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SYNODALE HANBELINGEN~

EERSTE ZITTING-.
Dingsdag, den 1 4den October. 1890.

Te half 10 ure in den voormiddag kornen de leden der Vergadering in dc Consistoriekainer d~r
0-roote Kerk bijeen, ingevolge besluit der laatste Synode, gewijzigd. door tie Moderatuur Oj) grond
van het reeht haar door die Vergadering verleend, orn namelijk, inthen de Fondsen cone Vergadering
na drie jaren niet toelieten, haar voor een jaar uittestellen, en volgens kennisgeving van den Suiba
in het Ufficieel Orgaan der Kerk.

Be aftredende Moderator, Us. A. Murray, neemt den Voorzittersstoel in, en verzoekt den Scribe
voortegaan in het gebed.

Op verzoek van den Scriba wordt Us. J. Roos hem opnieuw als Assistent toegevoegd.
Uit do voorgelezen geloofsbrieven blijkt dat, benevens Leeraren cler Kerk, van bijna al dc go

meenten afgevaardigclen versehenen zijn, zoodat de V ergadering is zarnengesteld als volgt :—

Van Kaap~tad, Ui. J. J. Kotze, Theol. Boot., A. I. Steijtler, en C. F. J. Muller, beneveus do Under- i~-~’
lingen P. Marais en J. A. Smuts.

Sipilen/josels, Us. J. H. Neethling, H. zn., en Ouderling 0-. J. Jonbert.
Do Paarl, Us. (3-. van de Wall, en Underling M. C. V. Thorn.

,, Zwartland, Us. C. Rabie, en Ouderling C. P. Basson.
,, Tulba~qk, Us. J. A. Buchner, en Underling D. A. \Tiljoen.

Graa~ ileinet, Us. C. Murray, en Underling D. J. Brummer.
Swellendarn, Us. 0-. Murray, en Underling F. J~. van Eedeu.
Galedon, Us. J. 0-. J. Krige, en Ouderling U. J. Marais.
George, Us. Z. J. de Beer, en Ouderling 0-. A. le Roux.
Uitenhaqe, Us. U. J. Pienaar, A. zn., B.A., en Underling U. P. Marais.
Oradock, Us. J. C. Reijnecke, en Ouderling H. S. .J. Kruger.
Bean/oil Wert, Us. L. Hugo, en Underling J. P. Pienaar.

,, Somerset West (vacant), Underling A. de Waal.
Worces fee, Us. W. Murray, en Underling 0-. F. Hugo.
Somerset 0081, Us. J. H. Hofmeijr, en Ouderling H. J. Moolman.
D’ Urbanville, Us. A. U. Lucklioff, en Underling A. A. Louw.
Glanwilliani, Us. C. F. Leipoldt, en Underling J. H. Norgarb.
Golesberçj, Us. 0-. A. Scholtz, en Underling P. J. 3 oubert.
Wi/nberg, Us. P. A. Strasheirn, en Underling F. J. Kotze.
Glen Lynden (vacant) Underling W. H. J. Marais.
Albanie, Us. MT P. Rousseau.
SIockensirorn, Us. A. Faure.
PikefIery, niemand.
Biversdalo, Us. .1. R. Albertijn, on Underling U. J. van Wijk.
Bredasdorp (vacai~t~, Underling U. P. 0-. du Toit.
Wellington, Us. A. Murray, en Underling J. J. van der Merwe.
Puns Albert, Us. A. J. L. Hofmeijr, en Underling P. I-I. Louw.
Richmond, Us. A. Moorrees, en Underling U. .J. van Niekcrk.
Fictona West, Us. 0-. A. Maedcr, en Uu~ierling J. L. Liebenbcrg.
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Van Praiisch IJoelc (vacant) Ouderling J. P. Kriel.
illosselbaai, Us. U. Bosman, en Ouclerling P. J. Wassung.
Bur~q~isdo~p, Us. W Cormack, en Ouderling W. J. de Kierk.

,, (~lcinia, Us. J. C. Truter, en Ouderlrng F. J. van der Merw~.
iV~tpie~, Us. A. B. Cilliers, en Ouderling J. Matthee.
Humcinsdoip, Us. P. A. Groenewald, en Ouderling M~. 0-. Swart.

,, .Na11/aq/falaiul, Us. W. J. Conradie, en Ouderling 0-. J. van Wijk.
],ath.siin/h, Us. J. W. Louw, en Ouclerling 0-. 1-I. B. Bruwer.
J?iager~,o;q, Us. P. U. Rossouw, en Ouderling 0. 0-. van Schalkwijk.
Kny$lza, Us. B. P. J. Marchand, B. A., en Ouderling C. J. A. van Rooijen.

,, Ifop~Jield, Us. J. H. Neethling, J. Zn., en Ouderling J. U. J. Visser.
uJIiddelbi~i~i, Us. 0-. van Niekerk.

,, Aliwal .ATooid, Us. U. J. le R. Marchand, B.A. en B.D., en Ouderling P. E. J. Smith.
,, Iiol~erlsoit, Us. A. McGregor, en Ouderling H. C. van Ziji.
,, Oudl~h 0cm, Ouderlirig U. J. O’Flinn Morkel.
,, Daulin~cj, niemand.
,, JlleaW2ldi2a, Us. J. Roos, en Ouderling J. A. Rudolph.

hope Towa, Us. J. U. Louw, en Ouderling N. J. J. Badenhorst.
Queen’s Town, niernand.

,, JIonlayu, Us. 0-. S. Malan, B.A., en Ouderling R. P. J. van der Mer~ve.
,, Ceres, Us. 0-. F. Marais, B.A., en Ouderling W. J. van der Merwe.
,, Jansenville, Us. J. A. Joubert, M.A., en Ouclerling P. S. Joubert.

Se/her/and, Us. 0-. J. Hugo, en Ouderling A. C. Viok.
Simo 11.9.9/ad, Us. U. J. Pienaar, R. zn., en Ouderling J. I. dc Villiers.

,, jlôeiyleen, Us. U. H. Cilliers, en Ouderling J. A. Fouche.
,, illuuragsb erg, Us. J. H. van Wijk, en Ouderling M. J. Herholdt.

Heidelberg, Us. A. B. Uaneel, en Ouderling .J. .J. L. Lingenfelder.
Dordrec/i/, Us. W. A. Aiheit, en Ouderling 0-. J. Strijclom.
Hanover, Us. A. H. Hofmeijr, en Ouderling C. U. Cilliers.
51.5/op/ices, Us. M. C. Botha, en Ouderling J. Uaniels.
Riebeek West, Us. C. U. Barn, en Ouderling C. A. Grobbelaar.
l’illiei.sdo~p, Us. I-I. C. de Wet, en Ouderling U. Kriel.
Pears/on, Us. C. H. Radloff, en Ouderling N. C. P. Els.
J[uclean, niemand.
Jiadg Greg, niernand.

,, Greykerk, niema~id.
Fielor/a en Peddie, Us. B. B. Keet, en Ouderling M. J. Nd.
Tau/cas/ad, Us. .1. P. van Heerden, B.A., en Ouderling L. •J. vaii Heerdeii.
Philadelphia, Us. U. S. Botha, en Ouderling M. C. van Schoor.
I? a’bee/cs/cas/eel, Us. J. S. Haurnan, en Ouderling B. Siebrits.
JFillowmore, Us. J. A. Beijers, en Ouderling J. H. C. du Pisani.
Uniondale, Us. W. A. Joubert, en Ouderling C. C. Kretzinger.
(Jali1.~doqi, Us. R. v R. Barry, en Ouderling F. Geyser.
Di’ Toils Pan, Us. A. P. Kriel, en Ouderling 0-. U. . Scholtz.

,, Kimberleg, Ouderling S. W. van Wijk.
Philips qbwn, Us. P. du Toit, en Ouderling Ic. G. Visagie.
Barkig Oost, Us. H. Muller, en Ouderling J. V. de Wet.
Gamnarvon, Us. W. P. de Villiers, en Ouderling J. A. van der Berg.
Aoorder Paarl, Us. A. A. Louw, en Ouderling A. A. Sparenberg.
Slei7nsliuiq, Us. W. H. Boshoff, en Ouderling 0-. P. Lategari.
llama iS/i arq, Us. J. H. Krige, en Ouderling J. P. du Plessis.
Sleijllerville, Us. J. E. T. Weitz, en Ouderling H. W. Senekal.
Ian R/iijii.cdoip, Us. U. J. J. Rossornv, en Ouderling P. B. van Rhvn.
Br/Is Town, Us. P. van der Merwe, en Ouderling P. J. van cler Merwe.
Pr/es/ca, Us. A. Ahrbeck, en Ouderling J. P. J. Botha.
Amandelboom, Us. S. H. Kuhn, en Ouderling L. 1). Stoffberg.
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Var Niezew BelJu’$da, Us. A. A. Weich, en Ouderling J. A. Retief.
Por~erville, Ds. M. C. Mostert, en Ouderling L. E. G-reeff.
Goudiiee, Us. I. F. A. de Villiers, en Ouderlrng P. P. van der Merwe.
Gtoenepuiet, Ds. B. Z. J. de Beer, en Ouderling J. A. Barn.
illooirees6u’yi, Ds. J. .D. Retief, en Ouderling J. B. Carstens.
Bai’rydale, Us. P. J. Pienaar, en Ouderling G. F. Joubert.

,, Peii’usville, Us. P. J. A. de Villiers, en Ouderling P. J. van der Walt.
Gnquasfal, Us. J. W. Meijer, en Ouderling J. W. W. Vlok.
Irarredoa, Us. N. Hofmeijr, B.A., en Ouderling C. J. J. Smith.

~, ~Jfolt~no-S1erksf room, Us. J. F. Marais, en Ouderling M. J. J. Greijvenstein.
Ye~e(erstad, Us. A. J. Pepler.
Lee iegsbierg, Us. J. de Vries, en Ouderling F. J. Marais.
Ga/heart Weit, Us. J. J. Ackermaii, en Ouderling J. C. Holmes.
Gedarville, niernand. (vacant).
Ken ha,yl/, niemand (vacant).
.Elliofl, niemand (vacant).
Adelaide (vacant), Ouderling M. U. van Deventer.
Urn/a/a (vacant), Ouderling T. L. Kriel.

Nadat de geloofsbrieven gelezen waren, wordt de gelegenheid gegeven om aanrnerkingcn daarop
te maken.

Dr. Kotze wijst er op, dat de geloofsbrief van den Ouclerling van Somerset West slechts door
drie leden van den Kerkeraad onderteekend is. Daar noch de Consulent, noch de Afgewaardigde
thans ter Vergadering is wordt de verdere behandeling van dit punt tot na de Pauze uitgesteld.

Uaar in de Geloofsbrieven van eon paar Afgevaardigden niet vermeld staat, dat zij Oudcr~
lingen of Oud Ouderlingen zijn, wordt aan deze Broeders gevraagd in welke betrekking zij tot den
Kerkeraad staan. (lit hunne antwoorden blijkt, dat zij alien als leden der Vergadering verkiesbaar
waren.

Be Voorzitter verklaart hierop de Vergadermg voor wettig geconstitueerd. Ve~aderin~.~

Ben telegram van Us. G. van de Wall van de Paarl wordt gelezen, meldende dat hij, wegens tueerS.~

ongesteldheid, van daag niet tegenwoordig kan zijn.
Een brief van Us. Jooste, van Maclean, bevat het bericht, dat hij op aanstaanden Maandag ter

Vergaclering hoopt te verschijnen.
Us. J. D. Kestell maakt de Vergadering per brief bekend, waarorn hij verhinderd wordt ter

Synode op te komen.
Dc gekozen Afgevaardigde van Kenhardt, Oud. M. D. Lock, deelt schriftelijk mede, dat hij

door ziekte in zijn huis verhinderd wordt cle Vergadering bij te wonen.
Te 1 ~ ure kornen de leden in de Kerk bijeen, alwaar, in de tegenwoordigheid van eene groote ~ig~ ope

schare, de plechtige opening der Synode gesehiedt, onder leiding van den Aftredenden Moderator.
Hij laat zingen Psalm 146, vs. 1 en 8, leest Psalm 12~, en spreekt, na in het gebed te ziju voor
gegaan, eene doelmatige rede uit naar aanleiding van Hand. 15, vs. 28a, waarna hij Z.E. den Waar
nemenden 0-ouverneur en den B.B. Predikanten en anderen, vertegenwoordigers van verschiiiende
Protestantsche Kerkgenootschappen, een woord in hot Engelseh toespreekt.

Na het sluiten van deze verrichtingen met gebed, het zingen van G-ezang 149, vs. 5, en het
uitspreken van den zegen, wordt besloten op morgen sleehts cone Pauze van ecu half uur te hebben,
en zitting te houden tot half 3 ure ten einde den ieden, die zuiks verkiezen, de gelegenheid te geven
d.c begrafenis van Us. 0-. W. Stegmann, Sr., te Stellenboseh, bij te wonen, van wiens afsterven,
heden morgen, in do rede van den Voorzitter melding was gemaakt..

De Vergadering adjourneert nu tot 3 nrc, en verklaart bij het hervatten harer werkzaarnheden,
en na het lezen van het Reglement van orde, zieh tevreden met do inlichtingen die gegeven worden
door den Consulent en den Afgevaardigde van Somerset West omtrent do onvolledige onderteekening
van den (Ieloofsbrief nit doze gemeente, zooclat aan den Broeder do MTaal zitting wordt verleend.

Dc kiezing van eon Moderator is flu aan do orde. Op do Norninatielijst worden geplaatst Di. A. Moderator.

Murray, A. D. Luckhoff, J. H. Neethling, H. zu., J. H. Hofmeijr, C. F. J. Muller, Dr. Kotze, C.
Murray, A. A. Louw, W. P. do Villiers, C. Rabie, A. Moorrees, J. R. Albertijn, A. I. Steijtler, 0-.
van Niekerk, A. J. L. Hofmeijr, J. P. van Heerden en J. U. Retief.
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Bij dc kiezing blijkt, dat Ds. A. Murray, 101 stemmen op zich heeft veeenigd en clus met vol
strekte meerderheid gekozen is als Moderator.

Astessor. Voor het Assessorsehap worden genomineerd dezelfde leden als bovengenoemd, met uitzondering
van Di. A.. Murray, Steijtler en Retief, en met toovooging van Di. 0-. van dc Wall, W. A. Joubert,
M. C. Botha, E. Z. 3. dc Beer en 3. de Vries.

Bij de eerste stemming verkrijgt Ds. Neethuing, 52; Os. Luekhoff, 40; Ds. Muller, 39; en Di’.
Kotze, 32 stemmen; zoodat hot tweetal bestaat uit Di. Neethling en Luekhoff, uit wie Ds. J. H.
Noetiling, H. Zn., met 88 tegen 86 stemmon tot Assessor gekozen wordt.

Be alzoo gekozen Moderator en Assessor riehten elk een woorci van dankbetuiging tot do Ver
gadering voor hot blijk van vertrouwen in hen gesteld.

Uron Car zkting. Be Vergadering bosluit dat do zittingen zullen duren, des morgens van kwart over 9 ure tot half
Eën, en des namiddags van kwart vóór 3 tot kwart over 5 ure.

Be Klad Notulen worden gelezen, waarna het dankgebed gedaan wordt door den Assessor.
0-eresurneerdi en onderteekend op heden, den lSden October 1890.

ANDREW MURRAY,
Moderator Synodi.

TWEEDE ZITTING.
Woenedag, den lScZen October 1890.

Het gobed wordt gedaan door den Aetuarius, waarna de Notulon der zitting van gisteren wor
den geresumeerd, en, volgens wet, door do Leden der Vergaderhug onderteekend.

Us. 0-. van de Wall neemt zijne plaats in.
Eon brief wordt ontvangen van Ds. 0-. W. Stegmann van Oudtshoorn, beriehtende dat hij, tot zijn

leedwezen, door do late aankomst der stoomboot, de opening der Synode niet heeft kunnon bijwonen,
en heden, van wege den dood van zijnen vader, iEet aanwezig kan wezen. Morgen hoopt hij eehter
tegenwoordig te zi;n.

Be Afgevaardigde van Middolburg, do Broeder Ouderling N. van der Walt, dient zijn 0-eloofs-
brief in, die in orde wordt bevondon, zoodat hem zitting verleend wordt.

F ~b: mt van I-let Schema der werkzaarnheden, door do Commissie van Orde opgetrokken wordt ter tafel,
w~ikzatni1wdan gelegd, en met de behandeling or van dadelijk eon aanvang gemaakt.

Be aanbevelingen Nos. 1 en 2, alsmede 4 tot 7, onder hot hoofd Preliminair, worden dadelijk
goedo’ekeurd.

~Naar aanleiding van No. 3, dat over hot Broederlijk Onderhoud handelt, heeft or cone discussie
plaats, waaronder de volgende voorstellen ter tafel komen :—

1. Van Ds. W. P. do Villiers, ondersteund door Ds. 0-. A. Maeder: “Dat Art. 65, c., gedurende
do zitting van doze Synode buiton working worde gestold.”

2. Eon amendement van Ds. A. McGregor, gosecondeerd door Ds. W. P. Rousseau: “Be aan
beveling van de Commissie van orde: ‘hot Broederlijk Ondorhoud, Art. 65, c., hebbe plaats, geregeki
~ elken Woensdag voormiddag, maar in do eerste week der zitting op Donderdag’ worde ian
o’enomefl.”

3. Een tweede amendement, door Ps. A. I. Steijtler, ondersteund door Ouderling 3. A. Rudolph:
“Het eerste brooderlijk onderhoud neme eon aanvang op aanst. Woensdag morgon.”
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Ilet amendement van Ps. McGregor wordt met 88 tegen 50 stemmen aangenomen; waarna Os.
Moorrees eeu voorstel indient in verband met het broederlijk onderhoud, dat later zal worden be
sproken.

No. 1. der Besehrijvingspunten, dat ten doel heeft het beperken der sprekers tot 5 minuten
onder zekere voorwaarclen, wordt door Os. E. Z. J. de Beer toegelicht, en als voorstel ingediend.

Na korte discussie stelt 1 ‘r. Kotze voor, ondersteund door Ouderling J. H. Norgarb “Ret
l3eschrijvingspunt worde niet aangenomen, als in strijd met de vrijheid van diseussie, onmisbaar in
eene deliberatieve vergadering als de Synode.”

Na repliek door den Voorsteiler, wordt hot amendement aangenomen.
No. 2., insgelijks van Ds. de Beer afkomstig, komt nu in behandeling.
Na toelichting door den Voorsteller, wordt hot door Ouderling N. C. P. Els gesecondeerd, maar,

na korte diseussie, door de Vergadering verworpen.
Hiorop wordt het Rapport van den Seriba Synodi gelozen en besproken.
Daar er geene melding in gomaakt wordt van eon voorstel door de iaatste Synode aan de

Moderatuur ter hand gestold over het treffen van eene overeenkomst met de Regeoring om te waken
tegen het verkrijgen van huwelijks licenties die in strijd zijn met de wotten des lands, vraagt Os. A.
Moorrees of aau deze opdracht is voldaan.

Ret antwoord is, dat dit punt de aandaeht was ontgaan, weshalve besloten wordt de zaak over
een paar dagen ~veor ter sprake te brengen.

Met het oog op de vordooling der oorspronkelijke gemeonte van 0-len Lynden, insgelijks in hot
Rapport gonoomd, stelt de Scriba voor, dat ci’ ceno Commissie worde benoemd om te overwegen, wat
or gedaan zal worden met botrekking tot do bewaring der Arehieven en oude Registers dci onver
decide gemeente, tot do plaats welke Adelaide onder do gemeenton der Kerk zal innomen, en tot
andere punten, die in verband met doze verdoeling staan; welk voorstel dadelijk aangenomon wordt.

Hiermede is dit Rapport afgehandeld, dat nu, op voorstel van Ouderling P. J. 0. Morkel,
ondersteund Door Os. Cormack, aangonornen wordt met den dank der Vergadering.

Do Aetnarius best flu zijn versiag voor, dat aanleiding geeft tot hot vragen van eenige in- van den Actua

lichtingen, die worden gogevon.
Na do Pauze worden eonigc voorstellen, voortsprnitendo uit punteia, die in bovcnstaand Rapport

waren genoemd, ter nadore bespreking, ingediond, namelijk, ~én door Os. B. B. Keet, dat op den
status en één door Os. Muller, dat op do beroeping en bevestiging van Huipprodikors betrekking
heeft, en é~n van Ouderling J. H. Norgarb, dat ten dod heeft hot drukken van een gedeelte van dit
Rapport.

Do laatste paragraaf, waarin do Aetuarius doelt op zijn vcrzoek, in No. 4 der Besehrijvings
punten vervat, om van zijne betrokking ontslagen te mogen wordon, wordt in verband met dit
Beschrijvingspunt behandeld.

Ds. 0-. van Niekerk en Ouderling P. B. van Rhyn willen, dat den Actuarius verzoeht zal worden
als zoodanig aan to blijvon, on dat hem eon Assistent zal worden toegevoegd.

Daar do Actuarius bozwaar maakt togen zijn aanblijven, op grond van zwakke gezondheid,
besluit do Vorgacloring do vordero behandeling van doze zaak uit to stelben tot Vrijdag morgon.

Ret Rapport van den Scriba der Synodabe Commissie wordt hiorop golezon on na korte be- Van den Scriba
sproking van eon en ander punt or in gonoomd, dio ocliter tot goon voorstel loidt, door do Vorgadoring ~~S~flo~iaie

in dank aangcnomon.
Afwczig zijn gowcest Di. Radboff, Daneel, D. 1. Pienaar, R. Zn. en 3. W. Louw.
Na hot lezon van do Kiad Notulon doet Os. Roos hot dankgebcd.
Goresumoerd en onderteokond op hoden, den l6don October 1890.
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DERDE ZITTING~
Donclerdag, den I Oc(em October 1890.

Us. Albertijn doet hot gebed.
Nadat do Notulen der zitting van gisteren waren gelezen en goedgekeurd, worden aan do Corn

missie ter overweging van de mogelijklieid orn zoodanige veramlering in de zitplaatsen van de loden
der Synode te maken, dat zij nicer ruimte zullen hebben om te zitten en bij het spreken beter go—
hoord kunnen worcien, toegevoegcl Ps. W. P. de Villiers en (Juderlingen Morkel en Norgarb.

Afava~rdigde Ecu brief van den Seriba van do Synode der Vrijstaatsche Kerk wordt gelezen, de Vergaderin’~
van ~n Olanje •. ) .

viij~ta~t, verwittigende, dat Ps. G. Radloff, ecu der 1 redikanten thor Kerk, afgevaarthgd is gewordeii, om hare
groete tot ons over te brengen; en als zijn Seeundus Us. R. H. van de MTa11.

Daar Us. Radloff tegenwoordig is, wordt hem eeno eereplaats aangewezen terwiji hem tevens
kennis worclt gegeven, (Tat hem later do gelegenheid zal worden verleend do Vergadering toe te
spreken. Voorloopig wordt hij reeds door den \Toorzitter verwelkomd.

Tot het Broederlijk Onderhoud overgaande, leidt do Moderator het onder~verp in, dat ter be
sprekmg voor dozen morgen is aangewezen, t.w. : Opvoeding en Onderwijs.

Nadat hij geindigd had, laat hij zingen Psalm ~5 vs. ~i, waarop, op zijn verzoek, Us. A. A.
Louw voorgaat in het gebed.

Paarna vooren hot woord Di. P. 0. Rossouw~ Steijtler, Truter, MeG-regor, Rousseau en U. J.
Pienaar, R. zn., en de Onderlingen U. J. van Wijk, J. I. do Villiers, Norgarb, Van Eeden, Morkell
en Moolman.

Gedurendo dezo zitting narn Us. (*. W. Stegmann, van Oudtshoorn, in de Vergadering plaats
un. van Ce terwiji ook Us. FT. L. Neethling, van do Transvaalsehe Kerk, heden van eene Europesehe reis terug
Tiansvaal. gekeerd, in de Kerk verseheon.

Laatstgenoemde wordt door den Voorzitter verwelkomd, onder toebidding van des Heeren
leiding voor do Kork waartoe hij behoort, bij de moeijelijkheden waarin die Kerk op nieuw, door
verdeeldheid, gedompeld is.

Do aldus toegesproken brooder bedankt, in ecu kort en hartelijk ~voord, voor de eer hem aldus
aangedaan, en verzoekt den broederen loden dozer Vergadering, orn hunne voorbidding voor hem en
de Kerk, ivier belangen hij op hot harte draagt.

Ook tot Us. Stegmann rieht do Voorzitter eon ~velkomstgi’oet~ met betuiging van hartelijke dee~I
fleming door do Leden der Vergadoring in hot verlios, dat hij door hot afsterven van zijii geeerden
vader geloden hooft.

lanleiding daartoo bokomen hebbende, door hetgeen in dozen morgen gesproken was, dienen de
Aetuarius en do Assessor elk eon voorstel in, dat door do Vergadering aangenomen ivordt, met be-
paling, dat beido voorstellen der te benoemen Commissie over het Onderwijs, ten fine van overweging
en rapport, zullen worden ter hand gesteld.

FTet eerste voorstel luidt aldus: “Aan eene Commissie worde opgedragen, do overweging van de
volgende punten:

1. Ecu hartelijk sehrijven ann do Onderwijzers.
~. 1-Tot aftreden van Sir Langham Dale, als Superintendent-G-eneraal van Onderwijs.
:~. Voorziening in do behoefte nan onderwijs van do vole arme kinderen in ons land.
4. fle stiehting van cone Opleidings School van Onderwijzers, vooral met hot oog op die he

hoof to
1-Jet tweede : “Pat aan do Commissie over het Sehoolwozen mode worde opgedragon do Synode

to adviseoron, op wolko ivijzo hot Bijbel- Onderwijs, met hot oog op vermoerderde Bijbel kennis bij
onze jeugd, door de Synodo kan worden (a.) onder toezicht genomon (b.) bemoedigd en verbeterd.”

I ‘e morgenzittiiig wordt geslotcu met gebed door Us. C. Murray.
A’t. w~ 3. Na do Panzo wordt eon vorzook van Us. U. J. Pionaar, A. zn., om dispensatie van Art. 165, 3,
Di~p~n-ati~ g’~- overwogon, daar het spoed vereiseht. Ue aanleiding is, dat do kandidaat in de Theologie, U.

cii v r- Wilcoeks, door den Eoriv. Kerkeraad van Uitonhage gevraagd is het predikwerk in genoemde ge—

moento, tijdens de afwozighoid des leeraars, gedurende doze maand to verrichten.”
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Pit voorstel wordt door den Assessor ondersteund en zonder diseussie aangenomen, met de ver
standhouding dat dit niet als een precedens zal gelden.

Voorts worden gelezen eenige Rapporten, namelijk, van de Commissie voor het Kerkelijk
Kantoor, van den Zaakgelastigde en van dezen bearnbte als Qu~stor van het Synodale en van het
Predikanten Weduwen Fonds.

Dc bespreking van deze Rapporten wordt tot later uitgesteld, wanneer zij door de te benoemen
Commissie over Fondsen zullen Zijn overwogen.

No. 3 der Besehrijvingspunten wordt, met verlof der Vergadermg, door Ps. P. Marchand,
flamens den Kerkeraad van Aliwal Noord, ingetrokken.

Be behandeling van No. 4 wordt uitgesteld.
Be Scriba licht flu zijn Besehrijvingspunt toe, dat onder No. 5 voorkomt, en stelt voor: “Pat

er eene Commissie benoemd worde orn te overwegen nit welk personeel de Moderatuur bestaat, en
hare rechten zoowel als hare verpliehtingen te omschrijven”

Door Ds W. P. Rousseau gesecondeerd, wordt dit voorstel aangenomen, na korte discussie,
waaraan Br. K otze, Di. W. P. de Villiers en A. I. Steijtler, en Ouderling Morkel deelnemen.

Een aanzoek van den Actuarius, om dispensatie van Art. 169, * 2~, op grond van de redenen,
door de Commissie tot het afnemen van het ~examen van caudidaten tot den Heiligen dienst, in haar
versiag genoemd, wordt ontvangefl, om morgen beiandeld te worden.

No. 6 der Beschrij~ ingspunten wordt door Ds W. P. de Villiers toegelicht, die vervolgens No 6.

voorstelt: “Dc Synode verkiare, dat de Vergadering der Synodale Commissie, in den regel, met
opene deuren gehouden worde,” waarin hij door Dr. Kotze ondersteund wordt.

Over dit voorstel spreken Di. C. F J Muller, 0- Murray, Maeder, Moorrees, Steijtler, J. W.
Louw, D. 3. Pienaar, A. zn., W. P. Rousseau, Truter, P. B. Rossouw, de Scriba, Dr. Kotze, Roos
en Albertijn, die als amendement voorstelt: “Dc Vergadering blijve bij het besluit in deze zaak
genomen in 1870, viz.: dat het aan het oordeel der Synodale Commissie wordt overgelaten of zij
met opene of gesloten deuren Zal vergaderen.”

Pit amendement, ondersteund door Ds. Roos, wordt met 9~ tegen 65 stemmen aangenomen.
Ps. Moorrees verzoekt aanteekening, dat hij in do minderheid gestemd heeft.
Besehrijvingspunt No. 7 blijft overstaan, daar het gedrukte Rapport van de Permanente Corn

missie van Revisie, hoewel bijtijds ter tafel gelegd, nog niet in handen der leden is.
Bij No. 8 van de Beschrijvingspunten, dat door Ps. P. D. Rossouw toegelicht wordt, kornt in flet flugenotcu

gedenkteeken.behandehng het Rapport der Commissie voor het Hugenoten-Gedenkteeken.
Be inzender van dit punt stelt voor: “Be Synode stelle weder eene Commissie aan, en Sub

Commissies, bestaande elk uit twee leden, in de versehullende Ringen, om de zaak der oprichting
van dit gedenkteeken te behartigen,” welk voorstel door den Assessor gesecondeerd wordt.

Ouderling Norgarb en Ds. Steijtler voeren over deze zaak het woord, en laatstgenoernde is flog
aan het spreken, als het tijd is om te adjourneeren.

Afwezig is geweest Ouderling I aniels, van St. Stephens, die voor onbepaalden tijd van den
Moderator verlof van afwezigheid gekregen heeft.

Be Kiad Notulen worden gelezen, waarna Dr. Kotze het dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l7den October 1890.

VIERDE ZITTING.
Vrijdctg, den I 7den October 1890.

Ret gebed wordt gedaan door Ps. Barry.
Dc Notulen der zitting van gisteren worden goedgekeurd en onderteekend.
Ps. Steijtler neemt wederom het woord over het onderwerp onder discussie, namelijk, Ret

Hugenoten G-edenkteeken.
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Voorts spreken de Seriba en Di. Van de Wall en ~IeGregor, aismede Ouderlingen Foueb~, P.
P. Marais, Van Rhijn en J. P. du Plessis.

Negen voorstellen komen ter tafel, die, met het Beschrijvinspunt, in handen gesteld znllen wor
den eener Commissie, tot we1ke~ benoeming de Vergadering besluit, om staande doze Svnode to
rapporteeren.

‘nt~iag van dlen Volgens afspraak keert de Vorgaderillg nu terug tot tie behaudeling van No. 4 van bet Schema
~etuaiins. I-Jet Ontslag van den Actuarius.

Ps. Albertiju, ondersteund door Ps. Maeder, bet bet volgencle voorstel : “Boar de Aetuarius
Synodi, Ps. A. P. Luekhoff, duiclelijk verklaart, dat bet hem, wegens den zwakken staat zijner
gezondheid, niet laiiger mogelijk is tie verplichtingen aan zijn ambt verbouden behoor]ijk te vervullen,
zoo verklaart de Vergadering, dat het met diep leedwezeu is, dat zij zieh genoodzaakt ziet zijne
bedanking om die reden aan te nernen. Zij doet dit met hartelijke dankbetuiging nan hem, voor de
liefde, getrouwheid en groote bekwaarnheid, waarmed e hij, gedurende veerticu jaren tie Kerk in dit
ambt heelt gediend, en waarin hij zich het vertrouwen en tie achting der geheele Kerk lice-ft verwor
yen.”

Als nlotie van Orde stelt de Assessor voor, geseeondeerd door Ds. J. W. Louw: “Be Verga
dering, beseffencie van hoeveel waarde het voor haar is, dat de Aetuarius als zoodaiiig aariblijve,
ijesluit eene Commissie te benoemen, om te traebten den Aetuarius to bewegen van zijn besinit
af te zion, en te overwegen op weike wijze de Vergadering hem te huip kan kornen,”

Di. Albertijn, 0-. Murray en Moorrees en Ouderliug Van Eeden spreken over deze zaak.
Na afstemming van do Motie van Orde, wordt bet voorstel met eenparige stemmen aangeuomen.
Do kiezing van eon nieuwen Aetuarius wordt voorafgegaan door hot lezen van de Wetsartikeleii,

die op de werkzaamheden aan hot ambt verbonden, betrekking hebben.
Eene norninatielijst wordt nu gevormd, bestaande nit Dr. Kotze en Di. C. F. J. Muller,

Moorrees, Steijtler, Strasheim, A. A. Louw, 0-. Van de Wall, J. H. Neethling, J. H. Hofmeijr, E.
do Beer, WT. P. do Villiers, 0-. Malan, J. R. Albertijn, 0-. F. Marais, 0-. W. Stegmann en J. C.
Reijueke.

Dr Kotze tot Bij do kiezing wordt Pr. J. J. Kotze, eerste Predikant van Kaapstad, terstond tot Aetuarius
geko- gekozen, met 107 stemmen, terwiji Us. Muller 60 op zieh vereenigt, Us. Moorrees 7, Ps. W. P. do

Villiers ~, en Di. Albertijn en Strasheirn elk ééne stern.
Pen Aftredenden Aetuarius wordt, na toespraak van den Moderator, op voorstel van Onderling

Van Rhijn, Psalm 184, vs. 3, zingende toegebeden.
Be nieuw gekozen Aetuarius neernt, na ecu woord van dankbetuiging voor do eer hem aauge

daan gesproken on de toegevendheid der Vorgadering gevraagd te hebben, zijne piaats in, en wordt
door den Moderator verwelkomd, waarmede do Vergadering hare instemming betuigt door op te
staan.

~ Jiet voorstel van den Seriba van do Commissie tot hot afnemen van bet Exarneu van Candidaten
~aet~e ~ tot den Heiligen Pienst, orn dispensatie van Art. 169, ~ ~, waarvan gisteren konnis was gegeven,

1. end. wordt, na toeliehting, dadelijk aangenomen.
Nu wordt besloten eerst do Besehrijvingspunten to bospreken, waarin van de aanstelling van

Comrnissiën melding gernaakt wordt, die nog staande deze Synode rapport moeten indienen.
Xc 51. No. 51 van hot Schema konst alzoo in bohandelmg “Be Synode stelle eene Commissie aan om,

staande do vergadering, te overwegen of hot niet mogelijk is, ten behoeve van do Zending Gerneenten
ouzer Kerk, onze Poop-, Avondmaal-, Huwolijks- en andere Formulieren to vereenvoudigen.”

Nadat bet besehrijvingspunt toegelieht was, door Us. P. P. Rossouw, wordt bet, ondersteund
door Ps. U. Cilliers, als voorstel ingediend.

Aan de diseussie or over nemen dccl Di. A. J. L. Hofmeijr, P. J. Pienaar, A.zn., J. C. Truter,
C. F. J. Muller, J. 0. J. Krigo, P. 3. Pienaar, R.zn., A. A. Louw, Straslieirn, Alheit, U. S. Botha en
Dr. Kotze, en Ouderlingen P. J. Joubert en Herholdt.

Na de Pause voeren nog het woord Di. W . P. de \ illiors en Cormaek, en Ouderlingen 0-. A. le
Roux, P. J. van ~~ijk en J. A. Rudolph.

Ds. A. J. L. J-Iofrneijr, onciersteund door Ouderling A. C. \‘ bk had ininiiddels hot volgende
Amendernent ingediend: “Be Synode meent, dat do gevraag’cie Cornniissie, voor eene vereenvoudii
ging der Forniulieren, niet kan worcien toegestaan.”
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Bij de stemming worSt cut Arnendement met overgroo±e meerderheid aangenomen.
Dc Moderator benoemt flu Se volgende Commissiën :— Commi~sjin ~e

noernd.

Voor den IIerclerli~ykem Brief: Di. D. S. Botha en C-. S. Ma~n.
Be ]?eehfsconzmis8ie: Di. G-. van Se Wall, D. J. Pienaar, A.zn., J. C. Reijneke en C-. F. Marais;

en Ouderlingen M. J. Herholcit, G. J. Joubert, D. J. 0. Morkel en 0-. F. Hugo.
Be Uo,Idllhis.sie over Jtet Titeol. Seen narie: Di. C. F. J. Muller, A. MeG-regor, J. H. van Wijk en

P. A. Strasheim, en Ouderlingen Van Eeden, Moolman en Visagie.
Be 1Voimaal$el1oo~: Di. 0-. A. Seholtz, A. Moorrees, J. A. Buchner en 0-. 3. Hugo, en Ouder

lingen Basson, De Waal en 0-. A. le Roux.
Be Zcndin~: Di. C. Rabie, C-. Murray, P. du Toit en A. Kriel, en Ouderlingen J. J. van der

Merwe, J. P. Kriel en P. J. Joubert.
lId Sc/toolwezem: Di. W. A. Joubert, J. W. Louw, C. H. Radloff en D. J. Marchand, en

Ouderlmgen P. P. van der Merwe, R. P. 3. van der Merwe en D. J. van Niekerk.
Be Foinisen: Di. J. A. Joubert, J. P. van Heerden, J. D. Retief en J. C. Truter, en Ouderlin

gen J. A. Smuts, J. A. Bam en J. A. Fouché.

Be Rafionarii :—

Ring van Kaapstad: Ds. A. 3. Steijtler.
Tulbagh: Ouderling J. H. Norgarb.
Swellendam: Ds. J. C-. J. Krige.
Graaff-Reinet: Ouderling D. P. Marais.
Albanie: Ds. A. Faure.
Beaufort. Ds. C-. A. Maeder.
George: Ouderling P. H. Louw.
Burgersdorp: Ds. 3. F. Marais.
Paarl: Ouderling M. C. V. Thom.
Colesberg: Ds. P. J. A. de Villier~.

Foor de Commissie over Beseltl’ijvinh!sp2cnt, l~To. 5: Zainenstelling dci’ Moderatuur, enz., Di. A. D.
Luckhoff, 0-. van Niekerk, A. J. Steijtler, W. P. de Villiers, en Ouderlingen A. C. Viok,
D. Kriel en P. J. van der Merwe.

Be C’onsmissie over Slalets Van cii Re~jlemen~ voor lluljijiredii€ers: Di. C. F. J. Muller, B. B.
Keet, C-. A. Seholtz en P. van der Merwe.

Be C~ornmissie over Adelaide en Glen £y?ulen: Di. W. A. Alheit, B. B. Keet, P. Pienaar en Y.
J. C. Reijneke, en Ouderlingen M. A. van Deventer en W. H. J. Marais.

Be Co,niitissie voor lid Hit,qeno(em Gedeniefeelceit : Di. A. I. Steijtler, P. D. Rossouw, C-. van Se
Wall, A. McGregor, J. H. Hofmeijr, D. J. Pienaar, A.zn, A. J. L. Hofrneijr, J. C. Leipoldt,
C-. S. Malan, en Ouderlingen P. B. van Rhijn, J. A. Fouch6 en J. A. Smuts.

Be ~‘omm~issie van Reside: Di. C. F. J. Muller, A. P. Luckhoff, C-. F. Marais, A. Moorrees, de
Actuarius en Ouderlingen C-. C. C-ic en P. J. Joubert.

Ds. A. Moorrees doet nu het volgende voorstel, waarmede Se Vergaderiug zich vereenigb: “I-Jet zij
eene instruetie aan de Commissie over Fondsen om te onderzoeken, of de tijd niet gekoineu is, om eene
principiëele verandering te maken in Se wijze, waarop Se Kerkelijke Fondsen tot nu toe zijn belegd
en geadministreerd.”

Ook het volgende voorstel van den Scriba, worSt door Se Vergadering aangenornen: “Bij de
behandeling der voorstellen over het onderwijs overwege Se Commissie ook het volgende punt
“Met het oog op Sc omstandigheden van ons land is, ter bevordering van het Hooger Onderwijs,
naar het oordeel dezer vergadering, het stelsel van door de Regeeriug ondersteuudc Colleges, dat
thans bestaat, doelmatiger San het vereenigen van alle Studenten in een Universiteit College.”
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No. 61 van het Schema: “Be Synode benoeme eene Commissie, ter overweging van de nood
zakelijkheid om voorziening te maken voor eene betere bearbeiding van de leden onzer Kerk, vooral
in groote gemeenten en op dorpen, waar de plaatselijke leeraar onmogelijk alleen al bet werk behoor
lijk ban verriehten” wordt, na toeliehting door Os. B. J. Picnaar, A.zn. aangenomen, en naar eene
Commissie verwezen, bestaancle uit Os. 0. J. Picnaar, A.zn., Dr. Koize, Di. A. Steijtler, C. F. 3.
Muller, C. Murray, J. R. Albertijn en W. P. de Villiers.

No. 9$ van het Schema wordt insgelijks aan deze Commissie ter overweging toevertrouwcl.
No. 64 wordt toegelieht door Os. P. 0. Rossomv, die voorstelt: “Eene Commissie worde be

noemd, om staande de Synode te onderzoeken, waarom het is, dat de Colleeten, door de SynOJO
bepaald, in vele gemeenten onzer Kerk zoo uiterst gering zijn, en door sommigen zoo ongeregeld
worden opgezonden.”

Boor Os. Maeder ondersteund, wordt bet besproken door Di. Maeder, A. A. Louw en Steijtler~
en Ouderlingen P. J. Joubert en Brmver.

Ret voorstel wordt niet aangenomen.
~tufl~id~ch o~ No. 78, over meerdere voorziening in het Rollandsch onderwijs in de Publieke School, wordt
~uh1i~k~ ~choo1. door den voorsteller, den Moderator, toegelicht, waarna de Vergadering dadelijk de gevraagde be

noeming van eene Commissie toestemt, nadat eenige aanmerkingen gemaakt waren door Ouderling
Van Rhijn en Di. Leipolcit, Moorrees en C. F. J. Muller.

Een telegram van Rouxville, in den Oranje Vrijstaat, in naam van den Zuidelijken Ring, van
den volgenden inhoud: “Onze hartelijke Reilwenschen,” wordt on4vangen, terwijl de Vergadering
besluit de ontvangst met dank te erkennen.

Be Commissie over de verbetering van zitpiaatsen voor de leclen rapporteert, dat de mogelijke
veranderillgen morgen zullen gemaakt worden.

A. Presbij- Os. J. C. Reijneke geeft kennis van een voorstel, dat stappen tot de oprichting van eene Zuid
Afrikaansehe Presbijteriaansche Unie, als Tab van de Presbijteriaansche Alliantie aanbeveelt, en
later zal besproken worcien.

Ret eerste Rapport van de Commissie van Orde, over later ingekomen stukken, wordt ingediend
en aangenomen.

Een brief van den Kolonialen Seeretaris wordt gelezen, betrekking hebbende op den tehouden
Census, die in handen eener Commissie zal worden gesteld.

Afwezig is geweest Os. W. H. Boshoff.
Be Kiaci Notulen. worden gelezen, waarna bet daukgebed gedaan wordt door Os. W. P.

Rousseau.

0-eresumeerd en onclerteekend op heden, den 20sten October 1890.

— _____________
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VIJFDE ZITTINGe
Maandag, den 20sten October 1890.

Ps. Ahrbeck gaat voor in het gebed.
Do Notulen dor zitting van Vrijdag worden ge1~zen en, na goedkeuring, onderteokend.
Di. J. P. Joosto, Predikant van Maclean en J. J. Kotze, Predikant van Darling, nemen

mel do Afgevaardigdon dier gemeent~n plaa a i~ do Vergadering, na indiening der geloofs
brieven, waaruit blijkt, dat de tegenwoordig zijncle Brooders, namelijk F. T. Saaijman als
Ouderling voor eerstgenoemde, en I. A. J. do Villiers in dezelfde betrekking voor laatstgemelde
gemeente, wettig afgevaardigd run.

Kennisgoving wordt gelezen van Ps. J. N. Viok, van Piquetberg, en P. 3. van den Heever,
afgevaardigdo Ouderling van Venterstad, dat nj verhinderd worden do Vergadering bij to
wonen.

Op voorstel van Us. M~eder, worth do dank der Vergadering toegobracht aan do Commissie
ter betere regoling van do zitplaatsen.

No. 7 van hot Schema komt in behandeling, en wordt door Ps. P. 3. Pienaar, A. zn., toe. ~ ~cS~no~
gelicht, die hot eerste gedeelto or van, dat door do Commissie van Revisio aanbevoien worth, U U

voorstolt: “Art. 78, c, tweoile goleolto, wordo uit hot wetboek verwijdord, wolk voorstol door
Oudorling P. P. Marais worth onderstound.

Do. Steijtler, met Ps. 3. P. van Heorden, stelt voor: c~ Pat dezo aanbeveling niet aange
nomen worde.”

Aan do discussie nemen deel Di. W. P. do Villiors, Moorrees, McGregor, Van Heerden,
Strashoim, Ahrbock, Rousseau, Truter, do Actuarius, C. F. 3. Muller, E. do Boor, 0. Murray,
Stegmann on Ouderlingen Van Eodon. Norgarb en D. P. Marais.

Ne repliek door Ps. Pienaar, wordt zijn voorstol met 106 tegen ~5 stemmen aangenomen.
Hiorop worth hot tweede gedeoito van dit Beschrijvingspuot door don Voorstollor toege

licht, die wil, dat do voetnoot aan Art. 14, 13, pag. 11 van hot wetboek insgol.ijks zal worden
geroijeerd.

Do Commissie van Revisie meent, dat “wog no do bijzondere omstandigheden van zekere Art. 14: 11.
kleinore g~meenten hot rocht van dispo’ sitie aan do Synodelo Commissie kan worden toego.
kend, in hot spocialo goval genoemd in do voetnoot, ‘~ rt. 14, 13.”

Do. Pionaar st~1t voor, dat, in pleats van do voetnoot, in Art. 14, 13, na do woorden “to
geweost” ingo’ oegd wordo uitgenomen in gerneenten waarin liet ledental niet meer dan 300 bedraagt.

Onder do discussie die nadat dit voorstel door deti Ouderling Bruwer gesecooncie~rd was,
plaats hoeft, en waaraan Di. C. F. J. Muller en J. G. 3. Krige deelnemen, wordt hot volgeride
amendement van Ouderling S. W. van Wijk, ondersteund door Do. N. Hofmuijer, ingediend:
“Pat (met bet oog op kleino gomeenten) do voetnoot aan Art 14, 13, blijve zooals nj is.”

Pit amendement wordt met 100 stemmen aangenomen.
Na do Pauze komt No. 112 van bet Schema, dat do aenstelling van eene Commissie t~n

dod heeft, ter 8prako, dat door Pa. W. P. do Villiers toegelicht worth, die om e no Comnaissie
vraagt om to ondorzoeken: “Of er ook eenige bepalingen in hot wetboek nijn ingeslopen, die
of onbestaanbaar of in strijd zijn met do beginselen en leer eener Gereformeerde Kerk.”

Pa. Maeder ondersteunt dit voorstel, die, met I)i. P. D. Rossouw, Moorrees, B. do Beer, 0.
F. J. Muller, Van do Wall en Van Wijk, aan do disoussie dod neemt.

Laatstgenoemde stelt ala amondemeiat voor: “IJe Vergadering, oordeelende dat hot bestuur
onzer Kerk niot in strijd is met hot Woord Gods, maar veeloer do natuuriijke uitkomst van wat
in den loop dos tijds noodzakelijk is geworderi, acht zich niet g0000pt tot do aanneming van hot
voorstel van den Predikaut van Carnarvon.”

Pit worth door Ouderling Rudolph gesecondoerd, en met 108 stemmen aangenomen.
Om dezelfdo redon als bovongonoemd, worth No. 132 van bet Schema nu behandeld, waariu Algerneen Sue-

Ps. 3. W. Louw voorstelt: “Do Synode benoeme eene Commissie om, staande deze Vergadering, ~ ~

haar eon uitgewerkt plan voor to leggen, ten eiudo ecu algemeen Sustentatio Fonds op to riohten ~ hi ZUtd

voor do Ned. Gerof. Kerk in Zuid Afrika.”
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Na toolichting door den voorsteller verkrijgt hot do ondersteuning van Ps. 8trasheim.
Aan do disaussie nemen deal Di. Steijtler en Rousseau, en Ouderlingen D. J. van Niekerk en

0, A. Grobbela~r. Onderling G. A. le Roux is nan hat woord, als hot t~jd is om to adj uraeeren.
~nm~i~vo1- Be Commissie voorhet berekenen der reis- en verblijfkoston, in Art. 68 genoemi, wordt zamea

gesteld uit Di. Rousseau, Bosmari en Ic. F. A. do Villiers.
Afwezig ‘~ijn geweest de Ouderlingen van Calitzdorp, Philadelphia, Wellington en Rioboeks

Kasteel, en Ds. J. S. Hauman.
Do Kiad Notulen worden gelezen, waarna hot donkgebed gedaan wordt door Ds. J, P. van

Heerden.
Gereonmoerd en ondersteokead, op beden, den 2lston October 1890.

ZESDE ZITTING.
Dimgsclag, cZen 2lsten October 1890.

Bij afwezigheid van den Moderator neomt de Assessor het Voorzitterschap waar, terwiji Pg.
G. van do Wall, volgens Art. 1Z, 7, do pleats van den Assessor bekloodt.

Nadat do Actuarius het gebed had gedaan, worden do Notulen der sitting van gisteren
goedgekeurd en ondorteekond.

Eon twoede Rapport van do Comnaissie van Ordo wordt voor do Vergadering gebracht, en
daaromtrent besloten, overeenkomstig do daaria vervatte aanbovolingen te handel~n.

rcn Su~tentatio D~ discussie over No. 132 van hat Schema wordt hervat, waaraan deelnemen Ouderlingon
Ponds, C-. A. le Roux, Van Rhiju, Do Waal, Barn en Fouch~, on Di. 0. Murray, Rabie, do Scribe, C-.

van Niekork en 13. Marchand.
Be volgende amendornenten komon tar tafel: Van Ds. Cormack, met Ouderlieg D. van

Wijk: “Do Synode beschouwt do oprichting van eon Sustentatiofonds voor do Ned. C-oral.
Kerk in Zuid Afrika als onuitvoorbaar.”

Van Ouderling Herholdt, mot Us. P. J. Pieaaar, R. zu.: “Naarclien or in do wetten onser
Kerk reeds voorziening is gdmaakt voor Hu1pbehoevende Gemeenten, en aangezien do finaecieele
toestand van ons land hat niet gedoogt eo~i algdmeen Sustent~tie Ponds op to richten, zoo besluite
do Synodo do govraagde Commissie in Beschrijvingspunt 13~ niet te benoernen.”

Van Ps. C-. van Niokerk, met Ouderliug N. van der Walt: “Aangozien vale gerneenten
onzer Kerk geheel of ~edeeltelijk versorgi sun, door p1a~tselijke Sustontatiefondson, en aange
zion het Fonda voor Hulpb&hoevende 0-erneenten in do behoefto van armo gemeenten voorsiet,
zoo beschouwt do Verg~dering do oprichting van eon Algemeen Suslentatie Ponds voor de Ned.
C-oral. K~ rk in Zuid Afrika voor onnoodig.”

Do uitslag dei’ stemming is, dat hat oorspronkelijko voorstel do meerdorheid dor stemmen
vrkrijat.

Ou ~orlingon B. P. Ivlarais, L. J. van Heerden, C. B. Cilhiers, N. van der Walt en W, J. de
Kierk, en Di. Van Niekerk en Cormack ver~oekeu aanteekeuing dat zij in do minderheid ge
stemd hebben.

~Th~~c- ~ No. 9 van het Schema wordt toegehieht door den Scriba, die voorstelt : “Bat do Rappor~en
~~ ~ in Art. 65 genoemd zoo vroeg mog°lijk on niet later dan z~eerteen dagen vóór do opening der
~ Syiodale Vergalering in het Officieele Orgaan dci’ K0rk zullen verschijuen.”

Door Us. McGregor ondersteund, wordt hot, na ocuige anumerkingen van Di. Maeder,
Moorroes en Albert~jn, door do Vergadering aangenomen.

1~inosvoorzftters No. 10 van hot Schema: “Ringsvoorzitters worden, volgeus oud gebruik, naar ouderdom
van dienst, gelcoz~n,” wordt door Do. McGregor toegelicht en voorgestell, ondersteund door
Ouderling Bruwer.
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DL H. Muller, Moorrees, Steijtler, D. Cillier~, C. Murrey, C. F. J. Muller, Strasheirn, E.
do Bt~er, A. J. L. Hofmeijr, W. A. Joubert, D. 3. Pienaar, A. so., P. du Toit, 3. G. J. Krige, 3.
P. van Heerden en D. J. Pienaar, R. zn., eu Ouderling Herholdt nemee aan de discussie doe].

Inmiddels komen tor tafel do volgendo amondementen : —

Van Os. Steijtler, onderstound door Ouderling F. 3. van dor Morwe: “Do Synode neme bet
voorstel van den Predikant van Robertson niet nan, maar blijve bij hot tegenwoordig gebruik,
wat betroft do kouze van eon Voorzitter voor de Ringsvergadering.”

Van Os. A. 3. L. Hofmoijr, ondersteund door Os. W. P. do Villiors: Do Wet bhjvo zooals
zij is, met dezo bijvoeging, dat dezolfdo Voorziitor niet tweernaal achtoroenvolgens zal gekozon
word on.”

Het amendement van Os. Stoijtlor wordt met 124 stemmon aangonomon.
Nos. 11, 14, 16 en 17 van hot Schema blijvon overstaan tot na do afhandoling van bet Appol

van den Korkeraad van Kaapstad.
No. 15: “Do Synode borame zniddelen, waardoor do staat van do Godsdienst in do ver

sohillendo gomoonten onzor Kork bepaaldelijk ouder hare aandacht gobracht sal wordon,” wordt
door Ds. Roos, den Seriba van genoomden Ring, toegelicht on voorgesteld

Na do Pause sproken over dit voorstel Di. Stegmann, do Scriba, Albertijn, Maeder, Rousseau,
W. P. do Villiers, A. A. Louw, Van do Wall, C. Murray, C. F’. J. Muller, Steijtler, lYloorrees en
0. J. Pienaar, A. zn. • on Ouderlingen Morkel on 0. 3. van Wijk.

Onder do discussio waron do volgendo amendotnenten ingediend:
Door Os. Stegmann, gesecoudeerd door Do. Maoder: “Er worde bij elko Synodale Ver

gadering eone sitting afgezondord tot het vernemon, bij monde van daartoe benoemdo Breeders
nit do v-erschillende Ringen, van berichten aangaando den geestelij ken toestand der Kerk, on tot
onderling en biddend raadplegen onatront hetgoen, naar golang van omstandigheden, gedaan kan
wor den.”

Door Os. Rousseau, ondersteund door Ouderling W. H. Marais: “Bij do Synode worde
door elk eon dor Ringen eon kort vorsiag ingelovord van den staat der Godsdienst in de ver
sohullende gemeenten ondor ziju ressort.”

Door L)s. Mostert, met Oudorling Van Rhijn: “Aangezien het vorwaeht wordt van do
Ringen grondig onderzoek to doen naar den staat van do G~odsdienst in do versohillende gomeenten,
zoo acht dezo Vorgadoring het niot noodig in deze zaak to treden.”

Door Ds. 0. J. Pienaar, A. sn., naeb Os. Strasheim : “Aaa do Pormanento Coriimissie van
Orde worde opgodragon hare aandacht to wijdon san do Jaarlijksoho Versiegen van~den staat der
Godsdionst, door do verschi~londe Ringen in do Kerkbode gepubliceerd, ten eindo do belangrijkste
punton daarin vervat in bet Schema voor hot Broederlijk Onderhoud op to nemon, on tor
bespreking op den voorgrond to stellen.”

Door Os. C. Murray, met Os. H. Muller: “ Do Synodo bepale, dat elke Ring ecu van z~jne
loden aanstellen sal, die in bet jaar, waunoor zij sitting houdt, eon versiag inloveren sal van den
Godsdienstigen toestand der gomeonten onder ziju ressort, wolk versiag bij gelegenheid van hot
Broederlijk Ondorhoud sal worden bohandeld.”

flit laatste ameudement wordt met 103 stommen aangonomen, nadat Os. Roos ziju voorstel,
ton guaste biervan, had ingetrokken.

No. 18 van het Schema wordb nu tor sprake gobraoht, in verband waarmede genomon wordt
No. 42.

Nadat eenige leden gosproken haddon, worden doze punten, op voorstel van Os. Moorrees,
ondersteund door den Scriba, naar do Reehtscommissie verwozeri.

No. 19 wordt, op voorstel van den Voorzittor der Commissie van don Ring van Tulbagh, Do,
W. Murray, met toestemming der Vergadering, ingetrokken.

No. 20, om do berstelling van den Ring van Clanwilhiam vragendo, wordt door Ps. 0. ~ van

Rossouw ter sprako gebracht on voorgesteld. cianvu~m.
Do verdero bebandeling van dit punt wordt nitgesteld tot morgen namiddag, daar bij do

morgen sitting hot Broederlijk Ondorhoud plaats heel t.
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Afwezig zijn geweest do Ouderlingen van Philadelphia, Calitzdorp, Aliwal Noord en Riebeoks
Kasteel, en Di. A. Murray en Haumai~.

Do Kiad Notulon worden gelezon, waarna Do. W. Murray hot dankgebed doet.
Gerosumeerd en onderteekend op heden, den 22sten October 1890.

.1

ZEVENDE ZITTING~
Woensclag, den 22sten October ] 890.

Na hot openeri der Ve’gadoring d or don Voorzittor, gaat Do. van Wijk voor in bet gebed,
Do Notulen der laatsto zitting worden gearresteerd.
Hot Broederlijke Ondorhoud neemt eon aanvang met hot zingon van Psalm 133, vs. 1 en 3,

waarna de Voorzitter Joh. 17, vs. 20—26 leest.
Afgevaardigden Do Afgevaardigden der Kerken, Di. G. Radloff, van den Vrijstaat, en J. Turnbull, van Natal,
~~ worden verwelkomd.

Do. Radloff spreekt eerst do Vergadoring toe, en daarna Do. Turubull, die beiden hoogst
belangrijko en bemoedigende mededeelingen doen van hot work des Heeren in die gowosten.

Hierop wordt eon schrijven gelezon van den Scriba dor Kerkelijke Commissie in de Trans.
vaal, aan do Vergadering bekend makende, dat do Moderatuur dec Ned. Horv. of Geref. Kerk
eenen harer leeraren, namelijk Ps. H. L. Neethliug, die op zijne terugreis uit Europa do Kaapstad
zou aandoen, benoernd had die Kerk bi~ dezo Synodo to vertegenwoordigon. Doze brief word
echter te last ontvangen, daar de benoemde Brooder zijne reis huiswaarts reeds heeft voortgezet;.

Den beiden Godoputeerden, die do Vergadering zoooven hadden begroet, wordt door den
Moderator eon hartelijk woord toegosprokon, waarop gezang 52, vs. 9, gezongen wordt.

Do. van Ouster’ Na wordt ontvangen eene grooto Deputatie van Afgevaardigden door do Zuster Korken nit
Kerken. dore stad, namé]ijk der Schotsebe, Congregationalistisehe, Wesloijaansche, Luthersobe, iJoopsge

zinde, Episcopaalsche en Moravisohe.
Do Wel.-Eerw. Heor Nuttall best eon hartelijk adres, in hot Engeloch gesteld, voor; waarop

de Wel.-Eerw. Dr. Zabu do Vergadering in hot Hollandsch toespreekt.
L~e Mode rator bedankt do veroenigde Broeders voor het bewijs van belangste]ling on toege.

negenbeid, dat zij aan onze Kerk bebben gegeven; en bidt hun, in bunno vorsebjilendo work
kringen en op hun gewichtig work, Gods besten zegen toe, Hij gaat daarna in den gobede voor,
en laat zingon Psalm 100, vs. 1.

Na’at do Deputatie zich verwijderd had, worth bet adres door den Moderator in hot Hol.
landsch voorgelezen.

J3roeclerlijk On. Do Scriba spreekt ian, als Eersto Referent, over bet Onderwerp in bet Schema voor het
cleilioud, Broedorlijk Onderhoud hem aaagewezen, ramelijk : Betrekking tot Zuster Kerken; en wordt

gevo]gd door 1)s. C. F. 3. Muller, san wien bet tweo 10 punt: Verhouding tot andere Genootsehapen
(do Roomsoho Kerk) en andere godsdiensten (Mahomedaansch en Hoidenech), is toevertrouwd.

Van wege do kortheid des tijds, bbijft het derde punt : Ghristelijke werkzaamhejd.—overstaan,
Na do Pauze wordt gelezen eon brief van Do. Ross, von Lady Grey, der Vorgadering mel.

dende, dat hij, wegens zwaro huiselijke beproevingen, vorhir;derd is do Synode bij to wonen.
Op voorstel van Us. C. Murray wordt met eenparige stemmen besiotea, eonen brief van deel.

fleming an dien Brooder to zenden.
Do Vergadoring ontvangt kennisgeving van twee voorstellen, die later behandeld zullen wor

den, eon van Us. A. J. L. 1-Iofmeijr, omtrent do geostelijko verzorging onzer Kerk in Mashona
land; en eon van Ouderling Barn, botreffeudo verandering in do Constitutie der Synode.

Dc verdere behandeling van No. 20 van hot Schema hoeft flu plaats.
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Do. P. Rossouw wijz~gb dit Beschrijvingspunt aldus: “Eene Commissie worde benoemd,
zamengostelsi nit e~n Lid nit elk dor Ringen, om do herstelling ~van den Ring van Clanwilliam to
overwegen, on do Synode daaromtront to adviseeren.”

Us. W. P. do Villiers secondeert dit voorstel.
Do. Buchner, ondersteund door Ds. Truter, dient dit Amendomont in: “Aangezien or zeer

gewichtige redenen besFaan, waarom bet niet wenschelijk is eeno verandering to maken in do
bestaando indeoling van den Ring van Tulbagh, zoo besluit do Vorgadering het verzoek in No. 20
niet toe to staan.”

Over di~ punt sprekon Di. Trutor, Buohner, Maeder en Oudorling Norgarb, waarna hot
Amendement aangenomon wordt met 84 stemrnen.

No. 21 van hot Schema is nu aan do orde,
Daar or bozwa’r wordt geopperd omtrent hot voorbrengen van dit punt door don Ring van

Kaapstad, tc’gen welks wettigheid appel is aangeteekend, vraagt Do. Strasheirn vorlof dit punt
voor zijno rokening to nemen.

Na bespreking van dit verzoek door Onderlingen Van Rhiju en Smuts on Di. Stoijtlor, W. P.
do Villiers, H. Muller, den Actuarius, don Assessor, den Scriba, Stegrnann, Moorroes, Scholtz en.
Reijneko, wordt hot t egestaan.

Op voorstel van Do. P. Botha, ondersteund door Do. Luokhoff, die willen: “Paar doze Ver
gaderiug nog besluiten moet of do Ringovergadering die Bosohrijvingspunt No. 21 heeft ingo.
diond, eene wottige was, zoo geve do Vergadering verlof aan don Predikant van Wijnberg om dat
Beschrijvingspunt over to semen.”

Ouderling J. A. Smuts verzoekt aanteokening, dat hij in do mindorhoid gestemd heoft.
Us. Strasheim licht nu hot Bosobrijvingspunt toe, on stelt voor: “Aan hot slot van Art 45, § Att, 45 (1)~

1, w~rden weggelaten do woorden: in eene zijner gewone Vergaderingen.”
Door Us. Steijtler ondersteund, wordt dit voorstel dadelijk aangenomen.
No. 22 wordt door Do. Moorreos ingeleid, die hot nb voorstel indient: “Art, 42 (Ii.) en do

noot bij Art. 52 (14) worden gesohrapt.”
Do Scriba ondersteunt dit vnorstel, waarmede do Vergadering zich vereenigt.
No. 23 wordt door Do. Radloff ter sprake gebraoht, die, gelijk daarin omsobroven, den Ringen

wil opgedragen hebbon, moor speciaal to werken in do gemeenten onder hun ressort.
Us. Rousseau secondeert dit voorstel.
Ouderlingen Van Niekerk, P. P. Maras, Van Deveuter, J. P. du Plessis, Van Beden, P. J.

van der Walt, Le Roux, Moolman, Van Wijk en Norgarb, en Di. Albeit, Rousseau, Roos,
Buchner en Steijtler nemen nan do diseu~sio hierovor deel; terwiji Do. Buohner als amendement
inlevert, ondersteund door Underling Viljoen: “Urn ann den wensoh, in dit punt vervat, to vol
doen, bovelo doze Vergadering den Ringen aan, schikkingen to makon voor eon Broederlijk
Onderhoud, to worden gehouden tweernaal elk jaar”; en Do. H. Muller, gesecondeerd door
Ouderling Strijdorn: “Do Vergadering verwijst do overweging dozer zask naar do versebillende
Ringon.”

Pit ]aatsto amer dement wordt met eerie groote meerderheid aangenomon.
No. 24 en 25 blij von, op verzoek van den Insendor, Dr. Kotzé, oversbaan tot dat do appol

sank van den Kerkeraad van Kaapstad zal zijn behandeld.
Ret Personeel der Commissie over meerdero voorziening in het Hollandsch onderwijs op do Coinmi~sic ovr

- . meerdue toor—
Publieke School. INo. 78 van hot Schema, wordt zamengesteld als volgt: “Di. A. A. Louw,ziening in ‘t

Steijtler, N. Hofmeijr, Dr.~Kotz~, Moorrees, A. J. L. Hofmeijr, Stegmaun, Scboltz, W. P. de~~
Villiers en MeG-’ egor. Publiek~ School,

Aan do Commissie over hot Schoolwozen worden, orn opgegeven redenen, toegevoegd: Di.
Luckhoff, Albeit, C. Murray en G. van Niekerk.

Ala Commissie voor bet Sustontatie Fonds, No, 132 van bet Schema, worden benoemd Di. J.
W. Louw, McGregor, Strasbeim, Rabie en Stegmann, en Ouderlingen Barn en Morkel.

Afwezig zijn geweest do Ouderlingen van Riebeeks Kasteel, Philadelphia, Calitzdorp en
Portorville en Do. H uman.

Na bet lezen der Kind Notulen, wordt hot dankgebed godaan door Do. G-. Murray.
Geresumeerd en onderteekend op hoden, den 23sten October 1890.
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ACHTSTE ZITTING.
DoncZerö~ag, dens 23 stem October 1890.

Be. J. 0-. J. Krige doet het gebed.
Be Notulen der zitting vau gisteren worden goedgekeurd en onderteekend.
Twee Rapporten van de Commissie van Orde worden ontvangen, waarvan de aanbevelii-~gen

aangenomdn worden.
I-Jet voorstel eergisteren aangenomen, in verbanci met Art. 65, a, wordt den Actuarius ter hand

gesteld, om het in overeenstemming met de wet te brengen.
Di. P. van der Merwe en Rousseau dienen elk een voorstel in, ter latere behandeling.

Vra~en aan No. 26 van het Schema: “Dc Synode spreke hare afkeuring uit over de gewoonte, van ter elfder
iThu~-erga dc- ure vragen aan Ringsvergaderingen ter beantwoording voor te leggen,” wordt door Us. B. J.

Pienaar, A. zn., toegelicht en voorgesteld; waarop de volgende amendementen worden ingediend :—

Door Ds. Rabie, geseconcleerd door Ouderling B. P. Marais : “Be Synode besluite, dat
l3eschrijvingspunten ten minste é~n maand vóór de zitting des Rings bij den Rings Scriba zulien
ingeleverd worcien.”

Boor Ouclerling Smuts, geseconcleerd door Os. Moorrees : “Voorstellen en vragen van den
Ring worclen ten minste eenmaal in de Icei’ict ode, vóór het houden der Vergadering gepubliceerd,
teuzij zij unaniem besluite zoodanige voorstellen, zonder publicatie, in overweging te nernen.”

Door den Scriba, met Ds. C. Muller: “Voorstellen en vragen voor den Ring, die niet vroeger
als Beschrijvingspunten zijn bekend gesteld, zullen niet later dan den eersten dag der zitting worden
ingediend, tenzij in gevallen van hooge noodzakelijkheid.”

Door den Assessor, met Be. Maeder: “Be Vergadering oordeelt, dat liet aan de discretie des
Rings, gelijk als van alle Vergaderingen, moet worden gesloten, of en welke vragen en voorstellen
behandeld zullen worden.”

I-Jet laatste amendernent wordt aangenomen.
No. 27 wordt, na eeuige aanmerkingen, door Ds. Muller, met toestemming der Vergadering,

ingetrokken.
No. 28 wordt uitgesteld, en inmiddels naar de Commissie over Fondsen, ten fine van Rapport,

verwezen; alsmede het Rapport der Commissie van Revisie over dit punt.
tMppreclilders, No. 29, waarin de inlassching van het woord IIUlj3JiPedthCPi in Artikelen 251, 276, 2S2 en 287 (1)

voorgesteld wordt, licht Bs. Keet toe, die de aanneming er van voorstelt, ondersteund door Be.
Maeder.

Aan de discussie nemen dccl Di. Moorrees, Steijtler, MT. A. Joubert, de Actuarius, C. Muller en
Reijneke, waarna de Scriba, ondersteund door Us. Albertijn, voorstelt: “Dat de Vergadering zich
vereenige met het oordeel der Commissie van Revisie, dat Ifulppred?keis onder P~’edikaiite~z. begrepen
zijn in Artikelen 251, enz.”

Na de aanneming van dit amendement, verzoeken Ds. Steijtler en Ouderling Norgarb aan
teekening, dat zij in de minderheid gestemd hebben.

No. 30 komt fer sprake. Naar aanleiding van III, 3, van geuoemd Rapport, worclt dit punt,
zoowel als Nos. 89, 46, 32, 86, 103 en 69, op voorstel van Us. Maeder, ondersteund door Be.
Cormack, met suspentie van Art 64, naar de Commissie van Revisie verwezen.

1-To~fc1~tuk in No. 31 wordt door Bs. W. P. de Villiers ter sprake gebracht, die, ondersteund door Ouderling
~y Kerkelijke Bruwer, voorstelt: “Be I-Joog-Eerw. Synode drukke op bet gemoed van Kerkeraadsleden het he

ca. ~ paalde in Hoofdstuk III der Kerkehjke Wetten, en in het bijzonder in Art. 191, bet beginsel hier

gesteld, ten opzichte van de vereischten van iemand, die toegelaten wordt in onze Kerken het woord
~e verkondigen, of de Sacramenten te bedienen.”

Di. Jooste, Steijtler, de Assessor, Van de Wall, D. J. Pienaar, A. zn., Albertijn en E. de Beer
spreken over deze zaak.

Ouderling Van Rhijn, ondersteuncl door Ouderling J. P. dii Plessis, heeft dit arneudement
“ Be Vergadering beruste bij tie bespreking van Beschrijvingspunt 31.”
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Nadat nog Ouclerlingen Sparenberg en G-reijvenstein gespi’oken hadden, worcit dit voorstel van
Ds. de Villiers aangenomen met 77 tegen 65 stemmen.

No. 32 wordt, op verzoek van den Kerkeraad van Aberdeen, met toestemming der Vergadering
ingetrokken.

No. 33 wordt door Ds. Keet toegelicht, die voorstelt, ondersteund door Ps. P. J. Pienaar,
A. zn. : “Art. 289 worde gewijzigd als volgt: bij de sahorsing of ontzetting van eenen Ouderling
of Diaken, handelt de Kerkeraad, ter vervulling van den diensttijd des gesehorsten of ontzetten,
zooals bepaald bij Art. 14, 10.”

Ds. Maeder, ondersteund door Ouderling Cii1ier~, beveelt aim, dat de Vergadering zich ver- Art. ~S9.

eenige met het gevoelen der Commissie, die de voorge~telde verandering niet goedkeurt, en dat in
Art. ‘289, in plaats van laatsfafge1~redeii gelezen worde afgs1iede~.

Met dit amendement stemt de Vergadering in.
Ten gevolge van dit besluit vervalt No. 34.
No. 35 “van Art. 14, 1, worde de laatste volzin uitgelaten,” wordt door Ps. McGregor voor

gesteld, en door Ds. G. S. Malan ondersteund.
Na de Pauze voeren over dit voorstel hat woord Ouderlingen Van Rhijn, J. I. de Villiers, Be

Waal en Rerholdt, en Di. Moorrees, Meijer, Strasheim, W. A. Joubert en Roos.
Ouderling Herholdt, ondersteund door Ouderling Van Rhijn, levert dit amendement in: “Naar

hat oordeel der Synode is het noah wensehelijk noah noodzakelijk No. 35 aan te nemen.”
Ret voorstel van Ps. McGregor wordt, met toestemming der Vergadering, en met onder- Art. 11(1).

steunirig van Us. Roos, aldus gewijzigd: “In de plaats van den laatsten voizin in Art 14 (1) worde
gelezen: Ret zal echker den Kerkeraad vrijstaan, ziju getal leden, naar goedvinden, uit te breiden
door de toevoeging van Ouderlingen of Diakenen of beiden.”

Ret gewijzigde voorstel wordt aangenomen met 86 tegen 72 stemmen.
Ps. Strasheim wenscht aangeteekend te hebben, dat hij in de minderheid gestemd heeft.
No. 36 wordt, namens den Ring van Tulbagh, door Us. Truter ingeleid en voorgesteld, onder

steund door Ouderling F. 3. van der Merwe. leden.
Di. Steijtler, Mostcrt, P. J. Pieriaar, A. zn., en 3. MT. Louw en Ouderlingen Saaijman, Bruwer,

Norgarb, F. J. van der Merwe, Le Roux en Van Niekerk nemen aan de discussie dccl.
Vs. Steijtler, ondersteund door Vs. Reijueke, stelt als arnendement voor : “De Synode blijve

bij het besluit hieromtrent genomen in de Zevende Zitting der Vergadering van 1876, hetwelk luidt
als volgt: ‘dat er geene bepaling aangaaude de insolventie van Kerkeraadsleden gemaakt worde,
daar er in de Wet reeds genoegzaam in voorzien is;’” hetwelk met een groote meerderheid aan
genomen wordt.”

No. 37 wordt door Ps. Boshoff toegelicht, die voorstelt, ondersteund door Ouderling Van
Rhiju : “Niemand, die met eene Roornsche vrouw gehuwd is, zal als lid des Kerkeraads mogen
gekozen worden.”

Over dit punt spreken voorts Di. Rousseau, 3. 0. 3. Krige, de Actuarius, E. de Beer, Be Wet,
C. Muller, Leipoldt, Reijneke, Moorrees en J. W. Louw, en Ouderlingen Norgarb, Van Wijk, Van
Zijl, U. P. Marais, G-reijvenstein, P. .J. van der Walt en P. 3. Joubert, welke laatstgenoemde,
ondersteund door Ds. J. W. Louw, als amendement voorstelt: “Ofschoon de Vergadering afkeurt,
dat iemand, gehuwd met eene Roomsche vrouw, tot lid des Kerkeraads zal gekozen worden, acht
zij zich niet geroepen eene wetsbepaling hieromtrent te maken.”

Ret voorstel wordt aangenomen.
Ouderlingen Norgarb en Smuts verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid gestemcl

hebben.
Afwezig zijn geweest de Ouderlingen van Philadelphia, Riebeeks Kasteel, Calitzdorp en Porter

yule en Vs. Raurnan.
Na het lezen der Kiad Notulen, wordt het dankgebed gedaan door Ds, B. Marchaud.
Ocresumeerd en onderteekend op heden, den 24sten October 1890.
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NEGENDE ZITTING,
V~ijda,g, den 24sten October 1890.

Ret gebed woi’dt gedaan door Us. Maei[er.
Be Notulen cler zitting van gisteren worden goedgekeurd en onclerteekend.
Als Motie van Orde wordt, naar aanleicling van ecu verzoek van de Reehtseommissie, de vraag

besproken, of de Synodle niet aanstaanden Maandag gedeeltelijk of geheel voor Commissiewerk zon
kunnen afzonderen.

Be Vergaclering besluit, dat de geheele dag daaraan zal gegeven worden.
Ret wordt vastgesteld, dat alleen zij, die wegelis ongesteidheid afwezig zijn, aanspraak op

daggelcien zullen hebben.
flap port dci I-Jet Rapport der Commissie voor Speciale Evangelieprediking worcit gelezen, omdat een dccl
Canmi~je voor
Speeiale Evan- daarvan handelt over Mashonaland, waaromtrent het noodig is dadelijk te besluiten, wat de Kerk
g1ic-prcdiinng. aldaar zal doen, ten behoeve van hare leden die derwaarts trekken. Tevens wordt bekeud gemaakt,

dat de Eerste Minister der Kolonie, de Edele I-Jeer Rhodes, voor dit jaar eene gift van £200 voor
dit werk zal geven, en dat er ook kans bestaat op ondersteuning van Gonvernementswege.

iiaohoiiaund. Na korte diseussie wordt met eenparige steminen, op voorstel van 1 )s. B. Marehand, gesecon
deerci door Us. Rousseau, besloten: “Be Synode benoeme eene Commissie, om staande deze Verga
dering aan haar te rapporteeren omtrent de wijze, waarop eene werkzaamheicl in verband met onze
Kerk in Mashonaland zal begonnen en voortgezet worden.

Be Vergadering hesluit ook karen dank den Edelen Fleer Rhodes te betuigen per telegram voor
de milde gift haar op dezelfde wijze toegezegd.

Afvaardiging No. 38 van het Schema, dat de vraag bevat: “Kan de Kaapstadsehe Kerkeraad, volgens Art.
van Oud—Oucier—
ling~u near do ~ Oud-Ouderlingen naar de Synode atvaardigen” ? wordt door Ouclerling P. Marais toegelieht.
~ynode door
K apatadechen Us. Maeder, ondersteund door Ouderling Norgarb, stelt voor : “Be vraag worde met Ja be
Kerkcraad. antwoord, omdat tie Ordonnantie zuiks niet verbiedt.”

Aan de diseussie nernen dccl Di. Maeder, Br. K otze, Kriel, U. S. Botha, W. A. Joubert, Jooste,
J. I-I. Krige, Ahrbeck, Moorrees, C. Murray, Steijtler, Rabie en U. J. Pienaar, R. zn., alsmede
Onderliugen P. J. Joubert, Norgarb en Moolman.

Als amendement, wortit door Us. A. A. Louw, oudersteuncl door Us. C. Murray, voorgesteld
Be Synode oordeelt, dat de Kerkeraad van de Kaapstad zich veiligheitishalve moet houden aan het

bepaalde in Art. 61, en geene Oud—Ouderlingen naar die Synode afvaardigen.”
Us. B. S. Botha, geseeoudeerd door Ouderling J. I. de Villiers, dient dit amenderneut in : “Baar

in Seetie 7 van de Ordoimantie, in het geval van andere gerneenten, het aan de Kerkeraden gelaten
wordt om ccii dienstdoenden of ecu Oud-Ouderling naar de Synode aftevaarciigen, en in het geval
van de Kaapstad sleelits van twee Ouderlingen, zonder de nadere kwalifieatie van dienstdoenden of
Oud.-Ouderling gesproken wordt, zoo is deze Vergadering van oordeel, dat de Kaapstadsehe Kerke—
mad het reeht heeft orn, naar verkieziug, dienstdoende of Oud-Ouderlingen naar de Synode at te
vaardigen.”

iJet amendernent van Us. Louw wordt aangenomen.
Ouderlingen Smuts en Norgarb verzoekeii aanteekening, dat zij in die minderheid gestemd

hebben.
No. 39 wordt door den inzender, Br. Kotze, toegelicht, en daarna uitgesteld, totdat het verzoek

om cene verdeeling tier Kaapsehe gemeente in behaudeling komt.
Raipirt dcc Nu wordt hesloten, dat liet Rapport der Commissie voor de grensseheiding van Riversdale,
( <~i’ui—.t cr
dc -‘ nnlìj- waarom door Us. Daneel gevraagd worcit, niet zal worden gelezen, claar de Vei~gacierji~g beschouwt
tin tiiihvcia— dat, met die publicatie van dat Rapport, tie zaak was afgedaan, en de Kerkeraaci van Heidelberg

geene kennis van Appel heeft gegeven.
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No. 40 bepaalt de aandacht der Permanente Comniissie van Revisie bij cle versehillende ver
kiaringen die aan Art. 45, in het laatste gedeelte van ~ 1, kunnen gegeven worden.

Deze Commissie rapporteert daarop, dat de stiehting eener gemeente door de Ringscomrnissie,
volgens de hewoording van Art. 45, sleehts provisioned is, totdat de officieele bekrachtiging er van
door den Ring is gesehieci.

Verscheidene sprekers blijken versehillende gevoelens over de uitlegging van cut Wetsartikel
toegedaan te zijn, weshalve de Vergadering besluit, aan de genoemde Commissie op te dragen ge
noemd wetsartikel te wijzigen in den geest van de gehouden cliscussie.

Na de Pauze worden Nos. 41 en 43 uitgesteld, tot na dc behandeling der Appeizaken uit de
Kaapstad.

Nos, 42 en 46 zijn reeds in handen van de Commissie van Revisie gesteld.
No. 44 wordt door Ouderling Holmes, voor den Ring van Colesberg, toegelieht, waarop Us. C.

Murray, ondersteund door Ouderling U. P. Marais, voorstelt: “Dat de naam der gemennte Cathcart
West zal veranderd worden in clien van Klein-Boetsap,” met welk voorstel de Vergaderrng zieh
vereenigt.

No. 45 wordt door Us. Rabie, op verzoek van den Kerkeraad van Zwartland, en met toestem
millg der Vergadering, ingetrokken.

Omtrent No. 47, waarin de Synode gevraagd wordt, om eene verkiaring van een vroeger inge-~
diend Rapport omtrent de grensliju tusselien Venterstad en Steijnsburg, besluit de Vergadering, stad en Stcijns

dat zij daarin niet treden kan, daar dit Beschrijvingspunt eigenlijk een appel is, waarvan geen Ui~.

kennis is gegeven.
No 48 wordt, op verzoek van de voorstellers, Di. 0-. S. Malan en McGregor, niet behandeld.
No. 49, waarin voorgesteld wordt, deii dlfoderator der Syitode om eene opheldering te vragen

van zijn deelnemen nan het leggen van den hoeksteeii. der Wieht-Zaal, wordt door Dr. Kotze toege
lieht en voorgesteld, ondersteund door Ouderling J. I. de Villiers.

Us. Jooste, gesecondeerd door Us. Kriel, dient als amendement in: “Dc gevraagde opheldering
worde niet toegestaan.

Zonder diseussie wordt het amendernent aangcnomen.
Di. Moorrees, W. P. de Villiers en J. H. Krige, en Ouderlingen J. I. de Villiers, Van Niekerk,

Cilliers en 3. P. du Plessis verzoeken aanteekening, dat zij in de minderheid gestemd hebben, eerst
genoemde met kennisgeving, dat hij zijne redenen in geschrifte indienen zal.

Daar ecu paar leden wensehen bekend te stelien, dat zij ann de stemming geen deel hebben
genomen, spreekt de Vergadering als haar oordeel nit dat dit, volgens wet, niet gesehieden kan.

No. 50 wordt met toestemming der Vergadering ingetrokken, op verzoek van Us. U. Marchancl,
namens den Kerkeraad van Aliwal Noord.

Daar No. 51 reeds afgehandeid is, wordt No. 52 ter sprake gebracht.
Na toelichting door Us. Leipoldt, die verklaart hoe dit voorstel in den Ring van Tuibagh is Het doopen ~n

ontstaan, worcit door hem, ondersteund door Us. Jooste, voorgesteld : “ Ret worde aan Predikanten~
en Zendelingen toegestaan, de kinderen van Christelijke Ouders te doopen tot hun lSde en lOde ~°~‘

jaar voor lneisjes en jongens respeetievelijk, zonder ze als voile lidmaten te bes~houwen; en zoo zij
een hoogeren ouderdom hebben bereikt, ze door den doop der Christelijke gemeente als voile lid
maten in te lijven.”

Aan de discussie, die over deze zaak gevoerd wordt, nemen dccl Di. W. P. de Vilhers, U. J.
Pienaar, A. zn., 0-. F. Marais, McGregor, Maeder, Moorrees, Lucklioff, .Tooste, Steijtler, E. de Beer
en Aiheit, en Ouderlingen Sehalkwijk, 3. I. do Villiers en Saaijrnan.

Inmiddeis komen de volgende amendementen ter tafel :—Van Us. McGregor, ondersteunci door
Us. W. P. de Villiers: “ )e gevraagde wijziging van Art. 24, ~ 3, worde niet toegestaan.”

Van Us. 0- F. Marais, met Us. Xfaeder : “I-Jet worde ann Predikanten en Zendelingen toege
laten de kinderen van Christelijke Ouders nit de zencling gemeeuten te doopen tot hun vijftieude
jaar.”

Van den Seriba, met Ps. Rousseau: “Dc Vergadering verwijze dit punt naar eene Commissie N~a~ cone Corn-

ten fine van overweging en rapport” missic V

Paar dit laatste amendement en dat van Us. McGregor 6.3 steinmen elk verkrijgen, geeft de
Moderator zijile beslissende stem voor het laatste amendement.



Nos. 53, 54 en 56 blijven overstaan, op verzoek van Ps. Albertijn, die heclen onverrnijdelijk
afwezig is.

No. 55 wordt door Ouderling Norgarb ingeleid, die voorstelt: “Be woorden, door den Heere
bij de uitcleeling van Zijn Heilig Avondrnaal ingesteld, worcien ook door Zijne dienaren, bij de
bediening daarvan, gebruikt.”

Bit voorstel wordt door Ps. Steijtler ondersteund, rnaar door de Vergadering niet aangenornen.
No. 57, dat een voorstel beheist van eenen Ouderling, die niet lid cler Yergadering is, wordt

niet ontvankelij k verklaard.
Nos. 58 en 59 blijven overstaan.
No. 60 wordt in behancleling genornen. Overeenkornstig aanbeveling van de Commissie van

Revisie, spreekt de Vergadering, op voorstel van Ds. Maeder, ondersteund door den Scriba, als haar
oordeel uit: “Dat de narnen van gecensureerden niet behooren genoernd te wordien van den kansel
clan alleen in gevallen van algeheele afsnijding van de gemeente.”

Commissie over Als leden der Commissie over Zondagseholen en het Doofstornrnen en Blinden Instituut worden
~ ondagscholen
en lied Doof- benoernd Di. B. Marchand, P. B. Rossouw, C. Barn, G. S. Malan en J. Marais; en als Comrnissie
otolarnen en
Blinden Ineti- voor Mashonaland Di. W. ~\1urray, A. J. L. Hofrneijr, A. Kriel, U. Bosnian en A. Weich.
tunt. Be \Toorzitter deelt mede, dat hij verlof heeft gegeven orn huiswaarts te vertrekken aan de
Do. voor Macho—
nalancl. Ouderlingen van Moorreesburg en Namaqualand.

Afwezig zijn geweest Di. C. Muller, Aibertijn, G. Murray, Truter, A. I-Iofmeijr, Barry,
Haurnan, Retief en Pepler, laatstgernelde wegens ziekte, en de Ouderliugen van Philadelphia,
Riebeeks Kasteel, Porterville en Calitzdorp, die nog ougesteld is.

Do Kiad Notulen gelezen zijnde, wordt het dankgebed gedaan door Ds. Steijtler.
Geresurneerd en onderteekend 01) heden, den 28sten October 1890.

TIENDE ZITTING.
Dingsdag, den 28sten Ocfober 1890.

Het gebed wordt gectaan door Ds. G. van Niekerk, waarna de Notulen der zitting van Vrijdag
1.1. worden gearresteerd.

Be Afgevaardigde Ouderling van Albanie, wiens geioofsbrief reeds vroeger ingeleverci en in
orde bevonden is, de Broeder H. ~T C. Schoernan, neemt zijne plaats in.

Dc ~vijze van Be Vergadering gaat nu over tot do bespreking van Nos. 53, 54 en 56 van hot Schema, die
Avondncaalevie- alien de wijze van Avondsmaalsviering in onre Kerk raken.
1 ing in cure
Keik. Eerst iicht Dr. Kotze zijii voorstel, No. 53, toe, waarna hij bet als voorstel indient, luideudie als

voigt : “Het worde den Ringen onzer Kerk opgcdragen stiptelijk toet~zien, dat er geene afwijkirig
of veranderingen van onze aloude voorvaderiijke wijze van Avondmaaisviering aan de C Tafel des
Ileeren’ plaats vinde.”

Bit voorstel worcit door Ds. W. P. de Villiers gesecondeerd.
Na toeliehting van No. 56 door Ouderling Norgarb, stelt Ds. E. de Beer, ondersteund door

Ouderling Viok, ais Motie van Orde, voor: “Bat cle Vergadering met de bespreking der zaak niet
voortga, daar er niets voor baar is, waaruit de noodzakelijkheid van het voorstel blijkt.” J

Met 78 tegen 67 stemmen, wordt deze motie verworpen.
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Aan de diseussie, die nu vol~t, nernen dccl Di. Cormack, D. J. Pienaar, R. zn., C. Muller, W.
P. de Villiers, Van de Wall, Leipoldt, J. W. Louw, Rousseau, Rabie, D. J. Pienaar, A Zn., en
Steijtler, en Ouderlingen Sparenberg en Van Eeden.

Onder de discussie komen de volgende arnendementen ter fafel :—

Van Us. McGregor, ondersteund door den Assessor : “Aangezien het niet gebleken is, dat van
de aloude voorvaderlijke wijze van Avondrnaalsviering afgeweken is, en aangezien de aanneming van
Beschrijvingspunten 53, 54 en 56 aanleiding zou kunnen geven tot misverstand, zoo besluite cleze
Vergadering dat, terwiji zij hare gehechfheid uitclrukt aan hot aloude Gereformeerde gebruik van
Avondmaalsviering, zij het voorstel, 01) do genoemde iieschrijvingspunten gegrond, als overtollig of
onnoodig beschouwt.”

Van Us. C. Muller, met Us. P. J. Pienaar, A. zn. : “Eon ieclere gemeente zal zulke manier van
bediening des Avondmaals houden, als zij oorcleelt tot de meeste stichting te dienen, mits de uit~.
wendige ceremoniën, voorgesehreven ~it Gods woo.’d niet veranderd en alle bijgeloof vermeden
worden.”

Van Ouderling Le Roux, met Us. Steijtler: “Pat de 1-leilige Avondmaalsviering gehouden zal
worden op de oude manier, dat is om en aan de tafel, waardoor do leden van hunne zitplaatsen op
staan, om aan de tafel te komen aanzitten.”

Van Us. Rabie, met Ouderling Basson : “Dc Synode blijve bij het besluit, door de Synodale
Commissie genomen in doze zaak: “daar de zorg voor de belangen van dc Godsdienst en de bewa
ring van goede orde, (zie Art. 36 en 52 (21) behooren tot de plichten van den Ring, en hot niet
gebleken is dat er, ter oorzaak van een gesehil over de viering van het Heilig Avondmaal, eene
beroering bestaat in de Kerk, welke eene toepassing van Art. 78 (3) zoude wettigen, zoo trede de
Vergadering niet in deze zaak, het aan do Ringen overlatende het noodige opzicht te houclen.”

Van Us. A. A. Louw, met Ouderling Bruwer “Hoewel de Synode erkent, dat er plaatselijke
omstandigheden kunnen zijn in sommige groote gemeenten, die bet noodzakelijk maken hot 1-Teilige
Avondmaal ook toe to dienen aan eomrnunicauten, die niet juist cian, rnaar toch zoo ‘iia~ij mog~l~jk do
tafel zitten; en ofsehoon zij (de Synode) de Christelijke vrijheid in zake de Godsdienst in hot alge
moon en do bediening der Sacrarnenten in hot bijzonder, huldigt,—zoo kan zij eehtor niet nalaten de
Kerk opmerkzaam te maken op de noodzakelijkheid om zoo stipt rnogelijk zieh te houden aan de
instelling van hot Avondrnaal door Jezus, die met zijne discipelen ~j ceite fc’J~l dit deden, als do
veiligste weg voor ons bij Avondmaalsvieringen.”

Na do Pauze spreken nog Di. W. A. Joubert, Albertijn, J. H. Neethling, I-I. zn. on C. Murray,
en Ouderlingen F. J. van der Merwe, Le Roux, U. P. Marais en Van Heerden.

Het voorstel van Us. Muller wordt aangenomen met 103 stemmen.
Aanteekening dat zij in do minderheid gestemd hebben wordt verzocht door Ouderlingen

Sparenberg, Van Heerden, Norgarb, Holmes, Smuts, Viljoen, Le Roux, Van Niekerk, N. van der
Walt en Liebenborg, en Di. Ahrbeek, Steijtler, A. A. Louw en G. van Niekerk, terwiji Di. W. P. de
Villiers en Dr. Kotze dit ook verzoeken, met kennisgeving, dat zij hunne redenen hiorvoor schrifte
lijk zullen opgeven.

Hot Eerste Rapport van do Reehtseommissie wordt gelezen, waaromtrent do Vergadering ~erst~ 1~ri cit

besluit, hot morgen namiddag, na do Pauze, to behandelen.
No. 58 wordt door Us. B. de Beer toegelicht, waarna do verdero bespreking van dit punt wordt

uitgesteld tot na de behandeling van het pas genoemde Rapport.
Do redenen, waarom zij in de minderheid gestemd hebben bij hot lemon van het besluit, in do

Negonde Zitting, over No. 49, worden door Di. MT. P. do Villiers on Moorrees sehriftelijk ingeleverd
en gelezon.

Us. C. Murray dient eon voorstel in over hot verkrijgen van cone moor gesuhikte plaats voor do
zittingen der Synode, dat later behandeld zal worden.

Afwezig zijn gewoest do Ouderlingen van Simonsstad, Darling, Porterville, Piquetberg, Phila
delphia, Hopefield, Riebookskasteel, Warrenton en Calitzdorp, weike laatstgenoemde nog krank is,
en Di. P. J. Rossouw, 3. . Kotzo, P. zn., J. I-I. Neethling, J. zn. en Flauman.

Do Klad Notulen worden gelozon, en hot dankgebed wordt gedaau door Oudorling J. P. Kriei,
Gerosumeerd en ondorteekend op heden, den 29sten October 1890.
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ELFDE ZITTING.

Woensciag, den 29sten October 1890.

T)s, H. C. (:lo Wet doet het gebed.
Do Notulen der Zitting van gisteren worden gelozen, en na goedkonring ollderteekend.

Broedorlijh Hot Broederlijk Oudorhoud voor dezoa morgen wordt gewijd aan do bespreking van do
oudeihoud over
D~ zeieaeg. ZENDING.

Na hot zirigen van Gez. 147: 2 en hot lezen van Efez. 3: 1—11, sproekb de Moderator eea
woord tot inleiding van hot onderwerp, on gaat in hot gobod voor.

Baar Ds. Helm, van do Zoutpansbergen, niet zoo als verwacht wac, do Synodo heeft kunnen
bereiken, spreekt Ds. Albertiju, ala Referent, het eerst, en oindigt met gobed, wearna Ps. 98 : 2
gezongen wordt.

Do Assessor, die tovens Secretaris is van do Buitonlandsche Zendingeommissie, is do tweede
spreker.

Na bet zirgen van Ps. 78: 8, komt Do. D. S. Botha, do Secretaris van do Binnenlandsehe
Zendingcommissio, aan hot woord.

Na hem sprekon Oudorling Norgarb, Di. Maoder en Rousseau, en Oudorlingen J. P. Kriel en
P. J. Joubort; en daarua Ds. Leipoldt.

Voordat do Vergadoring adjourneert, wordt eon telegram ontvangen, berigtende dat Ds. Helm
gisteron van Boshoff naar doze stad vortrokkon is.

Do morgon zitting wordt gesloton met gebed door Ds. C. Murray.
Rapport der Na do pauze, wordt hot Rapport der Rechtscommissie behandeld.
~°l~ian Daar Ds. B. J. Pionaar, R.zn. eta Ouderling J. P. Kriel, van Franschhoek, F. J. Kotz~, van
den Kaapstad- Wijnberg 0-. J. Joubort, van Stellenbosoh en A. A. Louw, van D’Ui’banville niet in do Specialo
~chenKerkeraad ‘ . .. -‘

Ringsvergadering zitting hebben gebad, die hot voorwerp van hot appel vormt, dat flu in behan
doling komt, bohouden zij hunne plaafsen in do Vergadering, torwijl do loden dozer Vorgadering,
die tevens loden van den Buitengewonen Ring van Kaapstad, in Juni 1.1. gehoudon, waren,
aismede Ouderlingon P. Marais en ~J. A. Smuts, orndat zij loden zijn van den Kerkoraad van Kaap
stad, zich uit do Vorgadering verwijderen, op grond van Art. 243.

Hot eerste punt van genoemd Rapport bospreekt No. 14~ van hot Schema: Appèl van don Ker
keraad dor Ned. Geref. 0-emeento van Kaapstad, in zake do uitspraak dor buitengowone Vergadering
in do zask van Ba. Muller’s appet togon don K-rkeraad van K~apstad; on wel den eorsten grond.
door gezegden Kerkeraad in zljn appèl genoemd, namelijk, dat do zarnenroeping der Buitenge
woRe Ringsvergadoring op onwettige wijze is geschiod.

Boar onder dit hoofd vier versohillonde pauten w rthn genoemd, en hot Rapport over elk
afzonderlijk spi’eekt, bosluit do Vergaderitig punt voor punt af to handelen.

Onder a wordt in het appèl er op gowozen, dat do Voorzitter des Rings, bij afwezighoid van
den Scriba, do Vergadering der Ringscommissie heeft bijeengero-pen, en niet do Voorzitter der
Ringseommissie.

Do Rechtscommicsie moent dat, naar hare opvatting van Art. 40 ~ 2 on Art. 43, do Prteses
des Rings dir recht had.

Us. 0-. F. Marais geeft als Scriba der Rechtscommissio eonige inliebtingen.
Us Moorrees, ondersteund door Ba. Maeder, stelt voor: “dat bet appbl van den Kaapstad

schon Kerkeraad op No. 1 (a) worde aaflgenomon.”
Aan do discussie nemon deel Di. W. P. do VilHers, Loipoldt, Van do Wall, Scholtz, do Scriba,

B. Pien ar, A. zn, W. A. Joubert, J. H. Krige, Joosto, P. B. Rossouw, Reijueke, Van Heerden
en Stogmann, en Ouderlingen Norgarb en Van Rhijn.
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Als Amendement was inmiddels voorgesteld door Do. Soholtz en ondersteund door Do.~
McGregor: “Do aanbeveling van do Reohtscomrnissie wordo aangonornon.” commjssie op

Met dit Amendemont vereenigt zich do grooto meerderheid der Vergadering. g~men~
Onder b wijst de Korkeraad van Kaapstad or op, dat do Voor~itter des Rings, die geen lid der

Riagscommissie is, do plaats van Pmoses en Soriba dier Conimissio had ingenomen, zelf a nadat een
Seoundus door hem woO opgeroepen.

D~ Rechtscommissie “is von oordoel dat, volgons Art. 37 ~, 2, do Pr~ses des Rings recht had
in do Vergadering to verschijnon; doch, daar bet uit ingewonnen getuigenis is geblekon, dat hij ala
Voorzitber aan do verriohtingen d~r Vergaderirig heeft deelgenomen, moont uwe Cotumissie, dat
dit in strijd is met Art. 40 ~ 2.”

Ds. Van do Wall licht, als lid dor Reohtscommissie, dit deol van bob Rapport too.
Over dit punt spreken Di. Stegmann, D. Pienaar, R. an,, J, W. Louw, Jooste, McGregor en

M odor, en Ouderliugín Morkel, Van Niekerk en L). J. van Wijk.
Ondor hot spreken en na hot lezen van do No ulen der Ringscommissie konat dit voorstel van

Do. Rousseau, onderstound door Ba. McGregor, ter tafel: “ Daar nit do Notulen dor Ringsconi.
missie gebleken is, dat do derdo Prodikant van do Kaapstad slechts als Voorzitter dos Rings,
volgons Art. 37, do Vergadoring des Ringscommissie hoof t bijgewoond, ona van haar advies on
toestemming to verkrijgon, tot bob houdon van eeno Buitengowone Ringavergadering, en niet
anders deelgenomen heeft aan do Vergad~ering, zoo wordo do aanbevoliug van do Rechtscommissio
van do hand gowezon, aismedo bet appèl van don Kaapstadschen Kerkeraad op dit punt.”

Ds. W. P. do Villiors, ondoroteund door 1)s. Moorrees, stelt flu voor ala Motio van Orde: Punt 1(b)—na-

“Dab do Vergadering besluite nadere getu.igenis in to win non.”
Die motio wordt dadelijk met eene groote meorderheid aaugonomen.
Daar bet tijd is to adjourneeren, blijft doze zaak aan do orde.
Afwozig zijn geweost do Ouderlingen van Burgersdorp, Darling, Porterville, Riebeekskastool,

Hopefiold, Philadelphia en Calitzdorp, die nog ongesteld is, en Di. 3. 3. Kotze, P. an. en J. S.
Hauman.

Kennis wordt gogovon, dat do Ouderling van Warrenton 1.1. Maandag morgen vertrokken is.
Na hot lezen der Kiad Notulen wordt hot dankgebod godaan door Do. 3. A. Joubert.
Geresumeerd on onderteekend, op heden, den 30sten October 1890.

TWAALFDE ZITTING.

Donderdag, den 30oten October 1890.

Ouderling R. J. P. van tier Merwe doet hot gobed.
Do Notulon tier sitting van gisteren wordon goedgekourd en ondorteekend.
Aan den Actuarius wordt opgodragen, hot bosluit, in do Negonde Zittiug genomen, betref

fende hot uitbetalon van daggolden aan loden die wegens krankheid afwezig ziju, ter pleatse die
hij hot geschiktst oordeelt, in do wet op to nemen.



Eenige vragen die gedaan worden, in vorband met het uitb ~ta1en van reis- en daggelden a~n
loden die vertrekken, worden nan do Commissie, tot hot opmeken der rekeningen voor do uitbeta~
hug naar Art. 68 aangesteld, ter overweging in handen gegeven.

Ps. Stoij~ler, die, even als do andero leden, ~ie zich gisteren verwijderen moesten, op verzoek
van den Voorzittor, voor do resumptie der Noluien ter Vergaer~ng is, verzoekt dat in doze
Notulen sal vormeld staan, dot Ouderling P. Marais gisteren gevraagd heeft, of Art. 243 ook niet
vordert, dat do Zcvsgera van Vs. Muller zich nit do Ve1gHdeliag vorwijdeten ? en dat do Voor~
sitter daarop heeft geautwoord, dat hij dit niet neodig ocrdeelde.

Nadat dit verzoek toegestemd was, weischt do Mod rator de aandacht to bepalon Nj de
vroag gi&teron gedaan en nu genoemd, of naar Art. 243, in bet Appèl van den Kaapstadscliou
Kerkeraad, do Zwagors van Os. Muller sitting mogten bolouden ? Hij had daarop ja geantwoord
onder den indruk, dat het een appèl van den Kerkeraad teg~n den Ring ~vas~ lJaar bij soromigen
do meening hoorecht, dat dezo cone zaak is, waariu Vs. Muller betrokken is, weuscht hij hot
gevoelen van do Yergadering hieromtrent in to winnen.

Aan do dissussie, die tengevolgo van deze vraag plants heeft, nemen dccl Di. Steijtler, 0.
Muller, do Assessor, Albertiju, ~io Aetuarius, 0. Murray, Moortees, Maeder, W. P. do Villiers,
Truter, D. J. Piennar, A. zn., Strasheim en Rousse tu.

Vs. Maeder, ondersteund door Vs. Jooste, stelt voor : “ Dear do derde Predikant van do
Icaapstad betrokken is in do Appel zaak van den Icaapstadsehen Kerkeraad, zoo wordeu do
Zwagers van dozen Predikant, volgens Art. 243, niet toegelateu sitting to hubben gedurende do
behandeliug van bovengemelde zaak.”

Vs. Rousseau, gesecondeerd door Ouderling W. H. J. Marais, dient ale Amendemont in
“Daar do zaak, nu in buhandeling, eon appd is van dn Keapstad~chen Kerkeraad tegen do nit
spraak van den Ring van Kaapstad, zoo besluit deze Vergadering, dat Art. 243 met betrekking
tot bloedverwantsehap of zwagersehap, in verband met den persoan van Ds. Muller, niet kan
worden toegepast.”

Reno groote meerderheid verklaart zich vóór bet oorspronkehijke voorstel.
Met do Ringsleden verlaten nu ook Di. 0-. Murray, Albertijn, A. H. Hofme’jr en Truter do

Vergadering.
ta ~t. D. L1~CO- Naar het besluit van gisteren middag, word n Di. A. V. Lucklioff, Oud-Ouderling 0-. 0. 0-ic,
~Onderling 0-. J. V. do Kook, van Wijnborg, en Os. C. F. J. Muller ondervraagd.

Na do Pauze, goat do Vergadering tot do vurdero bespi eking van bet puut in Appel, dat
onder behandehng is, over.

1)s. Rabie, ondersteund door Vs. Seholtz, stelt ale Amendement op hot voerstel, gisteron door
Pa. Ruusseau ingediend, voor: Dear Let duidelijk gebleken is, dat do Voorsitter des Rings, do
betrokken persoon in doze sank van appèl, feitelijk als lid der Vergadoring ann do veriobting n
der Ringseommissio heeft deolgenomen, en zelfs ale Voorzitter geaguerd, zoo worde do opiuie dor
Reobtso ni~nissie aangenomen.”

Os. J. W. Meijer, gestemd door Oudorling Bdenhorst, heeft dit Amendement: “Aangezien
de Riugscommissie infermeel in handeling was met den Prmses des Rings, en zij niet officicol als
Riugscommissio baar besluit heeft uitg braeht, zoo besohouwt do Vergaderiug hoar work als on
wettig.”

M~t toestemming der Vergadering wijzigt Os. Rousseau ziju gisteren ingodiend voors~ol in
clier voego, dat bet nu aldus luidt : “Daar bet nit do Notulen der Ringscommissie z owel als uit
do ingewunnen getuigcnis gebleken is, dat de dercie Predik nt van Kapetad eleohts ale Voorzitter
des Rings, volgens Art. 37, do Vorgadering dor Riugscominissie hoeft bijg woond, om van hoar
advios en toestemming to verkrijgen tot het London van eeno Buitengowone Ringsvergaderig, on
verder goon deel genomon hieeft aan do offioieele hendelingen dor Ringseommissie, zoo vereonigt
zioh doze Vorgade!ing niet met bet gevoelen der Reohtscommissie.”

Op verzoek van den Voorzitter, legt Us. St ash-im, do Soriba des Rings van Kaapstad, zijne
verkiaring af omtrent do wijze waarop do Notulen doe Ringsoommissie, door hem ingediend, ziju
ontstaan en onderteekend~
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Aan do disoussie nenien deol Ouderlingen Van Rhijn, D. P. Marais, H rholdt, G. A. is Rout
en J. P. Kriel, en 1)1. Rousseau, 3. W. Louw, Van Wijk, Rabie, Meijer, Leipoldt, Maeder, Do Wet,
C. Murray, Z. J. do Boor, Van do Wall, A. A. Louw, Steginaun en Moorroes, die nog aau het
woord is, ale hot tijd is om to adjourneeren.

Afwozig ziju geweost Di. Hauman en 3. 3. Kotzo, P. Zn., on do Ouderlingen van Riebeeks
kasteel, Darling, Philadelphia en Hopefield, terwiji aanganndo do Oudorlingen van Petrusville,
Moorreesburg on Portorvillo bericht wordb dab Zij vertrokkou zijo.

Na hot lozen dor Kiad Notulen wordt hot dankgebed. godaan door Onderling G. 3. Joubert.
Goresumeord on onderteokend op hedon, den Slston October 1890.

DERTIENDE ZITTING.
Vrijclag, den 3lsten October 190.

Hot gebed wordt gedaan door Ds. J. D. Louw, waarna do Notulen der zitting van gisteren
worden gearresteerd.

Eene uituoodiging wordt ontvaugen van Professor Mansveit, aan den Moderator en do Loden
der Synode gerieht, om hot Taal Congres bij te wonen, dat heden avond en morgen in do stad zal
gehouden worden.

Do discussio over het Rapport der Rechtscommiseie op I, b, wordt hervat. Di~cu~sie np
Us. Moorrees gaat met zijne aanmerkingen voort. I (b) her-

Na hem spreken Ouderlingen Van Rhyn, Van Beden en D. P. Marai~, en Di. N. Hofmeyr, B.
Marchand, Keet, 3. H. Krigo, do Scribe en U. Marchand.

Inmiddels wordt nog het volgonde Amendement, door Us. B. Marchand ingediend, onder- App~1 op I (b)

steund door Pa. J. W. Louw :—“ Deze Vergadering is van oordeel dat, ofschoon Arf~. 12.3 niet~
door do Ringsoommissie van do Kaapstad is in acht genomen, er nogtans goene afwijking of ver
breking van do wet heeft plaats gevonden, en wijat derhalve hot appel van den Kerkeraad van do
Kaapstad, op I, b, van do hand.”

Met toestomming der Vergadering trekt Us. Meyer het gisteren door hem ingediend Amende
ment terug.

Do stemming heeft nu pleats, waarbij hot voorstel van De. Rousseau en hot Amendement
van Vs. Rabie evenvele stemmen verkrijgen, namelijk het eerste 71 tegen 68, ea het tweede 71
tegEn 67.

Be Voorzitter geeft nu zijne beslissendo stem ten voordeele van hot oorspronkelijke vooi’stel.
Do derde grond van appèl onder I, gemerkt c, is, dab de Pra~ses des Rings in do Vergadering

der Ringscommissie niet moest tegenwoordig geweest zijn, omdat hij een betrokken partij in do
zaak was; of tegenwoordig zijnde, advies kon bekomen hebben, zonder ale lid thor Vergadering
to ageeren.

Do Rechtscommissie verklaart, dat zij hierop reeds onder b heeft geautwoord.
Pd Vergadering is van hetzelfde gevoelen, en beschouwt derhalve dit punt als beslist, door do

uitspraak zooeven gedean.
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Op I, d, van bet Appel, waarin als bezwaar gonoemcl wordt, dat do stukken die de nood~
zakelijkhoid der bolegging oener Buitengewone Ringavergadering moesten santoonen niet werden
gelezen, ofachoon Oudorlir g Gie or om verzocht had, rapporteert de Rechtscommissio dat, hoewel
do wet hierin niets bepaalds voo~schrijft, do Vergadering dat lid tooli de gelegenheid moest h~b..
ben gegeven om, naar zijne uitgedrukte behoefte, met den inhoud der stukken b kend to worden.”

Bij do behandeling van dit punt spre ken Di. Mdeder, 0, Murray, J. F. Marais, D. J. Pienaar,
A.zoon, do Scriba, Stegmenu, Jooste, Van do Wall, Rousseau, Moorrees en Faure, en Ouderlingen
Norgarb en Van Rhyn.

Ter tafel waren gekomen do volgel3de voorstellen :——

Van Ps. Stegmanu, m ~t Ouderling Van Rhyn :—“ Aangezien hot niet gebleken is, dat do
Bingscommissio 000ige weLsbepaling heeft overtroden, zoo besluit de Synode do exceptie van den
Keapstadschen Kerkera~ d, and r I, ci, von do hand to wijzen ;“

Van Ds. Jooste, met Us. Keet :—“ Do Vergadering vereenigt sich met heb gevoelen der
Rechtseommissio, met betrkking tot punt I, ci, van hot appM des Kerkeraad~ van Kaapstad
dock daar goon b~paeld we~sarLileel in dit geval gehouden word, zoo wordt bet appel ook op dit
punt niet toegestoan.”

Na de pause besluit do Vergadering, op verzoek van Ouderling Herholdt, Ds. Luekhoff to
hooren, met b~trekkiog tot de redenen, waarom hij er niet voor ~as dot do stukken zouden war
den gelezen in do Vergader’vg doe Commissie van den Ring van Kaapstad.

Nadat dit gesebied wac, ~oidt nog hot volgondo Amendemeut ingediend door Ds. Boos,
ondersteund door Do. P. P. Roseouw :—“ Daar hot gebleken is, dat bet niet noodig was voor do
Ringscommissio do stukke to been, ten einde to beelissen of or cone Buitengewone Ringsverga
dering bolegd zon wonden, laat do Vergadering hot appel op I, ci, nic-t too.”

I (C oo1~ niet Ret Amondement van Us. Jooste wordt met 67 stommen aonge~omeu.
Do Leden die zich verwijdcrcl 11 ~dden nomon nu in do Vergadering hunue plaatsen wederom in.
Hot tweede geaeelte v~ n hot Repport der Rc chtscommissio wordt gelezen,
Hot bespreekt Nos. 18 on 42 van bet schema, waarin voorgesteld wordt maatregelen to nemen

tot do stichtir g eoncr afzon~Lrlijk’ gemeente met Sterkstroom els middenpunt.
Na discussie, waaraan deelnemen Di. J. F. Marais, M~der, H. Muller, Beyneko, Steytler,

D. Pienaar, A.zn., Van HOE eden, W. P. do Villiers, P. D. Rossouw, C. Murray en Scholtz, en
Ouderlingen Smuts en Greyvenstein, wordt als voorstel ingediend door Ps, Rabie, ondersteund
door Ds. P. P. Rossouw :—~“ Do zaak worde verwezen naar den Ring van Burghersdorp, om op
de eerste gewone vergadering to worcben behandeld,”

Ala Amendement stelt Do. Schoitz voor, ondersteund door Ps. H. Muller :—“ Do zaak wordo
verwezen near den Ring von Bueghersdorp.”

Hot Amend meat wordt eangenomen.
~ ~ Ret derde dccl van bovengenoemd Rapport hnudelt over cane Memorie van G. W. B.

WTehmeyer, nib do gem’ onto Unioudalo, kiageede dat do Prodikant thor gemeente geweigerd heeft
ziju kind to catechiseeren en aont°oemen.

Be Commissie is van oordeel, dot de kPger zich wenden moot tot bet Ringsbestuur, Art. 276.
Na korte discussie verecnigt zich de Vergaderiug mtt dit gevoelen, op voorstol van Us. A.

J. L. Rofmeyr, ondersteund door P0. Rousse~u:
Rodeneni, waarom Pr, Kotze en Ds. W. P. de Villiers in do minderh~ id gestemd hebben bij

h~t b~siuit op Nos. 53, 54 en 56 van bEt Schema, worden ingodiend en golezen.
Di. Van do Wail en D. J. Pienaar. A.zn., en Underling Hugo verzoelieni abs Lebon van de

Recbtscommissie onitsiagen to worden,
Op driognd VerZOEk dee V~rgod~rmg biijvan zij echtr als zoodanig ann.
Afwezig sijn gewe at Di. Ilauman, J. J. Kotse, P.zn. en Albeit, en de Omberlingen van

Riebeeks Kos~eeJ, Philadelphia, Porterviilo en Calitzdorp, die flog steeds ongesteld is.
Aangaando do Ouleiliogen van Petrusville, Heidelberg, Mosseibaai en Caledon wordt kennis

gegeven dat zij verteoliken zije.
Do Kind Notulen worden gelez~n, waarna Ouderling Hugo bet dankgebed doet,
0-eresumerd en onder~eekend op heden, den 3den Noy~mber 1890.
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VEERTIENDE ZITTING.
Maandag, den 3den November 1890.

Pa. Id. O~ Botha doot het gebed.
Na do rosnmptio en onderteokeniug der Notulen van do Zitting van 1.1. Vrijdag, worcit aan

Ouderling Van Niekork toogestaan to laten aanteekenen, dat hij op dien dag bij do stemming op
I, b, van bet Appol des Kerkoraads van Kaapstad, in de minderheid gewoest is.

Eon paar Moties van Orde worden ingediend, die na de Pauze ovorwogen sullen worden.
Hot Rapport der Commissie over hot Theologiseh bominarie met begeleidendo stukken wordt~

o’elezen en torstond overwogen. het Theo1ogi~h

Punt I, 1, waaria van vormindering der inkomsten, door do daling van den rentekoors, mel- Seminarie.
ding gemaakt wordt, leidt tot goon bepaald voorstel.

I, 2, maakt gowag van hot bosluit der Synodale Commissie, om den houdera van aandoelon
om toestemming to verzookon, dat do Collegiegelden van Studenten die voor huune rekoning aan
hot Seminario zijn, £10 ‘s jaars in plaats van £6 sullen zijn.

Na eenige discussie, waaraan deelnemen Di. MEeder, do Assessor, Strasheim, Van do Wall,
Jooste, A. A. Louw, P. H. Cilliors, Truter en Steijtler, en Ouderlingen Norgarb en 1’Jorkel, wordt,
op voorstol van Oudorling Norgarb, ondersteund door Ps. Reijneke, besloten: “Daar dit eene
zaak is, waarin do aandeelhonders sheen toestemming kunnen gavel, kan do Synode daarin niet
treden. Zij doot echter aanbevehing, dat do aandeelhouders, door hunno handteekening, do go
wensebto toestemming sullen verleenen.”

I, 3, bespreokt do huip door do Korken van do naburigo Staten aan hot Seminarie verleend,
on vooral do belofte, door Ps. Van do Wall, vau veertion gemeenten in do Transvaal verkregeu,
dat in elko cone zekero som voor den tijd van drie jaren sal worden opgebraoht, waardoor alzoo
gezamenlijk £171 per jaar toegezegd is.

Do Vergadering besluit aan deze gemeenten haren dank te doen betuigon.
I, 4 en 5, wijzen op do noodzakelijkheid van meerdere ondersteuning voor do Fondsen van

hot Seminarie.
Do Vorgadering besluit, dat do Scriba van do Cominissie van den zaakgelastigde cone opgaaf

sal verkrijgen van den uitslag der colleoten on bet work der colleotanten in do verschillende
Ringen, en die later onder bare aanda ‘ht brengen sal.

• Hoofdstuk TI besproekt hot Rapport der Commissio tot hot Afuemen van hot Examen van Examen
Kandiclaten totKandidaten tot den Hoil~gen Dioust, en beveelt aan dat aan het daarin vervatte versoek gevoig den Heiligen

sal worden gegeven, to Woten, dat Art. 169 in overeenstemming zal worden gebraoht met Artt. Thence.

175 en 176 der Kerhelijke wet en.
Na toeliebting door Ds. A. D. Luckhoff, wordt doze aanbeveling, op voorstel van Us. P. J.

Pieuaar, A.zn., in handen dor Commissie van Revisie ges~eld.
Naar asnleiding van het onder No. 3 gerapporteerde, omtrent hot aanzoek van den beer

Calkoen tot het afleggen van bet Colloquium Dootnm, dealt Ds. Steijtler do redenen mode, waar
om hij zich met do besluiten der Commissie op dit punt niet heeft vereenigd, en als lid der Cam
missie bedankt.

(‘p voorstel van Us. Cormack, ondersteund door Us. P. P. Rossouw, wordt, na bet geven van
inliehting door den Assessor en den Actuarius, “do dank der Vergadeiing aan do Commissie van
Examinatoren toegebracht voor hare getrouwbeid en voorzichtigheid in deze zeak.”

Hoofdstuk 111 handelt over het Rapport der Commissie voor bet Admissie Ezamen. ~ n,~
Be Vergadering overweegt do aanbevelingen die onder No. 8 hiervan voorkomen, on is nag men.

met do eeiste bezig ala bet tijd is om to adjournoeren.
Na do Pause trekt Ps. Du Toit do Motie van Orde voor hot tegenwoordige in, waarvau hij

heden niorgen, met het oog op avondzittingen, kennis had gegeven.
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13~s1i~inr~van Do Actuarius licht nu zijno motie van orde too, waarin hij wijob op do mogelijkheid van eon
bezwaar, op grond van Art. 240, tegen do beslissing van den Moderator, op LI. Vrijdag, toen hot
voorstel van Do, Rousseau en bet Amendement van Do, Rabio, op I, b van hot Appèl even vole
stommen kregon.

Do Moderator meont, dat hot woord ~ezwactrJe in dit Art, met ziet op Kerkelijke ligeharnen,
maar op Personen, en dat, indien bet op Ligehamen mag toegepast worden, niet do Kerkeraad
maar do Ring van Kaapotad hier do bczwaarclc is.

Op voorstel van Do. B. do Beer, ondersteund door Onderling Fouch~, wordt besloten: “Do
uitlogging van Art. 240 ~ 2, door den Moderator gegeven wordt door do Vergadering nb beslissend
aangerioinen.”

Do. Ahrbeck verzoekt aanteekening, dat hij in do minderbeid gestemd heeft.
Eene andere Motie van Orde, insgelijks met bet oog op den uitslag der stemming op I, b, van

het appèl ingediend, en wel door Do. D. J. Pienaar, R.zn., wordt mu behandeld.
~ Na toelichting, doet gomeld lid, ondersteund door Do. Steijtler, hot volgende voorstel : “Op

1~ienUn- grond van Art. 45 oordeelt dezo Vergadering, dat do Ouderlirigen van Adelaide en Umtata goene
~ C sitting in deze Vorgadoring bebooren to hebben.”

Na discussio, waaraan Di. Steijtler, Babie, Moorrees, do Scriba, Mmder, Jooste, W. P. do
Villiers, W. A. Joubort, Z. J. do Beer en Albertijn deeloemen, absmede Ouderling Van Rbijn,
geeft do Moderator, die inmiddels voor den Assessor den otoel goruimd he~ft, zijne opvatting van
Art. 45.

Inmiddels ziju de volgende Amendementon ter tafol gekomen :—

Van Do. Pienaar, A.zn., met Ds. Reijneke: “Do Vergadoring vereenigt slob met bet gevoe.
len door de Permanente Commissie van Revislo te kenuen gegeven in No. 40 van haar Rapport,
dat namelijk do stiohting eerier gemeento door deRingsoommissie,volgens do bewoording van Art.
45, slechts provisioned is, totdat do offloloelo bekracbtiging daarvan door den Ring is geschied.”

Van Ds. Albertijn, met Do. E. do Beer : “Do Vergadering boschouwt, volgens Art. 45, do
stichting eener gemeonto voltooid, wanneer die geschied is door do Ringsoommissie, op last van
den Ring.”

Dit laatsto Amendement wordt met eerie groote meerderheid van stemmen aangenomen.
Do Moderator neemt sijno plaats wederom in.
Nog cone Motio van Orde worcit nu ingediend, uamelijk door Oudorling P. Marais, luidendo

als volgr: “Daar do Voorzitter eonor Kerkelijke Vorgadering, volgens Art. 12 (11) d, geroepen is
sijne besliosende stem nittobrengen alleon wanneer do stemmen etaken, in geval van eenig Amen-
demerit of voorstel ter tafel, en ijiet tussohen vcorstol en emenda~ies, die even vele stemmen in do
meerderheid verkregen hebbon, zooabs het geval geweest is bi,j do stemming in sake het appal van
den Kaapstadschen Kerkeraad, I, b, op 1.1. Vrijdag, moest do zank onbeslist en open verklaard
zijn.”

Doze Motie sal morgen ochtend worden overwogen.
Do discussie over bet Rapport der Commissie voor bet Admissie Examen wordt flu voort

gezet.
No. 8, a, wil, dat do Synodo do aandacht van Onderwijsers bepale, bij do foutiove uitspraak,

wat do quantiteiten der woorden betreft, in do Grieksohe en Latijusehe talon, en do gebrekkigo
kennis der Grammatica bij vole Kandidaten.

Na discussio stelt Do. J. G. J. Krige voor, ondersteund door Oudorling D. J. van Wijk:
“Aangezien do Syuodo geen bepaald reeht heeft om zich intelaten met de rechten van publieke
scholen, zoo wijze zij de aanbeveling van hot Rapport, op die punt, van do hand.”

Do. Cormack, oudorsteurid door Do. N~ Hofmeijr heeft dit ~ mendement: “Naar aanloiding
van hat Rappoit der Examinatoren betreurt do Synode do gebrekkige kennis van vole Examinandi,
waarovor geklaagd wordt, en spreekt do verwachting rut, dat onderwijzers en leerlingen in het
vervoig hunne aandacht moor bij doze sank bepalen sullen.”

Ds. D. H. Cilliers, ondersteund door Do. G. S. Malan, stelt ecu ander Amendement voor:
“Do aanbeveling wordo aangenomen, met weglating van hot gedeelte betreffende do oorzaak dice
gebrekkigo kennis, opgegeven door do Examinandi,”

Dc Yergaclering neemt hot Ameridement van Ds Cormack nan.
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No. 8, b, stel~ voor, da~ Candidaten, die volgens wet vorsohoond zija van het sohrifte]Jjk
Exanaen in do meesto vakken, bij hot mondeling examen tegonwoordig sullen zijn, ton einde
blijken to goven van hunno vaardigheid in het lezen en uitspreken der versohullende talon bij het
Examen veroisoht.

Do. Cormack, ondersteund door Do. M~dor, wil, dat deze aanbeveling sal aangenomen wordon.
1~s. Van Heerden, met D~. W. A. Joubert, daarentegen, dat do Vergadering zich daarmede

niet vereenige.
flet voorstel van Us. Cormack wordt aangenomen.
No. 8, e, wil, dat door do wet duidelijker omsohreven worde, wat eigonlijk van den Examinan

duo in het Hebreeuwsch vorwacht wordt. Examen.

Op voorstol van Do. McGregor, ondorsteund door Do. Van de Wall, wordt besloten, dat dit
punt door do Commissie voor hot Admissie Examen, in overlog met Professor Do Vos, zal overwogen
worden, om daarop later to rapporteeren.

No. 8, ci, beveelt aan do aanstelhng van eenen docent in do Hebreeuwsche taal aan Jaet
Seminarie.

Pit punt is nog in behandoling, als het tijd is om do sitting to sluiten.
Eone kennisgoving van Di. Van do Wall en D. J. Pionaar, A.zn., worcit ontvangon, or op

wijzendo, dat or eone vergissing hoeft plaats gehad met betrekkmg tot hun bedanken als loden der
Rechtsoommissie, on dat zij bij hun vorzoek orn ontslag bhjven.

Afwezig ziju goweest Di. Hauman, Aiheit, A. H. Hofmeijr, J, W. ]louw, P. 3. Rossouw,
Scholtz en J. 3. Kotse, P.zn., en de Ouderlingen vien Swellendam, Rieboekskasteel, Philadelphia,
Somerset West, Cores, Hopofiold, !Vloorroesburg, Porterville, Darling, Graaff’-Reinet, Laingsburg en
Napier, do twoo laatstgenoemdon wegens ongesteidheid.

Do Kiad Notulen wordon golozen, waarna hot dankgebod wordt gedaan door Ouderling Viok.
Geresumeerd en onderteokend, op heden, den 4den November 1890.

VIJFTIENDE ZITTING.
Dingsclc~g, den 4clen. November 1890.

Ret gebed wordt gedaan door Ouderling Cilliers.
De Notulen der sitting van gisteren worden geresumeerd en onderteekend,
Do Moderator deelt mede, dat Di. Van de Wall en D. J. Pienaar, A.zn., ci’ in toegesternd heb

ben als leden der Rechtseommissie aari te blijven.
Ouderling P. Marais licht flu de Motie van Orde toe, die hij gisteren narniddag heeft ingediend,

en die ondersteund wordt door Ps. Steijtler.
Na hem spreken Di. Moorrees, W. P. de Villiers en C. Muller, en Ouderlingen Barn cii

Norgarb.
Deze Motie wordt door eene groote meerderheid afgestenid,
Het Rapport der Commissie voor het Admissie Exanien wordt verder besproken. He t Ainih~ie

Exanieu,
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Dr. Kotze, ondersteund door Ps. J. G. J. Krige, stelt voor c—” Deze zaak worde gesteld in de
haiiden der Commissie reeds benoemcl ovei het Hebreeuwsch;” met welk voorstel de Vergadering
zich vereenigt.

Hoofdstuk IV van het Rapport der Commissie over het Theologisch Seminarie handelt over de
Beschrijvingspunten die deze Inrichting raken.

Naar aanleiding van No. 70 van het Schema, stelt Us. P. J. Pienaar, A.zn., ondersteund door
Us. M~der, de hier voorgestelde verandering van Art. 148d der kerkelijke wetten voor.

Aan de discussie nemen dccl Di. P. J. Pienaar, R.zn., Moorrees, Truter, Keet, W. P. de Villiers, V

Scholtz, McGregor, Steijtler, Van de Wall en Jooste, en Ouderlingen Norgarh en Sparenberg. A

Lenoerning van Us. P. J, Pienaar, R.zn., gesecondeerd door Ouderling K~etzinger, dient. als Amendement in
ddiloogleeraren “Be Professoren worden in het vervoig benoernd door de Predikanten der Ned. Geref. Kerk in de

Kaapkolonie.”
Us. Scholtz, ondersteund door Us. Keet ~vi1, dat de aanbeveling der Commissie, die d? aanne

ming van dit voorstel afraadt, worde aangenomcn.
Ds. W. P. de Villiers, ondersteund door Us. Albertijn, wil, “dat Art. 148a aldus luide: “Het

beroept de Hoogleeraren, en doet zuiks in eene Vergadering, in welke de Hoogleeraren en al de leden
der Synodale Commissie recht van zitting en stemming hebben.”

Ouderling Schalkwijk, met Us. B. Marchand, heeft dit Amendement :—“ Be Hoogleeraren onzer
Kerk worden benoemd door de Synodale Commissie, uit eene Nominatielijst door de Ringen ge
vormd.”

Vdór de stemming trekt Us. Pienaar het oorspronkelijke voorstel in, ten gunste van het Amen
dement van Us. de Villiers, hetwelk de meerderheid der stemmen op zich vereenigt.

No. 71 van het Schema blijft overstaan, totdat de opgaven der collecten voor het Seminarie voor
de Vergadering zullen zijn.

Nos. 72 en 73, die de verplaatsing van het Seminarie naar de Kaapstad voorstellen, worden, op
verzoek van Us. J. H. Neethling, H.zn., die heden ambtshalve afwezig is, tot morgen uitgesteld,
nadat een verzoek van Us. Mieder, dat deze Beschrijvingspunten tot de volgende Synode zullen blij
yen overstaan, niet was ingewilligd.

~adr.in Se Ret Rapport dcr Commissie over Graden in de Theologie, door de vorige Synode aangesteld,
wordt gelezen, en met dank ontvangeu.

No. 85, over het maken ~an Bepalingen tot het uitreiken van eden graad door het Seminarie,
wordt door Us. E. de Beer toegelicht en voorgesteld, ondersteund door Us. W. Murray.

Na het bespreken hiervan door Di. 0-. Marais, A. J. L. Hofmeijr, Reijneke en Dr. Kotze, dient
Us. Reijneke, ondersteund door Us. Leipoldt, dit Amendement in :—“ Deze HEw. Vergadering ver
zoeke de Kaapsche Universiteit de noodige stappen te doen tot het uitreiken van de Graden B D en
P P.”

Geen dezer voorstellen verkrijgt de meerderheid der stemmen.
No. 86 blijft overstaan, daar het naar de Commissie van Revisie verwezen is.

ii et Interme- Nos. 87 en 89, die in Art. 155 in plaats van de woorden Matriculatie-Examen Intermediair of
Exarnenbihet B A hebben willen, worden tezamen behandeld.
Admieeie ~xa- Be voorstellers, Dr. Kotze en I )s. A. J. L. Rofmeijr, lichten ze toe, waarna Dr. Kotze No. 89
~~e~et aange- ten gunste van No. 87 intrekt en Us. Hofmeijr No. 87 tot voorstel maakt, ondersteund door Us.

McGregor.
Di. Reijneke, W. P. de Villiers en C. Murray nemen aan de discussie dccl; hetwelk, na de

Pauze, ook gedaan wordt door Di. M~der, Rabie, Pepler, Weich, C. Muller, Bam, Van Niekerk, Be
Wet, Z. de Beer en J. 0-. J. Krige, en Ouderlingen Schalkwijk, Fouche, Van Eeden, Sparenberg en
Morkel.

Us. Dc Wet, geseconde~rd door Us. Van Heerden, dient als Amendement in :—“ Hoewel deze
Vergadering de wenschelijkheid erkent van eene veelzijdige wetenschappelijke opleiding bij de aen
staai~de Dienaren des Woords, en gaarne ziet dat zij, die zich tot het Admissie Examen aanbieden,
vooraf hoogere Examens doen, zoo heeft zij nogtans geene vrijmoedigheid om Eeschrijviiigspuut 87
aantenemen.

Be Vergaderingvereenigt zich met d~t Amendement.
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J~en verzoek door do Rationarii ingediend, om dispensatie van Artikelen 85 en 86 der kerkeli~ke
wetten, op grond. van redonen in hun schrijven genoemd, wordt door de Vergadering toegestaan,
terwiji tovens aan do Rationarii als Commissio, worcit opgedragen, do door hen noodig geachte wijzi
ging van deze wetsartikelen, in behoorlijkon vorm, ondor de aandaeht der Vergadering te brengen.

Als Motie van Orde stelt Ds. 0. Murray, ondersteund door Ouderling Viljoeii, flu hot volgende
voor :—“ Do Synode verzoeke de Rech~seommissie om de betrokkene partijen in de Kaapstadsche zaak
te ontmooton, en to traohten, indien mogelijk, ze tot cone minnolijke schikking to brengen.

Aan do diseussie hierover nemon dccl Di. Moorreos, Rabie, McGregor, 0. F. Marais, C. Murray,
Dr. Kotze, Stioijtler en M~der, en Ouderlingen J. P. Kriel, P.J. Joubert en Sehalkwijk.

Ds. Rabe, ondersteund door Ds. D. 3. Pionaar, R.zn., dient als Amendemei~t in :—“ Hot worde
in do handen eener Commissie gestold, de betrokken partijen in de Appelzaak te ontmoeten, ten einde
te zion ze tot eene minnolijko schikking to brengen.”

Dit Ameridement worcit aangenomen.
No. 88 van bet Schema, dat aldus luidt: “Candidaten tot hot Admissie Examen, die in hunne

poging om hot B A examen af to leggen niot slagen, worden bij hot eerstgenoemd Examon vrijge
steld van die ouderwerpen, waarin zij, in hun mislukt B A Examon, hot door do korkewet voreischte
getal merken behaald hebben,” wordt door Ds. A. J. L. Hofmeijr, gosocondeerd door Ds. Van Heer
den, voorgesteld.

Na discussie, waaraan Di. Van Heerden, Steijtler, D. Marchand, Dr. Kotze, W. P. de Vihiers,
0. F. Marais, D. H. Cilliers, N. Hofmeijr en C. Muller cleelnomen, wordt dit voorstel, mot do in hot
Rapport daaraan toegovoegde aanbovoling aangenomen, dat namehijk “de noodige Certificaten van
den Univorsitoits-raad aan hot Moderamen der Cominissie voor het Admissie Examen door den
Examinandus zullen vortoond worden.”

Ps. W. P. do Villiers en Ouderling J. P. du Plessis verzoeken aanteekening, dat zij in do miii
derheid gestemd hebben.

Hot boginsel in No. 90 van hot Schema uitgosprokon, dat do Commissio voor hot Admissio ilet
Examen niet langor in twee deelen gesplitst zal zijn, wordt, op voorstel van don Scriba, door do Vor-~
gadering goedgekeurd; torwiji hot verder naar do Commissie van Rovisie wordt verwozen, ten einde ~ee1~ gespijtst.
do wet daarmede in ovoroenstomming to brengon.

No. 91, dat do noodzakelijkhoid aanwijst van hot opuemen van eon beshuit der laatsto Synode in
hot wotbook, wordt door Ps. Moorreos voorgosteld en dadelijk goedgokeurd.

Konnisgoving geschiedt, dat heden vertrokken zijn do Oudorlingon van Tarkastad en Humans
dorp, en gistoron morgen die van Cores.

Afwezig zijn gowoost Di. J. J. Kotz~, P.zn., Hauman, Stegmann, W. A. ,Toubert, J. A. Joubert,
Bosman en do Assessor, en do Oudorlingon van Darling, Riobeokskasteel, Stellenbosch, Somerset
West, Philadelphia, Portorville on Alexandria on Calitzdorp, welko laatstgemelden ongesteld zijn.

Do Klad Notulen worden golezen, waarna hot dankgebed godaan wordt door Ps. 0. Hugo.
Geresumeerd en ondersteund, op heden, den 5den November 1890.

- ~.. S -~.

ZESTIENDE ZITTING.
Woensdag, den Scion .November 189’).

Ouclerling F. van der Merwe doet hot gebed.
Do Notulen der Zitting van gisteren worden gearrosteerd.
Ale Loden der Commiseio tot hot treffen van eene minnelijke schikking tussehen do partijen CO~1~1~ ~

in do Appelzaak betrokken, worden benoemd Di. A. A. Louw, W. Murray, W. P. do Villiers en ~ trefen van

Leipoldt~ en Ouderlingen P. 3. Joubert en F. van dir Merwe.
Ps. Steijtler geeft kennis van een voorstel, betreffonde hat weigeren van salaris, door do A~pU rack,

Regeering, aan Prothkantei~ die voor do tweode naaal van standplaats voranderen.
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~ Nos. 72 en 73 van hot Schema, do verplaatsing van hot Theolog~sch Scainarie naar do
Semin~ri~. Kaapstad, worden ter sprake gebracht.

Ds. Moeder leidt hot onderwerp in, en stelt voor, ondersteund door Ds. B. lVtarchand
“Pat do Vergadering tot die verplaatsing besluito.”

Aan do discussie nemen deel Oudorlingen Van Rhijo, Pa Weal, Van Niekerk, P. P. Maraja
G. J. Joubert, Schalkwijk, Fourie, Kruger, Norgarb, F. yen der Morwe en Greijvensteio, en
Di. J. H. Neethling, Hzn., Steijtler, 0. Murray, Jooste, P. J. Pienear, R~a., P. J. Pieuaar,
Aze,, C. Muller en McGregor, die nog aau hot woord is ale de morgenzittmg gesloten wordt.

Inmiddels was dit Amendement van Ouderling Van Rhijn, ondersteuud door Underling
Bruwer, ter tafel gekomen :—“ Do Kweekschool worde niet verpiaatst.”

Na de Pauze goat Dc. McGregor met zijue aanmorkingen voort.
Ps. Muller, ondersteund door Ps. Rabie, dient nu dit Amendement in:—”De Synode

verklaart, dat hot, bij do veranderde omstandigheden des lands, voor do vorming van weltoege
mete Leeraars en Herders won scholijI~ is dat hot Theologiach Seminarie onzer Kerk naar do
hoofdstad des lands verplaatst worde, en besluit tot die verplaatsing, mils sulks zoncler kosten
voor dc Kerk kunne geschieclen. Zij draagt hot aan eene Commissie op, om to onderzoeken of
aan doze voorwaarde voldaan ken wordon, on aan do oorstvo]gende Synodo hierover te rappor.
toeren.”

Nadat alsuog Di. Rabie, Ahrbeck, W. A. Joubert, J. G, J. Krige en B. Marchand, en Ouc1er~
lingen La Roux en Van Ziji gesprokon hebben heeft do stemming plaats, nadat eon paar inge~
diende Amendementen waren ingetrokken.

Hot voorstel van Underling Van Rhijo wordt met 81 tegen 71 stemmen aangenomen.
No. 92 van hat Schema, waarin voorgesteld wordt non den Theologiechan Cursus toe to

voegen :—“ De Zang1~unsl, wordt door Ps. E. do Beer toegelicht on voorgestelci, doch spoedig
daarna iugetrokken ten faveure van do aanbeveling der Commissie over hot Seminarie, die aldus
luidt :—“ Do Vergadering bepale do aandacht der Curatoren van hot Seminarie bij do wensche
lijkheid om maatregelen to nemen tot hot goven van onderwijs in do Zangkunst aan hot Semi~
unriG;” welke aanbeveliug door Ps. A. J. L. Hofmeijr, ondersteund door D~. B. Marchaud,
voorgesteld, en door do Vergadering aangenomen wordt.

i~appo~t der Hot Rapport der Commissie over Mashonaland wordt gelezen, en dadelijk besprokon.
( ommiesie over
ajaslionaland, Naar aanloiding van do Aanbevelingen daarin vervat, wordt besloten :—

I. Dat or, zoo epoedig mogelijk, ~ of twee Prodikanten daarheen gezon den zullen wordeu~
II. Dat ann de Moderatuur worde opgedragon do noodigo mannen to viuden, die het work

op zieb nemon zullen.
III. Dat hetzelfde ligchaam zorgen zal dat, wanneer do gezondonen terugkeeren, hunno

plaatsen door anderen worden aangevuld, zoodat hot work onafgebrokou voortgezet worde.
IV. Bat aan do Moderatuur volrnacht worde verleend om ter bestemder tijd eene gemeente

of gemeenten aldaar to stichton. (Pit laatste, nadat eon Amendement van Ps. Steijtler, onder.
steund door Ouderling Norgarb, verworpen was, ten doel hebbonde dat in do plaats van Modera
tuur zou golezon worden Synodale Cornm~ssee.)

V. Dot do kosten, ann het werk verbonden, gevonden zullen worden uit do miMe gift, zoo
goedgunstiglijk door den Hoog-Edelen hoer Rhodes geechonken, uit het Fonds voor Hulpbehoe
vonda Geineenten en uit vrijwillige bijdragon.

Do dank dor Vergadering wordt ann do Commissie betuigd, voor hot werk door haar in
dezen gedaen.

Afwezig zijn geweest Di. J. J. Kotzt~, Pzn., J. H. Krige, Hauman en J. W. Louw, en do
Ouderliigen van Darling, Hopefield en Riebeeliskasteel.

Do Klad Notulen worden gelezen, en hot dankgebed wordt gedaan door Ouderling N. van
dem Walt.

Goresumeerd en onderteekend op heden, den 6deu November 1890.
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ZEVENTIENDE ZITTING.
Domderdag, den 6d~n November 1890,

EJet gebed wordt godaan door Do. L. Hugo.

Do Notulen der zitting van gisteren worden, na goeclkouring, onderteekend.
Ds. Steytler goeft kennis van oen voorstol, betreffendo hot nannemen van oeno bonoeming,

ale lid van het Parlement, door eon Predikant.
Ret oerste Rapport der Oomtnissie over do Fondsen wordt ovorwogen.
Met betrekking tot bet SYNODALE F0NDS beveelt do Commissie, na eon oversiclit van don Synodale Ponds,

Staat van bet Ponds en zijno vooruitzicbten, ter vermeerderiug dor inkomsten, nan :—

a. Dat do Examenge~1don voor hot Admissie Examon tot £4 4s. zullen worden verhoogd. Adniissie Era

Ms gevoig van do bespreking van dib punt, stelt Do. C. Murray, ondersteund door Ds.
McGregor, voor: Dat hot blijvon zal £2 2s.

Do. Strasheitn, gesecondeerd door Do. Cormaek, wenschb bet op £3 3s. to brengen;
Do. H. Muller, met don Scriba, wil, dat do aanboveling der Commissie sal worden aangeno

men.
Do Vergadering vereonigt zich met dit laatste Amenclement.
b. Pat reisgelden per troin van ledert van Vergadoringen, Commissi~n en anderen, die voor

do verriehting van Kerkolijk work afgevaardigd zijn, berekond sullen worden volgens § 25 van
do Spoorweg~Regulatien, die ziet op leden van Kerkelijke vergaderingen, ens.

Doze aanboveling wordt aangenoroen; terwiji aan do Commissie van Revisie opgedragen
wordt, do wet op dit punt, met dit besluit, in overeonstemming to brengen.

Do. G. F. Marais goeft kennis van eon voorstel ter vermeerdering der inkomston van hot
Synodale Ponds.

No. 126 van hot Schema wordt voorts besproken.
Met do aanbeveling der Commissie, dat do door do Synodale Commissie daarin voorgestelde Dc zaakgelas

toelating van den Zaakgelastigde tot deelneming ann bet Predikanten Pensioen Fonds, in de ~
Vierde Kiasse, toegestaan en do jaarlijkscho bijdrage uit bet Synodale Ponds betaald zal worden,~
vereenigt zich do Vergadoring. ejoen Ponds.

De in 127 gevraagde bekrachtiging dor vermeerdoring van bet Salaris van don Zaakgelastigde
met £25 per jaar, wordt in het Rapport aenbovolen, en dadelijk door do Vergadoring toegestaan.

Op No. 135 van bet Schema: “Do Synode bepa~e dat, in plaats van negen pence voor elko Zitplaatsgelden.
verhuurde zitplaats, o1k~ Kerkeraad jaarlijks negen pence bij den Ring verantwoordo voor olko
zitp1~ats, waarvoor in het afgeloopen jaar botaald is, achterstallige zitplaatsen daarondor begre.
pen,” raadt do Commissie do voorgestelde verandering af.

Oudorling S. W. van Wijk, met Do. P. du Toit, stelt de aenneming dezer aanbeveling voor.
Do. Rabie, met Do. Truter, wil dit Amendement: “Do Synode wil verstaan hebben, dat voor

nile verhuurdo zitplaatsen, betaald of niet betaald, in do toekomst verantwoording ten beboevo
van hot Ponds sal geschioden.”

Ouderling Hugo, met Do. Roos: “Rot Beschrijviagspunt van den Kerkeraad van Worcester,
(135), worde aangenomon.”

Ouderling Norgarb, met Onderling W. H. J. Marais: “Do bepaalde heffing wordo betaald
van do ontvangon zitplaatsgelden voor hot jaar.

Hot Amendement van D~s. Rabie wordt aangenomon met 80 tegen 62 stemmen.
Na korte bespreking, bhjft do behandeling van hot deel van dit Rapport, dat bet PREDIKAN

TEN WEDUWEN, HET SYNODALE OrvoEDINGS- On RET HULPBEHOEVENDE GEMEENTEN.FONDS betroft,
tot later overstaan.



36

Na do Pauze maakt Ds. A. J. I~. Hofmoyr bekend, dat do Cliari~ered Company ondernomen
heeft voor do reiskosten der twee Predikanten, die do Synode naar IViashonaland wil zenden, heen
en terug grat’is to zorgen.

Aan dit lid wordt opgedragen den dank der Vergaderiug, in naam dor Synodo, aan doze
Maatsehappij to betuigen voor hare alzoo toegezegde huip.

•Thl Het Rapport der Commissie over bet TITEOLOGIOCK SEMINARIE FONDa wordt nu overwogen.
Do Vergadering behandolt hot gedrukte Rapport dor specialo eollecteu en der Bijdragen voor

bet Salaris van den Derden Professor door do versehillonde gemeenten.
Nadat onderzoek gedaan was naar do redenen, wanrom Speciale Colleeten met overal go

houden zijn, gelijk door de Synodale Commiss~e was voorgosohreven, bosluit zij, op voorstel van
Do. van Niekerk, ondersteund door Do. van Heorden, ala volgt: “t)e Synode verwacht, dab do
Colleotanten, ton behoeve van hot Theologisch Semiriarie Fonda, in do versohillende gomeonten,
waar or nog niet behoorlijk gecolleoteerd is, aan do huizen sullen colleeteeren.”

Aan do versohillende Ringen, waar sulks noodig is, wordt opgedragon sohikkingen to treffen
tot hot aanstellen van Collectanten binnen bun ressort.

Dc Collecten voor hot Salaris van den Derden Professor worden. nagegaan, terwijl onderzoek
godaan wordt naar do redenen waarom zij, in enkele gemeenten, àf nieb gehouden zi~n of zoo
weinig opgebraeht hebben.

Pit work houdt do Vergadering bezig, totdat bet tijd is om to adjouruoeren.
Afwezig zija gewelst, Ps. Hauman en de Ouderlingen van Hopefield, Riebeekskasteel, Phila

delphia en Robertson.
Ret blijkb tevens, dat do Predikant en Oiaderling van Darling, zonder verlof, vertrokkon zijn.
Na hot lezon dor kiad notulen, worth het dankgebed gedaan door Do. 0-. F. Marais.
Gereoumeerd en onderteekend, op heden, don 7den November 1890.

ACHTTIENDE ZITTING,
Vrijdag, den 7den Nove’mber 1890.

Do. A. Faiue doet het gebed, waarna de Notulen der zitting van gisteren worden goedgekeurd
en onderteekend.

Eioethilijk on- Daar het Broederlijk Onderlioud van deze week voor heden bepaald is, wordt daarmede een aan
yang gernaakt, door het zingen van Psalm 132: 5 en 6.

~c-n~nazie. Ret onderwerp, voor deze Eijeenkomst bepaald, is ons Theologisch Seminarie, weiks Professoren
en Studenten uitgenoodigd sun tegenwoordig te wezeii, en dientengevolge de hun aangewezen plaat
sezi linemen.

Ook is Do. Helm, vroeger kweekeling van het Seminarie, thans Zendeling onzer Kerk ann de
Zoutpansbergen, tegenwoordig.

Dc Voorzitter leest Hand. 13: vs. 1—5, naar aanleiding waarvan bij eenige toepasselijke woor
den spreekt.

Nadat Professoren Marais en Dc Vos aehtereenvolgens bet woorci hadden gevoerd, worth gezongen
G-ez. 154, vs. 1, waarna Professor Hofmeijr en Ds. Helm de Vergadering toespreken, laatstgeuoemde
vooral ten opzichte van zijne bevindingen in het Zenclingveld,

Rierop wordt gezongen 0-es. 83, vs. 6.
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Nadat Us. C. Murray nog een woord tot de Vergadering gericht had, wordt ten slotte het woord
door den Moderator gevoerd, die zich tot de Studenten, de Professoren en Us. Helm achtereenvolgens
richt, en daarna in het dankgebed voorgaat.

Na de Pauze zet de Vergadering de bespreking van het Rapport over het Theologisch Seminarie Rapport
hetTheoj. Sc~ni—

voort. narie,

Op voorstel van Us. Van de Wall, ondersteunci door Us. Maeder, wordt besloten dat eene opgave
der jaarlijksche colleeten voor het Seminarie in 1888, ‘89 en ‘90 aanstaanden Maandag ter tafel
gelegd zal worden, welker bezorging Us. Van 1-leerden op zich neemt.

US. P. B. Rossouw, ondersteund. door Us. Kriel, doet nu het volgende voorstel, waarmede tie
Vergadering zich vereeuigt: “Er worde eerie lijst staande deze Vergadering geopend, ten einde van
elke gemeente die geene geregelde jaarlijksche bijdrage tot het salaris van den Derden Professor
geeft, te vernemen, hoe groot hare bijdrage voor bovengemeld clod ieder jaar voortaan zijn zal.”

Be uitvoering van dit besluit worilt aan Ui. P. D. Rossouw en A. Kriel opgeclragen.
Naar aanleiding van het Rapport stelt Us. Aiheit, ondersteund. door Us. Cormack, voor: “Dat

de Synode de Aandeelhouders dringend verzoeke, voor de toekomst aan sleehts bona fide behoeftige
studenten aandeelen te verleenen”; met welke aanbeveling de Vergadering zich vereenigt.

Ret Rapport der Commissie over RET PRED1KANTEN PENSIOEN PONDS wordt voorts overwogen. Rapport
het Predi~oant~~

Na het lezen van het Rapport van den Quwestor van dit Ponds, worden de aanbevelingen over Peneioen Fonde.

de Besehrijvingspunten behancleld.
Op No. 28 van het Schema, die de volgende toevoeging aan Art. 402 der Kerkelijke wetten

voorstelt: “Dc leeraar, die den ouderdorn van 60 jaren bereikt heeft, en daarbij dertig jaren in de
Evangeliebediening werkzaam was, zal, desverkiezende, het recht hebben op pensioen aftetreden, met
inaclitneming van punten 1 en 2, 6 en d,” rapporteert d.c Commissie, dat de aanneming van dit voor
stel niet kan aanbevolen worden, alvorens de staat van het Ponds aan de zorgvuldige berekeningen
van eenen deskundige is onderworpen geworden.

Us. Strasheim, ondersteund door Us. Cormack, wil dat deze aanbeveling zal worden goedge
keurd.

Us. Steijtler, gesecondeerd door Ouderling Kretzinger, stelt voor, dat 65 in plaats van 60 in het
voorstel als ouderdom zal worden genoemd.

Us. Jooste, met Ouderling Van Eeden, dat Art. 402 onveranderd blijven zal.
Aan de discussie nemen deel Di. Strasheim, Steijtler, Moorrees, Jooste, E. de Beer, McGregor,

Reijneke en C. Murray, en Ouderlingen P. J. Joubert, Van Eeden, Van Rliijn en J. P. du Plessis.
Bij de stemming krijgt geen dezer voorstellen het door de wet vereischte tweederde der wettig

uitgebrachte stemmen.
Aangaande No. 128 van het Schema, waarin dc toelating van de Gerneenten Glen Lynden en Detoelatingran

de gemeent~nAdelaide, die vroeger de Eéne gemeente van Glen Lynden uitgemaakt hadden, tot deelneming aan Glen Lynden en

het Ponds, besproken wordt, beveelt d.c Commissie aan, dat hat voorstel, in het Beschrijvingspunt Adelaide totdeelneming ann
vervat: “elke dezer gemeenten in de vierde kiasse te plaatsen, zonder verdere betaling van inlegpen- het Fonda.

ningen,” zal worden aangenomen.
Us. H. Muller, ondersteund door Us. Maeder, stelt voor: “Dc Gemeente Glen Lynden worde in

de vierde kiasse geplaatst; en de Gemeente Adelaide worde toegelaten in de vierde klas deeltenernen.”
Us. E. d.c Beer, gesecondeerd door Ouderling Barn, heeft dit Arnendernent: “Dc beide ge

meenten worden als deelhebsters aan het Ponds beschouwd in d.c tweede kias, zonder verdere inlegpen
ningen.”

Us. Van Wijk, met Us. Roos, heeft het volgende Amendement: “Glen Lynden blijve in d.c
eerste kias; en Adelaide worde toegelaten in d.c vierde kiasse.”

Ret Amendernent van Us. Muller wordt aangenornen.
Kennisgeving geschiedt, dat d.c Ouderling van Riversdale heden met verlof vertrokken is.
Afwezig zijn geweest Di. Rousseau en Hauman, en d.c Ouderlingen van Riebeeks Kasteel en

Hopefield.
Dc Kiad Notulen worden gelezen, waarna het dankgebed gedaan wordt door Us. B. J. Rossouw.
Geresumeerd en onderteekend, op heden, den lOden November 1890.
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NEGENTIENDE ZITTING.
Macimdag, den. lOden November 1890.

Na gebed door Dc. Leipoldt, worden de Notulen der Zitting van 1.1. Vrijdag gearresteerd.
Be Vergadering gent met de behancleling voort van het Rapport der Commissie over het Predi

kanten Pensioen Ponds.
v~raneoring j~ Nos. 129 en 136 van het Schema, die in dit Rapport besproken worden, worden tezarnen behan
;oitrihutie- deld, daar beiden verandering in de Contributie-penningen voor het Ponds ten doel hebben.

Be Commissie raaclt, met het oog op de groote daling in den rentekoers, alle veranderiiig af.
Ds. Van de Wall, ondersteund door Us. Steijtler, wil) dat de aaiabeveling der Commissie op No.

129 aangenomen worde.
Aan de discussie nemen dccl Ouderlingen Van Eeden, Barn, Kruger en Herholdt, en Di. 0-.

Murray, Boshoff, Steijtler, Albertijn, Stegrnann, Maeder, J. W. Louw, J. 0-. J. Krige, de Assessor,
Van Heerden en B. S. Botha.

Us. Cormack, gesecondeerd door Ouderling Van Eeden, dient als Amendement in: “Be Synocle
besluite, dat de Contributie van de gerneenten verminderd worde, als volgt

Van de Eerste Kias 0-emeenten tot £12 lOs.
Van de Tweede Kias Gerneenten tot £10.
Van de Derde Kias 0-emeenten tot £7 lOs.
Van de Vierde Kias 0-emeenten tot £5.”

Ps. Albertiju, met Ouderling Cilliers: “Deze Vergaderiiig spreekt den wensch nit dat de Con
tributie-penningen voor het Predikanten Pensiocn Ponds verminderd worden, en draagt aan de
Synodale Commissie op, deze vermindering te doen gesehieden, zoo spoedig de staat van het Ponds
zulks toelaat.”

Ouderling Barn, met Ps. E. de Beer: “Be zaak der vermindering van bijdragen tot het Pensiocn
Ponds worde vcrwezen naar eenen deskundige, ter berekening der mogelijkheid.”

Ret voorstel van Us. Albertijn wordt met 67 stemmen aangenornen, d.i. met tweederden dcr
wettig uitgebrachte stemmen.

No. 131 van het Schema wordt uitgesteld, daar Us. J. de Vries afwezig is.
Nos. 130 en 132’ blijven overstaan, daar zij op het Pensioen Ponds geene betrekking hebben.
No. 133 wordt niet gesecondeerd, zoodat bet vervalt.

Aanzocken tot No. 134 wordt toegelicht door Us. U. J. Pienaar, R. zn., die kwijtschelding van een deel der con
kwijtochelding. tributie en renten voor bet Pensioen Ponds ten voordeele van zijne gemeente begeert.

Ouderling Ilerboldt, ondersteund door Us. Jooste, stelt voor: “Met suspensie van Art. 398,
worde het gevraagde in No. 134 toegestaan.”

Aan de discnssie nemen dccl Onderlingen Barn en J. I. de Villiers, en Di. Steijtler, Jooste, E. de
Beer, Albertijn, J. W. Lonw, Kriel en Luckhoff.

Us. Albertijn, gesecondeerd door Ouderling Kruger, heeft dit Amendement: “Be Gemeente
Simonsstad worde toegelaten tot deelname aan het Pensioen Ponds, met kwijtscheldh~g van de heift
der verschuldigde contributie-gelden en renten.”

Be Assessor, ondersteund door Ouderling N. van der Walt, wil bet volgende: “Be 0-enieente
Sirnonsstad betale de inlegpenningen en contributie van bet jaar 1887 af aan; terwiji Art. 398 daar
toe tijdelijk worde gesuspendeerd.”

Ps. Cormack, met Us. Luckhoff: “Bat de Gemeente Simonsstad worde toegelaten tot het
Ponds, op inbetaling van al bet achterstallige van 1 November 1885; en wel met snspensie van Art.
398 * 1.”

0-ecu dezer voorstellen wordt aangenornen, daar niet één het vereisehte tweederden der stemmen
verkrijgt.
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No. 137 wordt toegelicht door Ps. p. j. A. do Villiers, die voor de 0-emeente Petrusville het
voordeel vraagt van kwijtsehelding van rente en contributie.

Na eenige aanmerkingen door enkele leclen, stelt do Scriba, ondorsteund door Ps. Cormack, als ~.eng Co~mi~i~
Motie van Orde, voor: “Naar aanloiding van meer dan eon verzoek voor de Vergadoring om toela- v~n ~ett~iond~

ting tot deelnoming aan hot Ponsjoen Ponds onder gunstiger voorwaarden dan thans bestaan, besluite~
do Synode eene Commissie te benoemen, die in overleg met den Quiestor van het Ponds de vraag zal. wegen.
overwegen, of er niet een aannemelijker plan kan voorgesteld worden, waardoor al de gemeenten, die
nog geen deel hebben aan hot Ponds, tot deelneming aaiigemoedigd zullen worden; alsook onderzoek
zal doen naar de mogelijkheid om eenige verandering te brengon in het bedrag van do gepasseerde
schuldbewijzen.”

De stemgereehtigden vereenigen zich, zonder verdere discussie, met deze motie.
No. 138, waarin hot verzoek genoemd wordt van de Synode van de Natalseho Kerk om toelating

harer gemeenton tot deelneming aan hot Pensioen Ponds onzer Kerk wordt overwogen.
Ds. Cormack, ondersteund door Ps. E. do Beer, doet dit voorstel, dat dadelijk wordt aangeno

men: “No. 138 van hot Schema worcie vorwozen naar do zooovon benoemde Commissio.”
Daar hot Rapport van den Qua3stor van hot Ponds meldt, dat do Gemoento Piquotborg haar aan

dod aan hot Ponds verbourd hoeft, wordt ook, op voorstel van Ps. Steijtler, aan do to benoomen Com
missio opgedragen te overwegen of or goon mogolijkheid bostaat gonoomde gomeonto in doze to gemoet
to komen.

Na do Pauzo maakt do Vergadoring eonen aanvang met do kiezing van hot Personoel der
SYNODALE C0MMIssIE.

Di. A. H. Hofmeijr, J. H. Noothling, J. zu. en 3. E. T. Weitz, wordon tot stemopnomors be
noemd.

Hot Rapport dor Commissie over do Zending komt nu in behandeling. Rapport van de
Eerst wordt gelezen hot vorsiag der Bini~en1andsche Zendingeommissie, en daarna hot gedrukte~

Rapport dor Commissie daarover.
Tot do behandeling der daarin vervatte aanbovelingon overgaande, laat do Vergadoring No. 1

overstaan, ten eindo inlichtingon te verkrijgen omtrent do constitutio van do daarin genoemde
Vrouwen Zending Vereeniging.

No. 2 bespreekt No. 67 van hot Schema, en beveelt do daarin voor~estelde Conferenties over do Confer en tiesover dezaakder
Zendmgzaak aan. Zending.

Oudorling J. J. van der Morwe licht hot Boschrijvingspunt toe, en stelt voor, ondersteund door
Ouderling Kruger: “Er worde bopaald dat minstons eon maal in hot jaar eon dag worde afgezonderd,
waarop, met bohuip van andoro leoraars, cone Conforontio over do Zondingzaak wordt gehoudon.”

Over dit punt spreken Di. 0-. Murray, P. D. Rossouw, W. P. do Villiors, J. W. Louw, Dc Wet,
3. 0-. 3. Krigo, C. Murray, Pepler en do Assessor, en Ouderlingen P. 3. Joubert, Norgarb en G-roij
venstein.

Onder de diseussio komen do volgende Amendementen ter tafel :—

Van 1J5. Steijtler, met Us. C. Muller: “In hot voorstel worde ingelasch1~ aehter do woorden
‘bepaald dat,’ indien doenlijk.”

Van Ps. Radloff, met Ouderling Els: “Do Vergadering besluite, dat hot voorstel van don
Kerkoraad van Wellington wordo opgonomon onder do Bepalingen en Aanbevelingen der Algomeene
Kerkvergadermg.”

Van Us. W. Murray, met Ds. J. 0-. 3. Krige: “Do Synode, met blijdschap vernomen hebbende
van grooten zegen door Zending Conferentiën gesticht, bevelo ton sterksto hot houden van zulke Con
ferontiën in do gomeenton aan.”

Van Ds. Pepler, met Ouderling Fouch~: “Be Synode spreekt don ~vonsch uit, dat do Zending
Inspectors zooveel mogolijk in do verschillende gemeonton der Ringon, in overleg met do plaatsolijke
leeraren, Conferenties over do Zondingzaak houden.”

Oudorling Van dor Merwe trekt zijn voorstel in, ten faveure van hot Anmendement van Ps.
Steijtler.

Do Vçrgadering voroenigt zich met hot Amondement van Ps. W. Murray.
Door dit besluit is meteen No. 100 van hot Schema afgehandeld.
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Dc Stemopnemers leveren de Nominatie-lijsten in, waaruit de Predikanten en Ouderlingen 4cr
Synoclale Commissie gekozen zullen worden.

Dc eerste stemming heeft flu plaats, waarna de Stembriefjes den Stemopuemers worden in handen

No. 3 van het Rapport 4cr Commissie, dat op de Colleeten voor de Zendiiig gedurende de laatste
vier jaren wijst, leidt voor het tegemvoordige tot geen voorstel.

No. 4 wordt besproken, dat over Nos. 96, 97, 98 en 99 van het Schema handelt.
Us. Kricl stelt voor, dat de aai~beveling der Commissie worde aangenomen, namelijk: “Pat de

Binnenlandsche Zending worde behartigd, zooals tot hiertoc, door eene Synodale Zendingcommissie,
do Secretaris, waarvan do Algemeene Zending Inspector zal zijn, met Sub-Conimissiën, in plaats van
Inspectoren, door do verschillende Ringen benoemd.”

Over dit onclerwerp spreken Di. P. P. Rossouw en Rabie, waarna de discussie geadjourneerci
wordt, daar het tijd is doze zitting to sluiten.

Als Loden 4cr Cominissie, orn met den Qu~stor zekere punten bovengenoemd in verbanci met
hot Predikanten Pensioen Fonds to overwegen, worden benoemd: Di. Steijtler, Van Heerden, Jooste,
Faure, Macder en Albertijn, en Ouderlingen Barn en J. I. de Villiers.

T)e Voorzitter deelt mode, dat Us. Ahrbeck verlof heeft ontvangen do Vergadering te verlaten,
van wege de ongesteidheid zijner echtgenooto, aismede dat de Ouderling van Philadelphia, op 1.1.
Vrijdag, met verlof vertrokken is.

Afwezig zijn geweest Di. Hauman, Rousseau, McGregor, Kuhn, J. P. Louw, Be Vries, Meijer,
Weich, Daneel en Retief, en de Ouderlingen van Paarl, Burbanville, Kimberley, Franschhoek en
Riebeek West.

De Kiad Notulen worden gelezen, waarna Ouderlhg Herholdt hot dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekend, op heden, den ilden November 1890.

TWINTIGSTE ZITTING.
Dingsdag, den. 11 den November 1890.

Hot gebed wordt gedaan door Ps. H. Muller.
Do Notulen dor zitting van gisteren worden goedgekeurd en onderteekend.
De Stemopnemers rapporteeren, dat goon erikele dor Predikanten do volstrekte tneerlerbeid

van stemmen verkrogon heeft bij do eerste kiozing van loden der Synodalo Commissie. Eene
herstommiug heeft derhalve plaats, en wel nit do oersto Tien op do thans verkregen lijst, viz.:
Di. A. U. Luckhoff, C. F. J. Muller, G. W. Stegmann, W. P. de Villiers, A. Moorreos, 0-. van do
Wall, A. A. Louw, C. Murray, U. .1. Pienaar, A.zn. on J. B. Albertijn.

Do uit~lag der stemming voor do loden dezer Commissie is, dat Oudd. M. J. Herholdt en P. 3.
O’Flinn Morkel met volstrekte moerderheid gekozen zijn, zoodat uit bet dubbel tweetal, bestaande
nit Oudd. P. J. Joubert, J. A. Barn) P. 3. van Niekork en P. B. van Rbijn voor de twee andero
Oudorlingen wordt gestemd.

Di. do Vries, Ackerman en P. 3. A. do Villiers worden tot Stemopnorners benoemd bij do
kiezing van do Ouderlingen.

gesteld.

I
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1)s. van de Wall vraagt en krijgt verlof om No. 28 van bet Schema, waaromtrenb LI. Vrijdag
geen enkd der voorstellon do volstrekto meerderheid van stommon heoft verkregen, ann do Corn
missie ter hand to stellon, die bonoemd is om met den Qu~stor van bet Pred. Pensioon Fonjs,
over eon en ander punt, dit Fonda rakende, to raadplegen, met doze wijziging in hot Beschrij vingo~
punt, dat in plaats van 60 ml ~orden gelozon 6~.

Do disoussie over No. 4 van bet Rapport der Commissie over do Zonding wordt voortgeze~.
Hot voorstel gisteron uamiddag door Us. Kriel in verband met dit punt gedaau wordt onde

steund door Oud. Rotief.
Aan do discussio nemen dad Di Rabie, do Wet, do Assessor, Luckboff, Leipoldt, P. F~.

Botha, Albeit, van Wijk, W. P. do Villiers, McGregor, E. do Beer, Kriol, G+ Murray en
Cilliors en Owl, van Niekork,

Hot bl’jkt nu nit het Versiag der Stemopnemers, dat tot Primarii Loden der SYNOPAL1~

Coi~mnssi~ gekozen ziju: Di, A, U, Luckhoff, G, van do Wall, W, P. do Villiors, A. Moorrees en Commis~ie.

C. F, J, Muller, on Oudd, M. 3, Herholdt, 1), 3, 0, Morkel, P. 3, Joubert en 3. A~, Barn.
lie volgende Voorstollen, botrekkiug hobbende op het eerste gedoelte van No. 4 van boven

genoemd. Rapport komen nog tor tafel, t.w
Van Do van Wijk, gesecondeord door Do. P. J. Pionaar, R.zn.: “Besohrijvingopnnt 99, dat~

aldus luidt: ‘Do Algemeene tondingcomtnissie, ala nu zamengesteld, blijve bestaan; doch er
worde in ioderen Ring eono Sub.zendingcommissie benoemd om do zaak in do respectiove Ringen
to behartigen en jaarlijks rapport to doen aara do Al~emeene Zendingoommissio,’ worde aange~
nomon, wordende do Wotsartikelon, die op Rings Inspectoren betrekkiug hebben, near gelang,
gowijzigd of goschrapt.”

Van Us, W. P. do Villiers, met Oud. van Niekerk: “Er wordon zoodanige veranderingen
door do Synodo gernaakt in do bepalingen omtrent hot Bestuur der Binnenlandsohe Zending,
woardoor d~t werk in hot vervoig door do verschillende Ringon kan worden behartigd on
bostuurd.”

Na do Pauze sprekon nog Ond. Norgarb on Di. Maeder en C. Murray.
V66r do stemming wnrdt hot voorstel van l)s. Krieh teruggetrokken, ton gunste van hot

Amondemeot; aismode eon paar Amendementen die onder do discussio ingediend waron.
Ret Voorstel van Do. van Wijk wordt aangenomen.
Us. Kriel stelt flu voor, dat do aanbevehing der Commissie omtrent eon Algemeenon Zonding Sub~e~idin~.

Inspector zal worden aangenomon, en wordt ondersteund door Ds. Aiheit.
Aan do (1SCUSSIO nen:en deel Di. G. Murray, Maeder, Moorrees, C. Murray, Reijneke, Kriel, noemd.

W. Murray, Stegmann, Joosto, Rabie en D. S. Botha.
Do Vorgadering vereenigt sick niet met dit Voorstel.
Door Dc, A. J. Hofme:jr wordt flu voorgesteld, met hot oog op het pas genomen besluit

orntrent do aanstelling vsn Subcommissi~n, ondersteund door Do. Moorrees: “!~Jeno Commissie
wordo beuoernd, om eon Roglemont over doze zaak op to trekken en in to dienen;” wolk voorstel
do goedkeuriiig der Vorgadering wegdraagt.

Do aanneming van § 4, No. 4 van hot Rapport, waarin aan do Subcommissiën wordt opge~
dragen, do noodige inaatregelen to nemen, om do Zondingswerkzaamheden in do verschillende
gemeenten zooveel mogelijk in verband met do Ned. Geref. Zendingkerk to brengen, wordt door
Do. Maoder voorgosteld, en door Oud. Liobenberg oadorsteund.

Do Vergadoring neomt dit voorstel aan.
No. 95 van het Schema, waarin voorgesteld wordt Artt. 224 on 227 der Kerkelijke Wotten to De binnen~.

roijeeren, on in plaats van hot eerstgenoemde Artikol to stehlen: “Do loden der Binneulandscho mm~S’8~

Zeudingcommissie hebben recht van sitting en stemming in do Syn de der Zendingkerk, en
vormen, zamen met do Moderatuur dozer Kerk, bonevens eenige andere ledou (Art. 69) eeno de Synode dee

Synodale Commissie der Zendingkerk,” wordt door de Commissie aanbevolen. Sending Kerk.

Toegelicht door Do. U. S. Botha, en ondersteund door Do, Kriel, wordt hot dad~lijk
aaxigenomen.

Do Commissie bovoelt ook ann, dat do onder No. 103 van hot Schema voorgeoteld wijziging
van Art. 213 en de inlassohing van vier voorgestelde nieuwo Wetsartikelen sullen worden good
gokeurd.
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Do. D. S. Botha stelt do aannemirig dozer aanbeveling voor, geseoondoerd door Us. P. dii
Toit.

De Assessor, ondersteund door Oud. G. 3. Joubert, dient als Amendement in: “In plaats van
do voorgesteldo veranderingen worden, bij hot slot van Art. 213, gevoegJ do woorden: “Do
Commissie zal do gevraagdo ordon~ng nieb verleenen, dan na zich to bebben ove~tuigd, ook door
gotuigenissen van den Kerkoraad, dab do ornstandigheden zuiks eischen, en do applicant zuiks
waardig is.”

Over doze zaak spreken do Assessor en Di. 3. W. Louw, J. 0. 3. Krige en A. 3. L. Hofmeijr.
Oud. Norgarb dient nog, ondersteund door Oud. D. P. Marais, dit Amendoment in: “Art.

213 blijve onversnderd.”
Do Vergadering vereenigt zich met hot Aniondemont van den Assessor.
Oud. Norgarb verzoekt aanteekening, dat hij in do mindorbeid gesternd heeft.
Do Vergadering laat do onder bovengenoomd Beschrijvingspunt voorgestelde inlassohing in

Art. 214 van het ~oord snogen~, tussclien do woorden “Kerk” en “toelaten,” not too.
Met do daarin voorgestelde inlassching van do woorden door den Secretarrs der Commissie,

tussohen do woorden “wordt” en “overhaudigd,” in Art. 216, vereonigb zij zich.
Oud. Norgarb geeft kennis, dat bij otn revisio zal vragen van bet besluit omtrent Art. 213,

dat zoo oven genomen is.
Do Stemopnemers rapporteeron, dat als Socundi voor do Synodale Conarnissie gekozen zija

Di. 0 W. Stegmann, A. A. Louw, C. Murray, J. R. Albertiju en 0. van Niekerk, en Oudd. D. J.
van Niekerk, 0. J. Joubort, M. 0. V. Thom en 0. F. Hugo.

Afwezig zijn gewoest Di. f4auman, Rousseau en J. A. Joubort.
Na hot gelezen der Kiad Notulen, doet Ds. Pienaar het dankgebod.
Geresumeerd en ouderteekend, op heden, den i 2den November 1890.

~- .~.

EEN-EN-TWINTIGBTE ZITTING.
Woensdag, den l2den iVovember 1890.

Na gebed door Do. W. A. Joubert, worden do Notulen dor laatste zitting gearresteerd.
Broederlijk On- Ret Broederlijk Onderhoud neemt eon aanvang met het zingen van Psalm 68 vs. 5, waarna
~do Moderator Markus 7: 32—44 leest, en naar aanleiding daarvan eenige woorden sproekt, met
~c~oo1 Jo~ge- toepassing op hot onderwerp voor bedon aangewezen, t.w: CATECHISATIE, ZONDAGSCHOOIJ, JONGE

LINGSVEREENIGXNG en OHRISTELIJKE WERKZAAMHEID IN RET ALGEMEEN.
Hot eerst komt ter sprake Dc Zonclagschool.
Tw~e Rapporten, namelijk dat van de Commissie voor Zondagocholen, in do laatste Synode

benoemd, en dat van do Commissio over Zondagscholen, worden gelezen.
Us. C. Murray sproekt bet eerst als Referent, en wordt gevolgd door Onderlingon Fouch~ en

J. I. do Villiers, en Id. Weich en P. J. J. Rossouw.
Ds. Leipoldt spreekt breedvoorig over Christelijke werkzaamheid in hot algemeen, en eindigt

met een woord over Diakonesson- en Jougehngsvoreenigingon; welk laatste ondorworp verder
besproken wordt door Di. A. J. L. Hofmeijr, Stegmaun, E. do Beer, McGregor en Buchner, die
tovens, op verzoek van den Moderator, in hot gobod voorgaat.
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Na de Pause wordt door do Vergadoring verlof gegoven om met het einde van doze, of in
do volgende week to vertrokken, ann de volgende loden: den Predikant van Dordrocht, on do
Ouderlingen van BarMy Oost, Aberdeen, Dordreeht, Glen Lynden, Somerset Oost, Jansenville,
Sutrierland, Laingsburg, Bredasdorp, Burgersdorp, Barrydale, Steijtlerville en Maraisburg.

Ale punt van orde wordt door Pa. W. P. do Villiers voorgesteld don tijd der zitingen to ver
lengon, waarop na eonigo aanmerkingefl en voorgestolde veranderingen, do gobeele sank terug
getrokken wordt. Slechts wordt bepaald, dat op Vrijdag aanstaande do Vergadoring to ~ voor
9 uro sal bijeenkomen, en, na eon Pauze van eon half uur, sal sitting houden tot ~ over 3 ure.

Het tweodo Rapport van de Rechtscotn)fliSSie komt nu in behandeling.
Dezelfdo Leden die zich vroeger, bij do overweging van doze sank, verwijderd hadden, ver com1rn~s,e.

laten op nieuw do Vergadering.
Ret eorste deel bespreekt do overige punten van bet Appèl in No. 142 van het Schema

genoemd.
No. 2 van het Appèl van den Kaapstadschen Kerkerand is gegrond op hot bezwaar, dat door 2vau ‘t~p

den Ring “nan don vorm der wet niet voldaan is,” daar er geene Wetsartikelen en geene gron- ~apsta~c~e~

den verreeld zijn, waarop do uitspraken des Rings rusten. Ker1~eraad.

Hierop rapporteert de Rechtscommissie: A. Be Ring heeft, in zijcie uitspraak in sake
do Exceptie des Kerkeraads, noah gronden noah wetsartikelem opgenoemd, en due niot aan art. 241
voldaan. B. In bet besluit des Rings in zake hot Appèl van Ds. Muller, zijn de gronden seer dui
delijk aangegeven; doch oak in dit geval zijn or geene wetsartikelen aangehaald.

Do Commissio is derhalvo van oordeel, dat beide uitspraken des Rings, wogens informaliteit,
moeten worden ter sijde gesteld.

Ret onder A gerapporteerdo wordt eerst overwogen.
Na bet lezen van op dit punt betrekking hebbende stukken, doet Ba. Maeder, ondersteund.

door ouderling 1). P. Marais, dit voorsfel: Do opinie van de Rechtscomtnissie wordt door doze Ver
gadering als correct beschouwd, op grond van art. 241, en derhalve wordt do uitspraak des Rings
ter zijdo gozet.”

Aan do discussie nemen deel Di. Maeder, Keet, B. 3. Pienaar Azn, Rousseau, J. W. Louw,
G. F. Marais, Moorrees, do Scriba, Stegmanu, McGregor, W. P. do Villiers, B. Marchand, Z. de
Beer, Malan en Jooste.

Onder do discussie was ter tafol gekomen hot volgende Amendement van den Scriba, ondor
steund door Dc. Stegmanu: “.Aangezien bet gevoolen over eeno Exceptie, door een Kerkelijk
ligchaam uitgesproken, niet gelijk staat met ‘do uitspraken der Kerkvergadoringen’, wanrop in
art. 241 gedoeld wordt, zoo vereenige zich do Vergadering niot met do aunbevoling der Rechts
commissie, wat do exceptie aangaaL”

Het voorstel van Ps. Maoder wordt met 72 tegen 37 stemmen aengenomen.
Be Vergadering besluit no, naar do Rechtscommissio be vorwijzen do vraag: wolken invloed

dose beslissing op do verdero behandeling van do sank in appèl behoort nit to cefenen?
Men gant nu over tot do bespreking van bet tweede deel van hot Rapport, dat hot Appèl van Appêi van 3. c.

3. 0. Hofmoijr en andore loden der Kerk, tegen de uitspraak der Buitengewone Vergadering van ~
don Kaapstadschen Ring, in sake do invoering door den Korkeraad van Kaapstad van eene Eu-~
gelsche Avonddienst in d~ Groote Kerk, in plaats van do flollandsehe, botreft. Ce Greote Kerk,

Do Cornmissie “merkt ann, dat sij bevindt, dab san art. 301 § 2 niet werd voldaau. l3ij on
derzoek is hot haar gebleken, dat dit to wijten is san eon abuis door den Praeses des Rings.”

Op dit punt wordt or goon besluit genomen.
Be Commissie rappo”teert, dab Appellant drie gronden aanvoert voor zijn besluit:
1. Ba eerste grond is: “Rob afschrift van het besluit der Ringscommissie ann den Ring is

niob geda~eerd.”
Hierop is haar gevoelen dat, daar do bogeleideude brief, waaria dit otuk genoornd wordt, ge

dateerd is, dit bozwaar ongogrond is.
Met dit oordeel vereenigb zich do Vergadering.
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2. Do tweecle grond: ~‘ Er is goon wetsartikol, dat eon Kerkeraad he~ reeli~ goeft zijue be
sluiten to wijzigen, to vorbeteren, to vermeordep~1 of to verniotigen, zonder vooraf do gemeente
to raadplegen, of, haar geraadpleegd hobbendo, gehouclen to zijn den road door hoar horn gegevon
op to volgen, wannoer hij dien bosc]aouwt ale nio1 bovorderlijk aan hot welzijn der gerneente, of
in strijd met do wotten der Kerk.

Hierop rapportoert zij: ‘~Lettende op art. 15, (1) (4), meent uwo Commissis, dat do Kerke
raad binnon do perken der wet geblevon is.”

(‘ok hiermode vereenigt zich do Vorgadoring.
3. Do derde grond: “Do Hollandsche Avonddionst in do Grooto Kork is oen vast recht der

gemoonte, rustonde op eon gobruik dat at mopr don cone eouw oud is.”
Hierorntrent zegb hot Rapport: “Ook in dit cpzicht bescbouwt uwe Commissie, dat do Ker~

keraad zijue bevoegdheid niet is to bniten gegaaa—.artt. 31(10) en 15 (1).”
De Vergadoring is nog met do besproking van dit punt bezig, a~s hot tijd is om to adjour

neeren.
Afwezig is gewoest Do. Hautnan.
Do Kiadnotulen worden gelezen, waarna Ouderling P. 3. Joubert in bet dankgcbed voorgaat,
Geresumeerd en onderteekond, op heden, den l3dea November 1890.

TWEE~EN~TWINTIGSTE ZITTING..
Donderdag, den l3den November J 890.

Ouderling 3. A. Barn doet bet gebed.
De Notulen dor zitting van gisteren wordon gelezen en, na goedkeuring, ondorteekend.

Dispengatie van Als Notie van Orde, stelt Do. P. D. Rossouw voor, op grond van redenen die door hem go
~ ° noemd worden: “Dispeusatie van Art. 165, 3, woido verleend in geval van den Kandidaat W. F.

KnobeL” hetwelk, door den Assessor gesecondeerd on door do Vergadoring anugenornen word~.
Daar de Reobts Commissie ring bezig is met do opdracbt dor Vergadering nan hoar, ten

opzigte van hot gevallen bosluit in do Appèlzaak, blijft do verdere behande]ing van haar Rap.
port overstaan, totdat de loden dezor Commissie weder in do Vergadeting zijn) en gaat mon
inmiddels voort met de behandeling van hot Rapport der Commissie, benoemd om wetsbepa.
lingen betreffende Huippredikers nan do Vorgadering ann te bevelen.

Als No. 1 van djt Rapport voor korten tijd besproken is, besluit do Vergadering, op voorstel
van den Scriba, ondersteund door Do. Jooste: “Dat dit Rapport teruggewezon wordo mar do
Commissie, met verzoek hare aerste aanbeveling met hot oog op de gevoerde discussie to wijzi.
geu.”

Tovons wordt Do. Luckhoff ala Lid nan deze Commissie toegevoegd.
i)s behandeling De behandeling van II, § 3, van bet Rapport cler Rechts Commissie, wordt nu voor[gezet.
~k~vanvad~ Terwiji do loden dos Rings en des Kerkeraads van Kaapstad zich wederom verwijderen, be
~ houden do zwagers van Us. Muller hunno plaatsen,

v~ortgezet. Do. van Heorden, gesecondeerd door I)s. Cormack, stelt rim veer: “Doze Vergadering is van
oordeel, dat de Kerkeraad zijno bevoegdheid net is to buiton gegaan, en neemt derhalve hot
advies van do Reclits Commissie op dit punt aan.”
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Ann do diseussie riemen deel Ondd. van Niekerk, Norgarb, Herholdt, van Sehalkwijk en van
Eeden, en Do. P. J. Pienaar, R,zn., van Hem den, A. A. Louw, G. F. Marais, Boshoff, Moorrees,
Rabie, G-. van Niekerk, Albortijn, A. J. L. Ho~meyr, Z. do Beer, van do Wall, Truter, Mmdci’,
Jooste, W. P. do Villiers, Sregmann, Reyneke en Kriel.

Do. A. A. Louw, ondersteurid door Ouderling P. S. Joubert, dient als amendement in:
Synode oordeelt dat eon Kerkeraad, die eerie Ho~landsche dieust ter zijde steh vnor eerie Engel
sehe, zonder vooraf do gemoente to hebbeu goraadpleegd, buiten zijue bevoegdheid ga’t, en tot
zulk eonen stop net gerechtvaard~gd wordt~ door de aangehaaldo wetsartikelon, weshalve do Ver
gadering do aanbevoling der Rechts Commissie riet aanneomt.”

Do. Mmder, gesecondeerd door Do. N. Hofineyr, heeft het volgende Arnondement. “Do
Synode moent, dat in de~e zaak do Korkeraad net tegen do letter der wet gehandeld hooft, maar
dat in zulk eerie ingrijpendo vorandoring do gemeente had behooron geraadpleegd to worden.”

Het oorspronkolrjke voorstel wordt met 78 stemmon aangenomeu.
Aanteokoning dat zij in do minderheid gestemd hebber, verocoken Oudd. P. J. van Niokerk,

Cilliers, Lioberiberg, Sparenborg, Strydom, N. van der Walt, Smith, Viok, P. S. Jouhert, van
Schalkwijk, van den Borg, Greyvensteio, van Eeden, Badenhorst en J. W. W. Viok, en Di. A. A.
Louw, Moorreos en van Niekerk.

Nu wordt bobandold hot aonhangsel ann hat Rapport der Recite Commissie, dat naar do
aanbeveling dos Rings aan den Kerkeraad van Kaapstad verwijst.

Do op grond van Art. 243 vertrokkon Loden keeren nu tot do Vergaderirig terug.
Over hot punt nu voor do Vergadering spreken Do. Steytler en Van Wijk.
Vóór bet sluiten der morgonzitting komen do volgende voorstellen ter tafel.
Van Do. van Wijlr, mot Do. Z. do Beer : “ Deze Vergadering spreekt hare innigo sympathie

nit met den Korkeraad van do gemeente Kaapsrad, en bidt hem dio wijsheid toe, wolke hij noodig
heeft in do ondr’rhavige soak, opdat zijne bcsluiton ann do welvaart dor Gemeonte bevordorlijk
mogen zijn. Zij wil tevens do Gem~’ente, onder zijn opzioht, nanraden to wachten, otri to zien in
hoeverre hot besluit des Kerkeraads, rib eerie proefneming, heilzaam is voor do gemeente”

Van Ouderling le Roux, met Ouderling V. P. Marais: Pat nan do Kaapstadsehe ~emeente
hear voorreciht van voorheen weder goireven wordo, cm in do Groote Kerk den avonds zoowol ale
des morgens do Gododienstoefeningen in het Hollandsch to hebben.”

Van Us. J. D. Louw, oridersteund door Ouderbing Badenhorst “Be aanbeveling van den
Ping worde aangenomen, viz.: ‘ Deze Vergadering, met unrig leedwezen vernomen hebbende,
dat do invoering van do Engelsche avonddienst in de Groote Kerk vele leden der Kaapctadsche
Gemeento aanstoot heeft gegeven, en tevens dat leden der Gemoente slob gowillig hebben ver
klaard cm voorziening to maken vocr bet houden van ecu Engelsche Avorddienst op eerie ardere
pleats, bevele den Korkeraacl nan, daar gebruik van to maken, om alzoo wederorn eerie Holland
sche Avonddienst to kunnen invoeren.’”

Van Ouderling Horholdt, met Onderling van Rhyn: “Daar hot gebleken is, dat do Kaap.
stadsobo Kerkeraad tegen den wensoh van een dccl dor Gemeente, alsook tegera bet gevoelen der
G-emeente Vergadering gehandeld heeft, door eerie Engelsehe Avonddienst in plants van de
gewone Hollandsche in to voeren, zoo geve do Hoog Eerwaarde Vergadering hare afkeuring van
doze verandering te kennon, en worde hot onde gebruik der Hollandsche Avon ddion~t herstr4d.”

Na do Pauzo notnen nog aan do discussie dccl Dr. Kotz~, do Assessor, Di. B. do Beer, Roy
neko, C. Murray, C. Muller, Moorrees, J. W. Louw, W. P. de Villiers, N. Hofmeyr en P. J.
Pienaar, A.zn, en Onderlingen van lihyn, Smuts, J. I. do Villiers, van Scbalkwijk, P. Marais,
Norgarb, van Eeden on Kotz~. -

Do volgendo voorstellen kornen inmiddels nog ter tafel:
Van Us. E. do Beer, met Do. H. Muller: “Do Synodo acht zich net geroepen eon oordeel

nit to spreken over do handelwijze des Kaapstadsohen Kerkeraads, in zake do schikking van do
Avonddienst, ook daarom, omdat reeds verklaavd is, dat do Kerkeraad in dozen zijne bevoegdheid
met is to buiten gogaan.”
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Van Ds. van do Wall, met Ps. Truter.: “P Synoclo bevele don Kerkoraad van do Kaap.
stadsohe Gomeonte ernstig aan, do stiohting eener onafhankelijko Ned. Gereformoerde Gotneente,
waar do dienston goheol in do Engelsoho taal zullen worden gehouden. Voorts, in bet oog hon.
dondo do bolangon van vele Leden, die do prodiking dos woords in do moodertasi verkiozon,
bevolo do Synode verder ann, dab do Avouddioust in do Hollandsoho tasi in do Grooto Kerk
horsteld wordo.”

Van Oudorling Norgarb, met l)s. N. Hofmeyr: “Hoowol do Kerkeraad niot buit.~n do per..
ken der wet gegaan is in deze zaak, en dos in bet. gelijk gesteld is, zoo wil do Synods toch den
Kerkersad ton 2oersto aaubevolen hebbon, do ondorhavigo zask nog eons in overwegiug to nemou,
met inaehtnoming van den wensoh dor Gomeento, ten elude tot een moor bovrodigenden scaat van
sakes, voor beidepartijen, to geraken.”

Van Ds. Moorrees, m t I a. Barn: “Doze Vergadering besluit do onderhavige zaak torug te
verwijzon naar don Kerkoraad, root do erastigo aanbevoling, dat geon finaal besluit mob betrok
king tot do Engoloche Avonddjonst in. do Grooto Kerk sal worden gonomen, zonder toestomming
van do meerderheid der Gemoento.”

lie aabevelng Bij do stemming verkrijgt bet Amendement van Ps. J. P. Louw 89 stemmen, zoodat hot
~aii aen Ring nan genomen wordt.

Afwozig zijn gewoest Di. B. en D. Marehand en Hauman.
Do kiad notulon worden gelezen, waarna Da. Cormack het dankgebed doet.
Geroaunaoerd en onderteekond, op hoden, den l4don November 1890.

DRIE-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Vrijlag, den l4den E~ovember 1890.

Hot gebed wordt gedaan door De. Ven do Wall.
Do Notulen der Zitting van gisteren wordon gearresteerd.
Do Vergadering geeft verlof aan do Oudorlingon van Umtata en Willowmore em heclen, en

aan de Ouderliogen van Villiorsdorp en Adelaide en Ds. P. J. A. do Villiors, om Pingsdag naar
huis terug to keeren.

Ms Loden der Commissie, om eon Concept Roglement voor do Rings Sub-Commissi~e voor
do Zeudiug op to trekken, worden beuoemd do Assessor en Di. D. S. Botha, Do Wet, Van Wijk,
Moorroes on Aiheit;

Ms Commissie om don Kolonialen Secretaris to ontmoeten, naar anuleiding van zijnen brief
over don Census, do Assessor on do Actuarius;

Als Commissie, naar aanleiding van hot besluit op No. 52 van het Schema, tot wijziging
van Art. 24, § 3, wat aangaat do bepiliug van den ouderdom voor den Doop ann kinderen, Di.
Leipoldt, B bie, G. F. Marais, D. J. Pies aar, Rzn., en Jooste.

Rappoiten de~ Hoofdstuk III van hot Tweede Rapport der Reebtecommissie wordt flu gelezen en behan
Rechtecommio- deld.

Do Commissie is van gevoelen, dat No. 143 van hat Schema, daarin genoemd, op grond
van Art. 63, § 4, voor niet ontvankelijk moot worden verklaard. Daar do inzender van dit
punt, Dr. Kotz~, in het oordeel der Rechtscommissie borust, beschouwt do Vergadering dit punt
ale afgedaan.
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Ben Derde Rapport der Rechtscornmissie bevab haar oordeol over de vraag, eergisteron App~1~n~deL

naar haar verwezon, naar aanleiding van hot besluit der Vergadering op II, A van bet Appel des x~raaä.
Kaapstadschen Kerkeraads.

Do Commissie meont, dat or twee wagon voor do Synode open staan
1. Krachtens hot recht, volgens Art. 9 aan do Synode toekomonde, zelve in do zaak to tre

den; of
2. Do exceptie des Kerkeraads torug to verwijzon naar hot Ringsbestuur, ter rectifloatie van

zijno uitspraak.
Do Loden der Vergaderiug, die zich vroeger, op grond van Art. 243 verwijderd haddon, vor

laton op ni~uw do Vergadering.
Do. P. P. Rossouw stolt voor: dat ook Ps. Z. do Beer, die, naar hij vernomen heoft,

zwager is van ~ón der Kerkeraadsleden van Kaapstad, do Vergadering zal verlaten.
Paar do moerderhoid zich hiermede vereenigt, verwijdert zich ook dii lid.
Ps. Van do Wall, Vooraitter der Recht~seommissie, licht hot Rapport toe.
Aan do discu~sie die nu volgt nomon deal Di. C. I~1urrav, Rabie, McGregor, W. A. Jouberi,

Rousseau, Moorrees, P. 3. Pienaar, Azu., W.P. do Villiers, do Scriba, Reijnoke, Jooste, Mae
der, B. Marchand, 3. W. Louw, Leipoldt, Waits, Stegmann, Barn on Ivtostert, en Oudorlingen
P. 3. Jonbort, Viljoen, Kretzingor, van Rhijn en Horholdt.

Do. H. Muller, ondorsteund door Do. P. du Toit, dient dii voorstel in :—“ Do tweode wag,
door do Rechtscommissie aangewezon, worde aangenomen.”

Do. Rabie, ges@condeord door Oudorling Viljoon, heeft dii Amendement :—“ De Synode
oordeelo, dat, daar do zask in Appel eergistoren voor good is afgehandeld, hot niet wonschelijk
is haar aedermaal in behandeling to nemen, en late hot aan den beklaagdo over orn do zaak
weder voor den Ring to brengon.”

Ouderling Herholdt, met Ps. B. Marchanci, wil :—“ Dat do tweede aanbevoling van do
RechtscoLnmis8ie niet aangenomen, en do zaak dadelijk in bohandeling genomon worde.”

Do Scriba, met Oudorling W. H. 3. Marais :—“ Daar beide wagon, door do Rechtscommissie
genoemd, van moeielijkhoden zijn omgoven, besluito do Vorgadering de zaak in haar tegenwoor
digen vorm niet verder to behandelen; en spreko tegelijkertijd hare innigo ovortuiging nit, dat
hot van hot hoogote bolang is voor do Kaapstadsche Gemoento in hot bijzonder, en voor do gods
dioust in hot algemeon, dat or zoo spoedlg mogelijk eon elude kome aan do bestaando verwikke
lingon; en hare verwachting, dat do betrokken partijen in deze Appelzaak pogingen sullen in
hot work stellon om tot oene schikking to komen, of tot zulk oeno verstandhouding, dat aan do
zaak, nog tijdens do sitting van doze Synode, eon einde kunne worden gemaakt.”

Hot Amondement van Ps. Rabio wordt aangenomen met 74 stemmen tegen 67 voor dat van
den Scriba.

Do Loden die zich verwijderd hadden, keoron tot do Vorgacloring torug.
Hot Rapport dor Commissie, naar aanleiding van No. 78 van hot Schema, betreffende voor- flet flollanc1s~h

zioning in bet onderwijs in hot Hollandech in do Publieko School bonoenid, wordi gelezen on op do Scholen.

behandeld.
Na bespreking daarvan door Di. A. 3. L. Hofmeijr, W. P. do Villiers, Maoder, Rousseau,

Weich en 0. Murray, en Ouaerlingen Norgarb, Eretsinger en Van Rhijn, wordt § 1, op voor
stel van Do. W. P. do Villiers, ondersteund door Do. Rousseau, aaugenomen, met deze toevoeging:
—“Dat do bepaling omtront bet gevon van onderwijs, door middel van de Engelscho taal op
Zendingocholen, behoort goschrapt to worden; en dat, golijk op andere echolen, ook hier vrij
heid van taal gegeven worde.”

§~ 2, 3 on 4 wordon onveranderd goedgokeurd.
Na do Pause komt § 5 in behandeli~g.
Ouderling 3. I. do Villiers, onderst~und door Ps. Van Niekerk, wil, dat aangenomen zal

worden, wat bier wordt voorgesteld, to weten: “Dat bet Hollandsch als Examen ook bij bet
Elementair Exarnen behoort gevoegd to worien, alzoo ech.ter, dat goon Kaudidaat verplicht sal
zijn hot Examen in dat yak af to leggen, maar dat hij die hot doet eon hoogor aantal merken z~tl
kunnen behalen.”
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Attn do diseu~sie nemen dod Di. A. J. L. llofmeijr, C. Murray, Steijtler, W. P. do Villiers,
3. G. 3. Krige, Stegmaun, B. do Beer, Do Wet, Jooste, A. A. Louw en Moorrets, en Ouder1iu~
gen Van Rhijo, Van Eeden, Bruwer, B. P. Marais on Be Wasi.

Daar hot flu tijd is to ad jour ieereu, wordt do discussio verdaagcl.
Afwezig zija geweest Di. 3. B. Louw, Conradie, Van der Merwe, Retief, Van Wijk en B.

3, 3. Rossouw, en do Ouderlirigon van Hopefield en ~uther1and, laatstgeno. mdc wegens oege~
steidheid.

Na hot lozen der Klad Notulen, doet Ps, Do Vries hot dankgebed.
Geresumeerd en ouderteekend, op heden, den l7don November 1890.

VIER~EN~TWINTIGSTE ZITTING~
Maandag, den l7den November 1890.

Ds. McGregor doet het gebed.
Be Notulen der zitting van 1.1. Vrijdag worden na goedgekeurd te ziju, onderteekend.

Us. Luekhoff en Naar aali eiding van Art. 147, a, ~ 3 en 4, geschiedt de benoorning van twee leden voor hot
Ouderling Gie Curatorium van het Theologisch Seminarie.
herkozen tot
Lrden van ‘t Us. Luekhoff en Ouderling G. C. Gie treden bij loting af, die ecliter beiden door dc Vergade
Curatorinni van
‘t Theol. Sensi- ring herkozen worden.
narie.
Verdese behan- I-let RapPort der Commissie over hot Hollandsch onderwijs, enz., worcit verder behandeld, en
deling van Rap- wel § 5, die nog aan do orde is.
port eves ‘t fbi
landoch onder- Do diseussie wordt voortgezet door Di. G. Murray, W. P. do Villiers, G. P. Marais, Van
WUS. Niekerk, den Seriba, den Assessor, A. A. Louw, Jooste, Steijtler en U. Cilliers, en Ouclerlingen

Kotz~, Norgarb, Van Eeden en Van Schalkwijk.
Be Scriba, gesecondeerd door Us. A. A. Louw, stelt voor: “Do Synode verwijze dit punt naar

cone Speciale Commissie, met verzoek den Superintendent-Generaal van Onderwijs, zoo spoedig
mogelijk, over het daarin vervatte voorstel to raadplegen, en den uitslag van dit onderhoud aan do
Vergadering medo to deelen.”

Bit voorstel, als Motie van Orde ter stemming gebracht, worcit door do Vergadoring niet aan
genornon.

V 00 r ste 1 van Als Amendement op hot voorstel, bij do laatste zitting door Ouclerling 3. I. do Villiers inge
Ouderling j, I.
Ce Vihiers aan- diend, worcit door Be. 0-. F. Marais, ondorsteund door Us. J. A. Joubert, ingeleverd.: “Bat hot 1-lol-
~ lanclsch als Examenvak bij hot Elementair Examen behoort gevoegcl to worden, alszoo editor, dat do

Kandiclaat kiezen kan tussehen die taal en cone andere Moderno taal.”
Ret voorstel van Ouderling 3. I. do Villiers wordt met 100 tegen 2~ stemmen aangonomen.
Ouderling Norgarb verzoekt aanteekening, dat hij in do minclerheid gestemcl hooft.
§ 6 wordt, aldus gewijzigd, aangonornen: “Dat bij hot ‘School 1-ligher ‘ Examen, in do

papieren over Rollandsch en Engolseli dc merken, aan die vakken toegekend, moor behooren to zijn,
dan die van papieren over do andere talon.”

§ 7 en S worden onverandei’d goedgekeurd.
Over § 9 heeft eon korte diseussie plaats, waaraan deelnomen Di. Jooste, 3. 0-. 3. Krige,

Maeder, Boshoff, Moorrees, Steijtler, Be Wet, C. Muller en Van de Wall,
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Us. Jooste stelt voor, ondersteund door Ouderling Norgarb Aehter “Aardrijkskunde” hite
voegen het woord ooZe.

Us. Be Wet, geseeondeerd. door den Assessor: “Bat in plaats van het wooi’d. ‘behooren’ gesteld
worden de woorden ‘ .zi~elle;~ mogem.’”

Beide Amendementen worden verWOi’Pefl, terwiji de aanbeveling 4cr Commissie wordt aungeno
men, die aldus luidt: “Bat in ouze Seholen zekere vakken—vooral de geschiedkundige (G-ewijde en
Ongewijde) en besehrijvende Aardrijkskuflde het Hollandseh behooren onderwezen te worden.” Z n.

~ 10 is van den volgenden inhoud “flat in al de Examina, de vragen over de 1-lollandsehe
taal in het Hollandseh gesteld moeten worden, maar desverkiezende ook in het Engelseh mogen
worden beantwoord.”

Us. 0-. F. Marais, ondersteund door Us. H. Muller, wil, “Bat het laatste gedeelte, beginnende
met ‘maar desverkiezende,” weggelaten worden.”

Be aanbeveling 4cr Commissie wordt aangenOmen.
~ 11 wordt, op voorstel van Underling van Rhijn, ondersteund door Us. C. Murray, goedge

keurd.
Daar het Rappoit hiermede is afgehandeld, wordt de dank 4cr Vergadering aan de Commissie

toegebracht.
Boor Us. A. 3. L. T-Iofmeijr, gesecondeerd door den Seriba, wordt nu voorgesteld: “Deze

Syiiode benoeme eene Commissie orn dit Rapport onder de aandacht der behoorlijke aiithoriteiten te
brengen,” waarmede de Vergadering zieh vereemgt.

Als Leden dezer Commissie benoernt de Moderator Di. A. J. L. Hofmeijr, W. P. de Villiers, 0-.
W. Stegmaun en H. C. de Wet.

Het Rapport 4cr l3uitenlandsehe Zending Commissie wordt nu gelezen, waarna de Vero’adering ii ap port derBmtenlaaclsche

besluit, dat het zal worden gedrukt; weshalve de verdere behandeling uitgestcld wordt. Zendiap Co in-

Met het oog op het besluit, dat er in elken Ring, in plaats van de Inspeetoren, Sub-Commissies maaaze gelezen.

voor de Zending zullen worden gekozen, wordt bepaald, dat de S eribas 4cr versehillende Ringen, elk
van de leden van zijn ressort, eeue uominatielijst van kanclidaten zullen verkrijgen, waaruit de Sub
commissies, door den Moderator, voor dit jaar, kunnen worden zamengesteld en aan de Vergaderiug
voorgedragen.

Be Assessor geeft kenrns van ecu voorstel, dat ten dod heeft de afschaffillg 4cr Permanente Corn
missie van Orde.

Be vraag van Us. Steijtlei’: Of het al of niet wensehelijk is, dat ecu dienstdoend Predikant Vraa~ van D~.Steij tier em—
onzer Kerk zich verkiesbaar zal stellen als lid van het Parlement? wordt door de Vergadermg in trent eeu Predi
behandeling genomen, en door hem toegelieht. Pane

Als Us. W. P. de Villiers er over gesproken heeft, wordt de morgenzitting gesloten.
Na de Pauze wordt verlof gegeven om te vertrekken, aan Us. Kuhn en den Underling van

Amandelboom op Thngsdag; aan Us. A. H. I-{ofmcijr op Woensdag; aan den Underling van
Swellendam op Vrijdag; aan Us. Weitz op morgen over aeht dagen; en aan den Underling van
Uitenhage op Woensdag, den 26stcn dezer.

Op eene Motie van Orde wordt bepaald, dat er morgen en Uonderdag avondzittingen zullen
worden gehouden, van half acht tot negen ure.

Ecu voorstel van Ouderling Le Roux, om te bepalen dat de Synode op den 28sten dezer zal
gesloten worden, wordt niet aangenomen

Dc discussie over Us. Steijtler’s vraag wordt hervat.
Nadat Uuderling van Rhijn en Di. J. W Louw en 3. 0. Krige er over gesproken hadden, laat de

Vergaderiiig het hierbij berusten.
No. 68 van het Schema, dat over eene gewijzigde verkieziug van Predikanten en Kerkeraads- Vnije verkiezing.

leden handelt, wordt, volgens kerniisgeving van heden morgen, overwogen.
Us. A. 3. L. Hofrneijr licht het toe, en maakt, gesceondeerd door Underling P. H. Louw, het

tot ecu voorstel.
Ouderlingen P. S. Joubert, Kotz~, Barn, Van Eeden, P. 3. Joubert, U. P. Marais, Viljoen, Kruger,

Norgarb, F. van der Merwe, Be Waal, Bruwer, Du Plessis en I-{erholdt en Di. Van Niekerk, U. S.
Botha, C. Murray, C. Muller, 0-roenewald, Kuhn, de Assessor en 3. 0. J. Krige nemen aan de dis
cussie dccl.
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Underling Herholdt, ondersteund door Underling N. van der Walt, stelt als Amendement voor:
“Dc Synode, gelet hebbende op het geringe aantal leden onzer Kerk, die cleze verandering in het
kiesstelsel begeeren, beslui Le, dat de tegenwoordige bepaliiag, met betrekking tot bet kiezen van
Kerkeraadsledeu en Predikanten van kin cht blijve, met de aanbeveling, reeds vroeger gedaan, dat
bij de kiezing van Kerkeraadsleden, zooveel mogelijk, niemve leden gekozen worden, en bij dc kiezing
van Predikanten dc wensch der gerneenten in het oog worde gehouclen.”

Ouderling Barn, met Ouderling Norgarb, ~vil, dat dit Besehrijvingspunt zal worden aangeno
men, met bepaling, dat een termijn van twee jaren daarin zal worden genoemd, en het slot, begin
iieiide met “en zij alleen,” zal wegvallen.

Us. Maeder, met Us. B. Marehanci, heeft dit Arnendernent: “ I-Jet reclit der gerneente orn hare
stem uit to breiagen in het kiezen van Predikanten en Kerkeraadsleden wordt door deze Vergadering
erkend. Zij meent dat de tijd gekomen is, dat elk ongecensureerd lid als wettig stemgeregtigde zal
besehonwd worden.”

Als Us. Steijtler aan liet woord is, is het tijd oin to acijourneeren.
Afwezig zijn geweest Di. Rousseau, Luckhoff, Hauman, U. J. J. Rossouw, 0-. S. Malan, Retief,

P. Pienaar, Pepler, Conradie en N. Hofrneijr, en do Ouderlingen van Somerset Oost, Wellington,
Oudtshoorn en Hopefield.

Dc Kladnotulen gelezen zijnde, doet Ouderling Van Rooijen het dankgebed.
0-eresurneerd en onderteekend, op heden, den l8den November 1890.

.,~. e.~.

VIJF~EN~TWINTIGSTE ZITTINGa
Dinysdag, den l8den November 1890.

Na bet gebed door Oudorling Brummer, worden do Notulen der Zitting van gisteren g€arres
teerd.

Naar aanleiding van eene Motie van orde door Us. Steytler, besluit do Vergaaering do
bepaling van gisteren omtrent avondzittingen in revisie te nemen, en in plaats daarvan do
ijamiddag bijeenkoinsten te doen voortduren tot 6 nrc elken dog.

Op vexzoek van Us. van do Wall, worth hem ontslag gegeven als Au~iteur voor het Synodale
en bet Predikanten Weduwen Ponds ; en in rnjne plants worit Ds. Strasheim benoemd.

Eenige voorstellen, allen in verband met de uitspraak dozer Vergadering in do Appèlzaak,
word n ing~di nd door Di. C. Muller, D. S. Botha en Strasheim; en eon door den Assessor, dat
aan do Commissie ter hand gesteld wordt, die benoemd is om den Qu~stor van bet Predikanten
Peasioen Fonds Ic raadplegen over zdkere puaten.

Verlof cm de Vergaderirig voor goed to verlaten wordt gegeven ann Us. Groonewaid voor
acust. Vrijdag, en aan den Oudorling van Victoria on Peddie voor Zaterdag.

De vrije ver~ie- Do discussie over No. 68 van hot Schema, b~treffende Vrijo Verkiezing worth hervat, in
ie~~”~ verband met welk punt eenige Memories gelezeu ziju uit de Kaapstad, tezamen 426 naam

en teekemngeu bevattende, en cane uit Philadelphia, met 52 handteekeningen alien ten gunste van
de Vrije Verkiezing.

Di. Staytler, Kent, W. A. Joubert, du Toit, van do Wall, U. Cilliers, W. P. de Vifliers,
B. do Beer, McGregor, en Stegmaun en Ouderlingen F. J. Marais, P. J. Joubert, J. I. do Villiers,
Kruger, Spaxenberg en van Niekerk spreken hun gevoelea nit.
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Do Assessor ondersteund door Ds. W. P. do ViUiers, dient nog dit Amondement in: “Deze
Vergadering erkent, dat de Gemeente, volgens Gods Woord, deol behoort to hebben in do beroe
ping van Predikanten en de verkieziug van Ouderlingen en Diakenen, en dat het tijd wordt, dat
sulks haar worde toegestaan. Daar echter do verandaringen hieraan verbonden van zoo wijden
omvang en van zoo irgrijpendon aard ziju, dat do voorzichtigheid vordert om dit niet dan na
ruim beraad ten uitvoer to brengen: zoo besluit zij eene Commissie uit haar middon to benoa~
men, om tegen de volgende zitting der Synode ceo wolberedeneerd plan hear voor to leggen, en
meteen do veranderingen in hot Wetbo~k, die veroischt souden worden, zoo bet door doze Corn
missie voorgelagd Schema wordt aangen omen.”

Bij do stemming wordt hat voorstel van den Ouderling van ~Jurraysburg, met 111 tegen 87 Voorstel ve~wor

stemmen voor dat van don Ass~ssor, goedgekeurd.
Hoofdstuk IV van Let eerste Rapport der Rechts Commi~sie, dat nog was bhjven overstaan,

komt nu ter sprake.
Het g~ voelen der Commissie, dat Nos. 139 on 140 van hot Schema njet bij haar tehuis be

booren, blijkt ook dat der Vergadering to ziju.
Hot Rapport der Rationarii wordt gelezen en aangenomon, ten gevolge wanrvau Artt. 85

en 86 d~ r Kerke]ijke Witten voorta~n luiden zullen ale volgt :—Art. 85—Bij elke Synodale
Vt~rgadering zal er eene Commissie over do Fondson wordEn benoemd, bestaande uit eon lid van
&ken Ring, die do boeken, v~rslagen en kassen van do verschullonde Karke1ijke Foudsen, onder
adminishatie van dan Zaakgelastigde in bet Kerkelijk Kantoor, sal onderzoeken, en daarvan ver
slag doen aan de Vergadering, met zoodonige aaumerkingen als zij in bet belang dor Fondsen
moge noodig oordeelen.

Art. 86—Hat wordt aan deze Commissie opgedragen, naauwkaurig do verschilleudo Kerke.
lijke Fondsen na to gaan, t.w., die der Syno’lale-, Synodalo School-, Normaal School, Binnon
en ]3uitenlaidscbe ZendiLg—, Predikanten Weduwen en Weezen—, Predikanten Pensioeu—,
Hulpbehoevende Gtmeenten—, en andereFondsen, en rektnschap dearvan to goven, door vooral
or op to letten of do Bo k~n dezer Fondsen behoorlijk door do daartoe ~bonoemdo Auditeuren
geauditeerd en geteekenci ziju.

H~t volgende Rapport der Commissie over HuLP PREDIKERS wordt nu ovorwogen.
De bovengonoernde Commissie heeft do eer het volgondo aan deze Hoog-Eerw. Vergadering fluip-Fredikers.

to rapporteeren.
1. Zijheeft de volgencle voorstollen voor zich gahad:
A. “Do Synode bepole don status van Huip-Predikers in onze Kerk; voorschrijve hunne

officleel6 werkzaamheden in do Gemeonte ; besluite omtrent do noodzakelijkheid dat zij bij hun
vertrek door d’ n Kerkeread in wiens gemeente zij tijdelijk gediend hebben, gedemitteerd worden.”

B: “Do Synode drage bet aan cene Commissie op om eon Reglemont op do beroeping eu
bevest’ging van Huip Predikors op to stellen en voor het oinde van do zitting aan haar voor to
leggen.

Dc Beroeping van Fluip Predikers.

2. Uwe Commissie bevindt dat in do Twaalfde Synodale Vergadaring (Zio acta pag. 58)
besloten is, dat do verkiezing van Hulp-Prodikors z 1 geschieden op do wijze waarop Preelikanten
gekozen wordan.

Zoov~r uwa Cornmissio echttr bnkond is, is or nooit dionovereenkomstig gehandold.
Uwe Commissie is na rijp beraad tot het besluit gekornen uwo H.-E. V~rgadering to advise.

ron de bepaling (Acta van do Twaalfde Synodale Vergadering pag. ~3) to herroepen en vast to
stellet, dat Hulppredikeis door den Kerkeraad aengesteld zullen worden, en dat zij op verzoek
van den Kerkeraad g~ ordend zullon kunoen worden. Uwe Commissie stelt voor dat in Art. 190
in plaats van bet woord “ wottig” gesteld zal wordon “door den Korkeraad.”

~De orciening van Huippreclikers.

3. Uwe Commissie is van oordeol dat de bepalingen der wet betrcffende de ordening ann
Kanthdaten tot den Heiligen DiedOt go. oegzaam voor do ordening van Hulppredikers voorzien.

__ A
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Dc S&~us van Hu1ppredikers.

4. Uwe Coninaissie is van oordeel dat dit punt reeds door uwe Hoog-Eorw. Yergedering is
beslist, door do verkiaring dat geordende Huippredikers predikanten ziju.

Do oi~ic lee le wer7~~zaam1ieclen van .Tlulpprecl.ikers.

5. Uwe Commissie is van corded dat do bepaling van de offioieele werkzaamheden van HuIp~
Predikers aan den Kerkeraad die hen aanstelt moet gelaten worden, zoolaug die niet in si~rijd ziju
met 1~erkeliike wetten~

Demissie van 1Tulppredik~rs.

6. Uwe Commissie beveelt aan dat in do Kerkelijke Wetten cle volgende bepalingen sullen
worden opgenomen :—~“ Wanneer ecu Hulpprediker naar elders beroepen wordt, sal hij, vóór zijue
bevestiging aan den Consulent of den Leeraar die hem bevesti~t, moeten vertoonen eene aete van
demissie verleend door den Kerkeraad in wiens gemeente hij tijdelijk gearbeid heeft. Doze acte van
Demissie sal ziju in don vorm van die vermeld in Art, 834 naar do omstanthgheden gewijzigd.”

7. “Geordende Huippredikers, die geene vaste betrokking hebben, sullen de sacramen ten niet
mogen bedienen anders dun met toostemming van den Leeraar of den Kerkeraad eeuer gemeonte
aiwaur zij zich bevinden.” Hiormedo meont uwe Commissie do haar opgedragene tack vervuld te
hebben.

§ 1 is slechts cone inleiding.
§ 2 beveelt aan, dat do bepaling der Twaalfle Synoclale Vergadering, peg. 53, Hu1p-Predi~

ker~ betreffende, herroepen worde, on dat do Vergadering vaststelle, dat HuIp~Prodikers door den
Keikeraad aangesteld sullen worden, en dat zij op vezzoek van den Kerkeraad geordend sullen
kunben wordan, ens.

Do tweede en dercie paragrafen worden vóór do Pause goedgekeurd.
In do Namiddag Zittirg wordt § 4, handelcnde over den Status van Huip Predikers, op

voorstel van den Scriba, ondersteund door Ouderling Kretzinger, niet aangonomen.
§~ 5, 6 en 7 worden dadolijk goedgekourd; waarna do dank der Vorgadoring aan do Corn

mio sic wordt toegebracht.
ilapportovel’ tie Bet Rapport van de Curatoren der NOIiMAAL SCHOOL wordt nu gelezen, aismede dat van den
Norrnaai School Rector, dat van den Thesaurier, en dat van de Comnjissie over do Normaal School.

Paragrafen 1 tot Ii b~helzen ecu overzicht van zaken van belang in doze Rapporten vermeld.
§ 12 wijst or op, dat hot work thans van zoo wijden oavang is, dat zoowel door den Super.

intenilent Generaal van On~erwijs als door de Curatoren do won schelijkheid is uitgesproken, dat do
Rector, indien mogelijk, geheel en al van hot geven van onderwijs behoort to wordea ontslagen,
weshalve do Coinmissie zich gedrongen gevoelt dozen wenk dringend aan do goedkeuring der Ver
gadering aan to bevelen.

Op voorstel van Us. W. Murray, ondersteund door Do. Cormack, wordt besloten doze aanbeve
hug onder do aandacht der Curatoren te brengen, met verzoek daaraan, zoo spoedig en zooveel als
mogehijk is, gevoig to geven.

§ 13 boveelt cone wijziging van Art. 118 der Kerkehijke wetten aan, ten gevolgo waarvan in
dit artikol do woordon “van £20” veranderd worden in: niet to bovengaande £20 ; waarmede do
Vergadering zich veroenigt.

§ 14 wijst or op, dat in sommige gevallen, kweekelingen der Normaal School niot voldoon aan
do voorwaardo van minstens drie jaren ondorwijs to gevon ; doch loidt tot goon voorstel.

§ 15 doet uitkomen, dat do’ Normaal School niet naar wenoch door onzo gomeenton wordt
ondersteund, wat betreft hot toezenden van kweekelingen, die sick tot Onderwij~ers willen laton
opleiden.

Do Yergadering besluit deze zaak in den Herderhijken brief onder do aandacht der Kerk to
brengen, aismede die der Curatoren dasrop to vestigen.
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Ret ~ro1gende voorstel van Ps. P. J. Pienaar, A.zn., gesecondeerd door Do. Reyneke, wordt
dadelijk door do Vergadering bij acclaaatio anugenomen: “iJezo Vergaclering wenscht hare
hooge waardeering uittespreken van do diensten van den Rector, en hem haren oprechten dank to
betuigen voor den i~ver en do getrouwheid door hem in zijn werk a~n den dag gelegd, terwijl zij
bidt, dat Gods zegen blijvo rusten op hem en alien die hem behulpzaam zi~n.”

Daar do Rector in do Kerk tegenwoordig is, wordt hem, bij monde van den Moderator, dit
besluit medegedeeld, en do dank der Vergadering hem on zijnen Assisteuton toegebracht.

Tevens wordt unaniem aengenomen hot volgendo voorstel van .Ds. Mmder, ondersteund door
]Js. Rousseau: “Do Vergadering drukt ook heron dank uit jegens den Penningmeester van de
Normaal School, den hoer S. V. Hofmeyr, voor do bekwamo wijze waarop hij hare Fondson heeft
geadministreerd.”

Nu wordt gelezon eon brief van den Voorzitter en don Secretaris van het Hoofd Bestuur van Brief van het
den “Zuid Afrikaanschen Taalbond,” waaria het tweeledig verzoek wordt gedaan : 1. to willen ~
onderzoeken, of aan hot Onderwijo in hot floliandsch op do Normaal School genoegzaam recht ~
wordt godaan? en 2. indien or ann dat onderw~js jets biijkt to ontbreken, dat zoo spoedig moge~
lijk aan to vuilen.

Hierover heoft eene lange discussie plants, waaraan deelnemen, Di. Stoytler, Mai~Ier, W. P. de
Villiers, C. Muller, do Actuarius, P. 3. Pionaar, A.zn., do Scriba, Buchuer, 3. W. Louw, B. Mar
chand, N. Rofmeijr, Moorrees, B. do Beer, Jooste, P. Marchand, Albertiju, Rousseau, Reyneke,
W. A. Joubert en P. Cilliers, on Ouderlingen van Rhyn, van Sehalkwijk, do Wad en van Beden.

Do. Mmclor, ondorsteund door Do. 0. Murray, leverdo onder do discussie hot volgendo voorstel
in, dat met cone groote moerdorheid word aungenomen: “Be brief worde ontvangen, en in handen
van do Curatoren der Normani School gesteld.”

~antaekening dat zij in do minderheid gestemd hebbon verzoeken Di. Steytler, B Marchand
en P. 3. Pionaar, A,zn., laatstgenoemdo met konnisgeving dat hij zijne redenen schriftelijk noemen
zal.

Afwezig ziju geweest, Di. P. 3. 3. Rossouw on Hauman, en do Ouderling van flopefleld.
Do kiadnotulen worden gelezen, waarna Ps. Joosto hot dankgebed doet,
Geresumeerd en onderteokend op heden, den l9den November 1890.

ZES-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Woensdciig, den l9den November 1890.

Do. P. S. Botha doet hot gebed, waarna do Notulen der zibting van gisteren goedgekeurd en
ondertookend ‘cvorden.

Do. D. 3. Pienaar, Azu. dient do redenen in, waarom hij gisteren in do minderheid gestemd
heeft, bij het nemen van hot besluit ointrent den brief van hot Hoofdbestuur van den Taalbond.

Do. C~ Murray wordt toegevoegd nan do Commissie over Jougelingsvereenigingen, die bone
vens hem flu bestaat nit Di. Stegmann, A. 3. L. Hofmeijr en Buchner.

lJaar do Rapporten betreffende do Normaalschool nog ann do orde ziju, stelt Do. Jooste, on
dersteund door Do. Maeder, voor: “Den dank der Vorgadering worde bij deze toegebracht can do
Curatoren van do Nornaaalschool, voor do bekwame wijzo wanrop zij zich van hunne taak hebben
gekweten.”

A



54

Pit voorstel wordt bij acelaniatie aangenomen.
V oging ~ Do Scriba, go~oeondeerd door Us. Stegmaun, dient nu dit voorstel in, wa~rmede do Vergede~
Jector 5cr Nor- ring zich zonder diseussie veroenigt “Ten bewijzo van hare waardeering van do diensten van
r~ta1 ~chooI. den Roctor der Norrnaalsohool, en van zijn e rsten Assistent, soovele jaren nan doze Iuri~ht lug

bewezen, besluite do Synode ann hot Oollegio Curatoren ~ te dragen, hot salaris van deze beide
beambten to verhoogen tot zulk ecu bedrag als door den stoat doe Foudsen zal worden toege~
laten.”

Twcc~1iappo1St Ecu Tweede Rapport der Commissie over do Fondsen wordt gelozen. Paw hot blijkt dat
ovor Fondsen. hierin besproken wordt do b ~ste wijze van belegging der kapitalen van do versohillonde Fondseu,

wordt besloten, dit Rapport heden namiddag, dadelijk na de Pauzo, te behandelen, en wel met go
sloten deuren.

~ ~ Ret Rapport der Commissie over do MODERATUUn wordt gelezen, en door do Vergadering in
,1c Moderatuur. Com~té Genoraal behandeld.

§ 4 bevat do aanbevelingen der Commissie, die als niertw artikel tussohen artt. 65 en 66 die
nen geplaatst to worden, aldus luideude: “Do Moderatuur der Algernoeno Kerkvergadering is
zamengesteld nit den Moderator, den Assessor, don Actuarius on den Scriba der Synode.

a. Zij zal do Notuleu van elke zitting teekonen, aismede do Wetten en Verordonmgen dot’
Kerk, met do door do Synode gemankte verandoringen.

b. Eon barer loden zal, met den zaakgelastigde, alle orders of cheqees teokenon, die hi1 heb
ben moet om golden op vaste deposita to trekken.

c. Hot togenwoordige art. 407 in hot begin aldus gewijzigd: In goval van outsiag of over
lijden van den Quaestor van het Predikanten-Pensioen Fonda zal do Moderatuur van hem of van
den Executeur, enz.

ci. Zij zal, naar tijdsomstandighndeu, Dank- of Bode.dagen uitschrijven.
e. Be Modertuur hoeft hot recht, cm in naam der Kerk te handelen in d-ingendo govallen,

waarin zaken onverwacht voorkomou, die van hoog belong voor do Kerk aija, on zonder tijd.ver
lies moeten beslist wordon, voordat bet gevoelen der Synodale Commissie daarover ken worden
iugewonnen,—met dien verstaude, dat zij van hare handelingen aan do Synode of Synodale Com~
missio verantwoordelijk sal zijn.”

a en S wordon onvorandord goedgekourd.
o blijft~ staan, waar bet un in het wetboek govonden wordt, namelijk als art. 407; terwijl als

tweede paragranf van S near dit artikel aldus verwezen wordt: “zie ook art. 407.”
ci, flu e, worth aangenomon, gelijk bet hier staaF.
Ms uiouw artikel, besluit do Vergadering achter ci hot volgende to plaatson: “Zij sal in

voorkomeudo govallen bepalen of or e no Vergadering der Synodale Comuiissie sal wordeu ge
houdeu. Zie art. 74, § 2.”

Wat onder e in het Rapport govonden wordb, geoft aanleidiug tot cone discussie, onder welke
do volgeude voorsi ellen tor tafel komen

Van Onderliug Morkel, met Us. Luckhoff: “Do aenboveling der Commissie op dit punt
worde aangenomon.”

\Tan Us. I ~. J. Pienaar, Azn, met Ouderling P. P. Marais: “Daar or in art. 78, c, voor spoed
vordorende zaken voorziening is gemaakt, zoo besluite do Vergadering do aaubeveling 4, e, dcv
Commissie ni~t can to nemon.”

Vooret 1 van Do Van D.~. J. H. van Wijk, met Oudorling A. C. Vlok: “Pit punt worde aangenomon, met
0ft11 bijvoeging, am hot slot, va de woorden: en terstond hare besluiteu bekeud maken sal in hot

officieel orgaan der Kerk, tevons in acht nemende art. 78, c.”
Van den Ac uarius, met Ouderling Bruwor: “Do aanboveliug wor~lo aldus gowijzigd: “Do

Mod~ratuur zal als Sub-Commissio der Synodale Commissie kuunen handelen in naam 4cr Kerk,
in driugende gevallen, ens., met wegla’ing dor WO( rdou can Let oiude: met dien verstande, enz.”

l3ij do stemming worden 50 stemmon vóór het Amendement van Us. van Wijk uitgobracht;
en 50 or tegeu. Be Moderator geoft vu zijno bosIi~s nde stem ten faveure van dit Amendement.

A auto kening dat zij in do minderheid gestemd hebben wordt vorz~cht door Di. Moorrees,
P. J. Pienaar, Azu, Scholts, W. P. do Villiera, Meyer en Weits, en Oaclerlingon van Niekork, U.
P. Marais, Cilliers, Liebenberg, Badenhorst, Pu Plessis, Strijdom, Greijvenstein, P. P. van der
Merwe en F. J. Mara~s.
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Ten gevolge van deze besluiten hebben do volgendo verandoringon van Wotsartikelon plants:
In art. 12 (26), wordt het woord Aduarius ingelaseht tussohon “Assessor” on “en.”
In artt, 60 en 80, a, worth hot woord “Moderat oren” voranderd in Mocleratuur. be,Iuiten.

Art. 82 valt weg.
In art. 84, f, wordt Actuarius ingelascht tussehen “Assessor” on “en.”
Hot begin van art. 66 zal aldus luiden: “Orntront do opening en de verdere regeling der

Algemoene Korkvergadering, znulen do volgende bepalingen worden in aoht genomen.”
HetComité wordt nu opgeheven, waarna do bosluiten, zoo oven genomon, alien goedgokeurd wordon.
Be Cornmissio ontvangt den dank dor Vergadoriog voor haar werk in dezon gedaan.
Be Vorgadering gnat nu over tot do vordore bespreking van hot Eer~te Rapport der Corn

rnissio over do Fondson, on wol van dat gedeolte, dat over RET ARchEr handelt. Rapport

Eon brief wordt gelozon v.an den Soriba des Kaapstadsohoa Kerkeraads, waarin eerie plaats E~’äsex~
tot borging van het Archi~f, onder zekere voorwaardon, wordt aangoboden.

Do Vergadering vereonigt zich rnot do aanboveling der Commissio, die hot verkrijgen van
eone bergplaats voor allo Synodale stukken aan do Cotumissie voor het Korkelijk Kantoor wil toe
vertrouwd hebben; en stolt dezon brief haar ter hand.

BE KERKBODE wordt bierna in het Rapport genoemd.
Do Vergadoring is pas met do bespreking van dit punt begonnen, ale do morgenzitting go

sloton wordt.
Na do Pauze wordt bet Tweedo Rapport Jer Commissie over do Fondsen met gosloten deu

ron bebandold. nogmaals

Na breedvoerige bespreking, wordt, op voorstel van Ds. D. S. Botha, ondersteund door~
Ouderling Barn, bosloten, do zaak der bel gging van de Fondsen nogrnaals naar do Commissie W~Z~U.

te verwijzen, ter verkri~ging van meerdere inliohting~ en do volgendo loden aan haar toe to voegen:
Di. Maeder, Meijer, Jooste, Barry, Rabio en J. H. Neethling Jzn, en Oudorlingen Van Ziji on Van
Eoden, met verzoek dat hiar rapport morgen an do pauze tar tafel zal gelegd worden.

Ret Rapport der Commissie tot eene minnelijko sohikking tusschen do betrokkon partijen Rapr.oit de~
in do Appèl zaak van den Kaapstadschen Kerkeraad wordt nu gelozen.

Zij vermeldt met innig leedwezen, dat hot dod, waartoe zij word aangestold, ni~t is boreikt.~
Be Vorgadering verneemt dit met droefheid. zaak.

Daar aan bet slot molding gemaakt worth van den wensch, door do Comrnissio van do Boven
Kerk uitgesproken, om hare zaak nan bet oordeel der Synode, als Arbiter, te onderwerpen, worth
hot govoelen uitgesproken, dat do Commissie hiorin kan haudelon, indien zij or eenige mogelijk
heid too sift, do andero partij daartoe to bewegen.

Do Vergadering gnat an over tot de basproking van bet volgende voorstol, dat door Ondor- Voorstel van

ling Barn eon paar weken geloden is ingediend: “Of hot niot in bet belong en tot voordeel der ~
Kerk son strokken, bet ledental der Algerneene Kerkvergadering van do Ned. Gorof. Kork to Contracta.

vermindoren; en op hoodanigo wijze zalks hot best zou kunnen gesohieden ?“

Na toeliobting door den inzender, wordt hot door Ds. A. J. L. H fmeijr ondersteund.
Attn do discus-ia nemen deal Ouderlingen van Sohalkwijk, Van Eeden, Du Plessis, Brawer

en Van Rhijn, do Asseseor, en Di. J. W. Louw, Van Niokerk, W. en C. Murray.
Do Assessor, gesecondeord door den Aetuarius, stelt als Amondement voor: “ Daar do zaak,

thans voor do Vergaderiag gelegd. van het uiterso bolang is, en het reeds zoo laat in do zittingen
is geworden, besluit dezo Vergadoririg do gausohe zaak aan do Synodalo Corn~nissie op to dragon,
ten oinde eon berodoneerd plan voor do Ringon te loggon en, na inwinning van hunno gevoelens
omtrent he~geen in dozen wenscholijk en uitvoerbaar is, eon voiledig rapport bij do volgendo Sy
node in to dienon.”

Ps. J. W. Louw, ondorstound door Ds. Buchnor, dient dit Amendement in: ‘ Daar hot reeds
zoo hint in do zittirgen is, b sluit deze Vergadering niet in do zaak to treden.”

Na iritrekking van hot voorstel door Ouderling Barn, ten gunsto van bet Amendement van
den Assessor, wordt dit Amendement met 68 tegen 41 stemmen voor dat van Do. Louw sangonomen.

Afwezig ‘zijn goweest 1)1. J. I). Louw en Hauman, en do Ouderling van Durbanville.
Na bet lez~ n der Kladnotulen, doet Ouderling Sparenberg hot dankgebed.
Geresumeerd en onthrteokend op bedon, don 20sten November 1890.
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ZEVEN~EN~TWINTIGSTE ZITTING~
Donderdag, den 2Osten November 1890.

1-let gebed wordt gedaan door Ouderliiig Morkel, waarna de Notulen der zitting van gisteren
worden gearresteerd.

Op hun verzoek, wordt verlof gegeven om te vertrekken aan cle Ouderlingen van 0-riquastad,
Prins Albert, Catheart West en Us. J. H. Krige, op morgen avond; aan Us. Ackerman, 01) aanst.
Woensdag; aan de Ouderlingen van Uniondale, Philipstown, Albanie en I-lope Town, op aanst.
Donderdag; en aan de Ouder1iu~en van Hanover en Victoria West, op morgen over 8 dagen.

v an Be Actuarius rnaakt bekend, dat hij van den Eerw. Fleer Ruytenbeek een exemplaar van den
Ruyten- Kerkelijken Almanak van 1850 tot 1890, voor de Synode ten gesehenke heeft ontvangen.

Be Vergadering verneemt tilt met dank, welken zij ook den Aetuarius verzoekt aan den gever
to betuigen.

Ook vraagt de Actuarius maohtiging om de ontbrekende jaargangen van Be Keikbode voor hot
Synodale Archief aan te koopen, wanneer hij die tegen bi1li~ken prijs krijgen kan.

c~ i~uk v a ii Be Broeder S. V. Hofmeyr, die in de Kerk is, laat den Moderator het aanbod doen van ecu
1’, Hof- compleet exemplaar van dit Tijdschrift, als gesehenk aan de Synode.

Ook hem wordt de dank der Vergadering voor dit gesehenk toegebraeht.
van 700 No. 41 van het Schema komt nu in behandeling, waarin vervat is het voorstel van den Ring van

~ Kaapstad, naar aanleiding van eon verzoek van 700 zich noernende leden der Ned. Geref. Kerk en
anderen, om in verband met do Nicuwo Kerk in de Kaapstad eene afzonderlijke gemeente te stiehten.

Be stukken die op doze zaak botrekking hebben, en voor den Ring geweest zijn, worcien gelezen.
Uaar No. 43 gewaagt van eene Petitie van ongevoer 1300 leclen der Kaapstadsehe gemeente,

waarin gevraagd wordt om do verdeeling dozer Gemeente in twee of meer afzonderlijke paroehiën,
wordt besloten dit punt tegelijker tijd to behandelen.

Be Petitie wordt gelezen, aismede de Bijiagen tot hot Rapport der Commissie om “eene minne
lijke sehikking” te bewerken, dat gisteren namiddag is ingediend.

Aan de diseussie die geopend wordt nemen dccl, Di. Lucklioflf, Mieder, U. S. Botha, Albertijri,
W. P. do Villiers, Steijtler, A. A. Louw, D. J. Pienaar, A.zn., J. FT. van Wijk en Ouderlingen van
Rhyn en Sparenberg.

C ~L-ie mm- Inmiddels komen ter tafel ecu voorstel van Us. U. J. Pienaar, A.zn., ondersteund door Us. Reij
~ neke, en amendementen door Us. M~der, met Ouderling W. FT. J. Marais; Ouderling van Rhiju,

met Us. Weitz; Us. Albertijn, met Us. Rousseau; U5. J. I-I. van Wijk, met Us. Z. de Beer, en van
Us. W. P do iilliers, met Us. N. Ilofrneijr, welk laatste als ecu Motie van orde behandeld wrdt,
en van den volgcnden inhoud is : “Uaar de Eorw. Kerkeraad van Kaapstad lice-ft toegestemd i de
stichting van cone nieuwe gerneente in verband met de Boven Kerk, als middenpunt, waar er
versehil bestaat omtrent de rechten op kerkelijke gebouwen, goederen en emolumenten, zoo spreke de
Synode, na ingewonnen advies van de Commissie van Sehikking, haar gevoelen op dit punt uit, en
wcnde verdere pogingen aan, orn de betrokken partijen, in den naam des T-Teeren en bij het heil der
Kerk, te bewegen in hare uitspraak te berusten.”

Us. C. Muller is aan het woord, als het tijd is voor de Pauze.
In dc nainitidag zitting, zet Us. Muller zijne rede voort, na wien flog spreken Dr. Rotze,

Us. B. Marehand, W. A. Joubert, Jooste, U. J. Pienaar, R.zll. en McGregor, en Ouderlingen vail
Eeden, le Roux, P. Marais, van ~iekerk en Smuts.

Us W. A. Joubert, met Us. Barry, dient ecu andor Amendement in dat, met de bovenge
noemde voorstellen, zal overwogen worden als het Rapport der Commissie behandeld wordt, aan
welke flu, door de motie van orde van U5. do Vilhiers, welke door de vergadering met ecu groote
meerderheid wordt aangenomen, opgedragen wordt de Vergadering met haar advies te dienen.

A



57

Tegen doze motie van orde hebben o.a., gestemd, Ouderliiigen Smuts, Bruwer, van Rhijn en
Van Niekerk en Dr. Kotze, die daarva~i aanteekenmg verzoeken.

Ds. A. A. Louw bedankt als lid der Commissie van schikking, aan welke nog Di. MoG-regor en
Van 1’~iekerk als loden toegevoegd wordell.

Ret Derde Rapport der Commissie over Pondsen wordt overwoge1~, wederom met gesloten~
deuren. Fondsen.

Hoofdstuk III beveelt aan, dat or een Financieele Commissie zal zijn, bestaande nit Brie loden,
tot het administreeren van Kerkelijke Fondsen. Bit punt wordt eerst behandeld.

Ouderling van Zijl, onclersteund door Ps. Ma~der, wil, dat deze aanbeveling zal worden aange
nornen; terwijl de Assessor, met us. Stoijtler, als Amendement voorstelt: “Doze aanbeveling worde
niet aangenomen.”

Do Vergadering vereenigt zich met hot Amendement.
Roofdstukken I on II noemen zekere kamers, waar de Commissie aanraadt Fondsen of deelen

daarvan te beleggen.
Be Vergadering is nog met do bespreking hiervan bezig, als hot tijcl is om to adjourneeren.
Afwezig is geweest Ps. Hauman.
Be Kiadnotulen worden gelezen, waarna Ouderling van Ziji hot dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 2lsten November 1890.

ACHT-EN-TWINTIGSTE ZITTING-.
Vrijdag, den 21 sten November 1890.

Na gebed door Oudorling B. P. van der Merwe, worden do Notulen der zitting van gisteren
goedgekeurd en onderteekend.

Aan Ouderling Rudolph wordt verlof gegeven heden, en aan Ouderling van Rhijn en Ds. do
Vries aanstaanden Dingsdag te vertrekken.

Ouderling du Plessis deelt mede dat, hoewel hij verlof heeft bekornen om vroeger to vertrekken,
hij nu besloten hoeft tot aanst. Donderdag te blijven.

Do discussie over hot Berde Rapport der Commissie over do Fondsen wordt voort~ezet, waaraan flapport over do
Fondsendeelnomen T)i. Moorrees, Steijtler, do A ssessor, G. Murray, J. W . Louw, Rabie, B. Pienaar, A.zn.,

M~der on McGregor, on Ouderlingen van Rhijn, Smuts, Barn en Morkel.
Be Assessor, ondersteund door den Actuarius, wil: “Bat do Kerkelijke Kantooi’ Commissie

met twee loden, die geene Predikanten zijn, zal worden vermeerderd.
Us. Moorroes, met Bs. Radloff, stelt voor : “Er worde eene Permanente Commissie benoemd,

om advies uit te brongen over do belegging van Kerkelijke-Fondsen, bestaande uit den Zaakgelastig
de en zes andere leden, van welke minstens vier mannen van bezigheid moeten zijn, loden onzer
Kork, woonachtig in of nabij do Kaapstad.”

Ouderling Bam wil: “Bat dit work zal toevertrouwd blijven aan do Kerkelijke Kantoor Corn
missie, zooals zij flu zamengesteld is.”

Hot voorstel van don Assessor wordt aangenomon.
Nu wordt voorgesteld door Ds. van 1-leerden, ondersteund door Us. A. J. L. Hofmeyr: “Bat do

Kerkelijk Kantoor Commissie, zooals zij nu zamengesteld is, hot recht zal hebben geld te beleggen op
vaste eigendommen, waarop goode eerste verbanden verkrijgbaar zijn; of bij soliede Instituten van
onbeperkto vorantwoordolijkheid.”
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Door Ds. W. P. de Villiers, met Us. M~der: “Dc genoemde Commissie zal het reeht hebben,
om in soliede Instituten het geld te beleggen, of te leenen aan Kerkeradeii, welker leden zich, en
afzonderlijk en gezamenlijk, willen verbiuden voor de terugbetaling.”

Door Ouderling Smuts, met Us. Steijtler: “Dc Commissie zal het geld uitzetten in Maatschap
pijen van onbeperkte verautwoordelijkheid en op Gouvernements-stock of Schuldbrieven.”

Door Ouderling I-Ierholdt, met Ouderling J. I. de Villiers “Dc belegging van het geld worde
aau deze Commissie opgedragen op de voordeeligste en veiligste wijze.”

Na korte diseussie, waaraan dee1nem~en Di. van Heerden, M~der, Moorrees, de Assessor, Keet,
Steijtler en Rabie, heeft de stemming plaats waaruit blijkt, dat het voorstel van Us. van Heerdeii
met 78 stemmen goedgekeurd wordt, terwiji 67 zich voor het Amendement van Oud. Herholcit
verklaardeu.

Di. Moorrees en M~der verzoeken aanteekening dat zij in de miuderheid gestemd hebben;
ferwiji Us. Steijtler verzoekt om ontslag als lid der Commissie voor het Kerkelijk-Kantoor.

Dc Assessor, ondersteund door Us. Rousseau, doet nii het volgende voorstel : “Be nu genornen
besluiten worden aan de Commissie van Revisie ter hand gesteld, met de opdracht, na te gaan, hoe zij
met de bestaande Reglementen strooken, en de veranderingen, die zij noodzakelijk maken voor de
Vergadering te leggen.”

Be Vergadering vereenigt zieh met dit voorstel.
Ten einde de opgave van het Ledental van de Commissie voor het Admissie Examen voor den

Kerkelijken Almanak, die spoedig moet uitgegeven worden, gereed te hebben, wordt besloten, dat in
Art.. 158 (1), het woord (ie,i veranderd zal worden in zevea.

i~ ~ i0 Ret Eerste Rapport van de Commissie over de Fondsell is nu weder aau de orde, en wel dat
gedeelte, dat over de KERKB0DE handelt.

Dc Comm issie beveelt aan dat, volgens verzoek der Uitgevers, toestemming zal worden gegeven
door de SynoJe om gereehtelijke stappen te nemen ter invordering van achtersta]lig~e inteekenings..
penningen; waarmede de Vergadering zich eehter niet vereenigt.

H~tKcrke1ijk Voorts bespreekt dit Versiag bet KERKELUK KANTOO1I.
Twee aanbevelingen worden bier gedaan:
1. Dat 0~ een wenk door den Zaakgelastigde zelven gegeven, hij twee Borgen zal stellen, voor

£500 elk, voor de behoorlijke verantwoording der gelden door hem ontvangen;
2. Dat bet salaris van den Zaakgelastigde gesteld zal worden op £500, onder welke som begre

pen zal zijn bet salaris van een geschikten kierk, zoowel als huis- en kantoor-huur.
Beiden worden door de Vergadcring goedgekeurd.

H~t S cl& 001. Dc Vergadering gaat flu over tot de behandeling van bet Rapport der Commissie over het
SCHOOLWEZEN.

Naar aanleiding van ~ 1 wordt besloten ecu hartelijk schrijven te richten ann alle Onderwijzers
ill ons land, in verband met onze Kerk.

Op voorstel van den Assessor, ondersteund door Us. G. F. Marais, bepaalt de Vergadering, dat
bet concept vaii dezell brief door de Commissie over het Sehoolwezen zal worden opgesteld, en in de
volgende week ingediend.

01) grond. van ~ 2 wordt hesloten, dat ecu brief ann Sir Laugharn Dale zal worden gezonden ter
betuiging van de hooge waardeering van zijne trouwe diensten in het belang van het Onderwijs, en
tevens tot bet uitspreken van den wensch dat hij, indien mogelijk, cleze betrekking langer zal blijven
bekleeden; en tevens, dat eene Deputatie zal worden benoemd, die hem, in naam der Kerk, zal ont
moeten, en de besluiten dezer Vergadering, in verband met bet Onderwijs, aan hem bekend maken.

Ann Us. C. Murray wordt opgeclragen het concept van dezen brief nan de Vergadering vooi~ tc
leggen.

iiaar ~ 3 geene aanbeveling beheist, lcidt zij tot geen voorstel.
In $ 4, a, wordt de stiehting van ecu r1~~veede Norrnaal School besproken, doch ontraden, dewiji

de Superintendent Generaal van Onderwijs meent, dat er onoverkomelijke bezwaren, voor het tegen
woordige, daartegen bestaan.

i



59

In de plaats daarvan raadt cle Commissie aan, dat de Synode zich zal vereenigen met des Super~
intendents plan, de verineerdering van het getal kweekeling Onderwijzers (Pupil Teachers) van het
Gouvernement to verkrijgen, opdat deze tot Onderwijzers voor de buiten scholengevornid kunnen
worden. Tot dit plan behoort ook het voorstel aan bet Gouvernement, om eene toelage van £100 of
£15 () te geven aan de Scholen, waarin deze Onderwijzers gevormd zullen worden.

Ret alzoo aanbevolene draao1 de goedkeuring 4cr Vergadering weg.
In § 4, 6, wordt er op gewezen, dat tht plan noodzakehjk maakt, dat, van Kerkwege, onder

steuning zal worden verleend aan minvermogende jongelieden, die voor het Onderwijzers ambt
begeeren opgeleid te worden; weshalve de Commissie aanbeveelt, dat de Synociale collecte, in Janua
nj van elk jaar, niet uitsluitend voor het Ponds voor Rulpbehoevende Gemeenten zal zijn, rnaar,
om het andere jaar voor dit, en om hct andere voor het Synodale School Ponds.

Ricrover heeft eene discussie plaats, waaraan deelnemen Di. Steijtler, McGregor, M~der, de
Assessor, C. Murray, Jooste, Kriel, J. 0. J. Icrige, 0. J. Pienaar, A.zn., 1~T• A. Joubert en de Scriba.

Ds. M~der, ondersteund door Ds. Steijtler, stelt voor: “lie Synodale Collecte, bij het Januarij
Nachtmaal, worde slechts voor Rulpbehoevende Gemeenten gebruikt.”

Ouderling Badenhorst, met Os. Rousseau, beveelt de aannerning van het voorstel der Commissie
aan.

Dc Vcrgadening vereenigt zich met dat Amendement.
In ~ 5 wordt de aanneming van het volgeude voorstel van den Scriba aanbevolen, waarmede de

Vergadeniug zich ook, op voorstel van Os. B. Marchand, gesecondeerd door Os. 0. S. Malan, zonder
discussie vereenigt: “Met het oog op de ornstandighedcn van ons land is, ten bevordering van
het Ilooger Onderwijs, naar het oordeel dezer Vergadermg, het stelsel van door de Regeening onder
steunde Colleges, dat thans bestaat, doelmatiger, dan het vereenigen van alle studenten in één Univer
sitei~s College.”

In § 6 wordt op de noodzakelijkheid van vermeerdening van Eijbelkennis bij het opkomende
geslacht gewezen, en de wenk aan die hand gegeven, dat Predikanten met belangstelling en waak
zaamheid, ter bevordering van dit dod, het o~ op de Scholen zullen houden; dat, in het schnijven
aan de Onderwijzers, het hun onder de aandacht zal wordeu gebracht, dat zij, bij onderwijs in de
Bijbelsche Geschiedenis, de lessen van Gods Woord den kinderen op het hart zullen binden; en dat
de Predikanten en de Ouderlingen de aanneming als middel zullen gebruiken om deze zoo noodige
kennis te bevorderen.

Na goedkeuring van deze aanbevelingen, stelt Os. Moorrees voor, gesecoudeerd door den Seriba:
“Er worde eene Commissie benoemd, mu ecu Plan te ontwerpen, in den geest van eenen wenk door
den Roog-Eerw. Moderator gegevdn, met betrekking tot het nitlooven van prijzen voor Bijbelkennis
aan de kinderen van ons land.”

Na de Pauze wordt dit voorstel besproken door Os. C. Murray, den Scriba, den Assessor, en
Di. D. J. Pimiaar, A .zn. en McGregor, waarna de Vergadening het goedkeurt.

Os. E. die Beer, ondersteund door Os. MT. P. de Villiers, dient nu dit voorstel in, dat insgelijks
door de Vergadening aangenomen wordt: “Be Synode brenge onder de aandacht van desbevoegdcn
de wenschelijkheid, dat Bijbelgeschiedenis ecu der vastc schoolvakken zij.”

In § 7 bespreekt de Commissie No. 74 van het Schema, waarvan zij hat weuschelijke erkent,
maar voor hat uitvoerbare vreest, van wege den stoat van ‘s lands kas.

Na toelichting door den Scriba, en bespreking door den Assessor en Di. McGregor, Stegmanu
en C. Murray, wordt het Beschnijvingspunt, op voorstel van den Scniba, door den Assessor onder
steund, en luidende als volgt, aangenomen: “Dc Synode verzoeke nan de Regeening, zoodanige nit
breiding aau hare onderstcuning van het onderwijs te geven, dat alle, door het land ondersteundc
scholen, de heift van hare noodige uitgaven uit ‘s lands kas betaald knijgen; en vrage den Supei’in—
tendcnt-G encraal van Onderwijs om zijne oudersteuning van dit verzoek.”

In § 8 wordt op No. 76 van bet Schema gewezen, dat door den inzender, Os. A. J. L.
Hofmeijr, ingetr ~kken wordt.

Do annoenling van No. 75 van bet Schema wordt in § 9 ainbevolEn : ten gerolge waarvan die
Vergadening zich dadelijk voor dit voorstel van Os. A. J. L I-Iofmeijr veiklaart. “ De Synode
verzoeko do Regeening maatregelen to nemen voor do opnichtilg van ceo ‘Industrial Department
in verband met do Publieke jongoissoholon in onze steden en dorpan.”
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In § 10 beveelt do Cornmissie do aanneming van Nós. 79 en 80 van bet Schema aan, wat
betreft do afschaffing dor Rings-InspecI~oren van Onderwijo.

No. 79 wordt door Do. B. J. Pienaar, A.zn. toegelicht die, ondersteund door Do. H. Muller,
hot tot voorstel maakt, t.w:: “Hot ambt van Rings-InspecI~or van Onderwiis worde afgeochaft;
en er worde bepaald, dat bij elke Rings-vergaderiug, benevens het gewoon vorsiag van den staat
der godsdienst, eon volledig Rapport over hot Onderwijo door elken Kerkeraad sal worden ingele
verd.”

Aan do discussie nernen deel Di. Stogmann, W. Murray, E. do Boor on Mmder.
Do. Rabie, ondersteund door Ds. J. H. Neethling, J.zn., wil, dat do Fings-Inspectoren van

Onderwijs sullen worden afgesobaft in dio Riugen, die sulks verkiezen, terwiji zij aanblijven, waar
do Ringen dit begeeren.

Ret oorspronkelijko voorotel wordt aangonomen.
Do door den Superintendent Generaal van Onderwijo onlangs voorgestelde vierde kias

Scholen, wordt in § 11 besproken.
Na toelichting door Do. A. J. L. Hofineyr, spreken over dit punt Di. W. P. de Vilhers,

Steijtlor, Rabie, D. Pienaar, A.zn., D. Cilliers, 0. Muller, P. S. Botba, van Niokerk en Stegmanu.
Do, A. J. L. Hofnaeijr, ondersteund door Ouderling P. H. Louw, stelt do aanueming van

dit Beochrijvingopunt voor.
Do. W. P. do Villiero, gesecondeerd door Ouderling Liebonberg, wil, dat het plan van den

Superintendent C-eueraal onveranderd sal worden goodgekeurd.
Do Vergadering vereenigt zich niet met dit Arnendernent, maar neemt hot oorspronkehjke

voorstel, zooals door do Commissie gewijzigd, en eeno kleine bijvoegiug, aan, zoodat het aldus
luidt: “Do Synode keurt do oprichting van do voorgestoldo vierde kias scholen voor arme blanke
kinderen goed, mits zij bestuurd worden door do Commissiën van bestaande Public/ce Scholen, of
door nieuwe, door lid Publie/è gekozen Commissiën, met do toestemming van do Commissi~n van
brstaande Publie/ce Scholen.”

Afwezig zijn geweest Di. Reijueke, Barn en Hauman.
Do kiadnotulen worden gelezen, en hot dankgebed gedaan door Do. I. F. A. de Villiers.
Geresumeerd en onderteekend op heden, don 24sten November 1890.

NEGEN~EN~TWINTIGSTE ZITTING,
Mac~ndag, dem 24sten November 1890.

Ret gobed wordt gedaan door Do. Daneel, waarna do Notulen cler zitting van 1.1. Vrijdag
worden goodgekeurd en geteekend,

Do Oudorling van Napier verkrijgt verlof om op Vrijdag inorgen, en die van Nieuw Bethesda
cm op Woonsdag to vertrekken.

Op voorstel van den Actuarius, gesecondeerd door den Assessor, wordt unaniem besloten:
‘ Pat doze Vergadering, in eon eorbiedig schrijven aan Hare Majesteit do Regenteo van Holland

hare innige deelnoming to kennen geeft over hot overlijden van Zijne Majesteit, den Koning der
Nederlanden.”

Ret Rapport over hot schoolwezen is nog san do orde.
Do. J. 0. 3. Krige spreekt omtrent het wenschelijke, dat bet Gouvernement ondersteuning

vorleorie tot den aanbouw van sohoollokalen ten platten lando÷
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Do verdere bespreking van doze ~aak wordt tot later uitgesteld.
Overeenkonastig eon wenk door Ps. Steijtler gegevon, wordt aan do Commissie voor den Her

dorlijken Brief opgedragen, andermaal cone waarsehuwonde stem to laton uitgaan tot do loden
onzor Kork, tegen hot zen~len van hunne kinderen naar Roomsohe soholon,

Do Modoratuur wordt bonoemd, ala l)eputatie uaar Sir Langham Dale, waartoe in eeno vorigo
zitting bosloten is. . .

Tongevolgo van hun bedanken als Secaudi Ledon der Commissie voor hot Admissie Examen tot
bet Theologiach Sominarie, wordt in plaata van Ps. E. do Beer benoomd Pr, J. 3. Kotzé, en in
plaats van Us. A. D. Luekhoff, Ds. C-, Malan, B A,, terwijl Di. B. Ross, A. McGregor en Dr. Kotz~
al~ Primarij loden aftreden,

Do Commjssjo voor HuLpBEII0EvENDE GEMEENTEN wordt zamengesteld als voigli: Do Moderator,
do Assessor en Ouderling J. A. Smuts.

In plaats van Ds. A, Steijtler wordt ala lid van do Comrnissio van hot Kerke-kantoor aangesteld
Ps. C. F. 3. Muller; torwijiOud. .J. A. J3arn, on Oud Onderling S. V. Hofmeijt’ ann die Commissie
worden toogevoegd.

Tot Commissio om to rapporteeren over MET ExAMEN IN BIJBELKENNIS worden benoemd Di.
Daneel, Moorroes en Albertiju.

Nadat aan de Corn tnissie over bet Schoolwezen do dank der Vorgadering was toegebraoht, wordt
hot volgende voorstel van Ps. B. do Beer, ondersteund door Ds. W. P. do Villiers, na, korto dis
cussie, aangonomen: “Do Synodo wonso!it nadrukkelijk, dat in hot sohoolonderwijs aan do zang
kurist zal worden gedaan in dior vooge, dat do kinderen zoover komen, dat zij kerkelijko muziok
kunnon lezen.”

Met hot oog op eon bosluit ten opzichte van do colleeten om hot andere jaar voor Hulpbe.
hoevonde Gemeonten en het Synodale School Ponds door do Vergadering genomen, bepsalt do
Moderator, met goedkeuring der Vergadoriug, dat do col1ec~en voor bet jaar 1891 nog znllen zijn
ten behoove van eerstgenoornd Fonds, en in het vo1gendo jaar voor hot Synodale School Fonda.

Do Vorgadering besluit, dat do Sub.Cornmissièn voor do Zending, na afloop van doze Synode, ~
in working zullon treden, in plaats van do Rm&s Inspectoren.

Dezo Commissiën worden zameugestelci ala vo]gt :—

Uit den Ring van Kaapstad, Di, ~i. Z. J. de Boor, C. F. 3. Muller en P. A. Strasheim.
,, Tulbagh, Di. C. F. Leipoldt, 3. 0. Truter en I, F. A. do Villiors.
,, Swellendam, Di. 0-. Murray, C-. S. Malan en H. 0. do Wet.
,, Graaff-R&net, Di. C. Murray, 0. H. Radloff on A, A. Weich.
,, Albanie, Di, J. H. Hofmeijr, W. P. Rousseau on 3. 0. Reijueke.

Beaufort West, Di. J. H. van Wijk, P. P. Rossouw en P. van der Merwe.
George, Di, R. Barry, A. 3. L. HoFmeijr on Z. J. do Beer.

,, ,, Burgersdorp, Di. A. Pepler, 3. H. Krige en W. A. Alheit.
,, Paarl, Di, C. Rabie, C. Barn en J, P. Retief.
,, Colesberg, Iii. A, H. Hofmoijr, A. P. Kriel en C-. A, Scholtz.

Hot Rapport der Commissie over Zangwijzen wordt golezen, in verband waarmede besprokon Verbeterdo

wordt No. 58 van hot Schema, dat door Ps. E. do Beer wordt toegelicht, die eerst hot derde Zangwijzen

gedeelte van dit punt voorstelt; en naar aanloiding hiervan het volgendo voordraagt: “Dc Synocle
besluito tot cone vierstemmige uitgave ouzer Psalmen en Gezangon in beide nootvormen, en stello
eene Comrnissio ann, ter uitvoering van dit besluit. Do Synode gevo tevens san do hand do
gansch onzingbare naelodio’én, zoo ze er ziju, om to zetten of to voranderen.”

Aan do discussie nemon deel Di. Steijtler, Van do Wall, 3. W. Louw, A. J. L. Hofmeijr,
McGregor, Stegmann, N. Hofmeijr, Moorrees, D. J. Pienaar, R.zn, Kriol, Weich, Jooste, W. P.
do Villiers, C. Murray, Vu Toit en do Assessor, en Ouderlingen Van Rhijn, Norgarb, P. 3, Joubert,
Van Schalkwijk en Cilliors.

Door Ps. W. P. do Villiers ondersteund, wordt Pa. Dc Beers voorstol aangenomen.
Punten 1 en 2 van No. ~8 wordon nu door Be. Do Beer ingetrokkon; die hierna door den

Moderator ala Voorzitter der Commissie bonoemd wordt, met verzoek do overige leden ter good-of
af-keuring aan do Vergadering voor to dragen.
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Be dank der Vergadering wordt nan do Commissio betuigd voor bet Rapport, dat zij uitgo~
braeht heeft.

Na do Pauzo wordt aan den Ouderling van ICnysna vorlof gegevon om Zaterdag to ver
trokken.

~Z~nOag~ Do Rapporten der Commissio voor en over Zoudagacholen wordon gelozen.
Naar aanleiding van eers~g&noernd Vorsiag, wordt in hot Iaatstgemolde aaubevoleu, in ~ 1,

den dank der Vergadering too to brongen aan do Zondagschool Commissie, voor d0 lessen die zij
jaarlijks heeft uit~egeven; welko aanbeveling de Vergadoring goedkeurt.

In gevolge ~ 2, die No. 81 van hot S~chcma aanbeveol~, worden als loden dor Zondagechool
Commissio benoemd Di. 0. Murray, McGregor, 0. Muller en 0-. S. Malan.

Do aanbeveling, in ~ 3, van No. 82 van bet Schema, wo~ dt goedgokeurd, ten gevolge waarvan
besloten wordt, 00110 Boekvereeniging voor Zondagschnlen ep to richten, on hot uitworkon van
hot voorgestolde plan nan do Synodale Zondagschool Commissie op to dragon.

In ~ 4 beveelt do Commissie ann, onder a, nan to dringen op hot voldoon aen Art. 106 dor
Kerkelijko wetten.

Do Vergadering vereenigt zich met dit voorstel, en beshiit tevons, in genoemd Artikel, de
woorden “den Superintendent van Onderwijs” vervangen to doon wordon door do Zoiulayschool
COTIn)iiSSiC.

In § 4, b, wordt op do wenschelijkheid gowozen, van bet do 4nemen, door Zondagschool kin
deren, nan den “Bijbel Bond voor jongelieden en kinderen”; welko aanbeveling do Vergadering,
op voorstel van Ouderling Liebenberg, gesecondeerd door Ds. 0-. S. Malan, goedkonrt.

Geregelde Examine, met prijzon, over Bijbelscho onderwerpen voor Zondagschool kindoren,
worden in ~ 4, c, aanbevolen.

Ds~ Stegmann, ondorsteund door Ds. B. Marchand, wil, dat doze aanbeveling zal worden
nangenomen, en do uitvoering van dit vnorstel aau do Zondagschool Commissie toeve-rtrouwd.

Nadat Di. 0-. S. Malan, B. Marcliand, McGregor, C. Murray, H. Muller, W. P. de do Villiers
en Stegmann hierover haddon gesprokon, stolt Ds. Maeder, gesecondeord door Ds. W. P. do
Villiers, als Amendement voor: “Deze aaubeveling wordo niet goedgekeurd”; met welk
Arnendement do Vergadering zich vereonigt,

Jaarlijksche Zondagschool Conforenties, in versehillondo doelen des lands, worden in ~ 4, ci,
ann do hand gegoven, en door do Vergadering goedgekeurd, terwiji de uitvooring van dit besluit,
op vooistel van Ds. Steguaano, ondeisteund doorDs. W. Murray, nan do Zondagschool Commissie
wordt toevertrouwd.

Voor hot Rapport, dat hiermede afgehandeld is, ontvaugt do Commissie don dank der Ver
gadei ing.

~en~Su~tcntatie Ret Rapport der Commissie over con Sustentatie Ponds kmt in bebandeling.
Be Commissie beveelt ann, d~t dezo belangrijke zaak imar do ondorsohoidon Ringen, ter over

weging, verwezen worde, om bij do cerstvolgeude Synodo rapport nib to brongen.
Ba. J. W. Louw, mob Ds. Cormack, stelt do goedkouring dezer aanbeveling voor.
Ds. I-I. 0. do Wet, ondersteund door Us Kriel, diont dit Arnendement in: “De Synode acht

zich vooraisnog niot goroepen stappen to nirnen, tot bet oprichten van con A]gemeen Sustont,tio
Ponds.”

Pa, P. do B~or, met Ouderling Bam, wil het volgendo: “Do Synode spreekb do groote
wenschelijkheid nit van sen Algerneon Susteutatie Ponds, en draagt den Ringen op over do mid
delen to beraadslagen.”

Nadat Di. Do Wet, Jooste, Icrel on Stegrnann, en Ouderlingen Grobbelaar, Norgarb, Rrnwer
en Barn aan do discussie haddeu deelgenomen, words hot Amendemont van Ls. Do Wet met 62
stemmen mngeuomSIl.

Be dank dee Vorgadoring wordt ann doze Commssio betuigd voor bet work door haar gedaau.
Nos. 24 en 25 van hot Schema wordea door Di’. Kotzé ingotrokken.
No b9, waarin bespnken wordt d~ b~ h efto nan rn erdero kracht, door do geregelde precliking

des Evangelies uitgeoe fend, wordt, na toelichting door Ds. P. D. Rossonw en korte bespreking
door Ouderlingen F. van der Morwe en do Waal, door den inzendor ingetrokken, daar heb reeds
zoo mat in do zittingen is.
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No. 62 worcit, n~. tooliohting door De. 0. Muller, verwezen naar do Commissie, aan welke de
overweging van No. 61 is toevertrouwd,

No. 63 wordt door E)s. W. P. do Villiers ingetrokken.
No. 64, door Ouderling Norgarb toegelieht, leidt tot het volgende voorstol, dat door hem Ret wegleggen

ingediend en door Ba. Rousseau onderstcund wordt: “Doze Synodo doe eeno aanbeveling uitgaan voor den freer

aan do laden onzer Kerk, om op &ken eersten nag der week eene bijdrage voor do zaak des ~ggJ~~

Heeren at tezonderen, in ovoreenstemmiug met 1 Cor., 16: 2.”
Di. Steijtler, Rousseau, 0. Murray, do Assessor on P. D. Rossouw spreken hierover, waarna

do Vergad~ring hot voorstel aauneemt.
No. 66, de collecto aan do Nachtmaalstafol botroffende, wordt toegolicht door Ouderling

Norgarb.
I)aar nieniand hot voorstel ondersteunt, korut hot niet in behandeling.
Het Rapport dor Conimissie over do Zendiag onder Israel wordt gelezen.
1)i. Stoijtler, A. A. Louw, do Assessor en P. 1). Rossouw sprekon or over.
D~tar or eohter goono aanboveling in gevonden wordt, leidt hot tot goon besluit.
Voor hot work door baar gedaan, wordt aau de Commissie do dank der Vorgadering toege~

braclit; terwiji bosloten wordt, dat eeno Commissie over deze belangrijke zaak aaublijven, on het
personeel later benoemd worden sal.

Afwezig zijn gewoest do Ouderlingen van Britatown, Aliwal Noord, Oudtsboorn on Kim
berley, en Di. J. H. Neethling, J.zn., P. Pionaar, P. van der Merwe, I. F. A. do Villiors, Boshoff
en B. J. J. Rossouw.

De Kiadnotulon gelezen zijude, wordt hot dankgebe& gedaan door Ds. Rotiof.
Gerosumoord en onderteokond op hoden, den 25ston November 1890.

DERTI GSTE ZITTINGO
Dingsdag, den 25sten November ~ 890.

Na gebed door Ouderling Liebenberg, worden de Notulen der zitting van gisteren gearresteerd.
Be Ouderlingen van Prieska en Steynsbnrg ontvangen verlof om op Donderdag te vertrekken;

Us. de Wet, voor morgen avond; en Us. Jooste en de Ouderling van Maclerm, voor Zaturdag.
Van Ouderling G. C. Gie wordt eon schrij veil gelezen, waarin hij, met opgave van redenen,

verzoekt ontolagen to worden als lid der Commissie voor hot Kerkelijk-Kantoor.
Met dank voor do belangnijko diensten door hem, in dose betrekking, aan do Kerk bewezen,

wordt bet govraagde ontelag verleend.
Do ]3uitenlandsche Zending wordt nu besprokon, nadat eorst do Rapporten, daarop betrek- Do Buite~Iand

king hebbonde, waren gelozen. oche zending,
Be volgende aanbevelingen wordon daarin onder do aanclacht der Vergadering gebraoht, die

a chtereonvolgens, zonder veranderin gen, worden goedgokeurd.
1. Do Synode drage den Preclikanten en Afgevaardigden Ouderlingen op, do kinderen in

hunne respectieve gemeenten tot hot deelnemen aan do Kindersending dringend op to wekken;
2. Tot hot vorkrijgen van Fondsen, om in do behoefte, door hot zich uitbreiden van hot

werk veroorzaakt, to voorzien, besehouwe do Synodo bet plan van Zonding-busjes in de huizen,
als eon van demeest doeltrnffendo mjddolon tot het verkrijgen van do noodige Fondsen voor do
Z ~uding.
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3. Dat do Synode do Zending Commisslo, op haar vi~rzoek, bovole, het work waar zij zuiks
noodig acht, en voor zooverre do Fondson zuiks toolaten, zondor verwiji uittebreiden.

4. Doze aanboveling luidt aldus: “lJaar do behoefte aan Naturellen-Evangelisten seer groot
is, drage do Synodo, ter vormijding van groote uitgaven, aan de Buitenlandsoho Zending Corn
missie op, indien mogelijk, sohikkiugen to troffon met bet I3ostuur van do Opleidingsschool to
Morija, in Basutoland, orn onze Evangelisten vooreerst aldaar to laten opleiden.”

In eon later ingediend Rapport meent do Commissie echter, eon beter plan aan do Vergade.
ring to kunnen voordragen, dat namelijk do opleidirg van Evangeliston aan do Zoutpansbergeu
gesohiede, zoodra do govraagdo blanke Zendelingen aldaar sullen gevestigd zija.

Do Vergadering vereenigt zich met doze laatsto aenbeveling.
5. Hier wordt aanbevolen : “Do Synodo ricbte een brooderlijk sohrijven aan do Zondolingen

en hunne helpers in hot Buitenland, hen van hare be1angs~elling in, en waardeering van hun
work verzekerendo;” waarm ode do Vergadering zich vereenigt.

6. Do Commissie wil do aandacht der Synodo bepalen bij do kleino salarisson der Zonde
lingen, met het oog op eeno mogelijko vermeerdering er van.

Na korte discussie, stelt Ps. J. 0-. J. Krige voor, ondersteund door Oudorling van Schalk
wijk: “Doze Vergadoring spreokt hot vertrouwon nit, dat do Buitenlandsoho Zonding Commissie
er your zorgen sal, dat ouze Zondolingen in hot Buitonland toereikendo salarissen krijgon.”

Dit voorstel wordr, door do Vorgadering goodgekeurd.
Ouderling Morkel, gesecondeerd door don Assessor, brengt flu dit voorstel onder do aandacht

der Vorgadering: “Do Synode, vernomen hebbeudo, dat do Hoer Mare, dio door do Zending
Commissie aangesteld is om do zaak van do grondbrieven te bohartigon, dit met veel bolangstel
ling d et, brongt hem daarvoor haron dank too, en drukt hot verbrouwon nit, dat hot horn geluk
ken sal eerlang do zaak tot eon gowenscht eindo to brengon.”

Dii voorstol wordt dadelijk aangenomen.
In het supplornentair versiag, waarvan hiorboven melding gomaakt is, wordt ook do vraag

goopperd, of do Synode niot teveel van do Hoog-Leeraren eisoht, ala zij, in toevoeging ann hot
grooto work, ann do Kweekschool to verriobten, ook nog met do plichten, den loden der Buiten
landscho Zending Coinmissie opgelegd, bezwaard worden?

Doze vraag worth door do Vergadering besprokea; maar leidt tot geon bosluit.
Een voorstel van Ouderling P. J. Joubert wordi tor tafel golegd, om later behandeld to

worden.
De Opleidings- Na do Pauzo worth het Rapport der Commissio van Toezicht over do opleiding van Zende
c,~1,~te Wel- lingen, aan do Oploidingachool to Wellington, bohandeld.

Do Commissio, ann welke dit versiag ter overweging was toevertrouwd, wijst op eon besluit
der vorige Synode~ waarbij do gemeenten der Kerk opgew kt worden, bet werk dat aan dezo
School g~ daan wordt te ondersteunen; en bovoelt ann, dewiji dit besluit tot geringe geldolijke
ondersteuning heeft g’eleid, dot’, behalve do voorziening gemaakt in Art. 205, er bij elke Zending
Conferen tie eene Collecto voor dit doel zal geh udon worden.

Ann do di cussie, die hierdoor ontsbaat, nemen doel Di. Rabie, do Wet, Rousseau, Reynoke,
Kriel, J. W. Louw, P. S. Botha, J. 0-. J. Krige, van Niekerk, Buchner, P. D. Rossouw, Steytler,
Stegmann, Moorrees, do Assessor en W. 1~’Iurray, en Oudorlingen J. J. van der Merwe, P. P.
Marais, Morke], du Plessis en van Schelkwijk.

Inniiddels werden do volgende voorstellen ingediend:
Door Ds. E. do Beer, met Ouderling Barn: “Do aanbeveling der Commissie over do Oplei

dingsohool wurde aangenomen.”
Door Vs. J. W. Louw, met Oudorling J. J. van der Merwo: “Eenmaal in hot jaar, bij do

voorselling van lidmaten, worde or in elke gemoente onzor Kork voor do Opleidingschool to
Wellington gei ollec~ eord.”

Dcor us. Rabie, met Ouderling Norgarb: “Do Synode bepalo: dat or jaarlijks, in elke
gemeente, eeno collec~o sal gehouden worden, om door do Coinrnissie van Toezicht to worden
gebruikt om b-~hoeftige jong~lingen to gomoot te komen, bij hunne voorbereiding aan do Oplei
dngscho. 1 to Wellington.”
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Door den Assessor, mob Do. Steytler: “Do Vergadering acht hot wenscholijk, dab or ~aar
lijks eone inzameUn~ plaats vindo voor do opleiding van kweekelingen voor do Zending. Zij late
hot aan do Kerkoraden over, die collocten to houden bij gelogenhoid van Zending-Conforentii~n,
of op arideren goschikten tijd.”

Door Do. Stegmann, met Do. D. Marchand: “Rob wordo san do Sub-Oornmissiën voor de
Zending in do Ringen opgodragen, maatregelen to semen, ter verkrijging van goregolde bijdra
gen tot ondersteuning van do Opleiding School; zullende doze Commission, binnon é6n jaar,
bericht zonden a~n do Synodalo Zending Commissie van hetgeon bepaald is geworden.”

Ret vonrstel van den Assessor wordt met eene groote moerderheid aangenomen.
Os. do Wet, onderstound door Do. Radloff, diout flu dit voorstel in, dat dadelijk do good

keuring der Vergadering wegdraagt: “Hot worde aan do Commissie van Toozicht over de Qplei..
dingschool to Wellington opgedrageu, door middel van cireulairos, den staat der kas van die
Inrichting on hare behoeften jaarlijks voor do aandacht dor Kerkeraden to brongen.”

I)aar Do. Helm flu voor hot laatst bij do Synode tegenwoordig is, beslait do Vorgadering het
laatste gedeelte van doze zitting to wijdon aau do bosproking van do behoef to nan meerdero
arboiders in h’t Zendingveld, waarop doze Brooder vroeger heoft gewezen.

Nadat hij oenige vragen, tot hem gericht, had beautwoord, sproekt Do. Helm do Vorgadering
nogmaals toe.

Na hem vooren hot woord Di. van do Wall, Alberti~n en 0-. F. Marais; waarna do Vergade.
ring zich voor bet aangoz~cht van den Hoer in hot gebed stelt, om do mannon aan do Kork to
gevon, die v~or den Zendingakker thans zoo dringend noodig zija, en waarbij do Moderator,
Ouderling J. J. van der Morwo en Do. G. F. Marais achtereenvolgens vonrgaan.

Ton slot~e richt do Moderator eon hartelijk Afscheidswoo~d tot Brooder Helm, waarna do
Vergadonng hem biddondo toezingt, Ps. 134: 3.

Afwe~g zin gewoest Ds. van Heerdon en Ouderling S. W. van Wijk.
Do Kiadnotulen worden gelozen, wearna Do. Reijneke hot dankgebod doet.
Geresumeerd on ondertoekend op hodon, den 26ston November 1890.

-----~----

EENEN-DERTIGSTE ZITTINGI
Woensdag, den 26sten November 1890.

Do. A. 13. Cilliers doet het gebed; waarna de Notulen der vorige zitting goedgekeurd en onder
teekend worden.

Aan Us. Van Heerden en den Ouderling van Montagu worcit verlof gegeven de Vergadering
voor goed te verlaten op aanstaanden Vrijdag.

Dc Vergadering verneemt met blijdschap en dankbaarheid jegens den Heer, van twee broeders
Ouderlingen, leden der Synode, dat zij elk £~5 voor do uitbreiding van do Zending aan d.e Zout
pansbergen hebben gegeven; en van twee andere broeders Ouderlingen, dat zij elk £10 hiervoor
zullen geven.

De behandeling van het Rapport der Commissie over de Zending wordt voortgezet.
Hare aanmerkingen over het Versiag van de Commissie van Toezicht, enz., zijn nog in be

handeling.
No. 101 van het Schema, dat door haar besproken word~ trekt de inzender, Ouderling

Norgarb, in.
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Hoar Rapport over het Verslag der Commissie voor het Godsclienst Onderwijzers Exarnen is
voorts aan de orde, en daarrnede de opgaaf van den Zaakgelastigde.

Be Commissie beveelt aan stappen te nemen, om eene meer volledige Statistiek te verkrijgen
van wat er in de respeetieve Gemeenten aan de l3innenlandsehe Zending gedaan wordt.

Be aandacht van den Secretaris der Binnenlandsehe Zending Commissie wordt hierop
gevestigd.

Vertegenwool- Vervolgens bespreekt zij No. 104 van het Schema, waarin de vertegenwoordiging onzer Kerk
zds~iisg ‘~oia~ bij de groote Zending-Conventie, die in 1891 of 189~ in Amerika staat gehouden te worden, aan
screntie. bevolen wordt en raaclt de aannemmg van dit pUilt aan.

Op voorstel van Us. Moorrees wordt het aangenomen, met deze toevoeging aan het slot
“Mits dit geschiecle zonder dat de Synodale kas met de reiskosten belast wordt.”

Op voorstel van Us. Maeder, wordt verder bepaald, dat de benoeming van den vertegen
woordiger door de Moderatnur gesehieden zal.

Us. Alber~ijn diei~t nu het volgende voorstel in, waarmede de Vergadering zich dadelijk ver
eenigt: “Be Vergadering, diep overtuigd van de heilige roeping der Kerk, om, in gehoorzaamheid
aan haren Heer en Koning, Zijn Koningrijk onder de Heidenen uittebreiden, en vernomen hebbende,
bij monde van haren Zendeling, Us. Helm, dat er eene groote en krachtige deur, vooral in l3anyai-
land, voor haar geopend is, gordt zich nan tot de voibrenging van hare roeping. Zij besluit om,
door Gods genade, deze zaak, meer dan tot hiertoe is geschied, in het gedurig gebed voor God te
breugen, en cle geloovigen in de Gemeente er toe optewekken. Zij draagt ann de Zendingcornmissie
op, naar het benoodigde getal mannen dadelijk nit te zien, en hen aftezenden in des Heeren naarn.
Zij doet, door rnidclel der Zendingeommissie en der Rings Subcommissiëu, den Kerkeraden en der
0-emeenten weten, dat zij op hen rekent voor de noodige geldelijke ondersteuning.”

Dc Rings ~n- Nu komt in behandeling het Rapport der Commissie, benoemd om te adviseeren, omtrent het
0 In Ii werk, dat nan de Rings Zendingcomrnissien zal worden opgedragen.

Bit Rapport wordt in Cornit&-Generaal behandeld, en, met enkele wijzigingen, aangenomen,
zoodat de aanbevelingen flu luiden als volgt :—

1. In Artt. 204, 206, 207, 209 en 210 worde, in plaats van “Zending Inspector” of
Zending Inspectors,” gesteld R~ny~ Zendinq Corn missie of Ri~iys Zeiuliny Cornrnissiem,

met de vereisehte veranderingen der voornaamwoorden.
2. In de bovengenoemde Wetsartikelen, alsook in Art. 205, worde, waar het ter verdnide

lijking noodig zijn mogt, het woord Synodcde vódr de woorden “Zending Commissie”
en “Zending Cornmissiën geplaatst.

3. Art. 206, a, luide als volgt: “In veleeniging met de beide Synodale Zending Coin
missiën, zal er in elken Ring werkzaam ziju eene Rings Zending Commissie, bestaande
uit drie leden, die volgens Art. 12 (12), b zullen worden benoemd. Paragraaf 2 van dit
Artikel worde geroijeerd.

Verdeeling a er Baar het Rapport der Commissie tot eene minnelijke schikking, enz., in de Kaapstadsche
~t~1schs Gemeente, nu ter tafel gelegd is, wordt het dadelijk, volgens belofte van gisteren, gelezen, luidende

als volgt :—

1. Uwe Commissie heeft de eer en het innige genocgen fe rapporteeren, dat zij meermalen,
volgens last haar opgedragen, in onderhandeling is geweest met den Eerw. Kerkeraad en de Coin
missie van de Bovenkerk, en dat, ten gevolge van Concessies weêrszijds gedaan, er eene minnelijke
schikkioig is getroffen.

2. Be voornaamste concessie van de zijde des Kerk-eraads is, dat hij toestemt in de stichting
eener nieuwe Gemeente met de Nieuwe Kerk als middenpunt, en dat, indien er vóór den 3lsten Mci
eerstkomende, 400 leden om bewijs van lidmaatschap vragen, of het van elders brengen, hij dan de
gebonwen, genoemd in zijn besluit van 12 November 1890, in vrij en ongestoord gebrnik zal geven
voor zoo langen tijd, als de Nieuwe Gemeente in verband met de Synode blijft, en eon ledental van
niet minder dan 300 telt.
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3. Aaii den anderen kant, hoewel de Commissie der Bovenkerk meende rechfrnatig aanspraak
te hebben op ecu derde dccl van hot Susteiltatlo Foncis, en bij ecu eveutuele verdeeling der Moeder~
gemeente op een dccl van de goederen en fondsen, die zij thans bezit, heoft zij nogthans, om tot
eene rninnelijke schikking te komen, de voorwaarden des Kerkeraads aaiigenomen, en borust daariu.

Uwo Commissie heeft ook eene Deputatio van 10 Broeders, Lidmaten cler 0-erneente outmoet, die
mede ujt naam van anderen verkiaren, tegen eene verdeeling der kerkegoecleren te ziju, en to
wensehen, dat de zaak aan de strijdende partijen ter minnelijke sehikking overgelaten zou worden.

Vertrouwende, dat de gomaakte overeenkomst door onzen Hoer, den Koning der Kerk, bestierd
moge worden tot ~egen voor do Moedergemednte, en tot bevordering van haar duurzamen vredo en
bloei,

Hobben wij do eor ons te noemen, van Uw Hoog-Eerw. Vergadering, do B. W. Dienaren en
Broeders,

W. MURRAY.
GERRIT VAN NIEKERK,
P. J. JOUBERT,
F. J. VAN DER MERWE,
A. McGREGOR,
C. F. LEIPOLDT,
~r• P. DE VILLIERS, Seriba.

Dc Vergadering ontvangt dit Rapport met blijdschap, en verneemt met dankbaarheid jegens den
Hoer, dat cone schikking is tot stand gelcomen. Zij neernt het aan, en vereenigt zich in hot gebed,
om haren dank voor den Hoer uittespreken, waarbij do Moderator voorgaat.

Dr. Kotzé verzoekt aanteekoning, dat hij in do rnmderheid. gestomd hooft bij do aanneming van
dit Rapport, waarvan do vordore bespreking tot na de Pauze blijft overstaan.

Do dank der Vergadoring wordt aan do Commissio toegobracht voor do groote moeite, die zij
zich in doze zaak gotroost heoft.

Bij do vordore behandeling der aanbevelmgen omtreut hot work cler Rings Zending Cornmissi~n,
wordt tot hot volgonde besloton :—

4. Aan Art. 207, a, worde toegevoegd: “En waar eon Ring zuiks verkiest, do gelden,
binnen hot ressort voor de Zending verzamold, aclininistreeren, onder toezieht en met
toestemmiiig van den Ring.”

Na do Pauzo wordt eon Motio van Orde, oni op aanstaanden Zaturdag do Vergadering to sluiten,
niet aangenomen van wege hot vole work, dat flog voorhandon is.

Aangaande do Rings Zending Commissiën wordt vorder bepaald :—

5. In Art. 207, c, worde hot laatste gedeelto, beginnende met do woorden: “Zal hij dit
dadelijk,” onz., verandord als volgt: “Zal zij ciii, tijaldiem z~j zul/es noodig aciil, let
ken nis van do Synodale Zendivy C~ommissie bienyem, en zooclaniije sicippem -/10,110;?, c’l$
veiej~c1ii rno~qen worden.

6. Art. 208 ~ordo goroijoerd.
Hot Comit&Generaal wordt flu opgeheven, waarna ale bovengenoemde besluiten, betreffende do

Rings Zending Commissiën, wordon bekraehtigd.
Ds. W. P. de Villiers brengt cone boodschap over, van cone weduwe van een voormalig lid der

L. Synode, dat zij, uit ingenomonheid met do wijze waarop do Synode do Zendingzaak gisteren behan
deld heeft, cone donatie van £20 aan de Zondingkas zeiiclen zal.

Bit bericht wordt met dankbaarheid ontvaugon.
Tengevo~ge van bovengenoomd Yersiag der Commissie voor eene minnelijke schikking,

besluit de Vergadering, ten beh eve van den Ring, die flu Iiande1~nd zal moeten nptreden, me
Susponsie van At. 60 der Kerkelijke wetten, dat hare een poar weken gnleden geniaakte lopa.
ling aaugaande do weglating van hot w~ord ‘ gewone,” in Art. 45 § I, dadelijk krachi van wet
hobbon zal.
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Zij verklaart ook, dat or goon bezwaar tegen bestaat dat Ds. Muller, als tegenwoordige Voor.
sitter des Rings van Kaapstad, eene Buitengowone Vergadering van dezon Ring bijeenroept.

Op voorstel van Us. Maeder, ondersteund door Do. Leipoldt, neemt zij voorts het volgende
aan: “Do Synode geoft verlof met suspensie van do daarop betrekking hebbende Artt. tot eene
Specialo Vergaderieg van den Ring van Kaapstad, zoodra or daartoo, door drio leden des Rings,
bij den Voorzittor aanzoek wordb gedaan.”

Dr. Kotz~, Vs. Moorreos on Oudorling Van Niekork verzoeken aanteekening, dat zij in do
miuclerhoid gestemd hebben.

Op do vraag: Of Us. Muller op nieuw moot beroepen worden, en thans fungerendo Kerke
raadsleden op niouw bevestigd? stelt Ds. Rabie, ondersteund door den Scriba, als antwoord voor:
“Er worde eene Commissie benoemd, orn do Synode in deze sank voor te lichten, en tegen morgen
Rapport in to leveren.”

Vs. Keet, gesecondeerd door Us, Moorrees, stelt daarentegon bet volgende voor: “Do
Synode oordeelt, dot met do stichting eener nieuwe gemeente to Kaapstad, alsmede met do
beroeping eons leeraars do gowone weg, ala door do wet voorschroven, moet worden gevolgd.”

Do Vergaãlering vereenigt zich met dit Amenclement.
No. 43 van hot Schema, waarin gesproken wordt van eene Petitie van ongeveer 1,300 leden

van de Kaapstadsche gemeento, ens., is nu aan do orde, in verbaud waarmedo drio voorstellen worden
ingediend.

Ala punt vrm orcle worcit editor eerst do vraag gedaan, of de Memorie behandelci zal worden of
niet? daar or geen afschrift van was gezonden iiaar den Kerkeraacl van Kaapstacl.

Hot gevoelen dor meerderhoid is, dat zij niet in behancleliug lung worden genomen.
Us. C. Muller doot aanteekonen dat hij in do minderheid gestemd heeft.

1~ et~Ins~ti~ttmt Hot Vorsiag der Commissie voor het Instituut voor Uoofstoinrnen en Blindon werci flu gelezen;
~ en~i~~ aismede het Rapport der Commissie daarover in deze Vergadering aangestold, en ook dat van den

Hoofdollderwijzer van hot Instituut.
Do behandeling van doze Rapporten wordt tot morgen oehtend uitgesteld.

~~iR1en en Voorts worcit gelezen het Rapport der Commissie in zake do Gemeenten 0-len Lynden en
Adelaide.

Dc eerste twee aanbevelillgen, claarin vervat, worden goedgekeurd, viz, :—

1. Do Boeken, betrekking hebbende op do gelieele gemeellte, behooren thuis bij Glen Lyndon,
ala do oorspronkelijke Gemoonte; doch do Boeken, die betrekking hebben op de
afzondorlijke Gemeenten 0-len Lyndon en Adelaide, blijven arm do respectieve
Gemoenten behooren.

2. Adelaide worde ala oene Niouwe 0-emeente besehouwd, ala gosticht in April 1890.
3. Do aanbeveling, hior gevonden, ziet op hot deelgenootschap van hot Predikanten Pensioen

Fonds, door boide Gemoenten, waarovor reeds besloten is.
1-Jet Rapport der Commissie tot het maken van noodige bepalingen in vorband met hot

Hobreeuwsch, bij hot Admissie Examen vereiseht, wordt gelezen.
Dc Vergadoring is pas met de bespreking begonnen, als hot tijd is om to adjourneeren.
Afwezig zijn geweest de Ouderlingen van Kimberley en Pransehhoek on Us. Kriel.
Do Klaclnotulen gelezon zijndo, wordt hot dankgebed gedaan door Ouderling Badenhorst.
Geresumeerd en onclerteekend op heden, den 27sten November 1890.
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TWEE~EN~DERTIGSTE ZITTING.
Donderdag, den 27~ten~ Nove’inber 1890.

Do. Beijers doot hot gebed; daarna worden de Nctulon der sitting van gisteren goedgekeurd
en onderteekond.

Naar aanleiding van cone vraag door den Actuarius gedaan, omtrent do Avondmaalsviering Avondniaalsvie

door do loden der Synode, op heden avond, besluit de Vergadering to bekrachtigen, wat door den ~ ~‘°

Moderator in antwoord op deze vraag gezegd werd, namelijk dat, daar enkele Broeders slob be
zwaard achten over de wijze, waarop men bij do laatsto Synode heeft aangezeten, do leden bij
de viering heden avond aan eon gemeenschappelijken disch aanzitten sullen. Do Synode doet
dit, zonder daardoor eonigszins to erkonnen, dat do viering bij do vorige Synode niet Eon zija
geweest naar voorvaderlijk en sohriftuurlijk gebruik.

Do Vergadering besluit, dat or Zaturdag voormiddag cone sitting sal wordcn gehouden, ten
eindo hot work der Synode, zoo vroeg mogelijk, in do volgende week af to doen.

Aan do Ouderlingen van Robertson, George on Ladismith wordt verlof gogeven om mor
gen; ann Do. D. J. J. Rossouw om Zaturdag, en can DL du Toit, Beyers en Van Niekork en den
Ouderling van Middelburg om Maandag o.k. to vertrekken.

Hot Rapport der Commissie over hot Admissie Examen wordt verder behandeld Heb~eeuw~c!1T4i
Dr. Kotzd, gesecondeord door Do. Jooste, wil, dat in art. 159, V, do woorden “Gramma. E~me

tioche vragon,” can hot slot niet sullen verauderd wordon.
Do. van do Wall, ondereteund door Do. du Toit, stelt voor, dat, naar do aanbevoling der

Commissie, deze woorden vervangon sullen warden door vragen. over de Grammatica tot aan de
Syntaxis.

Do Vergadering vereouigt zich met hot Amendement.
§ 2 van hot Rapport, dat aldus luidt: “Dat do Bostuurs Commissi~n van hot South Afri

con on bet Victoria College gevracgd sullen worden eenon Docent in hot Hobreeuwsch voor die
Colleges aan te stollen,”—wordt dadelijk goedgekeurd.

Na korto discus~ie, worth insgelijks aangenomon ~ 3, dat aldus luidt: “Dat Examinandi,
vódr bun examen, ten minste d~n jaor behooron to wijden aan do studio der Hobreouwsehe taal.”

Een voorstel van Do, Strasheim, met Ouder]ing J. I do Villiers: “Dat do Kandidaat bewijs
zal leveren, dat Iiij voldaan heeft can bet hierboven aanbevolene,” wordt niet aangenomen.

Do Commissie ontvangt den dank dor Vergadering voor haar in dozen gedaan work.
Eon Supplemontair Rapport van do Commissio om to adviseoren omtrent hot work der P;igten dei~

Rings Zending Commissiën worth gelezen, en dadolijk goodgokeurd.
Do aanbovolingeu, daarin voorkomeade, zijn do twee volgende
1. Dat elko Ring op zijtio aanstaande gowone Vergaclering besluiten sal, of hij verkiest, dat

bet gold binnen sun rossort voor do Binnenlandsehe Zendiog vorsameld, door do Rings Zonding
Commissièn sal worden geadministrenrd. Terstond daarna sal hij van dit besluit aan do Sy
nodalo Binnenlandsoho Zending Commissie kennis gevon, die intussohon voortgaan sal om hot
geld to gebruiken, zooals tot hiertoe gesehied is.

2. Dat al hot geld, voor do Binnonlandseho Zending bijeengebracht, naar den Zankgolas
tigde sal worden gezondon, en door hem zal wordon uitbetaald op last van do Synodale Binnen
landeche Zending Commissie, of van do Rings Zonding Commissie, waar doze zelve het beheer
over bet geld heeft.

Do Rapporten betreffende bet Iustituut voor Doofstommen en Blinden worden nu besproken. Het Doofstoni.

Naar aaoleiding van Hoofdstuk I, doet Ds. Luckhoff, ondersteund door den Assessor, hot men Inetitunt.
volgende voorstel: “Do Vergadering, met blijclschap en dankbaarheid vernomon hebbende van
den grooton zegen, die or gorust heeft op hot work nan do Doofstommon Iuriohting, draagt bet
ann de Kerkeraden op, om to doen wat in bun vermogen is, dat :—
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L Ouders van Doofotomme hinderen in hunue respectieve gemeenten opgewekt worden om
vroegtijdig hunne kindoren to doen deelen in don zegen van die Tnrichting;

2. Voor do kinderen, opgezonden nit hunne gemeenton, de voile prijs botaald worde, hetzij
door do ouders, of door do botroklcingen, of door do gemoente.

3. Ouders verstaan de noodzakelijkheid van hunne kinderen do voordeelen van den vollen
cursus van acht jaren in do Innchting to laton genieten.”

Na besproking der zaak door Di. Rabie, W. Murray, Van Niekerk en Jooste, en Ouderling
Visagie, wordt hot voorstol unaniem aangenomon.

Do Commissie besproekt~ in Hoofdstuk II, No. 83 van hot Schema, waarvan do aanneming
door haar ontradea wordt.

Na toelichting door Us. du Toit, wordt dit punt spoedig door hem ingetrokken.
Op No. 84, dat aanbeveelt jaarlijks schikkingen to treffon om do leeriingen van het Insti

tuut, eenige geineenten onzer Kerk mat hunnen Onderwijzore te doon bezoeken, rappor~eert do
Commissie gunstig in Hoofdstuk ITT; welk voorstel dan ook dadolijk door do Vergadering wordt
aangenomon.

Hoofdstukken TV en V leiden tot geen besluit.
Door do Vergadering wordt besloten, dat het Rapport van den Hoofdonderwijzer in do Kerk

bode sal gepubliceerd worden.
Aan Us. W, Murray wordt opgedragen, volgens art. 12, (12), b, zijee mede-Commissioleden

aan do Vorgadering voor to dragon.
Do dank dor Vergadoring wordt toegebracht aan hot Comit~ van hot Bestuur, en aan do

Commissie over doze Inrichting, zoowel als ann do Onderwijzers, die daariu werkzaam zijn.
Zonclag onthei. Na komt in behandeling No. 152 van hot Schema, waarin aanbevolon wordt, dat Looraren

en Kerkeraadsloden Petities zullen doen toekenen togen do Zondagstreinen, onz.
Do ~odorator doot versiag van wat er door hem als Lid dor Moderatuur in dozen gedaan is,

sedort do laatste Synode, en raadt aan dat or eeno nieuwe Commissie zai worden aangestold, wel
kor loden in, of zoo na mogelijk bij do Kaapstad woonachtig ziju.

Do Vergadering wil hover, dat do oudo Commisssie, bestoande uit do Moderatuur en Do. W.
P. do Villiers, aanblijven zal.

Nu stelt Do. W. P. do Villiers voor: “Do Synode drage aan do Commissie op. ann to dna
gen bij do bevoegdo authoriteiten, om hot loopon van alle onnoodigo Zondagstreinen af to schaf.
fon, en om nile ander work, in verband met do treindienst, dat niet onvermijdelijk noodzakohijk
is, op den Zondag to stakon; en wanneer zij dit noodig oordeelt, aan do leeraren en Kerkeraads.
leden don N. G. Kerk op te dragon, petitios op to stellon en door do geheele Kolonie to laten tee
kenen.”

Door den Assessor ondersteund, wordt dit voorstel, nadat Di. Steijtler, A. Louw, W. P. do
Vilhiers, en Stegmanu en oudorling Sparenberg or vóór gesprokon haddon, met eenparige stem
men aangenomen.

Us. E. do Beer, ondersteund door Oudenhing Herholdt, dient vervolgeos ditvcorstolin,waar
medo do Vergadening zich inagelijks vereonigt: “Verder vormaant do Synodo do Predikanten,
Ouderlingen, Diakenen en Leden der Kerk, alsook alien die tot do Kerk behooren, zich tech vau
ahlo onnoodig reizen op den Zondog to onthouden.”

~i~biuik van Na do Pauzo worden Nos. 158 en 154 van hot Schema besproken, die maatregelen beoogen
sterken Drank. tegen do son do der Dronkenschap.

Na toelichting van No. 153, dat van den Ring van Graaff-Reinet nfkomstig is, door Us. C.
Murray, en ~an No. 154, dat van den Ring van Tulbagh uitgaat, door Ds. G. F. Marais, wordt
ook gelezen eon brief van het Bestaur den Weotelijke Sub-Commissie van de Zuid Afrikaansche
Matighoids Alliantie, waarin do modewoiking dor Synode verzocht wordt, tot hot bestrijden van
hot genoemdo kwaad.

Aan do discussie nemon dad Di. Stegmanu, J. W. Louw, Moorroes, E. do Beer, Rousseau,
~. Murray, U. Pienaar, Azn, Steijtler, A. J. L. Hofmeijr, Dii Toit on Van do Wall, on Ouder
hingen Van Schalkwijk, J. I. do Viliiers, P. J. Joubert, Visagie, Saaijman, Sparenborg, Norgarb
en Badenhorst.
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Ondor de discu~sie komen twee voorstellen ter tafel, waarvau hot eerste van Us. B, MarC
ehaud efkomstig, en door Us. Moorrees gesecondeerd, unaniem, en hot tweede, door Us. G. S.
Malan ingediend en door Us. 0-. F. Marais ondersteund, met cone zeor grooto meerderheid aan~
genomen wordt.

Ret eerste luidt aldus: “Be Synode verzoeko bet Gouvernement eorbiediglijk, bi~ do eerst~
volgende zitting van hot Parlement, cone Drankwet in te dienon, gegrond op die aanbevelingen
der Parlementaire Drankeommissie, waarin do meerderheid on do mindorheid dior Commissie
met elkander overeenkomen.”

Ret tweede: “Terwiji do Synode dankbaar erkeut, wat door do wetgeviog des lands tot
hiertoe gedaan is, om to trachton paal on perk te stellen aan do Dronkensehap, en ton sterkste
zich vereenigt met do aanbevelingen, waarin do Parlementaire Commisgie zich eenstemmig heoft
betoond, gevoelt zij toch, dat hot hare hoogo roeping is, ook do Kerk tot krachtdadige bestrijding
thor zonde op to wekken. Zij wil tht doen, door do voorgangers en ledon der gemeente op to
roepen hun zedelijken en christelijkon invloed tegen alle verkeerdo gewoonten in dit opzicht to
laten golden; toe to zion, dat do wotten des lands in dez~in strong gehandhaafd worden; en em
delijk, zoowel door prediking en persoonlijken arbeid, ale door gebed, dit kwaad in ‘s Hoeren
naam en tot heii der Gomeente tegen to gaan.”

Omtrent dit laatste voorstel wordt verder besloton, dot bet in zijn geheol, of gedeeltelijk, in
den Herderlij ken Brief zal worden opgenomen.

Aan den Scriba wordt opgedragen eon antwoord to zeuden aan hot Bestuur van do Matig
heids-Alliantio, do ontvaugst van den brief erkennendo, met bokendstelling van wat or door do
Synode in dozen is besloten.

Pa Kiarluotulen wordon gelezen, waarna Ouderling Basson hot dankgebod doot.
Geresumeerd en onderteokend, op hedon, den 28ston November 1890.

DRIEENDERTIGSTE ZITTINGe
Vri~jclag, den 28sten .1Vovember 1890.

Na gebed door Us. Rabie, worden de Notulen der Zitting van gisteren gearresteerd.
Do Ouderlingen van Cradock en Graaff-Reinet ontvangen verlof om aanstaanden Meandag to

vertrekken.
Do Synodo bepaalt dat hare zittingen op aanstaanden Dingsclag zullon gesloten worden.
Daar do voorstellen tot bet nemen van maatregoleu togen do Uronkensehap nog in behandeling Ceene ni~rei

zijn, wordt, volgens kennisgeving op gisteren geschied, hot volgendo voorstel door Dc. Stegmann~
ingediend, dat dadeliik unaniem wordt aangenomen: “Do Synode brengo tovens onder do aandacht ~ van Fo

der Regeering, dat hot, naar hoar oordeel, een dor Jringend vere~schte maatregolen ter bestrijding
van do oornatighoid in one land is, dat geene Lieentio voor Buiten Kantienen zal wordea uitgereikt,
wear er geene voorziening is voor politie toezicht.”

Op voorstel van Us. E. do Beer wordt besloten: C~ Be Synodo stelle eene Commissie aan, om de Indiening n:nu
besluiten in verband met do onmatigheid genomen, onder de aandacht der Regeering te brengen,~ °

en hnar eerbiedig to verzoeken cone Drankwet in to dienen, gogrond op do aanbevelingen door do
Synodo gedaan.”
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~ No. 148 van het Schema wordt behandeld, en, na toelichting door Vs. McGregor, ondoreteund
~nGzngbek door den Assessor, aldus gewijzigd, aangenomen: ~c De Synode neme maatregelen om eon Psalm

Jeug • en Gezangboek, ten gebruike van dejeugd, met Formulieren, gedrukt to krijgen, dat voor niet

meer dan E~n shilling zal verkrijgbaar zijn.
Do uitvoering van dit besluit wordt gesteld in handen der Commissie, aan welke opgedrag~n is,

voor eene uitgave van verbeterde zangwijzen te zorgen; welke Commissio thans wordt benoeind, en
bestaan zal uit Di. E. do Beer, W. P. do Villiers, A. I. Steijtler, A. J. L. Hofmeijr, N. Hofrneijr
en G. F. Marais.

~~o~ten Het Rapport der Commissie voor het Hugenoton godenkteeken, dat thans overwogen wordt
Iuidt ale volgt :—

Uwe Commissie heeft voor haar aandacht gehad do voorstellen bij doze Hoog~Forw. Vergade
ring ingediond.

1. Zij meent to moeten aanbevelen dat de Synode blijvo bij haar besluit, genomen in 1886: n.1.
“dat eon Gebonw gesticht sal worden in do Kaapstad tot een Zaal voor do Synodale zamenkomsten,
n~et Comit~-kamers, en een vertrek voor hot Kerkelijk Kantoor; en dat er eene Commissie zal
wordon benoomd” om dit ten uitvoer te trachten to brengen. Vide Acta XVI. p. 62.

2. Dat doze Hoog-Eerw. Vergadering collectanten benoomo voor do verechillende Ringen om bin-
non do eerstvolgende z~wee jaren voor doze zaak to collecteeren.

3. Dat deze coliectanten volmaeht zullen hebbea eon Secundus of Secundi to benoemen om hen,
indien noodig, to helpen met het werk.

4. Dat doze Collectanten verantwoording doen zullen van hun work can do “Permanente Corn
missie over hot Hugenoten Gedenktoeken.”

5. Dat van wogo doze Hoog~Eerw. Vergadering eon schrij von gericht worde aan do Zuster-kerken
in den Vrijstaat, Transvaal en Natal, om medoworking in doze za~k verzoekende.

11eet~~nten Oat do volgende Broeders benoemd worden ale Collectanton voor do verschillende Ringen:
c Urngcn,

Voor den Ring van Kaapstad, ... ... ,.. ... ... Vs. A. J. L. flofmeyr.
Paarl, .~ ... ... •.. ... Vs. Steijtler.
Tulbagh, ... ... ... ... ... Ds. P. D. Rossouw.
George, ,.. ... .., ... .., Vs. 0. 5. Malan.
Swollendam, ,.. .•. ,.. ... ... Vs. Loipoldt.
Burgheisdorp, ... .., ... ... Vs. B. P. J, Marohand.
Beaufort West, ... ... ... ... Vs. W. A. Joubert.
Graaff-Reinet, ... ... ... ... Vs. P. du Toit
Albanie, .., .., ... ... ... Vs. D. Marchand.
Oolesberg, ... ... ... ... ... Vs. W. P. Rousseau.

Moenende can onze taak hiermede eonigzins to hebben voldaan, noernen wij one, met hoog.
achting,

p. D. aossouw.
& I. STEIJTLEB.
0. VAN DE WALL.
J. H. EIOFM.EIJR.
P. J. PIENAAR, A.ZN.
C. F. LEIPOLDT.
A. McGREGOR.
GEo. S. MALAN.
J. A. SMUTS.
A. J. L. ROFMEIJR, Scriba.
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Met slechts ~éne verandering, wordt bet Rapport in zijn geheel aangenomen.
Deze veranderiag is, dat in § ~, op voorstel van den Assessor, gelezen wordt : “flat do Comm

missie voor het Hugenoten Gedezikteeken zich in correspondeutie stelle met de Broeders in den
Vrijstaat, de Transvaal en Natal, do Kerken allaar om hare medewerking in doze zaak verzoekende
en volmacht hebbe, orn collectanten in die streken aan to stellen, indien zuiks gewenscht en noodig
blijkt te zijn.”

Op voorstel van Do. Albertiju, wordt aan de hiorboven genoemdo Commissie ook opgedragen,
pogingen in bet werk te stellen, om van clan Kerkeraad van Kaapstad, van de Rogeering, en van
den Staderaad den benoodigden grotid of andere ondersteuning voor dit dool te verkrijgen.

De dank car Vergadezing wordt nu toegebracht aan de Commissie, welker Rapport thans
afgehandeld is.

Hot Rapport der Commissie over No. 61 en andere punten van het Schema worcit gelezon.
Naar aanleiding van No. 61, waarin bet maken van voorzienir~g voor cone betere bearbeiding Voorzienin~

van leden onzer Kerk, vooral in groote Gerneenten en op Dorpen, nanbevolen wordt, stelt do Corn- ~1jn~ ~

tnissie voor, in eden

§ 1, Hulppredikors aan te stellen, wear zuiks geschieden ken.
Na discussie, waaraan Di. D. J. Pienaar, A.zn. de Assessor, de Aetuarius, Reyneke, Moorrees,

C. Muller, Stegmann en Ouderling van Schalkwijk doelnernen, wordt besloten, op voorstel van
Ouderling Herboldt, ondersteund door ouderli’~g Biuwer: dat do woorden, waar zuiks gesohieden
kan,” veranderd worden in: waar liet door den Kerkeraaci noodig gecioht wordt.

§ 2, Gebruik te maken van do dienston van Zondelingon of Godsdienst Ondorwijzers, near
gelang van plaatselijke omstandigheden, ~elke nanbeveling do Vergadering dadelijk goedkeurt.

§ 3, Dat de huip van Oudorlingen door, of in overleg met, den plaatselijken Leeraar worde
ingeroepen, em bidstonden en korte godadienstoefoningen in do versehillende wijken der gemoente
to leiden. Hior stelt Do. 0. Murray gesecondeord door Do. Rabie, voor: “ Dat hot woord “Oudor
lingen” vervangen worde door .Kerkeraadsleden en anderen.”

Do. W. P. de Villiers, onderstound door Do. van Niokerk, wil claarontegen, dat do oorspronke
lijke aaribeveling blijve; waarmodo do Vergadering zich vereenigt.

§ 4, dat Leeraren, moer dan tot hiertoe, achtgeven op do bijzondore gavon en talenten van
jongelingen in hunno gemeenten, ten einde hen te ontwikkelen en aan do bevordoring van het Jiijk
des Heeren clienstbaar te maken; welke aanboveling dadelijk wordt geedgokeurd.

§ 5 bespreekt No. 62 van het Schema, waarin op do wenscholijkheid gewezen wordt van do
bonoeming van personon, die ornzion zullen naar die loden der Kerk, die buiton hot gebied van
gevestigde gemeenten wonen, met hot dool om hunno behoefton onder do aandacht der naaste
Ringen to brengen.

Do Commissie beveelt do aanneming van dit Beschrijvingspunt ann, met do bijvoeging, dat de
taak, hior vermeld, zal opgodragen worden ann do verschillendo Rings Commissi~n.

Na afstemming van eon Amendernent, dat “Verochillende Rings Comrnissiëa,” vervangen zal
worden door do Mocleratuur, wordt do oorspronkelijko aanbeveling aangenomen.

§ 6 handelt over No. 93 van hot Schema, waarin in zekere gevallen, eon ander dan hot Gods
Onderwijzers-Examon, aanbovolen wordt.

De Commissie raadt do aanneming van dit voorstel aan, met deze vorandoringen: dat in plaats rxamen voor

van “do geloofoloer” zal gestold wordon kennis van de Jioojdtrekken der Kerk Geschiederiis; en in ~
plaats van hot woord “ Gododienat Oudarwijzer” zal golezen worden Oetenaar en, Catechiseenneester.

Na discussie, waaraan deelnemen Di. W. P. do Villiers, van do Wall, ~G. Murray, do Assessor,
Jooste, Moorroes en Rousseau, wordt eon voorstol van Do. van do Wall, ondorsteund door Ouder
hug Sparenberg, dat do verworping van doze aanbeveling beoogt, niet aangonomen, en in plants
daarvan de aanbovoling dor Commissie, op voorstel van Do. Rousseau, door Do. Jooste gosecondoerd,
goedgekeurd.

Do Vorgadoring betuigt haron dank ann do Commissio, voor het work door hear in dezon
gedaan.

Ret rapport der Commissie, in deze Synode benoemd, om to adviseeren over zokere zakon, hot itappor~ over

Predikanten .Pousioen Fonds betreffonde. wordt gelozen. enseie~
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Hoofdstuk I bespreekt de deelneming aan het Fonda, indien mogelijk onder verzachtende
omstandighedeu, van de Gemeenten die nog geene deelhebsters zijn.

Hierop adviseert de Commissie, met opgave van redenen, dat dit onuitvoerbaar en niet wensehe
lijk is.

Be Veraadering vereenigt zich met d~t gevoelon.
Hoofdstuk II handelt over de vraag: Is hot mogelijk om eenige verandering—vermindering—

aen te brengen in de gepasseerde schuldbewijzen ~
Be Comrnissie antwoordt, dat, met het oog op het door haar reeds aangevoerde, dit ni~et raacl

zaarn is. Zij wijst echter aan, dat do jaarlijksche contributU~n aldus gewijzigd kunnen worden,
dat gemeenten in de eerste klasse jaarlijks £12 lOs. sullen betalon, en in de lagero kiassen £10,
£7 lOs. en £5. Ook is zij van oordoel, dat do rentekoers van heden af op gepasseerde schuldbe
wijzen sou kunnen vorlaagd worden tot vier per cent.

Ret hier aan do hand gegovene, zoowol wat do vormindering der jaarlijksche Contribution, als
de verlaging van den rentekoers, botreft, wordt door do Vergadering goedgokeurd; het laatste
gedeolte, nadat eerst ecu voorstel, om den rentekoers tot vijf per cent to verlagen, was afgestenad.

De Natalsehe Roofdstuk III adviseert, op do aanvraag der Natalsche Kerk, om toelating tot deelnoming aan
~ hot Ponds, dat dit goreedelijk kan toegestemd worden; on dat, tot dit einde, do verschillende
ten. gemeenton in Natal, zonder onderscheid in de vierde kiasse sullen gerangschikt wordon.

Do Vorgadering stemt hiorin toe, met dien verstande, dat do Gomeonten dozer Kerk, indieri
Zendelingen ale toegelaten, in alle opzichten naar do wetton voor do 0-emeenton onzer Kerk sullen bohandeld worden,

i(~flt tot Hoofdstuk IV spreekt eon oordeel uit over do vraag, of aan Zendelingen, die den grand van
Kandidaat tot den Hoiligen Dienst hobbon verkregen, aandeel ann hot Predikatiten Pensioon Ponds
sal worden verloend.

Ret gevoelen der Commissio is: “Ja, mits ann do door do wet gestolde voorwaarden worde
voldaan,” waarbij dan verder do aanbovoling gevoogd wordt, dat zij geplaatst dienen to worden ondor
do deelhebbers in do viordo kiasse,

Met dit oordeel stemt do Vergadering in.
Ds. van do Wall en Ouderling Bruwer versoeken nanteekening dat zij in do minderheid ge~

stemd hobben,
Na do Pause wordt een tweede punt, onder Hoofdstuk IV genoemd, behandeld, namelijk hot al

of niet verleenen van hot voorrecht van deolnemiug ann dit Ponds door den Zendoling Stephanus
Bofmeyr, van do Zoutpansbergen.

Do Commissie is van gevoelen, dat cUt kan geschioden ala een geheel en al exceptioneol geval,
dat niet als precedens sal mogen dionen.

Be Vergadering is hot hiormedo niet eens, en stemt dorhalve tegen do voorgestelde toelating.
Eene derde vraag, die onder do discussie ontstaan is, wordt flu besproken, of namolijk niet nile

geordende Zendelingen, al zijn zij ook niet kandidaten tot den Heiligen Dienst goweest, tot deel
fleming ann dit Ponds zouden kunnen toegelaten worden P

Do. Steytler met. Do. Reyneke wil, dat zoodanige toelating vergund zal worden, indien aan do
wet wordt voldaan.

Do. Roos, met Ds. J. W. Louw, bevoelt nan, dat or cone Spociale Commissie sal worden
benoemd, om dit punt to overwegen, en nan de volgende Syn ode to rapporteeron.

Geen dezer voorstellen verkrijgt do bij do wet vereischte meerderhoid van twee.dorden der
stem men.

~e~~erneente Hoofdstnk V heeft betrekking op do G-emeente Piquetborg die, op grond van Art. 396 § 1,q g. hare reobten en voorreohten op hot Pensioen Fuds verbeurd heeft.

Be Commissie dccli mede, dat deze Gemeento oogenblikkelijl≤e betaliug aanbiedt van al do
achterstallige contribution der vier verloopen jaron, met de renten er op vorsohuldigd tegen 6
per cent, maar vraagt om kwijtscholding der boete; en adviseert, dat do Synodo bet verzoek dozer
gemeento zal toestaan, onder do gestelcie voorwaarden, met suspensie van Art. 396, ~ 2.

Op voorstel van Vs. H. IViuller, ondersteund door us. Hauman, wordt dli advies aangenomen.
Ve,-zoek van Hoofdstuk VI beheist het gevoelen der Commissie over hot verzoek van den Kerkeraad der
Kerkeraud~der gemeento Laingsburg, in No, 131 van hot Schema vorvat, hetwelk is, dat niets do gevraagde
Laingsbuig. toelating belet, indien do gt meente slechts nan de door do wet gostelde eischon voldoet.
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Ondor do disoussie komt het echter aan het licht, dat do Kerkeraad dozer gemeente van do
toepassing van Art. 398 § 1, wenscht bevrijd te wordon.

Daar hot blijkt, dat doze gemeente, volgens wet, in 1885 aan hat Fonda had moeten deelne
men, bopaalt do vergadering, dat zij tot deoloeming aan hat Fonda, zonder boeto, sal toegelaten
worden, indion zij do inlogpenningen, contributién en renten van 1885 af inbotaalt.

Hoofdstuk VII bespreekb do toelating tot deelgenootsehap aan hot Fonds, waarop in No. 134 ~~vai~

van hot Schema gedoeld wordt, en waarom do Korkeraad van Simonsstad vraagt.
Do Commissie heeft geene bepaalde aanbeveling ann do vergadoring.
Da. de Beer, ondersteund door Pa. Buchner, wil, dat, van wege hare bijzondere omstandig

he den, d~ so gemeente, in do vierdo kiasso geplaatst, ala decihebster zal worden toegelaton van
1 November 1887.

flit voorstel wordt niet aangenomen.
Daar Ps. G-. Radloff, do vertegenwoordiger van do Vrijstaatscho Kerk bij doze Synode, op

bet punt staat cm to vertrekken, wordt hem do golegenheid gegeven, oen woord tot afacheid to
spreken, dat door don Moderator in naam dor Vergadering boantwoord wordt.

Hoofdstuk VIII van het voornoemde Rapport ziet op No. 137 van hot Schema, dat het verzoek~
bevat van den Kerkeraad der gemeente Petrusville, om voor hot Pensioen Fonda in do vierde kiasse
geplaatst to worden.

Dc gevraagde vergunning wordt door do vergadering verleend.
Hoofdstuk IX handelt over het verzoek van Ds. van do Wall, om eene toevoeging aan Art. 402 Veezoek van Do.Van Ce Wall.

der Kerkell3ke wetten, in No. 28 van hot Schema, waaromtrent bij do vroegere behandeling er van
in doze vergadering geen voorstel de vereischte meerderheid had verkregen, en dat nu, in gewijzigden
vorm, voor do Vergaderii~g wordt gebracht.

Do Commissie beveelt aan; “Pat eon Iieeraar, die den ouderdom va~i 65 jaren bereikt heeft, en
daarbij dertig jaren in do Evangelic Bediening werkzaam was, desvorkiezende, hot reeht zal hebben,
op pensioen af te treden met in achtneming van Art. 402, 1 en 2, 6 en d,” met welke aanbeveling
de vergadering zich vereenigt.

Voorts weiischt do Commissie, dat hierbij bepaald zal worden; “dat de op pensioen aanspraak
ma.kende Leeraar, voor dertig jaron werkzaam zal zijn geweest in do Evangeliebediening der Ned.
Geref. Kerk van Zuid Afrika.”

Do vergadering neemt dezo aanbeveling, aldus gewijzigd, aan: “Ifl de Rva~jelie 6edienin~y i~
Zuid 4frika.

Be Commissie ontvangt den dank der vergadering voor hot Rapport, dat nu afgehandeld is.
Op verzoek van Ps. Jooste wordt besloten, dat do gemeonte Maclean voortaan, voor het Predi. Be Gem Ce nt~

kanten Pensioen Fends, in do vieide kias zal geplaatst worden. ~I~ean ~oegc

Eon aanzoek van Vs. Rousseau, in naam van den Kerkaad van Albanie, om ook doze gemeente
jfl do vierde kias to plaatson, wordt niet toegestaan.

Eon Rapport van do Commissio van orde wordt behandeld, waarin medeo’ecleeld wordt, dat zij By i e f v aDiaken H. ~. c1~~
eenen brief van Diaken H. J. do Wet, van Kaapstad, onder hare aandacht hooft gehad, waarin hi~ Wet.

klaagt over zekere gezegden van Vs. Muller, in zijne redo over do Petitie uit do Kaapstad in No. 43
van hot Schema gonoemd.

Do Commissie is van oordeel, dat do brief niet gelezen behoort to wordon; omdat :—

1. Hot lezen daarvan eeno lange en nuttelooze discussie zou kunuen uitlokken;
2. Hot vooral, na don gezegenden afloop dor Kaapstadsche zaak, overbodig son ziju.
3. Ret niet vergoton nioet wordon, dat do Ring van Kaapstad hot work van gozegdon Diaken

in de Boven Kerk afgekeurd hoeft.
Do Vergadering vereenigt zich mob hot govoelon der Cominissie.
Ouderlingen Smuts en Van Niekerk en Dr. Kotzé vorsoeken, dat aangeteokond sal wordea

dat zij in do minderbeid gestemd hebben.
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~ Naar eanleiding van eene vraag van den Ouderling van Ac1oh~ide, vroeger ingediend, in
zake de deelne- verband met bet besluit der Vergaclering op do deelneming der gemeente Adelaide nan het
~ii~i GI~e~ Predikanten-Pensioen Fonds, stelt Dc. Stogmana voor, gesecondeerd door Dc. Roos: “Do
~ Synode spreke het ui~, ale vorkiaring van haar besluit, in zake de deelneming van do gemeenten
FoPd~. Glen Lynden en Adelaide nan hot Pensioen Fonds, dat do inlegpennirigen, die inbotaald moeten

worden ten behoove van do gemeente te Adelaide, golijkolijk sullen worden verdeeld tuissohen die
twee gomeenten.”

Bit voorstel wordt door do Vergaderiug aangenomon.
Be. Reijnoke verzocht aanteokening, dat hij in do minderheid goatemd heeft.
Do Kiadnotulen worden gelezen, waarna Do. D. J. Pienaar, A.zn., bet clankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 29sL~en November 1890.

~I. .~f’

VIER-EN-DERTIGSTE ZITTING.
Zaturdag, den 2 9sten November 1890.

DC. J. H. Neethling, J.zn., doet hot gebod, waarna do Notulen der Zitting van gisteren
worden goedgekeurd en ondertoekond.

Motie Over Brief Ale Motie van Orde wordt door Underling 3. P. Kriel voorgesteld, naar aanleiding van den
~i~Diaken Dc brief van Diaken H. J. de Wet, waarop do Commissie van Ordo gisteren gerapporteerd hoof t, dat

do Vergadering pogingen in bet werk stelle, om allo misverstand tusseben genoemden Diaken en
Ds. C. Muller uit den weg to ruimen. Ter bevordering van dit dool, wordt aan do Commissie, die
do minnelijke schikking beworkt beeft opgedragen do gowonsobto pogingen in bet work to stollon.

Vraeg yen Dc. Eeuo vraag van Dc. 0. Muller, omtrent eone verkiaring van Art. 14 (13), wordt overwogon.
~t~11~ ~trent Ale antwoord op die vraag wordon, na tooliohting door den voorsteller van hot doel dour hem

booogd, do volgonde voorstellon gedaan :—

Door Be. P. 3. Pienaar, A.zn., met Do. Reijneke “Do Vergadoring verwijzo deco vraag naar
eeno Commissie, ton eindo eon duidelijk goformuleord antwoord or op to geven.”

Door Ds. Maoder, met Ds. Van Niekerk: “Op do vraag: kan eon Kerkoraadslid, dat gekozen
was om gedeeltelijk den diensttijd van eon under to vorvullen, on daarna herkozen is, voor do
tweode maul herkozen wordon? wordo geautwoord, dat do twoede horkiozing in strijd is met do
bepalingen der wet.”

Door den Assessor, met den Actuarius: “Dat do gedoeltelijke dienst ale buitengewoon words
besohouwd, on niet gerokend kan worden bij den bij do wet gestelden termijn van dionsttijd.”

Door Underling Herholdt, met Underling J. 1. do Villiers: “Daar Art. 14 (13), duidelijk
spreekt, met betrekking tot do kiezing en den diensttijd van Kerkeraadsiodon, zoo wordo do voor
steller verwecen naar genoemd Artikel.”

Ret voorstel van Dc. Maeder wordt eangonomen.
Do Aetuarius geeft kenuis, dat hij Maandag, in naam van den Korkoraad van Kaapstad, en

met bet oog op hot geval, waarop do boveustaande vraag doolt, om dispensatio van Art. 14 (13),
cal vragen.

Rapport dec Ret Rapport der Oommiasie over den doop van kinderon boven 7 jaron, waarop No. 52 van
Commissle over 1. ~ Q 1. ,~ i ~. i
den Doop van UOU ~~0uema uOOiu, WOruu ge~ezen.
Kindoren boven
7 jaren.
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Do Commissie stelt voor: “Dat Art. 24, § 3, aldus worde gewijzigd: kinderen worden
gedoopt tot hun l5do of l6clo joar, met hot Doopsformulier voor kinderen. Hebben zij eeu
hoogeren ouderdom bereikt, dan met hot Doopsformulier voor volwassenen.”

Aan do discussie nemen deel: “ Do Assessor, Di. J. G, 3. Krige, U. Cilliers, Van Niekerk,
Alljortijn, D. Pienaar, R.zn., Stegmann, Meijer, E. do Beer, do Scriba, N. J. L. Hofmeijr,
Reijnoke, Leipoldt, Du Toit, Steij tier, Peplor, Mostert en C. Muller, en Ouderlingen P. 3. Joubort,
Norgarb en Herholdt.

Inmiddels komen ter tafel do volgende voorstellen :—

Van don Assessor, met Ds. Reijneke: “Do aanbovoiing wordo door do Vergadoring aange
l2omen, met toevoeging: in gevallen, waar hot blijkt, dat do Doop noodzakeiijk of gowenscht is,
naar bet oordeel van den leoraar en minstens eenen ouderling.”

Van Da. Maeder, met Us. D. 3. Pienaar, A.zn.: “Do overweging van dit Rapport worde
uitgesteid tot do volgende Synode.”

Van Us. Meijer, met Ouderling Groijvenstein: “Do aanboveling van do Commissie worde
niet aangenomen.”

Van Dc. C. Muller, met Vs. W. Murray: “In Art. 24, § 3, worden do laatsto woorden : “en
hieromtrent . . . . toegestaan” goroijeerd, en in plaats daarvan gostold: ‘ dan in seer
bijzonclere en d’ringende gevallen, door den Kerkeraad te beoordeelen.’”

Dit iaatste Amendoment wordt met 47 stemmen aengenomen.
Ouderlingen Van Sohalkwijk, J. I. do Villiers, Van Niokerk, Piena~r, Kruger on Groijven

stein, en Di. Steijtler en Scholtz verzoekon aunteekoning dat zij in do mindorheid gostemd
hebbon.

Hot Rapport der Commissio over Vrijburg wordt golezen, en met dank aangenomen. Daaruit uappoi~’t &~

blijkt, dat do gewezen leeraar zijn voile salaris hoeft ontvangen. Daar dezo gomoonte zich flu~ over
onder den Ring van Colosberg gosteld heeft, bestaat or goene noodzakolijkheid meer voor hot
aanblijven der Commissie, woshalvo zij ontbonden wordt.

Hierop komb in bohandeling het Rapport dor Commissie, om een Concept Regloment op to Rapp~t

stellen voor eon Examon, om Bijbelkenuis bij do kinderen van onze Kerk to bevorderon.
Dit Rapport wordt spoedig in ziju geheol met dank aaagenomen, en luidt als volgt : — Bii

Uwo Commissie heeft hiermede do eer hot volgendo aan te bovolon, viz.: dat in ons Wetboek
onder bet hoofd: “Godsdienst Onderwijs,” do volgende artikolon wordon ingevoegd :—

1. Er zal elk jaar in do maand Augustus van wege do Kerk door cone to bonoemen Corn
missie eon Examen worden gehouden ala eon toets van do Bijbelkennis, die in do
Scholen van one land wordt gevonden.

2, Leeraron, Onderwijzers of Bostuurders van Scholen, die aan hot Examen wenschen
dod to nemen, zulion aan don Scriba der Commissie voor hot Examon vóór hot eindo
van do maand Maart kennis geven, met opgavo van het getal kinderen, dat waar~
~cbijnlijk zich zal aanbieden. Zij zullen tovens al do noodigo schikkingon maken
voor eon geschikt lokani on hot noodigo opzigt.

3. Er zullon tweo rooksen van papioren zijn, ~én voor moor gevorderden, en ~n voor do
k~nderen die minder kennis hebben.

4. Er cal telkens in hot begin van het jaar aangekondigd worden over welk dccl der
Bijbelboeken hot Examen gaan cal.

5. Do plaatselijke Commissie zorgt voor allo kosten, en zendt aan do Hoofdeommissio
voor hot Examen tweo shillings voor elk kind om do kosten van drukwerk, onz.,
good te maken.

A. H. MOORREES,
J. R. ALBERTIJN,
ALEX. B. DANEEL, Scribe.

Kaapstad, don 26sten November 1890.
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~erk~raad ~ Eon brief van den Kerkeraad van George wordt gelezeu, verzoekende om dispensatie van
~ v~n Art. 14 (13), opdat do Brooder Ouderling, W. Robertson, die tot dit ambt herkozen is, nadat hij

Art. 14 (13). reeds vier jaren aebtoreen gediend had, als zoodanig kunno bevestigd worden.

Ds. Z. do Beer lioht dan brief toe en noemt do redenen op, waarom deze herkiezing heeft
p~aats gehad.

Ds. Stegmann, ondersteund door Do. J. D. Louw, wil, dat do gevrangde dispeusatie verleend
sal worden.

Oudorling P. J. van der Merwo, gesecondoerd door lJs. D. J. Pienaar, R.zn., stelt voor: “Bat
zij niet toegestaan worde.”

Do Vergadoring vereenigt zich met hot amendement.
VoorstelvanDs. Hot volgende voorstol van Ds. Steijtler wordt nu bosproken: “Do Synodo hechte hare goed
tritOezang: heuring aan bet gebruik van bet Engelseho Psalm- en Gezangboek, genaamd “Church Praise,” bij
~:1,11111~~ do Engelsobo diensten ouzer Kerk, zijnde hot slecbts eene vermeordering en verbetering van hot

Gezangboek, reeds vroeger door haar goedgekeurd, doch nu niet moor verkrijgbaar.”
Na korte discussie, wordt dit voorstel aangonomon. -

Do. D. J. Pienaar, A.zn., verzoekt dat aangeteekend sal wordon, dat hij in do minderheid
gestemd heeft.

Afwozig ziju gowoest: Di. Rabie, Rousseau. Moorroes, W. P. do Villiers, J. W. Louw, Van
do Wall, Boshoff, J. Marais, Retief, Bt~ijers, Van Wijk, Kriel, G. F. Marais en McGregor, en do
Ouderlingon van Wellington, Zwartland en Robertson.

Do Kiadnotulen gelezen zijndo, wordt het dankgobed gedaan door Ouderling van Niekerk.
Geresumeerd on onderteekend op heden, den isten December 1890.

VIJF-EN-]DERTIGSTE ZITTING.
Mac~ndag, den l8ten December 1890.

Het gebed wordt godaan door Do. W. P. do Villiers, waarna do Notulen van eorgisteron wor
den gearrosteerd.

Ds. W, P. do Villiers geeft kennis, dat hij vragen sal om revisie van hot beoluit der laatoto
z{tting, do veraridering van art. 24, ~ 3, betreffondo.

De herkiezing Op versoek van Do. Steijtler, in nasm van den Kerkeraad van Kaapstad, wordt diopensatie
~ ~ verleend aan genoemden Kerkeraad, van art. 14, (13), met betrekking tot do tweedo herkiezing

van Ouderling J. A. Smuts.
i~0~t ~ Het Rapport der Permanente Commissie van Revisie wordt bosproken.

Revisie.S Hot daarin voorkomende onder I, Nos. 1, 8, 9, 12, 15, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37,
38, 39 en 40, dio Nos. 52, 112, 93, 21, 70, 7, 28, 95, 33, 34, 29, 35, 10, 82, 148, 91, 22 en 40 van
hot Schema bespreken, blijken reeds afgehandeld to ziju.

Do Boschrijvingspunten die onder Nos. 4, 5, 6, 31, 17, 21, 32 en 34 behancleld worden, na
melijk 110, 111, 123, 124, 114, 145, 119 en 48 van het Schema, worden ingetrokken.

Be onder Nos. 3, 7, 10, 13, 14, 19, 20 en 23 genoemde aanbevelingeu op 109, 147, 12, 94,
144, 11, 14 en 116 van hot Schema worden onveranderd goedgekeurd.

Onder No. 2 wordt No. 108 van het Schema besproken.
Verseheidene voorstellen komon tot’ tafel, waarvan geen editor do meerderheid van stemmen

vekrijgt; zoodat art. 16, a en c onveranderd blijft.
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No. 11, doelende op No. 13 van hef3 Schema, waarin eene toevoeging aan art. 43 voorgesteld
wordt, geeft aanleiding tot eono disenssIe, waarvau do nitsiag is, dat hot beginsel eener wetaver.
ancloring, die nan hot beoogde doel sal beautwoorden, door Ds. Koot voorgestold, wordt aangouo.
men; terwiji don voorsteller wordt opgodragen don bijzonderen vorm dee voorgestelde wets bopa
hug later nan do Vergadering ter overweging voor to leggen.

No. 16 handelt over No. 113 van het Schema.
Do eorsto vier regels der aaubevoling van do Commissie op dit punt worden goodgekeurd;

waarop
No. 17, dat op No. 114 van bet Schema ziet, wordt ingetrokken, ~oodat do laatste twee regels

van de aanbevoling der Cornmissie, op do vier pas aangeduide volgende, vervallen.
Nos. 22 en 30 hobbon botrekking op Nos. 115 en 118 van het Schema.
Do Vergaderiug vereenigt zich met do onder doze Nos., die tezamen besproken worden, go-

dane aanbovolingen der Commissio.
No. 24 bohandelt No. 117 van hot Schema, dat do beslissende stem van den Voorzitter eener

Vergadering bespreekt.
Be Commissie kon tot geene eanstemmigheid op dit punt geraken.
Na discussie, wordt eon voorstel van Ds. Rabio aangenomon, dat ten doel heeft het bier be

sprokon wetsartikol, 12, (5), onvoranderd to laben.
Hoofdstuk II, 1, bospreekt hot voorstel, onder No. 120 van hot Schema genoomd, dat bhij

kens do acta van 1886, pag. 58, naar doze Conamissie verwezen is.
Do Vergadering vereenigt zich met hot hier uitgesproken gevoelen der Commissie.
Hoofdstuk II, 2, is reeds afgehandeld.
Hoofdstuk III, 1 en 2, worden door do Vergadoring goedgekeurd.
Hoofdstuk III, 3, is reeds afgehandold.
Hot Supplementair Rapport van dezelfdo Commissie wordt flu bohandeld, waarvan do aanbe

velingen onder I tot IV, over No. ~0 van hot Schema, onverandord goodgekeurd wordon.
Na do Pause verzoekt Oudorling Van Niekerk aanteokening, dat hij, bij do aanneming van

hot op No. 30 aanbevolone, in do miudorheid gostemd heeft.
No. 46 van hot Schema, dat insgelijks onder Hoofdsbuk IV besproken wordt, wordt op ver

sock van don inzender, tot do volgende Synode uitgesteld.
No. 69 van bet Schema, dat vervolgons bohandeld wordt, trekt de iuzondor, Ds A. J. L. Hof

meijr, in.
Do aanbevelingen onder V, voranderingen van art. 158, (1) en (2), ~ 2 en Bepaling XXXVI,

op pag. 149, o, Nos. 1, 2, 5 en 6 rakende, worden onvoranderd goedgekeurd.
In Lit. ci van do pasgenoemde aanbeveling wordt do voorgestelde verandering niet goedge

kenrd, njaqr worden de woorden: ‘met inachtneming onderzoek” woggelaten; terwiji
voorts besloton wordt het alzoo onder ci staande tot niouw artikol to makeri.

No. 86 van het Schema, dat voorts behaudeld wordt, wordt door den inzender ingetrokken.
Na komt in behandeling bet Rapport der zelfdo Commissie op het Versiag van do Commissie

voor het Korke]ijk Kantoor over hot Predikanten Weduwen Fonds.
Over do aanbevolingen, die hier gevondea wordon, stommen, op grond van art. 393, alleen

do Predikanten.
Al do aanbeveiingen van dit Rapport wordLu goedgekeurd, met do voigende uitzondoringon:
Dat in do aan beveling, onder No. 4, het woord “documenten” veranderd wordt in Emolu

mentem; on
Dat, in do plaats der aanbovehing ondor No. 9, op voorstel van Us. Stoijtler, gesteld worcit:

“Hot Predikanten-Weduwen Fonds worde belegd, door middel van do Korke!ijke Kantoor Corn.
missie, in eene Kamer of Kamers van onboperkte verantwoordeiijkheid, of in Gouvernoments
effect on.”

Voorts worden artt. 389, 390 en 391 aan cone Commissie opgedragen, bestaande uit Di. Steijt.
icr en B. Marchand, om do bewoording daarvan met het, onder No. 9, op art. 390 genomen be
sinit in overeenstemming to brengen.
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Eindelljk wordt besproken bet Voorloopig Rapport van de Permanonte Commissie van Re
visie, dat in zijn geheel wordt aangenomen, mob slechts doze ~ne verandering, dat in do aanbe
young, onder II, do woorden “Quaestor van hot Foods” veivangen worden door zaakqelastigde.

Be dank der Vergadering wordt aan do Commissie van Revisie toogebracbt voor het be1ang~
rijke work, dat zij in dezen heeft gedaan.

Do Vergadering keert nu terug tot bet onafgehandelde deel van bet Rapport dor Commissie
over do Foudsen op bet Predikanten Weduwen Fonda.

V~rzock ~auD~, Ret handelt over eon versoek van Do. Bamberger, om zijne jaarlijksehe Bijdrage tot het
1’ ~ Predikanten Weduwen Fonda van £5 tot £3 verminderd to krijgen.

Op voorstel van Dr. Kotz6, ondersteund door Us. Radloff, wordt do gevraagdo vergunuing
toegestaan, nadat een voorstel van Us. Maeder, ondersteund door Ds. C. Muller, om deze vergun~
fling to weigeren, was afgestemd.

Ret voorts genoemde sehrijven van Do. Turnbull, nit cut Fonds onderstouniug vragencle voor
den krauken Brooder, Us. Craig, wordt niot behandeld, daar deze Brooder in do afgeloopen week
zijno couwige rust is ingegaan.

Noa~ 123 en 124 van hot Schema, daarin mode besprokea, zijn reeds afgehandeld.
Do Moderator benoemt no, op grond van art. 12, (12), § 2, Us. Moorrees als Vooraittor der

Commiosie tot bet afnemen van hot Exarnen ter bevordering van Bijbelkeunis, met verzoek dat
hij zijne medeledon aan do Vergadering zal voordragon.

Ala Commissio voor do zending ondor Israel worden beaoomd Di. P. D. Rossouw, 0-. W.
Stegmanu, W. P. do Villiers on A, J. Ti. Hofmeijr.

Afwezig zijn geweest Di. W. P. Rousseau, Kriel, D. Pieuaar Ran. on J. H. van Wijk.
Na bet lezen der Kiadnotulen, wordt hot dankgebed gedrvin door Us, A. J. Ti. Hofmeijr.

0-eresumeerd en onderteekend op heden, den 2dea December 1890.

ZES~EN~DERTIGSTE ZITTING.
Din,gsdag, den 2den December 1890.

Na gebed door Us. Radloff, worden do Notulen doe sitting van gisteren goedgekeurd en on
derteekend.

Wijziuing van Volgens opdracht van gisteren, stelt Ds. Koet do volgende w3jziging van art. 43 der Kerke
Art, ~ lijke wetten voor, dat door do Vergadering dadelijk aangeuomen wordt: “Bij overlijdeu of bij het

ontstaan van hindernissen om zijn ambt behoorlijk waar to nemen, sal do Prasses des Rings do
boeken en papieren, ens., op het Quaestoraat en Scribaat betrokking hebbende, opeischen en san
eenon diensidoendon Loeraar, Lid dee Ringsoommissie, ovordragon, om in diens plaats be fungee
ron, totdat do Ring eon opvolger sal hebben aange-~teld. l3ij afwezigheid van den Soriba, sal de
Praeses een tij deiij ken plaatsvervan gee bonoemen.”

Eén punt in het Rapport der Commissie over do Fondsen, dat nog niet besprokon is, name
lijk § 5 onder bet hoofd Predikanten-Weduwen Fonds, wordt, ussr hut voors~o1 dee Commissie,
in handon der Permanente Commissie Van Revisie gesteld, ten fine van Rapport bij de volgencle
Synode.
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In bet Rapport der Commissie over do Zending komt eene nanbeveling voor, naar aenleicling ~

van hot Versiag over het Godsdienst-Oncleowijzers Examen, dat, op voorstel van Ps, Babie, aldus G~sdie~st On
gewijzigd, aengenomen wordt: “Zij die hot Gouvernements Elemeutair Onderwijzers- of hot~ t~

I~1atriculatie Exarnen hebben afgelegd, sullen bij het Godsdienst Onderwijsers Examen alleen in
die valiken warden geèxamineerd, die in voornoemde Examens niet zija begrepen.”

Op voorstel van Ds, W. P. de Villiers, oudersteund door Ouderling Sparenberg, wordt beslo- ~ bePftalri.
ten : “Daar er in somniige gemeenten dor Kerk groote gedruktheid bestait nit verschillende oor
zaken, en eon diepe behoefte gev eld worcit nan gemeenschappelijke verootmoedigiug en gebed
om redding nit den nood, zoo bopaalt d~ HEerw. Srnode Zondag,~den l4den December, als Bid
deg in die gemoenten, waar de druk gevoeld wordt, en in nIle andere, die zich met haar in het
gebed kunnen vereenigen.”

Do wijzigingon van artt, 389, 390 en 391, door do besluiten van gisferen nooclzakelijk go- ~i~in~ van
maakt, worden door Di. Stcijtler en B. Marcliand voorgedragen, on door do Vergadoring aange
no men, luidende ais voigt:

Wijzigingeu van artikelen 389, 390, 391, vilgens geuomen besluit dor Vergadering, in do
belegging van hot Predikanten Wed uwen Fends.

Art. 389. Do ontvangst der Revenuen van do Deelhobbers blijft opgedragen non den Zaak
geiastigdo (zie art. 350) met wien men bapaaldeiijk over do zaken van hot Fonds kan correspon
deeren, en bet beheer van het Fonds berust bij do Kerkelijke Kentoor Commissie die hetzelvo
beleggen sal in eene Kamer of Kamers van onbeperkse vorautwoordelijkheid of in Gonveruomouts
Schuldbricvan (Goverumeot Stock) a. 5. c. ci. a. vervalien.

Art. 390. Do Zaakgelastigdo geeft versing van den Stact van hot Fends in do maondon Ja
nuari on Juli, welk versiag door hm ter informatie van do Doclhehbers, ten eeste in hot officiecle
orgaan der Kerk sal worden gapiaatst, na geauditeerd en geteekend to zijn.

Art. 391. Bijzondere bepalingen voor den Zaakgelastigdo als Qnaestor vao dit Fonds:
a. H~j ontvangt van de Quacstors der Ringen al do contributit~n dor Deelhebbers en andere

ponningen. weike ten behoove v~n het Fond] in de onderscheidene gemeenten ziju ingezarneld, en
verantwoordt dezelve sender versuim in hot officiëelo orgaan der Kerk.

5. blijft.
a. blijft.
cZ. Rij betaalt do woduwen ailo drie maanden.
a. yak nit.
f. Voor dezo diensten storte dit Fonds jaarlijks £75 in do Synodalo kas.

A. STEIJTLER.
B. P. MARORAND.

2 Dec. 1890.

Ret Personeel der hieronder staancle Commissiën zal zijn als volgt:

DE SYNODALE ZENDINC C0MMIsSIEN.

rooi’ as ~e Bulfeirlandselie Zeitdiny:
PD. N. J. Hofrneijr, Th. Prof., A. Murray, J. I. Marais, Th. Prof., P. J. 0-. de Vos, Th. Prof., ~e1:~on~ee11d1er

en J. H. Neeth1in~, Sen., Seciefauzs. Zenaing c
rnissic.[oor Oit~e Binnenlandsejie Zenc1in,~j :

PD. W. Murray, H. C. do Wet, C. Barn, P. 5. Botha, Scarefails. onl1aer

Zending C o rnCO2JMISSIE VOOR RET KEEKE-KANTOOR. missie.

PD. A. Murray, 0-. van de Wall, A. P. Luekhofff, J. H. Neethling, Sen., A. A. Louw, C. F. J.~
Muller; Ouderlingen J. A. Barn, J. P. de Villiers, en de heer C. C. de Villiers.

ZONDAGSCHOOL Co~iMIssIE.

PD, Chas. Murray, J. A. Buchner, C. F. J. Muller, 0-. Malan. rcrsoneelae
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PEn~IANENTE Co~mnssIE VAN REvIsIE.
c10 PD. Dr. Kotze, G~. F. Marais, A. A. Moorrees, C. F. J. Muller, C-. Seholtz.

CoM~nssIE VOOR HET 1-IUGEN0TEN G-EDENKTEEKEN.

Dc Moderatuur, Prof. Marais, PD. 0-. W. Stegrnann, Reyneke, P. P. Rossouw; Ouderlingen
C. C-ic en P. Marais.

C0MMIsSIE VOOR HET GODSDIENST ONDERWIJZERS EXAMEN.

lTow 7te~ We~te~ijke deel der Ker~:
.;rti~~ Us. J. H. Neethliug, Sen.,

P. A. Strasheirn,
E. Z. J. de Beer,
C. Rabie.
P. S. Botha.

T~oo,, Jiet Qostelif/ce deet der Kei’Jc
Pn~,zai’ii : Us. J. H. Hofrneijr, Sr.,

,, B. B. Keet,
,, J. A. Joubert, M.A.

C. Murray.

Ds. P. P. Rossouw,
0-. Murray,
J. C-. J. Krige,
J. A. Buehner,
C. Barn.

iS’edundi: Vs. J. Roos,
A. Moorrees,

,, J. C. Reyneke,
,, W. P. Rousseau.

TOT DE HEILIGE ThENST.

Seeundc Us. E. Z. J. cle Beer,
A. McGregor,
A. A. Louw,
J. A. Buchner,

,, C. F. Marais,
C. Barn,
P. A. Strasheirn.

Con~IIssIE VOOR DE OPVOEDING.
~i~n~lder PD. A. Murray, A. McGregor en E. Z. J. de Beer.

CURATOREN VOOR DE N0RMAAL- SCHOOL.
U~oneel d e PD. A. Murray, A. McGregor, J. J. Kotz~, Th. Dr., A. J. Steijtler,
Noimaal School.

I-leer S. V. Hofrneijr. Us. A. B. Luekhoff, Secreta,i’is.

Co~I~1IssIE VOOR SPECIALE-PREDIKING.

A. A. Louw, Wel-Ed,

PD. P. J. 0. dc Vos, Th. Prof., W. Murray, P. D. Rossouw, J. R. Albertijn.
Pe Vergadering gaat flu over tot de bespreking van de Punten van bet Schema, die nog niet

overwogen ziju.
No. 17 wordt genoemcl, doch blijkt afgehandeld te zijn door de besluiten op gisteren genomen.
No. 102 vervalt, daar do voorsteller vertrokken is, en niemand bet overneemt.
No. 105 worcit toegelioht door Us. Leipoldt.

Go~-dkoope tit- Naar nanleicling hiervan stelt Ds. van der Merwe, ondersteund door ouderling P. J. van der
~Merwe, het volgende voor, dat aangenomen wordt: “Eene Comtnissie wordo benoemd om, zon~

der uitstel, ecu goecikoope uitgavo, met verkiaringen, van do Bolijdenisschrif ten van ouze Ned.
GereF. Kerk to laten drukken en te verspreiden.”

Uitgave van Voorts doetDs.Leipoldt,gcseoondeerd door Ds. Reijneke, het volgendo voorstel, dat insgehjks
Tr~ta~tjes. aangeunmeu wordt: ‘~ hone Comrnissie worde bonoemcl. orn eenvoudige, populaire Tractaatjes nib

to geven en to verspreiden, die ten dod hr~bbeu do Leden ouzer Kerk met onze kerkleer, en bet
verschil doreelve van do le r van andere Kerkgenootschappen en Seeten bekend to maken, o~n ooze
Leden voor af~al vau once Kerk to bewaren.”

Personeel h e t
Itugenoten Ge—
dcnkteekc-n. C-.

Personeel h a t
Godedienet On—
dorwijoers E~a—
mc ii.

ConnssIE TOT RET EXAMEN VAN KANDIDATEN
Personcel dec Pii,ec€i’ii : Us. J. H. Neethling, Sr.,
K~ndiJatesi tot A. Murray,do H, Dienst.

0. van de Wall,
A. P. Luckhoff,
C. F. J. Muller,

,, C. Rabie,
,, J. J. Kotze, Th. Dr., Se.”iba.

P’r~jneel d cc
S~ciele Preth—
ksng.
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No. 106 worth toegelicht en voorge-told door Do. W. P. do Villiers, en ondersteund door Ds,
Stoijtler, nanaelijk, dat do Synode we~r in correspondentie trede mob do 0-ereformeerde Korke~ in
Nederland.”

Na korte discussie, wordt dit voorstel afgestemd.
No. 107, handelendo over eene uitnoodiging aan onzo Kerk, dat zi~ zioh op hot Presbyte

riaansche Concilie van 1892 sal laten vertegenwoordigen, worth besprokon.
Do. W. P. do Villiers, gesecondeerd door ouderling Sparenberg, otelt voor: “Do Syn ode ver

klaart, aan het verzoek niet to kunnen voldoon,”
Do. Maeder, ondersteurid door Do. Rabie, heoft dit Amondoment: “Onzo Kerk late zich op e~o~

liet Presbyteriaansehe Concilie van 1892 vertegenwoordigen, en do keuse van den Afgevaardigde Presbyt~aan~

of do Afgovaardigden worde aan do Moderataur overgelaten; zulk~ editor te gesohieden zonder sehe Cone, e.

bezwaar voor de Synodalo kas.”
Do Vergaderirig vereenigb zich met het A.mendement.
No. 122 wordt besproken.
Op voorstel van Us. U. J. Pienaar Rzn., wordt dadolijk besloten: “Do Synodo oordeelt, dat

deze zaak bij den Kerkeraad of den Ring tehuis bohoort.”
No. 130, waarin do Synode govraagd worth de Gemeonto St. Stephens to huip to komen, op- ~G~nieenteSt.

dat hare drukkende schuld vorminderd worde, worth door Ds. M. C. Botha toegelicht.
Op voorstel van Do. E. do Beer, ondorsteund door Do. Buchner, worth besloten: “Do Synode

bevelo de Gemeenten der Kerk aan, Nj wie or aangeklopt sal worden ten behoevo der St. Stephens
gemeento, de uiterste milddadigheid in het holpen afdragen der op do gonieento drukkende
schuld.”

No. 189 komt in behandeling.
Ret volgende voorstel, naar aenleiding hiervan door Us. U. J. Pienaar, Azn. ingediend, en~

door Do. Leipoldt ondersteund, wordt aangenomen: “Ale antwoord op do vraag, vervat in Be- he t Huelijk
noodzakehjk.schri;vingspunt No. 189, worde verwezen naar art. 15 (8) onser Kerke1ijl~o Wetben en Bepahugen,

wearuit genoegzaam blijkt, dat do Ned. Gerof. Kerk, ofscboon hot huwelijk door Burgerlijko
Huwelijks Beambton bevostigd, niet voor onwettig houdende—de Kerkelijke Jnzegening van hot
Huwelijk voor hare eig000 loden noodzakelijk acht.”

No. 140 wordt, bij afwezigheid van Do. Groenewald, door Us. Kriel overgenomen; doch, na
eenigo beopreking, door hem ingetrokken.

Nos, 146 en 150 wordon mode ingetrokken.
No. 149 wordt, bij afwezigheid van Us. D. J. Pienaar, Rzn, door Ds. E. do Beer overgono.

men en toegelicht, doch, na disoussie, ingetrokken.
No. 151 wordt door Do. C. Murray toegelicht, en dadelijk aangenomen.
Do Moderator bonoemb den Voorsteller, om nog vier loden voor to dragon, die met hem do

Commissie voor do Kerkbode zullen vormen.
No, 155 wordt aangenomon; terwiji san Do G. F. Maraio wordt opgedragen do overige le

den dor Commiooio voor (Jhriotelijke Jongelingen Vereenigingen voor to stellen.
No. 156 wordt, op verzoek van Dr. Kotzé, uitgesteld tot do volgende Synode.
Daar in bet onder Nos. 157 en 158 vcorgesteldo reeds door do wet voorzien is, worden deze

punten alo afgehandeld beochouwd.
Na do Pauze worth do Herderlijke Brief golezen en, op voorstel van Dr. Kotz~, ondersteund

door den Assessor goedgekourd; waarna den opstellers daarvan do da!~k der Vergadering worth
toegebracht.

Eon brief wordt gelezen van den Superintendent Geueraal van Onderwijs, in antwoord op het
scbrijven van do Commissie, door do Synode benoernd, om do beoluiton over hot Hollandsch op van OnderwiJe.

Scholen aan do bevoegdo authoriteiten bekend to maken.
Op voorstel van Do. Moorrees, worth besloten deze brief, in hot Hollandsch vertaald, door

den druk verkrijgbaar to stellea.
Be volgonde Commissiën worden benoemd :—

17oor do KeT1c1~ode: Di. C. Murray, G. F. Marais, 3. C. Reyiieke, 3. F. A. de Villiers, P. van der~
Merwe en G. W. Stegmann. boae
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JoxlingsVer- Poor de ~Ton~qe~inye T7ereeni~i~n~jea: Di. G, F. IV[arais, G. W. Stegmann, J. A. Buchner, A. J~. L.
Hofmeijr en A. Moorrees.

Uitgave derFor- J?oo,r de Ui4çiave der Foi~mulierem: Di. W. P. de Villiers, P. B. Rossouw, P. van der Merwe en
mulzeren en van
Tract~atjes. ~i. luurray.

Yoor de U’h’gave van Tiactaafje.s: Di. Leipoldt, C. F. J. Muller, Reyneke, W. P. de Viffiers en
Stegmann.

~wee Voors~1- Do volgende t~vee Voorstellen, door Us. Strasheim eenige weken geleden ingediend, worden
Strasheim. onveranderd aangeiiomen: “Aan Art. 402, 2, (a), ~vorde toegevoegd : ‘Voor de Professoren van het

Theologisch Seminarie zal dit Tweede Certificaat uitgaan van het Collegie van Curatoren der Kweek
school, en voor den Zaakgelastigde van de Commissie van Toezicht over hot Kerkelijk Kantoor.’”

“In Art. 402, (b), worde, na het woord. ‘Gemeonte,’ gevoegd: . of het Fonds waaruit de Inleg
pennillgen betaald zijn.’”

Op voorstel van Us. D. S. Botha worcien, in Art. 213, 3, d.c woorden “Onder de Heidenen”
weggelaten; en in Art. 203 het woord “Penniugmeester” veranderd in Beeretaris.

Commissie in Op voorstel van Us. Steijtler wordt besloten: “Be Synode stelle eene Commissie aan, om aan
~ zoek bij het Parlement te doen, om verlof te geven ann Leeraron cm, zoo dikwijls zij het mochten

Lands kas. noodig achten, van standplaats to verwisselen met behoud van salaris nit ‘s Lands kas.” (Zie Aeta
van 1883, pag. 24.)

Als Commissie om gevoig te geven nan dit besluit, worden benoemci: Di. Steijtler, Van de
Wall en C. F. J. Muller.

Cominis~ie voor Als Commissie voor hot Doofstommen Instituut: Di. W. Murray, A. U. Luckhoff, 0-. S. Malan,
bet lootatom—
men Institnut. J. F. A. de Villiers en F. B. Conradie.
Afgevaardigden Als Afgevaarthgden onzer Kerk naar do Vrijstaatsche Synode worllen aangesteld Di. W. P. do
ataatseheSyno~e Villiers en J. W. Louw; en als hunne Secundi, Di. Scholtz en M~eder; en
Afgevaardigden Naar d.c Transvaalsche Algemeene Vergadering, Di. Moorrees en J. H. van Wijk; en als hunne

de Trans- Secundi, Di. U. J. Pienaar, A.zn., en N. Hofmeijr.

Betuiging va n Het volgende voorstel van den Scriba wordt met eenparige stemmen, zonder discussie, aange
nomen: “De Vergadering, met leedwezen vernomen hebbende van de ernstige en voortdurende onge

van steidheid van den Brooder Oud-Ouderling 0-. C. 0-ic, acht hot eenen plieht der broederlijke liefde,
njne beproevin- zoowel als der dankbaarbeid jegens hem, voor do vole en gewichtige diensten, zoovele jaren lang in
~tfl~ verschillende betrekkingen, en vooral als Qntcstor van hot Predikanten Pensioen Fonds, nan do

Kerk bewezen, hare innige deelneming in zijne beproevingen to betuigen, en hem van harte toete
bidden dat hot, door do nabijheid van den Heer Dien hij dient, in den avond van zijn level al meer
licht zal wezen, totdat do voile dag des hemels voor hem daar zal zijn.”

Dc Vergadering besluit dat do volgende Synode over vier jaren zal gehouden worden, en wel to
jaren. Kaapstad op Donderdag in de derde week van October.

Op voorstel van Ds. Steijtler besluit do Vergadering den Scriba een Donatie van £20 en den
Assistent Scriba cello van £15 toetekennen.

Op voorstel van Us. A. J. L. Hofmeijr, wordt besloton, dat den Koster eon gesehenk van £5
zal worden gegeven voor bijzondere dienston ‘s avonds bij Commissie Vergaderingen; terwijl ook
aan zijnen Bediende eon geschenk van £2 lOs. wordt toegekend.

Idoeten des Spe- Eindelijk overweegt do Synode do vraag hoe d.c kosten der Speciale Rings Vergadering van
ge van Kaapstad zullen worden vergood, en besluit de meerderheid dat zuiks uit de Synodale Kas zal

geschieden.
Ann do Synodale Opvoedings Commissie wordt opgedragen voor hot afnemen van hot Examen

ter bevordering van Bijbelkennis to zorgen; waartoe haar personeel, voor dit dod, met twee leden
vermeerderd wordt, viz.: Di. J. H. Hofmeijr en J. C. Reyneke.

van aeli- Be Assessor vraagt voor eon oogenblik hot woord, en zegt dat hij, in naam der Broederen, eene
er~r, deu aangenarne tank to vervullen heeft. AIs blijk van hunne hoogachting en liefde jegens den bog

Eerw. Moderator biedt hij, in hunnen naam, een gouden zakhorologie hem ann, met d.c betuiging
van hunne waardeering van zijne voorkomendheid en vriendelijkheid bij hot leiden der Vergadering;
en wenscht hem voor de toekomst Gods rijksten zegen in elke betrekking des levens toe.

Be Moderator bedankt op hartelijke wijze voor dit blijk van erkentelijkheid.
Te 7 nrc komt do Vergadering nogmaals bijeen, en wel tot de plechtige openbare smiting.
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Ps. J. R. Albertijn beklimt den kansel, laat zingen Psalm 146, vs. 1, leest het laatste gedeelte
van Efeze 3, beginnende van het l4de vers, waarna hij voorgaat in het gebed.

Als Gezang 143 : 7 en 10 gezongen is, spreekt hij een gepast woord naar aanleidiug van Efeze

Na het gebed, dat hierop volgt, wordt gezongen Gez. 48, vs. 10.
De werkzaamheden der Vergadering besluitende, benoemt de Moderator nog Ps. W. A. Joubert, Ds. W.~A. iou-

cm de volgende Synode te sluiten, en Ps. G. A. Scholtz als zijnen Secundus.
Voor dat de Vergadering uiteen gaat, dankt de Assessor, in naam der Synode, den Kerkeraad en

de leden der Gemeente van Kaapstad voor de vriendelijkheid waarmede hare leden her ontvangen en
ten allentijde behandeld zijn; aismede voor het gebruik van de Groote Kerk, aan haar afgestaan,

Ps. Steijtler bedankt den Moderator, voor de bekwame en onpartijdige wijze, waarop hij het
Voorzitterschap bekleed heeft.

Na een kort woord van den Moderator wordt, na gebed door Ps. Strasheim, de zegen uitge
sproken, en deze Zeventiende Vergadering van de Synode der Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika
gesloten.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den 2den December 1890.

ANDREW MURRAY, Mod. Syn.
J. H. NEETHLING-, Assessor.
J, H. HOFMEIJR, Scriba.


