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SYNOBALE HANDELINGEN.

EERSTE ZITTING.

Dingsdag, den l2den October, 1886.

Do Loden der Vergadoring kornen. cbs morge~s to half 10 m’o in do Consistorie
kamer der Groote Kerk bijeen, op grond van hot besluit va~ do laatsto Synode 011 Opeiiing.
volgens kennisgeving van den Scriba, in hot Offieieel Orgaau cber Kerk.

Do aftredende Moderator opent do Vorgadering en verzoekt den Assessor voor to
gaan in hot gebeci.

Voordat de Geloofsbrieven worden opgei~isoht wordt, op verzoek van den Scriba,
Ds. T. Roos hem als Assistent toegevoegd. Assistent Scribe.

iJit hot voorbezen dor G-oloofsbrieven blijkt, dat tor Vergadering verschenen ziju
Van Kaapstacl, Di. J. J. Kotz~, Theol. Doct., A. I. Steijtler on A. IJ. Luokhoff, bone- Aigevaerdigden.

vens do Ouderlirigen G. C. Gie on P. Marais.
,, Stellenbosch, Ds. J. II Neethling, H.zn., en Ouderling I. M. Beijers.
,, .Paarl, Ds. G. Vandewall, en Ouderling R. J. do Leeuw.
,, Zwartlanc/, Ds. ~i. Rabie, en Oudorling T, J. Louw.
,, Tulbaqh, Ds. J. A. Buchner, en Ouderling L. I. Smith.

GraaJf-Reinet, Ds. C Murray, en Oudorling E. J~. Jauseu.
Swellendam, Ds. G. Murray, en Ouderling J. P. WT. J~oubert.

,, Galeclon, Ds. J. G. ~f. Krigo, en Ouderling J. S. Fick.
George, Ds. C. F. J~. Muller, en Ouderling M C. Botha.

,, Uitenha,~je, Ds. J. H. Hofrneijr, M.A., en Ouderling C. M. Saaijman.
,, Gradock, Ds. J. C. Reijneke, en Oudorling 1. P. Grobbelaar.

Beaufort West, Ds. L. Hugo, en Ouderling J. J. Fourie.
Somerset West, Ouderling J. P. A. Marais.
Worcester, Ps W. Murray, en Ouderling W. do Wet Hugo.

,, Somerset Oost, Ds. J. H. Hofineijr, Sr., en Ouderling G. J. J~ordaan.
D’ Urban, (Vacant) Ouderling A. A. Louw.

,, Clanwilliam, Ps, C F. Leipoldt, en Oucberling G, ~F. C. van Wijk.
,, Golesberg, Ouderling P. 1. Joubert.
,, Wynbery, Ds. P. A. Strasheirn, en Ouderling A. J. van i3reda.
,, Glen Lyndon, niemand.

Albanie, Ps. W. P. Rousseau, en Ouderling J. H. van der Vijver.
,, Stockenstrom, Ds. A. Faure.
,, Fii~etberg, Ds. J. N. Viok, en Ouderling J. P. E. Versfold,
,, Riversdale, Ds. J. R. Albertijn, en Ouderling N. J. TJijs.
,, Bredasclorp, Ds~ C. Marais, en Ouderhing D. J. Blom,
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Van Wellington, Ds. A. Murray, en Ouderling F. S. Malan.
Prins Albert, Ds. A. J. L Hofmeijr, en Ouderling S. P. S. Luttig.

,, [?ichmoncl, Ds, A, Mooi’rees, en Ouderling J. H. J, Viljoen.
,, Victoria West, Ds, G, A. Maecler, en Ouderling J. ~[. Claassens.
,, fr’ranschhoelc, Ds. J. A. )3eijers, en Ouderling J. P. Kriel.
,, Alosselbaai, Ds. J. 0-. J. Horak.
,, Bur~qersclorp, Ds. W. Cormack, en Ouderling A. P. Smit.

Oalvinia, Ps. W. Robertson, en Ouderling J. Nd.
,, .ATapi~r, Ps. C. T. Seholtz; en Ouderling A. de Villiers.
,, Hurnansclorp, niemand,
,, Narnaqualand, P~, W. J, Conradie.
,, Ladismith, Ps. J. W. Louw, en Ouderling F, J. Bruwer.
,, Fraserburq, Ps. P. P. Rossouw, en Ouderlillg P. J. Gouws.
,, Knysna, Ps, B. P. J. Marchand, B.A,, en Ouderling N. M. Barkhuijsen.

.,, Hopefield, Ps. J. H. Neethuing, J.zn,, en Ouderling F, F. cle Villiers,
,, IVficldelburq, niemand.
,, Aliwcd Nbord, Ps, P. J. Pienaar, B A., en Ouderling J. Venter.
,, Robertson, Ps. A. McGregor, en Ouderling J. A. Neethling.
,, Oudtshoorn, Ps. 0-. W. Stegmann, Jr.
,, Darling, niemand.
,, A lexandria, Ps. J. Roos, en Ouderling C. F. Scheepers, J. A. zn.

Hope Town, Ps. 0-. A. Scholtz, en Ouderling P. J. i3adenhorst.
Queens Town, niemand.

,, kfontagu, Ps. 5, Hofmeijr, Theol, Poet,, en Ouderling D, H, Rossouw,
,, Ceres, Ps. 0-. F, Marais, BA., en Ouderling J. F, Friek,
,, Jansenville, niemand.
,, Sutherland, Ps. J-. C. Truter, en Oudeiling ~T. F. Cloete.

Simonsstad, (vacant) Ouderling F. H. S. Hugo.
Aberdeen, (vacant) Ouderling C. ~[. Weitz.

,, Murraysburg, Ps. J. H. van Wijk, en Ouderling M. J. Herholdt.
Heidelberg, Ps. A. 13. Daneel.

,, Dordrecht, niemand.
Hanover, Ps. A. H. Hofrneijr, en Ouderling 0-. P. van den Heever.

,, St. Stephens, Ps. M. C. Botha, en Ouderling S. Lombard.
Riebeek West, Ps. A. .J. Louw, en Ouderling F. Russouw.
Villiersdorp, Ps. H. C. de Wet, en Ouderling P. Kriel.

,, Pearston, niemand.
,, Maclean, Ps. J~. P. Jooste.

Lady Grey, niemand.
Grey Kerk, (vacant) Ouderling J. T. Pieterse.

,, Victoria en Peddie, Ps. B. B. Keet, en Ouderling J. A. Cairns.
Tar/castad (vacant), niemand.
Philadelphia, Ps. P. S. Botha, en Ouderliuig H. C. Dreijer.

,, Riebeekskasteei, PS. J. S. Hauman, en Ouderling P. Sniit.
,, Willowmoore, Ps. P. Bosman, en Ouderling P. H. Ferreira.
,, Uniondale, Ps. W. A. Joubert.

Galitzclorp, Ps. R. van Reenen Barry.
,, Dutoitspa~z, niernand.
,, Kimberley, niemand.
,, Philipstown, Ps. P. c[u Toit, en Ouderling P. H. Fourie.
,~ Barkly Oost, (vacant) niemand.
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Van Carnarvon, ~Ds. W. P. de Villiers.
,, iVoordei Paarl, Ds. A. A. Louw, en Ouderling ~T. E. do Villiers.
,, Ste’~jn.cburg, Ds. J. P. van ilearden, B.A.
,, Maraisburcj, Ds. J. H. Krige, en OuderlingG-. H. P. de Bnun,

Ste~tlervitle (vacant) Ouderling C. J. Haywood.
Van’?’hiinsdorp (vacant) Ouclerling P. B. van Rliijn.

,, Br~tstown, Ds. S. P. Helm, B.A., en Ouderling P. J. Badenliorst.
P’i ieska, Ds. A. Alirbeck, en Ouderling B. J. Burger,

,, Amandelboorn, niemand.
Nieuw Bethesda, Ds. F. S. du Toit, en Ouderling S. W. B, van der Merwe.

,, Portervdle, Ds M. C. Mostert, en Ouclerling J. A. Louw.
,, Go’uclini, Ds. Ic. F. A. de Villiers, en Ouderling P. B. l3otha.
,, Oroenepunt, Ds. E. Z. J. de Beer.

Moorreesburcj, Ps. I. D. Retief, en Onderling A. W. Kotze.
Barrydale (vacant) Ouderling (3. F. Joubert,

,, Fetrusville, Ps. P. J. A. de Villiers, en OuJerlin~ W. A. van der Walt.
,, Gi’i~juastaci, Ds. J~. W. Meijer, en Ouderling J. V. van der Merwe.
,, Warrenton, Ds. ~. Hofrneijr, B.A., en Ouderling P. J. Vorster.
,, iliolteno-S’terlcstroom, Ps. J. F. Marais.

Ventersstacl, Ps. A. J-. Pepler, en Ouderling P. 1. van den Heever.
,, Laingsburq, Ps. J. de Yries, en Ouderling 0-. Drotskie.
,, Cathcai’t TVest, niemand.

Daar er geene aanrnerking op de ingediende Credentialen wordt gemaakt, ver
klaart de Voorzitter de Vergadering voor wetti ~ geconstitueerd.

Kennis~eving wordt ontvall~en van Di. W. A. Allieit en J. F. Reitz, dat zij later
ter Yergadering hopen te verschijnen.

Na adj ournement komen de Leden te 12 nrc in de Kerk bij een, alwaar de Voor
zitter een rede uitspreekt naar aanleithng van 1 Cor. 1 2: 4, aan het einde waarvan hij
een woord rigt tot Z. E. den 0-ouverneur en tot de B. B. Predikanten en andere ver
tegenwoordigers van verschillende Protestautsche Kerkgenootschappen.

Te 3 nrc komt men weder bijeen.
Dc Geloofsbrief van den Kerkeraad van Groenepunt wordt ontvangen, waaruit

blij kt dat de afgevaardigde dozer gemeente uaar de Vergadering is de Ouderling J. A.
Barn, die zijne plaats inneemt.

Tot de kiezing van eenen Moderator overgaande, vormt de Vergadering eene no- Kiezing van eenen
rninatielijst, bestaande nit do volgencle narnen :—Di. (3. van de Wall, (3. W. Steg- Moderator.
mann Jr., A. A. Louw, C. Murray, A. Moorrees, J. H. Hofmeyr Sr., Dr. J. J. Kotz~,
C. Rabie, A. P. Luckhoff, A. Murray, J. H. Neetliling, Hzn,, J. Roos, A. I.
Steytler, C. F. J. Muller, en Dr. S. Hofmeyr.

Uit deze Candidaten komen op het tweetal Di. A. Murray en 0-. Vandewall, van
welke eerstgenoemde met volstrekte mcerderheid van stemmen tot Moderator wordt
herkozen.

Dc nominatielij st voor eenen Assessor bestaat nit dezelfde Candidaten als boven- Kiezing van eenen
genoemd, uitgenomen Ps. A. Murray, en met bijvoeging van Di. W. Robertson en Assessor.
B. Z. J. do Beer.

Jut deze worden op het twectal ~eplaatst Di. 0-.Vandewall en 0-. W Stegmanu Jr.
waarna ook eerst~enoemnde met volstrekte meerdcrlieid van stemmen als Assessor wordt
herkozen.

Dc uren der zitting worden bepaald als volgt :—Des muorgcns van kwart over 9 tot Tijd der Zittingen.
half 1. nrc ; en des namniddags van half 3 tot 5 nrc,
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Op voorstel van Ds. J. H. Neethuing, Hzn. wordt besloteu, dat or vooreerst des
Zaturdags geene zitting zal worden g ehouden.

Een telegram wordt ontvangen van Ds. P. A. Groenewald, herigtende dat noch hij,
noch eeu afgevaardigde van de gemeente llurnansdorp, doze Vergaclering zal kunnen
bijwonen.

Na hot lezen der Kiadnotulen wordt hot Dankgebed gedaan door den Aetuarius,
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 1 3den October 1886,

TWEEDE ZITTING.

T’Voensdag, den l3cien October 1886.

Do Seriba doet het gebed, waarna de notulen der eerste zitting worden goedge~
keurd en door al de leden der Vergaderillg onderteekend.

Na het lezen van het Reglernent van Orde, wordt het Schema van het Broederlijk
Onderhoud ter tafel gelegd, en, na eenige bespreking er van, besloten, dat er in deze
week geen Broederlijk Onderhoud zal gehouden worden.

De Moderator kondigt aan, dat hij de Oommissi~n, die in het Ontwerp door do
Commissie van Ordo, op grond van Art. 65 (b en d) opgesteld en den ledeii voorge
legd, onder het hoofd Prc’liminciri~n I: 1—13 voorkomen, later zal aanstellen.

De Ex-Moderator heeft geen Rapport, daar hij in zijne officieele betrekking slechts
als lid van do Moderatuur lioeft gehandeld, waaromtrent het Rapport van den Scriba
Synodi het noodige zal melden.

Rapport van den Dit Rapport wordt nu gelezen, dat, na het geven van gevraagde inlichtiug door
Soriba. den Scriba omtrent eenige punten, die er in voorkornen, op voorstel van Ds. Cormack,

gesecondeerd door Ds. McGregor, in zijn geheel aangenomen wordt
Rapport van den Hierna doet de Actuarius versiag van zijn werkzaamheden sedert do laatste Synode.
Actuarius. Na het geven van gevraagde ophelderingen, wordt, naar aaiileiding van eon para

graaf, waaruit blijkt, dat Ps. A. J. B. Albertiju, van Lindloy, zijne Acte van Beves
tiging nog niet heeft bekomen, besloten, do aandacht van den Ring van Clanwilliam er
op to vestigen.

Hot geheele Rapport wordt, op voorstel van Ps. W. P. Rousseau, door de Verga
dering met dank aangenomen.

Ds. J. P. Reitz, Phil. doct., Predikant to Somerset West, neemt zijne plaats in.
Rapport van de Sy- Hot versiag van den Scriba der Synodale Commissie wordt voorts gelezen.
nodale Commissie. Omtrent do ordening van don Eerw. Heer T. P Dreyer, waartoo zij magtiging

heeft verleend, vindt or cone discussie plaats, die tot hot indienen van do volgende
voorstellen aanleiding geeft :—Door Ps. G. A. Maeder, onderstound door Ps. A. B.
Daneel: “Do Synode keure good, wat door do Synodale Commissie in zake do ordening
van den Eerw. Droyer godaan is,”

Door Ds. C. Rabie, gesecoudeord door Ps. B. B. Keet: “Ret Rapport dor Synodale
Commissie worde aangenomen.”

P~t laatsto voorstol vcrkrijgt do meerdorheid van stommon.
Paar do andere rapporton onder I A genoemd nog niet ter tafel zijn, wordt eon

No. 2 van hot Ont- begin gemaakt met hot bespreken der i3eschrijvingspullton; en wel eerst met No. 2
werp. van hot Ontwerp, dat door den Seriba Synodi wordt toegelicht, die voorstelt: “Na
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Art. C 7, worde hot volgende als nieuw artikel geplaatst: in eene dci eerste zittingen van .—Commjssie van
elke Synode wordt or eene Commissie benoemd tot hot berekenon dci sommen, die aan Uiibetaling.
het einde der Vergadering den Leden moeten betaald wordon voor reis- en verblijf
kosten “; welk voorstel zonder discussie met oenparige stemmen wordt aaugenomen.

Na do Pauze worden eenige Geloofsbrieven ingediend, namelijk van i~IiddeIburg,
die als Vertogenwoordiger ter Synode afvaardigt den Brooder Ouderling N. van dor
Walt; van Kimberley, die Ouderling H. J. Steijn; van Du Toitspan, die Ouclerling
G. 1). J. Seholtz; van Cathoart West, die Ouderling J. C. Holmes als Afgevaardigde
zendt.

Dc genoemde Broeders worden als loden der Vergadering toegelaten, en nemen
hunne plaatson in.

Do Oudorling van Middelburg brengt berigt, dat de Predikant dier gemeente, Ds.
G. van Niekerk, do Synode niet zal kunnen bijwonen.

Ecu brief wordt gelezen van Ds. Kestell, van Kimberley, die berigt dat hij tot ziju
leedwezen verhinderd wordt naar do Vorgadering op te komen; alsinede ecu van Ds.
Ross, die rodonon opgeeft, waarom hi~ eerst tegen den 2Osten dozer ter Vergadering
zal kunnon verschijnen, on tovens verzookt, dat Besehrijvingspunt No. 153. door hem No. 153.
opgezondon, niet zal behandeld worden, daar hij do gewenschto opheldering in de
~ Kerkbode” van den 25sten September 11. gevonden heeft.

Dc Vergadering willigt dit verzoek in, aismede eon ander in donzelfden brief
voorkomende, dat namelijk do beliandeling van No. 152 zal mogen ovorstaan tot na
den bovengenoemden datum.

Ds. A. P. Kriel van Du Toitspan versehijut ter Vergadering.
No. 1 van hot Ontwerp: “Dat, bij den aanvang of aan hot einde dci Synodale No. 1. — Gemoen

Vergadering, do Loden to zamen den dood des Hoeren verkondigen aau hot Heilig ~
Avondmaal,” wordt door Ds. Luckhoff toegelieht en, ondersteund door Ds. ~T. H. door do Loden.
Hofmeyr, Sr., met oenparigo stemmen aangeuomen.

Do Vergadering besluit aan cone Commissie op to dragon to overwegen, wanneer
do incest gosehikte tijd voor doze plegtigheid zijn zal.

Als leden dozer Commissie worden benoemd do Voorstoller en Secondant benevens
Di. J. H. Neothhing, H. zn., en J. A. Buoliner.

Beschrijviugspun±en 3, 4 en 5 blijven overstaan.
Hot Rapport der Commissie voor hot Kerkolijk Kantoor wordt ingodielld en gob

zen, waarop besloten wordt hot in handen eenor Commissie to stellen. Zoolang doze
niet benoemd is, zal het ter tafol 1i~gen ter inzage dci Loden.

No. 6 van het ontwerp, dat om do vaststelhing van den officieeben naam onzer Kerk No. 6.—Do offioiee
vraagt, wordt door den voorstellor, den Ouderling van Venstersstad, toegelieht. le naam der Kerk.

Na besprekin~, stelt Ds. J. H. Neethliug, U. zn., ondersteund door Ds. Maeder, hot
vol!onde voor, waarinode do Vergaderin~’ zieli eenpariglijk vereenigt: “Dat do Voor
zitter, narnens do Vergadering, den Voorsteller antwoorde: dat do naain Nederduitsehe
Gereformeerde Kork reeds lang (he vastgostolde naam is.”

Do Voorzitter deolt aan do Vergadoring mode, dat do Predikant van Bboemfontein,
Ds. C. S. Morgan, als Afgevaardigde van do Zuster Kerk van den Oranj e Vrij staat
overgekomen ~5, em do groete dier Kerk tot ons over to brengen. Genoemclen Broeder,
die tegenwoordig is wordt cone eeroplaats aangewezen en berigt, dat hem op morgon, in
den voorinidda.~r, do gelogenhoid zal worden gegevon aan zijno opdragt te voldoen.

No. 7 vail hot Ontwerp wordt door Ds. J. H. Neethling, H. Zn. too ~ehic1it, dio, No 7.—Vermeer-
ondersteund door Ds. J. W. Louw, voorstolt: “ G-edureiide den tijd waarill do Synode dering van rnagt,

geene zitting houdt, waakt do Mocberatuiir over do geestelijko belangen der Kerk, ~0~~tuui~

en treedt zij handolend op in zaken, die spoed voreischeu. Zij zal eehter goonon stap
daartoo doon, wanueer de algemeone Synodabo Coniniissie haar govoeben daartogou uit
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spreekt, en, zoo er kosten mode gepaard gaan, niet zonder hare goodkeuring.”
Ondor de diseussie, waaraan mode Di. Steijtier, W. P. de Vilhiers, W. P. Rous

seau, P. A. Strasheim, J. P. Joosto, A. Moorroes, de Scriba, Dr. Kotz~, de Ouderling
van Richmond en do Eerste Ouderling van Kaapstad deolnemen, komon do voigende
Amendomenten ter tafci :—

“Do Vergadering spreekt als haar gevoelen uit. dat het in het bolang onzer
Kerk hoogst woiisehelijk is, dat er cone authoriteit in onzo Kerk besta,
die handelend kan optreden in zakell, die grooter spoed vereischen dan door middel van
de Synodale Commissie kan worden aan den dag gelogd, zooals de voorziening in de
gee stelij ke behoeften van g emeenten, die door geldelijke omstandigheden, langdiu’ige
vacature, of audere oorzaken ondersteuning noodig hobben; meent dat de Moderatuur in
der tijd het meest geschikte ligchaam daartoo is; en benoemt haar gevolgelijk daartoe,
onder voorwaarde dat hare handolingen later aan do good- of afkeiu~ing der Synodale
Commissie onderworpen zuilen zijn, aan welke do Moderatuur, zondor verwiji, van
hare verri~tingen kennis ~ai moeten goven “—Voorgesteid door den Eersten Ouderling
van de Kaapstad, ondorsteund door Ds. Rabie.

“Dc Ver~adering besluite do voorgestelde bijvoeging bij art. 66 niot good to kou
ren.”—Voorgestold door don Oudorling van Murray&ourg, gosocoudoord door Ds. W.
P. de Villiors.

Do uitslag dor stemming is, dat hot Amondomont van den Oudorling vau Murrays
burg wordt aangonomon.

Afwezig is goweost: do Oudorhing van G-roonepunt.
Do Voorzitter geeft kennis dat hij aan do Oudorlingen van St. Stephens en Phila

delphia voriof heoft gogeven de ver~adering to verlateu.
Na hot iozen der Kladnotuion wordt hot dankgebed gedaan door Ds. W. A.

Joubert.
Geresumeord en ondorteekend, op hodon, den l4den October 1886.

DERDE ZITTING.

Donderck’g, den l4den October 1886.

I-let gebed wordt gedaan door Ds. A. B. Daneel, waarna do notulen der zitting
van gisteren worden goedgekeurd en onclerteekend.

Ds S. P. Naude, ?redikant der Gemeente Queenstown, verschijnt heden ter
Vergadering.

Afgevaardigde van lie Voorzitter geeft aan den afgevaardigde van do Ned. Ger~-f. Kerk in den
Vrij- Oranje Vrijstaat do ge1~genhei’1 orn do hem opgedragen taak to voibrengen.

Us C. S. Morgan sprcekt een hartelijk en hooggewaardeerd woord in naam der
Kerk door hem vertege!lwooldigd, betuigt hare innige gehechtheid aan de Kerk in
deze Kolonie en geeft eon oveizigt van haar tegonwoordigen toestand, met zjne voor
en nadeelen, en van hare verschillende werkzaamheden.
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De Moderator betuigt dezen Broeder den hartelij ken dank der Vergadering voor
zijn belangstellend woord, en verzoekt hem de Kerk van den Oranje Vrijstaat te
verzekeren van de erkente1i~kheid der Zusterkerk in de Kolonie, voor het blijk barer
belangstelling door zijne afvaardiging naar deze vergadering gegeven, waarna hij
voorgaat in het gebed.

Di. Van Velderi en Aiheit, Predikanten van Dordrecht en Colesberg, nemen
hunne plaatsen in.

Van de gemeente Dordrecht wordt de geloofsbrief ontvangen, waaruit blijkt dat
haar vertegenwoordiger bij deze Vergadering zal zijn Ouderling J. Joubert, die als
zoodanig zijne plaats inneemt.

De benoeming van het Personeel van do Commissien, onder I, 1—13 van het
Ontwerp ger~oernd, heeft plaats als volgt :—~

REGTSC0I’aMIssIE: Dr. Kotz~, Di. W. P. de Villiers, A. J. L. Hofmeyr, en D. J, Commissi~n.
Pienaar, en de Ouderlingen van Colesberg. Van Rhijnsdorp, Montagu en Barrydale.

THEOLOGISCH SEMINARIE: Di, A. A. Louw, G. W. Stegmann, P. A. Strasheim en
W. J. Conradie, de Tweede Ouderling van Kaapstad en de Underling van Kimberley,

N0RMAALSCH00L: Di. C. Murray, J. A. Buchner, J. H. Hofmeyr, jr., J. H. van
Wijk, en do Ouderlingen van Wijnberg en Richmond.

DE ZENDING Di. J. B. Albertijn, C. Leipoldt, G. F. Marais en A. P. Kriel, en
de Ouderlingen van Worcester en Robertson.

HaT SCHOOLWEZEN: Di. J. 0. Reyneke, i. N. Viok, A. J. Louw, D. v. Velden
en 3. P. ~Tooste, en de Ouderlingen van Paarl en Burgersdorp.

WETOVERANDERINGEN: Dr. Hofrneyr, Di. W. Robertson, C. Rabj~ en A. Moorrees,
de Eerste (Juderlmg van Kaapstad en de Ouderling van Murraysburg.

1)E VEIJE VERKIEZING: Di. A. A. Louw, A. I. Steytler, W. A. Joubert en H.
C. de Wet, en de Ouderlingen van Ventersstad, Prins Albert en Zwartland.

DE MATIGELEID: Di. Van de Wall, W. Murray,W. P. do Villiers, C. F. J. Muller,
P. U Rossouw en J~. G. 3. Krige, en de Ouderlingen van Stellenbosch, Fran schhoek
en Beaufort West.

ExAM1NA: I)i. A. McGregor, E. Z. 3. de Beer, 0-. A. Scholtz, N. Hofmeyr en 3.
van Reerden.

KERKELIJKE GESCHRIFTEN: Di. W. P. Rousseau, 0-. Murray, B. B. ICeet, A,
Pepler en B. Marchand.

KERKELIJKE FONDSEN: Di. I. 0-. 3. Horak, A. L Steytler, 3. S. Haurnan, 0,
Maeder, J~. W. Louw, I. F. A. de Villiers en 1). S. Botha.

Ret Rapport over het Kerkelijk Kantoor wordt insgelijks in handen dezer Corn
missie gesteld.

DE EEREDIENST: Di. W. Alheit, A. Faure, 3. de Vries, en de Ouderlingen van
Du Toits Pan en Riebeek West.

Tot RAn0NAIRTI worden benoernd de Ouderlingen van Groenepunt, Tuihagh,
Swellendam en Albarie, en Di. 3. H. Neethling, 3.zn., M. 0. Mostert, 1). Bosnian, F.
S. du Toit, W. Cormack, L. Hugo en A. H. Hofrneyr, laatstgenoemde als Voorzitter.

Als loden der Commissie van REISGELDEN worden aangesteld Di. 3. Retief en 3.
W. Meyer, en de Ouderling van Piketberg.

Op verzoek van den Scriba, verleent de Vergadering aan de Commissie over het
Theologisch Seminarie to~sternming om, bij de zaken haar toevertrouwd, ook te over
wegen: “(if er al of niet verandering zal gebragt worden in den tijd voor vacantie
aan het Seminarie, zooals die thans door de wet bepaald is.”

No, S van hot Ontwerp wordt door Ds. W. P. de Villiers toegelicht, die, onder- No. 8.—Kerke1ij1~
steund door Us. 0. Murray, het volgende voorstel doet: “De Synode stelle eene Corn- Handbook.
rni~sie aan om nit de ActG iSynod~ cone verzarneling van B3sluiten en Gevoelex)s
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omtrent belangrijke punten te maken, welke niet in het Handboek der Kerkelijke
Bepalingen zij a opgenomen, aismede van Regtsgeleerde en Kerkelijke Adviezen, en
van zoodanige Burgerlijke Wetten als bctrekking hebben op de meer officieele werk
zaamheden van Prectikanten en Kerkeraden, met zoodanige weaken en aanbevelingen,
als genoemde Comrnissie, vooi’al voor Jonge Predikanten, mogt noodig achten.”

Met dit voorstel vereenigt zich de Vergadering.
Nos. 9, 10 en iii Nos, 9, 10 en 11 worden, met toestemming, teruggetrokken, laatstgenoemd punt,

nadat hot door den Voorsteller, Ds. Pepler was toegelicht, en door den Ouderling van
Ventersstad ondersteund.

Op verzoek van Ds. J. H. Hofmeyr Sr. blijft do behandoling van No. 12 over
staau.

No. 13.—Gee no Met No. 13 : “Dat de sluiting der Synodale Vergadering geschiede zonder vooraf
~b”d1 gaande uitnoodiging van hooggoplaatste personen,” door den Actuarius voorgesteld en

ting~ door den Scriba gesecondeerd, stemt de Vergadering zonder discussie in.
Naar aanleiding van een verzoek van den Tlniversiteitsraad wordt besloten eene

Deputatie to zenden naar do l3ijeenkomst tot uitreiking van Graden die op morgen
voormiddag plaats hebben zal; weshalve do voormiddagzitting op morgen bepaald
wordt van kwart vóór 9 tot kwart over 11 ure.

Do Ordonnnantie. Hot Rapport der Commissie over de Ordonnantie wordt golozen, waarna do Eerste
Ouderling van de Kaapstad, ondersteund door den Ouderling van Richmond, dit voor
stol doet: “Do Vergadering verklaart, dat de tijd nog niet daar is om over te gaan
tot de Herroeping der Ordonnantie.”

Na do Pauze wordt de discussie over dit Rapport geopend.
Ds. Muller, Dr Hofmeyr, Di. Truter, Stegmann, Jooste, Rousseau, Rossouw,

Steytler, Pienaar, Moorrees, Naude en Maeder, aismede do Eerste Ouderling van
Kaapstad en do Ouderlingen van Simonsstad, Vanrhijnsdorp, Ventersstad en Coles
berg nemen er deel aan ; terwiji do volgende amendementen inmiddels ingediend
worden :—

Door Ds. Muller, ondersteund door Ds. G. Murray : “Do Synode benoerne eone
Commissie, om staande do Vergadering te rapporteeren, welke emendaties in do Ordon
nantie der Ned. Geref. Kerk dienen gemaakt to worden, en besluite daarna, of zij met
zoodanig verzoek zich tot hot Parlement zal wenden.”

Door Ds. Rabie, ondersteund door den Ouderling van Simonsstad: “ Daar het nit
hot Rapport over do Ordonnantie gebleken is, dat or geene eenstemmigheid bestaat in
do gevoelons der verschullende Ringen, besluite do Vergadering in doze zaak niet ver
der to treden, en hot Rapport der Commissie met dank aan to nemen.”

Door Ds. G. Maeder, gesecondeerd door Ds. C. Murray : “ Do Moderatuur wordo
door doze Synode gelast om in hot eorstkomende jaar oeno Bill in bet Parlement to
doen indionen, waardoor do Ordonnantio zal wordon herroepen.”

Na verwerping van al do A~mendomenten, wordt hot Voorstel met 94 stemmen
aangenomon.

Comm~ssie voorhet Als Loden der Commissio voor hot KERKELIJK HANDBOEX worden benoernd Di.
Kerkelij k Hand- w~ P. de Villiers, A. D Luckhoff, Dr. Kotz~, Dr. Hofmeyr en Ds. Moorrees.
boek. Na hot lozen der Kiadnotulen wordt hot Dankgobed gedaan door Ds. Hauman.

Geresumeerd en ondorteekend, op heden den 1 5den October 1886.
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VIERDE ZITTING.

Vrijdag, den l5den October 1.886.

Na gebed door Ds. J. H, van Wijk, worden de notulen der derde zitting goedge
keurd en onderteekend.

Ds. J. A. Joubert, M.A., Predikant van Jansenvillo, versehijnt voor het eerst ter
Vergadering, aismede de Afgevaardigde Ouderling van die Gemeente, E. F. Gouws,
wiens geloofsbrief overhandigd en in orde bevonden wordt.

Op eene vraag van Ds W. P. de Vilhiers, of de memories die ontvaugen zijn niet Ontvangen memo~
dadelijk gelezen zullen worden ? wordt geantwoord, dat zij eerst in handen van ries.
commissies worden gesteld, en later ter tafel gelegd, waarna eenig lid het regt zal
hebben orn de lezing er van te vragen.

Met toestemming der Vergaderin~ levert Dr, Hofrneyr een voorstel in, betrek
king hebbende op het uitbetalen van reis- en daggelden dat, gesecondeerd door Ds.
G. W. Stegmann Jr., in handen van de Co~missie over Fondsen gesteld wordt.

No. 14 van het Ontwerp komt in behandeling, en wordt toegelicht door Ds. No. 14—Wijziging
Moorrees die, onderst~eund door Ds. Robertson, voorstelt : “ Be Synode benoeme der zamensteihngSynod. Commissie.
eene Comrrnssie orn de Wetsartikelen, betrekking hebbende op de zamenstelhng der
Synodale Commissie alzoo te wijzigen, dat zij voortaan zal bestaan uit de officieele
leden en afgevaardigden uit de verschillende Ringen.”

In verband hiermede wordt besproken No. 15, dat insgelijks de Synodale Corn. No. 15.
missie betreft, maar na eenige aanmerkingen van den inzender, Ds. C. F. J. Muller,
met toestemming der Vergadering, teruggenomen wordt.

Mg arnendementen op het voorstel van Ds. Moorrees worden ingeleverd :—

Door den Eersten Oaderling van Kaapstad, gesecondeerd door Ds. Steytler :—

“Aangezien eene Commissie nit de Ringen gekozen wel eene algemeene Ringscom—
missie zou kunnen genoemd worden, en dus een gansch nieuw Kerkelijk ligchaarn,
doch zekerlijk geen Algemeene Synodale Corn missie is, die door geene andere Commis
~ie hoegenaamd kan worden vervangen, zoo verklaart de Vergadering dat, indien al
daartoe genegen, zij niet bij magte is om het voorstel van den Predikant van Rich
mond aan te nemen.”

Door Ds. B. B. ICeet, ondersteund door Ds. 0-. Murray :—“ Be Wetsartikelen
betrekking hebbende op de zamenstelling der Synodale Commissie worden alzoo gewij
zi~d, dat deze Commissie voort.aan zal bestaan nit de Moderatuur, zes Predikanten en
vijf Ouderlingen, led en der Synode, door haar uit de versehillende Ringen te worden
gekozen.”

Aan de discussie nemen, behalve de voorstellers, dccl Ds. J. H. Neethhing, Sr.,
de Assessor, Di. A B. Daneel, W. P. R~,usseau, J-. W. Louw, Dr. Hofrneyr, Maeder,
Steytler, de Scriba en de Ouderling van Ventersstad.

Onder deze discussie stelt Ds J. 0-. J. Krig’e, gesecondeerd door Ds. ~J. H. Krige,
dit amen dement voor :—“ Be Synodale Commissie bdsta voortaan uit zoovele leden
a1s er Rin~en zijn, ~n lid nit iederen Ring, door de Synode te worden gekozen.~~

Na de Pauze spreken nog over het punt in behandeling de Ouderling van Simors
stad en Di. W. P. de Vilhiers en Stegrnann.

Nadat Ds. Moorrees gerepliceerd had, werd gesternd, met dezen uitslag, dat geen Geen voorstel aan
der voorstellen de meerderheid van stemmen verkrijgt. gonomen.
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No. 16 No. 16 wordt door 1)s. J’. IL Ilofmeyr, sr., toegelicht, die, ondersteund door den
Eersten Ouderling van Kaapstad, voorstelt : “Do Synode spreke a~s wensch uit, dat
in iederen Ring, bij de laatste Vergadering voor de bijeenkornst der Synode, zoodanige
schikkingen worden getroffen, dat minstens een derde der Leden, bestaande nit een
gelijk getal Ouderlingen en Predikauten, terugblijve van de Synode, opdat er gele
g~nheid zij voor de bediening van de Gerneenten des Rir~gs, gedurende do zitting der
Synode, door de a~zoo aehtergeblevene leeraren.”

Inge±rokken. Na korte discussie, waaraan deelnarnen Dr. Kotz~, Di Stei~tler, Maeder, W. P, do
Villiers en Stegmann, en do OuderJingen van Beaufort, Murraysburg en Britstown,
wordt dit voorstel, met toestemming dci’ Vergaclering, door den inzender teruggetrokken.

No. 17 blijft overstaan.
No. 18 insgelijks. No. 18, de afsohaffing der iouoraria van (10 Serihas en Qmestors der Rirtgen ten

dod hebbende, wordt, na eduige aauluerkillgdn van Ds. A. P. Kriel, door hem met
verlof teruggetrokken.

No. 19—Wijzigiug No. 19 wordt door Ds. I. Roos toegelicht, die, met ondersteunillg van Ds. Keet,
van art. 52. voorstelt: “Do voetnoot onder Art. 50 worde geroijoerd; en bij hot Kerkelijk onder

zoek (Art. 52) ook deze vraag opgenomen: Zijn al do door de Synode bepaalde Collec
ten in uwe Geineente geregeld gohouden, en hoeveel is or voor elk Ponds bijgedragen ?“

Aan de discussie hierovor nemen dccl Di. McGregor, MT. P. do Villiers, Stegmaun,
Steijtler, Muller, en Kriel, on de Ouderling va~i Britstown.

Het 1aats~e gedeel- Over do twee deelen van hot voorstel wordt afzouderlijk gestemd, waarbij blijkt dat
to aangenomon. hot eerste gedeelte niet, het tweedo wM, do goodkouriug der Vergadering erlangt.

]3ij do Commissie oyor Wetsveranderingen worden, op verzoek van haren Voor
zitter, flog tweo Leden genoemd, viz. : Di. G. F. Marais en J. C. Reijueke.

Eon brief vau ~Ds. C. H. Radloff, vau Pearston, wordt gelezen, redenen opgevende
waarom hij do Synode niet kan. bijwouen, en haar des Heeren rijkston zegen toebiddende.

Be Voorzitter kolldigt aan, dat hij den Ouderling van Greykerk verlof heeft
gegeveu naar huis terug te koeren, van wege ernstige ongesteidheid van eon der leden
van zijn gezrn.

Be Vergadering besluit, dat do zitting op Maandag te kwart vóór 10 ure zal beginnen.
Afwezig is goweest Dr. Reitz,
Na het lozen dor kladnotulen, wordt hot dankgobed gedaan door Ds. Do Beer.
Geresumeerd en onderteekend op liedon don l8deu October 1886.

VIJFDE ZITTING.

Maanclag, den l8den October 1886.

Het gebed wordt godaan door D$, J~. Roos ; waarua do notulen der zitting van
Vrij dag geresumoerd en ouderteekend worden.

Do Moderator bericht dat hij, naar den wensch der Vergadering, op den dag der
Opening van de Ringsvergaderiugen in den Vrijstaat naar do drie Ringen die door
middel van don telegraaf beroikt konden worden, boodschappen heeft gezonden, en heden
van den Westelijkon on Ziiidelijken Ring antwoordou had ontvaugen, dor Synode
hunnen dank betuigende on hear Gods rijksten zogen toebidclondo.

Do Vergaderi~ g on tvang t deze niededeeling met blij ci sehap.
Ret eerste Versiag der Commissie over do Fondsen worth ingeleverd, en zal

heden namiddag gelezen worden,
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No. 20 van het Ontwerp, van den Ring van Beaufort West afkomstig, en de No. 20—teiddraad
Synode verzoekende, “Urn eene schema te doen opsteller, als leiddraad waarnaar de voor de Versiagen
versiagen van den S~aat van God~dienst zullen worden opgemaakt,” wordt door IJs.
Maeder toegelicht, en, na eene korte discussie, niet aangenomen, aangenomen.

No. 21 wordt doorhetzelfde lid ingeleid, dat, ondersteund door Ps. W. P. deNo. 21—Afsobrif-
Villiers, voorstelt : “De Rings Scriba zal, behalve de Originele ~cta der Vergadering ten der Ringsaota.
in art. 42 (f,) vermeld, ook een Notulenboek inoeten houden, waarin de notulen
aangeteekend, en volgens ait. 12 (26~ door al de leden der Vergadering geteekend
zullen worden.

De Scriba, gesecondeerci door Ps. Roos, stelt als amendernent voor, in plaats van
bet laatste gedeelte “en volgens zullen” te stellen ~ullen worden door den
,S’eriba, met verldarin// dat zijne copij e~n authentie1~ afschrift is.

Dit Arnendement verkrij gt do rneei’derheid van stemmen.
No. 22, waarbij de Ring van Clanwilliam voorstelt, dat hot eerste gedeelte van No. 22—Art. 48

art. 48, waarin b~’paald wordt dat ‘~ gemaakte Grensscheidingen aan bet Gouverne- met gewijzigd.
ment bekend gernaakt wordun,” zal geschrapt worden —wordt door Ps. W. Robertson
toegelieht, doch na korte discussie afgesternd,

Up eene vraag van den Scriba, wie de noodige kennisgeving aan bet Gouverne
mont doen zal, antwoordt de \Tergadering: de Seriba van den Ring.

No. 23 wordt toogelicht door Ps. Pieuaar, die, ondersteund noor Ps. Cormack, No. 23—Wijziging
voorstelt: “In art. 52 worde na (11) ingovuld de vraag: IIo~ groot is hot bedrag dat van art. 52.
ditjaar van wec,i~ uwe gemeent~ uit do Kericekas toy onderstouning cler armen is uitbe—
taald ?“—welk voorstel aaugenornen worcit.

Eon verzoek van den Xerkeraad van Pu Toitspan, aismede ecu van dien van Kim
berley, beiden om suspensie van art. 14 (13), worden ontvangeu, en zuhlen na do Pauze
worden besproken.

No. 24, mede cone toevoeging aan art. 52 voorstellende, afkornstig van den Ring No. 24—Do.
van Tulbagh, wordt door Dr. Hofmeyr ingeleid, die, ondersteund door Ps. Neethling,
H. zn., voorstelt: “dat onder (7) ook gevraagd zal worden: over hoe groot eon
gedeelte der Gemeente is hot hercierlijic bezoek gesehied 7”

Na discussie, waaraan behalve do bovengenoenide Loden, Dr. Kotz~, Ps. J~. G. G.
Krige en de Ouderlingen ann Burgersdorp, Victoria West, Aberdeen, Beaufort en
Richmond deelnemen, wordt dit voorstel. aangenornen,

No. 25 beoogt flog cone toevoeging nan art. 52, viz: do vraag: “Ziju or in hot No. 25—Do.
afgeloopen jaar van de loden uwer Gemeente tot con ancler Kcr/cgenootschap over
~qe,qaan, en o~n welice reclen ~“—voorgeste1d door Ps. Do Beer, gesecondeerd door D~.
J. H. Neethling, H. zn.

Hierover heeft eene breedvoerige discussie plaats, waaraan deelnernen de Eerste
Ouderling van Kaapstad, de Oudd. van Sirnonsstad, Van Rhijnsdorp, Burgersdorp,
Ventersstad en de Assessor, benevens Di. Do Beer, J~. H, Neethuing, H. zu., S. P.
Naud~, P. S. Botlia, Dr. Kotzé, Dr. Hofmeyr, Steijtler, Muller en J. G. J. Krige.

Na do Pauze spreken nog do Ouderling van Groenepunt, de Tweede van Kaapstad
en Di. W. P. Rousseau, Maeder, W. P. do Villiers en ~Tooste.

Na repliek, blij kt de uitslag der stemming te zijn, dat hot voorstel met 75 tegen
64 stommon wordt aangenornen.

Dr. Kotz~ verzoekt aanteekening dat hij in do minderheid gestemd heeft.
Bovengenoeiude aanzoeken orn dispensatie van art. 14 (13), waarbij do Kerkeraad Diapeusatie van

van Pu Toitspan vraagt om do herkiezing van Diaken L. W. J. Kotz~, en die van~(~3)to~
Kimberhey om die van Diaken H. P. E. Pistorius, die beiden reeds vier jaren aehteroen
als Diaken gediond hadden, good to keuren, worden door do Vergadering toegestaan.

Ret Eerste Versiag van do Commissie over do Pondsen wordt nu gelezen, haude- Vers~ag der Corn-
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ml osi e over de lende over hot voorstel van Dr. Hofrneyr omtrent do nitbetaling van reis- en daggelden.
Fondson. Na korte disoussie wordt besloten, de hehandeling nit to stellen, totdat do Corn

missie uitvoerigor zal hebben gerapporteerd.
Nos. 26 en 27 blijveu overstaan voor hot Rapport dor Commissie over do Yrijo

Verkiezing.
No. 28—Minimum No. 28 wordt door den Ouderling van Ventersstad toegelioht, die, ondersteund.
ouderdomvoor hot door dien van Somerset West, voorstelt: “dat, terwiji in art. 14 (4) do ouderdom van
ouderlingoohap. 25 jaren voor Diakenen blijft, die voor Ouderlingen in 35 veranderd worde.”

Aan do disoussie nemen deel do Eerste Ouderling van Kaapstad, do Oudd. van
Brits Town, Goudini en Barrydale en Dr. Kotzé.

Do meerderheid verklaart zich tegen dit voorstel.
No. 29 —Vernieti- No. 29, van denzelfden Onderling afkomstig, wordt door hem ingeleid, die, gese
ging van art 14 (5). condeerd door Ds. G Murray, voorstelt: “Do Synode vernietige No. 5 van art. 14.”

Hierop heeft Ds. G. Marais het volgendo Amendement, dat ondersteund wordt
door Ds. Buchner: “Art. 14 (5) luide aldus: Er worde gezorgd dat geen vader en
zoon, schoonvader en schoonzoon en broeders tegelijkertijd loden van den Kerkeraad
ziju. Hieronder zijn do Leeraren als Kerkeraadsleden niet begrepen)’

Ds. Truter, ondorsteund door den Ouderling van Murraysburg, heeft eon andor,
dat aldus luidt: “Dat in art. 14 (5) de woorden zooveel mogelijk worden weggelaten,
en dat hot der Synoclale Comrnissio vrij zal staan disponsatie van deze bopaling to
verleenen.”

Aan do discussie nernen deel, benovens de voorstellers en secondanten, Di. Robert
son, Marchand, Muller, Do Beer en C. Murray, en do Ouderliugen van Brits Town,
Simonsstad, Niouw Bethesda en Aberdeen.

Niet toegestaan. Na repliek worden al de voorstellen afgestemd.
Eenige Rapporten worden ontvangen, die morgen gelezen zullen worden.
Ds. W. P. do Villiers dient eene Petitie in, hem ter hand gesteld, welke aan do

Commisse van Orde overhandigd wordt.
Afwezig zijn geweest Di. P. D. Rossouw, A. A. Louw, Hauman, J~. H. Neethling,

J. zn., Retief en Dr. Reitz, en do Ouderlingen van Wijnberg en Moorreesburg.
Na hot lezen der kiadnotulen, wordt hot dankgebed gedaan door Ds. J. H.

Neethling, H. Zn.
Geresumeerd en onderteekend, op heden, den l9den October 1886.

ZESDE ZITTING.

D’ingsclc~g, den l9den October 1886.

Na gebed door Ds. J. W. Louw, worcien do notulen der vijfde zitting goedge
keurd en onderteekend.

Rapport van do Hot Eerste Rapport van do Commissie van Orde wordt gelezen.
~ommissie van Or- Nos. 1 tot III bespreken verzookschrifteu betreffendo zaken, die in handen van

Commissien zijn, of later, in den gewonen loop der discussie, onder do aandacht der
Vergadering zullen komen, en waaromtrent de Cornmissio do noodige aanbevelingen
doet, die door do Vergadering worden goedgekeurd.

Nos. IV tot VI betrefien verzoekschriften, aangaande welke do Commi~sie meent,
dat den Onderteekenaren geantwoord zal worden, dat zij bij de respectiove Ringen te
buis bobooren.
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Do Vergadering is oohter van oordeel, dat zij in de handon der Regtscommissie
bohooren gesteld te worden.

No. VII bespreekt eene Petitie van den heer E. B. Auret, waaromtront aanbevo
len wordt, dat deze voor notifleatie zal besohouwd worden, zonder lezing.

Met de~e aanbeveling vereenigt zich de Vergadering.
No. VIII handelt over Rapporten van Commissien, door de vorige Synode benoemd,

om zekere grensscheidingen vast te stellen.
De aanbeveling, dat zij in de Vergadering gelezen zullen worden, keurt do Verga

dering goed.
No. IX maakt gewag van eon verzoekschrift van de gomeente Nieuw Bethesda,

dat do Vergadering, op aanbeveling van de Commissie van Orde, in handen der Regts
commissie stelt.

No. X wij st op oene Petitie uit Ventersstad, die der Commissie over de Vrij e Ver
kiezing ter hand gesteld wordt,

No. XI betroft een Rapport van de Commissie over hot loopen van Zondagstreinen,
dat, op aanbeveling der Commissie, besproken zal worden bij de behandeling van No.
61 van het Ontwerp.

Eon verzoek van den secretaris van de Z. A. Bijbelvereeniging wordt ontvangen,
dat later zal worden besproken.

Aangaand.e het Broederlijk Onderhoud wordt bepaald, dat het morgen voorinid.dag
zal worden gehouden, en tot onderwerp hebben zal: DE ZENDING.

Met hot oog op No. 17 van hot Ontwerp dat uitgesteld is, dient do Scriba van don
Ring van Clanwilliam eon voorstol in, dat morgen namiddag zal behandeld worden.

No. 30 van het Ontworp komt flu in behandeling, on wordt toegelicht door Ds. No, 30— Bevesti.
Pienaar, die, ondersteund door Ds. Stegmann, voorstelt: “Ret begin van Art. 344 g~~ng van Propo.
luido in het vervol~ aldus: Do bevestiging der Candidaten goschiedt met oplegging~
der handon door minstens drie Predikanten.”

Ds. J. G-. J. Krige, geseconderd door Ds. Steijtler, hoeft dit ameridernent: “De
Synode acht hot wenschelijk, dat bij do bevestiging van Candidaten de Rings-Predi
kanton, zooveel als rnogelijk, zullen tegenwoordig zijn.”

Do Actuarius, met Ds. Roos, wil hot volgend.e: “Bij Art. 344 worde gevoegd:
Do voorzitter zal zorgen, zooveel in ziju vermogen is, dat er bij do ordoning van Can
didaton niet minder dan drie geordende Predikauten van onze Kerk tegenwoordig zijn.
Bij verzuim, zal de eerstvolgondo Ringsvergadering onderzoek daarnaar doen.”

Ds. Van Wijk, ondersteund door den Ouderling van Murraysburg, stolt voor:
“Do Synode late doze zaak bij de bespreking daarvau, en spreke hare verwachting uit,
dat Predikanten zich zodolijk verpligt zullen achten do ordoning van ambtsbroe
ders in hun Ring bij to wonon.”

En eindolijk Ds. W. P. Rousseau, gesoconderd door Ds. Buchner: “Art. 344 worde
aldus gowijzigd: Do bevestiging van Candidaten geschiedt door oplegging der handen
van minstens drie Prodikanten. En ten slotte worde aan gemeld Art. toegevoegd
Eerst nadat do voorzitter de verzokering bekomon heoft, dat or ininstens drie Predikan
ton tegenwoordig zijn zullen, zal do dag der bevestiging bepaald worden.”

Aan do discussie nomen deel, benevens do voorstellers en socondanten, Di. C. en
W. Murray, J. R. Neethuing, Sr., Albertijn. S. P. Naude, W. P. do Villiers, Dr. Kotze,
en do Ouderlingon van Van Rhijnsdorp en Aberdeen.

Vóór do stemming trekt Ds. Pienaar, met toestemming der Vorgadering, zijn
voorstel in.

Ret amendement van den Actuarius wordt aangenomen, met 76 tegen 49 stemmen, Art. 344 gewijzigd.
Di, W. P. do Villiers, 1. P. Jooste, Van Velden, S. P. Naude en do Ouderling van

‘(an Rhijnsdorp, verzoeken aanteekening dat zij in do minderheid gestemd bebbon,
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No. 3l-Gre~sschei- Nu worcit besproken No. 31, dat do greussehoiding tussehen Heidelberg en Swel
tussohon Hbea~ lendam, en Heidelberg en Riversdale betreft.

ri~e°~~m:et’nt. ~‘ Dat gedeelte van hot Rapport cler Re~tsooinmissie, dat op dit punt betrekking
heeft, wordt gelezen, waaruit bijkt, dat zij hot benoemen van eene Coinmissie orn do
lijnen tussohen genoemde gerneenten to onderzoeken, te beoordeelon en zoo noodig te
veranderen, aanbeveelt.

Tevens worden gelezen drie memories: ~ne uit de gemeente Riversdale, en ~éne
nit Swellendarn tegen het verzoek van den Kerkeraad van Heidelberg ; en é~ne uit
Heidelberg er voor.

Ds. J. W. Louw, ondersteund door Ds. Daucel, stelt voor: “De aanbeveling van
do Regtsoommissie worde aangenomen.”

Over het punt in behandeling spreken Dr. Kotze, Di. Muller, 0-. A. Scholtz,
Rabie, Steijtler, Keet, Buchuer, Albertijn, Pienaar, 0-. Murray, Robertson, Dr. Hof
meyr en do Assessor, en de Ouderlingen van Ladismith, Swellendam en Riversdale.

Do Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
No. 32 Ondersteu- No. 32 wordt toegelicht door Ds. A. P. Kriel, die, ondersteund door den Ouder
ning aan do go- ling van Somerset Oost, voorsteft: “Do Synode kome den Kerkeraad der N. 0-.
meente TTr~jburg te .. . .

verleonen. Gemeente te Vrijburg met minstens £200 per Jaar, voor den tijd van drie jaren to hulpe,
ten einde den Kerkeraad in staat te stellen dadelijk eenen leeraar to beroepen. Orn het
geld voor dit doel bijeen to krijgeu, doe do Synode, door midde]. van eone Commissie
daartoe aangesteld, een beroep op do leden ouzer Kerk in do Kolonie en in den Oranj e
Vrij staat.”

Na discussie, waaraan Di. 0. A. Soholtz, Pienaar, Steijtler, McGregor, Neeehling,
Sr., Van Velden, W. P. Rousseau en N. Hofineyr, en de 0mM. van Colesberg, Beau-
fort en Prins Albert deelnemen, wordt hot voorstel aangenomen.

No. 33 wordt, na de Pauze, door Ds. Kriel besproken, waarna de Vergadering
goedvindt, dat aan de Commissie, die tengevolge van het naastvoorgaande besluit zal
worden aangesteld, opgedragen zal worden, hieromtrent ecu voorstel te doen, ter voor
lichting der Vergadering.

Nos. 34 en 36— Nos. 34 en 36 worden tezamen behandeld, daar beide de opheffing der Coinmissie
Afsehaffing van do tot Vermeerciering van Gemeenten ten dod hebben.
Commissie tot ‘ver- . .

nieerdering van ge- Na toelichting door Ds. 0. A. Seholtz, wordt door hem, gesecondeerd door Ds.
meenten (art. 45: Albeit, voorgesteld: “Do Commissie tot Vermeerderiug van Gemeenten, in Art. 45
1). § 1 genoernd, worcie afgeschaft.”

Di. Moorrees, Dc Beer, C. Murray, Neethling Sr. Steijtler, Robertson, Hauman,
Maeder, W. P. de Villiers, Stegmanu, en Dr. Kotz~ en de Eersto Ouderling van Kaap
stad. nemen aan de discussie dccl, in welker loop het volgende amendement ingeleverci
wordt door den Ouderling van Murraysburg, ondersteund door dien van Burgersdorp:
“Dc Synode is van oordeel, dat hot niet wensoh elijk is de Commissie tot Vermeercleririg

Aangenomen. van Gemeenten af to sehaffen.” Ret voorstel van Ds. 0. A. Scholtz, wordt aange.nomen.
Tengevolge van dit besluit worden de woorden aan het einde van paragraaf 3 in

Art. 45: “ingeval van weigering zal handelen” geschrapt.
No. 35—Toevoe- No. 35 wordt door Ds. Robertson ingeleid, die, ondersteund door Ds. Maeder, dit

~ toevoegsel aan hot einde van § 2van Art~ 45 voorstelt: En alles, in verband met do
seichtirig, door den R’in~q zelven, ‘in eene z’iyner gewone vergaderingen goedgekeurd i~.

Dit voorstol clraagt do goedkeuring der Vergadering weg.
No. 37 — Durbc&n- Dc onder No. 37 aangegeven verandering in den naam van de gerneente D’TJrban
yule aangenonlen. in Durbanvi~le wordt zonder discussie goedgekeurd.
No. 38 ingetrok- No. 38 wordt, na eenige aanmerkingen door den voorsteller, Dr. Rofmeyr, met
ken. toestemming der Vergadering ingetrokken.
No. 39—Toevoegsel No. 39 wordt behandeld, in verband met dat gedeelte van bet Rapport der Regts’.
aan art. 14. commi~sie, dat daarop betrekking heeft,
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Ds. Muller, gesecondeerci door Ds. Keet, steit de aannerning van liet Besehrijvings
punt voor, dat aldus luidt : “ Onder Art. 14 der Kerkelij ke B epalingen worde het
volgende opgenomen :—Geeensureerde Kerkeraads- en Oud-Kerkeraadsleden ver
liezen hun regt, mu ais Oud-Korkoraadsleden te stommen, tot tijd en wijie zij op
nieuw tot leclen des Kerkeraads gekozen zijn.”

Ds. J. 0-. J. Krige, ondersteund door Ds. Rabie, wil dat in plaats liiervan do aan
beveling der Regtseomrnissie zal aangenomen worden, en zokore wijzingen in Art. 2~1,
b, Art. 28C, b, zulien wordon gebragt.

Benevens Di. Muller en Krige, spreken Di. Rabie, Stoij tier, Stegmaun, Dr. Kotzé,
W. loubert, MoG-regor en Do Beer, de Eerste Ouderling van Kaapstad en de Ouderling
van Simonsstad op dit puilt.

Ret amendement wordt afgestemd, en voorstel aangenomen. Goedgekeurd.
Dr. Kotze, Di. Robertson, Steijtler en Rabie, en de Onderhngen van Riehmon I en

Zwartland verzoeken aanteekening, dat zij in de minderheid gestemcl hebben.
Do tweede Ouderling vai Kaapstad geeft kollms, dat Iiij aallzoek doen zal, om hot

gevallen besluit in revisie to brengen.
Afwezig zijn ~eweost Dr. Reitz, Di. ]V[ostert, P. D. Rossonw en A. A. Louw.
Na hot lezen der kiadnotulen doot Ds. Buchner hot dankgebecl.
Geresumeerd en oudorteokoilci op hoclon, den 20sten October 1886.

ZEVENDE ZITTING.

Woensciag, de~i 20stem October 1 886.

Ds. A. H. Rofmeyr doet hot gebed.
Do uotulen der zesdo zitting wordon geresuinoord en onderteckend.
Deze zitting wordt, als naar gewoonto, voor den voormidda~’, aan hot Broederlijk BroederUjk Onder

Onderhoud gewijd ; dat tot ondorwerp hoeft: De Zendeling, en tovons tot dod do ¶~
afvaardigrng van Us. S. P. Helm tot do Zondmg aa~ do Zoutpansbergen.

Tevens wordt van doze golegonheid door do Yergadering ~ebruik gomaakt, om
zich voor don Heere to vorootmoedigon in hot gobed, met hot oog op den druk der
tij den.

Dc Yoorzitter laat zingou 0-ezang 43 vers 6, en best Psa1m 60, waarna Dr. Hof
meyr, de Ouclerlingen van Britstown en Fransehhook en do Assessor voorgaan in hot
gebed.

Do eerste spreker is Professor Hofmoyr, die govolgd wordt door Di. 0-. F.
Marais en Leipoldt, die do aandacht vooral vestigen op do roeping van den Zendeling
en do regtmatigo verwachtingen, welko door hem gekoesterd mogen worden van doge
nen, door wie hij gezoiiden wordt.

Voorts sproken nog dc Ouderlingen van Colesberg, Britstown en Beaufort, als
mode Us. H. C. do Wet, do Assessor, Di. Do Beer, Stogmanu, Maeder en helm
wordende er vôôr do toespraak van Ds. Dc Beer gezongen Gezan~ 52 vers 2.

Eindelij~c rigt do Moderator, na eonige aamnerkingen over do Zcndin~’ en do
roeping der Kerk ten opzigte van dit Iicerlijk work, in naam der \Tei.g~~clei.jij~ hot
woord tot Ds. Helm, wien liij toespreekt aL4 (lOll ecrstvii Leoraar die, iia do bediening
des Evangelies in cone harer gevestigde genwenten, door OI1ZC Kerk wordt afgezonderd
tot hot Zendingwerk. IIij wijst hem 0~ do heerlijkheid van zijn work, bij aT do
moeijelijkheden en outberingen daaraau vorbondeu, en den schat van onwankelbare
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beloften, waarop hij rekenen mag ; en eindigt met den hartelijken wensch dat Gods
rijkste zegen moge rusten op zijn persoon en zijnen arbeid ; waarna hij voorgaat in
het gebed.

Met hot ziugen van Psalm 146 vers 8 worcit de morgenbijeenkomst gesloten.
Na do Pauze wordt de geloofsbrief van den Afgevaardigde der Gemeente Lady

Grey, den Oud.erling 0. C. Cloete, ingeleverci en goedgekeurd, waarna hij, als Lid
der Vergadering, zijne plaats inneemt.

Verandering in do Ds. Robertson doet het voorstel, waarvan hij gistereu, als Scriba van den Ring
indeehug derRing~ van Olanwilliam, kennis had ge.z even, ni. : “ dat, daar men het ook in andere Ringen

Con’missie opge- wenseheliji~. schijnt te achten, dat er eene and.ere indeeling der Ringen besta, de Rings
dragon. Scribas in eene Commissie worden benoemd, om deze zaak te overwegen en daarop te

rapporteren.”
De Ouderling van Tulbagh ondersteunt dit voorstol, dat door de Vergadering aan

genomon wordt
Tevens wordt bepnald, dat de Scriba van den Oudsten Ring die Commissie bijeen

roepen zal.
Verzoek em revi~ie Do Ouderlin~ van Van Rhi~nsdorp krijgt nu de geleuenheid om zijn verzoek to

~ doen, om revisie van het besluit gisteren genomen met betrekking tot No. 30.
Na korte discussie, wordt de govraagcle revisie niet verleend.
Twee Rapporten van do Commissie van Orde worden ontvangen, waarin melding

wordt gemaakt van eenige ingekomen Petities die, naar a~mbeveling der Commissie,
overhandigd werden aan die Comrnissiën, waar zij tehuis behooren.

No ~49_Art. 245 No. 40 van hot Ontwerp wordt toegelicht door Ds. G. F. Marais.
gewijzigd. Hierorntrent beveelt de Regtsoommissie ann, dat de tweede paragraaf van Art.

245 aldus zal luiden : “ De oproeping voor een Kerkeraad zal echter tweemalen, tot
twee onderscheid.ene zittingen gesehieden.”

Met deze aanbeveling vereenigt zich de Vergadering.
Np.. 41 — Verdere No 41 luidt aldus : “Aan de tweede paragraaf van Art. 245 worde toegevoegd
wiiziging van art. . . .. .

245. uitgezonderd waar de opgeroepene schriftehjk of mondehng berigt zendt, dat hij met
verschijnen zal,” en wordt toegelicht en voorgesteld door Ds. Muller en ondersteund
door Ds. Rabie.

Do Re~tscommissie is van oordeel, dat cit toevoegsel onnoodig is.
Goedgekeurd. Na discussie wordt hot voorstel van Ds. Muller met 74 tegen 58 stemmen aango

nomen.
Dr. Kotze, Di. Pienaar, Moorrees, McGregor, Cormack, J. H. Krige, Retief,

Ahrbeck, en de ouderlingen van Ventersstacl, Nieuw Bethesda, Somerset Oost, Mon
tagu, Burgersdorp, Richmond, Alexandria en Robertson verzoeken aanteekening, dat
zij in do minderheid gestemd hobben.

No. 42—Afneming No. 42, afkomstig van den Ring van Albanie, wordt toegelicht door Ds. J. H.

~ e::~ci~s~ Hofmoyr Sr., die, ondersteund. door Ds. W. P. Rousseau, voorstelt : “Aangezieu
sie in zekere geval- or zich gevallen kunnoll voord.oon, waarin klagers of getuigen, door onvermijdolijke
len, OflZ. omstandigheden, verhiuderd worclen 0111 voor Kerkelijke Vergaderin~en to verschijnen,

en do uitoefeniiu~ dor Kerkelijke tucht daardoor dikwijls belemmerd, zooal niet onmo
mo~ elijk gemaakt wordt, zoo wordt aan Kerkelijke Vergaderingen hot regt verleend
om in dergelijke ~evallen aan, of in do nabijheid van, do woning -van ‘belangrijke ge
tui ‘en verkiarin ~en af to nemen door middel van eene Commissie, uit dat Korkelijk
li.~chaam beiioemd, dat ovei~ do kla~t zal moefen oordeelen, welke getuigenissen dan
zullon boschouwd worden als voor do geheele Ver~adering afgelegd, mits aan klager
zoowel als nan boklaa~’ do minstens voertien da~en vooraf kennis is ge~even van plaats,
dag on uur voor hot bijeenkomen cler Commissie bopaald, en sehriftelijko getuigenissen,
met inaohtneming van doze bepaling, zijn ingewonnen,”
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Het R~pport der Regtscommissie op dit punt iS, dat zij een dergelijk Wetsarti
kel niet noodig acht, aangezien Art. 253 en de volgende, naar hare meeniug, de
noodL~e voorziening maken.

Ds. Maeder, ondersteund door Ds. McGregor, stelt als amendement, de aanne
ming dezer aanbeveling voor.

Ms Punt van Orde wordt door Dr. Hofrneyr, ondersteund door den Ouderling
van Simonsstad, voorgestelci, dit punt naar do Re~tscommissie terug te zenden, t~r
bekorning van verdere inlichtingen ; waarmede de Vergadering zich echter niet ver
eenigt.

Na het sluiten der discussie, wordt het Arnendement afgestemd, en het Voorstel Goedgekeurd.
met 68 tegen 52 stemmen aingenomPn.

Dc Ouderlingen van Van Rhijusdorp, Knysna, Aberdeen en Alexandria, en Ps.
Moorrees verzoeken aanteekening, dat zij in de minderheid gestemd hebben.

XIs Commissie voor do Evanaelieprediking in Bcchuanaland en d Transvaalsche Personeel van de

Goudvelden worden b noemcl : Di. A. P. Kriel, McGregor, Albertiju, N. Hofm~yr CI~a~ v~e0~

en W. Murray, de Goudvelden.

Afwezh~ zijn geweest de Ouderlingen van Wijnberg, G-roenepunt en Goudini.
Dc kiadnotulen worden gelezen, en bet dankgebed wordt gedaan door den On

derling van Montagu,
Geresumeerd en onderteekend, op heden den 2lsten October 1886.

ACHTSTE ZITTING.

Donderda,ç, den 2lsten October 1886.

Daar vele 1ed~n der Vergadering herigt hebber ontvangen van milde en door
dringende re~ens, die in verschillende deelen van oiis land zijn gevallen, spreekt de
Voorzitter den wensch ult, dat bij het openingsgebed er aan gedacht zal worden,
waarin hij de Ouderlingen van Hope Town en van Ventersstad verzoekt voor te gaan.

De Notulen van 2isteren worden goedgekeurd en onderte~kend.
Ds. W. P. de Villiers levert twee Memories in, terwiji or later nog twee word en

ontvangen, die alien, volgens artikel 65 (e) in handen der Commissie van Orde gesteid
worden.

Ps. Ross, M.A., Predikant te Lady Grey, neemt zijne plaats in.
Nadat 42, b, naar de Cuinmissie over Wetsveranderingen was verwezen, wordt

No. 43 van het Ontwerp, afkomstig van den Kerkeraad van Victoria West, door I ~s. No. 43—Het noe

Maeder toeoelieht. L)e Re~tscornrnissie rapporteert op dit punt dat zij het niet noodio men van den kan~ set van namen van
acht de narnen derzulken van den kansel ~f te kondi~en op wie para~rafen 3 en 4 van gccensureerden.

art. 251 zijn toegepast, met verzoek nan de gemeente om hare voo~bidding.
Dc Ouderling van Murr.~ysburg, ondersteutid door Ds. G. Murray, steit de aan

nemin~ der aanbeveling van do Regtscommissie voor.
Ds. Ross, gcsecondeerd door Ds. W. P. Rousseau, heeft dit amendement:

“ Beschrij~’ingspunt 43 worde naar de Regtscommissie teruggezonden, om art. 251 bij
wijze van ontwerp in den geust van hot voorstel te revideren en voor de Vergade
ring te brengen.”
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Onder de discussie wordt nog een amendement ingediend, en wel door Ds.
Steytler, ondersteund d~or den Ouderling van Richmond “Hot is een Kerkeraad niet

Nietgeoor1oofd~ geoorloofd, volgetis sectie 3 en 4 van arb. 251, om den na~m van den gecensureerde
van den kansel te noemen.”

Dit laatste ainendement wordt met eene groote meerderheid aangenomen.
No. 44 ingetrok- No 44 wordt, ten gevolge van eenen wenk door de Regtseomnissie gegeven, met
ken. toesternmin~ der Vergadering, door den inzender, Ds. D. I. t’ienaar, ingetrokken.
No. 45—Wetsver- No. 45, bevattende zes voorstollen tot Wetsveranclering, door den Ring van
andenngen. Burgersdorp opgezonden, wordt in zijn geheel dadelijk op aanbeveling van de Regts

commissie aan2enomen, behalve hot toevoegsel aan hot einde van Art 277, weiks
aarineming door de Regtscornrni~sie niet noodig geacht, maar door Ds. Ross, onder
steund door Ds. Jooste, gewenscht wordt.

Met betrekking tot No. 46 beveelt de Regtseornrnissie aan, dat hot verwezeli zal
worden naar de Commissie van Revisie, waarmecle de Vergadering zich vereenigt.

No. 47 — Toevoe~ Dc volgende toevoe~ing aan Art. 285, onder No. 47 voorgesteld: “Zijn de
ging aan Art 285. redenen voor zijne afwezigheid echter voldoendo bevondell, en de zaak ter behande

ling van gewigt en spoed voreisohend, zoo zal zonder verzuim cone Spociale Vergade
ring daartoe belegd worden “—wordt, naar aanboveling der Regtscoinmissie, zonder
discussie aangenomen.

Ret Rapport dezer Commissie liandelt ook flog over No. 152—eene memorie van
personen woonachtig te Griqualand Oost,

Do Vergadering bosluit, dat de behandeling van deze zaak zal overstaan, totdat
Ds. Ross, in liet belang dci’ Memorialisten, door de Commissie gohoord is, en zij nader
gerapporteerd heoft.

No. 48—Bepaing No. 48, vragende orn de bopaliug van eon Handbook, dat bij de aanneming

bijdeAann:rning gebrnikt zal worden, wordt door Ds. Robertson toegolicht, die, gesecoildeerd door Ds.
Buchner, voorstelt dat cone Commissie belloemd zal worden om dit punt te o verwegen,
en te rapporteeren.

Dc Oudorling van Murraysburg, ondersteund door dien van Barrydale, stelt als
amondornoilt voor: “Hot wordo aan olken Kerkeraad ovorgelaten to bepalen, welk
van do Handboeken, thans in gebruik, volgens Art. 121, daartoe dienon zal.”

Ds. Piouaar, gesecondeord door den Ouderling van A1i~a1 Noord: “Do Predikant
van Calvinia worde gowezen op Artikelen 52 (5), 120 e~. 121 onzor Kerkelijke Wetten
en Bepalingen.”

Niet toegestaan. Ds. J. W. Louw, ondersteund door don Ouderling van Van Rhijnsdorp, heeft dit
amendement: “Do Predikant van Calviuia ~te11e zich tevroden met hetg eon bepaald
is in Art. 121.”

Dit 1a~atste arnendement vereenigt op zich de moerderheid van stemmen.
No. 49— Verhoo- No. 49, afkomstig van don Ring van George, wordt toe~o1ieht door Ds. A. J. L.
mum ouderdorn Hofmeijr, die, ondersteunci door den Oudorling van Wellington, voorstelt: “Do Synode
do Aanaeming van bepale, dat do vereischto ouclerciom van jongedochters bij do aannemiug tot lidmaten
lidmaten. 16, en die der jon~o1ingen 17 jaron zijn zal.”

Ds. A. A. Louw, ~esocondeerd door Ds. W. P. do Villiers, stelt als amendomont
voor: “Do Synodo aclit, dat do bepaliug der Wet op dit punt (Art. 133) beter is, en
onveranderd bohoort to blijven.”

Ds. Do Beer, met Ps. Jooste, wil: “Pat Art. 133 geroijLerd on alzoo goon
ouderdom bepanid zal worden.”

I)s. Rahie daai’entegen, mnt T)s. Thrry) “ dat do bepaling van deii ouderdom voor
hot lidmaatseiiap aan do respectieve ku~’keradeu overgelaten zal worden.”

Verworpen. Ret amendement van Ps. A. A. Louw wordt door do Vergadering aan
genomen.
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Na de pauze wordt een Vierde Rapport van de Commi~sie van Orde ontvangen,
overeenkomstig weiks aanbevelingen do Vergaderiug ecu petitie uit Hope Town niet
ontvankelijk yerklaart, om’]at het, in strijd met Art. 64 (b) in druk is; twee petities van
Worcester afkomstig bij do andere plaatst, die ter regter tijd overwogen zullen wordeii;
en eenen brief van den Eerw. Kretzen, den Voorzitter der Commissie over do Zending
ter hand stelt, om dien, in verkorten vorm, voor de Vergadering to brengen, wanneer
het Rapport dozer Commissie behandeld wont.

No. 50 komt in behandeling en luidt als volgt: “Dc Synode overwege, wat No. 5O—Aangaan~
redaan kan worden om hare gemeonten nicer algemeen to laten verstaan dat i~dereen d~•de noodzakelijk

hoid der we~1erge.die hdmaat wordt ook door den Hothgen Geost behoort wedergeboren te Zijil. boorte voor bet lid
Ds. H. C. de Wet lieht het toe, en dient, ondersteund door Ds. McGregor, eon der Kerk.

voorstel in, dat daarop gegrond is.
Aan do discussie hierover nemon dccl Di. P. D. Rossouw, Macden, Dr. Kotz~, J.

P. van Heerden, Ross, Steijtler, Naud~, Jooste, J. W. Louw, Ahrbeck en McGregor,
on do Ouderlingen van Van Rhijnsdorp, Richmond, Lady Grey, Sutherland, Griqua
stad, Venterstad en Britstown.

Onder do discussio komt het voigeude amendement van Ds. Rabie, gesecondeerd
door den Ouderling van Burgersciorp, ter tafel: “Do Vergadering drage hot aan do
Commissie voor den Herderlij ken Brief op, doze zaak, in dien brief, onder de
aandacht der gemeenten te brengen.”

Yódr de stemming wordt het oorspronkelijke voorstel door Ds. Dc Wet Ingetrokke~.
teruggetrokken.

Ret amendement wordt, met cone groote meercierheid, aangenomen. Amendement aau~
No. 51 stelt do voigende toevoeging aan Art. 133 voor: “In gevallen eohter van genomen.

vroege wedergeboorte, en waan en zich eene werkelijk diep gevoelde behoefte en No. 51 — Toevoe
verlangen openbaren, om aan het Heilig Avondinaal dccl to nenien, zal hot den ging aan Art. 133.
Xerkeraad vnijstaan, om ook op jongeren leeftijd dan hier bepaald aan to nemen.”

Na toelichting door Ds. Do Wet wordt het als voorstel door hem ingediend, en
ondersteund door Ds. Steij tier.

Ais Punt van Orde wordt, bij hot openen der disoussie, door Ds. Moorrees hot
gevoelen uitgespnoken, dat dit punt na hot genomen besluit over No. 49, niet voor do
Vergadeniug kan komen.

Do Moderator is van oordeel, dat zulks wel geschieden mnag; waarop Ds.
Moonrees, ondersteund door Ps. W. Robertson, voorstelt: “Na hot besluit dat heden
morgon genomen is, op Beschnijvingspunt 49, kan de vergadering niet treden in do
behandeling van No. 51.”

Tegen dit voorstel verklaart zich cone groote meerderheid.
Ds. Ahrbeck verzoekt aanteokenillg, dat hij in do minderheid gestemd heeft.
Hot voorstel van Ps. Do Wet wordt hierop ten stemming gebnagt, en met groote Niet aangenomen.

nieerderheid verwonpen.
Afwezig is geweest de Ouderling van Goudini.
Hot dankgobed wordt gedaan door Ds. D, Bosnian.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 22sten October 1886,
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NEGENDE ZITTING.

T7rUclay, den 22st~’n October 1886.

Ds. C. Murray doet het gebed, waarna de Notulen der vorige zitting worden
geresumeerd en onderteekend.

Ret voorstel van Ds. Neethling, Sr., waarvan. gisteren, na het besluit op No. 43
kennis was gegeven, w ordt ingediend en in handen der Regtseommissie gesteld.

Dii pe us atie ~n Eeu verzoek van d~n Kerkeraad van Groenepunt, om dispensatie van Art. 14 (13),
Ai~t. 14 (13) san de ten govolge van de herkiezing van den Broeder Diaken T. J. A.. Merrington, die reeds
~ vier jaron achtereen gediend heoft, komt voor do Vergaderirig, en wordt toegestaan.

Ret Rapport van de Commissie over de Zending wordt gelezen, en wel eerst dat
gedeelte, dat over do Binnenlandsehe Zending haudelt; aismede het versiag van
Binnenlandsehe Zending-Commissie.

Di~ ZENDINGZAAK. Tot do behandeling van dit Rapport overgaande, laat de Yergadering de eerste en
Rapport der Corn- ~weede aanbevelingen daarin vervat overstaau, t.w. die, waarin de wenschelijkheid
missie. besproken wordt van stappell tot hot opheffen der vermindering van de salarissen der

Zendelingen, waartoe do Binnenlandseho Zending-Comniissie, uit gebrok aan middelen,
verpligt was; en die tot hot dokken van hot tekort in de kas van do Binnerilandsche
Zending; zullendo dozo aanbevolingen tor sprake komen bij de bohandeling van het
versiag der Commissie over do Eor~dsen.

Be s pr eking van Aangaande Nos. 91, 92 en 93 van het Ontwerp, is do Commissie van oordeel dat,
Nos. 91, 92 en ~ door de aanneming or van, hot daarrnede booogde doel niet zal worden bereikt. Zij

beveelt eehter do aanstolling van twoe Zending-Inspoktoron aan, ~dn voor hot Woste
telijke en één voor hot Oostelijke deel der Kork, dio in drie jaren al de gerneenten
onzer Kerk zullon bozoeken.

Vertrek van den Ondor do besproking van dit gedoolte van hot versiag vorsehijnt do Afgevaardigde
Gedeputeerde van van do Kerk in den Vrijstaat in do Ver~adorino wion daar hij op hot punt staat do
den Vrijstaat, .terugreize to aanvaarden, do Moderator in naam der Synodo groot, hem to gehjkertij d

‘s boron geloide op zijuen weg en Gods boston zegon voor de Zusterkerk
toewensehende.

Ds. Albertijn legt, als Voorzitter, do gronden bloot, waarop de aanbevelingen der
Commissie in haar Rapport rusten.

Over do Binnonlandsohe Zending in hot algerneen spreken Di. P. D. Rossouw,
W. P. Rousseau, Loipoldt, Dr. Hofmoyr, Rabie, Marchand, A. P. Kriel, P. du Toit,
G. F. Marais en D. Pienaar.

Voorstellen. Imniddols worden eonigo voorstellen ingediend: van Dr. Hofmeyr, die drie
Superintendenten aanbeveelt; van Ds, D. Pienaar, ondorsteund door Ds. H. C. do
Wet, die do wet onveranderd wil laton, behalve dat hij in Art. 53 do woorden: “on
bij name in do Zondingszaak” ingevoegd wil hebben.; van den Eersteri Ouderling
van Kaapstad, ondersteund door dien van Paarl, die de Binnenlandsehe Zending
Commissie wil doon opheffen, en elke gemoonte haar eigen Zondingwork wil laten
b ehartigen.

Na do pauze wordt de diseussie over do Binnenlandsoho Zending voortgezet.
Hieraan nernon flog dool do Ouderlillgen van Murraysburg en Van Rhijnsdorp, en

Di. Beij ors, Truter on Dr. Kotz~, welke laatste eon voorstel indient, dat ten doel heeft
bet geven van maandelijksch versiag omtrent de Zending.
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Als Punt van Orde wordt flu door Ds. Rabie, gesecondeerci door Ds. MoG-regor, ~erdere besprek~ng
voorgesteld: “Dc Vergadering besluite dat deze zaak verder in Comit~-Goneraal op een mtgeste1~
avond in do volgende week zal behandeld worden, en ga dadelijk tot hare verdere
werkzaamhoden over.”

Met dit voorstel vereenigt zich do Vergadering.
De Voorzitter leest eenen brief voor van Us. G-. W, Stegmann, Sr., van Glen

Lynden, waarin hij kennis geeft dat het hem, zoowel als den afgevaardigcle zij nor
gemeente, niet mogelijk is naar do Vergadering op te komen.

Nu worden gelozen het Rapport van de Buitenlandsehe Zending-Commissie; en dat Rapport over de
van do Commissie over do Zending daaromtreut ; en over No. 94 van hat Ontwerp, met hot U en I an d~ohe
oog waarop do Commissie aanbeveelt do daarin gevraagdo wijziging van Art. 204 (b) No 94~—Art 204
in dier voege dat hot in dit Art. voorkomendo verbod om vastgoed to koopen nit do
loopende inkornsten, voor zooverre het do Duitenlandsehe Zending-Commissie botreft,
zal worden opgeheven.

Ds. W. Robertson, ondersteund door Us. Xriel, stelt do aannerning dozer aanbe
velin~ voor.

Nadat Ui. Maeder en Robertson hadden gesproken, stelt Us. Steijtler, gesecon
deerd door Us. Maeder, als arnendemeut voor : “Art. 204 (b) luide voortaan als volgt:
“Zij zullen geen vastgoed , dan m~t goed1ceur~ng van d~ Synoclale Gornrni~ssie.” Gewijzigd.

Dit Amendernent wordt met bijna algemeeno stemmen aangenomen.
Afwezig zijn geweest do Oudorlingen van Victoria on Peddie, U’TJrbauville,

Franschhoek en Zwartland, on Us. Muller.
Ret dankgebed wordt gedaan door den Ouderling van Aberdeen.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 2östen October 1886.

TIENDE ZITTING.

u11aanc1a~g, den 25sten Octob~’r 1886.

Na het gebed door Us. L. Hugo, waarin hij, op verzoek van den Moderator
gedachtig is aau milde regens ook no~ in audere streken, dan waarvan vroeger berigt
was ontvangon, en ook aan do gerneente Ladismith, waarin er zich vole gevallen van
koortsziekto hadden voorgedaan, worden do Notulen der zitting van Vrijdag goedge
keurd en ouderteekend.

Daar Us. Neethling, Sr., door ongesteidheid afwezig on do tegonwoordighoid van De verdere behan..
hem als Secretaris der Zendiug-Comiuissio bij do behandeling van hot Eapport over do de1in~vanhetRap.
Zonding wenschelijk is, wordt, overeenkomstig eon door hem ingozonden verzook, do ~
verdere overweging van dat Rapport uitgesteld. g g

Ret Eerste Rapport van de Commissie over do Fondsen wordt gelezon.
Dr. Hofmeyr, ondorsteund door Us. W. P. Rousseau, stelt voor, dat dit versiag zal

worden gedrukt; met welk voorstel de vergadering zich voroonigt.
Ret Rapport dor Commissie over do Eeredienst wordt flu behandeld. Rapport over do
Paragraaf I handelt over het verslag der Commissie voor Niouwe Zangwijzen, en Eeredienst.

beveelt aan, daar or door die Commissie niets verder gedaan is sedert de laatste Synodo,
“de zaak vooreerst da~rbij te laten berusten.”

Us. Moorrees, ondersteund door den Ouderling van Clanwilliam, stelt voor do
aanneming van doze aaubeveling, welke do goedkeuring der Vei’gadoring wegdraagt~
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I4ieuwe ~angwij- IJaar do oorspronkelijke Commissie van oordoel was, dat er nicer tijd diende
zen. gelaten to wordon tot proefuerning met het Boekje van Nienwo Zan~wijzen, getiteld

Halleluja, waarvan in haar laatste Rapport was gesprokon, wordt dit besluit genomen,
met do verstaudhouding dat die Commissio aanblijven en aan de haar opgedragen taak
verder hare aandacht wij den zal.

Da Kinderharp.— In § 2 wordt het Rapport over do Kindorharp besproken, en het gevoelen uitge
Rapport der Corn- drukt dat, na verbetering van drio aaugewezen uitdrukkingen, die misverstaan kunnen

worden, en van do construetie en den stij~ waar zuiks noodig is, hot gebruik der
i~ inderharp’ naast onze Psalmen en Gezangon, in Zondagseholen en bij kinderdie~ -

sten, door do Synode mag aanbevolon wordon,
Ds. C. Murray, onderstound door Ds. W. P. Rousseau, stelt do aanneming hiorvan

voor,
Ds. Do Beer, gesecondeerd door Ds. A. J. Louw, diont als amendement in: “Daar

de Commissie over do ‘Kinderharp’ slochts drie uitdrukkingon heeft gevondon, over
den inhoud waarvan aanmerking kan worden gemaakt, on die aanmerkingen gebloken
zijn dion inhoud niot ongunstig te wezen, zoo boveelt do Synode het gobruik des books
kens aari, lij Zondagscholen en kinderdiensten, naast hot gobruik onzer Psalmen en
Gezangen.”

Dr. Hofmeyr, ondersteund door den Ouderling van Montagu, wil hot volgende:
“Daar do Synode golet hooft op haar besluit in do i9do zittillg van 1883, on hot
Rapport der Cominissie, waaruit hlij kt dat or sicchts drie nitdrukkingen in do Liedoren
dor ‘Kinderharp’ zijn, die verkoord zouden kunnen wordon verstaan, zoo oordoelt zij
hot genoegzaain doze zaak onder do aandacht van don uitgever van ‘ do Kiudorharp’ te
brengen.”

Genornen besluif. Ds, Loipoldt, gesecondeord door Ds. Rabie, heeft dit amondement: “ Aangozien
een~ Commissio de ‘Kinderharp’ aan Gods Woord getootst en sloehts drie uitdrukkin
gen gevonden heeft, die misverstaan kunnen worden, zoo wijze doze HEw. Vergadering
den uitgever or op, met het dool om doze uitdrukkingen zoo to doen voranderen, dat zij
meor duidelijk mot Gods Woord overoonkomen, en vorkiare zij ovorigons or niets togen
to hobbon, dat do ‘Kinderharp’in Zondagseholon en bij kindordiensten naast onze
Psalmon en Gezangen gebruikt zal worden in die gemoonten, waar do Kerkoraad zuiks
wensoheiijk acht.”

Do Underling van Swellondam, ondersteund door dien van Yontorstad, stelt als
laatsto amend.ement voor : “Do Synodo spreke als haar oordeol uit, dat onze Gezangen
en Psalmon moor in beoefcuing gebragt behooren to worden in onze seholen, on bevole
goene andere in onze Kerk aan.”

Hot amondomont van Ds. Leipoldt wordt aangenomen met 84 stemmori.
Nos. 54 en 55— Na do pauze wordt § 3 van hot versiag bespi’oken, waarin, met betrokking tot
Ye r g rooting van Beschrijvingspunten 54 en 55, vorklaard wordt dat naar hot oordeel der Cominissie,
onzen Gezangbun- .. .

del ingetrokken. do tij d nog met gokomen is, om onzen Gezangbundol to vormeerderen.
Di. J. G. 3. Krige en H. C. do Wet, die do gonoemde punten hobben ingezonden,

trekken ~e, na uiteenzetting der redenon, die hen tot de inzending daarvan bowogen
hebbon, met toestemming der Yergadering, in.

No. 56 — V a s t e In § 4 spreekt do Commissie hot gevoolen nit, dat hot vaststeiien van twee dank-
Dank- en Bededa- en bededagen in hot jaar onnoodig is, daar Aanbeveiing 31 op pag. 137 der Kerke
gen. wetten in den in Besehrijvingspnnt 56 uitgosproken wenseh reeds voorziot. Tevens

beveelt zij aan, dat Art. 78 (I) in dozer voege veraudord zal wordon, dat hot uitsehrij~
von van dank.- en bodedagen aan do Modoratnur Wordit opgedragen.

Do Underling van Mnrraysbnrg, ondorstennd door Ds. Maeder, wil dat do aanbe
veling der Commissie zai aangenomon worden.

Gelijk bier gewij~ ~De Ouderling van Yentersstad, gesecondeerd door dien van Maraisburg, stelt iii
zlgd,
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het door hem opgezonden besehrijvingspunt ]?en in plaats van twee, zoodat het nu
aldus luidt: “ Do Synodo bopale cell vaston dank- en bededag, die elk jaar door do
goheele Kerk zal in acht genomon wordon op eenen tijd, door doze Yergadering daartoe
vastgesteld, met hot dod om den leer to danken voor ontvan~on zogeningon on to
smeeken om Zijnen zegen op landbouw en veeteelt.”

Aldus gewijzigd wordt No. 56 aangenomon. Aangonomen.
Do Ouderling van Yentorsstad wordt, zamon met Di. C. Murray en McGregor, in

cone Commissio benoemd, om een gosehikten dag aan do Vergadering aan to bevelen.
Hot andero dccl van do genoemde §, do wijziging van art. 78 (f, betreffonde, wordt Hot uitschrijven

door de Vergadering aangenomcn. Dank iiz

No. 57 vau hot Ontworp, waarover § 5 van hot Rapport handelt, wordt uitgestold gen aan do Mde
tot bij do behandeling van de Zondingzaak. ratuuc opgedragen.

No. 58 wordt toegelielit door Ds. Keet, die, ~esecondeerd door den Ouderlin~ van No. 58—Wijziging
Aliwal Noord, voorstelt: “ Aan Art. 31 (1) worde too~evoegd: V56r hot woorci ‘Hei- van Art. 31 (1).
delbergsehen’ : do i\Tederlctnflsche GelooJ~be5Jcleiiis, en na hot woorcl ‘ Catochismus
do Dordseh~ Leerieqels.”

Do Commissie is van oordeel, dat de voorgestelde wijzigiiig niot wenscholijk is.
Ds. C. Murray, ondersteuiid door Dr. Kotz~, wenseht, dat dezo aanbovelmg aan- Niet goedgekeurd.

genomen zal worden; welk voorstel do Vergadering goedkenrt.
No. 59, do volgende wijzi:ing van art. 52 (2) voorstellendo: Is or oole ten minste No. 59 —Z~s malen

6 malen in hot jour, e,~z., wordt door Ds. A. J. L. llofrneyr voor den Ring van George ~ ~
toegolieht, en, gesecondoerd door Ds. Mostert, als voorstel iugediend.

Do Commissie oordeelt doze verandering niot noodig,—wat door Dr. Kotz~, onder
steund door Ds. Buchner, voorgesteldwordt.

Met cut amendernont voroenigt zieb do Ver~ adoring. Niet aangenomen.
Daar hiormedo het Rapport der ~1ommissie over do Eeredienst afgehandeld is,

wordt do dank der Vorgadering haar toegebragt voor hot work door haar gedaan.
Nu komt in behandeling hot Rapport der Commissio voor do Evangolioprediking

in Boehuanaland.
Do Commissie meent dat de zaak het best bohartigd zal worden, wanneer de ledenEvangelie-predi.

der Synode, op inteekeningslijston, die hun aangebodon zullen worden, willen bekend- king in Beehuana.
stellen voor hoeveel elk zich jaarlijks, voor den tijd van 3 jaren, verbindt,—verklaart land, Watte doen.
dat zij Ds. A. P. Kriel tot Penningmeester benoemd. heeft, en verzoekt dat Ds. Kestell
van Kimberley aan haar personeel zal toegevoegd worden,

Do Ver~adering neemt dit Rapport in zijn geheel aan.
No. 52 van hot Ontworp wordt voorts besproken. No, 52 — Toevoe
Na toeliehting door Ds. Dc Wet en korte discussie, besluit do Vorgaclering, op ging aan Art. 24

voorstel van den Assessor, ondersteuud door Ds. C. Murray, tot hot voigende: “ Dit~ Ge~
Beschrijvingspunt worde alzoo geëmeudeerd, dat in plaats van ‘done dci’ Zusterkerken’ wijzigd aengeno
eene dci’ erkencle Frotestctn tsch~ Kerkcje n 00 tschappe n gelezen wordt.”

Op voorstel van Ds. Moorrees, geseeondeerd door Ds, Steijtler, wordt No. 53 aan- No. 53—Het gratis

genomon, aldus luidende: “Do Synodo bepale, dat aau personen die hunne attesten ver1~enen v~n1attes-
bij cone gemeente hebbon ingeleverd on binnen eon jaar naar oene andere vertrekkon, v~1~ ~e~te~

attesten qrcttis worden afgele~erd.”
Nu wordt behandeid het Rapport van do Commissio van Revisie. Repport der Onm
Hare aanbevelingen op Nos. 97 en 98 worden aangenomen, ten gevol1e waarvan missie va’i Revisie,

do aanwijzing van de Synode, waarin eon Wetsartikel gemaakt of veranderd is, naar Nos. 97 ~‘n 98.
do Commissie voor hot Kerkelijk handbook vei’wezea wordt ; en hot onderzoek van do
Afsehriften dci’ Re~,istors aan do onderselicidene Ringen wordt overgelaten.

No. 99 blijft overstaan, zooals door do Comniissie aaubevolon.
Dc wijziging van art. 12 (21), welko zij naar No. 100 van hot Ontwerp voorstolt, sos. 100 en 101.
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en hare aanbeveling van hot toevoegsel aau art. 15 (8) onder No, 101 genoemd, wor
den goedgekeurd.

No. 102. Do roijering van Artt. 16 (e) en 106, voorgesteld onder No. 102, wordt door haar
aanbevilen.

Ds. Kriel, ondersteiind door Ds. P. du rfoit, stelt dit arnendement voor: “ In
vorm B worden do woorden Januarij en December respectievelijk veranderd in Julij
en Junij.”

Ds. A. I. L. llofrneyr, gesecondeerd door Ds. Marchand, heeft dit amendement:
De Synode hehoude vorm A zooals die thans is; maar stelle eene Commissie aan, orn

tijdons do Ver~aderinr vorin B doelrnati~er in te ri~ten.”
Voordat de discussie ~esloten wordt, is het tijd om to adjourneren.
Afwezig zijn geweest Dr. Reitz, Di. Jooste, Muller, G Murray, A. A. Louw,

J. H. Neeth1in~, Sr., J H. Neethling, ir, Viok, Allieit, Pepler, Do Vries, Van Velden,
N. Hofmeyr en Haurnan, ~n de Ouderlingen van Durbanville, Tulba~h, Franschuioek,
Porterville, Laingsburg, Riebeekskasteel en Moorreesburg, welke beide laatsten, met
verlof van den Voorzitter, de Vergadering verlaten hebben.

Na hot lezen der kiadnotulen, wordt het dankgebed gedaan door Ds. W. P. de
Villiers.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den 26sten October 1886.

ELFDE ZITTING.

Op Din~ç’sdct~i, den 26sten October 1886.

1’e Ouclerling van Murraysburg doet he~ gebed, waarna de notulen der zitting
van gisteren worden geresurneerd en onderteekend.

In antwoord op eenige aaninerkingen va~i Us, Ahrb~ck zegt do Moderator, dat
hij de zaak der Afschaffing onder de aandaeht der Vergadering zal brengen, zoo dra
het rapport der commissie over de Matigheid zal zijn ingeleverd.

be discussie over No. 102 van bet ontwerp wordt voortgezet.
Di. J. W. Louw, Keet, Buchner, Jooste, ~teij~er, Dr. F{ofm3yr, Moorrees, Ross

McGregor, do Scriha, Stegmann, J. F. Mi~rais en Roos en de eerste Ouderlin~ van
Kaapstad nemen nan de discussie dee1.

Vormen A ~ B Bij de amendernenten, gistere:~ namiddag inge hood, komt no~ heb volgende
naareen000mmis-ter tafel, voorgesteld door Dd. aoS~3 ci oadersteuud do~ D~. St~rn inn: “ De
sieverwezen. vormen A en B, en die in Arb. 106 vervat, worden niet afg,eschaft, rnaar aan eene

commissie overgegeven, om zo in ecu doelrnatiger vorin te bL~ngen, ter overweging
van de~

Met eene groote meerderheid wordt dit laatste Amendenient aangeriomen.
Do Moderator benoemt als Commissie Di. Ross, Steginaiin, (~, F. Marais, A. J. L.

Hofrneyr, A. P. Kriel en den Actuarius.
Berate Verslaoover Volgens aaiikondiging op gisteren wordt het eerste Versiag der r’ommissie over
do Fondson. de Fondsen IDesproken, terwiji de Vergadering zich in Comité Generaal stelt.

e aanbevelingen der Commissie blij ken te zion op een voorstel, dat door Dr.
Hofmeyr is gcdaan naar aanleidiiig van het oritoereikende van het Synodale Funds
ter bestrijding der kosten dezer Synode.

No. 3—Uibotaling In verband met dit voorstel wordt No. 3 van bet ontwerp behandeld.
van rei8kosttefl. Na de Pauze wordt met bet oog op de aanbeveling der comnuissie onder

§ 4 a, op voorstel van Ds. Pienaar, door de Vergadering besloteu, “dat dnar de aieer
derheid der commissie meent dat do reisgelden, zoowel als de verblijfkosben behooren

Beshut. uitbetaald te worden, zulks gesehiede.”
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Voorts neemt cle Vergadering de vol~ende verdere aanbevelingen aan:
1) Dat de vacatie gelden voor de toekomst op 6s~ gesteld worden zullen,
2) Dat de verschillende Fondsen hunne eigene kosten zullen dragen.
3) Dat de bijdragen der Fondsen, als veronderstelde honoraria van Qu~estors, Bijdragen der vetsohillende F o n

tot de Synodale kas zullen zijn als volgt :— sen tot do Synodale

School Ponds £30 per jaar. Kas.

Theol. Seminarie Ponds £30 per jaar.
Zending Fondsen £30 per jaar.

Het bepalen van het bedrag, waarvoor de Predikanten Weduwen e~i Pensioen
Fondsen aarisprakelijk zullen zijn, wordt tot later uitgesteld.

Na opheffing van het Comité Generaal, worden de genomen besluiten door de
Vergadering bekrachtigd.

Het Versiag der Commissie over Kerkelijke Geschriften komt nu in behandeling. Versiag der CornmisSie over Kerke
Paragraaf I bespreekt het Rapport der Commissie over de Belijdenis-Schriften, lijke Geschriften.

die redenen noemt, waarom zij geene nieuwe uitgave der Geschriften heeft verschaft, Het Rapport der
gelijk haar in de vorige Syn ode was opgedragen. Sytiodale Commis8i0 over do Belijde

Op voorstel van Ds. C. Murray, besluit de Vergadering de zaak hierbij te laten nis-Sohriften ont
berusten. vangen.

Nos. 154 en 155 van het ontwerp, handelende over de Kerkbod~ worden in § 2 ter Di~cu8sie over do“Kerkbode” uit
sprake gebragt. gesteld.

Na toeliebting van de genoemde Beschri5vingspunten, neemt de Vergadering het
volgende voorstel van Dr. Hofmcyr, ondersteund door Ds McGregor, aan: “Er worde
eene Commissie benoemd om Beschrijvingspanten 154, 155 en 163 in overweging te
rienien en daaromtrent te rapporteeren.”

Als in naauw verbaud staande met de punten, die flu naar eene Commissie ver
wezen zijri, blijven Nos. 156 en 157 overstaan.

De behandeling van No. 158 wordt uitgesteld, bij afwezigheid van Ds. Moorrees,
gelijk later ook die van No. 160 om dezelfde reden.

No. 159 wordt toegelicht door Ds. Pepler, die, ondersteund door ]Js. W. p. No. 159—Hot opstellen eener Ge
Rousseau, voorstelt: “De Synode benoerne eene Commissie, om een geschiedenis op te schiedenis der N.
stellen van de Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika,” waarmede de Vergadering zich echter G. Kerk niet san
niet vereenigt. genomen.

No. 161 wordt door Dr. Hofmeyr toegelicht. No. 161 — Opneming van de Ker
De Commissie is van gevoelen dat, tengevolge van bet tekort in de Synodale kas, kelijke Ordonnan

vooreerst geen gevoig dient gegeven te worden aan hot verzoek in dit voorstel vervat. tie in hot Engelsok
De Ouderling van Lady Grey, ondersteund door dien van Eurgersdorp, wil dat in hat Wetboek.

deze aanbeveling zal worden aangenomen.
Dr. Hofmeyr, gesecondeerd door Ds. G. F. Marais, stelt voor de aanneming van

No. 161: “De versehillende Ordonnanti~n, in het Wetboek opgenornen, worden ook
in de oorspronkelijke taal daarnevens gepiaatst.~~

Ds. Ross wil daarentegen, dat er eene nieuwe vertaling zal worden verkregen.
De Vergadering vereenigt zich met de aaribeveling der Commissie. Niet goedgekeurd
Als leden der commissie over de KerlcbocZe en een Kerkelij Ic. Nieuwsblad (Nos.

154, 155 en 163) worden benoemd Di C. Murray, Marchand, De Wet, Dr. Hofmeyr en
G. W. Stegmann.

V66r het sluiten, groat de Moderator in naam der Vergadering Ds. S. P. Helm,
die op het punt staat tot zijne gemeente terug te keeren, om daar flog te arbeiden,
totdat de tijd voor zijn vertrek naar het Zendingveld zal zijn gekomen.

Afwezig zijn geweest Di. Hauman, Dr. Reitz, A. A, Louw, N. Hofmeyr, De Wet,
]?. du Toit en Muller, e~ de ouderling van Porterville,

4
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Na bet lezen der kladiiotulen, wordt bet dankgebed gedaan door Ds. D, S.
Both a.

Geresumeerd en onderteekend op lieden, den 27sten October 1880.

TWAALFDE ZITTING.

Woensciag, den 27sten October 1886.

Na hot gebed door den Ouderling van Beaufort, worden de notulen der Elfde
Zitting goedgekeurd en onderteekend.

~rooder1ijk Onder- De morgen bijeenkomst wordt aan een broeclerlijk ouderhoud gewijd, dat voor deze
houd. gelegenheid tot onderwerp heeft: ~ ZONDAGSCHOOL UNDERwTJZER, welk pumt voor
ZGQflOOL dozen dag isvastgesteld, omdat juist heden en morgen de jaarlijksche Zondagschool
ONDZRWIJzER. Conferentie in doze Stad wordt ~eliouden.

Do Moderator laat zingen Gez 97 vs. 1. en 2,—Jeest eenige versen uit Mattheus
18,—en verzoekt, na eenige inleidende aanmerkingen over liet onderwerp, Di. Robert
son en J. G, ~F. Krige voor te gaan in gebed.

Ds C, Murray is, op verzoek van do commissie van orde, de eerste spreker.
Na hem voert Ds McGregor het woord.
Gez. 83 vs. 6 wordt gezongen, waarop Ds. C. F. J. Muller eon stuk leest, dat door

hem op verzoek van hot bestuur van de Zondagschool Conferentie voor doze gelegen
heid is opgestelcl.

Hierna maken gebruik van do gelegenheid, door den ~Voorzitter gegeven om eon
woord te spreken, Ds. Robertson, de (Juderlingen van Hope Town, Brits Town, Lady
Grey en ~\liwal Noord, en DL Ross, Albertijn, Kriel, Stegmann en W. P. Rousseau.

Eindelijk spreekt de Moderator, in naarn der Vergadering, een hartelijk woord van
besturing en aanmoediging tot do Zondagsehool~Onderwijzers en Onderwijzeressen, die
her in grooten getale aanwezig zijn; waarna, op zijn verzoek, Ds. Albertijn in het
gebed voorgaat.

Na do Pauze is do verdere behandeling van het Rapport der Commissie over Ker
kelijke Geschriften aan do orde.

No. 158 aangeno- No. 158 van hot Ontwerp wordt toegelioht door Ds. Moorrees, die, gesecon
men — aanstelling deerd door Ds. Stegrnann, voorstelt, dat de aanbeveling der Commissie worde aange
tthtteven nomen, namelijk dat or “Eene Commissie door de Synode benoemd worde, die, na
van een Kerke1i~k behoorlijk onderzoek, cone lijst oprnaken zal van aile stukken en geschriften, die
Haudhoek. licht kunnen werpen op de geschiedenis onzer Kerk in do belangrijkste tijdperken

van haar bestaan ; en een belioorlijk versiag van de resultaten ~an haar onderzoek
in hot licht zal geven.”

Dit voorstel wordt dadelijk aangenomen.
No. 160, dito — Met No. 160 geschiedt hetzelfde, alleen met dit verschul, dat vdór “ Kerkeraden”
“regtsgeleerde oPi de woorden .Preclilcanten en inge]aseht worden, zoodat Let Beschrijvingspunt in dozen
nios. vorm wordt aangenomen: “ Dc Synode verzoeke do versehullende Predikanton en

Kerkeraden aan den Archivarius Synodi toe te zeiiden afscliriften van belangrijke
regtsgeleerde opinies, door hen ingewonnen, die dan bij de Archieven zullen bewaard
worden, om bij voorkomende gevallen to worden geraadpleegd.
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No, 162 wordt toegelicht door D~, De Beer, die, na weini~e aanmerkingen, No. 162—Do Bi~,
ondersteund door Dc. Robertson, voorcteh do voigende aanbeve1ii~g der Commissie~
aau to nemen: “ Dat cone uitgave des i3ijbels in het Kaapsoh Hollandseh noch wen
scheiijk noch noodzake].ijk is.’~

Do Ouderling van Kimborley, ondersteund door Dc. Jooste, heeft dit Amen
dement : “ Do Vergadoring keure good hot voornemen 0111 den Eijbel in Kaapsoh
Hoilandseh to yertaloll.”

Ten antwoord op cone vraag zogt Dc. Do Beer, dat hij met Kaapsch Holiandsch
bedoelt de taal van do !~atrmt,

Aan do cliseussie nomen dod Di. F. S. du Toit, Joosto, Steij tier en Dr. Kotz~, de
Eerste Ouderhng van Kaapstad en do Ouderlingen van Kinlberley en Groen~punt.

Be Vergadering verkinart zich voor hot voorstel. Niet aanbevolen.

Aanteekoning dat zij in do minderheid .gestemd hebben verzoekon Dc. F. S. du
Toit en do Ouderlingen van Yenterstaci en Hopo Town.

No. 164 wordt door Dr. Hofmeyr toegelicht, waarna, op voorstol van Dc. W. P. No. 164—Do Her-

Rousseau geseoondeord door don Ouderhng van Burgorsdorp en vo1~ens aanbeveling druk der Aota van• b Synodale vergade

der Commissie, hot Boschrijvingspunt wordt aangenomon, iuidende ais volgt : “ Do ringen voor reke~

overname van den I-Ierdruk van de Handelingen dor Eorsto en Tweede Synodalo Ver- fling der Synode

gaderingon, (200 exompiaren Iierdrukt voor do corn van £20) worde door do Synode g0nbm~~

goedgekenrd.”
Daar hot Rapport over Kerkehjke G-esohriften hiermede afgehandeld is, worcit der Rapport der Corn

Commissie. de dank dor Verga~1oring toegebragt, die flu do behandeling van het Rap- missig VSfl Revisie.

port der Commissie van Revisie voortzet.
No. 104 besluit do Vorgadoring, ter verkrijging van meerdere inhchting, naar

doze Commissie terug to zendon, die, na do gemaakte aanmerkingen, boter in staat is
hot to beoordeeien.

No. 105 “ In artikel 23 worde vóár Protestantsche gepiaatst erkencle” wordt No 105—Wijziging
goedgekeurJ, gohjk door do Commissio is aanbevolen. 23—go~d-

Aangaande No. 106, waariu yoor~esteid wordt do woorden “ den leoraar of ~o. 106—Do, van

dor gerneonte,” aan hot einde van Artikel 26 to vervaugen door do vol~ende : den Art~ 26—niet toe

Kerkeractd, en Ie~ K~rkeiaad zol het reqt hebben oni Sc. voor 1~~t geven vai~ dat ~011Qf~es aan.

te eischen, beslüit do Vergadering, in overeenstomming met do Commissie, do ge
vraagde wijziging niot toe to staan.

In No. 107 worden wijzigingon van Art. 34 (5) a enf voorgesteld, waaromtrent No. 107—Do, van
do Commissie van oordool is, dat slechts hot woord “ rekeningon” in Art. 34 (5) a
behoort vervan~en to wordon door bocken. -

Ds, G. F. Marais, die dit punt toehcht, stelt voor, ondersteund door Dc. Buch
nor, hot Beschrijvingspunt aan te nornon.

Do Ouderhug van Richmond, gesecondeord door dien van Victoria West, wil, als
Amendeniont, dat do aanbeveling der Commissie zal worden aangenornen.

Eone Mernorio van eon Oud-Diaken der gernoento Ceres, deu hoer C. J. van der
Merwe, op dit punt betrekkiiig hebbende, wordt golezen.

Be Vergaderin~ keurt hot Amen dernent good.
Nos. 108 en 109 wordeu in handen van den Actuarius gesteid, om do daarin aan- Nos. 108 tot 114

geduide noodige verheteringen iu hot nieiiwo Wetboek op to nernon. go~g~d.

Op Nos. 110, 111, 112, 113 en 111 worden do aanbevehngon der Commissie
goedgekeurd.

Afwezigzijn ~ewoest Dr. Reitz, do Ouderling van Simonsstad, Ds. N. Hofrneyr
en do Ouderirn” v~m ‘~T1jUt,(~~.g ; boide laatstgenoerndeu we~ens ongosteidheid.

Be K1adnotuI~ui wordeu gelezen, waarna het dankgebed gedaan wordt door Dc.
Strasheirn.

Geresurneord en onderteekend op heden den 28sten October 1886.



30

DERTIENDE ZITTING.

Donclerda1, den 28sten Ootober 1886.

Hot gebed worcit gedaan door Ds. P. D. Rossouw, waarna do Notulen der vorige
zitting worden goedgekeurd en onderteekend.

Eene kennisgeving van eon voorstel tot Intrekking van § XVIII der Bepalingen en
Aanbevelingen in het Wetboek, door den Assessor, wordt tor tafel gelegd.

Eon schrijven van Ds. D. J. Pienaar van Kruisvallei wordt ontvangen en gelozen,
en zal besproken worden na afhandeling van het Rapport der Commissie over de
Matigheid.

Do Voorzitter kondigt aan, dat hij gisteren namiddag het zooevengenoemde Rapport
had ingezien, en bevonden had, dat het onrnogelijk zijn zou hot behoorlijk te behan
delen, zoo het ni~t in handen van al do leden was. Hij had hot daarom naar den
drukker gezonden, die beloofd heeft hot heden bij de opening der Vergadering gereed
to zullen hebben. Daar hot Rapport, dat nu elken oogenblik verwaoht wordt, nog aan.
de loden moot worden ter hand gestold, zal hij inmiddels de verdere behandeling van
hot Rapport der Commissie van Revisie aan do orde stellen.

No.115.—Verlaging No. 115—Vormindering in den prijs van Attesten of Cortifleaten van lidmaat
van den prijs van sehap tot &~n shi1lin~—wordt door do Coinmissie niet weusohelijk goaeht.
Certificaten, onz.

Ds. G. F, Marais, ondersteund door Ds. Buchner, stolt do aanneming van hot
Besehrijvingspunt voor;

Do Ouderling van Burghersdorp, ondorsteund door Ds. Corrnaek :—“ do aanneming
van do aanbeveliug der Commissie;”

Ds. Do Wet, met don Ouderling van Tulbagh :—“ de vermindoring van ctrie tot
twee shillings.”

Niet aangenomen. Het Amondoment van den Ouderling van Burgorsdorp wordt door de Vergaclering
aangenomen.

No. 116—Ingetrok- No. 1 16 wordt, met verlof, door Ds. Robertson ingetrokken.
117 en 118— Do in Nos. 117 on 118 voorgestelde wijzigingen van Artt. 191 on 338 worden

Wijzigingen van zonder diseussie goedgekeurd.
Artt 191 en 338— Hot Rapport der Commissie over de Matigheid wordt flu golezen; wat ook
rr de gosehiedt met do ontvaugen Petities, voor zooverre zij op dit onderwerp betrekking

Matigheid. hebben en van elkander versehillen.
No 168—Verzoek No. 168 van hot Ontwerp, het verzoeksehrift van Diciken J. P. de Wet bevattondo,
schrift van Diakedn wordt behandeld in § 1 van bet Rapport, en eerst besproken.
Christen bedwel- Aan do diseussie nemen deel Di. Ahrbeck, Do Wet, do Assessor, Stoijtler, W. P.
nienden drank mag do Villiers, Muller, Leipoldt, Moorroes, J~. H. Hofmeyr, Jr., Dr. Hofnioyr en do Ouder
maken. ling van Somerset West.

Voorstellen, Onder de bespreking komen de hioronder genoomde voorstellen in do volgende
ordo ter tafel:

Door Dr. Kotzé, ondorsteund door Ds. Cormack: “Dat de aanbeveling der
Commissie worde aangenomen.”

Door Ds. De Beer, gesecondeerd door den Ouderling van Lady Grey: “Dc aanbe
young der Commissie op § 1 worde aangenomen tot op de woorden ‘Synode van

Door Ds. Ahrbeek, met den Ouderling van Ventersstad: “In hot Rapport van do
Commissie over do Matigheid worie, in autwoord. op Besehrijvingspunt 168, na de
woorden ‘geoorloofd is’ bijgevoegd: ‘en dat do Christen het regt Iieeft bedwelmenden
drank to maken, en do opbrengst daarvan tot onderhoud van zijrl huisgezin en tot
uitbreiding van Gods koningrijk to besteden.’”
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Door den Eersten Ouderling van Kaapstad, met den Ouderling van Somerset
West: “Do HoogEerw. Synode spreke als haar stellig gevoelen uit, dat do Bijbel,
Gods Woord, den Wijnbouw noch het matig gebruik van wijn verbiedt; zoodat van
niemand, die zijn bestaan vindt in den wijnbouw of in den handel daarin, kay gezegd
worden, dat hij tegen Gods Woord handelt.”

Door Ds. Moorrees, met Ds. Mos~ort: “Op do vraag van Diaken J. P. de Wet,
nam~lijk of hot den Christen geoorloofd is bedwelmenden drank to maken van den
wijnstok en dien tot geld to makon tot ondorhoul van zijn huisgezin en uitbreiding van
Gods Koningrijk, antwoordt de Synode: Ja!”

Door Ds. Leipoldt, met den Ouderling van BurgersJorp: “Aan de aanbeveling
der Commissi~ worde toegevoegd: ‘inits daarin niot togen de liefde jegens den naaste
gehandeld wordt.’”

Door Ds. J. Neethling, Sr., met den Ouderling van Stellenbosch.: “De Synode
autwoorde op do vraag aan haar gedaan: Ja, met inachtneming van do Christelijke
voorzigtigheid, ons door Gods woord, de wet des lands en do liefde tot den naaste
bevolon.”

Na de Pauze vraagt de Ouderling van Groonepunt, die heden morgen niet tegen
woordig was, ale punt van orde, of hot verzoekschrift thans in behandeliug niet in
strijd is met de laatste paragraaf van Art. 64 der Kerkewetten? waarop de Vergaclering
NEEN antwoordt.

Eone pas ontvangen X{emorie, geteekend door 221 loden uit Wellington, tegen de
Afechaffing, wordt gelezen.

Do disoussie wordt flu voortgezet door Ds. do Beer, die voor de Pauze aan hot
wdord was.

Na hem spreken no.z Di. Naude, Jooste, J. W. Louw, Maeder, do Actuarius,
Steginanu, Van Velden, Dr. Kotze, en de Ouderlingen van Simonsstad, Van-Rhijn~
dorp, Britstown en Noordor Paarl.

Do Vergadering neemt het amendement van De. J. H. Neethling, Sr. met 121 Amendement van
stemmen aan. Ps. Neethllng aan

Do Voorzitter kondigt nu aan, dat do Avondzitting, waartoe op 1.1. Vrijdag is g~om~
besloten, heden avond to 7 uro zal gehouden worden.

Nos. 169, 170 en 171 wordon in hot versiag, thans aan de orde, tozamen besproken. Nos. 169, 170 en
Naar aanleiding van No. 169 diont do Ouderlin.~ van Noorder Paarl hot volgende ~71~1~ ~fsohaf

voorstel in, dat ondersteund wordt door dien van Somerset West: ~ eweging.
“Do Synode spreekt duidelij k ale haar gevoelen uit in zake de Mechaffings

beweging, dat dezelve niet gegrond is op Gods woord, en dat doze beweging berekend
is do grootete wanorde en on4enoegen in onzo Kerk to brengen, on dat hot Sacrament
des Avondmaals door Jezus zeif ingesteld, daardoor in ~evaar gebragt zal worden;

“Daarom acht do Synode zich goroepen tegen hot drijven in verband met do zaak
der algeineene onthouding, ale beroering in onze Kerk veroorzakende, beslist en ernstig
te waarschuwen; terwiji zij aan don anderen kant do bedoelingen van hen, die ij veren
voor de rodding van don dronkaard, in geenen deole wil miskennen.”

Na hem epreokt Ds. W. P. do Villiers, tor toelichtin~ van het Beschrijvingspunt
door hem ingezondon, en te vindon onder No. 170 van het Ontwerp, dat hij, met
ondersteuning van den Ouderling van Catheart West, ale voorstel inthent.

Ds. Maeder neemt voorts hot woord ter toelichting van het door hem ingezonden
Beschrijvingepunt No. 171, en eindigt met do aanbevoling der Commissie daarop te
ondersteunen.

In den Avond komt de Vergadering op den bepaalden tijd weder bijeen. Volgens Avond~itling —

besluit, bij het verdagen der discussie over do Binnenlandsehe Zending gonornen, wordt De B~nne~n1andschci
hot Rapport der Commiesie over do Zending, dat daarover handelt, in Comit~ Generaal~ OOID1t~

besproken.
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Den ~ersten Ond.erling van Eaapstad wordt verlof gegeven, aan zijn voorstel,
vroeger ingeleverd, toe to voegdn, dat hot, indion aangenomen, in werking zal komen op
den lsten November 1887.

Ds. Rabie, onderstdund door Ds. J. II. Neethling, Sr., dient eon under voorstel in, P
ten doel hebbende eon toevoe~sel act’ No. 2.~ vail Art, 52, dat bij do vroeger iugediende
en thans onder behandeling zijildo gevoegd wordt.

Afwezig is geweest Dr. Rcitz.
Na het lezen der Kiaduotulcu, wordt hot daukgebed geclaan door Ds. C-. W.

Stegmanu.
0-eresumeerd en onderteekeud, op heden, den 29sten October 1886~

VEERTIENDE ZITTING,

Vrijdc’q, den 29~ten October 1886.

Na het gebed door Ds Maeder, worden de Notulen der vorige Zitting gelezen en
aangenoInefl. -

De discussi~ over De discussie over Nos. 196, 1 i 0 en I fl van het Ontwerp wordt voort~ezet.
de afsohaffiagsbe- Ds Ross ondersteund door Dc- ~Iacder, client dit arnenclernent in: ‘ Be aanbeve
weging voortgezet. . ‘ . . -

1mg der Cornm~ssie worde aan~enomefl met de ‘.‘olgende v~iandeimgen
In 1, tussehen “door” en “afschaffiugsbeweging” worde ingelascht den str~jc2 over;
In 2, voor “regte” schrijve men beste;
In 4, in plaats van “den broedor” worde gelezen: do ,çyeloov~gen, hetz~J afzonderl~jk,

hetzij door ve-reenigiflhiOfl.”
Ds. Ahrbeck, gesecondeerd door den Ouderling van Prieska, wil het volgende:

ccDeze Vergadering is van oordeel dat de Afschaffingsbeweging niet op Gods Woord
gegrond is.”

Over do zaak in discussie spr~~ken I ‘i. ~W P. Rous~oau, de Assessor, J. 0. J-. Krige,
C. Murray en Ross, en de Ouderlingeri van Richmond, Van-Rhijnsdorp en Groenepunt.

I)s. Muller is nog aan bet woord als hot tijd is voor do Pauze.
In de nannddagzifting voeren, na Ds. MulLr, het woord Di. Jooste, Marchand,

Naudé en Ahrbeck en de Ouderlingen van Lady Grey, Beaufort eu Albanie.
In deze zitting worden nog twee voorstellen ingeleverd :—

Door Ps. Ste~inann, ondursteund door Ds. ~T. El. Neethling, Sr.
“Be Synode erkent bet be~inseI dat de Keik, zooais Christus hear besternd heeft

fe zijn, de groote Vereeniging is weardoor huip en boil den zondaar aangeboden en
gebragt worden, en grondt hare hoop voor de redding en bewaring der menschheid op
de vervulling der uitdrukkulijke belofte aau haar gegeven.

“Zij let tevens met beiangstelling op de pogingen van leden der Kerk, die zich
onderling verbinden ter b~strijding van bijzoudere zonden, als die der onmatigheid, en
waardeert huiine ye rklaarde drijfveren.

“Zij meent cchter in liufde met nadruk to moeten waarsohuwen tegen het gevaar
van eenzijdigheid en overdi’ij ving, en alien te vermanen tot Christelijke vooiziobtigheid
en wederzijdsehe v0rdraagzaamheid-”

Ret andere voorstel, van Dc. C-. F. Marais afkomstig en gesecondeerd door Ps. Be
Beer, luidt a~dus : “ Du Syuode is van oordeeI dat zij geene b~tere uitspraak in zake
de Onthouding doen kan, den gesebied is iii 1883, en wenscbt bij dezen het uit te
spreken, dat zij nog hLtz~lfUe gevoelen is toe2’edaa ~

Afwezi~ zijn gcweest B1. Reitz Dc. Jioiak, do ()ucierling van Wijnberg, en Ps,
0. A. Scholtz en de (udeilii g van Porterville, welke beide Iaatsten verti’okken zijn.

De Klad’iotulen worcidll gelezen, waarna Dc. A. ~, Louw het dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekerid op heden, den lsten November 1886,
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VIJFTIENDE ZITTING,

Macinclag, den isten Yovember, 1886.

Ds. Muller doet hot gebed, waarna do Notulen der zitting van 11. Vrijdag worden
gere~umeerd en onderteekeild.

Dc Voorzitter benoemt Di. Robertson en Van Wijk ais (iommissie tot het opstel~
len van den Herderlijken Brief.

Aan do Commissie voor het Kerkeiijk Handboek wordt op2edragen ook voor het
opmaken en bekend stellen van cone lijst der Stukken 011 Gesehriften, waartoe onder
No. 168 besloton is, to zorgen.

Ds. Robertson vestigt, bij motie van orde, do aandacht der Vergadering op voor~
steilingen in zeker nieuwsblad ge~even van enkole leden der Synode, waarvan hij hot
soheove en onware aantoont.

Drie Memories, door do Commissie van Orde ontvangen, worden aangekondigd ~remorie~.

en ter tafci gelegd, alien nit Beaufort; ~no met 26 naamteekeningen over do Af
sohaffingsbeweging enz., in dezeif do bewoordingen als do ineesten der vroeger ontvan
gene, die dit punt raken ; ~ne, geteekend door 101 zioh noemende leden der Kerk,
tegen het gebruik van hot Engeiseli bij eateehisatie en aanneming; cu é~ne door 68
tegen Staatstoeiagen op scholen.

Aan do discussie over hot Rapport der Matigheidseommissie, die nu wordt voort- De discus~ie over
gezet, nerndn dool do Ouderiingen van Goudini, Britstown en Wiliowmore, en Di.
Moorrees, Leipoldt, Steljtier, Dr. kotzé en Albertijn.

Onder do disoussio werd voorgesteid door Ps. Moorrees, en ~esecondeerd door
den Ouderling van Voutersetad : “ Do Synode, ziende op do toenernende beroering,
veroorzaakt door do Afsehaffingsbeweging in do Kerk, en vreezendo voor do gevolgen
in do toekomst, moot met diepe smart erkennen, dat do dronkensehap een kwaad is
dat steeds vole siagtoffers eischt en waartegen zij alie loden der Kork en inzonderheid.
do opzieners dor gemeenten ernstig verrnaant te waken en to strij don. Zij verklaart
dat do Kerk van Christus do regte vereeniging is ter bevordering van matigheid in
alies, en do getrouwe Evangehebediening hot van God vorordeudo middel tot bekee
ring des zondaars. Zij i~eurt ten sterkste af alle p0gm en om, op grond van Gods
Woord, het ~ebruik van wijn of storken drank to veroordeelen, en verklaart zich be
slist tegen elk Genootsohap, dat nevens de iidmaatsbolofte en bij de Christelijke be
lijdenis in ~nze Kerk nog eon anderen ei~eh tot eon Christehj ken w andel stelt, en
alzoo feitelijk do Evangolieverkondiging als middel ter rodding ook van den dronk
aard miskent.”

Door Ps. Albertijn, ondorstound door Ds, Steijtler, wordt dit Amendement inge
diend:

“ Do Synode erkent, dat do dronkensehap eon ~ ersehrikkelijk kwaad en eene
groote zonde is, die ook onder ons yolk vole slagtoffers eischt, en vermaant daarom
alle leden der Kerk en vooral do voorgangers, om tegen doze zonde to waken, te bid
den en te stiijdon.

“ Do Synode hoeft opgemerkt dat, onder do middelon, die aangewend worden oin
deze zonde to keer to gaan, dat der Afsehaffing of Outhouding is. Haar oordeel over
deze beweging is als volgt : Zij verkiaart dat, vol~ens Gods Woord, het don Christen
vrijstaat om ter zelfbeseherming zieli van hot gebruik van bodweimenden drank te
onthouden, of, gedreven door do liefdo tot den naaste, tot zUn bohoud, hem te bewe
gen zioh to outhouden, en erkent dat or langs dozen weg reeds voel goods is gesticht
voor tijd en ceuwigheid.

I
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“De Synodo keurt echter ten sterkste af zoodanige Afschaffings of Onthoudings
gonootschappen en bewegingen, die de strekking hebben de Onthouding te stellen in
plaats van eene waaraohtige hekeering tot God en een opregt geloof in Jezus Christus,
en die verder, door eonzijdige overdrijving en verkeerde Bijbelverklaringen, do strek
king hebben, den wijnbouw of hot matig gebruik van drank te veroordeelen, en dienten
gevolge ergernis en oneenigheid veroorzaken en vermaant do loden en voorgangers
der Kerk zich voor zulke overdrij vingen to wachten.”

Na do Pauze spreken Di. Truter, W. P. do Vilhiers, 0. Murray en Stegmann, do
tweede Ouderhing van Kaapstad en do Ouderlingen van Simonsstad, Ventersstad en
Prins Albert.

Do voorstehlen, door Di. Stegmann en Ross vroeger ingediend, worden, vódr hot
sluiten der zitting, met toestemming der Vergadering ingetrokken.

De ingecliende Vóór het uiteengaan komt do Vergadering overeen, de ter tafoh higgende voor
voorstellen in ban- stellen in handen eerier Commissie to geven, bestaande uit Dr. Hofmeyr en Di. W. P.

missiegesteld do Villiers, Moorrees, Leipoldt en 0. F. Marais en do Ouderlingen van Murraysburg
en Aberdeen, die traehten zal daaruit ecu zoodanig voorstel te vormen, als waarin do
Vergadering zal kunnen genoegen nemen; om hot morgen ochtend in te dienen.

Afwezig zijn geweest Dr. Reitz, Di. Retief, Hauman, Barry, Van Velden, Conradie,
P. du. Toit en do Ouderhi~gen van Robertson en Caledon.

Do Voorzitter deelt mode dat hij aan Ds. Horak verlof heeft gogeven de Verga
dering to verlaton.

Na het lezen der Kiadnotulen, wordt het dankgebed gedaan door Ds. 3. EL
Neethling, Sr.

Geresumeord en onderteekend op heden, den 2clen November 1886.

ZESTIENDE ZITTING1

Din~scla9, den 2clen November 1886.

Ds. Retief doet het gebed, waarna de Notulen der laatste zitbing worden
geresumeerd en onderteekend.

Op voorstel van Ds. 3. II Neethhing, Sr., wordt besloten, voor het tegenwoordige
Art. 65 c te suspendeeren, en in deze Synode geen verder Broederhijk Onderhoud te
hebben.

De Voorzitter deelt mede, dat hij van den Leeraar der Schotsohe Kcrk eon ‘verzoek
heeft ontvangen om den tijd te bepalen, wanneer de Vergadering eene Deputatie van
Vertegenwoordigers van Zusterkerken in deze stad zal kunnen ontvangefl.

iJeze tijdsbepahing wordt aan den Moderator overgelaten.
Daar do Commissie, gisteren vódr bet sluiten benoemd om de ingekornen voor

stellen in zake “do Afschaffing” te overwegen, nog niet haar Rapport heeft ingezonden,
‘wordt hot Rapport der Commissie over de Examina gelezen.

Nadat dit geschied was, wordt bet volgende Vershag van de eerstgenoemde
Commissie ontvangen en gelezen :—

Vooratel dozer “Dc Synode, met groote aandacht in overweging genornen hebbende do verschil
Commissie. lende voorstellen bij haar ingediend met betrekking t~t de vraag omtrent bet geoor

loofde van Afschaffingsgenootschappen in de bEstrijding der dronkensehap door midclel
van dezelve ;—

“Gelet hebbende op bet verzoek van ecu aantal leden der Kerk tot het uitspreken
van ecu duidelijk gevoelen in deze zaak, met hot oogmerk dat de onrust en vrees,
die de ge~ioedereu van sominigen storen, tot bed~rin~ wordeu gebragt ;---
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“ Gehoord hebbende naar de uiteenzetting van de redenen waardoor de vóór
en tegenstanders der Afschaffing de zaak bepleiten ;—

“Gezocht hebbende om een uitspraak te doen, waarin aan de waarheid van Gods
Woord do eere zal gegeven worden, en de vrede, waar die gestoord is, her
steld ; —

“Heeft bevonden, van do zijde der Bestrijders der Afscheffing, dat zij hunne
bezwarea gronclen op het Woord Gods en de leer der Kerk, aismede op de gevaarlijke
strekking in do toekomsb van de beginselen waarop de Afsohaffing rust. Zij meenen
dat de onderlit-ige verbindtenis tob onthouding leiden zal tot de invoering van het
beginsel van ‘raak en smaak en roer niet aan,’ dat door de Schrifb zoo stellig wordt
veroordeeld, en dat den Christen van uib zijne vrijbeid orn alle dingen met dankzeg
ging te genieten, oncler een juk der dienstbaarheid zal brengen. Zij besehouwen, als
onvermijdelijk gevoig der onthouding, do veroordeeling van eene gave, die van God
komt, en van eene nering waarin God verheerlijkt kan worden, en van Broeders in
het gebruik hunner Christelijke vrijheid. Zij vreez~n voor het vertrouwen op eene
menschelijke instelling in plaats von de werking van Gods genade, in do gering
schatting van het Evangeliewoord als het voornamo middel tot bekeering ;—

“Aan do anclere zijde word or met groote kiem verzekerd, dat, terwiji or
wol genootsehappen. mogten. zijn, waartegen deze bosehuldigingen gelden, do
Afsohafflngswerkzaamhodon, waaraan sommige leden onzer Synode deeluemen, doze
dwalingen zorgvuldig vermijd.en. Zij verkondigen nergens, dat de wijn niot mag
gebruikt worden, of dat hot eon pligt is eon onthouder te worden. Zij oordeolen den
man niot, die den wijn met matigheici gobruikt of in Christelijke voorzigtigheid ziju
naaste aanbiedt. Zij meenon dat zij in Gods Woord eon vasten steun hebben voor
de vrijhoid om zich in hot geoorloofde te onthouden, en zion in do vorbindtenis daartoe
een van do hoorlijkste hulpmiddelon, in de dienst van dat Evangelie dat alleen kan
zalig maken.

“Do Synode, gelet hebbende op dit versohil van gevoolen, en ziendo dat men, na
eone disoussie van drie dagen, tot goon eonstemrnigheid was gekomon ;—

“Ziehzelve de vraag doende, of or geene mogelijkheid is om, binnen de perken
der Nod. Geref. Kerk, onder tegenwoordige omstandighedon plaats to laten voor man
nen, dio in eene middolmatige zaak alien zulke tegenstrijdige inzigten op Gods
Woord gronden, om in liofde tezamen to wonen en te werken ;—

“Lettonde op hetgeen Gods Woord voorschrijft (Zie Handelingen 15, Rom. 14 en
1 Cor. 8) in gevallen waar er tweederlei govoelen gevonden wordt in ééne gemoento,
en dos Apostels bevel, dat do eon den auder niet zal oordeelon noah veraehten ;—

“Geloovende aau do magt der liefdo om gernoederen to verbixiden en te verlichten,
zoodat do Geost des Heeren, bij schijnbaren strijd, toch eene waarachtige oenheid tot
stand kan brengen ;—

“Zoo is do Synode van oordeel, dat ook hior do liefde de band der volmaaktheid
zal wezen, en dat men elkander in langmoedigheid moot verdra~en, totdat hot den
Heere mogt behagen mu, met moor licht, ook meer eensgezindheid to soheuken; en
vermaant allen, die do Afsehaffing of Onthouding voorstaan, zich zorgvuldig to wachten
om pogingon aan to wenden, om hot gebruik van wiju of sterken drank op grond van
Gods Woord to verbiedon; om naast do lidmaatsbelofte en bij de Christelijke belijdonis
flog eon andere belofte to steilen ais onmisbaron eiseh tot eon Christelijk leven, of op
eenigerlei wijze do Evangeliebediening to miskennen als hot van God verordend middel
tot redding des zondaars.”

Ds~ Neethuing, Sr., oudersteund door Ds. W. P. Rousseau, stelt voor, dat hot
Rapport aangenomen worde, gewijzigd als volgt: in plaats van de woorden ‘die in eene
middelmatige zaak Gods Woord ‘—die in de onderhavige zaak~ meer dan een~
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zi~enswijze toegecictan zijn; en in d~ § beginnende: “Aan do ~ndere zijde “—na het
woord ‘Genootsehappen’ of personen to stellen.

Eene motie van Orde door Ds. Naudé, dat dit vorslag eerst gedrukt zal worden,
wordt niet goedgekeurd.

Naclat do di~cussie nog eenigen tij d was voortgezet, wordt repliek gogeven aan den
Ouderling ‘ran Noorder Paarl, die daarna, met toestemming der Vergadering, ziju
voorstel introkt.

Laitate amende~ Ret heden morgen ingeleverde Amendement van De. 3. H. Neethuing, Sr., wordt
ni,nt aangenrnnen. met 98 stemmen aangenomen.

Aanteekening dat zij in do minderheid gestemd helben yerzoeken Di. W. P. do
Villiers, Ahrbeck, .T. H. Krige, en do Ouderlingen van Noorder Paarl, Alexandria,
Van Rhijn~dorp en Vontersetad.

Diicas~ie over hot :Na do Pauze wordt do behand.oling van hot Rapport der Commiscie over do
Rapport wordt Matigheid ‘roortgozet.

No. 172 van hot Ontwerp is, gelijk door haar gemeld, door den voorsteller terug
ken. getrokken.
Op No. 173—Rap- Niar aanleiding van No. 173 besluit do Vergadering, op aanbeve1i~g der Commimsie,
port derCommi8sia ale volgt: “Do Synode wekke de loden der Kerk op, om met do Regering des lands
aange ° ~ mede to werken, om de dranklicentiewetten ten uitvoer te leggen.”

No. 174—goedge. No. 174 “In den Herdorlijken Brief worden de Loden der Kerk opgeroepen, om
keiird. tegon do zonde der dronkensehap to waken, en die to holpen bestrij den” wordt

goedgekeurd.
Do ontvangene Pa- Do Vergadering overweegt flu hot Versiag derzelfde Commissie in zake do
~ie~ ~ zake do ontvangene Petitiën.

a ug. Zij beschouwt, dat, door het in dozen morgen gevallen besluit, hot gevraagde

antwoord op do twee Petities uit Worcester, die onder I genoemd zijn, reeds gegeven is.
De. Stegmann stelt voor, dat do aanbevelingen ondor II a en c gegeven tezamen

zullen besproken worden.
Op voorstel van Dc. Steijtler, gesecorLdeerd door Ds. Pienaar, wordt besloten dit

niet te doen.
Linten Armees. Ds. Stegmann, ondersteund door den Ouderling van K imberley, stelt flu voor:

“Do Synode besluit, dat Linten Armees genootsohappen zijn, die buiton do Kerk
ontstaan zijn, en met haar in geenerlei verband staan, en dat zij zich daarom niet
geroepen acht een oordeel over dezelve uit to spreken.”

Do Scriba, gesecondeerd door den Actuarius, heeft dit Amendement: “Op punt
II a, iste gedeelte, antwoorde de Synode hetzelfde ale in 1883, Acta, pag. 49 § 4, en
spreke het vertrouwen uit, dat zoodanige linten door niemand gedragen zulle~ worden,
waar hot tot ontstichting d er gemeente strekt.”

De. Maeder, met den Ouderling van Richmond, wil: “De Synode gevoelt zich
niet geroepen om eon oordeel uit to spreken over do Linten Armees, doch aoht hot
niet raadzaam dat eenig lid der Kerk de godsdienstoefeningen bijwone, en vooral niet
tot de Avondmaalstafel toetrede, met eon onderscheidingsteeken van zoodanige
genootsohappen.”

De. Pienaar, ondersteund door Ds. C. Murray, heeft nog dit Amenclement: “Doze
Vergadering bevele den voorgangers onzer Kerk aan, zich, bij hot verrigten van hun
openbaar dienstwerk, van het dragon van onderscheidingsteekenen, ale onder do
zwakken ergernis veroorzakende, te onthouden.”

Ret Amendement van den Scriba wordt door de Ver. adering aangenomen.
De aanbeveling der Commissie op § II. b, wordt, zonder diseussie, goedgekeurd.

Goode Tompelie- Naar aanleiding van het gerappor~eerde op § II. c, stolt De. Dc Beer, gesecondeerd
ran, door den Ouderhng van Murrayeburg, voor: “Wat aangaat do Orde dor Goode
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Tempelieren blijve do Synode bij het bosluit van 1880, herhaald in 1883.”
Ds. Stegmaun, ondersteund door den Ouderling van Clanwilliam: “Do Orde der

Goode Tempelieren is eon genootsehap, dat buiten do Kerk ontstaan is en met haar in
geenerlei verband staat, weshalve de Synode zich niet geroepen acht eeu oordeel or over
nit to spreken.”

Do Eerste Oudorling van Kaapstad, gesecondeerd door den Ouderling van Middel
burg: “Dc HEw. Synode geoft aan de Petitionarisson ten antwoord, dat zij, wegens
gebrek aan kennis in doze, niet in staat is hot bestaan van hot Goode Tempoliorschap
goed of af to keuren.”

Ds. Do Beer is aan hot woord, als do Vergadering geadjourneerd wordt.
Afwezig zijn gewoest Dr. Reitz en Ds. Barry, on do Ouderling van Warrenton,

die verlof hoeft bekomen naar huis to vertrekken.
Na het lezen der Kiadnotulen, wordt hot dankgebed gedaan door Ds. W. P.

Rousseau.
Geresumeerd en ondertoekend op heden, den 3don November 1886.

ZEVENTIENDE ZITTING~

~. Woensciag, den 3den November 1886.
Na gebed door den Ouderling van 0-oudini, worden do Notulen dci’ zitting van

gisteren gelezen en goodgekeurd.
Ds. Do Beer, die gisteren aan hot woord was bij hot adjourneron, gaat voort met

zijn repliek op zijn voorstel over de Orde der Goode Tempelieron, waarna het Amende
ment van Ds. Stegmann met 67 stemmen aangenomen wordt.

Daar hot Rapport der Commissie over do Matigheid hiermedo afgehandeld is,
wordt de dank der Vergadering haar toegebragt.

Ret verzoek van Ds. D. J. Pienaar, R.zn., van Kruisvallei, dat, volgons Verzoek van D~.
aankondiging nu aan do orde is komt ter sprake. D. J~. Pie~aar van

Kruisvalloi naar deDr. Kotz~, ondersteund door Ds. Ahrbock, dient een voorstel in, dat later zal bespro- Re g t 8 0 ommissie

ken worden, daar do Vorgadering zich vereenigt met eon voorstel van Ds. Moorrees, dat verwezeD.

als motie van orde wordt ingediend, om namelijk doze zaak in handen dci’ Regts
commissio to stellen ten fine van Rapport.

In plaats van den Ouderling van Van Rhijnsdorp, die vertrokken is, wordt als lid
dozer Commissie benoemd do Ouderling van Lady Grey.

Ret Rapport der Rings Scriba’s, over eene moor aannemelijko indeeling der Verdeeling de~Rin
Ringen, wordt ingediond, en in Comit~-Generaal bohandeld. ~

Overeenkornstig do e~’rste aanboveling, daariu vervat, besluit do Vorgadering den
Ring van Clanwilliam op te heffen.

Voorts wordt besloten dat do Ring van Kaapstad zal blijven, zooals thans
zamengesteld.

Do Ring van Tulbagh verliest do gemeenten Caledon, Robertson, Montagu en
Vilhersdorp, terwiji or aan toegevoegd worden do gemeenten Clanwilliam, Calvinia,
Namaqualand en Van Rhijnedorp.

Dc Ring van Swellendam wordt vergroot met de bovengonoomdo gemeenten
Caledon, Robertson, Montagu en Villiersdorp.

Do Ring van Graaff-Reinet verliest Cradoek, torwiji titenhage en Humansdorp
or aan toegevoegd worden.

J
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De Ring van Albanie krijgt Cradoek, in do plaats van Uitenhage en Humansdorp,
die, zooals bovongemeld, bij dien van Graaff-Reinet gevoegd zijn.

Do Ring van Beaufort wordt vergroot met Amandelboom en Britstown.
De Riugen van George en J3urgersdorp blijven onveranderd.
Do Ring van Paarl wordt uitgebreid door do toevoeging van Piquetberg en

Porterville.
Dc Ring van Colesberg verlie~t Eritstown,
Na de Pauze wordt voorgest~Id door Dr. Hofmeyr: “Dat do in dezen morgen

gemaakte veranderingen niet zullen worcien goedgekeurd, maar do indeeling der Ringen
voorloopig blijven zal, zooals die nu is.”

Do Vergadering vereenigt zioh niet met dit Voorstel, en stemt ook tegen andere
daarna thgediende voorstellen ter Wijziging van onkele heden morgen voorloopig
goedgekeurde veranderingen.

Hierop wordt hot Cornité-Generaal opgeheven, en worden de besluiten, door hot
Comité genomeil, bekrachtigd.

Dr. Hofmeyr, Ds. Buchuer en do Ouderling van Montagu doon aanteekenen, dat
zij in cle minderheid gestemd hebben.

Tweede Rapport Hot Tweede Versiag van do Conimissie over do Fond~en wordt gelezen, met de
der Commissie over Rapporten die onder hare aandacht waren~
~ Onder do beapreking daai:van wordt besloten tot do herziening van do classificatie
fling der classifi- van Gomeenten voor hot Predikanten Pensioen Ponds, onder No. 187 van hot Ontwerp
oatio voor hot P. P. ~‘enoemd niet over te gaan.
Ponds — met toe- ~
gestaan. Hot verzoek om kwijtsohelding der bocte aan do gemeente van Prins Albert
No. 138 — Kwijt- opgelegd door late deelname am dit Ponds, onder No. 138 genoemd wordt
scheMing van Boo
te aan Prins Albert toegestaan.
—goedgekeurd. Do overweging van No. 139, aismede van cen later ingokomen verzoek van Prieska,

van gelij ken aard, worcit uitgesteld.
Nos. 140 — 147—. Do in Nos. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 en 147 voorgestelde
Verandering van wijzigingon van Artikels 390, 391, 393, 396, 397, 400 en 403 del’ Kerkelijke Wetten
~r~- worden goedgekeurd.

Ponds — aangeno- Afwezig is geweest Ds. J. R. Albertijn.
men. Dc Voorzitter deelt mede dat do Ouderling van Van Rhijnsdorp en Ds, Barry

yerlof hebben ontvangon om to vertrekken.
Do Kladnotulen worden gelezen, waarna do Ouderling van Burgersdorp hot

dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteokend op heden, den 4den November 1886.

ACHTTIENDE ZITTING.

Donderda1, den 4clen November 1886.
Do Ouderling van Barrydale doet het geb~d.
Na bet resumeren der Notulen wordt de behandeling van hot Rapport der Corn

missie over de Fondsen voortgezet.
Nb. 139—Vorande- No. 139 van hot Ontwerp, dat gisteren bleef overstaan, wordt behandeld.
ring der olassifi- Overeenkonistig daarmede stelt de Ouderling va~ Maraisburg onderstound door
catie van I~araxs- •

burg—toegestaan. Ds. G. Murray, voor: Dat deze gemeente voor het Predikanten Pensioen-Fonds in
do V~ercle Kiasse zal worden geplaatst.~~

Na verwerping van ecu Amendement van Ds. Maecler, ondersteund door den
Assessor, om haar tot do Derclo Kiasse to brengen, worth het voorstel aangenomefl.
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Ds. A. A. Louw verzoekt aanteekening, dat hij in de minderbeid gestemcl heeft.
Nu wordt besproken bet verzoek van Ds. Ahrbeck, om de Gerneente Prie~ka Do. van Prieska.

onder de VIercle Kias te plaatsen, en de rente te doen berekend worden van den dag
der bevestiging van haar eersten Leeraar; welk verzoek door Ds. Jooste gesecon
deerd. wordt.

Ds. W. P. Rousseau, ondersteund door Ds. J, W. Louw, stelt voor opneming in de
Vierde Kiasse, doch zonder kwijtscheldiug van eei~ige rente.

1)e Vergadering vereenigt zich met h~t Amendemerit met 57 tegen 53 stemmeri.
Ds. Moorrees geeft kennis, dat hij aarizoek doen zal om verlof tot revisie van

dit besluit.
Op aanbeveling der Commissie besluib de Vergadering, dat het Predikanten Pen- £50 aan hot Kerk.

sioen-Fonds aan het Kerkelijk Kantoor de SOflh van £50 per jaar zal betalen, als de Kantoor voor administratie, zoodra

Administratie van dit Fonds onverhoopt mogt overgaan tot bet Kerkelijk doze in handon va~
Kantoor, ‘t Kantoor is.

Een Voorstel van Ps. G. F. Marais, om Art. 394, waarop, oncler de discussie,
de aandacht der Vergadering ~evestigd werd, in overeenstemming te brengen met
Art. 393, wordt als Motie van Orde ingediend, en in handen gesteld van de Commissie
over Wetsveranderingen.

Daar bet Versiag over het Predikanten Pensioen~Fonds nu is afgehancleld, wordt Dankbetuiging
de dank der Vergadering den Quaestor toegebragt voor de bekwame wijze waarop hij den Quaestor vandit Foods.

de belangen van dit Ponds tot hiertoe heeft behartigd, en wel door het cenparig
opstaan van aI de leden, op verzoek van den Moderator.

Hot Versiag der Commissie over de Examina wordt gelezen, met de begeleidende Rapport der Corn.
stukken, over do Exaznina.

De aanbeveling dezer Commissie, dat No. 88 van bet Ontwerp: “De Sy-node No. 85—Wijzigingvan hot Reglernent
wijzige het Reglement voor het Admissie-Examen als volgt: In 1, a, een dercie, voor hot Adrn.issio
instede van ‘een vierde’ en in b, eon v~jfde, in plaats van ‘eon zesde’ “—zal worden Exarnen — aange
aangenomen, draagt do goedkeuring der Vergadering weg. nomon.

Eon voorstel van eon aantal leden van de Commissie voor het Admissie-Examen,
betreffende het inzenden van eon schriftelijk versiag door elken Examinator, na hot
afnemen van elk Examen, wordt, ter overweging der geheele Commissie, naar haar
verwezen; aismede een voorstel van Ps. W. P. de Villiers, dat de herziening van No.
8 van aanbeveling XXXIX ten doel heeft,

Nos. 89 en 90, die beiden bet gedeeltelijk dragen der Onkosten van hot Admissie- Nos. 89 en 90—Hot
Examen door de Examinandi beoogen, worden te zamen behandeld. gedeeltelijk dragondec onkosten door

Do Commissie stelt voor, dat elke Examinandus £1 is. zal betalen voor do do Exarninandi—
toelating tot dit Examen. goodgekeurd.

Ps, A. 3. L. Hofatoyr, met Ps. 3. H. Neethling, Sr., wil, dat de sona zal zijn
£1 lOs, Od,

Ps, Maeder, met den Scriba, stelt voor £2. 2s, Od.; welk Amendement aange
nomen wordt.

No, 84: “Do Synode make de noodige bepalingen ter instaatstelling van do No. 84—Do graad
Theologische Faculteit aan het Seminarium te Stellenbosch, om den graad van B. D van B. D. — naareene Commissie

to verleenen,” wordt door Ps. De Beer toegelicht, en, ondersteund door Ds, 3. H. verwezo~, en nit
Neethling, Sr., voorgesteld. gesteld tot do ‘rol

Hierop dient PS, 3. H. Hofmeyr, Jr., gesecondeerd door den Scriba, dit Anaende- gexde Synode.
mont in: “Do Synode benoeme eene Commissie om het al of niet wenschelijke to
overwegen van bet aanwenden van pogingen om do verkrijging der graden van B. B,
en D. D. voor do Predikanten onzer Kerk mogelijk te maken, en bij de volgende
Synode Rapport in te dienen.”

Pit Amendement wordt aangenomen.
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Nos. 85 en 86— Na de Pauze worden Nos. 85 en 86, die wijzigingen ia Artt. 337 en 169 voor
Wijziging van Art, stellen, op aanbeveling der Commissie, goedgekeurd.
~ Op No. 87, dat bet verpligtend maken van hot Candiclaats Examen (Art. 166)

N 87 D ~ h ~ beoog~, rapporteert de Commissie, dat, naar hare meening, Art. 193 genoegzaam voor
afleggeav:n het ziet in hetgeeri door dit Beschrij vingspunt gezocht wordt, waarom zij niet noodig acht,
Proponents Exa- dat bet zal worden aangenomen.
r~m d~ Ds J. H. Hofmeyr, Jr. stelt, na toeliohting, do aanneming van dit Beschrij vings
kanten zal geeischt punt voor, waarin Ds. C. Murray hem ondersteunt.

,~—niet toe- Ds. Jooste, gesecondeerd door Ds. Steijtler, wil, dat do Aanbeveling van hot
Rapport zal worden goedgekeurd.

De Vergadering neemt het Amendement aan.
De Comrnissie ontvangt flu den dank der Vergadering voor het werk door haar

gedaan.
Nos. 26 en 27—De Nos. 26 en 27, die be~den de Verkiezing van Predikanten en Kerkeraad~leden op
Vrije Verkiezing. eene andere wijze, dan tot hiertoe gebruikelijk was, ten doel hebben, worden te zamen

besproker~.
Na de lezing van het rapport der Commissie, die benoemd was om deze zaak te

overweger, en van eene Memorie van Kaapstad, geteekend door 275 zich noemende
hden, ten gunste van de Vrije Verkiezing, wordt door Ds. C. Murray, ondersteund
door den Oudeiling van Burgersdorp, voorgesteld, dat de aanbeveling der Commissie
worde aangen omen, welke luidt als volgt: “Dat UHEerw. Vergadering hot thans
vigerende Kiesstelsel on veranderd late.”

Ds. A. J. L. Hofmeyr, gesecondeerd door den Ouderling van Ventersstad, wil,
dat No. 27, waarin voorgesteld wordt de verkiezing van Predikanten en Kerkeraads
leden to laten geschieden door Afgevaardigden uit de Versohillende Wijken der
Gemeente, met de leden van den Gecombineerden Kerkeraad, zal worden goedgekeurd.

De Ouderling van Murraysburg, ondersteund door dien van Aberdeen, dient dit
Amendement in: “Do Synode is van oordeel, dat de tijd nog niet daar is de Vrije
Verkiezing of Vrije Stemming, zooals om*chreven in Nos. 26 en 27, in de Kerk in to
voeren, en acht hot ook niet wenschelijk zuiks toe te staan aan de Gemeenten, die or
om mogten vragen; en besluit aan de voorgestelde verandering in hot kiesstelsel geen
gevoig te geven.”

Aan do discussie, die over dit onderwerp gevoerd wordt, nemen deel Di. A. J. L.
Hofmeyr, J. H. Neethling, Sr., Maeder, McGregor en Sbegmann, en de Ouderlingen.
van Venters~tad, Simon sstad, Burgersdorp, Richmond, Victoria West, Mtirraysburg,
Griquastad, Prins Albert, Franschhoek, Colesberg, Riversdale, Lady Grey, Britstown,
Middelburg en Aberdeen.

Dg. Muller is nog aan het woord, als do Vergadering geadjourneerd wordt.
Afwezig is geweest de Underling van Stellenbosch.
Na het lezen der Kiadnotulen, wordt bet dankgebed gedaan door den Ouderling

van Swellendam.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 5den November 1886.
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NEGENTIENDE ZITTING

Vrijclag, cl€n öden November 1886.

Na hot gebed door den Ouderling van Franschhoek, worden do Notulen der
laatste zitting geresumeerd en onderteekend.

Do Moderator kondigt aan, dat do Commissie, daartoe benoemd, aanbeveelt, dat
de Avonthnaalsviering door de loden der Synode zal plaats hobben op aanstaanden Maan
dag avond, to hali aoht ure, waarmede do Vergadering instemt.

Do disoussie over de Vrij e Verkiezing wordt voortgezet, waaraan, benevens Ds.
Muller, die gisteren aan hot woord was, nog deelnemen Di. J~oubert, Naud~, Jooste,
3. 0. 3. Krige, Steijtler, Dr. Hofmoyr, Van Wijk, A. Kriel on B. B. Keet, en do
Ouderlingen van Aliwal Noord, George, Groenepunt, Ventersstad en Prins Albert.

Onder de discussie steit de Ouderling van Groenepunt, gesecondeerd door Ds.
Naud~ voor :—“ Do Synode bepale, dat in gemeonten die zuiks be~~eeren, de verkie
zing van Predikanten en Kerkeraadsiecien geschieden zal door Afgevaardigden nit haar
midden, met voile regt van stemmen met de leden van den Gecombineerden Kerke
raad ;—deze Afgevaardigden jaariijks to worden gekozen door do niet-gecorisureerde
led.n der gemeonte, op eene daartoe belegde Vergadering, ondor voorzittersehap van
den Leeraar of Consulent der Gemeellte.”

Ds. Marchand, ondersteund door Ds. L. Hugo, hooft nog dit Amenciement :—

“ Do Synodo benoome oene Commissie om, even als in zake do Ordonnantie, eon kort
schrijvon to rigten aan do versehullendo Kerkoraden, do argumenton vóór en tegon
do Vrij e Verkiezing uiteenzettende, hen verzoekende do zaak zoo spoedig mogolijk
onder do aandacht hunner respectieve gemeenten to brengen, en bij de volgende
Ringsvorgadering versiag to doon.”

Do uitslag dor stemming is, dat do aanbeveiing der Commissie, door D~. C. Niut goedgekoiard.
Murray voorge~teld, aangenomen wordt.

Di. Maeder, Buchner, Do Beer en Naud~, en do Ouderlingon van Groenepunt en
Ventersstad verzoeken aanteekening, dat zij in do minderheid gestemd hebben.

Hot Rapport van d.c Commissie over hot Sehoolwezen wordt flu gelezeri. R~ppoit over h~t
Ret eerste gedeelte van Paragraaf 1 handelt over hot Doofstommen Instituut, Schoolwezen.

waaromtrent aanbevolen wordt, dat, daar do Penningmeester, do hoer Conradie, be- Nieuwe Penuing
d~nkt heeft, or wederom eon plaatselijke Penniugmeester worde aangesteld, en dat om~
de boeken, na behoorlijk geaudit~erd te zijn, in zijne handen worden overgegevon. InBtituut.

Met deze aanbeveling vereenigt zich do Vergadering.
Eene tweede aanbeveliug, dat or een collectedag door de Synode zal worden be- Geen vaste oollee

paaid voor doze Inrigting, wordt niet goedgekeurd. tedag or voor ba
De Vergadering besluit haren dank te betuigen aan do Commissie vóór hot Insti- paa

tuut voor Doof~tominen en Blinden, aan don aftredenden Penningmeester en aan het
onderwijzeud personeel, voor het werk door hen, elk in het zijne gedaan ; en hun, en
doze Inrigting vooral, des Heeren rijksten zegen voor do toekomst toe to bidden.

No. 83 van hot Ontwerp wordt ingetrokken door Ds. Kriel en overgenomen door No. 83 — School
D~. W. P. do Villiers, die, ondersteund door Ds. Steijtler, voorstelt : “ Ret Ambt van Inspectoren.
School-Inspector in do ondersehoideno Ringen worde afgeschaft.”

Do Commis~ie bevoelt aan, dat het ambt niet zal worden opgeheven.
Ds. McGregor, gesecondeerd door 1)s. Maeder wil, “ dat do aanbeveling der

Commissie aangenomen zal worden” ; waarrnede do Vergadering zich vereenigt.
Met betrekkin~ tot do aanbeveling omtrent Zonda~seho1en, besluit d.c Ver ado- Zond~tgscho1en.

ring hot eorsto gedeelte, dat do sticliting van Wijk-Zoudagseholen begeert, sledlits als
een wenk der ~ynode to be~chouwen.
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Het tweede gedeelte worcit goedgekeurd, en alzoo besloten, dat elke Leeraar
jaarlijks aan den Superintendent van Onderwijs versiag zal doen van het Zondagschool
werk in zijne gemeente ; en dat er door hem een algemeen overzigt uit die Rapporten
zal worden opgemaakt en gepubliceerd in het Kerkelijk Orgaan.

Revisie van besluit Volgens kennisgeving vraagt Ds. Moorrees toestemming tot revisie van het
omtrent Prieska, besluit, gisteren met betrekking tot het verzoek van den Kerkeraad van Prieska in
in zake classifiatie
toegestaan, en be- zake het Predikanten Peusioen-Fon-ds genomen.
sluit gewijzigI. Nadat de gevraagde revisie verleend was, wordt het genomen besluit vernietigd;

waarna het voorstel van Ds. Alirbeok, dat gisteren afgestemcl was, wordt aangenornen.
Dc Quaestor van bet Fonds, de Assessor, Di. G. F. Marais en Strasheim, en de

Ouderlingen van Aberdeen en Paarl doen aanteekenen, dat zij in de minderheid
gestemd hebben.

Nos. 81 en 82— Nos. 81 en 82 van het Ontwerp, die het Vrijwilli~heids-Beginsel op Soholen
Hot Vrij willig- raken worden in de volgende paragraaf van het Rapport behandeld.
heids-Beginsel op
Scholen. Ds. W. P. de Vilhiers, die eerstgenoemd Beschrijvmgspunt heoft ingezonden,

licht zijn voorstel toe en is nog aan het woord, als de Vergaderiug adjourneert.
Afwezig zijn ~eweest de Ouderhingen van Stehlenboseh, Wijnberg, Maraisburg en

Calvinia, en Di. J. H. Krige, I. H. Neethhing, Sr., I. W. Lonw en C. Rabie.
De Kiadnotulen worden gelezen, en het dankgebed wordt gedaan door Ds. ~[. P.

van Heerden.
Geresurneerd en onderteokend op heden, den 8sten November 1886.

TWINTIGSTE ZITTING.

Maancla9, den 8~ten I\Tovernber 1886.

Het gehed wordt gedaan door Ds. ~V[aeder, waarna de Notulen der zitting van
Vrij dag worden geresnmeerd en on derteekenci.

Ds. W. P. de Villiers, die Vr~jdag aan het woord was, gaat voort met do
toelichting van zijn Beschrijvingspuut, en dient daarop het volgende voorstel in,
ondersteund door den Ouderling van Willowmore :—

“Do Synode, overwegende dat het niet de pligt van den Staat is, inaar de roeping
van ouders (en voogden) voor het onderwijs hunner kinderen te zorgen ;—

Oordeelende alzoo, dat, in zake de Opvoeding, het Vrijwilhigheids Beginsel
behoort to gelden in plaats van Staatsdwang, en den Christenvader het Christelijk
Godsdienstig beginsel past, in plaats van het neutrale Schoolstelsel ;—

“Ziende dat, volgens aanbevehing XV, Art. 88, vraa~ 103 van den Heidel
bergschen Cateohismus en het Doopforiuuhier, de Kerk verphigt is voor hare gedoopte
kinderen het toezigt op hot onderwijs to houden, en niet de Neutrale Staat,—

“Besluit to verkiaren, dat do Vrije ~1hristelijke School voor Christenouders do
regte ~ehool is, en dat de Staat alleen dá~1r in deze handelend kan optreden, waar
ouders of uit phigtverzuini Of door onvermogen in gebreke blijven, en dat wel met
inaohtneifliflg zooveel rnogehijk, van der oucleren phigt.”

Na hem spreekt Ds. Cormack, die, gesecondeerd door den Ouderhing van Lady
Grey, voorstelt :—“ Daar hot thans bestaande Stelsel van Publiek Onderwijs, hoewel
(gelijk alle inenschelijke stelsels) voor verbetering vatbaar, reeds veel voortreffehijke
vruchten voor Staat en Kerk, en School en Maatschappij heeft opgeleverd,—ZoO
besehouWt deze Hoog-Eerw. Synode dit stelsel als hot beste voor hot hand (in hot
ahgemeen), en kan zij hare goedkeuriug aan hot ‘Vrijwihlig Beginsel’ in scholen
niet hecbten.”
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Aan do diseussie nernen~ voor do Pauze, nog deel Ds. McGregor en Dr. Hofineyr,
en do Ouderliug van Wellington; onder welke discussie flog dit amendeineut ter tafel
koint, voorgestelci door den Ouderling van Tulbagh, onclersteuud door den Ouclerling
van Nieuw Bethesda :—“ Daar hot gobloken is uit do Rapporten der Kerk—en
Gouvernements-Inspeetoren, dat hot tegonwoordig Schoolstelsel hot best beant
woordt aan do behoefte onzer Gemeenteleden, zoo besluit doze Vergadering to
bernsten bij het thans bestaande stolseL”

Na de Pauze wordt de diseussie voortgezet door Ds. Ross, die, gesecondeerd door
Ds. Jooste, dit Amendent lieeft :—“ Do Aanbeveling der Commissie worde aangenomen,
viz. dat, met hot oog op do verbeterde sehoolregulaties, onze Kerk zieli meer beijveren
moot ondersteuuing van Rcgeringswege to bekomen, vooral ook voor do Buitenseholen
en Scholon op Boerenplaatsen; ook flog, dat er vooral gezorgd worde, dat or goode en
Christelijko onderwijzers aan hot hoofd dier scholen. staan.”

Nadat flog Di. Steijtler, J~ooste, F. S. du Toit, Stegmann en Muller en do Niet aangenom€n.

Ouderling van Simoiisstad gesproken hadden, wordt, na rephiek door Ds. W. P. do
Villiers, dit laatste Amendement met bij na eenparigo stemmen aangenomen.

Do Voorzitter kondigt aan, dat vertrokkon ziju Di. P. D. Russouw, J. P. van
Heerden, Aiheit, en do Ouderlingen van Fraserburg, Villiersdorp, Steijtlerville,
Middelburg, Maraisburg, Calvinia, Warrenton, Caledon, Alexandria, Riobeek West,
Clanwilham, Moiltagu en Jiredasdorp.

Afwozig zijn geweest Dr. Reitz, Di. A. A. Louw, Van Wijk, Viok, Van Velden,
Pepler, Retief en A. P. Kriel en do Ouderliug van Groenepunt.

Na het lozen van do Kiadnotulen, wordt hot dankgebed gedaan door Ds. W. P.
do Vilhiers.

Geresumeord en onderteekond op hodon, den 9den November 1886.

EEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Din,cjscla~q, den 9clen November 1886.
Na hot gebed door Ds. W. Murray, wordou do Notulon der laatste zitting gelezen

en goodgokeurd.
Do dank der Vergadering’ wordt betuigd aan do Commissie over hot Schoolwezen,

wior Rapport nu afgehandeld is.
No. 12 van hot Ontwerp wordt toegehicht door den Scriba, die, ondersteund

voor Ds. W. P. Rousseau, voorstolt, dat cone Comiuissie benoemd worde, om de aanbo
deling, in dit Beschrijvingspunt vervat, to overwegen en daarop to rapporteren.

Do Cornmissio voor do grensschoiding tussehen Heidelberg en do naburige
geineenton wordt aangostold, en zal bestaan uit Di. J~. II. Noethling, Sr., G. W.
Stegmanu en 0-. F. Marais.

Do Commissie ter overweging van hot wenschehijke van stappen, ter verkrijging
der Graden van B.D. on D.D. door do Prcdikanten onzer Kerk, wordt aldus zamonge
steld: Di. J. H. Hofineijr, Jr., Dr. Kotzi, Reijueke, Do Beer, met Professor Marais.

Eon andor Rapport van do Regtseornmissie wordt behiandeld.
Hare aanbevoling op No. 152 van hot Ontwerp wordt aangonomen, viz: “dat No. 152—Verzoek-

ondor bestaaude omstaudigheden aan do Commissie van den Ring van Burgersdorp~ uit GriquL
volmagt worde verleend om, met dispousatie van Art. 45 § 2. aan hot verzoek van o~van~e •g~inS ig
Memoriahisten, bij goodvinden, to voldoen,”

Voorts wordt hot vorzoek van Do. D. J. Pienaar, R. zn., daarin besprokon Verzoek van Ds.
6 Pienaar van Kr~j~vaUei.
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Bij do diseussie, waaraan deelnemen Di. W. P. Rousseau, Moorrees, de Actuarius,
Dr. Kotzé, i. H. Neethuin~, Sr., 0, F. Marais, Rabie, Pienaar, J. 0. J. Kri~e, Robertson,
de Assessor en W. P. do Villiers, stelt do Seriba, ondersteund door Os. Maeder, voor: “dat
de aanbovelin~ der Conunissie worde aaugellOmell, met do bijvooging van de woorden

en art. 338,’ zoodat do aanbeveling der Commissie aldus zal luiden: ‘Dat do
Ordening door de Synode worde erkend, met dien veistande, dat, bij hot aannemeu van
ecu beroep in onze Kerk, de bevestigiiig gesohiede met inaclitnerning van artt. 327
en 338 onzer Kerkelijke Wetton.’”

Os. W. P. Rousseau, ondersteund door den Ouderling van Lady Grey, wil: “dat
hot Rapport der Commissie onvoranderd worde aangeuomen.”

Do Actuarius, gesecondeerd door Os. Steijtler, heoft dft A~iieudement: “Dc
Vergadering besehouwt do ordenillg van Os. Pienaar als niet overeenkomstig de
Bepalingen van ouze Kerk,—wil editor, do bijzondere ornstandigheden der Gemeento
‘Kruisvallei’ifl aanmerking nemende, do ordening erkennen, mits do Leeraren onzer
Kerk, die do ordening hebbon voltrokken, hem eon bewij s or van geven, en doze erkenning
niet zal worden besehouwd als eon precederis. l3ij boroeping in eene gemeente van
onze Kerk zal Os. Pienaar zich moeton onderwerpen aan artt. 338 on 327, alvorens te
kunnen worden bevestigd.”

Met dit Arnendement vereenigt zich do Vergadering.
Ds. Ahrbeok verzoekt aanteekening, dat hij in do minderheid gestemd heeft.

Voorstel van Ds. Eon voorstel van Os. J. H. Neethling, sr., haar in handon gesteld, moest naar
Neethuing, Sr. do Commissie over Wetsveranderingeu gezonden ziju geworden.

Dr. Hofmeyr wil, ondersteund door den Scriba, dat de zaak wel door do Regts
Commissie zal worden overwogen, ten fine van Rapport; terwiji Os. I. H. Neethling,
sr., gesecondeerci door Os. McGregor voorstelt, dat hot naar cone andere Commissie
verwezen zal wordell.

Het oorspronkelijke voorstel wordt aangenornen.
Dr. Kotz~ en Os. Pienaar doen aanteekenen, dat zij in do minderheid gestemd

hebben.
Dr. Kotz~ bedankt als Lid der Regtscommissie, wat de Vergadering, op voorstel

van Os, Maeder, toostemt.
Memorie van vier Hot laatste punt van dit Rapport behandelt eene memorie van vier loden uit do
kden nit do ge- Geme~nte Griquastad, bezwaren behelzende tegen den Kerkeraad dier Gemeente.
meente Griquastad. Hieromtrent adviseert do Commissie do Synode, do zaak naar den Ring, waaronder

de genoemde Gemeente sorteert, to vorwijzen, op grond van artt. 275 en 294.
Op voorstel van Ds. McGregor, ondersteund door Os. Keet, wordt doze aanbeveling

goedgekeurd.
Geene avondzittin- Als punt van orde wordt eon voorstel van den Ouderling van Swellendam
gen to houden. behandeld, ten dod hebbonde hot houden van avondzittingen, gedurende hot overige

van deze Synodale Bijeenkomst.
Do Vergadering stemt dit voorstel niet toe, doeh besluit do namiddagzittingen met

&~n uur to verlengell.
Deputatie van Af- Te 11 ure maakt eene Oeputatie van Afgevaardigden van Zusterkerken, nit de
gevaardigden van Kaapstad en hare onistreken, hare opwaehting bij do Vergadorillg, die, na door den
Zusterkerken. Moderator verwolkomd to zijn, bij monde van den Wel-Eerw. Heer Russell, Predikant

bij do Schotseho Gemeento, ecu adres voorloest; waarna eon liarer aiidere loden, do
Wel-Eerw. Hoer rfhompsou van do Wesleyaanscho Kerk, tot do Synode hot woord rigt.

Tevens best do Voorzitter eenon brief voor, die door hot Presbyterium van de
Vrije Kerk van Sehotland in Britsch Kaffei’land aan do Synode was gori~t, en hem
gisteren ter hand gekornen.

Nadat do Moderator in gepaste bewoordingen do Deputatie had toegegesproken,
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gaat do Wel-Eerw. W. 13. Philip, Leeraar ran de Independenten Kerk, op zijn
verzoek, voor in hot gebed~, in de Engelsohe taal, terwiji hij claarna hot gebed in het
Hollandsoh leidt.

Nadat do Vergadering haar Psalm 134 vs. 3 biddende had toegezongen, verwij
deren zich do loden der Deputatie.

Na de Pauze wordt bovengenoemde brief uit Kafferlanci (101’ Commissie voor
l3uitenlandsohe I3riefwisseling ter beautwoording in hauden gesteld.—Het Yersiag der Vers1a~ van bet
Commissie over hot Theologisch Seminarium met do begeloidendo stukkeu wordt gelezen. Thool. Sominarie.

Nos. 68 en 70 van hot Ontwerp wordon hot eerst daarin besproken, welke beiden N 7
de toevoegiug van eonige vakkon, waarin ondorwij s aan hot Semiuarie behoort gegeven V~e~de~g van
te worden, bedoelen. V~kken van Onder

Op aanbeveling der Commissie wordt besloton, doze voorstellon aan to nemen, €~ wijs—aange~1omen.
dien tell gevolge Bijbelsche Geschiedenis, T4Tetenschappeliik Overz~qt der Theologische
Vakken, Oordeel7~unde, Uitlegging des 0. en N. Testaments met Inleiding en Geschie~
der I~ ed. Geref, J~eik aan art. 149 too to voegen, en wel zoo, als ill do genoeinde
Beschrijvingspuntefl- voorgesteld, behalve dat “Zending Gesehiedenis,” en
“Gesohiedenis der N. G. Kerk” onmiddelijk na do woorden “Kerkelijke Gesohie
denis” geplaatst worden.

Yolgens No. 169 besluit de Yergadering, gelijk door de Commi~sie aanbevolen, No. 169—Wijzi-
dat art. 178 gewijzigd zal worden oveenkomstig do flu gemaakte verandering van~
art. 149.

No. 71 beveelt ook hot Kerkregt als Yak van Onderwijs aan h3t Seminarie aan. No. 71—Do opne
]Je Commissie berigt, dat hare aandacht er bij bepaald was, dat in art. 149 dit ming van K~rk

onderwerp voorgesebreven wordt, weshalve zij het voorstel aanbeveelt, indien het
blijken mogt, dat dit yak aan bet S~minarie niet behandeld is geworden. toegestaan.

Na korte to~lichting, stelt Ds. IVloorrees, ondersteund door Ds. W. P. de Vifliers,
do aanneming van dit deel van het Rapport der Commissie voor.

Dr. Kotz6, gesecondeerd door Ds. Maeder, wil: “dat het woord Ke.rkregt in art.
149 in art. 178 opgenomen worde.”

Ds. C. Murray, ondersteund door Ds. Steijtler, heeft bet volgende : “Do
Yergad.ering in aanmerking nemende, dat Kerkregt eon der Yakken is, waarin aan
het Theologisch S~minarie onderwijs zal worden gegeven en ook wordt gegeven, vindt
zoowel het Beschrijviugspuflt als de aanbeveling dar Commissie onnoodig.”

De Vergadering vereenigt zich met het Amendernent van Dr. Kotzé.
No. 72 wordt door Ds. J. A. Joubert toegelicht~ die, gesecondeerd door Ds. No. 72—Veranda-

Steijtler, voorstelt: “In art. 163 leze men B.A. voor ‘M.A.’” ring van K. A. in
De Scriba, ondersteund door Ds. Ross, dient als Amendement in: “1)e Art. 163—

Yergadering drage aan do Synodale Commissie op, om dit punt zamen met de
Professoren van het Seminarie te overwegen, en verleene haar het regt daarna, indien
noodig, na dispensatie van do Wet op dit punt, zoodanige veranclering in dezen te
maken als haar wenschelijk zal voorkomen.

Ds. W. P. Rousseau, gesecondeerd door Ds. Robertson, wil dat do aanbeveling
der Commissie zal worden goedgekeurd, dat namelijk “de voorgestelde verandering in
art. 163 niet worde gemaakt.”

Nadat Di. Steijtler, do Scriba, Ross, Dr. Hofa~eyr, J. II. Neethling, sr,, W. P. nio~ aangenomen.
Rousseau, Moorrees, do Assessor, Jooste, Strasheirn en Stegrnann over de voorgestelde
wetsverandering hadden gesproken, wordt h~t laatste Amendement aangenomen.

Nos. 73, 74, 75 en 77, die alien eene verandering van art. 165 (2) op hot oog No3. 73, 74, 75 en
hebben, worden gezamenhij k behandeld. 77—Veranderingen

Na toelichting en korte discussie, wordt hot volgende voorstel van den Scriba, ~d~r~Q~OkZ
ondersteund door den Ouderling van Nieuw Bethesda, aangenomen: “In

I
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art. 165 (2) worde, na bet woord ‘L3eraar’ ingelascht of clienstdoenc7,en ~
Ats Leden der Commissie, tot welker aanstelling heden morgen, naar aanleiding

van No. 12 van bet Ontwerp besloten was, worden benoernd de Moderator, de
Assessor, de Actuarius, de Scriba en Di. W. P. Rousseau, W, A. Joubert en G. A.
Maeder.

Afwezig zijn gewee~t Dr. Reitz en Di. Viok en Nauch~ en de Ouderling van
Wijnberg.

Na het lezen der Kiadnotulen, wordt bet dankgebed geclaaan door den Ouderling
van Victoria West.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den lOden November 1886.

TWEE-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Woensciag, den lOden November 1886.
Ps. Viok doet bet gebed, waarna de Notulen van gisteren worcien geresumeerd

en onderteekeud.
Dag van ~1uiting. Op aanbeveling van de Commissie van Orde wordt besloten, de werkzaamheden

der Synode ten einde te brengen op aanstaanden Woensdag, en de plegtige sluiting te
doen plaats hebben op Donderdag voormiddag.

Dc behandeling van bet Rapport der Commissie over bet Tbeologiscli Seminarium
wordt voortgezet.

No, 76—ingetrok- No. 76 van het Ontwerp, daarin opgenornen, worcit door Ps. Robertson, na opgave
ken, van redenen, met toestemming der Vergaderiug, ingetrokken.
No. 78—Toevoe- No. 78 wordt toegeliclit door Ps. W. P. de Vilhiers, die, ondersteund door Ps. C.

ging aan Art. 149 Murray, voorstelt: “Pat in Art. 149 gevoegd worden, acbter bet woord ‘Godgeleerci
‘—toegestaan. heid’ de woorden inzonderheid cier Nederlan cisehe Gereformeerde Kerk.”

Na eenige discussie, waaraan deelnemen Di. Stegmann, Dr. Kotz~, W. P.
Rousseau, De Beer, Moorrees en Dr. Hofmeyr, wordt dit voorstel door de Vergadering
aangenomen.

Verzoek van ~. a. Het verzoek van den beer T. C. Dönges: “dat de twee en een half jaar, gedurende
Dönges — toege- welke hij aan bet Seminarie liospiteerde, voordat bij zijn admissie-examen finaal had
~taan. afgelegd, hem als twee voile j aren van studio zulien worden toegeke.nd,” wordt door de

Commissie aan de gunstige overweging der Vergaderiug aanbevolen, met opgave van
hare gronden daarvoor; en als een exceptioneel geval door de Vergadering toegestaan.

Dito van Former De vergunning, door den beer Former Sypkens, Tbeologiae Doctorandus van de
Sypkens do. Universiteit te Tltreebt in Holland, gevraagd, om tot bet Examen van Candidaten tot

den Heiligen Dienst albier toegelaten te worden, wordt verleend, met dispensatie van
Art. 174 (b en f), vanwege de redenen door de Commissie aangegeven voor hare
gunstige aa~abeveling van dit aanzoek. Aan Art. 174 (ci) zal ecbter door hem moeten
worden voldaan.

De jaarlijksche Hetgeen in do volgende paragraaf van bet verslag gerapporteerd wordt over dc
Colleote voor het nalatigbeid van vele gemeenten in bet doen van de Jaariijksche Collecten en bet

rdn ~ bij dragon tot bet Fonds van den Derden Hoogleeraar, geeft aanleiding tot eene breed
aar. voerige diseussie en de volgende voorstellen :—

Van Ds. Maeder, gesecondeerd door den Ouderling van Lady Grey: “Pat de
aanbevebng der Commissie worde aangenomen, om namehijk de ondersteuning der
Zusterkerken in dc naburige Staten in te roepon; beide Colleeten voor eike Gemeente
onzer Kerk verpligtend to maken; en aan de versehullende Ringen op te dragen, dat zi)
zorgen voor geregelde zamenwerking der Gemeenten onder bun ressort, en getrouwer
inzaniehng barer giften.”

j
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Van Ds. Pienaar, ondersteund door den Ouderling’ van Aliwal Noord: “Doze
Vergadering besluite, dat hot voortaan vei’pli~tend zij voor iedere Gemeento onzer
Kerk, eene Jaarlijksehe Bijclrago to loveron tot hot salaris van den Derdon bog
leeraar; en drago liet aan do Commissie van Revisio 01) orn, dienovereonkomstig, Art.
154 aan to vullen.”

Van Ds. J. W. Louw, onderstound door Ds. J~. R. Albortijn: “Do Synode drago
het anderrnaal aan do onderseheidono Ringen op, om Jaarlijks behoorlijk onderzook to
doen, of de Colloeton ~oor liet Thoologisdli Solninario, on do Bij dragon voor den Dorden
Professor, door al do Gemeenten onder don Ring sortorende, gelovord zijn; zij drage
het tevens aan do Seribas der Ringon op om jaarlijks hiervan vorsiag to doen aan den
Zaakgelastigde der Kerk.”

Dit laatste Amendement wordt aangonomen.
Voorts wordt besloten, dat op dezo zaak in den bordorlijkon Brief zal worden

gewezen; en dat de Soriba aan de Zusterkorken in don Oralljo Vrijstaat, do Transvaal
en Natal ecu sehrijven zal rigten, haar om geldolijko ondorsteuning ten behoevo van
het Theol. Seminarie verzoekendo.

De aanbeveling der Commissie van hot Voorstel dor Curatoren, “ dat do Gemeen- Verzoekdatdeaan
ten, die aandeelsregten hebben, wordon bowogon die regten op to govon,” wordt niet~
goedgekeurd. den opgegevon—

Na de Pauzo komt dat deol van hot Rapport ter sprake, dat ovor eon voorstel van niet aanbevoion.
Ds. ~[. H. Hofmeyr, Sr. handelt, en vau don volgenden inhoud is: “Of er al of niet
verandering zal gebragt wordon in den tijd voor vaoantie aan hot Seminario, zooals thans aan het Seminarie
die door de wet bepaald is?” het~een door do Commissie niet wenseheliik geacht wordt. — naar do Syn.

Comm. verwezon.Do Vergadering vereenigt zieli met hot volgondo voorstol van Ds. J. II. Hofmoyr,
Sr., dat geseoondeerd wordt door Ds. Ross: “Doze vraag worde gostold in lianden van
do Synod ale Commissie, die, na overweging daarvau zamon met do Cnratoren en
Professoren van hot Seminarie, hot regt zal hobben in dozen zoodanigo verandoringen
to brengen als zullen noodig geaeht worden.”

Daar flu dit Rapport afgehandeld is, wordt der Conimissio do dank der Vergade
ring daarvoor toegebragt.

Hierna wordt gelezen hot Rapport der Commissio over do Normaalsehool met do Versing over de
bijlagen. Normaalsokoo.

Ten gevolge der aanbevelingen daarin vervat, besluit do Vergadering :— Besluiten.
“ Dat dank zal worden betnigd aan Di. A. A. Louw en W. A. Aiheit, voor do

rnoeite en opofferiugen, die zij zich getroost hobben bij hot collecteeron ten. behoove
van do Normaalsehool.

“ Dat de Scriba do Vrijstaatscho Kerk door middel van hare Synodo zal bedanken
voor do mime bijdragen door hare Gemeenten voor doze Inrigting gegovon,

“ Dat No. 80 van hot Ontwerp, hetwelk cone verandering van Art. 119 voorstelt,
van Ds. Luckhoff afkomstig, aangonomen zal worden, met doze wijziging, dat do woor
den rekenkunde tot ctan do tiendeelicje breuken or aan toegevoegd worden, en dat do
woorden achter ‘ Griekseh’: tot aan enz., verandord zullen wordon in allereerste begin-
scion; terwijl tussohen do woorden ‘onder’ en ‘toozigt’ ingelascht wordt het woord
bthooriijlc, en do woorden ‘van do Leeraars’ wegvallen.

“ Dat aan do Kweekolingen der Norrnaalsehool voortaan £~0 per jaar zullen toege
kend worden nit do Synodale Sehoolkas, in plaats van £30, gelijk door de laatste
Synode was bepaald.

“ Dc aanbeveling van den Rector, dat er voor gezorgd zal wordon, dat bekwame en
geschikte jongelingen, die zich aau hot onderwijzersvak willen wijden, als Kweekelin
gen naar do Normaalschool zullen worden gezonden, wordt don Loden dor Vergadering
door den Moderator op hot hart gebonden.”

J



48

De Synode besluit haren dank te betuigen aan den Rector en zijne assistenten,
vooral den eersten, die hem ruim zeven jaren zoo trouw heeft bijgestaan, voor do
gewi~tige diensten die zij, door de Normaalschool, aan onze Kerk hebben bewezen.

Dankbeluiging aan Daar de beer Whitton, en twee der bedoelde Onderwijzers binnen bereik zijn,
andereOnd:rwij- worden zij door den Moderator, na door hem ontboden to zijn, in naam der Vergadering
zers. hartelijk toegesproken en voigens dit besluit bedankt, waarrnede do Vergadering hare

instemming betuigt, door bet opstaan van al de Leden.
Aismede san den Even alzoo ontvangt ook de heer S. V. Hofmeyr, die geen Lid der Synode, maar

V. Hof- eon der Curatoren is, den dank der Ver~adering, voor gewigtige in zijne betrekking
aan do Normaaischooi bewezene diensten.

Nos. 150 en 151— Nos. 150 en 151 van bet Ontwerp, die de daarstelling van een Ponds tot
~:7: ondersteuning van Huipbehoevende Gemeenten beoogen, worden tezamen behandeid, en

Gemeenten — aan- toegelicbt door de voorsteilers, Ds. Steijtier en Dr. Hofrneyr.
genomen. De Vergadering besluit eerst tot de daarstelling van zoodanig Ponds; en verwij st

daarna de verdere overweging dezer punten, ten fine van Rapport, naar eene Commissie
bestaande uit Di. Steij tier, Dr. Kotz~, Pienaar, Cormack, Van Veiden, Marchand,
Buchner en Ross.

Ret voigende Rapport wordt flu geiezen

Rapport der Coin- Rapport van de Commissie, aangesteid om de vormen voorkomende in Art. 16 (e)
~issio over Statis- en Art. 106 in doelmatiger vorm te brengen.
tieken.

Uwe Commissie beeft de eer bet volgende aan uwe Hoog-Eerwaarde Vergadering
voor te stelien:

1. Dat Art. 16 (e), Vorm A. en Art. 106 worden ineen gesmoiten, met wegiating
van No. 5 uit Vorm A en Nos. 1, 2, 10 en 12 uit Art. 106, zoodat Vorm A voortaan
zal iuiden:

“Roe groot is bet getal:
“1. Personen tot de Gemeente behoorende.
“2. Lidmaten.
“3. Gedoopten in bet afgeloopen jaar.
“4. Aangenornenen na gedane beiijdenis.
“5. Paren in bet buweiijk bevestigd.
“6. Zondagscboien in do Gemeente.
“7. Kinderen die de Zondagscholen bezoeken.
“8. Kerkscboien.
“9. Private Scboien.
“10. Districts Kostschoien.
“11. Eerste Kias Scboien.
“12. Tweede Kias do.
“13. Derde Kias do.
“14. Zendingscbolen.
“15. Kinderen die onderwijs ontvangen.”

2. Dat doze vorm jaariijks worde ingevuid.
3. Dat terwille van eenvormigheid en met bet oog op de noodzakeiijkbeid om

Vorm B voor den Ring to leggen de opgaaf daarin vervat geschiede van 1 Julij 18—
tot 30 Junij 18—.

4. ~Dat onder bet boofd “Ontvangsten” wo~den weggelaten:

I
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“Collecten voor hot TheoL Kweekschoolfonds; en
“ Do. voor het Normaalschoolfonds ;“

dat in plaats van
“Collecten voor hot Normaalschool Studiefonds” kome
“Collecten voor Hulpbehoevende ~TongeIingen ter oploiding voor do Evangelie

bediening ;“
en dat na

“Speciale Inschrijvingen of Collecten” kome
“Bazaars,” enz.
5. Dat onder hot hoofd “Uitgaven” worde ingevoegd
“Assurantie en Belastingen.”
Hiermede meent uwe Commissie hare taak to hebbon afgedaan.

DAVID Ross, Voorzitter.
G. W. STEGMANN, ~Jr.
A. P. KRIEI~.
A. J. L. HOFMEIJR.
A. D. Lucxnorr.
G. P. MARAI5, Scriba.

Bij de behandelin~ worden Paragrafen 1, 4 en 5 onveranderd goedgekeurd. Wat clesaangaande
A an § 2 wordon toogevoegd do woorden: met uztzonderirzq van do punten vroeger besloten wordt.

oncler Art. 106 genoemd, die om het derde jactr ingevuld worden.
Omtrent § 3 wordt besloten, dat do opgaaf in Vorm B zal zijn van 1 Januarij tot

31 December.
No. 103 van hot Ontwerp, afkomstig van don Ring van Albanio, en aldus luidonde : No. 103—goecige-

“Aan Art. 16 (o) Vorm B worde aan hot einde toogovoegd: doze vorm zal uiterlijk ~p keurd.

1 Julij vein elk jaar aan den Somba des Hi~’igs worden toegezonden,” wordt door Ds.
Roos voorgesteld, on, ondersteund door Ds. W. P. do Villiers, door do Vergadering
aangeflOlilefl,

Do Assessor licht nu eon voorstel toe, waarvan hij vrooger heeft kennis gegeven, No der XV111 AAN

namelijk dat No. XVIII der Aanbevelingen en Bepalingen worde geseirapt. BEVELING~N ~N BE-
Do discussie hierover is nog niet ge~indigd, als do Vergadering geadjourneerd~ spra

wordt.
Kennisgoving geschiodt, dat do Ouderlingen van Pikotberg en Laingsburg heden

vertrokken zijn.
Afwezi~ is geweest Dr. Reitz.
Na hot lezen der Kiadnotulen, wordt hot geboci gedaan door den Ouderling van

Nieuw Bethesda.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den liden November 1886.

DRIE~EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Donderda~q, den llden November 1886.

Na hot gebod door Dr. Kotz~, worden do Notulen der laatste zitting golezen,
goedgekeurd en ondertookend.

Do Assessor trekt, met toestemming der Vergadering, zijn voorstel in, dat gisteren doch ingetrokken.
bij do vordaging, onder discussie was.

Ret Rapport van do Commissie over do Zending wordt verder behandeld, en wel, Voortzetting der
golijk vroeger, in Cornité-Goneraal. disoussie over de

Do Moderator maakt, op verzoek der Vergadering, haar bekend met zijn govoelen Zending.

J



over do regte wijze van behartiging van hot Zendlingwerk in verband met onze Kerk,
en dient do voigende voordragt in, die met eenparige stoimuon aangenomen wordt,
nadat do voorstellen, vroeger door Drs. Hofineijr en Kotz~, Ds. Pienaar en den Eersten
Oucierling van Kaapstad ingodieiid bij do vroegere besprekiug der Zendingzaak in doze
Synodo, door lien waron ingotrokkon

Beshulten. “Na do breedvoorige behandeling dor Zendingzaak, goeft do Synode, in do vol
gonde uitspraak, haar gevoolon over do Bosehrij vingspunten, die voor hare aandaeht
zijn gebragt :—

“1. Zij erkent, da~ de uitbreiding van hot Koningrijk Gods do hoogste roeping der
Gemeente is, dat liefde or voor hot zeker toeken is van eon gezond geosteiijk lovon, hot
beste middel tot ondervinding va~ do kraeht des Heeren in haar midden, en do eenige
weg tot voile gelijkvormigheid aan Hem in Zijil liefde en work.

“ 2. Zij belijdt dot, even gelijk do Kerk over do gansehe aardo, zij goonszins don
drang dozer heerlijke rooping naar waardo hooft gevoeld, en buigt zich voor don Hoer
in sohuidbelijdollis en verootnioecliging, niet do begeerte om zieh op nieuw in gehoor
zaarnheid aan Hem voor dit werk to wijdon, en do bode dat llij haar ieere en storke
orn hierin Zijn wil to kennon en te doen.

“ 3. Om hiertoo to komon wiT zij alle ieeraron en kerkoraden or op wijzen, dat hot
aileen is door eene vurigo persooniijke liefde tot den Ileiland, do be~’eerte naar Ziju
verheerlijkillg op aarde, do gewilligheid olu alles op to offeren voor Zijn rijk, en. do
bekendheid met wat in Ziju rijk door Hem en Zijn yolk wordt gedaan, dat do viam van
den Zendingijvcr in hot hart brandende kan worden gehouden, en alzoo do kraeht
aangekweekt om op do gemeenten in dozen invloed uit to oofenon.

“ 4. Zij wil do Ringen wijzen op do noodzakelijkheid van in hunne zamenkomsten
zeor bopaald aeht to goven op wat in eike gemoente hieriu wordt gedaan, zoowei door
geideijke ondorsteuning van hot work in hot aigemoon, ais moor bijzonder door de
behartiging van de geestelijke behoeften der ileidenen in haar eigen midden, on vooral
hot oog er op to houdon, dat niet dea tijd elko gomoonto hot work in haar oigen midden
.zooveei mogelijk bozorge.

“ 5. Zij wil eikon Loeraar en Kerkoraad wijzon op hot hoogo belang van dit bestand
dcci van hot goestelijk levon, ijver voor do uitbreiding van hot Koningrijk van Christus
steiselmatig aan to kweeken, cii tegonover do niet goringe maatsehappolijko rnoeij elijk
heden waardoor hot work gehinderd wordt, steeds to wijzeu op gehoorzaamheid aan don
Koning, en hot geloof aan ~Tozus beloften, als don eenigen re~el voor ons denken en doon,
opdat iiofde tot dit werk inderdaad eon onmisbaar kenmerk worde van eikon
geloovige.

“ 6. Zij wiT vooral, dat, bij do aankondiging der Zending Collecten, do behoeften en
do heerlijkheid van (lit werk aanhoudend worden voorgesteld, niet als cone wet of last,
inaar als eon voorregt en cone vreiigdo.

“ 7. Zij rekent op Leeraars on Korkeraden, aismode op do Inspeetoren van do
Zending, om onder do aandacht der Ringen to brengen elke piaats waar, niot alleen
onder do g~kleurdcn, moor ook onder reiwoarloosde of minverinogende geloofsgenooten er
behoefte aan arbeid inogt zijn, zoodat or geen oorzaak gegeven worde voor do klagte,
dat wat nabij is vcrwaarloosd wordt voor wat zich op ecu afstand bovindt

“ 8. Zij draagt hot aan do Zonding Commissii~n op, om van tijd tot tijd sehikkingen
te maken, dat van do Leeraars onzer Kerk worden afgevaarcligd, om in andere Gemeen
ten, waar zulks be~eerd wordt, opwekkiii~sredenen to houden, en do ieerareri alzoo te
heipen 111 hot kweckeii van den regten Zending~eest.”

Nu wordt beh~rnde1d het voorstel van Ds. Rabie, dat vroeger was ingediend~ en
cone bijvoeging, met hot OOg op do Zeudin~, aan do vragen van Art, 52 beoogt, welk
voorstel eehter do goedkeuring der Vergaderiug niet wegdraagt.
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Us. U. Botha, ondersteunci door Us, McGregor, dient, met hot oog op het tekort in Hot tekor~ in de

d e Kas der Binnenlandsche Zeilding, dit voorstel in, dat dadelijk wordt aangenornen:~
“De Synode benoeine eene Commissie, die pogingen aanwonden zal, om in de verschul
lende Gemeenten onzer Keik, in overleg met do Leeraren en Kerkeraadsleden, golden in
te zarnelen, om het tekort in de Kas der Binnenlandsche Zending te dekken.”

Dc Voorzitter draagt het aan den voorsteller op, om morgen een vooi’dragt van
ledon voor doze Commissie aan de Yergadering te doen.

Us. McGregor, ondorsteund door Us. Muller, stelt voor, dat de aanbeveling der Do Salaxissen der

Commissio, “om namelijk do salarisson der Zendelingen niet to vorminderen, en het~ to

achtei’stallige aan hen terug to betalen,” worde aangenornen; dat door de Vergadering
wordt goedgekeurd.

Do Ouderling van Murraysburg, gesecondeerd door dien van Aberdeen, stelt voor:
“Do Synode is van oordeel dat voor de toekornst goon geld uit do Buitenlandsohe
Zendingskas genornen zal worden, tot dekkin~ van schuld der Binnenlandsche Zending,”
waarmedo de Yergadering zich voreenigt.

Men gaat flu over tot do behandeling van hot Rapport over do Buitenlandsche D~ Buitenlandsehe

Zending. Zending.

Dr. Hofrneyr, ondersteund door Us. Dc Wet, stelt voor : “ dat de aanbeveling der
Commissie aldus gewijzigd zal worden, dat do Zending-Commissie, indien noodig, twee
Predikanton naar hot Buitenlandsche Zendingveld afvaardigeri zal, indien zij zulks
noodzakelijk acht,”

Us Steijtlor, gesecondeerd door Dr. Kotzé, wil: “flat do aanbeveling der
Commissie niet aangenomen worde.”

Dc Yergadering veroonigt zich met het Amendement.
Ret Rapport der Commissie over do Zending onder Tsra~il wordt gelezen. Do Zending onder

Na do Pauzo stolt Us. Rauman, ondersteund door Us. Steijtler, hot volgende voor, Israel.

dat zonder discussio worcit aangenornon: “Do Synode brenge do Zending onder Israel
voor do aandacht dor versohillende Geineenten onzer Kork, met hot verzoek orn do
giften direct aan do Commissie to zenden.”

Ton opzigto van do Opleidingschool to Wellington, hot Rapport van do Do Op~eidings

Commissie waarover gelezen worcit, wordt besloten, dat dezelfde Commissie als vroegor ~choo1 te Welling-

over do belangen dezer Inrichting waken, en aan do opdragt der vorigo Synode (Acta
1883 pag. 75), om do loden clor Kerk tot medewerking op to wekken, voldoen zal.

Mot betrekking tot do Zending in hot algerneon, wenscht do Yergadering Opgaven van

aangeteekond to hebben, dat zij bij cone volgende bijeonkornst dor Synode van den versehillende Col

zaakgelastigcle verwachten zal 00110 volledige opgave van het voor do verschillende ~ ~ ~: ~:
Zending Foncisen in den tusschentijd jaarlijks gecollecteorde in elko Gemeente. gende Synode.

Rot Comit~-Generaal wordt nu opgeheven, waarna do besluiten, aldus genomen, Additioneel besluit

en reeds gonotuleord, worden bekrachtigd, slcchts met doze toovoeging: “dat hot orntreut hot leenei

besluit, op voorstel van den Onderling van Murraysbur~ genomen, betreffende hot~kas u~t

niot leenen van do cone kas uit do andere, eerst in working zal tredon na 30 Junij
aanstaande.”

Do dank der Yergadering wordt hierop aan do Commissie, voor haren arbeid,
toegobragt.

Eon ander Rapport der Regtscornrnissie wordt bohandold. Vervoig van ‘t

Rot eerst wordt daarin besproken cone Petitie van den Kerkeraad dor Gemeente Rapport der Regts

Niouw Bethesda afkomstig, waarin gevraagd wordt om do verniotigiug van zokere ~~5sbe~an den

besluiten vroeger ton opzigte van doze Gemeente gonomon,—om do onwettig verkiaring Kerkeraad van

der kiezing van den Reer I. P. van Heerden tot Ouderling der Gemeonte Graaff-Roinet, Nieuw Bt~thesda.

—en om cone aanwijziug van “wat gedaan moot worden in hot goval van do nieuwe
Lidmaten, kinderen van ouders die binnon do liju van Nieuw Bethesda wonen, maar
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onder Graaff-Reinet~ en eene bepaling, “waardoor alle Heffingen van Doop-,
Aanneming- en Huwelijksgelden binnen do lijn van N. Bethesda in do kas van
gezegde Gemeento zullon gestort worden.”

In verbarid biermede wordt gelezen bet Rapport cler Commissie, door de laatste
Synode ‘benoemd, in zako de Grensseheiding tussehen Graaff-Reinet en Nieuw
Bethesda, en Nieuw Bethesda en Middelburg.

Ds. F. S. du Toit, ondersteund door den Ouderling van Nieuw Bethesda, doet hot
volgende voorstel: “Do Synode, lettende op de eigenaardige omstandigheden van do
Gemeente Nieuw Bethesda, besluit om op puntell Ta en II aan het vorzoek der
Memorialisten to voldoen, met herroeping van alle vroegere besluiten, die daartegen
zouden mogen strijden; terwiji op punten Tb en III zij do Memorialisten verwijst naar
do eorstvolgendO Vergadering van den Ring, waaronder do 0-erneente sorteert, als beter
bevoegd oin in doze zaak te bandelen.”

Do Underling van Venterstad, gesecondeerd door dien van Aliwal Noord, wil, dat
bet Rapport dor RegtscommisSie zal worden aangenomen, dat hot verwij Zen van al
deze punten naar den Ring van Graaff-Reinet aanbeveelt.

Do Ouderling van Murrayslurg, met Ds. Ross, levert dit Amendement in:
“Aangezien do toestand van do Gemeente Nieuw Bethesda van clien aard is, dat de
Synode hot niet raadzaam acht do ontevredenen, die wei binnen do lijn van Nieuw
Bethesda wonen, maar tot die Gemeente niet willen behooren, te dwingen zich bij
haar aan to sluiten, daar zulk een besluit tot meordere ontevredenheid leiden moot
zoo besluito do 1[oog-Eerw. Synode aan het verzoek van den Kerkeraad van N.
Bethesda niet to voldoen, maar do zaak aan dozen Kerkeraad en dion van Graaff
Reinet op te dragen, om, indien mogelijk, tot eene gewenschte verstandhouding to
komen, zoodat liefde en vrede in beido gemeonten worden bovorderd.”

Do Scriba, met Ds. Maeder, heeft dit Amendement: “Den Memorialisten worde
geantwoord, dat hun verzoek om vernietiging van vroegere door Ring of Synodo
gonomene besluiten, in zake de Gemeente N. Bethesda, door doze V ergadering niet
kan worden toegestaan; noch ook dat, betreffende Doop-, Aanneming- en Trouwgelden;
en dat hun bezwaar tegen do kiezing van den beer I. P. van Heerden tot Underling
ter eerster instantie bij den Ring tehuis behoort.”

Hot Amendement van den Onderling van Murraysbnrg wordt met 32 stemmen
aangenomefl.

Nos. 150 en 151. Het Rapport der Commissie gisteren benoemd, ter overweging van Nos. 150 en
151 van bet Ontwerp, wordt overwogen.

Do aanbeveling, dat dit Ponds, gelijk voorgesteld wordt in 2 ~ 1, zal strekken
tot bet salarie~ren van Leeraren, onz., wordt goedgekeurd.

Hotzelide geschiedt met die op 2 § 2, waar voorgosteld wordt: “dat dit Ponds zal
gesteld worden onder beheor van drie Loden der Synodale Commissie, namolijk den
Moderator, den Assessor en eenen Ouderling door den Moderator to worden benoemd,
die, in overleg met Kerkeraden en Ringen, waar die bestaan, of waar zij nog niet
aanwezig zijn, in overleg met do loden onzer Kerk handelend optreden.”

Dr. Hofmeyr geeft kennis, dat bij vragen zal om rovisie van bet besluit, -waardoor
de Gemeenten Montagu en Robertson onder den Ring van Swellendam geplaatst
worden.

Afwezig zijn geweest Dr. Reitz, Ds. Beijers en do Ouderling van Wijnberg.
Aankondiging wordt gedaan, dat do Ouderlingen van Petrusville en Zwartland

vertrokken zijn.
Na bet lezen der Kiadnotulen wordt bet Dankgebed gedaan door den Ouderling

van Robertson.
Gere~urneerd en onderteekend op heden, den l2den November 1886~
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VIER-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Vrijdciç, den l2den November 1886.
Ret gobed wordt gedaan door den Ouderling van Worcester, waarna do Notulen

der zitting van gisteren worden geresurnoerd en onderteekend.
Op vorzoek van do Commissie voor hot Candidaats Examen, wordt haar vorlof Verlof om in dit

vorleoend orn van weoe het later sluiten van do Synode dan verwaeht werd, dit jaar hot Propo
nents-Examen laterExamen op den laatsten dag van November en volgendo dagon te doen plaats hebben. to houden.

Do behandeling van het Rapport der Commissie over do oprigting van een Fonds
voor Hulpbohoevonde Gemeenten wordt voortgezet.

Ret onder C vermelde is aan de orde, dat spreekt over de wijze, hoe het Fonds Fonda voor Ruip
daargosteld zal wordon, en voorstelt: bohoevende Ge

meonten—1. Dat elke Kerkoraad drie pence op elke opbetaalde zitplaats zal laten vallen
2. Dat zes pence van elke~ aannemeling zullon worden geheven;
3. Dat elke Korkeraad ~n shilling van de logos voor elk Ruwelijk zal opgeven.
Onder do discussio komen vet~seheideno voorstollen tor tafel, die eindelijk, na op nieuwnaar eene

aannoming van eone motie van orde to dien effecte, in handen dor voornoemde Corn- Commissie verwe
missie worden gesteld, bij wolke uog gevoegd worden Di. McGregor, Do Beer, Truter,
Roijnoke, J. W. Louw on do Ouderlingon van Murraysburg, Aberdeen onYentersstad,
om die voorstellon to overwogon on Maandag to rapportoren.

Do bohandeling van hot laat~t ingeloverde rapport van do Regtscomrnissie wordt Voortzetting van
voortgezet. debehandeling van

Do Ver.,adoring noemt zondor discussie do aanbevelingon der Comrnissie aan in zake ~g(sc~~is8ie.
de heoron A. P. J. van dor Pool en E. B. Aurot, die, wat den eerste betreft, voorstollen Memories der HR.
dat, indien hij moent dat or grond van kla~en is, do stukkon door hem ingezouden bij ~.. ~. J. v~n d~r
den Ring to huis behooron, ofschoon do Commissie van gevoelen is, dat zij “ niet van A~et. en
dien aard zijn, dat zij kunnon bosohouwd worden als vallondo onder eenige onzor
kerkelijke bepalingen “; en wat don laatste aangaat, dat, “als er jets ten behoove van
den Mernorialist kan gedaan worden, do Synodo horn vorwijze naar den Kerkeraad der
G-emeente van Carnarvon, alwaar hij thans werkzaam is.”

In plaats van Dr. Kotzé, die bedankt heeft, en den Ouderling van Montagu, die
vertrokken is, benoemt do Moderator Ds. Steijtler en don Ouderling van Groonepunt
als Loden der Regtscommissie.

Ret Rapport van do Commissio over de. Kerkbode wordt gelezon, aismede dat D~ Eerkbode,
gedeelte van hot Rapport der Commissie over do Fondsen dat op do KerkbocZe
betrekking hoeft,

In verband hiermedo worden besproken Nos. 154, 155, 156, 157 en 163 van het Nos. 154, 155, 156,
Ontwerp, welk laatste punt door Ds. Dc Wet wordt toogelicht. 157 en 163—

Ondersteund door den Ouderling van Colesberg, stolt Ds. Maec]er voor: “Daar
do Ker1~bode van oudsher hot offioioel orgaan der Kerk is geweest,—~-het gebleken is dat
do iteekeningon en advertentiogelden cone genoogzame sorn jaarlijks inbrengon, om
alle kostell, in vorband met hot uitgeven daarvan, to bestrijken, als zij bohoorlijk en
voorzigtig goadministreerd en besteed wordon, en dit blad als zoodanig nog steeds
bijval vindt bij Kerker~tden en Gemoonten, zoo bosluit do Synode

1. Dat do Kerkbode in haar tegenwoordig formaat en wekolijksohe uitgave zal
blij von voortbestaan;

J



2. Dat zij zal geredigeerd word.en uit hot Kerkelijk Kantoor, door eene Commissie,
door de Synode to worden benoernd;

3. Dat de Commissie over hot Kerkelijk Kantoor zoo lanige overoenkomst treffen
zal, en wel bij wijze van tender met do cone of andere firma van Drukkers in do Kaap
stad, dat die firma de verantwoordelijltheid. van alle kosten op zich nemen en, indien er
winst bij gemaakt wordt, gedeelte van zoodanige wiust aan het Synodale Fonds uitbe
talen zal.”

Eene uitvoerigo discussie heeft plaats, waaraan dccl nemen Di. Maeder, Do Wet,
Stegmaun, Moorrees, Dr. Hofmeyr, Steijtler, do Eersto Ouderling van Kaapstad en do
Ouderlingen van Colesberg en Wellington.

Na do Pauze sprekon nog do Ouclerlingen van Lady Grey en Murraysburg, on Di.
C. Murray, Muller, W. P. do Villiors, C. F. Leipoldt, W. Robertson, F. S. du
Toit en 13. B. Keet.

op niouw in han- Ds. Muller stelt nu, gesecondeerd. door Ds. McGregor, do volgende motie van orde
den tid voor, welke goedgekeurd word.t: “Do Vergadering drago aan cone Commissie op,
810 gas a bestaande uit do loden die hot Rapport over do Kerlcbode geteekend. hebben en anderen,

om to overwogen of hot niet mogelijk zal zijil hot voortbestaan van de Kerkbocle to
verzok&on, al zou or ook eon Kerkolijk Niouwsblad worden opgerigt, zooals in No, 163
voorgestold wordt.”

Do volgendo loden worden nu aan do bestaando ~5ommissio toegevoegd : Di. Muller,
McGregor, Maedor, Moorrees, W. P. do Villiers, on do Ouderlingen van Colesberg en
Moorreosburg.

R~pporb der Ratio- Hot Rapport dor Rationaril wordt golezen, die hot noodig achten slochts op eenigo
n~riI. onder2oschikte punten do aandacht to vestigen.

Naar aanleiding van Paragraaf 1 hesluit do Vergadering ter kennis van den Zaak
golastigde to brongen enkele schijnbare onnaauwkeurigheden, die daarin aa~ngesfipt
wordon.

Omtrent §~ 2, 4, 5 en 7 worden geene besluiten genoluen; terwiji hot daarin
medegodeelde voor kennisgeving aangonomen wordt.

Met hot oog op § 3 wordt besloten, dat do Voorzitter van do RatronariI do aan
dacht van den Zaakgelastigde bepalen zal bij hot daarin vermelde feit, dat or van
sommigo gemeenton geeno verantwoording van Heffingen voor do Vorsohillende Fond
son gesohied is.

§ 6 Wordt in handen der Rationaril gesteld, om do suggestie daarin vorvat in
eonen voor hot Wetbook geschikten vorm to brengon.

Algomeene Dank- Ret Rapport der Commissio ovor den Dank- en Bededag worcit gelezen.
en Bededag. Overeenkomstig do aanbeveling, wordt besloten: “Dat do eersto Zondag in do

maand Moi jaarlijks door al do Gemeenten onzor Kerk daarvoor zal worden
afgezondord.”

HetKerkelijkKan Dat gedeolte van het Rapport der Commissie over de Fondsen, dat op hot Kerkelijk
toor. Kantoor ziet, wordt gelezen.

Do diseussie is pas begonnen, als het tijd is om to adjourneren.
Kennisgeving gosehiedt, dat vertrokken zijn do Ouderlingeu van Philipstown,

Britstown, Barrydale, Griquastad, Cradock, Swellendam, Victoria West, Hanover,
Kiinberley en Catheart West,

Afwezig zijn goweest Dr. ieitz, Di Hauman, Beyers en Do Vries, en ~e Ouder
un en van Bur ersdorp, Aliwal Noord en Dordreclit.

Na hot lezen der Kiadnotulen, wordt hot dank~ebed odaau door 1)s 0. F Marais.
Geresumeerd en onderteekond op heden, den lSden November 1886.
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VIJF-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Maanclag, den I 5’Jen November 1883.

Na gebed door Ds. Meijer, worden de Notulen der zitting van Yrijdag goedge
keurd en ondorteekend.

Be verdere behandeling van het Rapport der Commissie over de Fondsen is aan
de orde.

Aan den Actuarius wordt opgedra2en de Wetsartikelon, die betrekking hebben op
do werkzaamheden, die aan het Kerkelijke Kantoor zijn overgedragon, in behoorlij ken
vorm te brengen.

Bat gedeelto, dat No. 131 van het Ontwerp bespreekt, wordt gelezon. No. 131—het aan

Ds. Keet, onderstound door d~n Ouderling van Burgersdorp, levert, na toehchting, besteden van bet

het voorstel in: “Met hot oo.~ op bezuiniging in hot algernoon, bosluite do Synode, dat Sy~D~k

al het Drukwerk, in verband met do Synode en do Kerk in het algemeen, voor do g

toekomst, bij wijze van tender en contract aanbesteed worde.”
Dr. Kotzé, gesecondeerd door den Ouderling van Richmond, heeft dit Amende

mont: “Do Synode handele naar gewoonte in kwostio do aanbostodiug van haar druk
work, hobbendo reeds hot beginsel, in hot voorstol uitgedrukt, gohuldigd.”

Ret oorspronkolijke voorstel wordt aangenomon.
No. 148, waarin eene toevoeging aan Art. 84 voorgesteld wordt, kourt do Verga- No. 148 —eene toe

dering, op aanbeveling der Commissio, zondor discussie, op voorstel van den Scriba, voegi g aaTl Art.

ondersteund door Ds Cormack, good. 84—goedgekurd.

No. 149 wordt, daar Ds. Scholtz reeds vortrokkon is, door Ds. Maeder Overgono- No. 149 wizi~ing

men, die voorstelt, bij Art. 138 doze woordon to voogon: “do logos worden botaald ~
in do Gemoento, waar do aanneming hooft plaats gehad; slochts wordon do hoffingen ~‘taan. -

voor het Synodale en Synodalo School Fonds botaald in do Gemeonte, waar do Regis
tratie plaats vindt.”

Ds. Steijtler wil, dat slechts hot eerste gedeelte van dit voorstel, tot op do
woorden ‘plaats gehad,’ zal worden aangonomon.

Bs. W. P. do Vilhiers stolt daarentogen voor: “Be logos worden betaald in do
Gemeente, waar do voorstelling plaats vindt.”

Na verwerping van hot tweedo, wordt hot eorsto Amondement aangonomen.
Ds. W. P. do Villiers bogint mob do toolichting van zijn voorstel, No. 95 : “Be No. 95—de Kerke

Synode betuige sympathie met do afgozette broeders in Rolland,” doch trekt hot later, hij1~ strijd in Hol

met toestemming der Vergadering, in. 1and—ing~trokken,

Do Scriba doet, als lid der Commissie om to rapporteren over hot beste middel, Het stiobten van

waardoor do herinnering aan do overkomst der Hugenoton bij ons yolk bewaard zal een Hugenot~n

worden, verslag van hare werkzaamheden, waarna hij, gosecondeerd door Ds. McGre~or, moliume, t—

voorstelt: “Ms Monument ter eero van do Hugenoten stichto de Kerk een gebouw in
do Kaapstad, waarin do Bijeenkornsten der Synode kunnen worden gehouden, en hot
Kerkelijk Kantoor kan gevesti~d worden.”

Na eeni2o bespreking wordt dit punt, ter verdere overwe~ing, in handen derzelfde ter overweging

Commissie gesteld, aan welke toegovoegd worden Di. Steijtler, 1. 11. Neethling, Sr. en eele O’’rui~io

W~. P. do Villiers toevritrou.v~.
Ret Rapport do Commissie van Revisie wordt verder behandold. R~ip1~oi’t d(r Coni~

Be bespreking van No. 119 blijft overstaan, van wege do afwezigheid van den ~ ‘~au R viste.

voorsteller.



NO~. 120—121— Nos. 120 tot 124, die alien op Art. 357 betrekking liebben, worden fegelijk
wijzigingen van beliandeld.
Art. 357—aange- De aanbeveiingen der Commissie worden allen aangenomen, gelijk zij te vinden
nomen,

zijn onder litt, b en c, uitgenomen, dat de voorgesteide vermindering van negen pence
per miji. tot zes pence niet wordt goedgekeurd, op voorstel van Ds. Steijtler, onder~
steund door Ds. L. Hugo,

waardoorNos. 121, Door dit besluit zijn Nos. 120 en 124 aangenomen, en Nos. 121, 122 en 123
122 en 123 verval- vervallen.

No. 126 onnoolig, Art. 359 VOlt geheel weg, op aanbeveling der Commissie, zoodat het voorgestelde
door wegvalling onder No. 126 onnoodi~ wordt.
van Art. 359. Na de Pauze wordt hot verzook van den Assessor besproken om revisie van het
Verzoek om revisie
van besluit op No. besluit, waardoor de onder No. 121 voorgesteldo veranderiug van Art 357, c, was
124 toegestaan; vervalien.

Na verkrijging van verlof tot revisie stelt hij voor, dat het eerste gedeelte van
Art. 357, c, zal blij von, gelijk hot to voren was, en 7s. 6d. wederom zal gelezen
worden in plaats van Os.

Ds. W. P. de Villiers, ondersteuiad door Ds. Maeder, wil, dat de daggeiden voor
Ouderlingen zullen zijn 7s. 6d, en voor Predikanten 5s.

besluit vernietigd. Het voorstel van den Assessor wordt aangenomon.
No. 125 goedge- Dc aanbeveling dcv Commissie van Revisie op No. 125, dat in Art. 358 men lezen
keurd. zal cjerneente voor “Kerk,” wordt goedgekourd.
No. 127 ingetrok- No. 127 wordt door Ds. Buchner terugietrokken.
ken.
No. 128 naar de Op No. 128 beveelt do Commissie aan: het verkorten der Kerkewetten en het
Commissie voor bet vervaardigen van eon beteren Index, aan de Commissie voor het Kerkelijk Handbook
Kerk. Handboek ~ te dra~en.
verwezen.
No. 129 —de aan- No. 129, do aanstelling van ecu permanente Commissie van Revisie, enz., wordt in
stelling van eene hot Rapport aanbevolen, en, gehjk door de Commissie voorgesteid, goedgekeurd.
permanente Comm. Ds. Maodo~ verzoekt aanteekelling dat hij in do minderheid gestemd heeft.
van Revisie—aan
genomen. Hot Rapport der Commissie in zako Stellaland en do Goudvelden wordt gelezen,
No. 33—Evange- in verband woarmede behandeid wordt No. 33 van hot Outwerp.
lieprediking ann
de Goudvelden— Met dit voorstel, ingediond door Ds. Albortiju, en onderstound door Ds. Pienaar,
goedgekeurd. veroenigt zich do Vergadoring: “Do Synode drago hot aan do Moderatuur op om in

corrospondentio to treden met do Transvaalseho Kerk, in zake do geestelijke verzorging
van do loden onzor Kork aau do Transvaalsche Goudvelden, en, na gemaakte sehikkin
gon, met betrekking tot do afvaardiging van eon onzer leeraren derwaarts, naar bevind
van zaken to liandelen.”

Do Vergadering gaat nu over tot do bohandeling van l3eschrij vingspunten, die ziju
blij von o verstaan.

No. 5 ingelrokken. No. 5 wordt in~otrokkon, op verzoek van Ds. Ross,
Nos. 60 en 61— Nos. 60 en 61 worden tezamen besproken, en toegelicht door Di. W. P. do Vilhierd
Zondagstreineu en en A. Murray, die inmiddels voor den Assessor den voorzitterstoel ruimt.
daardoor v,roor
zaakte onthi1i~ing Na korte diseussie wordt dit voorsteP door den Scriba, ondersteund door Ds. Dc
van den dng de~ Beer, ingediend, en door do Vergadering aaugenomen : “Met hot oog op hot onnoodig
Heeren—
Wat besloton. loopen van Zondagstreiuen, drage do Synode aau eon Corninissie op, oin nog eons

pogingen aan to wooden mu do daardoor veroorzaakte ontheiliging van den dag des
boron te voorkomen Deze C1ommissio stelle zich ill betrekkin ~‘ tot do vertegeuwoor- )
di~ers van andeie Protestantsclie Kerken hier to lando, om gezamenhijk in dozen
op do Re~ering invloed uit to oefenen.”

Nos. 62 en 63 — No. G~ wordt door Ds. Maeder toegelieht, die, gosecondeerd door Ds. W. Murray,
bet bevestigen van ~oorstelt’ “ Naar aauloiding ‘~ an do woorden in do Huwolijks Ordonnantie, zijn in
Huwelij ken — door
ivie te gesohieden. ouze Kerk ahleeu goordende Leerarea on Zendeliugen, of ongeordende Leeraren en

I
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Zendelingen, die daartoe speciaal verlof van de Regering verkregen hebben, geregtigd
om huwelijken te bevestigen.”

Dr. Kotz~, gesecondeerd door Ds. Steijtler, stelt als Amendement voor: “Naar
aanleiding van de woorden in do lluwelijks Ordonnantie, zijn in onze Kerk geordende
Leeraren of Zendelingen geregti~d huwelijken to bevestigen.”

Ret voorstol draagt do goedkeuring der Vergadering weg.
Hiermede is No. 63 insgelijks afgehandeld.
No. 64 blijft overstaan, van wege do afwezi~heid van Ds. ~Tarchalld.
No. 65 wordt door 1)s. Maeder toeg~1ieht, die, geseeondeerd door Ds. Steijtler, No. 65—omfrent

voorstelt: “Be Moderatuur treffe met de Regering zoodanige overeenkornst, waardoor Uuwelijkslicenties
leden onzer Kerk, als zij in cone andere Gerneente dan die in welke zij woonaehtig —goedgekeurd.
zijn, met speciale licentie huw~~n wiflen, eerst van den plaatselijken Magistraat of
Predikant een bewijs moeten hebben, dat het huwelijk niet tegen landswetten wordt
voltrokken.”

Bit voorstel wordt aangenomen.
Dc stemopnemers, die in de namiddagzitting waren aangesteld om versiag te doen Uitslag der eerste

van den nitsiag der stemming voor leden van de SynoJa]e Commissie rapporteren. stemming voorhetPersoneel der Sy—
dat m~t volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zi,jn Drs. Hofm~yr en Kotze uit nodale Commissie.
de Predikanten, en Ouderlingen K ~T. Herholdt en G~. C. Gie. Be Voorzitter kondigt
aan, dat de stemming op morgen zal voortgezet worden.

Afwezig zijn g~weest Di. Naude, Van Velden, J. S. Ilauman, Dr. Reitz, Pepler,
De Vries, Re~tief, IVEarchand, J. H. Neethling, Jr. en Conradie.

Vertrokken zijn de OLiderlingen van NoorJer Paarl, Victoria en Peddie, Riveredale
en Prins Albert.

Be Kiadnotulen worden gelezen, waarna het Bankgebed wordt gedaan door Os,
P. J. de Villiers.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den l6den November 1886.

ZES-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

D~ngscla,9’, den l6den November 1886.

Na gebed door den Ouderling van Wellington, worden de Notulen der zitting
van gisteren geresumeerd en onderteekend.

Be stemming voor leden der Synodale Commissie wordt voortgezet; en terwiji de
stemopnerners den uitslag opmaken, gaat de Vergadering met de behandeling der
Beschrij vingspunten voort.

No. 66 van hot Ontwerp wordt door Os. Pepler, met toestemming, ingetrokken. No. 66 ingetrok

Op No. 67, van den Ring van Graaff-Reinet afkomstig, ~telt Dr. Hofrneyr, onder- ken.
steund door Ds. J. H. Neethling, Sr., voor: “dat het aan den Kerkeraad worde over
gelaten, hoe te handelen in geval van eenige zonde, strafbaar veer de wereidsehe met betrekking tot
Regt~ank, die onder zijne aandacht is gebragt, of hij zuiks z~l aangeven of niet ?“

Os. W. Murray, met Os, Rabie~ is van oordoel, dat de Kerkeraad niet verpligt is
zulk eene zaak nan te geven bij de Regtbank.

Os. Be Beer, ondersteund door Os, Rousseau, wil: “Dat op No. 67 worde geant- besluit.
woord: “ Be Kerkeraad late het berusten bij zijne eigene uitspraak,~~

Met dit laatste Amendenaent vereenigt zich de Vergadering.
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No. 57 ingetrok- No. 57 wordt door Ps. C. Murray toegelicht, en, ondersteund door den Ouder
ken. hag vai Wellington, als voorsLel ingediend,—doch nad ut bet eenigon tijd. besproken

was, en eenige Amendementen ter tafel waren gekornen, door hem met toestemming
der Yergadering, ingetn kken.

Vciorgcste1~le nit- Op een pnnt van orde, levert Ps. Be Beer nu bet volgende voorstel in, dat naar
legging van Art. de Permanente Commissie van R~visie worth verwezen : “Als een l3esehrijvingspunt

ter sprake is, en cv zijn Amendem nten uit ge~roeid, dan bbjven do Amendementen,
ter bespreking en ter stemming, al wordt het B~schrijvirigspunt, als oorspronkelijk
Voorstel, teru~ietrokken. Pit zij de uitlegging van art. 12, 16, b.”

No. 99 blijft ove~staan, totdat bet Tweede Ripport der Commissie van R~visie
zal zijn ingedieiid.

Nos. 130 en 132 tot 142 blijven overstaan tot de behandeling van bet Rapport
over het Predikanten Weduwen Ponds, in do zitting, die voor heden avoad bepaald
~ordt, waarin alleen Predikanten, volgens art. 388, regt tot stemming zul1en hebben.

No. 119 ingetrok- No. 119 wordt door Ps. Robertson ingetrokken.
ken. No. 165 wordt uitgesteld totdat bet Rapport der Commissie voor Evangelisatie

ter tafel komt.
Rapport der 1~egts- Eon Vijfde Rapport der Regtseommissie wordt ingediend, handehende over e~n

voorstel van Ps, J. H. Neetbling, Sr., dat eene toevoeging nan Art. 251 (5), beoegt.
~an Art. 251 (5)— Do Cominssie beveelt aan, dat, wanneer het strafiniddel bier genoemd op iemand

worth toegepast, dit gesehieden zal op do volgende wijze : —

1. Be zonde of er~ernis zal met verzwijgen van den naam des overtreders nan
de Gemeente worden bekend gemaakt.

2. Eene dergelijke afkondiging, met noemen van den naam, doch niet zonder
advies van de Ringscommissie,

3. B~kendmaking aan do Gemeente, dat gez ~gd lidmat zal worden afgesneclon op
een bepaalden dag, met gebruik von bet Formulier.

Ps. J. H. Neethling, Sr., stelt voor dat de aanbeveling der Commissie met
zal worden aangenomen.

Ds. Do Beer, ondersteund door Ps. A. A. Louw, wil de aanneming van h~t
Rapport der Regtscommissie, m~t weglating van de bepaling omtrent do
Ringscommis&e.

near depermanenie Op een punt van orde wordt door Dr. Hofmeyr, gesecondeerd door Dr. Kotz~,
Oo~nmissie van Re- voorgesteld, dat deze zaak blijve overstaan tot de v6lgeude Synocle; met welk

voorstel de Vergadering zich vereenigt, met de bepaling, dat dit punt in banden van
de Permanet te Commissie van Revisie zal worden gesteld.

Adres aan H. M. Be Scriba vraagt verlof om heden namicidag het volgende voorstel in te dienen
de Koningia bij “Daar onze Ge~orbiedigde Koningin, als do Heer haar hot leven flog eeaig m vrnden
glegenh:id Ha spaart, vijftig jaren zal hebben geregoerd, en daardoor eon bijzondere zegen nit do

Jubileum— Goode Hand onzos Gods h mr en hot Rijk waarover zij hot gebied voert z ml. zijn
te beurt gevallen —drage de Synode ann do Moderatuur op, hanr bij die gele~enheid
een adres van gelukwensching in naam der Noderduitsche Gereformoercie Korlc in
Zuid-Afrika aan te bieden, met toebidding van ‘s Heeren Algenoogzrm~ Gonads bij
hot klimmen barer jaren en ter harer voorboreiding voor de eeuwigo Kro~n der
heerhj kheid.

bij acelamatie a~n- Be Vergadering be sluit dit voorstel dadelijk to overwegen, en keurt het eenparig
genomen. goed, ~elijk blijkt door bet opstaan van al do leden.

Fonds voor Huip- Het Rapport der Commissie, aangesteld orn do voorstellen. tot hot verkrmjgen
behoeverde Gt- van Fondsen voor Hulpbehoevendo Gerneenten te overwe~en, wordt ingeleverd.
meenten. Be eerste aanbevelino~, dat er jaarlijks door al de Gemeenten onzer Kerk eene

bc.paalile collecte voor dat dod zab worden gehouden, wordt zonder discussie
aa~ngeflOmefl.



Op voorstel van Ds~ McGregor, gesecondeerd door Dr. Kotz~, wordt verder
besloten, dat tot de eerstvoigende Synod~ile Vergidering, deze collece de plaats van
de Jaarlijksche voor hot Synod~1o Scbo~I Ponds raT inileinen, waartoe Art. 60, toege
past op Art. 107, a, re2t geeft.

Na de Pauze wordt de beliandeling van het Rapport der Commissie voor Hulpb~
hoevenclo ~emeentell voortgezet.

Dc tweede en derde aanbeveling, die voorstolien dat cirie pence van do zes die
voor elken Doopeliug ten behoeve van hot Synodale School Ponds geheven worden,
hiervan afgenomen en govoegd zuhlen wordon bij liet daartestehlen Ponds; en dat den
Predikanten verzocht wordo twee shullillgs van do vier, welke zij ontyangen voor de
registratie van elk huwelijk, aftegoven aan. dit Ponds, worden niet aaugenomen.

Do vierde, die hot Predikanton Woduwen Ponds raakt, blijft tot heden avond.
oyerstaan,

Hiormedo is hot Rapport afgohandeld, on wordt der Commissie do dank der
Vergadering toegebragt.

Do Cornrnissio voor Hulpbohoovendo Gernoenton zal, overeonkomstig vrooger
gevallen besluit, zarnongestold zijn als voigt: hit den Moderator, den Assessor en den
Eersten Underling van Kaapstad.

Ret volledigo Rapport dor Stornopnemers kondigt aan, dat do Synodale Commissie Personeel der Sy
zarnengesteld zal zijn als volgt :—Priiiiarii, Drs, Hofmeijr en Kotz~, en Di. A. A. nodale Commissie.
Louw, C. P. J. Muller en W, P. do Villiors, en Ouderlingen M. J. Herholdt, G. C.
Gie, P. loubort en P. Marais; met do volgendo Seoundi: Di~ J. II. Neothling, Sr.,
G, W. Stegrnanu, I). Ross, C, Murray en A, I. Steij tier, en Oiidcrlingen J. ~\. Barn,
W. do Wet Hugo, R. do Leouw en C. C. Cloote,

Ret versiag van don Gedeputeerde naar do Transvaal en Natal, Ps. C. F. J. Versiag van den
Muller, wordt gelezen; waarna do dank der Vergadering hem wordt toegebragt voor ~ede~ufeerde1nar
zijno in dozen aan do Kerk bewezen dienst. Natal.

Ret Rapport dor Comrnissie omtreut een verzoeksehrift van eonigo studonten in Verzoek om bij het
do Kaapstad, die vragen dat do Seheikunde in plaats van do Mochallica moge gesteld Admissie E~am~n
worden bij hot Adrnissie Exarnen, voor zoodanige Candidaten als zulks rnogten be-~
geeron, wordt ~elozen. van Mechanica, in-

Do Commissie beveelt aan, dit vorzoek toetestaan. then begeerd—
Ps. G, Murray, oudersteund door Ps. McGregor, stelt voor, dat doze aanbeveling

goedgekourd worde.
Ps. A. I. L. Hofrneijr, onclersteund door Ps, Stegmann, wil, dat hot antwoord

zijn zal, dat dit verzoek niet kan worden ingewilligd.
Pit Arnendernent worclt aangenomen. niet toegestaan.
Ret laatste gedeelte van hot Rapport der Commissie over hot Korkelijke Kantoor

worclt gelezen, waarin aan den Zaakgelastigde hartelijke dank botuigd wordt, en met
eenparigo stemmen aangenornen.

Do tweede Ouderling van Kaapstad doet, volgens kennisgeving in do z~sde Verzoek om revi
zitting, aanzook orn revisie van hot besluit op No. 3~’ toen genornen sie—

Pc moerderheid vei’klaart zich tegen liet toestaan van dit verzoek, met ingewilligd.
Ret volgende Rapport der Ratiouarii wordt gelezen, dat do goedkeuring der

Vergadering we~draagt.
TWEEDE VERSLA~~ PER RXTIONARII,

hiwo Commissie hoeft do ccv, volgeus opdraeht dcv bog Eerw. Yergadoring, het Vervoig op het
vol ~ende voor to stellen als wetebopaling, waarin de pliehiten der Rationarii duidelijk Verlag der Ratio
worden ornsehreven :—

Ret wordt den Rationaril opgedragen, nauwkeurig na to gaan do inkometen en
8
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uitgaven der versohillende Kerkelijke Fondsen, t.w. die der Kerithocle., der Binnen
en Buitenlandsohe Zending, on der Synodale, Synodalo Opvoocling, Normaalsohool,
Theologiseh Seminarie, Predikanten Weduwon, en Predikanten Pensioen Fondson.

N.B. Ter behoorlijke voldooning aan dozen last zulien de Rationarii rekensehap
moeten geven:

1. Of de geldelij ke verantwoording in hot offieieele orgaan der Kerk overeenstemt
met de ontvangsten ill de Kassabooken vermeld;

2. Of de Quitantiën overeonkornon met do uitbetalillgen, en
3. Of do i3oeken clor versehillonde Fondsen behoorlijk geauditeord zijn.
Hiermede meent uwe Commissie aan den last haar opgedragen te hebben voldaan.

A. H. HOFMEIJR.

WM. CORMACK.
M. MOSTERT.
J. A. BAM.
F. S. DU TOIT.
B. BOSMAN, Seriba.

Ds. Steijtler wenscht aangeteekend te hobben, dat hij in cle minderhoid gestemd
heeft.

Ingezonden Peti- Be Vergadering wij dt nu hare aandacht aan do punten in de ontvangen Petities,
ties, die nog niet zijn besproken, to weton: hot gobruikon dor Engelsohe taal op do Cate

ehisatie en bij de aannerning, hot zingen van Engelsohe liodoren op de Zondagschool,
het Heilsleger, en het optroden van vrouwen in do gemoento.

Besluit naar aan- O~) voorstel van Ds Pienaar, gesecondoerci door den Ouderling van Simonsstad,
leiding daarvan. wordt besloten Memorialisten te antwoorden: “Met betrekking tot de aanneming van

lidmaten in de Engelsohe taal wordo geantwoord, dat zulks slechts bij uitzondoring
en niet zondor gegrondo rodenon gesehiedt; en wat aangaat do andere punten in do
Memories vervat, worden Memorialisten naar hot besluit der Synode in 1883 genomen,
verwezen.”

Voorts wordt onder de aandacht der Vergadering gebragt eon verzoek van den
Kerkeraad van Graaff-Reinet, in don loop dor zittingen ontvangen, om antwoord
op eene vraag omtront hot aansluiton van loden onzor Kerk aan hot Heilslogor.

Dr. Kotz~, onderstound door Ds. Pionaar, beveelt aan, dat do zaak in hauden der
Permanente Commissie van Orde worde gesteld, met welko aanbeveling do Vergadoring
zich vereenigt.

No. 167—de aan- No. 167 van hot Ontwerp wordt door Ds. C. Murray voorgestold, en, gesecondeerd
stelling eener Zo!1- door Ds. Stoijtler, met algemeene stemmon aangenomon: “Do Synodo benoeme eene
~ Commissio, to worden. genoemd DE ZONDAGSCHOOL CoMI~nssIE, en te bestaan uit drie

leden. Hare werkzaamheid zal zijn, enz.”
Ds. C. Murray wordt als Voorzitter dozer Commissie benoemd, met verzoek de

beide andere loden morgen aan de Vergadering voor to dragon.
Personeel der Corn- Do Moderator kon.digt aan, dat do Commissie om to collecteron voor hot tekort
missie voor het te- in do ]3innenlandscho Zendingkas, zal zamongestold zijn als volgt: Di. J. fi. Neeth

rtir~de~k:~; ling, sr., J. S. Hauman, A. J. L. Hofmeijr, IL C. do Wet, To. do Villiers, J. Truter
en B. S. Botha.

Behandeling van In don avond wedorom bij eongekomen, behandolt do Vergadering, vol~ens besluit,
voorsteflen orn- do punteu die hot Predilcanten Weduwen Fonds betreffen.
W~dFd Bat godeelte vai’ hot Rapport dor Commissio over do Fondsou, dat hiorinede in

verband staat, wordt gelezen.
Be Assessor moent, dat doze Avond Bijeeukornst niot wettig is, daar er geeno Ouder

lingen tegenwoordig zijn.
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Do Vergadering is van oordoel dat zij wettig is, op grond van Art. 388, efi
orndat een grooter getal Predikanten, dan door de presentielijst vereischt wordt, tegen
woordig is.

Do Assessor verzoekt aanteokening dat hij iii de minderheid gestemd heeft.
Ret eerste gedeolte van No. 136 van het Ontwerp wordt besproken “dat Art. N~o. 136—wijzi

388 alzoo worde gewijzi~d, dat do woorden ‘drie maanden vooraf’ ver~angon worden
door overeenkomstiq Art. 64.”

Dit voorstel wordt met bijna algemeenc stemmen aangenomen.
Do Yer~adering stolt zich flu in Oomit~ O-cnoraal, en bespreekt de punten in het

Versiag der Commissio over hot Kerkolijko Kantoor en onder dit hoofd in hot Ontwerp
voorkornende.

Na ophoffing van het Comitá Genoraal, wordt besloten, daar de voorgestelde Het overige uitge
wijzigingon niet dringend wordon veroisoht, en de tijd der Vergadering kort is, met ~de vol
de verdere overweging er van niet voorttegaan, maar ze alien to laten overstaan tot do
volgende Synode.

Afwezig zijn geweest Di. Marchand, Conradie, J. H. Neethuing, Jr. en Dr. Reitz.
Na hot lezen der Kiadnotulen, wordt het dankgebed gedaan door Ds. Steijtler.
Geresumeerd on ondertoekend op heden, den 1 7den November 1886.

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Woensciag, den l7clen November 1886.
Do Ouderling van Sutherland doet het gebed, waarna do Notulen der zitting van

gisteren wordon goed ekourd en onderteekend.
Ds. Jooste wonsoht aangeteekend to hebben, dat hij bij do behandeling van hot

Ponds voor Hulpbehoevende G-erneenten op gi ~teren, wegens ander Synodaal work,
niet tegenwoordig was.

Do eerste ouderling van do Kaapstad geeft eon oud en zeldzaam exomplaar van Gesohenk van een
de Canonos van do Synode van Dordreelit ten gesehenko aau do Synode, em onder do zeldzaam exom

• . plaar der CanonesArohieven to worden bewaard, waarvoor hem do dank der Vergadering door den van Dordrecht aaa
Moderator betuigd wordt. de Synode.

Ret Tweede Rapport van de Commissie van Revisie komt ter tafel, en wordt Tweede Rapport
behandeld. der Commassie van

Do aanbeveling der Commi~sie, onder lit. A, op Nos. 41, 45 (5 en 6), 46 (Artt. evisie.
295, 296 (1, 2 en 3) en 297), 78, 94, 104 en Art. 394 wordt onveranderd goedgekeurd.

No. 42, a, wordt, met goedkeuring der Vergadering, vervangen door wat do
Actuarins, met betrekkin~ tot dit besluit, voor hot Wetboek geformuleerd on aan de
Vergadering voorgelezen heeft.

Dc aanbeveling op No. 42, b, wordt goedgekeurd, met doze bijvoeging: Vergelijk
Art 247 (nieuw); terwiji c wegvalt, zijnde eon drukfout;

Op No. 4~, (2), wordt goedgekeurd, met verandering van hot woord kennisgevi~g
in bennisnerning, en van b in 2.

Op No. 45, (3), met verandering van beklaaqde in ‘bezwaarde’;
Op No. 45, (4), met invulling van do woorden in geschrifte na ‘klaeht.’
Op No. 53, met illvoeging van of certificat~n na attestaten’ in den derdon regel.
Ret door do Commissie onder lit. B aanbevolene wordt ouveranderd goedoekeurd;

terwijl de aanbeveling onder lit. C wordt aangenomen, met invoeging van: ii~ overleg
met de permanente Gominissie van Revisie tusschen de woorden “oni” en ~~zoodanige.~~
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Hierniede is hot Rapport afgehandeld, en wordt do dank der Vergadering aan cle
Commissio toegebragt.

Besluit over do Ds. Steijtler dient hot volgende ~ oor~tel in, dat tc’rstOtLd met ocliparige stemmen
wordt aangenomen: “Do Synode Qeeft hare groote vreu~de to konnen over do

ken. vereeniging tot stand gobragt tussellell do Jlervormdo en Nederduitseho Gerefor
meerde Kerkon van do Trallsvaal. Zij dankt den Hoer, die do horton dor mensohen
kinderen neigt als waterbeken, dat in Zijne aaubiddelijko Voorzieiighoid dio
vereeniging, zoolang gewenseht, eindolijk cone diadzaak is gewordell. Zij vertrouwt,
dat do Koning zijner Kerk, door do kraeht des Hci1i~en Geestes, in al Zijne
votheid, in haar niidden wonen zal. Zij nit do bode, (1at do band, die do moeder- en
dochter-Kerk aan elkander biudt, steeds naauwer mogo wordoll toegehaald, en dat do
eenheid van leer, belijdenis en wandel, die haar nu kenmerkt, steeds dieper zal worden
gevoeld, en meer en meer aan den dog treden, tot lieu van gansoh Zuid-Afrika.”

Het Hugenoten Ret Rapport der Ciommissie over het Huc~enoten Oedenkteeken wordt gelezen.
Gedenkteoken. }Js. 0. Murray, ondersteund door T)s, Maeder, stelt voor, dat de aanbevelingen

onder paragrafen 3 en 4 worden aan ~enomeu, die hierop ne~rkomen: “dat eon
Gebouw gestieht zal worden in de Kaapstad tot cone zaal voor do Synodalo zamen
komsten, met Comit~kamers en eon vertrek voor hot Kerkelijk Kantoor; en dat er cone
Commissie zal worden benoemd om, a) to vernomoii of or vooruitzigt is op genoeg
zarne medowerking, tot verkrijc~ing van do vereisehte sommo golds; b) plannen to doen.
vervaardigen door eon architect, en schikkingen to maken tot hot leggen van den
hoeksteen in April 1888, bij gelogenheid van do tweehonderd-j arige viering van de
aankomst der Hugenoton.”

Daar do vraag geopperd wordt, of do loden ouzer Kerk niet zouden willen
zamenwerkon met hot plan der Comnnssie in do Kaapstad gevormd, wordt do volgende
motie gedaan: “Dc Vergadering antwoorde op de vraag: Is hot naar haar
oordeel waarschijnlijk, dat or hartelijke medeworking bij do gemeonten en leden onzer
Kerk gevonden zal worden, tot hot oprigten ran eon STANDBEELD in do Kaapstad ?“

Hot autwoord der Vergadering is ontkennend.
Rierna wordt het voorstel van Ds. C. Murray met eenparigo stemmen aangenomen.
Ret Tweode Rapport van do (1ommissie over “do Kerkbode” wordt gelozen.
Na oenigo discussio besluit do Vergadering, op eene motie van ordo door Ds.

Moorrees in~ediend: dat cone C1ommissio worde benoemd, oni in do Pauze onderzoek
to doen naar den prijs, waarvoor versehillendo Drukkers firma’s “do Korkbode”
zouden willen drukken on vorzenden.

Be Tweede Ouderling van Icaapstad en Ds. i~Ioorreos worden daartoo aangestold.
Concept van den Na do Pauzo wordt hot Concept van don i-I erdorlijken Brief door Ds, Robertson
Herderlijkon brief gelozen, en door de Vergadoring goedgekeurd.
goedgekeurd. Do Commissio in den voornuddag aangesteld in vorband met “do Kerkbode,” doet

verslag van hare bevinding omtront den prijs, dien do vorsehillende firma’s voor hot
uitgeven vragen.

Op voorstel van Ds. Steijtlor wordt besloten, dat “do Korkbode” zal blijven
voortbestaan.

Ds. Maeder, brengt No. 2 van zijn op Vrijdag ingediend voorstol voor do
Vergadering,

Ds. W. P. Rousseau levort als Amendemont in: “Er worde cone Comniissie
namens de Synodo bonoemd, om dadolijke pogingen aan to wenden, tot hot vinden
van eenen Redactour voor “ do Kerkbode,” the dan uitgogoven zal worden volgens do
voorwaarden heden namiddag aan do Vergadoring voori~elegd.”

Dr. Kotz~, oudersteuud door den Ouderling van Richmond, heeft dit A mendernent:
“Do Synode bhjve bij haio bepaling yan 1883, zio bijiage E. I, No. 3, wat do
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Reclactie van “ de Kerkbode” betrefL” (Pag. 72, Acta 1883.)
Dit laatste Amendernont wordt aangenomell.
Ds. Rousseau verzoekt aanteekening, dat hij ill do minderheid gestomd hoeft.
Naar aanleiding van hot vroe~er iiigediend voorstel van Ds. Mae der wordt

besloten, dat de uitgave van “ do Korkbodo “ voortaau zal gesehioden, zonder vorant
woorclelijkheid voor do Synodalo Kas.

Op voorstel van den Seriba, wordt de vraag, of er in. dit blad voortaan ook
Advertenties zullen worden op.~enomen, aan do beslissing der Commissie over hot
Kerkelijke Kantoor overgelaten,

Do Yergadering bepaalt, dat do plechtigo sluiting der Synodo morgen ochtend te
Ii nrc zal plaats hobben.

Ret volgende Rapport dor Commissie van Ordo omtront do vraag van den
Korkeraad van G-raaff-Reinet wordt gelozeu on aangenoinen:

Do Vergadering antwoordt op do vraag van den Kerkeraad van Graaff-Reinot hoe te handelen
“Hoe to handelell met ledon der Gomeente die zich bij hot Hei1s1oo~er aansluiten ?“— ~ Ie~en de~ Kerk

b (lie ziok bij het
dat zoovoel afhan~t van do gezmdheden die zich openbaren, van do meerdere of hleilsieger aanslui
mindore mate van kennis, aismede van audore, bijzondoro ornstandighoden, bij degenen, ten?
die zich bij ‘t Reilsieger aansluiten, dat geon algemeen antwoord op do ~ raag kan
worden gegeven. ‘t Moet aan do wijsheid van elken Kerkeraad worden toevertrouwd
om in den C eest van liefde en zachtheid, van getrouwhoid aan ‘t belang der Kerk en
van zielen in elk geval te doen wat ‘t beste is.

J. H. NEETHIJING.
J. A. BUCHNER.
E. Z. J. DR BEER,

Do Assessor en de Ouderling van Aberdeen doen aanteekenon dat zij in de
minderheid gestemd hebbon,

Ret Rapport dor Commissie—omtrent Gouvornements Predikanten-Pensioenen, Rapport over Pen-
en de Ruwelijks Ordonnantie van Commissaris Generaal Do Mist—in de laatste Synode sioenen aan Predi

kanten door hetbenoernd, wordt gelezen. Gouv, betaald, en
De aanbeveling der Commissie onder onder I; “dat do bijzonderheden, waarop over de Huwelijks

zij gewezen heeft, voor do aandacht der Regeering zullen gebragt worden, enz.” wordt~ van

aangenomen, met bopaling dat dezelfde Commissie voor do uitvoering van dit besluit
zorgen zal.

Aangaande II geeft de Commissie een Historisch overzigt, dat aan do aandacht
der Commissie voor hot Kerkelijk Randboek wordt aanbevolon.

Do dank der Vergadering wordt aan de Commissio betuigd, alsook aan den
Procureur en den Advoeaat, die hun advies gratis hebbou gegeven.

Dr. Rofmeyr vraagt, volgens kennisgoving, vorlof tot revisie van hot bosluit, Verzoek om revi
waardoor Montagu en Robertson onder den. Ring van Swellendam zijn geplaatst, dat sie~niet toege
niet wordt vergund. staan.

Ds. W. Murray wordt als Voorzitter der Binnenlandscho Zending Commissie
benoemd, met verzoek oni de overigo Leden to kiozon, en aan do Vergadering voor te
dragen.

Di. McGregor en C. P. IF. Muller wordon als leden van do Zondagschool Commissie Personeel der Zon~
benoemd, op aanhe v cling van den Voorzitter dezer Commissie, Ds. C. Murray. dagsohool Commis

In den avond wodorom bijeongekomen, hoort do Vergadering hot Rapport der Rapport der Corn
Commissie voor Evangelisatie, en kourt hot goed, met de bepaling dat do Commissie missie voor Evan
aanblij von zal. gelisatie.

No. 165 van het Ontwerp wordt, op verzoek van Ds. A. IF. Louw, die hot heeft No. 1G5~ingetrok~
ingezonden, met toestemming der Vergadering, ingetrokken. ken~
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Nos. 64 en iQ~3 ver- Nos. 64 en 166 worden niet behandeld, daar do inzender, Us. Marchand, niet
vallen. tegeuwoordig zijn kan, van wege ongesteidheid in zijn huisgezin.
No. 96— No. 96 wordt aldus door Us. Maeder voorgesteld, en door do Vergadering aange
H~ffingen voor bet nomen: “Doze Yergadering make do Synode der Neclerduitsehe G-ereformeerde Kerk
Prod ikanten Wedd.
Fonds door de ill den 0. Vrijstaat or opmerkzaarn op, dat le~, es van vier shullin~s, in plaats van tweo,

oenooren yerautwoord to worden aan het Predikanten Weduwen Fonds voor elk ExtractZusterkerkon. ‘

nit hot Huwelijks Re~ister; en de Synode van de Ned. Herv. of Geref. Kerk in do Zuid
Afrikaansoho Republiek worcie driugeud verzocht de Reffingen voor het Predikanton
Weduwen Fends geregelder in to vorderen en te verantwoorden.”

Omtront do Per- Met betrekking tot do Permanento Commissie van Revisie, besluit do Vergadering:
manente Commis- “Doze Commissie zal do door haar ontvangen voorstellen, op den bij Art. 64 bepaalden
sie van Revisie.

tijd, aan den Soriba Synodi toezenden, en haar Rapport, met advies aangaando die
voorstellen, bij cone van do eerste zittingen van elke Synode aan haar voorleggen.”

~ijdrago door bet Naar aanleiding van eon voorstel door Us. Maeder ingediend, wordt heL volgende
PredikantenWedd. besloten: “Do Synode rnagtige het Kerkelijke Kantoor jaarlijks voor do Admiriistratie
Ponds aan hot
Kerk. Kantoor. van hot Predikanten Weduwen Ponds de som van £50 sterling, togen dit Ponds, in

rekening to brengen.
PredikantenWedd. Do Vergaderiug bepaalt, dat de £5 waarvau in Art. 188 gesproken wordt,
in Art. 188 voran- voortaan betaald zullen worden aan hot Synodale Ponds.
derd in Synodasi
Ponds. Ret volgende voorstel van den Scriba wordt goedgekeurd: “Do Vergadering
Nos. 132 tot 135 verwijze BeschrijvingsPUfltefl 132 tot 135, die het Predikanten-Weduwen Ponds
enz. naar do Corn
missie van Rovisie betreffen, en do voorstellen, die in het versiag van hot Kerkelijk Kantoor, met
verwezen. betrekking tot ditzelfde Ponds, onder do aandacht der Vergadering gebragt zijil, naar

do Permanento Commissie van Revisie ten fine van overweging, en rapport, drie maanden
vóór do Bijeenkomst der volgende Synode.”

Regt van Dispen- Do Eerste Ouderling van Kaapstad heeft eon voorstel, dat hij echter intrekt, ten
satie aan do Syn.
Comm. in zekere voordeele van dit Amendement van Us. C. Murray, waarmede de Vergadering zich
gevallen. vereenigt: “Aan do Synodale Commissie wordt de magt van dispensatie van Kerkelijke

Wetten verleend, in gevallen van hooge noodzakelijkheid.”
Di. Moorrees, Joosto, Maeder en Bucimer yerzoeken aanteekening, dat zij in de

minderheid gestemd hebben.
Verandering van Tweo verzoeken 0111 verandering van classificatio voor hot Predikanten Ponsioen
classifloatie go- Fonds kornen ter sprake, namelijk, van Ste~jnsbu7’g om in do vierde kiasse, en van
vraagd door 2 ge
ineenten. .Noorder Faarl, om uit do tweede in do derde ovorgebragt to worden.

Rot verzoek van Steijnsburg wordt toogestaan.
Dat van Noorder Paarl wordt naar do Synodale Commissie gezonden, ter overwe

ging en beslissing.
Wanneer do Rings- Us. Truter doet hot volgende voorstel, dat ond.ersteund wordt door den Scriba:
veranderingon ~ “dat do niouwe indeeling der Ringen eerst in werking treden na afloop van do
werking treden i~ versehillende Ringsvergaderingen van 1887.”

Ds. J. 0. J~. Krige, gesecondeerd door Us. Robertson, heeft dit Amendeinent,
waarmede do Vergadering zich vereonigt: “Do officielee leden der versohillende Ringen
blijven in functie tot do eerstvolgende Ringsvergaderingen.”

Omtrent hot Go- Op verzoek van den Qmestor van hot Predikanten Pensioen Ponds wordt besloten:
neeskundig Certi- dat, als hot Geneeskundig certffioaat, hem toegezonden, in allo opzigten overeenkomstig
ficaat. do bepalingen der wet is, do rondzending daarvan, naar de loden der Synodalo Coinmissie,

niet bohooft to gesehieden.
Brief van T. C. Overeenkomstig do aanbeveling van do Commissie van Ordo, wordt eon brief van
Botha niet ontvan- T. C. Botha, tegen den Doop en do Aanneming, zooals die in onze Kerk gebruikelijk
kelijk. zijn, niet ontvankelij k verklaard, to moor daa~ hij zeif verklaart voor hot lidmaatscbap

ouzer Kerk bedankt to hebben.
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Do Moderatuur wordt gemagtigd, do noodige voorziening to maken tot hot nu Voorziening voor
noodzakelijk geworden overtrekken der rekening van hot Synodale Ponds. hotS nFond

Als Leclen der Permanento Commissie van Revisie worden benoemd: Dr. Hofmeyr, Commiss.

Di, A. 0. Luckhoff, A. Moorrees, 0-. F. Marais en Ouderling 0-. 0. Gie.
Ds. W. Murray draagt, met goedkeuring der Vergadering, als medeleden der

Binnenlandsohe Zending Commissie voor: Di. II. 0. do Wet, J. 0. Truter en D. S.
Botha (Seeretaris.)

Als Oommissie voor het Hugenoten Gedenkteeken worden benoemd: Dc Moderatuur,
Professor Marais, Dr. ICotz~, Ds. Steijtler, Os. J. H. Neethlin~, Sr., Ds. ~T. H. du
Plessis en Oudorlingen 0-. 0. 0-ic en P. Marais; met volmagt andere loden aan haar
getal toetevoegen.

Aan Ds. J. H. Neethling, Sr., wordt de dank der Vergaderin~ toegebragt, en wel Dankbetuigingaan
door het opstaan der leden, voor hot work moor dan dertig jaren lang door hem, als Ds. Neethling, Sr.
Seeretaris en lid der Binnenlandsehe Zending Oornmissie, voor do Kerk en voor Gods
Koningrijk gedaan.

Den Assistent Scriba wordt £12 1Os~ toogokend, als bewijs van de waardeering Gesehenk aan den
der Vergadering van de diensten, door hem aan do Synodo bewezen. Ass. Scriba.

Daar de vraa~ nu besproken wordt, wanneer do volgende Synode zal worden Tij4 der bijeen
gohouden, stelt Ds, Maeder voor: “ Over vijf jaren.” komst der volgende

Os. J~. H. Neethling, Sr.: “Over vier.” Synode.
Do Eerste Oudorling van Kaapstad heeft dit Amend.ement, dat ondorsteulld wordt

door I)s. C. Murray; “Do Vergadering besluit, dat de volgende Synodo over drie jaren
in de K~apstacl zal worcien gehouden, met diori verstande nogtans dat, indien do
Moderatuur op aanvraag, bij den Zaakgelastigdo der Kerk, zal kornen to vernemen, dat
hot Synodale Foads, dan voorhanden, do kosten van reis- en vertoefgelden bij verre
niet zal kunnen bestrijden, zij do magt hobben zal, do bijeonkomst der Synode tot eon
jaar later te vorsehuiven, doch niet later.”

Met dit laatste Amondoment vereenigt zich do grooto meerderheid.
Do Twee Ouratoren van hot Theologisch Seminarie, die bij lotillg aftreden, zijn Herkiezing der af

Di. Van do Wall on A. D. Luckhoff. Beiden worden herkozen. tredende Curato
Os. D. Pienaar verzoekt aanteekoning, dat hij niet tegenwoordig was, toen hot ~Theol.

bosluit word genomon, omtront hot verleenon van magt van dispensatie aau do Synodalo
Commissie, en dat hij daartegen protesteort.

Do Kladnotulen worder~ gelezen, waarna hot dankgebed. gedaan wordt door Ds.
Jooste,

Goresumeerd en onderteokend op hed.en, den 18 den November 1886.
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POST ACTA.

Donderda~ç, cZen 18~ien Novern~er 1886.

De Vergadering komt te half e~f ure in de Consistorie-karner bijeen.
Na gebed door Ds, H. C. de Wet, worden de Notuler’ van gisteren geresumeerd

en onderteekend.
Wie do aanstaa&Ie De Voorzitter berioemt Dc. J. R. Albertijn orn de volgende Synode te sluiten, en
Synodo sluiten zal. als zijnen Secundus Dc. J. H, van Wijk.

Redevoering bij do Te elf ure komt de Synode in de Groote Kerk bijeen, alwaar Ds. A. A. Louw van
sluthng. den kansel een gepaste leerrede uitspreekt naar aanleiding van Nehernia 2: 20b:

“ God van den hemel, die zal het otis doen gelukken, en wij, Zijne knechten, zullen
ons opmaken en bouwen.”

Dankbetuiging aan Na het uitspreken van den zegen wordt, op voorstel van Dr. ~J J. Kotz~, de dank

Kerkeraaaaer der Vergadering toegebragt aan de Moderatuar en aan den Moderator vooral, voor de
Gemeente va~i diensten door hen gedurende de Zitting aan de Synode bewezen.
Kaapstad, on aan Ins~elijks wordt de Kerkeraad der Kaapstadsche Gemeente bedankt voor het
do Onderlingen- .

Kerkmeesters. gebrwk van de Groote Kerk, door hem goed~unstiglijk aan de Synode afgestaan;
waarna de Ouderlingen Kerkrneesters, de Broeders Leden G. C. Gie en P. Marai~, den
dank der Yergad~ring ontvan~ren voor de moeite, die zij zich getroost hebben door
hunne zorg voor de noodige schikkingen voor de zitplaatsen der Leden.

Met een kort en hartelijk woord en gebed, en bet uitspreken van den zegen, sluit
de Moderator dcze Zestiende Vergadering van de Synode der Ned. Geref. Kerk in
Zuid Afrika.

J. H. H.


