschappen, hoe zij bij ons
Kerkelijke voorrechten verkrijgen; X: 140.
—
Emigra tie van; XX: 15.
—
buiten bereik onzer Gemeenten ; XX :37, 38.
Leer, verklari hg van geheehtheid aan do; XIV :25, 27.
Leorarem te bedanken “(lie geen nut doen,” voorstol om
clit te doen, X : 135 ; Comnsissie benoemcl,
XIII:66; XIV:21, 22.
——
naburige, moeten dikwijls elkander hezoeken
X :145.
—
die hunne hetrekkiug neerleggen 0111 seculair
ambt te bekleeden; XIII :67; (Art.337); XVI
10.
—
vierjarig verblij~f in de gemeente; XV : 14.
Leges, hij aanneming waa.r betaald; XVI : 55.
—
heffin.g van buitensporigo; XIX : 47; ~fsehaf
fing, XX :19, 20.
Legitiiuatie van Predikamteu, vv rzoek van de ~
ataatsche Synode; XIV :47; XV :43.
Lidmaatsbewi~zeii, hoe lang geldig XV : 17.
Lidmaatschap; XX : 21, 22.
Lidinaten van het buiteisland komenee, onderhoud met.
Leeraar en Ouderling; X : 87.
—
afsnijcliss~g van; XVIII :21.
—
reoliten vail; XVIII : 22.
Loedolff-zaak : —
—_
Protest van Ouderlmg Loedoiff tegen sarnenstel
lissg der Synode ais onwettig; X : 5.
—
Ken’nisgeviig van vooratel; X : 11.
—
Toeliohting van voorstel; X : 51.
—
Commissie aangesteldi; X : 52, 61, 64.
—
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Loedoff-zaak : —
—
Aanzoek bi~j het Hoog Gerechtshof om eeu In
terdict; X:81.
—
Uitspraak vair Hoog Gerechtshof ingediend;
X:105.
B.B. Leeraven en Ouderlingen van Vrijstawt,
Transvaal en Natal, aismede do beide Profes
soren en do Predikant van St. Stephens ver
laten do Veiigadering; X :105.

M
Magdaleiia Huis; XX : 72.
Mashonaland~; XVII: 34; XVIII: 42, 69, 74; XIX: 8,
9.
Mat iglieidsgeirootschap, Conimissie benoemd; XIV :51,
52, 69; X~.T:74, 75.
—
(afschafting); XVI: 30, vv. XVII
:70..
Meerderheid, volstrekte; XIX : 65.
Memories (~Tej.zoeken, enz.) : —
—
van Zendeling Marquard mu Ordening; II : 32,
40.
—
van Corns. de Haas; II, :59.
—
van Van Lingen; 111:61, 69.
van inwoners van Piquetberg mn tot Zwart land
te mogen behooren.; 111:72.
—
van dcii hoer Vogelgesang om ais Zeardehuig te
~vorden geordend; V : 138, 153, 154, 176;
~,TIII :55.
van den Zendeliiig Verhaag; V : 143 VII :273.
—
van Kerkeraad van Piquetberg mu salaris voor
Predikanit; VI :196.
—
nan bet Gouvernienient am salaris voor nieuwe
Predikanten; VI :226.
—
van Joban Kretzeu; VII :259, 265, 269, 280;

XVI:21.
—
—

—

—

—

—

—

——

—
—
—
—
—
—
—

—
—

—

—

van Eerw. beer Dobne; VII :259, 280.
van het Gouvernement am pensioen voor do
Wed. Stucki; VII:259, 280.
van Burgbersdorp oln leeraar te mogen be
roepon; VII:267.
van Jan Venter, over het zingen van do Evang.
Gozangen; VII :288.
van Kerkeraad van George am nieuwen Ring;
VII : 274.
van Kerkeraad van MiddeThurg, verzoekeiide
am aanstelling van Ds. J. Murray ale Con
sulent; VIII:10.
van Cand idaart Huet om geexamiiieerd to wor
den; IX:8, 43.
van. inwoners van RiebeekskasteOl om tot eene
afzonderlijke Geineente te worden verklaard;
IX :10, 12, 18, 31; X :47, 119—121.
van kleurlingen to George; IX : 11, 49, 76, 79.
van Kerkerand van Sutherland; IX: 11, 39.
van Ti. Witstijn, IX: 11, 40; X :147.
van M. J. Weeber; IX:20.
van C. W. Raath; IX :25, 26.
van Kerkeraacl van Wellington; IX : 33.
GrensscheiCtiilg van Richmond; IX : 39.
—
Fraserburg en Victoria; IX:
40.
van Paarl over Kiesrecbt; IX : 56.
—
om
Theologische
Kweek
school aldaar te mogen hebben; IX :56.
van Napier oni tot nieuwe Gemeonte verklaard
te worden; VII :287.
van Riebeek Went; X:15.

Meiuorins voor vrije verkiesing; X: 17; XVIII : 9.
—
togen
—
van Somerset Oost; X :32
—
over legitimatie van Dc. F. L. Cachet; X : 34,
35.
—
over vergrooting van Ring van Albanie; X : 22
—
over iiieuwe Gomeente Tarkastad; X : 25, 159.
—
van Eerw. Knobel; X : 54; XIV :33.
—
van dcii beer N. G. Vos; X :54, 102, 162.
—
van Candidaat Vaar Warmelo X: 54, 56.
—
van Colesberg over liberalisme; X : 61.
—
van Eerw. Ruijtenbeek, X : 68 117.
—
van Ebenezer Kapel; X : 68, 117.
—
van. Dc. Ham van Villiersdorp; X :79.
—
van Van Rhijn, exasnen ai~ Godsdienstonder
wijzer; X:80.
—
over handhaviisg der leer; X : 84.
—
van Koebergem—afzonderliike Gemeente; X:
102, 122.
—
van Grey Kerk_afzonderlijke Gemeente; X:
102.
—
van Student Rousseau; X : 104.
—
van Student Hofstede; X :105.
—
van J. D. dn Pleseis, teruggave van £50 voor
dc Kweeksohool; X:105.
—
van nieuwe Gemeenite to Willowmore; X : 130.
—
van Zendeiug Van der Rijst; X :140.
—
uit Wellington over “Liberalen”; X : 143.
—
van Eerw. heer Jongeneel; X : 147.
—
om tot Riebeek West to bethooren; X : 154.
—
J. D. R.etief; X :154.
—
van Eerw. heer Roth; X :157.
—
drie naar do Ringen verwezen; X : 162.
—
van Eerw. heer Sineer; X: 163.
—
van Sdhotscho Gemeente van Somerset Oost;

XI:32, 71, 78.
—
—
—
—

—
—
—

—
—

—

—
—
—

om nieuwe Geineente to Philipstown; XI: 40.
oni nieuwe Gemeente to Calitzdorp; XI :40.
mn verdeeling van Philadelphia; XI : 40.
over grensscheiding van Fraserburg; XI :41;
77:
over grensscheiding van Prism adoert; XII : 17.
van S. J. Latski; XII:56.
van Prins Albert over hot bedanken van eon
Predikant; XII:31, 32.
nit do Genieente Calvinia; XIII : 17, 21, 22.
uit do Geineei~te Victoria West: X~ :35, 46,
47.
van loden van Aehterbaai, Vredeburg, Hopefield; XIV :31.
van Kimborley en Dntoitspan; XIV :31.
van Ventersburg; XIV :32.
van Nicuw Bethesda; XIV :33; XV :30; XVI

:51.

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

van N. M. Barkhuizeii, Kni~sna; XIV :58.
van Naorder Paarl ~ Prod. P. Fonds; XIV :59
van den hoer Hugo, dia.ken Simonsstad; XIV
:76.
van Ps. T. MaCsitter; XV: 86.
van den heer MoKinnoi~; XV :44, 49.
van Moltona Sterketroom; XV : 39.
van Kruisrivior; XV :38.
in ciruk niet ontvan~gon; XV : 24.
ontvangoll; XVI: 11.
van Griqualanci Oost; XVI : 20. 43.
van J. P. do Wet; XVI:30, 31.
tegeil aan’neifling in hot Engeloch; XVI :33.
60.
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M:emories vaai Ds. P. J. Pienaar, van Krnisvallej
XVI: 30, 37, 43, 44.
van vier leden nit Griqnastadi XVI : 44.
—
van 1’. C. Donges; XVI :46.
—
van Former Sijpkens; XVI : 46.
—
van A. P. J. ~an der Poel; XVI :53.
—
van B. B. Auret XVI :53.
—
van eemige studeuten in Kaa.pstad XVI : 59.
—
van T. C. Botha; XVI: 64.
Memorie van 0. W. B. Wehmeyr, Uniondale; XVII
—
van 700 en 1,300 leden van Kaapstad.
—
van S6-tal personen nit do Gemeente Beaufort
West; XIX : 44.
—
van Rhijusohe Zending; XX : 48.
—
van loden nit Gemeente Albanje ; XX :51.
Memoriam, in; XV : 12 (zie ook letter I) ; XIX : 79;
XX : 79, 80, 81.
Moderator (zie Dominus, Praeses Synodi).
—
wjze van kiezing van; X : 48.
Moderatunr, eerste voorstelilen omtrent; II : 42.
-~
vermeerdering van mache; XVI. 7,8
—
geene nitnoodigingen bij ‘C sluiten van de
Synode; XVI:10.
Mohammedanen, arbeid onder; XIX : 22.

Normaalsclwol; LDa’nkbetuiging aan den Rector; XIX
:36.
Noorder Paarl, stichting der Gemeente; XIII :55,64,65.
Notukn, slechts van eerste sitting der Synode door aI~
len onderteekend; IX : 8.
—
van Ring, afschriften van; XVI : 13.
—
van Synode, gedrukte overgenomen; XVI : 2~

0

N
Naam der Kerk, officieele; XVI : 7.
Naamsverandering van gemeente; XVI : 16.
Nauwere voreenigiug met gemeenten in Basutoland;
VIII:21.
Nederland, band met haar verbroken; X : 87, 90.
—
Kerkelijke strijd in; XVI :55.
Nederlandsche Geloofsbelijdenis niot in de ordonnau_
tie genoernd; XI : 53.
Nieuw examen, gelijkstaaude aan ‘t Matric.; XIX :62.
Nieuwe Gemeenten, onkosten bij ‘t stichten van; XII1
63.
Nieuwigheden, Commissie over; XV :45, 46.
Normaalechool; XI : 54,55, 72; XII : 21; XIII : 39, 40,
41, 48, 52, 53; XIV :60, 67; XV: 66,
71; XVI:47, 48; XVII:52; XVIII
37, 38; XIX :34; XX :62, 63, 66,
67, 70, 71.
—
er zal eene opgericht. worden; XIII : 41.
aan de Kaapstad, indion eene goede
aanbieding wordt gedaan; XIII :54.
—
Curatoren aangesteld; XIII : 55; XIV
68.
Curatoren hebben macht tijdolijke be
palingen te maken; XIX :35.
—
Syrmdale Commissie bepaalt plaats, zoo
zij niet aan de Kaap komt ; XIII :54.
—
Collectanten aangestekl; XIII : 54;
XIV : 66.
—
Gobouwen; XIV :66, 74.
—
Rapport Rector; XVIII :37; XIX
34; XX (Bijlage).
—
tastbaar bewijs van waardeering aan
Br. S. V. Hofmeyr; XIX :36.
—
Aan Rector en Assistesiten; XIX :84.
—
Cursus voor gematriculeerde studenten
XIX : 35.
—
voorwaarde waarop huip aan Studenten
verleend wordt; XIX :35.
—
Beurzen voor Dagseholieren; XIX :86.
—
Diensten van Ps. Steytler erkeud; XIX

:36.

j

Onderteekeningsformnlo veranderd; X : 82.
Ondorsteuning aan hulpbehoevende jongelingen, die ver
langen Zendeliugen te worden; X1II :27.
Onderwijs van Heidenen; V : 145.
—
i11 buitondjstrjc~~; VII :267.
—
Reglemont op; IV : 69, 98, 102.
—
naar volkabehoefte; XVIII :57; XX : 52.
—
in Zendingscliolejs to worden beperkt tot
Standaard III; XIX : 36.
—
in Zendingsclioien to zijn naar behoefte der
gekleurdo kinderen; XIX :37.
Onderwijzers, opleiding vail; V :171; VIII : 13, 38.
—
Fonds daartoe; XII : 36.
—
voor landelijke bevolking; XII :38 ; XVIII
57.
—
Commjssie om ze uit Holland to ontbie
den; VIII:48, 53.
Onderwijzende Universiteit; XVIII : 62; XIX : 33, 34.
Openbare onzedelijkheid; XIX :81.
Openbare Godsdienstoefening, Censuur van eon lidmaat
wegens verzuirn van; XIV : 28.
Opening der Synode; XX :6.
Opgavo aan ZaakgeI~stigde van alle opbrensten voor de
Zending; XIX : 60.
Opinies, verzameling van rechtsgeleerde; XVI :28.
Opleidingschooi to Wellington; XVII: 64; XVIII : 43,
44; XIX:20.
meerdero ondersteuning; XIX : 21.
—
toelating van minder ontwikkeiden;

XIX :21.

Opvoedingscommissjo; IX : 74; XII :23; XIV :60, 76;
XVffi:55; XIX:32, 63; XX:52.
—
za~k; IX:45, 46, 74, 79; X:70—72; XIII:
43, 44; XVIII :55, 57, 61; XX :52.
—
bezuinigiug der regeering in sake, commissie
beiioomd; XV:86.
—
Commissje cm er voor to collecteeren; XI :78.
Ordening van Ds. Hunt; IX :47.
—
Meiring; X :14.
—
Ps. S. P. Mathorbe; XVIII:20.
—
Zondeling Van don Bos; XI :70.
—

P. Odendaal; XX:43.

denheerDyko; VII:258.
Zendelingen, bepaling omtrent; XII :33.
—
Inboorling-Evangelisten; XIX :82; XX
46.
Ordonnantie, do: XT:20, 26, 27, 38, 43, 44; XIT:7, 8,
—
10—12; XV:34, 36; XVI : 10, 27;
—

—

XIX: 88, 39, 40, 45, 52, 83.
—
—

Commissie over; XI :81; XIV :73.
—
versing van; XIII :53; XIV:

69; XIX:52.

of acto van emendafie op te
trekken; XIX :53.
—
Emendatie; XX : 28, 24, 25.
Ouderdom van lidmaten bij aairneming; XII :80; XV
:17, XVT:20, 21.
Oud-Kerkersadsieden. XIV :20, 38.
—

—
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P
Parlementaire Coninrissie van Onderwijs; XIV : 64.
raroehiaal stelsel; X :79; X111:
PensioeufoncLs voor bojaarde en ziekehjke Predikanten;
XI :69, 70, 72; XII : 52, 54, 63, 69;
XIII :47, 49, 51, 56, 61; (classificatie)
62, 66, (XIV :70, 71, 77); XIV :23;
Geneeskundig Certificaat; XV :39, 78
XV :40, 44, 50, 51, 57, 81, 86; XVI:
38, 42, 64; XVII :39; XVIII :48, 68;
Wellington; 11, 12; XX : 69, 70, 72.
—
nan Zendelingen en GodsdienstondeiW1i~
zers; X:95.
—
aandeel Zendelingen in; XVIII :48; XX
72.
—
voor Onderwijzers en OnderwijzereSSen
XIII : 42.
aanzoek Ds. C. S. Morgan; XVIII :48.
—
elassificatie; XVIII :71.
—
Knijsna; XIX :69.
—
Calvinia; XIX :69.
—
Transvaalsche Kerken ; XIX :69 ; XX :72.
—
verandering van 65 in 60 in art. 403; XIX
70.
—
Gemeonten in Bechuanaland ; XIX :70,73.
—
Nieuw Bethesd~i; XIX : 72, 73.
—
Simonestad; XIX: 73.
Pvii~ioen ann Ps. J. A. Stegmann; XV :35.
—
voor Eerw. Kretzen; XVIII: 44.
—
van Dc. 0. v. d. Wall; XVIII:49.
Pensioenen, Gouvernements, Commi sun berioeind; XV
:82; XVI:63.
Permaneute Commissiën, hoe gevormd; XII : 20; XIX

Proponents verancleriiiig in het s~hrifte1ijk deel; XIX
:52, 54, 78.
Proponenten (ale candidatem tot den Heiligen Dienst).
Protest• XX :64, 80.
Protestantsche KerkgeiiootschapPefl, welke de erkcnde
ziju; XIII :63.
—
—
welke bedoeld wor
den in Art. 47; XII :28.
Provinciale Synoden; VIII : 16.
Prijsvragen aan het Theol. Seminariani nit te schrijven;
XIII : 27.
Psalm- en Gezangboeken, goedkooue uitgave; XVII:
72; XVIII :25, 26.

1

Quaestor der Synode, zijne functies en instructies, Ps.
A. Faiire~ II :42.
—
Synodi; IX :73.
—
Synode Dr. A. Fauro treedt af in 1867
en Dr. P. F~. Faure beuioemd; XI: 6.
—
£300 toegekend aan Dr. A. Faure; XI
:8 (1867).
Q uormn bij I~erkeraacl, Ring en Synode; XI: 22.
gecombineerde vergaderingeri; XIX :65.
R
Rapporten (eenige Rapporten en Versiagen).
—
van Scriba Synodi; XIV:8; XV:7; XVI:
6; XVII:7; XVIII:6; XIX : 8; Ex
Scriba. en Ageer. Scriba; XX :8.
—
van Actuarius; 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; XX:8.
van Ex-Actuarius (Dr. A. Faure); XI :23.

—

van Comnuissie van Examinatoren; X : 12,

10.

Convenelrs benoeincl; XIX : 59.
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 verpliclit bij vertoon van Ilcentie een
huwelijk te bevestigen; X :121; XIII : 62.
—
ontevredenhoid van eerie Genieente met haron; XIV:21, 22, 46.
—
bezoidiging iran; XV :19.
Lid van bet Parlement ; XX : 30.
—
Pensioenfonds in elke Gemeente; XIII :36.
—
veranderingen; XVII :38; XVIII :48.
—
aanzoeken van kwijtsehelding; XVII :38.
Predikanten Zending Vereeniging; XVIII :46; XIX:
19 58.
Prediken in Parochie van een anderen Leeraar (Art.
45); XI: 42; XVIII :18; in bet Engelseb; X
—

—

13.
Presbyteriaansch Concilie van 1876; Do Moderator, Ps.
A. Murray, afgevaardigd; XIII : 10; Ver
slag; XIV:77.
Dr. Robertson, $ecrmdiis; XIII :55.
Prof. Hofmeyr; XIV :63.
Professoren geene sitting; XVIII : 7.
Professoren spreken de Synode toe; XIX :40.
Professor Hofmeyr, voorbede voor; XIX :2(3,33.
Proponenti-Examen, hoe afgenornen, sal drie dagen
duren; XII:27; XIV:68.
—
in April en October; XVIII :12.
Onderzoek in Zendinggesehiedenis;
XIX
51.
—
voorstel om logos af to schaffen; XIX : ~1.

23, 56, 59; XI:31;XVI:39, 40;XIX:48.
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

van Commissie over hulpbehoevende Ge
meenten; X : 70; XX : 71, 75.
van Hulpbeh. Studenten; XX :78, 79.
van Commissie van Opvoeding; X :32; XI
:54, ens.; XVIII:55; XIX:32; XX:52.
over do Norinaalschool; XX 62, 63, 66, 67,
70, 71.
van Commissie van Pensioenfonds ; XI :69,
ens.; XVIII:48, 51, ens. (Zie voorts on
der P. on Fondsen).
van Commissie van Sustentatie Fonds; XI
71.
van Comm issie over do Fondsen; XX :74
—76.
van Comm. arbeid onder loden langs den
spoorweg; XX:40.
van Rechtscommissie; X : 61; XI :52; XII
—XIII: 34; XIV:32, 58, 59; XV:27,
v.v., 38; XVI :16—20, 43, 51, 53; XVII
:23, 43, 46; XVIII:62; XIX:42; XX
49.
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; XX:9.
—
—

van Moderatuur; XX :9.
van Rationarii; 111:67; IV :86, erlz.
:54, 59, 60: XVIT:51

XVI

13
Rapport van Comm. over nieuw exmuneii gelijkstaande
Rapporten van Commissie van il1sameling voor Se
Kweekschool; X : 161.
aau Matriculatie; XIX :62.
——
over Mg: Syn. Zending Comm
—
van Zendingscommissie; XI :47, enz.; XX
XX:69.
41—49 (l3ijFage).
—
van Curatoren van Serninariuin; XII :43;
Rapporten van Cornmi~sie van Orde betrekkelijk to lant
ingekonien stukken; XIX : 80.
XIII:11; XIV:40; XIX:48.
Rapporteur, voorstel omtrent; XII : 6.
—
van Commissie om met Bissehop Gray te on
Rationar, het eerst anugestelci ; II : 42 ; XV 56
derhandelen; XII : 59.
XVI: 54, 59, 60.
—
vais (‘ommissie over Zendinggebouwen te
Registers van Zendinggemeeutea; XII : 63.
Beaufort West; XII : 60.
—
uniforme afschriftem; XIX: 65; XX :22.
—
van Ex-Seriba; XIII:7; XIX:8; XX:8.
—
van Commjssje over Ordonnantie ; XIII : 12;
Registratie en Statistiek; XVIII :19, 26.
—
van geboorten; XVIII: 12, 17, 25.
XIX:40, 52; XX:14.
Rech% van stemming, wansreer door Oud-Kerkeroads
—
Comm. Herv. Kerk Z.A.R.; XVIII :46, 47.
leden ve.rloren; XVI: 17.
—
van Commissie van Revisie; XIII : 233 53,61,
Reglement van orde hernien; X : 6, 10.
64; XIV :35, 37; XVI :25, 29, 30, 55, 56,
—
voor ordening van Zemideliomgen; II : 34.
61; XVII :21, 78, ena.; XVIII :7, ella.,
voor Godsdiemstonderwijzers; II: 34.
(57; XIX :44, 45, 74; XX :8, ens.; 82.
— -.
voor Aan~prekers, ens.; IV : 94.
—
van Commissie over de Zend.ing; XVII :39;
—
roar Kerkeraden aan Ringen. opgedragen;
XVIII: 43, 45; XX :41-49 (Zie bijiage).
1:20.
—
van Synodale Comm. over rapport van Bin
op het osiderwijs herzien; XII : 66.
neni. Z. Comm. ; XIX : 12, 13.
—
~Vest Comm. van Examinatoren voor Gods
op vacaturen; XII: 66.
—_
voorlezing er van bij cia Syin.ode af te schaf
dienstonderwijzers; XIX :20.
fen; XIX:81.
—
van Comm. over Doofstommen-Instituut;
Recht:scommissie blijft klachtzakem bethandelen; XI:
XIX :37, 38; XX : Bijiage.
—
van Comm. over Strijdenburg; XIX : 41;
64.
XX : 17.
Recht eener Gemeente om Leeraren te bedanken (Corn
—
over de Gezangboeken; XX:17.
missie benoemd); XIII : 58, 59, 66.
van Comm. over geestelijke versorging van
Reisgelden, bepalinigen omtrent; IX :20; X : 81; XV:
leden langs den spoorweg; XIX
53, 68; XVI: 14, 26, 27, 56.
:53, 55, 56.
Reisonkosten van Comrnis~ien; III : 74; IV :99; X:
—
—
over Buitenlandschel Zending;
76; XIII:63.
XVII : 49; XVIII :46, 54; I Revisie der Wetten (eerste); VI: 197, 199, 223; XIX:
115; XX: 31, 32, 33, 34,68.
~ XIX :16, 17, 19.
Repertoriurn Syno dale; II :41.
—
—
over de Moderatuur; XVII :54.
—
—
over hat Theologisch Seminarium I Rhodesia versiag van Ps. Strosheim; XIX : 8, 10; Ps.
Pa Wet; XX :9, 18, 19.
XVII : 29, 36; XVIII : 62—65.
—
middelen voor hat werk aldaar; XIX :8, 10,
XIX :48; XX: 77, 78.
67.
—
—
over Predikanten Pensioenfonds;
Richmond, Opleidingssohooi; XVIII :57.
XVII :37, 74, ens.; XVIII
Ring~bestunr, IV : 88, 89; V : 125; VII: 264.
48, 51—53; XIX :69, 70; XX
—
Inispeotoren; XII :23; XIII :44; XIV : 61,
:69, 70, 72.
72; XVI:41.
—
—
over Huippredikers; XVII :51.
Ring, vertegenwoordiging van Kanpictad bij den; IV:
—
—
over specia1~ diensterm ; XVII : 20.
90.
—
—
over grensscheiding Riversdale;
—
voorstel am elkej.i Predikant van eami Ouder
XVII:20.
Sing te doen vergazeld gaanm; XIX : 82.
—
—
over grensscheiding Ventersburg
—
mag salve huitengewone vergadering bepa
en Steynsburg; XVII :21.
len; XI : 68.
—
over de eeredienst; XVIII :15,
——
of Rimigscosnmissie mag zaken van kerkelijke
23, 34, 35.
tucibit behandelen; XI: 66.
—
—
over de tiicht; XVIII :21, 22;
—
Voorzitter mag lid van de Ringscornmissie
XIX:42.
zijn; XIV :10.
—
—
over ArbeidskoIoni~n; XIX : 23;
wie laden van eene buitengewone vergade
XX:67, 68.
thw zija; XIV:10, 35, 36.
—
over Hugenoten Gedenkteeken;
vergadert niet iii hat jaar waarin de Synode
XIX :28,30; XX :75, 76.
sit; XI:63.
—
over
Zondagsehool-Commissie;
—
van Albanie opgnrieht: VI : 207.
XIX :31.
—
van Beaufort —
VII: 266; VIII :29.
—
—
over onderwijzende lJniversiteit;
—
van! George
—
TX:33.
XIX :33.
—
van Natal
—
IX :33.
—
—
over Opvoeding en Onderwijs;
—
van Graaff-Reinet verdeeld; XII :51.
XX :52—55.
—
Sp~ciale Vergadering; XIV: 36.
—
—
over Pred. Zending Vereeniging
—
van Burghersdiorp, besluit onitrent; XII :51.
en Vronwen Zending Bond;
—
van Hoopsiad gevorrnd; XIX :27.
XIX : 58.
—
van C’lanwilliamn herstelci; XX : 11.
—
.—
over Schoolbesturen (School
Ringen, betere verdeeling ~ran; XII : 17, 49; XIV
boards); XIX:60,
:10, 11, 49, 50, 58, 68; XVI: 18, 37,

14
64; XVIII:9, 20; XIX:25, 28, 30, 77;
XX:l1.
R.ings-Scriba~ benoemcl; IV: 102.
—
gewezen op Art. 71; XIX :8.
Ringsvergadering voranderd in Ring; XIX; 82.
Rings Zendings-Commissien
X\TI1 : 61, 66, 67, (59;
XIX:46.
Robben’eilaaid; XVIII :19, 33, 75; XX: 75.
Reomsohe scholen, gevaren verbonclen ann het bij
wonen van; XIV:60; XV:66; XX:
59.
S
Salarissen van Leeraren, verinoerdering van; IX : 18,
53,54; X:23.
—
—
weigering van betaling door
do Regeering, wat te do en;
XV:24.
—
—
van Aig. Zend. Seer.; XX
62.
Sanctie van het Gouvernemesit op Wettea; I :20.
Seheuring in de Gomeente Strijdenburg; XIX :38, 39,
41.
Sehipbreuk der “Waldensian” met eenige loden der Sy
node, dankzegging voor hun behoud; X :11.
Sehoolbesturen, permanente; XVIII :61; XIX :60.
—
hoe te handelen, in geval ‘4 Parlernent
no moot invoeren? XIX:61.
Sehoolreglement, verandering van. Artt. 89, 92 en 97;

XIII :42.
Sehoolwezen, rapport der Commissie; XIV : 60 v

XV:63; XVI:43, 44; XVII:58.
Gouvernements toelagen; XIX : 32.
Sehotschei Zending in M. Afrika; XVIII :46.
Secretaris Zending Commissie, rondreizen; XVIII
45; XX:44.
Sectarisehe Scholen; XX : 55.
Secundus by Synode; XX :9.
Seminarium, Theologisch : —
—
voorstel cia can op to riehten; I : 1.
—
ontwerp van wet cv op; 23—29; III : 61;
—

IV:87, 92.
—

—
—

—

—

—

—

—

besluit tot hot oprichten van; VII : 269;
270.
collecte voor; VIII :52.
lijst van gecolileeteerd en beloofd geld;
VIII :26.
voorstel omtrent; VIII : 24—27; IX : 10—
14, 26, 28, 44; XX :69, 77.
rapport van Synodale Commissie omtrent;
IX :48; XX (Bijlage~.
Di. J. Murray en G. W. A. van der Lingen
bei’oepen als cerste Professoren van;
IX :48.
voorstel omtrent derden Professor; IX:
48; X:38; XT:137, 139; XII:44;XIII
60 (Aanstellingen aan Curatoren opge
dragen).
reizende Commissie voor Collecte; IX :49.
Ds. van der Lingen bedankt en Ds. N. J.
Hofmeyr wordt in nijne piaats beroepen;

IX:58.
—

opening er van bepaald op 1 Nov. 1858;

IX:49.
—
—

waar dezelve op te riehten; IX :58.61.
te Stellenbosch op to richten, de Synode
reeht van verpiantsing liobbendo; IX

63.

Seminsirium TheologLsohe : —
—
voorstel ter verplaatsing er van; X :37,
38; XII:45, 46; XVL[:34.
—
(uratoren aangesteld; X :39~ XVI :65.
—
.alaris van Professoren; X: 16 ; XIII : 60;
XV : 54.
—
acimissie-oxamen tot; XII :44; XV :41,
71, 74, 83; XVI :39 (zie voorts onder A.)
—
fondsen; XIV :41; XVI :46, 47.
—
rapport over; XV :39, 40, 76; XVI :45,
v.v.; XVIII:62—65; XX:77.
—
vacantie aan het; XVI :9, 47; XIX :51.
—
vakken van onderwijs, vermeerdering van;
XVI:45,46.
—
g;aden van B.D. en D.D.; XVI :39, 43.
—
v oorstel cm collegiegelden af to seliaffen;
XIX : 51.
—
viering van 40-jarig bestaan; XIX : 69.
Sluiting der Synode; XX :81.
Smiting van kantienen op Voorbereidings-, Dan .c
gings- en Feestdagen; V : 126.
$criba: XX :8.
Staat der God dieneL, leiddraad voor versing van den

XVI:Th.

versiag voor do Synode; XVfl

—

15.

verslag voor Synode gelezen;
XIX:24, 54.
St~ats Kerkr~eht; VI :227.
Statistieke opgaveii voorgesteld; XIII : 15; XIV ‘76;
XV :65, 79; XVI: 26, 48, 49.
—
—
vorm A. en B.; XVIII: 39; XX
—

—

11.

verandering iii Vorm B.; XVIII
:39.
s
—
—
Algemeene; XX (BijFage~.
—
— jaarlijks in de “Kerkbode” doo~
Archivarius; XIII :35.
—
—van seholen om do drie jaren ; XIII
:42; XIV:62.
Stemmen in m inderheid; XVIII :7, 68, 72.
St. Stephens, nfvaardiging van Ouderling; X :94, 116.
Strijdenburg, cheuring in c1~’ gemeente; XIX :38,
—

41, 49.
Superintenden( van Onderwijs; XII :23, 24.
—
eon aangesteld (Ds. C. W. Stegmann
Jr.); XIII :44, 55; Ds. A. McGregor;

XIV:76.
Sustentatiefonds, algemeen; XV :54; XVII : 13, 14,
62; XVIII:42; XIX:74.
Synoclale Comm~ssie, samensteiling van; XIII :19; XV
57; XVI : 11; XVIII : ~29 -~
—
kiezing van; XV: 19.
—
vergrooting van; XVIII : 36.
—
in funetie blijven; xvrll .55.
—
leden van; XV:23; XV1:57, 59.
—
ingesteld; 111:59.
—
heeft reeht appelzak’n te behan
delen (gevoeien von advoenat
Porter); XI:64.
—
heeft reeht van dispensatia in ins
ke diensttijd van r~rkei’iads
loden; XIV:16, 17.
—
van wetteii; xvr :64.
—
werk bij wijze van rondschrijving
XIV :23.
—
work van; XVIII : 31.; XIX :46.
Svnodiile Fondsen, hoe geheven; 1:21; 11:34, 51,

lb
~ynodaIe Bidtsur; IV:8~, ens
Syn~x1e, geopend en gesloten door; (zie Dominus.)
—
terugblijveu van leden der; XVI : 12.
—
voor s~kiiting van volgende benoernd; XVIII:
72; XIX:82.
—
wanneer de volgende vergaderen zal; XIX :83.
—
tijdsverandering; XX :30.
Synodi Praeses en Scriba (zie Domin~is).
Synodus Oontraeta, voorstel ointrent; II :56; III :59;
XVII : 55; XVIII : 7, 29, 30, 32, 36.
T
Teal, do Hollandsolie, besluit daaromtrent; XIV :61,
67, 68, 77.
—
van oiis yolk; XVIII: 58.
Tarief van kerkelijke leges (eerste); I :4.
—
van Doopgelden; ens.; X :122, 123; XII :57;
XIV :49.
Tastbaar bewijs san Rector en assist enten der Normaal
school; XIX:34.
—
—
Br. S. V. Hofmeyr; XIX :36.
Telegram van Oud-Ouderling Joubert; XIX :7.
—
Rhijnschei Zendelingen; XIX : 7.
Tempelieien, Goecle; XIV :52; XVI :36, 37.
Toelating van andere Leeraren tot den kansel; X : 23.
Tractaatverspreiding; XVIII: 24; XIX : 76; XX :41.
Transvaal, N. G. Kerk in, sclirijven van; XV :81,85.
-~
deputatia; XV :32.
—
vereenigingderN. H. enN. G. Kerken;XVI
62.
Tran.sporteoren van kerkelijke goederen op den Kerke
raad; XIII:56.
Trouwen voor Commissarjsson in de buitenwijken; IV
91.
—
met iicentje; XIII : 62.
U
Uitbetaling van kosten door Commissiën geniaakt; XVI
55.
TJitgavon (goedkoope) van Belijdonisschriften; XVII :82
—
—
van Traktaatjes~; XVII :82.
Uitspraak van het Hoog Gerechtshof; X : 115; XI : 7,
9 (1867).
—
van Koningin in Rade; XI: 7 (1867).
Urea van sitting der Synodo; XVI :5.
Uitnoodiging van den Gouverneur; XIX :9.
—
den Adrnjraai to Simonsbaai; XLX
29.
—
anderen; XIX : 67.

V
Vacantje van Predikanten; XI :33.
Vacante’ Gemeenten nendbn tu-ee afgevaardigden naar
den Ring; V:146.
Vacaturen in Kerkeraad; XI : 33.
Veelwijverij (:Kaffers); XX :48.
Veldpredikors; XTV:27, 34—36, 48, 64.
Verandoringon, Art. 289 en 14 (1); XVII : 19.
Verdeeling der Kerk in Ringen; 1:7.
—
van do Kaapstadsehe gerneente; XVII : 60.
—
van Ringen van Aihanie en Graaff-Reinet;
X :158.
van Ringen va~i Burgersdorp e~i Coiesberg;
XIX:25, 27.
—
van westeljke Ringen; XIX :26, 28, 30, 77.

Vereeniging met de Kerk van Schotland; I :19; X :13;
—
14.
—
van Gerefornieerde Kerken in Zuid Afrika;
XIX:12; XX:12.
Vergadering met opene deuren; V :120, 125.
Verliouding van Kerk en Staat; X : 120.
Verkooping van Kerkgoederen; IX :56.
Verineerdering van Gemeenten; VI: 228; XII :12, 14;
XIX:81.
Verslagen (sb Rapporten).
Verspreiding van gezonde lectuur; XVIII :61.
Vertegenwoordiging bij andere Kerkgenootschappen,
Commissie benoemd; XV :81,86.
Verzorging van leden langs den spoorweg; XIX : 53,
55,56.
Victoria West, memorie van 179 lidmaten ; XIII :46, 47.
Voorbidding em veriossing uit do droogte in N. en N.O.
streken; XIX:24.
—
voor Prof. Hofmeyr; XIX:26, 33.
Voistrekte meerderheid; XIX :65.
Voorlezing bij den openbaren Godsdienst; IX :51.
Voorstelling van lodematen, vragen bij do; XI :37.
Voorzittor des Rings, hoe gekozen; XI :68.
~iagon :—
—
over re;schuliende pir ten; I :18.
—wet to doen met ouders die hunne kinderen bij
eeii nuder Kerkgenootschap laten doopon?
III : 70.
—
wat te doen met loden, die dan slechts ter ker
ke komen, wanneor zij kinderen laten doo
pen? 111:70.
—
aangaande insolventio van Kerkeraadsleden;

VI : 240.
—

—
—

—

—

—

wat to doen met iemand, die zich van do Kerk
afscheidt om straffen to ontgaan? VI :246;

XVII : 13.
of do Ring jaarlijks moot vorgaderon ; XI: 4, 6.
hoe to handolon bij het ovorlijden van eon Pro
dikant? XI:47.
van Ps. Leibbrandt, omtrent de komst van den
Wedordooper Groenewoud in verband met do
Worcesterscho Confereutje in 1860; XI: 48.
van Ps. Loibbrandt in hoeverre komst van We
derdoopers te Wellington eono vrucht der
honeying zij? XI :48.
omtrent doop eu aanneming in do Vrijo Prote
stauiltsche Kerk; XII :61.

van Dc. Beck; XIII:22.
kan iemand, die niet gezangen zingt eon Kor
kedieuaar zijn? XIX :57.
Vrouwen Zending Bond; XIX :19, 58.
Vnije Gemeente van Hanover opgenomen; XII :36.
—
—
Aliwal Noord opgenomen; XIII:
33; XIV:24.
—
verkiezing; IX : 52; X : 41—47; XI: 55, 58;
—
—

XII : 19; XIfl:17; X1V:12—16; XV:12;
XVI: 40, 41; XVII :50; XVIII : 9, 11; XX

—

—
—
—

20, 21.
verkiesing voor do Ka.apstad eileen; VIII : 50;
X:94, 97, 141.
Kerk van Kaffenland; XIV :11; XVI :45.
Protestautsehe Kerk, doop in; XIII :59.
—
doopgotuigen; XV : 84.

—
P~. S.P.Naude; Xm:59
Vrijwillig beginsol; VIII :41; IX :00; X: 160; XI: 75;
XII:14, 15.
—
—

redistributie; XI: 20.
—

voor soholeni; XVI: 33, 42, 43.

16

w
Waakzaamheids Cominissie re Onderwijs; XX :56, 59.
Waldenzen, nood der Kerk~ IV :48.
Warnielo, van, Candid. verzoek oln legitimatie; X
56, 72.
Wedergeboorte, noodzakeliji voor ledeii cbe.r Kerk; Xvi
21.
Wederopnnme van Gemeenten; XX : 72.
Weduwen Fonds, Predikanten; XVIII :47, 19, 50, 51,
36; XIX:47; XX:69.
—
opgericht; I :4, 5, 8, 9, 11; II :38,

39, 44.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

reglement op; II :52; III :66; IV:
101; VI:230.
reglement nagezien; XIII :48, 49, 51;
XIV:55; XV:85; XVI:60, 61, 64.
executeurskamer administreert; VII
293.
deelname daaraan verplichtend; XI

—

\Vetsveranderiugei, wijziging van Art. 12 (20) elI (d)
XVIII : 7.
—
—
Artt. 16 ~c) en 52;
XVIII : 26.
—
—
Art. 79; LVIII :68.
—
—
Art. 82 (a); XVIII

141, 155.
lieffingen voor; XII :58.
—
rapport van Conimissie oni Reglement
na te zien; XII :70.
—
boete verminderd; XIX :68.
—
deelliebbers in Z.A.R. ook heffingen te
leveren ; XIX : (58; XX : 69.
Weduwen van Predikanten, bepalingen ointrent hare
toelagen; X: 100; XX :69.
Wei~gerimg em Kerkdienst waar te nemen; III : 64.
Welke vragen en voorstellen sullen behandeld worden;

XVII: 18.

—

—

—

—
—

godsdienst; IX:58.
van veranderin~efl in Art. 61 out
trent Examina en Art. 36, 11,
12,13; X:116.
omtrent bepalingen voor beroopirig
van Predikanten; XI :50.
kleine veranderingen; X :50, 68;
Xffi:43.
wijzi~in~ van Art. 34; 1 XIII : 13.
—
Art.. 45 (1) ; XVII :17
—
Art. 50; XIII : 53.

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

Art. 254, 255; XIII
55.
Art. 25; XIII:57.
Art. 162; XIII:6(3.
Art. 141; XIV:73.
Art. 43; XVII :80.
Art. 389, ens. ;XVII
81.

—

Art. 163;XVIII:85.
Art.

237

en .238;

Art.

272

en

XVIII : 21.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Werkersvereenigingen; XIX :15.
Wettigheid der Synode, vraag aangaande de (door Oud.
Loedolff); XI:61, 64.
Wetsveranderingen, eenige (zie ook C’ommissic ran Re
rica’); XX : 31—34, 68.
—
Reglement van Orde; IX :10.
—
voistrekte meerderheici; IX : 47;
X : 116.
—
Art.. 7 “Ja?’ geantwoord op de
vraag of de Synode zelve kan be
haudelen zaken die nog niet ter
eerste instantie gediend hebben;
LX 23.
—
Art. 36, kiezing van Kerkerandsle
den; IX:57.
—
Art. 128, eed~ alleen afgenomen van
belijders van den Ohristelijkefl

—

—

Art. 114 (b); XVIII
38.
Art. 156 (b); XVIII
69.
Art. 159, III en IV;
XVIII : 65.

277;

XVIII : 14.
Art. 375;XVIII:47.
Artt. 389, 398, 399;
XVIII : 48.
Art.. 400;XVIII:68.

Art. 402, 2a; XVIII
12.

~
4;
: 14.
—
—
~ 14 (4);
XIX
:44.
—
—
Art. 37; XIX :45.
—
—
Artt. 179 en 405 ; XIX
82.
Wijzen der Psalmen en Gesangen te worcien verbe.
terd ; XIII : 56.
—

—

Art.

40$,

XVIII

z
Za~iege1astigde, siju salaris ; XVII :56; XVIII :42, 71,
74.
—
meerdere huip nan; XIX : 72; XX : 73.
—
heeft dccl ann bet Pensioonfond~; XVII
:35.
—
borgtocht; XVII:58.
—
geen sitting; XVIII :7, 21.
—versing van; XVIII: 39, 40, 41; XIX:
67, 70; XX : 76 (zie Bijiage).
Z. A. Presbyteriatensche Unie; XVII :12.
Zangwijsen, verbeterde; XIV : 38 42, 41; XV : 74;
XVI :23, 24; XVII: 61; XVIII : 15 24.
30, 70; XIX:70; XX:16.
Zendelingen; XX : 75.
Zendelingen, Parijsche: IX :68.
—
Van der Rijst en Groenewoud; XI :151.
—
wijien Eerw~. Kretzeic, Teske en Dc. Fer
guson; XIX :13.
—
wijien Os. W. J. Neethling, Eerw. J. dii
Toit en ne Zusters Viok en Gonin
XIX : 16.
—
Leven~rverzekering van; XII : 34.
—
Inctituu’t tot. opleiding van; XIV :54, 57,
69, 73; XV : 73, 75; XVI :51; XVIII’

43, 44.
Steph. Hofmeyr; XV:61.
—
betrekking neergelegd; XVIII : 4.3, 68.
—
beroeplng van; XIX :12.
—
epvoeding van kiitderen. ouzel’; XIX : 76.
Zending-Commi~sie~ permanente, IX : 73.
—

—

—

vecizoek betrekkelijk colleeten,
XI:80.

