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Dunderdag, den l8den (Jeiubei, 1894.
Gelijk in de laatste Synodale Vergadering besloten, komen de leden dezer Synode in de Consistorie
kamer der Groote Kerk, in de Kaapstad, op bovengenoemden datum bijeen, en wel fe half lien ure
in den morgen.
Dc aftredende Moderator, Vs. A. Murray, neemt den stoel in, laat zingen Ps. 100 : 1, en verzoekt
den Assessor voor te gaan in bet gebed, waarna liij de geloofsbrieven opeischt, die, na indiening,
gelezen worden.
Ter Vergadering zijn opgekomen :—
-

Uit Kaap$tad, Vi. J. J. Kotzé, Theol. Dr; A. I. Steijtler, A. Moorrees, en C. S. Morgan en de
Ouderlingen J. A. Smuts en P. F. Lindenberg.
,,
Slellenbogchi, Vs. 3. H. Neetbling, en Ouderling P. J. 0-. de Vos, Theol. Prof.
Paarl, Ouderling S. J. van der Spuy.
Zwa,fland, Vs. C. Rabie, en Ouderling C. A. de Greeff.
Tidbayk, Us. J. A. Büehner, en Ouderling A. 3. Malherbe.
Graaf-Reinel~, Vs. C. Murray, en Underling J. F. Muller.
SweUendant, Vs. J. H. van Wijk, en Ouderling V. S. Steijn.
Oaledon, Vs. J. 0-. J. Krige, en Ouderling 3. S. Jo Roux.
G’eolqe, Vs. Z. J. de Beer, en Underling H. P. Raubenheimer.
,,
Uiteiiliage, Vs. D. J. Piena.ar, A. zu., B.A., en Ouderling J. 0-. Andrews.
Oradock, Vs. J. C. Reyneke, en Ouderling M. J. du Plessis.
Bean/ott West, Vs. L. Hugo, en Ouderling J. P. Pienaar, 0-. Zn.
,,
Somerset West, Vs. P. J. Pienaar, en Ouderling J. W. H. Theunissen.
,,
Worcester, Vs. W. Murray, en Ouderling P. F. Hugo.
Somerset Qosi, Vs. 3. H. Hofmeyr, en Underling A. 3. P. Louw.
Jhtrlianville, Vs. A. D. Lückhoff, en Ouclerling J. P. Bosman.
Glanwjll jam, Vs. C. F. Leipolcit, en Ouderling A. J. Mouton.
Oolesber9, Vs. 0-. A. Seholtz, cxi Ouderling P. J. du Plessis.
Wyn6erg, Vs. P. A. Strasheim, en Ouderling J. A. vali Niekerk.
,,
Glee~ Lyn den, Uuderling 3. A. van Niekerk.
,,
Al6anie, Us. MT. P. Rousseau, en Underling 3. H. van der Vijver.
Stockensfrom, Vs. A. Faure.
Piquetber9, Vs. J. N. Viok, en Ouderling J. J. Eksteeii.
Rwersdale, Vs. W. A. Joubert, en Ouclerling 0-. F. Muller.
Bredanloi~p, Vs. B. Dummy.
Welling/ce, Vi. A. Murray, en J. H. Albertijn, en Ouderliiig- J. Rossouw.
Fnns Albert, Vs. A. J. L. Hofmeyr, cxi Underling S. P. S. Luttig.
thchmo,ul, Underling D. J. van Niekerk.
l7xctoria West, Vs. 0-. A. Maecler, cxi Ouderling J. 1. Viljoen.
Franscit Hoek, Ouderling P. E. Kriel.
Mosselbaai, Vs. V. Bosman, en Underling A. B. Munro.
Burgersdorp, Vs. MT. Cormack, en Underling P. J. C. Roelofse.
C’alvinia, Ds. 3. C. Truter, en Ouderling F. J. van der Merwe.
Napier, Vs. A. B. Cilliers, en Ouderling P. Swart.
Humaitsdo.’p, Vs. B. B. Keet.
Namaqualand, Vs. W. J. Conradie, en Underling MT. P. Auret.
Ladjsmxf,k, Vs. J. MT. Louw, en Underling 3. C. Goosen.
,,
F~trq, Vs. P. P. Rossouw, cii Underling A. N. van der Wr~tl
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Uit Knysna, Us. P. R. 2vlcLaehlan, en Oucierling H. van Huijsteen.
Hoj4eld’, Us. J. H. Neethling, J. zn., en Onderling M. H. Visser
jlliddelbur9, Us. (+. van Mekerk, en Onderling M. D. Delport.
Alzwal NoOr(i, Us. U. Ic R. Marchand, B.A., en B.D.
J?oljerfsoa, Us. A. McGregor, en Underling J. A. Neethling.
Oudlslioorn, Us. 0. Murray, en Oui[erling D. J. O’Flinn Morkel.
i*iriin~q. OudeUing U. J. Duekitt.
Jllc.ral/dPic’, Us. II. C. do Wet, en

,,
,,

Ouderli’y~ M. 0. Potgieter.

Hope lae~,,, Us. J. 1). Lnuw, en Ouderling B. Ii. J. Baclenhorst.
Q ueee.s Towi,, Os. S. P. Naud~.
Moale~a, Us. 0. 5. Malan, B.A., en Ouderling P. W. Cloete.
C’eres, Us. W. A. Aiheit, on Ouderling J. Rossouw.
Jaiisenrifle, Onderling, 0. J. Fourie.

,,
,,

Satherland, Us. 0. J. Hugo, en Ouderling J. 0. Meiring.
&monsslad, Us. 0. F. C. van Lingen, en Ond.erling J. I. de Villiers.
Aberdeen, Us. U. II. Cilliers, en Ouderling J. L. van Heerden.
i1Iit’a~sbarj, Us. J. I-I. van WTijk, en Onclerling J. P. U. Pienaar.

,,

,,

Ileidelbery, iS. A. B. Uaneel.
Doedreclil, Us. U. S. Botha, en Onderlmg J. J. Labuscagne.
flanocer, Us. A. H. HoEmeyr.
SI. Sleplieii’s, Us. M. C. Botha, en Ouderhng J. Daniels.
Rie~eek TFesl, Ouderling, U. F. iVialan.
T7illiersdorp, Us. F. X. Roorne, en Ouderling J. Hugo.
Pearsion, Us. C. H. Raciloff, en Ouderling J. C. Lötter.

,,
,,
,,

,,

Maclean, Ouderling W. D. Snymai~.
lady Grey, Us. D. Ross, M A., en Ouderling A. J. Joubert.
Greykeric, Ouderliug N. Bernard.

,,

,,

,,

,,
,,
,,

,,

em Peddie, niemand.
Tauicaslad, Ouderling \V. J. J. van Heercien.
PhiIadet~phia, Ouclerling T. J. van Sehoor.
Riebee/ce Kasleel, Us. J. S. Hauman, en Ouderling M. J. Mare.
Willew,j,ere, Us. J. A. Be~ers, en Ouderling L. D. Oosthuijsen.
Unionilale, Us. J. F. B~tha, en Onderling N. L. Janse van Rensburg.
CaliI.c’do,~p, Us. R. v. It. Barry, en Onderling A. J. Lategan.
Dolodupan, Us. S. J. Pereld, en Onderling 0. D. J. Seholtz.
Kimbeuley, Us. P. J. de VaaI, en Ouderling A. R. Radiloff.
P/iilipalown, Us. S. W. Louw, Theol. Dr., en Ouderling W. A. J. clu Plessis.
Baukig Ood, Us. F. W. R. (lie, en Ouderling J. A. Vorster.
Gaunarvon, Us. W. P. de Villiers, en Ouderling A. 0. Visser.
~Too,de). Pearl, Us. A. A. Loon’, en Ouderling J. S. lie Villiers, J. S. n.
Sleynsbery, Oudorling A. L. Botha.
i1!araicliarq, Us. J. H. Krige, en Ouderling, U. Wi Sehoernan.
Ste~,lIerville, Us. J. E. T. \Veitz, en Ouderling A. M. du Pisani.
[un Rhijnsdorp, Us. J. H. van Aarde, en Ouderling P. B. van Rhijn.
Buitsiown, Ouderling A. it. J. I3lomerus.
Puieska, Us. H. J. van Niekerk en Onderling P. A. le Roux.
Amoedel boom, Us. S. H. Kuhn, en Ouclerling 3. J. Marais.
Nice a’ Be/hesda, Us. A. A. Weieh, en Ouderling J. H. du Toit.
Porlerrille, Us. M. C. Mostert, en Ouderling J. A P. Laurie.
Goudiii, Us. I F. A. lie Villiers, en 0nder1ing~ P. P. van der Merwe.
Groenepeat, Us. E. Z. J. de Beer, en Onderling J. P. F. Juritz.
Moour’esbarg, Us. J. U. Retief, en Ouderling J. E. Carstens
Barrydale, Us. 0. P. van der Merwe, en Onderling J. P. le Grange.
FeIrusvill°, Us. P. J. A. de Villiers, en Onderling P. J. van der Wait.
Griquaslad, Us. J. W. Mover, en Ouderlirig W. A. Nel.
lf’aurenlon, Us. P. J. Perold.
41olleno, Us. J. F. Marais, en Ouderling M. J. J. Greyvenstein.
Teleidud, Us. A. J. Pepler, en Oudorling F. N. \il~oen.
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Bit Laiag~sh,tiq, Ouderling II. N. Roux.
Klein Boelsap, Vs. J. J. Aekermann en Ouderling J. J. Nauile.
Ce(laIville, Niemand.

,,

~

1~enhardf, ~Niemand.
Elliof, Niemand.
Adelaule, Vs. A. F. Malan, B. A., en Onderling V. J. Malan.
UIi/l(/f~t~ Niemand.
Keil, Vi. C. F. J. Muller, en P. 0. J. Meirmg, B. A., en (uder1nC~
Bfei’kshoom, Ds. isV. D. Joubert, en Ouderling W. A. de Kierk.
Ronde/josch, Vs. B. P. J. Marehand, B. A. en Ouderling C. W. 1-lutton.
James I o”it, Vs. T. J. Meyer, B. A.
Rhodes, Niemand.
8t,,jdeu6ar~j, Ouderling N. J. J. Baclenhorst.
tVieaa’e

,,

,,

~.

V. lhdiuevr.

Onder het lezen der geloofsbrieven, wordt sehriftelijke kennisgeving ontvangon van Di. V. J.
Pienaar, R. Zn., en J. P. Van Heerlen, dat zij verhinderd zijn geworden bij de Opening cler
Vergadering tegenwoordig te zijn, dock in de volgende week hunne plaatsen hopen in te nemen.
Aangaande Vs. I-I. Muller wordt medegedeeld dat hij te Stellenboseh dnor onge~te1dheid verhinderd
wordt naar de Vergadering op te koinen, wat ook later door hem sehriftelij k nan (IC \Ter~adering berieht
wordt. Omtrent Vs. P. Van der Merwe berieht de Moderator, dat hi1 met zijn huisgezin te Stellen
boseh in zware beproeving verkeert, zijncle ecu kindje hun ~isteren door den dood ontnomen, terwijl
een ander nog gevaarlijk ziek ligt. Dc Vergadeiing verneemt het met diepe cleelneming.
Ve Moderator, vraagt of er ook aanmerkingen op de ingediende geloofsbrieven zijn? l)s. E. Z. J.
de Beer maakt bezwaar te~en (le zitting van Vs. J. R. Albertijn als t’veeden predikant van Wellington,
en van Vs. P. 0-. J. Meiring, als zoodanig van de Nieuwe Kerk. Hem wordt geantwoord dat dit
punt na de pauze zal besproken worden. Behoudens dit bezwaar wordt de Vergadering flu voor
wettig gecons titucerd verki aard.
Een adjournernent heeft mi plaats tot half twaalf nrc, op welk tijdstip de leden weder bij elkander
komen ten einde in de Kerk de pleehtige openbare opening te twaalf nrc bij t~ wnuen.
Ve Moderator bekliiut aisnu den hansel, mat zingen Ps. 136 : 1 en 3, leest Ps. 1~:i, en spreekt, Plechege Open
na het gebed, en nadat (lcz. 156 : 4 gezongeu was, eene gepaste leerrede nit over Hand. ~iU ~ “~
waarna hij een woord in het Engelseh richt tot zijne Excellentie (len Administrateur, die met zijn
gevolg tegenwoordig is, en tot ambteuaren der regering en vertegenwoordigers tier burgelijke
autoriteiten die deze pleelitigheid zi~n komen bij~vonen, alsmede tot vertegenwoordigers van ver—
schillende christelijke kerkgenootsehappen die door hun opkoinen hunne belangstelling in onzc kerk
hebben doen blijken. Na het gebed, worlt de dienst gesloten met bet zingen van Gez. 1 It) : 5, en
hel uitspreken van den zegen.
Na de pauze worit 01) verzoek van den Seriba Vs. I. F. A. de Villiers hem als assistant toege- A~sistent Scribe
voegd, daar Vs. J. Roos die gedurende verseheidene vergaderingen deze betrekking bekieed had tot
Zaakgelastigde dci’ kerk benoemd is. Na bet lezen van bet reglement van ore wordt ann Vs. do
Beer gelegenheid gegeven bet door hem gemaakte bezwaar ter sprake te brengen. Met toeslemining
der vergadering trekt hij het echter tern.g.
Dc vergadering gnat nn over tot bet kiezen van eenen Moderator. Nadat de roslijst opge
inaakt was verzoeken Ds. A. Murray, Prol. (le \Tos en Vs. Lüekhoif, wuer nanieil 01) (lie lijst voor—
komen, met opgave van redenen, met in nanmerking te mogen komen.
Na bet steinmen blijkt bet t~veeta1 te bestaaii nit Vi. A. Murray, en A. Mooriees, waaruit Vs. Moderator.
A. Murray, tot Moderator gekozen wordt met 94 tegen 57 steminen voor Vs. IV[oorrees.
Tot de kieziug van eenen Assessor overgaande, besluit de vergadering cene nieu~ve nnminatie- Assessor.
hjst Ic vormen. Bit (le voorgestelde leden worden Vs. A. Moorrees en C. F. .1. Muller op bet twce
tal geplaatst, waarna do vergadering Vs. A. Moorrees tot Assessor kiest met l():i siemmen tegen S~
voor Us. Muller.
Dc herkozen Moderator, gelijk onk de gekozen Assessor, Letuigen nu hunnen dank vor bet vei’—
trouwen door do vergaderiug in hen gesteld door hen tot deze gewiehtige beti’ekkingen te kiezen.
Den afgetreden Assessor brengt de vergadering bij het verlaten van zinc plants, op voorstel van
den i\Ioderator, haven (lank toe voor het ~verk door hem in deze betrekking nan tie kerk gednan, en wel
door bet eenparig opstaan van ic leden.

6

~
P. J.

Op Zijn verzoek verkrijgt Ps. W. P. de Vifliers verlof om morgen ochtend een motie van orde
in te dienpn.
Zit
l)e vergaclering bepaalt dat, even als bij de laatste Synode, de zittingen zuflen ziju : ‘s morgens
van kwart over negen tot half é~n, en ‘s namiddags van kwart v66r drie tot kwart over vijf ure.
JOil~
Een telegram van Ouderling P. J. Joubert van Colesberg wordt gelezen, de vergadering groe
tende en haar des Heeren zegeil op haar werk toebiddende. Be vergadering verzoekt den Scriba hem
daarvoor te bedanken en wederkeerig hem op zijn hoogen ouderdom Gods nabijheid toe te wenschen.
Be Kiad-notulen worden gelezen, waarna het daiikgebed gedaan wordt door den Scriba.
Geresumeerd en oiaderteekend~ op heden, den 19 den October 1894.

-~

TWEEDE

ZITTING,

Viijdag, den, l9dei& Octolier, 1894.
Ret gebed worcit gedaan door den Aetuaiius.
Be Notulen der eerste Zitting worden gelezen, en na goedkeuring, volgens wet, door al de leden
der Vergadering geteekend.
Be Ouderling C. J. Bekker, van James Town, neemt zijrie plaats in.
Be Moderator deelt den inhoud van een telegram mede, door hem van Stellenbosch ontvangen,
dat namelijk ook bet kranke kind van Ds. van der Merwe, heden morgen is overleden. Be Ver
gadering verneemt dit met diep leedwezen.
Be volgende motie van orde wordt door Ds. W. P. de Villiers ingediend en, door Ps. J. H.
Neethling, J. zn. oiidersteund, dadelijk door de Vergadering bij acciamatie aangenomen.—” Ret
worde den Voorzitter opgedragen toe te zien, dat er in de discussiën geene noodelooze herhalingen
voorkomen, en men zich stipt houde aan de zaak onder behandeling, om alzoo de werkzaamheden to
bespoedigen, en, indien mogelijk, over eene maand de Synode te sluiten.”
Ret Schema, door de Permanente Commissie van Orde aan de Vergadering voorgelegd, wordt
nu in behandeling genomen.
Be Voorzitter kondigt aan dat hij de noodige Commissiën op Maandag benoemen zal.
5~o.lvan bet
No. 1, luidende als volgt :—“ Ten einde ann de verschillende Commissiën tijd en gelegenheid te
geven haar werk behoorlijk te doen, besluit de Synode om, zoodra de Commissiën zip aangesteld,
gedurende é~ne week geene namiddag zitting te hebben” wordt besproken, en, na toelichtirig door
Vs. Albertijn, met ondersteuning door Vs. J. H. Neethling R.zn, voorgesteld. Aan de discussie
nemen deel de Assessor, Di. Muller, Ross, D. Pienaar A.zn, en Maedei, en Oud. J. I. de Villiers.
Als Amendement stelt Ps. Pienaar v66r, gesecondeerd door Ps. Rousseau:
“Ten einde nan de versehillende Commissiën tijd en gelegenheid te geven haar werk behoorlijk
te doen, besluite de Synode om, zoodra de Commissiën ziju aangesteld, gedurende één of meer dagen
in den loop der aanstaaude week geene zitting te hebben.”
Be Assessor, ondersteund door Vs. C. Murray, heeft ecu aiider Amendement: “ten einde enz,
hesluite de Synode om, zoodra de Commissiën benoemd zijn, op drie dagen der zitting in den
namiddag niet te vergaderen.”
Be vergadering vereenigt zich met dit laatste Amendement.
Rappt Seriba
Ret rapport van den Scriba Synodi wordt gelezen.
Naar aanleiding van het gerapporteerde aangaande de stichting der gemeente Upuigtou, heeft
celle korte diseussie plaats, die leidt tot de aaustelling van eene commissie, bestaande uit Di. Maeder,
W. Murray en Ouderling Hutton, nan welke opgedragen ~vordt te onderzoeken, of de gemeente
ljpjngton.
Upington tot de Kolonie, dan we1 tot Beehuanaland behoort.
Na het ontvangen van eenige inhchtingen, door leden gevraagd, keurt de Vergadering cit
rapport goed.

Ret rapport van den Seriba der Synodale Commissie wordt ter tafel gelegd.

Daar bet in Dc Sy~~

Corn

Kerk6ode gedrukt, en nu ook in handen van de leden is, wordt het besehouwd als reeds ge~ezen, met rnissie.
de bepaling dat op Maandagmorgen vragen om inlichting daaromtrent zuflen rnogen gedaan worden.
Het rapport van den Actuarius Synodi wordt gelezen.

Aetiiariu,.

Inliehtingen worden gevraagd en gegeven, waarna de Vergadering, naar aanleidiug van ecu
motie van orde door Ds. Stevtier, ondersteunci door Oud. N. S. S. Badenhorsi, dit rapport met dank
ontvangt.
Ret lezen der overige Rapporten, onder I. A. genoernd, wordt mtesteld.
Een telegram worcit gelezen, meldende dat. de Predikant van TJmtata verhmderd is on ic komen,
en de Underling clezer gemeente heden in de Vergadering hoopt te ziin.
Be Voorzitter kondigt nan dat Ps. C. P. Theron. van Bethlehem, in den Vrijstaat, als Afgevaar
digde cler Vrijstaatsche Kerk versehenen is. Zijn geloofsbrief wordt ingediend en gelezen. Hem
wordt eene eereplaats aangewezen, en kennis gegeven, dat die dag later bepaald zal wordeii, ivanneer
hij zal worden gehoord.
Nos. 2 en 3 van het Schema, handelende over de bijwoning dci’ Svnode door de Theologisehe °~°~•
Professoren, worden in behandeling genomen. Be Voorstellei’s, Di. Muller en J. W. Louw, lichten
elk ziju voorstel toe, teriviji Ps. Muller, ondersteund. door Ps. Maeder, als voorstel indient :—“ Be
Professoren van het Theol. Seminarium ~vorden van wege die Synode uitgenoocligd hare \Tergaderirig
bij te wonen, en alzoo die Kerk met hunne ervaring en hun advies te dienen, in zaken de opleiding
onzer toekomstige leeraren hetreffende.”
Over dit punt spreken Di. Steytler, Rousseau, McGregor, en de Assessor, (lie hog’ aan bet woord
is als bet tijd is voor (le pauze.
In de namiddag—zittmg spreken flog, nadat de Assessor geeindigd had, Di. Ross en de Aetuarins
en Oud. P. J. van Niekerk.
Dc Vergadering verkiaart zieli tegen bet voorstel van Ps. ?~Iuller.
Om te over~vegen, of er hetere sehikkingen gemaakt kunnen worden, tot gerief van de leden der
Synode bij die vei’riehting van hun werk, wordt er eene Commissie henoemd, hestaande nit Di. A. A.
Louw, C. F. J. Muller, C. Murray, E. Z. J. d.c Beer, Oud. van Rhijn, en (le heide Ouderlingen van
Kaapstad.
No. 4 wordt door Ps. ]\Iaeder toegelieht, (lie het als voorstel indient “Be Synode kenne den Zaakgela~tigd~.
Zaakgelastigde eene adviseerende stem in hare vergaderingen toe, over alle zaken welke d.c geldelijke
aangelegenheden 4cr Kerk betreffen. Bit voorstel wordt ondersteund door Ps. W. P. Rousseau, doeh,
nadat Oud. J. I. de Vil]iers en Di. Rousseau en W. P. de Villiers bet woord hadden gevoerd, door dle
Vergadering afgestemd.
I, A, 2, dat eene Synoiluc (‘on/inc/ct noernt, komt in behandelmg. Ret verwijst naar No. 77 van tr~~ Conbet Schema, waaromtrei~t ook het Rapport 4cr Commissie van Revisie op dit punt gelezen wordit. Na
korte discussie besluit de Vergadering by acelamatie tot de aaimeming van dit voorstel, dlOor Us. Ross
ingediend :—“ In eene 4cr eerste zitting’en worde eene Speciale Commissie benoerndl, om bet Schema der
Synodlale Commissie, eene Synodus Contracta betreffende, de besluiten der Ringen des aangaande, en
het voorstel onder No. 77 van het Schema te vinden, in overweging te nemen, en advies daaromtrent
aan de Synode nit te brerigen.”
Dc Moderator kondigt nan dat de Commissie op Maandag zal worden benoemcl.
Naar aanbeveling der Commissie van Orde, onder I. A. 3, behandelt die Verg’adlering’ nu No. A To~o~ei aan
68 van bet Schema. Daaromtrent rapporteert d.c Conimissie van Revisie
I ~at bet kan worden ‘ goedgekeurd, en dan nan bet slot van Art. 1 :1 (20) gevoegd welke redenen 01) Z~~h verzoek, met. toestemming der Yerg’adlering, bij die gcdrukte Lijlageu tot do notulen zullen gevoegd wonTon.”
Op voorstel van Us. I). J. Pienaar A. zn, ondersteund door Us. Keet, keurt de Vergadering’ deze
aanhcveling goed.
Op No. 74, rapporteert de (‘ommissie van Revisie : “ Aangezieu Art. 67 (e.), in do laatste
Synodale Vergadering’ aang’enomeii is, met d.c beshssende stem van den Moderator (Aeta. X~II, peg.
en zich eon kraohtige tegenstand ci’ tegen openbaarde, wordit can de hand gegeven, door (IC
behandeling’ van dit voorstel, d.c zaak andermaal aan het oordeel (icr \ergadering to submittoeren.”
Ps. ii. •J. Pienaar A. z. lioht nit zijn voorstel toe, luidende als voigt
“ Dear er
voor spoed
vorderende zaken, in Art. SO. (c), genocg’zame voorziening isg’emaakt, en ten einde cone tegenstrijdig
heid nit d.c wet te ruimen, wordc Art. 67 (e) geschrapt.” Door hem als voorstol ingcdiond ivorl~ bet
door l)s. ida edor gesed’ondeer(l.

Ann do dis~ii~sie omen doel Oi. Stevtler, MuUor, i’ulor, U. M array, do Assessor, McGregor,
B. Marohand, I{oss, W. P. do Villiers, C. Murray, o~ Albeit, en Onderlingen J. I. do \Tilliers, en
van tier Spay.
Os. \V. P. do ~i1liors, oiidersteimcl door Os. Ross, stelt als i~mendernent voor : De Synode stelle
eene Cominhsie nan om nader to omschrilvefl, in \vell~e gevaHen van spoed_vorder0fld~ zaken do
Moderatunr, on in welko gevallen de Synodale Commissio, bandoiencl mag optreclon.
Na re1)liOk door Ds. Pieiiaar, worden heide voorstellen met eene grooto meerderheid verworpen.
Bij aeclaniatie wordt hot laatsto gedeelto van het Rapport dor Coinmissie van Revisie op dit pimt
aangenomen dat, indien dit ivet~artikol bli~ti hcstaan, hot 1aats~e godeehto vaii bet hesluit der Synod~,
in do Aeta to vmdon, in hot Wethoek or nan Znl worden toegcvoegd, viz, (10 woordon : “en terstond
hare hesluit’n hokend maken zal in het Offleicele Orgoan tier Kork, tovens in aebt nemende
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Aaugaando No. 7~, bovoelt do Commissie van Itevisie nail, dat do voorgosteldo verandering in Art.
S:~. o. van :e: /‘( ki,, voor “ cone maand” 0odge1~emd zal ivorden. Met doze nanbeveling vereenigt
zieh do \eigade~ifl~, 01) voorstel van Os. Steytlor, gosoeondeortl door Os. ~Y. P. Rousseau.
Op aanbovehing van genoorodo Commissie, wordt do behardeling van No. 76 uitgosteld tot na
de hos1is~iny op hot voorstel botreftende cone Synodus Contracta.
Afivezig zijn ooweost Os. A. Faure wegens ongestehdheid en Os. Morgan.
Na hot lezen der Kiad-notulen wordt de Vergadering gesloten, nadat bet dankgebed gedaan
was door den Assessor.
Gerosumoerd en onderteekeud op heden, doi~ 2:~ston October 1591.
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Do, P. 0. Rossouw doet bet gebed~
Do Notulen der zitting van 1.1. Vrijdag worden geresumeerd en onderteekond,
Dc Voorzitter kondit~t san dat Di. Van do Wall, 0. Piensar Rz, en P. Van dor Merwe,
Predikanten van Paarl, Glen Lynden en BritstoWu, hunne phaatoefl hebben ingenomen.
Geloofsbrievofl uit do gemeenten Umtata en Hanover worsen gelozen, woaruit blijkt dat do
Mgsvaardigdefl do ter vy~a&riflg versohenen ~ijn, num: do broeders T. L. Kriel, van Umtata, en
G. P. Van dee Hevnr, van Hanover, ale soo~ani~ wettig gekozen zijn. Deso broe~ors nemen hunne
ploatoen iii. Inogehi~ks is verscheuen Oud. J. Taljaard, van BredasdotP.

Gelegenhoid wordt gegavdn tot hot vragen van inhtchtiogefl omtrent bet Rapport van den
Scriba der Synodac Co~nmissie,
SnsI,Pn~ie ~rn
Os. Steytler wist er op dat No. 57 van hot Rapport gewaagt van cone cuspensie van Wets
Wet~-aitik~1~~fl. artikek n door d~ ze Uommissie.
Do orostandigheden waaronder bet besluit genomen werd, worden
medogedeeld door bet vooilezeu van do stukken die voor do Commissie gelegd waren~
Op voorotel van Os, Do Wet, 0nd0rst~uad door Oud. Potgiotor, wordt do bandeling der
Comnaissid go0dgekenrd met, op sane us, algemeene sttmmen.
Op no~ Cen paar punftn wordt inhichting gevraagd en gegoven, condor dat zij noohtans Ieidt
tot eeni~ b0sluit
Ret ~terven
Naar aanieiding v n No. 4, spreelit Do. Aiberliln over verlitzeu. door do Kerk gelodon sedert
Ic- do laatste hijeenkonast der Synode, en noenat, o.a den Brooder Ouderling G U. Gie, en Di. G. W.

RaPPOrt Van den
Scriba Syn. Corn

Stegmana on J. A. Joubert. H~j wijst op do wenicheiijkhoid om hie~an melding to makon in do
Acts, on berioht te zonden san nagelaten f~~i~je~betrekkiflg0ro
Naar aanleiding hiervan wordt besloten leno Commissie to benoemon om in behoorlijken vorm
op to etehlen wat in de Acta aangaande deco verhiezon dient opgenomel to wordon, en aan do
Vergadering to rapporteeren, do Commissio to bestaau nit Di, Aberti]fl en Rousseau.

Ret Rapport wordt nu ale afgehandeld beschouwd en met dank ontvangeu.
No. 67 van hot Schema wordt door Pa. W. P. Do Villiers toegelicht, die eindigt n~et voor.te- ~
stellen :—“ Do Sysode stelle eeno Commissie aan, om in overwegiog te nemen of hot volgende niet on~trentKerkbe
behoort veranderd to worden, om meer in den geest van cone goed Gereformeerde Kerken-ordening steuen enz.
to zijn : (a) do benaming Kerk-besturen, en do verdeoling in hoogere en lagere; (b) hot toekennen
van de hoogste wetgevonde, rechtsprekende, en uitvoerende maoht aan do Synode; en (c) de kiozing,
samenstelling en macht van do Algemeone Synodale Commissie, ala onmiddellijk uitgaande van do
Synode.”
Pit voorstel wordt door Ouderling J. S. Do Villiors ondersteund.
Pa. J. H. Van Wijk, van Mui~raysbnrg, gesecondeerd door Pa. P. J. Pionaar, R.zn., stelt ala
amendemont voor: “Be Vorgadering ziet geene reden, waarom zij haar besluit, in do vorige zitting
in dezen genomen, sal wijzigen of herroepen.”

Niet

aan5eno-

men.

Naar aanleiding van hot vooretel spreken Di. C. Muller, Van Wijk, G. Murray, Ross, Steytle,
Neethilug, H.zn., en de Aetnarins, en Ouderlit~g Visser.
Do Vergadering vereeriigt zich met bet Amendement.
Do Commissie, om betore schihkingen tot gerief der loden te niaken, rapporteert bij monde van ~
Ps. A. A. Louw, dat do Synode gebruik kan maken van do Wichtzaal, of do Zeal in Buitenkant- pleats.
streat, door den Kerkeraad der Nieuwe Kork goedgunstig ter barer beschikking gosteld, of dat zij
gordijeen kan doen hangen aan beide zijdon der zitplaatsen van do loden.
Ouderling Van Rhiju, ondersteund door ]Js. G, Van Niekork, stelt voor: dat hot lastate gedaau
worde, waartnedo do Vergadering zich vereooigt.
Haar dank wordt den Kerkoraad v~n do Niouwe Kerk toegebracht voor zij a aanbod van do
beide Zalen.
Do Commissie die dit Rapport heeft uitgebracht, blijft in functie om over do voorgest&d
verboteringen toezioht to houden, en ook to overwogen of or goene meerdere ruimto voor do led:n
ter beschikkir g gesteld kan worden.
Staat dee Gods.
Na do pause, kondigt de~Voorzitter ann, dat do Rings Rapporten over den Staat der Godsdienst 1~apportea
van
behandeld zullen worden bI] hot Broederll)ke Onderhoud op aanstaanden Woenadag.
dienst.
No. 5 komt ter sprake, en wordt toegelioht door Ps. J. H. I{ofmeyr, die voorstelt, dat er cone V~rdeeling van
Cornmissie worde aangesteld, cm do mogolijkheid to overwegen van eene splitsing van den Ring ~ Burghersvan Burghersdorp in twee~n, en, bijaldien doze, zoowel ala do wenschelijkheid er van, door hear
erkend wordt, do wijze aan to bevolen waarop zuiks ges~hieden sal. Ondersteund door Ps.
Maeder wordt dil voorstel met eenparige stemmon aangenomon.
Ala Corn missie worden benoeind: Di. A. A. Louw, Cormack, Aiheit, J. F, Marais on A. H.
Hofmeyr, on Ouderlingen B. Roelofse en W. P. Snijman.
Be Vorgadering, eene uitnoodiging van Zijne Exoellontie den Administrateur ontvangen uitno~odiging
hebbonde tot eene receptie ten Gouvernomonts.huize op aanstaanden Dondordag, neemt die met mi~s~t
dank aan; en besluit dat in den namiddag van dien dag geene Zitting sal worden gehouden, orn
dan ook meteon aan loden van Commissiën gelegenheid to geven, hot hun opgedragen work to
doen.
No~ 6 wordt in behandeling genomen, en toegelicht door Ds. A. 3. [~. Hofmoyr, die, onde~- DeVrijeVerkie
steund door Ouderling N. Bad~nhorst, hot volgende voorstel doet: “Do H. E. Synode benoeme Z1U~~.
cone Commissie om aan deze Vergadering eon berodeneord plan v6~r to leggen van cone wijziging
in ons Kiosstelsel.”
Ouderling Badonhorst licht tevens No. 7 toe, en dient eene petitie van Strijdenburg in, van Ilemorie;
103 naamtoekeningen voorzien, ten gunsto van do Vrijo Verkiezing.
Bij do discussie, spreken voor het voorstel Di. Maeder en 0. Muller, en Otiderlingen B. H. 3.
Badenhorat, J. A. Smuts, 3. A. Vorster, en S. V. Hofmeyr; en er tegen Ouderlingen B. W.
Schoeman, M. G. Potgieter, M. H. Visser, F. J. Van der Merwe, H. Van Huysteen, P. J. Van der
Walt, D. 3. Van Niekerk, J L. Viljoen, 3. Rossouw, W. P. Snyman, A. J. Joubort, 3. I. Do
Villiers, J. S. Be Villiors en P. B. Van Rhiju, en Pa. 3. G. 3. Krige.
Do disoussie duart nog voort ala het tijd is om to adjourneeren.
B
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Afwe~ig ~ijn Cov~ o~t Di, Faure~ we~eui ongeite1dheid~ A. F. Malan, J. P. Retief, J. S.
t[aurnan en 0. S. Morgan, en Ouderlungen 0. J. Bekker, 0. J. DLlckitt en M. J. Mare.
Na bet le~on der Kiadnotuien, wordt het dankgebed godaan door Us. J. H. Neet’aling,
H.zn.
Gerosumeerd en ondeitoekend op heden, den 23ston October 1894.

VIERDE

ZITTING~

Dinsdag, den 23sten October 1894.
Us. W. P. Rousseau gaat voor in hot gebed, waarna do Notulon der zitting van gi~toren worden
goedgokeurd on onderteekend.
In~Iemoriam.
Aan do Commirsie, bonoemd tot hot opotellen van hot in ‘imemoriam voor do Acta, wordt ook
do nasm van wijien Do. J. H. Dii Plessis onder do aandacht gebracht.
Owl. l~Iarv ye”.
Ecu brief wordt gelozen van den Ouderling Van Riebeeks Kasteol, M. J. MarC, vragende
trokien,
verlof om saar huis tang to keeren van woge ong~steldhoid in zija huisgezin, welk vorzoek
toegostaan wordt.
Comma&es Senoemd.

Do aanstelling van Conimissi~nheeft nu plaats.
Voor het opstellon van den HerderlUkem Brief worden banoomd: Di. Van Wijk, van Murrays

burg, en Keet.
AJs Beclets Commissie: Di A. A. Louw, VT, P. Do Villiers, D. J. Pionaar, A.zn., en D.
Marchand, en Ouderling n Mork&, 1). J. Van Niokork, Van don Spuy en S. V. Hofmeyr.
Over hat Theol. Seminarium: Di. Ros’i, Morgan, Reyneke, S. W. Louw, en T. Moyer, en
Ondonlingen Muller, Luttig en Ekotoen.
Over do Norm~ral School : ‘Di. W. Murray, Oormack, Poplar, Van Wijk (Swellendam), en A.
F. Malan, en Ouderlingon J. S. Do Villiers, Blomerus en Smuts.
Over do Zemding: Di. 0. Murray, Aibertilu, Weich, Beyers, P. J. Pioaaar, S. J. Perold, on
Ouderlingen P. E. Krie], J. P. D. Pienaar en Roolotse.
Over de Zonda~j School, hat Doofslommem Inst ituot, en hat Bijbel Eceamem DL G. Murray,
Loipoldt, Do Wet, Meiring en Van Aarde, en Ouderlungen Hugo, Raubonhoimer, en Noethling.
‘\Toor Beis en Vei’blijflcosten (Art. 70): Di. Faure, Retief, en A B, Ciiliers,
Over do Foncleem : (Art. 86)
Uit den Eing van Kaapstsd: Oudorliug IAndonberg.
Tulbagh: Dc. Albeit.
~,
,,
Swellendafli, Ouderling Steiju.
Graafl.Reinet:. Us, VTe:tz.
?lbaiie: Ouderling J. A. Van Niekork,
Beaufort: Do. Maedor.
George: Do. Bosman.
Burgersdorp : Do. J. H. Krigo.
,,
Paarl: Do. Labie.
Oolesberg: Do. A, H. Hofmeyr.
,,

Over de Titcht : Di. Steytlor, W. P. Do ViIIICrE, Luckhoff, Trutor, J. F. Botha, Dummy, Van
der Merwe en Do Vaal~ on Ouderlingen Viljoen, M. J. Pu Plessis en Maiherbe.
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Over do Eer&liens~: UI. G. Van Niekerk, J. G. J. Kr~ge, P. D. Rossouw, P. S. Botha, C. H.
Radloff en J. D. Lou~v, en Onderlingen Greyvonstein, A. 0. Visser, en M. H. Visser.
Over Begistratie en &atistiek Di. Cor~ack, Strasheim, Z. J. Do Beer, D~sneel en 0. J.
Hugo, en Ouderlingon Hutton en Juritz.
Over cone Symodus Com~raeta: Di. Ross, do Assessor, do Scribs, J. H, Neethui g, H.zn.’
Scholtz, P. J. Pi~naar, A.zn., J. W. Louw, Büchner, Rousseau, Van W~jk va~ Murraysbarg, 0.
Murray en A. A. Louw.
Over He~ Onclerw~js: Do Assessor, do Scriba, UI. McGregor, 0. F. J. Muller, W. A. Joubert,
A. J. L. Hofmeyr, U. H. Oilliers, B. Marchand en MoLachian, en. Owlerlingen Prof. Do Vos,
Potgieter en P. J. Van der Walt.
Do discussie over hot voorstel van Ds. A. J. L. Hofcaeyr wordt voortgezet.
Daarvoor spreken Di. Steytler, J. H. Neethling, H.zn,, D. H. Cilliers, Mostert en E. Z. J. Be Veikiezing.
Beer, en Ouderling Luttig; en daartegeu : Ouderlingen Muller, Blomerus en Visser, en Di, W
A. Joubert, Keet, Rousseau, Van Wij~ (Murraysburg), Gie, W. P. Do ViHiers en Rabie.
Onder do di~oussio konien do volgonde Amendementon ter tafel : Van Us. J. P. Louw met

Ouderling B. Badonhorst: “Ba Vrije Verkiezing worde aan geene gemeento opgedrongen, maar
wordo gegoven aan gemeenten die daarom vragen.”
Van Us. C. F. J. Muller met Us. D. H. Cilliors: Do Vergadoring benoeme cone Commissie,
om staande do Vorgadering to overwegen en aau haar to rapporteeren of, behoudens het tegon
woordige stelsol van verkieziug, or geene voorziening gemaakt han worien om do ledon der
gemeente op meerdero wijze to kennen in de verkiezing van Kerkeraadsleden, dan thans
geechiedt.”
Van Ps. 3. H. Van Wijk (Murraysbury) met Do. P. 0. R.ossouw: “Do Synode, het Vrije Niet aangeno~
Kiesstelsel weder ovorwogen hebbende, is van oordeel dat sulks noch door Gods woord wordt men.
bevolen, noch onder do omstandighoden raadzaam is, en wijst daarom hot verzoek, vervat in hot
voorstel van don Prodikant van Prins Albert, van do hand.”
V66r do stemming wordt kennis gegevon van do ontvangst van eene memorie, met 64 naam
teekeningen, ten voordeele van do Vrije Verkiezing, nit do gemeente Grikwastad.
Na repliok door Us. A. J. L. Hofmeyr, hoof do stemming plaats, met dezon uitslag dat hot
voorstol van Us. Van Wijk aangenomen wordt met 124 tegen 43 stemmon,
Na do pauze wordt hot Repport van do Commioslo over Upingtoa gelezen, dat als uitslag van Gem. Tpington.
het onderzoek meldt, dat doze gemeente niet onder do Synodo mag serteeren, maar even als do
gemeenton Vrijburg en Mafeking, op do hartelijksto sympathie dozer vorgadering rocht hoof to
rekenen.
PIt Rapport wordt met dank ontvangen en dadolljk aangenomon.
Na wordt behandeld No. 63 van hot Schema, wanrin Us, J. 0-. 3, Krigo wil: “Pat in Artikel No. 03 in zake
403 do zinsuede ‘ton zij hij gerechtigd is .
•
wordon aangevuld’ wordo geroijeerd.” Doze
iFoui5~~
voraudering kan do Commissie van Rovisie niet aaubevelen.
Na toelichting dient Do, Krige, onderstound door Do, Stoytlor, dit boechrijvingspunt nb
voorstel in.
Ds. Maeder, gesecondeord door Do. McGregor, wit dat do aanbevoling der Comuaissio aango~
~aomen worde.
Bij do stemming wordt voldaan aan Artikel 408, ~ 4.
Met bijna eenparige stommen wordt hot Aniendement aangonomen.
No. 64 komt ter oprake, wanrin voorgesteld wordt: “Wear or door eane gemeente, welker No. 04, dito.
Predikant van wege zijnen oudordom en dionsttijd, volgens Artikel 403, recht heeft op pensioen
af to tredon, en van dat recht goon gebruik maakt, eon tweedo ieoraar wordt boroepen, daar sal or
voor dozen leeraar goon afzonderlijk aandeel in hot Pensloen-fonds behoeven gonomen te
worden,”
Ret wordt toegelicht door Us. A. Murray, wbens pleats als Voorsitter inmicidels door den
Assessor wordt ingenomen, en voorgcisteld door Ouderliog J. Rossouw, curl rsteuud door Ds,
Maoder~

~Dp dit punt adv~seert do Commissie van Rovisie: “Dat elk sooclanig speoiaai geva]. voor do
aandacht der Synodo of Synodalo Coinmissie wordo gobracht, om op &jno moriten behaudeld to
worden.”
Us. Rabie, ondersteund door Do. Reyneke, wit dat deze nanboveling worde goedgekeurd.
Na discussie, waaraan D, Maedor, Steytler, do Actuarius, de Soriba, C. Muller, G. Murray,
J. W. Meyer, Do Wet, Van do Wall, R’~yneke, McGregor, en Oudorliog J. Rssouw deelnemen,
vereenigt zich do Vergadering noch met hot Amendemont, noch met hot voorstel.
No. 65,—--waarin voorgesteld wordt dat in Artiket 402, 2, a, non hot begin, tusschon do woorden
“eenen “en “behoorlijk” ngelasoht zullezi wordon: door do Syaode, of nan~ens haa’r door do S~jnodal~
Oornmiss’ie, benoemclen,—wordt ingeleid door Do. U. J. Pionoar, A.zn., die, geseoond~ord door Do.
B. J. Pieoaar, R.zn., voorstelt dab do Vergadering d~ aanbeveling van do Cournissie van Revise
zal aaunemen, welke aldus luidt: “Do Ring, of Rings Conmissie sal des verkiezende eon
certifikaat van eon tweeden, door horn genoemdon, goneesheer kunnon eiscthen, en in twijfelaohtige
gevallen zich overtuigea van don toestand van den applikant, door to handelon op do wijzo ala
ornschreven in Artikel 57”; en tovens aan do hand goof t dat deze niouwo alinea in do plants van
do tegenwoordige Sectie 2 sal kornon, en doze dan Secbio 3 worden sal.
Dit voorstel draagt do goedkeuring der Vergadering weg.
~Reken~
No. 66 wordt uitgestrld tot bij d~ behandeling van het Rapport van den Rekenkundige over
hot Predikanten Weduwen Fonda.
I’. Wed. Fonds,
Daar Nos. 67 en 68 reeds afgehandeld zi~n, wordt No. 69 besproken, dat in Artikel 28 hot
woord “uur” veranderd wit hebben in “tijd.”
Hierop beveelt do Commissie do goedkeuring der Vergaderiog nan.
S~,eciaie ~
Us inzendcr, Do, Do S Botha, gesecondeerd door Do. Aihoit, stelt voor dat doze aenbeveling

~

Iijksinzegening.

wordo aangenomen, met welk voorstel do Vorgadering zich vereenigt.

No. 70 wordt dadelijk bij acciamatie aangenornen, daur het sleohts do horstelling van eene
drukfout in Artikel 52, vraag 7, beoogt.
No. 71 vraagt om verduidelijking van Art. 52, vraag 17.
Do Comrnissio geeft aan do hand do woordon: “Die aanteekeniogon,” danrin voorkornencle, to
roijoerer, en in do plants or van to lezea: “Doop en. Lidmatem Registers,”

Hiermede vereenigt zich do Vergadering, op voorstel van Do. G. Murray, onderstound door Do,
McGregor, nadat hot volgende Amendement van Us. E. Do Beer, onderstound door Do. J. H.
Noetbling, H.sa,, was afgesternd: “Aanteekoningen van afgestorvone lidmaten sullen bij den
Ring jaarlijks worden ingoloverd.”
Ilegistratie van
Een brief van den Onder.Kolonialen Secretaria, do Rogistratio van geboorton en sterfgevallon
beboorten.
betrethnde, wordt ontvangen, on, t~n fine van rapport, in handon gestold van eeoc Oommissio,
bestaando nit Di. Leipoldt en A. J. L. Hofoicyr, en Owforlingen Luttig en Bosman.
rroponents
Daar Nos. 72 on 73 in banden gesteld zijn van do Commissie over Staties~iok, 74 en 75 reeds
amen.
zijn afgehandeld, 76 en 77 uitgestold, en 78 tot 84 nan do Commissie over Thool. Seminarie toe~
vertrouwd zijn, wordt No. 85 besproken, waarop de aanboveling der Commissie dat Artikol 169
verauderd wordo ala volgt: Do ~Uonvmissie vergadert tweemaal ‘sjaars, en, wel ‘in of orntrent do
maanden April en. October; en in Artikel 175, in plants van “vó6r de maanden April en
November” gelezen worde: ‘voor hot Eaamen, bij acciamatie aangenomeu wordt.
Op Nos. 86 en 87 wordea do aanbevelingen der Commissie ingelijks bij acolamatie good
gekeurd.
Art. 246 biijft
No. 88 stolt eene nienwe alinea bij Artikel 246 voor, waaromtrent do Commissie meent dat
onveranderci
het niet noodig is een bin dend wetsartikel hier vast to stellen.
Hot besohrijvingspunt wordt door Ds. W. P. Do Villiers toegelicht en voorgestold, gesecon
deerd door Do. Keet.
Do. Maeder, ouder3teuud door Us. J. W. Loaw, wit dab de Vergadering zich met do
aanbeveling dor Commissie voreenige, ann welk voorstel hare goedkeuring ook gehccht
wordt.”
~o. 89 beoogt eene toevoeging ann Artikel 254,
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Paar de Commissie van Revisie, bi~ gebrek aen inlichting omtrent hot dool van den inzender
hieromtrent goon advies kon voorleggen, wordt cut punt naar doze Commissie, op voorstet van Do.
D. J. Ptenaar, R.zn., ondersteund door ouderling P. J. Dii Plessis, terug verwez~an, ten einde er
over to rapporteorea us bekomen inlichting van den inzender, Do. W. F’. Do Villiers.
Do Voorzitter kondgt ann dat hot Brooclerlijk Onderhouci op morgen ochtend zal worden
gehouden, bij welke gelegeaheid do Vergadeting ook den Afgevaardigde van do Vrijstaatsche
.Kerk hooron zal,
Afvvezig zijn geweest Di. Faure, die keunis heoft gegeven dat hij nog door ongesteidheid
belet wordt op zijee plaats to zijo, Morgan, Meiring. D. Marchand en A. F. Matan, on Onderlingen
Bekker en Pu Pisani, wegens ongosteldheid, en Duckitt, Daniels en Prof. Do Vos.
Na hot lezen der Kiadnotulen, wordt hot dankgebod geda~n door Do, Buchnor..
Geresumeerd en ondorteekend op heden, don 24sten October, 1894.

VIJFDE

ZITTING.

Woensitag, den. 24sten October, 1894.
Na hot gebod door Ps. Rabie worden do Notulen der Vierde Zitting goedgokeurd en
onderteekend.
Do Vooraitter bericht dat Do. J. P. Van Heerden, B.A., en de Afgevaardigde van Aliwal Do.
en van
Oud,Heo~den
Aliwal
Noord do Brooder Ouderling IS. J. Do Wet ter Vergadoring versohenen zijo.
N. aangekomen.
Sprekondo op eene motie van orde, wijst Do. Botha or op dab Nos, 10 en 19 van hot Schema os,loeul9niot
ingezondon zijn door eenen Ouderling die geen lid der Vergadering is.
nt’~angen.
Op grond van Artikel 64, par. 1, stelt Oudorling D. 3. Van Niekerk voor, ondersteund door
Ds. Maeder: “1)at do Vergadering dezo punten nieb ontvaukc.lijk beochouwe.”
Do. W. P. Do Villiere, met Ouderling Potgieter, wit dat doze punton bij wijze van petitie
worden ontvangen.
Do Vorgadering vereenigt zich met bet voorstel van Ouderling Van Niekork.
Do Voorzitter best eon sohrijven voor van eon vorig lid der Synodo, Onderliog P. 3. Van den
Hoover, van Vonterstad, ontvangen, waarin hij der Vergadering Gods besten zegen toewensoht en
inededeelt dat er, na groote droogte, in do vorige week heorlijko regons gevallen ziju.
Daar ook van andero zijden dergelijke verblijdende barichtou ziju gekomen, wordt bosboten
dat in htt dankgebed er aan zal gedacht worden.
Ret Broederlijk Onderhoud wordt nu ingeleid met hot ziugen van Ps. 130: 8., hot lezen van Job. Do Afgevaarc1ig~
1~: 1—16, en hot gebed door den Moderator, die voorts aan den Afgevaardigde der Kerk van den
Vrijstaat, Do. C. P. Theron, de gelegenheid geeft om do Vergadering toe to spreken.
Daarvan gebruik makende, getuigt doze Broeder van zijue blijdschap over hot zien van oude
vrionden on nieuwe Broeders,—geaft eon ondorzicht van den toestand der Kerk door horn vertegen
woordigd, van bare werkzaamhedert, hare vooruitzichten, en hare bedoelingen—brengt do
hartelijke groete van die Kerk tot do onze over,—on eindigt met hot nitboezemen van hartelijke
wenschen voor do Nederduitsoho Gereformoerde Kerk van Zuid Afrika en hare Leeraren en
Voorgangers.
Op verzoek van den Moderator, spreekt do Assessor dozen brooder in naarn doe Vergadering
toe: beet hem van harte welkom,—betuigt hem waarom afgevaardigcten van den Vrijstaat, altijd
in dezo Synode zoo welkom zijn,—noemt oenige der hechte banden die beide kerken san dkauder
binden,—en oindigt met hem do verzekoring to geven van do gebeden en do beste werisohon van
de leden dezor Synodo en der Kerk v~or bet welsijn der zuster kork in den Vrijstaat.
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Nadat de Voorzitter den Afgevaardigde Ps. 131: 3, biddenl had doen foezingen, word~n do
versiagen van den stoat der godsdienst in de Ringen van Ka’tpstad, Tulbgh en Graaff~Rsiiiet
Broedorlijk
gelezen, waarvoor do donk der vergadering ann do opotellers worJl toegebraeht.
derhoud,
Ds. W. P. Rousseau en Onderliog J. I. Do Villiers voeren oaar aanleiding van deze versiagon
het woord, waarna, op eeuen wenk van den Voorzitter, do Vergadering zich in bet gebed voor don
Heer stelt, waarbij Underling J. S. de Villiers en Ds. J. W. Louw voorgaan.
Ps, 130 : 4 wordt nu gezongen; waarop Prof. Do Vos do Vergadeiing toespreekt, die, no hot
zingen van Gez. 143 10, gevolgd wordt door Be. Steytler.
PS: H. v BrookNa do pauze, ~eest do Moderator een telegram voor dat hij juist vaa Ficksburg ontvv.ngen
h,uzeiwverledcn. heeft, waarin medogede&d wordt, dat Dc. H. Van Broekhuizen, do leeraar thor gemee~to, op
~.

gisteren overleden is.
Do Vergadering verneemt doze onverwachte fijcling met groot leedwezen, en hesluil eon
tdegram van deelneming aan de beproefde weduwe to zenden. Ann dit besluit voldoet do Soriba
door het volgende to telegrafeeren: “Do Synode heef.t do treurige tijding met deelnemiug
vernomen, en bidt u Gods alvormogendo vertroosting toe.”
Tot do behandeling der besohrijvingspunten overgaande, behandelt do Vorgadering No. 90,
dat eene toevoegiug aan Artikelen 272 en 277 voorstelt.
Do Commissie van Revisie meont dat do voorgestelde verandering goon meerder licht over
eene zaak in appèl zal werpon.
‘roevoeging ceo
Ds. W. P. Do Villiers, gesecondeerd door Be. B. S. Botha, etch do aaoneming van bet
~xt. 7.
besohrijvingspunt in dozen vorm voor: “Ook z~l van dit bericht copie worden gezonden nan den
Appellant.”
Na korte diseussie dient Ds. Macder, ondersteurid door Owl. J. I. Viljoeu, als amendement
in : “Be aaribeveliug der Commissie worde aangenomerl.”
Ret amondement verworpen zijn.de, worth het voorstel aaogenomen.
De voorgestelde toevoegiug aan Artikel 277, raadt de Commiss~e ook ci.
Ds. W, P. De Villiers, met Ouderling W. 13. Snyman, wil dat do door hem in hot besehrij
vingapunt voorgestelde toevoeging aan bet laatstgenoemde wotsartikol ook zal aangenomen
worden.
NietaanArt.272.
Be Vorgadering sbaat deze verandering niet too,
Na toelicbting door Do. D. J. Pienaar, A.zn,, wordt No. 91 door hem als voorstel
ingediend.
Be Commissie meent dat de wet geene verduidelijking behoeft op Artikel 271, en do andere
door den Voorsteller genoemd.
flet ingediende voorstel, door Do, Steytler geseconcleerd, wordt niet nangenomen.
ices. ci, 91 en
No. 92, door Be. B. J. Pienaar, A.zn., toegelicht, dat eene toevoegiog ann Artikcl 273,
93,net aan~e- en eene verandering in Artikel 275 beoogt, wordt door den inzender voorgesteli, ondersteund door
Be. C. Murray.
Be Commissie oordeelt cle eannemiog hiervan niet raadzaam. Be goedkeuring van doze
aanbevelìng wordt voorgesteld door Ouderling Potgieter, gesecondeerd door Ouderliog Rossouw
van Cores.
Hot Amendement verkrijgt do ineerderheid der stemmen.
No. 93 raadt eene verauderiog in A.rtikel 321 nan, en dsarbij cone toovoeging aan dit Wet~~
artikel. Hot wordt, na toeliehting door Do. B. J. Pienaar, A.zn,, door hem ala voorotel ingediend,
ondersteund door Be. Rousseau.
Omissie in Art.
Be Commissie heeft geene vrijnioedigheid bet voorgestelde san to bevelea: “woaromirent
306.
ook do laatste vergadering uitspraak heeft gedoan, toen hot volgende besloten word, dat echter
met in do wetten opgenomen is : “In Artikel 336 in te voegen, na “vergadering,” do woorden
qj ‘~ndien noodig, eene Speciale Vergaclering doom beleggen, die naa’r bevind, ens.
Be goedkeuring von dit gevoolen cler Commissie wordt door D~, Maecler voorgesteld, onder
steund door Do. J. W. Louw.
Na eenige discuesie wordt hot amende.ment aangeuomen.
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Naar aanleidiog van punten, die bij doze discu~sie worden ter sprake gobraoht, goof t do Scriba
kennis van een voorstel dat hij morgen hoopt in to dienon.
Op No. 94, beveelt do Commissie eene wijziging in de rangschikking van eenige genoemde
wets~nrtikelen ann, die, nadat Be. Ross ten gunsto hiervauziju beschrijvingspunt had ingetrokken,
door de vergadering wordt goedgekeurd.
Eindelijk vestigt de Commissie do aandacht der vergalering op eenige beschrijvingspunten’
die wetsveranderingen betreffen, doch riot bij haar ziju ingediencl. Deze bosohrijvingspunteu’
t,w. Nos. 17, 25, 26, 84, 35, 36, 37 en 62a worden nu aan dezo Commiesie ter hand gesteld, met
versoek dat zij die zal overwegen en dearop rapporteeren.
Daar hiermede het eerste Rapport dozer Commissie voor het tegenwoordige is afgehandeld,
wordt do dank der Vergadering haar voor het gedane werk toegebracht.
No. 8 van hot Schema wordt door Us. D. ].V[archand ingeleid, die zich spoodig me~ bekomen

~1~kiIig

inliclitingen tevreden verkinart, waardoor dit beschrijvingspunt ale afgohandelt boschouwd
wordt.

Nos. 9 tot 18 ziju aan do Commissie over do Eeredien&5 ter ovorwoging toevertrouwd.
Dasr No. 19 in dezen morgen niot ontvankelijk is verklaard, komt No. 20 in bohandeling,
waaromtr~nt echter spoodig besloten wordt, dat hot zal blijven overstanu tot bij do behandeling

van No. 72 van hot Schema.
At wezig zijn geweest Di. A. F. Malan, Fauro on Morgan, en Oudorlingon Duckitt, Daniels,
Ba Pisasi on Bekker.
Ba Kiadnotulen wordon gelezen, waarna Be. C-. Murray in hot gobed voorgaat.
Geresumeord en ondertoekend op helen den 25sten October 1894.

ZESDE ZITTING~
Donderdag, den 25stem October, 1894,

Hot gebed wordt gedaan door Oiiderling B. J. Badonhorst, waarna do Notulen der laatste

Leden~ertrokken

sitting worden gelezon en goodgekeurd, en daarna onderteokond.
Be Voorsitter kondigt aau, dat hij don Ouderling van St. Stephens verlof heeft gegeven do
Vergadering voor good to verlaten, om redenen die hij voldoende acht, en tevens dat do Ouderling
van Barrydalo heden namiddag wenscht to vertrokken, on do Ouderling van Piquetberg, op morgen.
Be gevraagde toestemming wordt verleend.
Op eene rnotie van ordo wordt besloten dat or op morgen goene namiddag sitting sal gehouden
worden, out den Cominissioleden tijd to gevon tot hot vorrichten van hun work.
Ret Rapport der Conimissie, voor hot bezorgen van eeno vierstemmigo uit~ave
onzer Psalmen Rapport
van
b
Zang-Co~miasio
en Gesangen, worth besproken.
Ann do discu~~je hiorover nomen dod do Ouder~ingen J. S. Do Villiers, P. J. Van der Walt’
en P. J. Van Niekerk, en Di. A. J. L. Hofmeyr, Maedor, C-. Van Niekerk,, Rabie, J. W. Louw,
St ytlel, W. P. Do Villiers, McGregor, B. Pionaar, Rzn., B. Marchand, 3. C-. J Krige, C. Muller,
I’~eeth1irg, H.zn, do Assessor, McLachlan, Gie, Ross, en do Actuarius, waarna, op eerie motio van
orde, dooL Us. A. A. Louw ingediend, en ondersteund door Ds. Meoder, hot versiag torug i~e govea
wor t nan do Commissie, door wolke hot is ingediend, en aan welko eonigo ledon sullen worden
toagevoegd, met verzoek to overwegen, of hot mogelijk zij, indien noodig geoordeeld, vorandoringen
to brengen in do besluiten, door haar gonomen en nan do Vergadering gorapporteerd.
Ku worth bohanthild hot Rapport dor Oommissio over do Eeredionst.
P~ Eeredieü~t.
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Unarm wordt hot eerst besproken No. ~ vv~ bet Schema. Hot gevoolen der Oommas~o is,
dat daar “rondtrekkendo personon, volger ~ rt kel 141, waar zij spoedig uit do eene naar do
a~dere gemeente verhuizen, hunne certifikt~ n van lidmaatschap gratis kunnen verkrijgen, eon
Leeraar goon kind moest doopen van ouders, die niet ten minste bowija van lidmaatschap, en van
niet g(censureord to zija, loveren.”
Na eenigo aanrnerkingen door den Actuarius, on Di. P. S. Botha, Truter, Gic en Cormack,
wordt bepeald dat Pa. Truter, van wien hot voorstel des Rings oorspronkelijk afkomstig was, zich
met do Commissie zal verstaan orntrent een bepaald voorstel, dat aan do Vergadering zal voorgelogd
worden.
JTnwelijkS Wet.
Voorts behandelt het Rapport Nos. 11, 12 en 13, die alien botrekking hebbon op do Nieuwe
Huwelijks Wet, ton opzichto van het huwen van eon man met de zustor van zijno overledene
vrouw.
Do Commissie beveelt aan: “dat hot Synodsal bo~luit van 15 November, 1862, dat aan hot
slot van th Huwelijks Ordonnantie gevonden wordt, zoodanig gewijzigtl zal worden, dat eon
persoon, die met zijne overleden vrouws zustor trouwt, niet nan oensuur onderhevig zal zijn, zoodat
het nan elken Leornar, die geen bozwaar or tegen heeft, vrij staan zal zoodanig huwe1ijI~, dab tooh
door do bm’gerlijke wet toogelaten wor dt, to bevestigen.”
Pa. P. H. Cilliers licht hot beschrijvingspunt toe, dat van den Kerkeraad van Aberdeen
afkonistig is, waarna do Aetnarius zijne besohouwing ~eeft van do vroegero Huwelijks Acto.
Us. D. Pienaar, A zn, ondersteund door Pa. Van Heerden, stelt do goed~euring der aanbe
veling van do Commissie voor.
Aan do disoussie netnen deel Di, Steytler, P. Pienaar, A,zn., Liickhoff en Muller, die nog ann
hot woord is ala do zitting gesloton wordt.
• vooi’Zang.
Aan do Corn missie voor verbeterde Zan,~wijzen worden toegovoegd Di, J. W. Louw, W. A.
Joubert, U. Bosman, Van Heerden en Van Lingen.
Lcdenvertrokkefl
Nog wordt aan Otiderlingon Mouton en Laurie verlof gegeven, op hun verzoek, naar hula
terug to keeren.
Afwezig ziju gewoest Ouderliogen Duckitt, Bekker en Pta Pisani, en Di. :M:organ en
~auro.
Do Scriba best do Kiadnotulen, waarna Octderling Cloete het dankgebod doet.
Geresunieerd on onderteokend op heden, don 26sten October 1894.

Doopebedienia5,

ZEVENDE

ZITTING.

VrijcZag, den. 26sten. October, 1894.
Oud.Be~kerever
1e~Ieu.

Do Voorzitter deelt do treurige tijding mode, dat de Ondorling van Jamestown, C, J. Bekkor,
die reeds eenige dagen bank goweest was, in den afgeboopen nacht is overbedon.
flit droevige bericht wordt met algemeone deolnoming en diepen ernst vernomen.
Tevens wordt medegedeeld dat Da, Faures krankheid ernstiger is. Ook wordt vernomon dat
do Ouderling A. N. Van der Westhuysen gistoren namiddag naar huis is geroepen, van wege do
onge&eldheid zijner vrouw; en dat do Underling van Wilbowmore berioht heeft ontvangen van den
dood van tweo kloinkinderon op gisteren, en de ernstigo ongesteidheid van het derde.
De Moderator verzoekt Ps, Reyneke, die door hem opgeroepou wordb in hot gebed voor to
gasn, ann do beproefde b.b. en hunne betrekkingen, in zijno voorbidding te gedenkon.
Na dit gebod, worden do Notuben dor zitting van gisteron gerosumeord, en ondortoekond.
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Ds. A. 3. L. Flofmeyr doet mededeoling van eenige bijzonderheden in vorbanci met de, door
hot Gonvernement ingestolde, Registratie van Geboorten en Sterfgevallen;
Do bespreking van doze zaak wordt uitgosteld tot na do indiening van hot Sohriftelijke
Rapport dor Commissie, daarovor bonoornd.
Do Vergadering horvat do overwegiug van hot Rapport dor Commissie over do Eeredienst,
over Nos. 11, 12 en 13.
Voor dat do diseussie eenen aanvang neornt, dient Do. D. H. Cilliers dit voorstol in, dat
gosecondeerd wordt door Do. J. H. Neethling3 H.zn. : “Do Synodo verkiaro zich tegen do niouwe
Huwolijks Wet, en wondo krachtige pogingon ann ton einde haar horroepen to krijgon, door hot
Parlernont to petitioneeren, of andorszins.”
Do. C. F. 3. Muller zot zijno aanspraak voort. Na horn sprekeninsgolijks ~egem do aanbovoling
der Oommiseie Di. J. H. Neethling, H.zn., 3. W. Louw on Steytler, en Oudorling Van Heerden;
on er voor do Actuarins, DL Leipoldt, en Van do Wall on Onderlingon Taljaard en Van Rhijn.
Ondor do discussio wordt nog dit Arnondernent ingediend: “Daar zulk eon huwolijk tot do
betwisto huwelijken behoort, heeft do Synodo goeno vrijrnoedigheid ze aan to bovelon, mear keurt
ze integondeel af. Wannoer echter leeraren geono gowetons-bezwaren hobben, mogen zij zulke
hnwelijken bevestigen .“
Daar nog verseheidone loden hot woord vorlangen wordt do discussie verdaagd,
Aau do Commissie over hot Onderwije wordt ale lid toegevoogd Do. 3. P. Van Heerden; en
nan dio over do Zondagsschool, Do. D. J. Pionaar, R.zn,
Hot voorstel, waarvan do Scriba eergisteron heeft keunis gegeven, wordt gelezen, on torstond
naar do Commissie van Revisio vorwezen.
Afwezig ziju gewoest Di. G. S. Malan, A. F. Malan, C. Morgan en A. Faure, en do Oudor~
lingon Ilatogan, D. 3. Milan, Duckitt en Dii Pisani.
Na hot lezen der Kladnotulon wordt hot dankgobod gedaan door Do, Maedor,
Geresurneord en ondcfrtoekend op heden, den 29oten October, 1894.
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Jifaandag, de~ 29stem October, 1894.
Na gebed door Ouderling Maiherbe, wordon do Notulen der zitting van Vrijdag LI, goedge~
kenrd en onderteokend,
Op voorstel van Ouderling M. J. dii Plossis wordt bosloton, eenen brief van deolnorning van Brief ~an Otci
do Synode to doon uitgaan nan do Weduwe en kindoren van Jon ontslapon Broeder-Ouderling neming.
Bekkor.
Do. J. C. dii Plessis, van Elliott, neemt zijue plaats hoden in.
Dc. J. C. ~u
Do WelEerw. hoer G. D. Mathews, D.D., do Algerneono Socretaris der Alliantie van Presby~ Pleesis
men. ,a~geko~
toriaansohe Kerken, in Europa en Arnorika, vorschij ut ale Afgevaardigde van doze Alliantio in do I~r. Mathews.
vergadering. Horn wordt cone eereplaats aangewczen.
Do Vergadering besluit, to lU nrc in den morgen van must. Donderdag, do Deputatie van
Zusterkerken to ontvang~n, die do Synodo wenscht to ontrnoaten; en dat onrniddelijk daarna Dr.
Mathews zal worden gehoord.
Een verzoek wordt tor tafel gelegd, dat do Synode do ordening van den WolEerw. hoer S. P.
Malherbe, van do gemoente Knuisvaliei, zal goedkeuren. Wordt besloton dit verzoek morgon to
behandelen.
C
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Do disoussio over Nos. 11, 12 en 13, worclt voortgezet.
Tejen do eanbeveling der Commissie spreken Di. Strasheim en Rousseau, en Onderlingen
Hutton en J. I. do Villiers, en er voor Di. Moorrees en E. do Beer on Ouderling F. van dor
Merwe.
Eon verzoek dat over dezo voorstellon, volgons Arikel 12, ii, bij hoofdelijko omvraag zal
geotemd wordea, wordt niet toegestaan.
Bij do stemming wordt do aanboveling der Commissie root oeno groote meorderheid aange
nomen, tegen 26 stommon v65r hot voorstol van Do. D. H. Cilliers.
Aanteekening, dat zij in do rninderhoid gostorod hobben, wordt verzocht door Di. Strasheim,
P. H. Cilliers, 0. F. J. Muller, W. P. Rousseau, Steytlor on Reyneko en Ouderlingen J. S. do
Villiors en Roelofor.
Na do pauzo wordt besloten, hot in do morgenzitting govallen besluit der Commissie van
Revisie in handen to stolen, ter formuleoring voor hot Wotboek.
Do. D. H. Cilliers wil nu hot tweede gedeelte van No. ii besproken, namelijk, “en het huwen
binnon do bij do Huwelijks Ordonnantie bepaalde graden van bloedverwautsehap.”
Verboden graden
Do. P. S. Botha, do Scriba dor Commissie, zegt, dat do bedooling van het gerapporteerde
geweest is, to konuen te geven dat al do andere graden van bloodverwantsohap, in de Ordonnantie
gonoemd,verboden graden zullon blijvon.—Met dit gevoelen vereenigt zich de vergadering.
~en en JodhiNo. 14 komt tor sprako: “De Synodo besproke do vraag, of eon leeraar onzor Kerk gehouden
is leden der Kork in hot huwelijk to bevestigen met Joden en Jodinnon.”
Be Commissie is van oordeel, ‘dat noah do kerkelijko, noah do burgorlijke wet, eenon leeraar
onzor kork vorplicht huwelijken, als hier genoemd, in to zegenen; en meent dat, hoewel zoodanige
huwe1i~ken afgekeurd moeten worden, elke leeraar do vrijhoid moest hebben, om, gelijk do Synoden
van 1834 on 1857 reeds besloten hebben, naar eigen oordeol hiorin to handelen,”
Doze aanboveling wordt bij acciamatie aangenomen.
Omtrent No. 15 verzoekt do Commissie, dat hot naar do Commissie over do Arme Blanken zal
wordea vorwezon. Daar er geeno zoodanigo Oommissio is aangesteld, keurt do vergadering dit
verzook niet good, en herhaalt haar vorzoek, dat do Commissie over do Eeredienst hot overwe~
gen sal.
Pr~cn ao~dcr
Op No. 16 meent do Commissie, dat eon Ieeraar of proponent ouzer Kerk, in gevallen waar
bi~, bij het bezooken of hot doorreizen van een deel eener gemeonte, geen verlof van don plaatselij
ken leeraar of den Kerkeraad bekomen kan, vrijhoid moest hebbon, zonder zoodanig verlof binnen
do perkon dier gemeento to predikon.
Ps. Rabie liebt hot beschrijvingspunt too, en dient hot als voorstol in, met ondersteuning van
Oudorling Taljaard.
Ouderling Gooson, ondersteund door Do. Maedor, wil do aanbeveling der Oommissio goedge
keurd zion.
Do. Van Heerden, ondersteund door Do. J. W. Louw, heeft dit amendement: “Goon leeraar of
proponent onzer Kerk zal hot recht hobben, binnen do parochie van eon at1der looraar geregeld van
tijd tot tijd diensten to houden, tenzij hij eerst daartoo verlof van den Pastor Loci, of bij diens
atwozigheid van den Consulont of den Kerkeraad, verkregen heoft.
Ten gunste van dit arnendement trekt Do. Rabio ziju voorstel, met toestemming, in.
Aan do discussie nemon deel Di. B. Pienaar, R.zoon, Maedor, 0. Van Niekerk, 0. Murray,
Nandé, D. Pienaar, A.zoon, Aiheit, B. Marcharid en de Actuarins, en Ouderlingen Muller, Morkel
en Do Wet, die tegen het voorstel opreken; en Di. Steytlor, Rousseau, Louw en W. P. do Villiors
die or t’oor zijn.
Dc uitslag dor stemming is, dat goon van beide voorstellon aangenomefl wordt.
Daar No. 17 naar de Commissie van Revisie verwezon is, wordt No. 18 door Ouderling Van
den Heever toegelicht on ingediend, ondersteund door Do. W. P. do Villiers.
Be aanbeveling dor Commissie is, “dat dit besehrijvingspunt niet aangenomefl zal worden,
dear in geva~ien als hier genoemd, niets meer gedaan kan worden dan wat do wet in artikelen ~64
tot 267 voorsohrijft.”

~

zk~ag

~

19
Na korte discussie, vereonigt zich do vorgadoring met deze aanbovoling, die door Onclorling
Potgietor voorgesteld, en door Ouderling Gooson gesecondoerd wordt.
Voor hot Rapport, dat flu afgehancleld is, brengt do vergadoring der Commissie haren dank toe,
Naar aanleiding van eon aanbod dor Regering, de loden dor Synode naar Robben Eiland to uoi~eu Eilftnd.
zullen vervooron, zoo zij, bij gelegenheid van do inwijding van hot Niouwe Kerkgebouw voor
do Melaatschon aldaar, op Dondordag 8 November, tegenwoordig wensohen to zijn, wordt besloten
dit eanbod met dank r~au to nemen, en op dion dag in don avond bijeon to komen van roe tot
negen ure.
Het Rapport der Comrnissie over Registratie en Statistiek wordt overwogen.
~e~tr~tie en
Do eerste paragraaf behandelt No. 20, waaron,trent do Commissie aanbeveelt, vrasg 18 in
Art. 52, waar do beaa~ning “ Catechiseer Meester” v66rkomt, als verandord to roijoeren. Deze
aanbeveling wordt aangenomon, nadat een aine~dement van Os. R~yneke, onderstound door Oud,
N. Badenhorst, en luidende ala volgt: “door Catechiseer Meosters wil do Syaode vorstaaa hobbou, C~teehi~,
oefenaars—Art. 412, 6” verworpen was.
Meestcr.
Paragraaf 2 beapreekt Nos. 26 en 27, wa~rin aanbevolen wordt, do leges van Attestaten en Lege~ van Attea~
Certifikaten van lidmaatschap of to achaffon. De Commissie ontraadt do aanbovelling van zoodanig tat~n,
voorstol, maar boveolt san, ter tegomoet-koming aan rondtrekkende lidmaten, in Art. 141, 5, “an
jsar” to voranderen in ~wee jwren.
Na toeliehtiug van No. 27, door Os. 0. Muller, stelt Ouderling Van Rhijn v6~3r, ondersteund
door Os. Van Heerderi, “dat hot Rapport der Oommissio wordo aangenomen.”
Ds. C. Muller, met Os. D. H. Cilliers, wil: “do logos van Attestaten en Certificaton van
lidmaatschap worden afgeschafL”
Os. McGregor, met Ouderling Neothling: “In Artikel 141, worde ‘drie shillings’ veranderd
in ée’n shilling.”
Niet afge~chaft.
Be Vergadering vereenigt zich met hot voorstel van Ouderling Van Rhiju.
Paragrafen 8 en 4, die Nos. 72 on 73 van het Schema behandelen, blijven overstaan om eerat
gedrukt to worden.
Paragraaf 5, dat aanbeveelt eon exemplaar van hot nieuwe Wetboek den Oncler-Kolonialen
Secrttaris too to zenden, a’s antwoord op eon van hem ontvangen schrijven betreffende eon
nieuwen vorm van “Inkomst en Uitgaaf,” wordt bij actolamatie aangenomen.
No. 21 van het Schema wordt door Os. I). H. Cilliers toegelicht, die, ondersteund door G~en~cheidiagan
Ou3erling Van Heerden, voorsteib: “Dc Synode verzoeke do Rogering, waar er een
vorsohil mocht bestaan tussohen do Kerkelijke en burgerlijke grenasoheidingen dat versohil op to
heffen door do Korkelijke tot de burgerlijke to prokiameoren.”
Di’. Alhoit heeft dib amendement, dat gesecondoerd. wordt door Dc. Rousseau: “Do Kerkeraad
van Aberdeen wordt verwezen naar Arbikel 36.”
Do discussie is pas bogonnen, als het uur voor hot adjournement doar is.
Afwezig zijn geweest Di. Be Wet, Truter, S. J. en P. J. Perold, Do Vaal, Morgan, Faure
en J. IT. Neethling, H.zn., beide laatstgenoemden van wege ongostoidheici, en Ouderlingen Duolcibt,
M. H. Visser, on flu Pisani, die nog ongesteld is.
Os. Aiheit doet het clankgebed, nadat do Kiadnotulen gelezen ziju.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 30sten October, 1894.
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DinscZag, den 3Ostem October 1894

Hnwclijk~wet,

DeFthlit omtrent
GrCUS~C1i e i din
en.

OrdeningvenDg
S. P. Maiherbe

Ouderling Cloete doet het gebed, waarna de Notulen der Zitting van giateron golezen, en, na
goedkeurin g, onderteekond worden.
Op eeno vraag van den Actuarius, of hot wel noodig is, hot besluit op gisteren naar aanleiding
van No. 14 genomen, in hot Wetboek op to netnon, antwoorit do vergadering, dat zij dit niet
noodig acht.
Ds. D. H. Cilliero vraagt, of hot besluit van gisteren, betreffendo hot huwelijk met eene
overle den vrouwa zuster, in sick sluit eene goeakeuring door do Synode van do Wet, in do laatsto
Parlomentozitting gonomon? Do Vergadoring is eonparig van govoelen, dat dit geenszins het
geval is.
Do discussie over No. 21 wordt voortgozet. Do P. S. Botha diont dit amendoment in, dat
gesecondeerd wordt door Ouderling Rossouw, van Ceres: “Daar hot onmogehjk sal ziju voor do
Regeering, om in elk goval nan dit verzoek to voidoan, zoo worde hot ann do versohillondo Ringen
opgodregen, om, waar hot uitvoerbaar schijnt to zijn, do Rcgoering to verzoekon do burgerlijke
grensscheidingen to regelen naar do gomoentolijke gronoscheidingen.”
Ton gunsto hiervan trekt Do. Albeit zijn amendement, met toestemming, in.
Na korte discuosie, wordt hot amendoment van Do. Botha aangonomen,
Hot vorzoek, oin do erkenning van do ordening van Do. S. P. Maiherbe, van Kruievallei,
wordt besprokon.
Vs D. Pionaar Rz., ondersteund door Do. Hauman, stelt voor :—“ Do ordening van Ps S.
~ Maihorbe, Predikant to Kruisvailei, op don 20sten December 1886, wordo door do Syno~o
erkend,”
Na discussie, waaraan deelnemen Ouderling P. J. van Niekerk en Di. P Pienaar R.z,
Rousseau, Keot, Maeder, A. A. Louw, W. P. do Villiors en Van borden, wordt hot voorstol
aangenomen.
Hot Rapport der Commissie over do verdeoling van den Ring van Burgorsdorp wordt
gelezen.

~

Ve~dce1ing
Burgcrsdorp.

Do Commissie macnt, “dat, daar er tegen do vordeeling van den Ri~ig gewichtige bezwaren
b~staan, tsr verkleining van den Ring van Burgersdorp, do gemeontea Tarkastad. en Maraisburg
dienen gevoegd to worden bij den Rng van Albanie; en do gemeente van Veaterstad bij don
Ring van Colesborg,’—waardoor do Ring van Burgorsdorp in hot vorvolg uit voorbion gemoenten
sal bestaan.”
Do Scriba, onderstound door Ouderliag Potgieter, wil, dat do anubeveling der Commissie zal
aangenomen worden.
Di. Steytler, McG-regor, Ross, D. Pienanr, R.z., Gb, Aiheit, Naud~, en do Scrib a, en Onder
lingen Schoeman en T. L. Kriel nomen aan do discussie doe].
Vs. Naud~, mob Ouderling W. van Heerden, wil, “dat er geeno verandering in do samenstelling
van den Ring van Burgersdorp sat worden gebracht.”
Met dit amondement voroonigt z~ch do vergadering.
Eon verzoek wordt ontvangen van den Kerkeraad van Porterville, otn, ouder zekore voo~waar~
don, toegelaten to worden tot deolueming aan hot Prodikanten Pensioen-Fonds.
Ook eon drrgelijk versoek van den Kerkoraad van Montagu.
Nog wordt gelezen eon schrijveu van do Commissie van don Ring van do Paarl, vragonde dat
voldaan sal worden aan b~t vorzoek van Do. Van do Wall om op pensioen af to troden, daar al do
stukken in orde zijo.

Do Vergadering besluit al doze doonmenten der Commissie over do Fondsen, tar overweging,
ter hand to stellen.
No. 23 komt ter sprake. Na toeiichting door Onderlirg J. Van Heerden en Do. D. H. Cilliers’
wordt het aan do Commissie over Registratie overhandigd.
No. 22: Do Synode bepale “dat do gronasoheidingen tussehen do gemeenten Kaapstad, ~
Rondoboach en Wijnberg, wegens do oigenaardige omatandighodEn dier gemeonton afgeschaft eta
eb~ec~i
worden.”—wordt toegelioht door Do, B. Marchand, en ala voorstol wgediend, gesecondeerd door gesebaft.
Ds. E. Do Beer.
Eono momorie tegen dit voorstel, van den Kerkeraad van Wijnberg afkomstig, wordt
gelezen.
Aan do discnssio nemen dccl OuderTingon Smuts, J. S. Do Villiers, Hofmeyr en Blomorus, en
Di. Soholtz, Van Lingen, Do Wet, Stoytler, 0. Mullor, B. Pionaar, A.zn., G. Murray, TYlarais, W.
P. Do Villiers, Maeder, do Actuarius en do Assessor.
Inmiddels komt ter tafel het volgende ameadement door Ouderling Smuts ingediend, en door
Do. Rabio gesecondoerd: “Do Synode bonoeme eano Commissie, om staando do vergadering to
rapporteeren over de wenschelijkheid van hot at dan niet gevoig govea aan dit besohrij
vingspunt.”
Eon under amendement wordt ingediend door Do. Van Linger, ondorsteund door Ouderilug
Do Wet, dat aldus luidt: “Hot besohrijvingspunt wordo near don Ring van Kaapstad verwozen.”
Na afatomming der amendemonten wordt hot voorstol met cone groote moorderhoid
aengenomen.
Rapport van
Hot Rapport der Comnaissie over do Tucht, wordt nu behandeld
Paragraaf 1 bespreekt No. 28, waariu verzocht wordt om conan vorm, volgens welken voor ~
werpen van Kerkelijke tuoht, of getuigon voor Kerkelijke Hoven behooren opgeroepen to worden.
Be Commiosie boveelt twos vorrnon aan, die ingodiend worden, en op voorstol van Do. O~.
Murray, ondersteund door Do. McGregor, door do vergadering ala handleiding voor Kerkeraden,
worden goedgekeur&
Doze vormen worden flu nan do Commissie van Revisie toovortrouwd, ten cindo so in behoor
lijken vorm voor hot Wetboek to brongen.
~2 bohandelt No. 29, dat om eon voorschrift vraagt wasrop do algoheelo afsnijding van do
gemeente behoort to geochieden.
Do Commissie boycoTt aan, dat dit eorst sal gesohoiden, nadat do ouboetvaardigo driemaal Af~iljm~g van
vermaund is gewordon zioh to bekeoren, en do gemoento verzocht voor hem te bidden : on wet 1 Lidmaten.
zonder zijnen naam to roomen; 2. met noomen van naum; en 3 met aankondiging, dat men tot do
afsnijding sal ovorgean; en dat do woordon, “dit sal carat goschiodon,” on vorvolgens in hot Wotboek
sullen opgenomen worden.
Na do pause, doet Do. Maoder, ondersteund door Ouderling J~. I. Viljoen, hot voorstel, dat do
aanbeveling dor Commissie woide aangonomen.
.t%a korte discussie, waaiaan Di. W. P. Do Villiers, A. A. Louw, Maeder, Rousseau, J. W.
Meyer, Reyneke, B. Pionaar, Azu., en do Assessor deelnemen, wordt dit voorstol goedgekeurd.
Oudorling B. 3. Van Niokerk verzookt aantoekening dat hij in do mindeihoid gostemd.
hoof t.

§ 8 boveelt op No. 30, dat om cone verkiaring van hot woord “Sohriftelijk” in Artikel 237, “Schrift~U~k” in
vraagt, aan : dit woord moet versaan worden van do behandeling eener zaalc alleen op schrifteli~jke ~ 2~7.
verkiaringem en getuigenween, zonder do partijen in persoon op to roepen.
Na korto discussie, neemt do Vet gadoring doze aunboveling ann, op voorstel van Do. B.
Pienaar, A so., ondersteund door Ps. McGregor.
~ 4 ziet op No. 31, waar cone verkiaring van Artikel 238, hot corsto gedeelte, gevraagd
wordt’.
Do Oomtnissie is van oordoel, “dat niemand in do betrekkiug van Zaakwaarnemer” meg Z~akwa~i~emer
optreden in cene Kerkelijke Vergadering. Verder, dat do Korkelijko Vergadering moet beslissen
wie at dan niet mag worden toegel~ten.”

i’~echten cnz. van
~n~ten. (in.

Op voorstel v~n Ps, Van Hoordon, onderstound door Ps. P.. P. Rossouw, vereeoigt zich do
Vergadering hiermedo,
§ 5 heeft betrokkirg op No. 32, waario ee~o omschrijving bogeerd wordt van do rechien en
vooc~reehten, waarvan molding gemaakt wordt in Artikol 252, aan het slot.

Do Commissie is van oordeel, dat daaronder begrep~n ziju: 1, do bondzogelen to gobruiiren,
2, Kerkelijke ambten of betrekkingon waar to nemon; 3, hot uitoefenen van stemreoht; 4, ala
doopgetuigon op to treden; 5, klaohten of bezwaren in to dienon tegen Ieeraar, ouderling of diaken.
Ook meent do Commissie dat eon Korkeraad eane huishoudelijke bep&ing ken maken, waardoor
do huwelijb bovestiging in cia kerk ook als “voorrecht” han beschouwd worden.
Pa. W. P. Do Villiors, or~derateuud door Oaderling A. G. Visser, stall do aa~uaemiug dozer
aanbe~eling vóór.
Na eonige disoussie, wil Pa. McGregor met Us. Maeder, dat hot eerste gedeelte zal worden
aangonomon, tot aan do woorden “ouderling of diakon.”
Een andor amondomont wordt door Do. D. Pienaar, A.zn, ondersteund door Do. Van Heerden,
ingediend, nam.:......” dat do aerate paragraaf van doze aanbevoling worde aangenomen, met veran
daring van ‘doopgetuigon op to treden’ in ala cloopou~ciers ~e ataan..”
Hot laatste amondoment wordt aangenomen,
Doopen in Ce
§6 bespreekt No. 33, dat do vraag stall: wat kan gedaan worden om to voorkomon dat
Eng, heck,
gecensureerde loden ouzer Kerk enz. in de Engelacho Kerk kinderon laten doopen, en solve
ala doopoudors staan?
Do Commissie meant “dat dit door do Modoratnur onder do aandacht van den Bissohop
staande doze vergadering moot gebracht worden; en dat Predikanten, waar dit gesohiedt,
hetzelfde doen hunnen.”
Op vborstel van Us. Do Wet, ondersteund door Us. A. J. L, Hofmeyr, vorklaart zich
do vergadering vóór dit gevoelen.
Na wordt besloten dat, br wills van Commissiën die nog azu hare Bapporten bezig zijn,
morgen geene namiddagzitting gehouden zal wordon.
Ook, dat op Donderdag, de namiddagzitting zal ziju van 2~.15 tot 4.15 p.m.
§7 handelt over No. 34,
Na korte bespreking hiervan, wordt, op esne motie van orde door den Scriba, besloten,
daze on do overigo paragrafen van hot rapport te laten ovorstaan, daar zij beschrijvings—
punten raken, die door do vergadoring naar do Commissie van Revisie zijn verwezen, toldat
hot Rapport van dezo Commissie zal zijn ontvangen.
en P
Met toestemming der vergadoring trekt Pr. Kotz6 No. 24, a en b in,
Lege~ Doopsbe.
E~ne memorie van den Kerkeraad van Wijnberg, verzoekenda cm ve~gunning, dat op
.lICiilUg op week. eon gewonen
woekdag do doop door haren leoraar sal worden toegod.iend, togen do gewone
‘loges, wordt op aanbeveling van de Commissie van Orde, flu behandeld.
Na ioeliohling door Do. Strasheim stelt Us. Van do Wall voor, ondersteund door Us,
1. do ‘~,Tilliers :—“ Aan diii verzoek worde voldasu, mits do doopsbediening geschie~1o bij eene
openbare godaclienstoefoning.”
Do Assessor met Pa. Soholtz wil, ala amendoment :—“ Do Kerkeraad van Wijnberg wo~de
verwezen naar Antikel 25, en hot besluit der Synode van 1880, op vagina 34 der Acta
van die vergadering.
Do vergadering vereenigt z~ch met het amendenient.
Afwezig zijn gewoost Di, J. H. Neethling, H.zn,, A. Fauro en S. J. Porold, en do
Ouderlingon Duokutt, du Pisani, A. J. P. Louw an M. H. Visser, do drie laatsten van wage
ongksteldhoid.
Do Voorzit~er dealt made dat Ouderlingen I. S. lo Roux, A. J. P. Louw en G. F,
Muller, met opgave van redenen, verzocht hebben do vergadering to verlaten, waartoe hun
toestemming wordt varleend.
Na bet lezen der kiadnotulon wordt hot dankgobed gedaan door Do, van Heerden,
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 3lston October 1894,
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lYoensclag, den 3lsten October 1894.
Be Ouderling P. F. Malan doet hot gobed, waarna do notulon van do laatste sitting golozen
en goedgekeurd worden.
Be vergadering gnat tot hot Broodorlijk Ondorhoud over.
On.
Do Voorzitter mat singon Ps. 84 4, leost Jesaja 58 6 tot 12, en gaat in hot
gebed voor.
Be. Rabie wordt nu opgoroepen om hot voor dezen dag aangegoveu onderworp in to
leiden, namelijk, do Kerk ‘im betrekking tot philantropiën, en spreekt vooral over hot
,Schoolwezen.
Na hem voeren hot woord Ouderlingen P. J. van der Walt en Noothling, en Di. ~
Marais, McGregor en J. FT. Noethling, H.zn.
Be Voorzitter laat zingen Gez. 97 : 5, en noocligt daarna Dc. Moorroos uit, over het twoodo
onderwerp: Do Armen der Kerk, hot eerste woord to voeren.
Nadat dezo spreker zijne redo geoindigd had, vorzoekt Dc. W. Murray dat gezongon
zal worden Ps. 146 : 5, hetwelk geschiedt.
Dc Armen.
Na born spoken Dc. A. J. L. Hofrneyr en Ouderling J. I. Do Villiors.
Hot Versiag van den Staat der Godsdienst in do gorneenton bohoorondo tot don Ring
van SwePendarn worllb gelezeri.
Ret vets dat aan het einde van hot versiag aangehaald wordt, hot eorste van Gez.
156, wordt gezongon, daar hot joist hedon do I-Iervormingsdag is.
Dc. D. S. Botha leidb ale Referent hot derde ouderwerp voor dit onderhoud in, nana:
Onbelceerden binnen en, buiten de Keric.
Van wego tijdsgebrek, wordt hot Broederlijk Ondorhoud verdaagd.
Ann do Comn~issio over den Ferodienst worden als loden toegevoegd: D. A. J. L.
Hofmeyr, B. en D. Iviarchand en Conradie, terwiji tevens Nos. 15 en 47 haar wordon in Onbokce~en.
banden gegeven.
Afwezig zijri goweest Di. Naud~ en Faure, en do Onderlingeu Duckitt, Van der Spuij,
Du Pisani en Lindenberg.
Nadat do kiadnotulen gelezon waron, doet Dc. Peplor het gebeci.
Eeenct-Com~
Geresumeerd on onderteekond op hoden, den laten November 1894.
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Donderdag, den lstem .Novernber 1894,
Na gebed door Os. W. P. Do Villiors, worden do Notnien der laatsto sitting goedgekourd on
oa der toek end.
Op voorstel van Pa. Albertijn, wordt besloten dat bij don aanvang dor vorriohtingon iederen
naorgen, can Psalm en Gezang-vers sal gezongen worden.
Ps. 10
4 wordt nu aangohevon.

9~

T~ac~aat
niis~ie en .Cractftat Verspreid.

Zu~terk~rken.

Dc Mathewe~

ZangwijzCU.

Het Rapport van de Commissie in de laatste Synode benoemd, om to zorgen voor do uitgave
van Traktaatjes, wordt behancield.
Het lokt eene korte di~cussie nit die tot dit voorstel van Do. A. J. L. Hofrneyr leidt, dat
gesecondeerd wordt door Ouderliag M. Du Plessis: “Er worde cone Commissie benoemd cm in
ovorleg met do Z.-A. Bijbel Vereeniging werkzaam te zijn in hot verschaf~en van Traktaatjes ter
verspreiding.”
Pit voorstel worclt door do vergadering aangenomen.
Do Assessor, ondersteund door Do. Steytler, dient nu hot volgendo voorstel in: “De Synode
acbt dat het tot de workzaamheid van den Kerkeraad behoort om geschikbe traktaatjes in zijne
gemeente to verspi’oidon, en dat elke Kerkeraad zich daartoe verstaan zal met do Z.-A. Bijbe1~
vereeniging.”
Do Vergadering vereenigt zich dadelijk hiermede.
Do dank der Vergadering wordt aan do Commissie voor haar work toogebraoht.
Hot Supplementair Rapport der Commissie over Regstratio en Statistiek komt in
behandeling.
Het bespreekt No, ~3, en is pas gelozen, ale ter Vergadering verscb~jnt do Deputatie van
Zusterkerken, die do Synode wenscht to ontmooton.
Eon Adres wordt gelezen door den WelEerw. Heer Nuttall, na wien do volgende Leeraren de
Vergadering toespreken: do WelEerw, Heeren N. Abraham, van do Wesleyaanscho Kork, en
Vine Hall, van do Congregationalistisoho Kork, en do Hoer Patterson, Ouderling der Sehotsohe
Kork, die ook als vertogenwoordigor van do Ohristelijko Jongelings Veroeniging optreedt.
1)0 inhouci van het gesprokene wordt door den Assessor in hot ko~t, nadat elke spreker
geeindigd had, in hot Hollandseh terug gegeven.
Do Moderator beautwoordt hunno wensohon op hartolijke wijee, en bidt hun Gods rijksten
zegen too voor hunne gemeenton en hun work, en gaat voor in hot gebed.
Hierop wordt gezongon Ps. 100: 1, terwijl do Eogelsche Broeders hot welbekende “Praise
God, &c.’~ op dezelfde wijze zingen.
Nu wordt nan Dr. Mathews, den Algemeenen Secrotaris der Prosbyteriaans&ie Alliantie in
Europa en Amerika, do golegenhoid gegeven, om zijno boodsohap tot do Vergadering over to
brengen.
Hij doet zulks, en brengt tevens do zusfergroete over van do Nederduitsehe Gereformoerde
Kerk in Natal, welker Synodale Commissie hem daartoe heeft gemagtigd, en ook van do Franseho
Kerk in Basutoland, die hem in hare Synode verzocht heeft ook ale heron afgevaardigde in deze
Vergadering op te treden,
Do Moderator spreekt in naam der Synocle eon gepast woord tot hem, en drukt zijne
overtuiging nit, dat later eon antwoord op het door hem gesprokene opgesteld en in do Notulen
opgenomen zal worden.
Do behandeling van hot Rapport der Commissie over Begistratie en Statistiok heeft
nu plaats.
Op voorstet van Us, Van Heerden, ondersteund door Do. Ross, wordt besloten, hot eerste
gedeolte daarvan good to keuren tot aan do woorden worden aangenomem, zoodat hot besluit aldus
luidt: “ Hot gevraagde zal eileen kunnen worden bereikt door eene Acte van hot Parlement. Do
Koloniale Secretaris en do Prokureur-Generaal hebben echter aen do Commissie ale hunne
overtuiging to kennon gegeven, dat zoodanigo bepaling nimmer door het Parloment zal worden
goedgokeurd. Uwe Commissie beveelt derhalve can dat dit Beschrijvingspunt niet wordo
aangon omen,”
Nu komt in behandoling hot Rapport der Vergrootto Commissie over Zangwijzen dat gelezen
wordt, en aldus iuidt:
.

-

Raj~port der ~Commi$sie over Zan,çw~izen, i~ediend b’if tie Hoo~qEerw. .Synoclale Ver,~iadering,
October,

1894.

(1) Na behcorlijk onderzoek ingeste1d, en regtsgeleerd advies over bet Contract van bovengenoem~e
Commissie met do firma Dusseau & Co. ingewonnen to hobben, beveelt Uwe Commissie aen do saunamo van bet
Rapper~ v~a borengonoerade Commissie,
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(2) Voorts beveelt Uwe Commissie nan do annetelling van aene nieuwe Commissie, die zor~en zal, dat
indian or eons tweedo uitga~e mogt noodig worden, do reeds in gobruik gokomen wijzen uit “Haflelujah!” in
den bundel zullan gevoegd warden, en dat, moge hot blijkon, dab or één of moor van do niouwe wijzeu niot in don
smeak vullen, dezelve door betere wijzen vervangon worden.
(3) Voorts gelob hebbende op den inhoud van den brief der heeren Juta & (Jo., meant Uwe Commissie dat
noah do Synode, noah do Commissie over Zangwi~zen verantwoordolijk kan geboudon worden, indian gonoemde
firma (Juta & Ca) sohade komt to lijdon (wat ons grieven zou) door de invooring van den ~vieuwea
zangbundel,
EDMD. Z. DE BEER.
J. H. NEETHLING.
3. W. LOUW.
J. P. VAN HEERDEN.
A. 3. L. HOFMEYR.
W. P. DE VILLIERS.
G. F. C. VAN LINGEN.
W. A. JOUBERT.
D. BOSMAN.
Na do pauze wordt do discussio voortgezet, Daaraau nemen deel do Oudorlingen J. S.
De Villiers, M. H. ‘V’isser, Prof. Do Vos, Sohoeman en ]3lomorus en do Assessor, on Di. P.
Pienaar, R.zn., A. J. L. Hofmeyr, Rabie, J. W. Louw, Van Niekork, P. Pienaar, A.zn.,
3’. G. 3. Krge, Ross, W. ‘P. Do Villiers, De Wet, Steytler, Maeder, Van Wijk (Murraysburg),
en C’. Murray.
Onder do disoussie komen do volgoude voorstellon ter tafol :—Van Ps. A. A. Louw, ondersteund VooTRtel van Pg.
door Ouderling Van Rbijn: “Do Vergadoring, gehoord hobbendo hot Rapport van do Commissie, A. Louw.
draagt haar op, op niouw met do firma Jacques Dusseau & Co. in onderhandeling to trodon, en dan
naar bevitid van zaken to handelen,”
Van Ps. Van Wijk (Murraysburg), met Ds. Daneel: “Hot Rapport worde naar eeno Commissie ~y~teI DO. van
vorwozen, ten einde met do firma in Holland in correspondentie to treden en to Zion tot oeno
schikking to komen; daarna van hare bevindingen Rapport to doon nan do Synodalo Commissie,
die don naar bovind van zaken to handelen.”
Van I)s. P. Pienaar, R,zn., met Dr. Louw: “Hot Rapport van do Commissle wordo Do. V.
aangenomen.
nolan].
voorstel sange
Pit laatste, nam: het Amondement van Ps. Pionaar, wordt door do Vergadering good
gokeurd.
Aanteekening, dat zij in do mindorheid gostemd hebben, wordt verzocht door Ouderlingen
P. 3’. Van Niekerk, B. Badenhorst, Schoeman, A. L. Botha, Van Rhijn, Carstens, P. 3’. Van der
Walt, P. A. La Roux, Blomerus, Snyman, P. P. Van dor Merwe, A. 3. Pu Plossis, N. Badenhorst,
Do Wet, W. A. Nel en Do. A. A. Louw.
Met betrekking tot het andere punt, dat ann do Oommissie voor Zangwijzen door do laatste Goedkoopo nit
Synodo was opgedragen, nam.: hot bezorgen van eono goedkoopo uitgave van onze Psalmen en ~ der Gezan
Gezangon, die voor niet moor dan é~n shilling verkrijgbaar sal zijn, rapporteort do Oommiesie dat
zij er niet in geslaagd is, aan deze opdracht to voldoen,
Ann leden die dit punt vorder wenochen to bosprokon, wordt do gelegenheid gegeven, voor
stollen in verband hiermedo later in to djenen,
Nu wordt gelezen hot Rapport dor Commissie over Registratie van Geboorten on Sterfgevallen, Registratie van
dat daarna op niouw in handen van de Commissie gesteld wordt, ten oinde aan loden der ~~b00nt~~o.
Vergadering do gelogortheid to geven bezwaron daartegon aan haar voor to leggen, ton einde in
haar eind Rapport, daartegen, indien mogelijk, to kunnea waken.
Hot Rapport dor Commissie over Hulpbehoevende Gemeonten wordt gelezen en blijft voor Hulpbeh, C+o
behandeling ovorstaan tot bij do overweging van hot Rapport der Commissie over do mcn1tcu.
Fondsen.
Afwezig zijn geweest Vs. A. Faure, en Oudorlingen Duckitt, Pu Pisani, en Van der Spny.
Na het lezen der Kiadnotulen, wordt hot dankgebed gedaan door D~. Hauman,
Geresutneerd en onderteekend op heden, den 2den November, 1894.
D

TWAALFDE ZITTING.~
Vrijdag, den 2den November 1894.
Het gebed door Onderling Rossouw, van Wellington gedaan zijnde, worden de notulen der
vergadering van gisteren geresumeerd en onderteokend, waarna Ps. 116 1 gezongen wordt.
Goe~lkoope uit.
Naar aanleiding van een besluit van gisteren, dient Ds. McGregor dit voorstel in, oudersterind
gave
Psa~mCn
en Gecaugen.
door Ds. D. S, Botha: “Dat hot uitgeven van een goedkoop Psalm- en Gezangboek toever
trouwd worde aan eene Commissie, ter uitvoering zonder financieele verautwoordelijkheid voor
de Synode.”
Aan do discussie hierover nemen deel Di. E. do Beer, Ross, W. P. do Villiers, 0. Murray,
Steytler, Maeder en do Actuarius. en Ouderling J. I. do Villiers.
Do vorgadering vereenigt zich met dit voorstel,
Di. A. Faure en H. Muller zijn in zoo verre hersteld dat zij hunne plaatsen innemen, en
wordon door de vergadering verwelkomd.
~egiot~o~tie on
Het Rapport der Commissie over Registratie en Statistiek, over Nos. 72 en 73, wordt
gelezen~
~ooceste1 van De.
Na iolichtingen door Ds, Ross gegeven op No. 72, doot Ds. McGregor, ondersteund door
Ds. Luokhoff, dit voorstel: “Ret Rapport der Commissie over No. 72 words, aldus gewlj
zigd, aangeuomen: “Artikel 5?~, Artikel 16 (a), en Vorni A in Artikel 16 (e) worden niet
geroijeerd.—Artikol 16 a worde echter in tweeën verdoeld, en leze ale volgt :—(a) Eon versiag
van den staat ‘ian do Godedien~t in de Gemeente, waaria do volgondo onderwerpen in
aanmeiking zullen komen :—Opeubare Eeredienst, Deelnoming aan bet Heilige Avondmaal,
Huisgodsdienst, Bidstonden, Zendingwerk, Zondagsscho~il en Tijdelljke, Zedelijke en Godsdien
stigo Toestand der gemeente; (b) volledig Rapport over het onderwijs in de gemeente, in hot
bijzonder melding rnakende, van hetgeen in zake do Opvoeding der Armen wordt gedaan.
—Litera b, a, ci en a in hot Wetboek worden respeotievelijk veranderd in a, ci, e, f.”
Aan do diseussie die nu volgt, nemen deel Di. McGregor, Meoclor, G. Hugo, Keet, W. P.
de Villiers, Daneel, D. Pienaar, A,zn., Z. do Beer, 0. Murray, J, W. Louw, Luckhoff, Rousseau
en II, Muller.
Andeiv~emOntvan
Onder do discussie worden de volgende Amendementen inged.iend :—Door Be. W. P. Be
~ Villiers, met Da. D. Fienaar, A.zn.: “Artikel 52, enz., en leze ale volgt, (a) eon versiag van den
staat der godsdienst in do gemeente; (5) een volledig Reppoet over hot onderwijs in de gomeente
in bet ~ijzonder melding makendo van godsdienst onderwija, en van hetgoen in zake de opvoeding
der armen worth gedaan.”
Door Ds. Rousseau, met Ds, G. Van Niokerk: “Dat hot Rapport onveranderd worde
aangenomen ~“
Do Vergadering neemt het Amendement van Ba, Do Villiers aan~
A.an Ps. C. Murray worth, onder do bespreking, vergunning verleend, later eon vooretci in
verband met Artikel 52 in te dienen.
Vedandering in
Hot godeelte, dat over No. 73 handelt, wordt golozen, en lnidt aldus: “Artikol 16 (d) worde
~iet geroijeerd. In Artik~l 16 (e) worden de volgende wijzigingon aangobracht: In do kolom voor
‘inkomsten’ in hot Wetboek, wordo onderaan toegovoegd do rubriek: dwersem. Do kolom voor
‘nitgaven’ lezo zooals in Boschrijvingspunt 73 aangegeven, behalve dat achter ‘Theol. kweek~
school,’ do rubriek III Professor worde ingovoegd; en dat do rubriek ‘Opleidings kweekschool’
worde veranderd in Opleiclingssoliool to IYellingtom.
Op voorstol van Ps. Maoder, wordt deze aanbeveling dadelijk aangonomen.
Doofstomrnen
Ret Rapport cler Oommissie over het Doofetommen Institunt, do Zoadagssehool, en hot Examon
Laatituut,
in ]3ijbelkennis worth ter sprake gebracht.
doe

‘

Het eerst wordt behandold hot gedeolto dat Hwr DOOFSTOMMEN INSTITUUT bespreekt. Na
het lezen van hat Rapport, spreken Di. J. Neethling, H.zn., Van do Wall, J. Do Villiers, Luekhoff,
W. Murray en Radloff, on Ouderlingen Taljaard, H. Roux, J. S. Lo Roux, J. S. Do Villiers on
Greyvenstein.
Do Assegsor, ondersteund door Do. J. H. Neethling, H.zn., doet tin dit voorstel, dat door do ~ (1.~U
Vergadoring bij acelamatio aangenomen wordt: “Do Synode neomt het Rapport der Commissie
over hot Doofstommen en Blindon Instituut aan, met dankbaarheid jogens den Heor voor den
voorspoed, waarinede Hij do inrichting in het voorledone gezegend heeft; en boshtit dat in den
Herderlijken Brief hot work op nieuw onder do aandacht der kerk worde gebracht, en onzo
gemeenteleden worden opgowokt om door mime bijdragen, do handen van hot Bestuur to sterken,
en ouders ann to moedigen on to helpon hunno ongelukkigo kinderen naar do Inrioliting to
zonden.”
Do. W. Murray, ondorsteund door Ouderling J. S. Do Villiors, stolt voor : “dat do Soriba aan Dankbef~uiging
don H. E. Volksraad van den Vrijstaat do dankbotuiging dor Vorgadering zende, voor do mime ~c1~6V1~
ondersteuning door dit ligchaam aan hot Doofstommen Instituut verleend”; wolk voorstel door do
vergadering hartelijk toegejuioht wordt.
Bij acclaznatio wordt aangenomen, “dat Us. Lückhoff den milden gever~ of’ d0 geefeter, van van
Ruiine bijdrage
onbekenden
hot kostbare gosehenk ann do Inrichtiug, hartelijk dankon zal voor do vorstehjke gift.
gayer dankbaar
Insgolijks wordt besloten, “do Commisslo voor dit Institnut to verzooken en to machtigon ~~ayefl van
cen boekoko nit to gevon dat do bolangen der Inrichting bepleiten, en voor do aandacht dor Kerk can boekeke,
en dos Publieks brougen sat.”
Ook wordt de dank dor vergadering uitgesproken, jogons hot Beotnur over, en do Onder
wijzers en Ondorwijzeresson en don Huisvader en do Huismooders die aan doze Inrichting met zoo
veel harmonio on zegen arbeidon.
]3ij mondo van den Voorzitter, dankt do Vorgaclering bovenal don Heer, voor den bijzonderen
zegen die op dit werk gorust heoft, en nog rust, waarmode do vorgadering staande hare instemming
betuigt.
Een voorstel van Do. Padlo:ff ten doel hebbende, don Hoofd Ondorwijzer nit to noocligen, met
eon aantal leerlingon naar de Synode to komen, ten einde eenige proeven to gevon van hat work
dat gedaan wordt, wordt nan hot Bestuur, ter overweging van do uitvoorbaarheid, tor hand
gesteld.
Ret gedeelte van het Rapport, dat over Dz ZONDAGSCHOOL handolt, wordt besproken, als do Pa Zondagechool
loden na do pause weer bijeen zija.
-

Naar aanleiding van do eerote paragraaf, stelt Do. McGregor, ondersteund door Do, Marais
yoUr: “Do aanbeveliug dor Commissie worde anti genomen, en nan do Zondagschool Oommissio
opgedragen, do gemeonten in do naburigo staten nit to noodigen dezelfdo loosen to gobruiken, door
zich to bedienen van do Programnien ale andorozins.”
Hiormedo stemt do Vergadering in.
Verder sproken over het Rapport, Di. 0. Muller, C. Murray, Rousseau, Marais en Van Wijk
(SweUondam), en Ouderlingen P. J. Van der Walt, J. Muller, A. J. Maiherbe, J. I. Do Villiers,
M. Du Diessis, Neethling, Luttig, B. Badenhorst, Do Wet, J. I. Viljoen, Taljaard, Rossouw (van
Wellington), J. Van Heorden, Lindenberg en P. J. Van Niekerk.
Do volgende voorstollea, ondor do diseussie tor tafol gelegd, wordon tin aangenomen
Van Do. G. Van Niekeik, met Do. W. Murray: “De Syoode bovele in den Herderlijken
Brief aan do versehillende Kerkeraden der gemeenton onzer Ke:k stork aan, do Roosters en Do
Kinclervrienct in at do Zondagscbolen to volgen.”
Van Us. Van Wijk (Swollendam), met Ouderling M Dii Plessis : “Er worde door do Zondagschool Commissie eone circulairo nan do verschillende Kerkeraden goricht, om hot Zondagschoolwerk nan to bovelen, en meeT be1an~stelling bij dit ligchamen in dit work op to wekken.”
Van Ouderling Luttig, met Do. A. J. L. Hot meyr : “Do Synodo richte een schrijven aan
al do Zondagschool Onderwijzes en Onderwijzeresson ii otis land om hen nan to moedigen, en
]aet heerlijke en gewichtvolle van bun work, hun op het hart to binden.”
Hot voorstel van Do. Rousseau, met Ouderling Rossoaw (Wellington), aldus luidende: “Ann
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do versohillende Kerkeraden wordo opgeclragen, zoo noodig en zoo mogelijk, in elke wijk hunuer
gemeenten, éeno of n~eer Zondagocholen op to richten “—.wordt door do Vergadering niet
aangenomon.
Bibliotheken.
Do aanbeveling in § 2, “dat er gewezen worde op do wenschelijkheid der oprichting van
Zondagschooi.Bibliotheken, en hot getrouw gebruiken daarvan door do kinderen,” wordt aange
nomen, op voorstel van Do, Maeder, ondersteund door Do. Van Heerden.
Nadat nog Do. B. Piennar, R.zn., McGregor, Maeder, en Onderlingen B. Badenhorst en J. P.
Do Villiers over bet laatste gedeelte van bet Rapport gesproken hadden, worden do volgendo
aanbevelingen der Commissie bij acolamatie aangenomen:
“Do Synode spreke do wenseholijkheid uit, dat Zondagschool-onderwijzers in do dorpen, en
waar het 3nogolijk is ook in do wij ken, eons per week zamenkomen tot gebed en bespreking der
lessen.”
“Dat hot batig saldo bestoed worde ter afbetaling van elgene onkosten, en dat do prijs van
programmen onveranderd blijve.”
Dankbetinging
flat do dank der Vergadering betuigd wordo aan Do. McGregor voor do diensten door hem
aanDiMcGregor
,,
en Straoheizo.
aan do Zondagschool bewezen, in verband met Dc I~ndervrnend.
Do. McGregor dankonde voor doze waardering zijner diensten, noemt den naam van Do.
Strasheim, die in dozen ook grooto huip heeft verleend, en wien hierotn door do Vergadering
ingelijks dank toegebragt wordt.
A~onazittingen,
Als motie van orde, stelt Oudorling Be Wet voor: “Do Synode besluite van aanst.
.

Maandag af cok avondzittingen to houden van 7’30 tot 9 ure.” Door Ouderling Schoeman
ondersteund, wordt dit voorstol uit versohillendo oogpunten besproken, terwiji ook eon paar
amendementen worden ingediend. Eindelijk trekt echter do voorstoller zijue motie in, wat ook
gesohiedt met do amondementen, behalve dat van Ouder~ing A. J. Maiherbe, dat geseoondeerd was
door Ouderling Lötter. Bit amendoment, ten doel hebbende, dat van do volgondo week af er des
Zaterdags oeao morgonzitting zal worden gehoudon, wordt echter niet aaugenomen,
Afwezig zijn geweest Di. Morgan, Rabie, Atheit, Do Wet, P. Van dor Merwe en Weit~, en
Ouderlingen Rossouw (Cores), Morkel, Duckitt, Van Schoor, du Fisani en B. Malan.
Do Kiadnotulen worden gelezen, waarna Us. S. J. Perold hot dankgebed doet.
Goreswneerd en onderteekend op heden, den 5don November, 1894.
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2lfaandag, den 5den November, 1894.
~v~lii~cnnvo~n
Picant.
Droeuige tijling.
en.

Be Voorzitter deelt do droevige tijding mode dat do Ouderling van Steytlerville, A. K Pu
Pisani gisteren is overleden. Tevens brengt hij ter kennis van do Vergarlering dat do onge
steidheid van Dr. Cruse, Predikant van Franscbhook, zoo veel ernstiger is geworden dat hij
gisteren in bedenkelijken toestand verkeerde. Hij maakt tevens bekend dat Do. J. H. Neethling
H.zn., niet ter Vergadering kan zijn, doar bij naar hot sterfbed van zijn breeder te Prins Albert
geroepen is, die als Primarius-lid naar doze Vergadering afgevaardigd was. Nog wordt medege
deeld dat Do. Buchner naar do bografenis geroepon is van zij flea brooder, die door een ongeluk hot
leven heeft verloron.
Aan Do. Van Wijk (Murraysburg), die in het gebed sal voorgaan, wordt verzoeht aan do alzoo
beproefden in zijne voorbidding te gedenken.
Na hot gobed worSt Gez. 20: 1 gezongen, waarna do Notulea van de laatsto sitting goedge~
keurd en onderteekend worden.

~1

Ps. W. II. Boshoff, van Steijnsburg, neemt heden zijne plaats in.
Van wege de begrafenis van wijien Onderling Pu Pisani, wordt bepsald dat do namiddag
zitting zijn sal van 3’30 tot 6 p.m.
Als motie van orde stolt do Actuarius your: ~‘ Dat van wege doze Vergadering esne Dr. N. neeta’
broederhjko groete nan Ds. Nicolaas Boots worde toegezonden wegens do pas-gevierde verjaring ~ C+eboorte.
van zijnen gebooTte dag, taohtig jaren golodon. gelijk op simon zeventigoton verjaardag word
gedaan.”
Bij acolamatie vereonigt zich do Vergadering hierniede.
Do Voorzitter kondigt nan, dat Ds. H. J. L. Pu Toit, ala afgevaardigde van do Algemeene
Ti.
L. ~
Vergadering der Nederduitsahe Hervormdo of Geroformeerde Kerk in do 1-A, Republiok naar ~
dezo Vergaderirig, tegenwooidig is; en best don geloofabriof v66r van den Soriba dior Kerk
ontvangen. Dozen brooder wordt cone eereplaats aangewezen, terwijl hem bekend gemaakt wordt
dat hem later do gebogenheid zal worden gegeven do Vorgadering toe te sprekon.
Ps. Van do Wall geeft kennis van eon voorstel dat hij later indienon sal,
H€t Rapport over hot BLIBELKENNIS EXAMEN wordt gelezon, waarna besloten wordt hot to Bijbelkennie-Ex.
bespreken bij do boha~deling van hat Rapport dor Oommissio over hot Ondorwija, die eon voorsiel amen.
over de plants van do godsdienst in hot onderwijs, op onzo scholen, to overwegen heeft.
Hot Rapport der Oommis8ie over eone Synodus Contracta wordt behandeld,
SynoduC Con’
Op voorstel van Ps. St ytler, ondersteund door Do. Van borden, wordt dadelijk besloten traet~,
Hoofdst. 1 good to keuren, dat adviseert, “dat do Algemeeno Kerkvergadering, bestaande uit able
dionstdoende leeraren, en afgevaardigden nit elken Kerkeraad, sal bbij von bestaan, on vergaderen
zoo abs van tijd tot tijd door haar wordt bepaabd.
Nu worth besloten dat hot Rapport in Comit~.Generaal sal worden besproken.
R~iiiort in Co~
Onder de discussie komen do volgendo voorstelben ter tafel :-~~i~e~nemaa1be’
Van Do. W. P. Do Villiers: “dat do drie CommissiSn, genoomd in IT, ann hot begin, haar
zelfstandig bestaun en functi~n blij von behouden~ en niet opgelost wordon in oeno Algemeene
Synodele Cornmissio.”
Van Pa. Van Heerdon: “bet ‘preamble’ van II, zoonbs door do Commissie aanbevolen~
worde aangenomen.
Na do pauze wordt hot treurigo bericht vornomen dat Dr. Cruse hoden morgon to Worcester Di. Cruse over~
zijno eeuwigo rust is iugegaan.
leden,
Bij de voortzetting der discussie, dient Do. Van Wijk (Murraysburg), dit voorstel in : “Do
~ynodo b~s1uite do Synodale Commissie to vorgrooten, en haar moarder work toe to vortrouwon.”
Bij do stemming wordt hot voorstel van Do. Van borden nangenomen, met 95 stemmen,
Do.
Iieer~
dens van
voorotol
Do. Stoytler stelt voor, dat rn II, I, do woordon na “gokozan sullen wegvablon, on in plants aangenonlen,
daarvan gestold wordon, door elks ~S’ynode.
Do Voorzittor doer uitkomen dat door dit voorstel slechts hot bichaam wordt aangogovon, door
betwelk do Synodale Commissie zal worden gokozen.
Do nitsbag dor stemming is dat de Ringen kiezen sullen.
Dc Ringen Etc.
Er wordt bepaald dat do Afgevaardigde van do Transvaal morgen to 10 n.m. gohoord sat Zen.
wordon.
Afwezig zijn gewoest fli. McGregor, P. S. Botha, Barry, 3. H. Krige, Daneel, 3. H.
Neethling, H so., Buchner, G. Hugo, Maoder, Viok, Abheit, 3. F. Botha, P. 3. Perobd, P. Pionnar,
en Morgan, en Ouderlingen Neethling, Luttig, Duckitt on Rossouw van Cores.
Do Scriba best do Kbadnotulen, waarna hot dankgebod godaan wordt door Qudorbing P. 3. Van
der Walt.
Gerosumeerd en ouderteekond op hoden, don 6dou November, 1894,
~.
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D~nsdag, den 6den November, 1894
Na het gebed door Ouderling N. Badenhoret, on hot zingon van Ps. 116: 4, worden do
Notulen der sitting van gisteren gerosumeerd en onderteekond.
Aan Di. W. Murray, P. Van der Merwo en Dr. Louw wordt vorlof van afwezigheid vorleen:!,
ter bijwoning der begrefenis van Br. Cruse,
Telegram van
Een telegram namens do Synode der Kerk van Holland, door den Voorzitter en Seriba
Leek van Holland
can Aetuarius.
gezon den nan den Actuarius, wordt gelezen.
handen van
lJaar bet den Psalm- en Gezangbund~d raakt, wordt het aan do Commissie voor don Gezang
del bundel ten fine van Rapport toevertrouwd.
In Memoriaiu
Ds, C. Murray sproekt eon woord tot nagedachtenis van den ontslapen Br. Ouclerling du
ad. du ijeam Pisani, wion hij lang ala oen voorbeeldig belijder van Christus heeft gekend.
Be Actuarius rapporteert dat hij, naar den wenseh dor Vergadering, gisteren uitgesproken,
met Ds. Ross don in sender van No. 73 is overeengekomen omtrent de beteekenis van bet over dit
punt gevallen be&uit, en deolt do losing mode die zij daaraan gogeven hebben.
Zij stellen voor dat do woorden aan hot slot, van “bovenstasude” tot san ,S’y2~odale School
.Z~ oncls, sullen weggelaten worden.
Mgevaardigde
Doze weglating keurt do Vergadering good.
Teans Heck.
Door den Moderator wordt ann den Afgovaardigde der Transvaalseho Kerk do gelegenheid
gegeven de Vergadering toe to spreken.
In harte]ijke woorden brongt hij do groete van die Kerk nan do onse over, en deolt belangrijke
bijsondorheden uit hare gesohiedenis, en haar tegenwoordigden toestand medo.
Nadat hot Rapport van do Afgevaardigden naar do Transvaalseho Kerk gelezen was, dankt
do Soriba, op versook van den ‘~Toorzitter, in naam der Synode, dezen Broeder, en do Kerk die hem
heoft afgevaardigd, voor do alzoo betoonde bdangsteUing, on verzookt horn do wederkeerigo grooto
der moeder-kerk San hare dochter in do Transvaal, en do verzekoring van hare beste w~nsohon,
over to brongon.
Voor den afgevaardigde, en do Kerk waartoo hij behoort, bidt do Vergadering zingend af, do
zegoningen in Ps, 134: 3 genoemd.
Diecn’aie Syno~
Do discussie over bet Rapport over eene Synodus Con&acta bandelende, wordt voortgezet, en
due Contracta.
even ala gisteren, in Comit~.Generaal, en nogmaals met hot oog op II. 1.
Onder do discussie komen do volgonde voorstellen ter tafel
Van Da. W. P. Rousseau: “Het deel van hot Rapport dat voorstelt dat do loden der Synodale
Uommissio bij elko gowone Ringsvergadoring gokozen worden, worde aangenomon.”
Van Ps. H. Muller: “In pinats van bij elke gewone Ringsvorgadering loze men,—bij de eers~e
yewone Ringsvergadering na~ de Ve~gadering der Synode.
Hot voorstel van Pa. Rousseau wordt aangenomen.
Na do pause wordt vooral bet slot van het Rapport besproker.
Pa. Maeder doot hot voorstol dat do aanbeveling der Commissie met betrekking tot don dnur
der Synodblo Vergaderiog aangenomen wordo, met do verandering van 21 in 28 dagon.
Hiermedo vereeuigt zich do vorgaderiog met 84 tegon 60 stemmen.
Bet Comit&Generaal wordt flu opgeheven.
Rierop stelt Ba. A. J. L. Hofmeyr voor: “dat do ‘preamble’ van II worde aaagenomen,”
wat gesecondeerd wordt door Ds. Conradie.
bs P. H. Cilliers, ondersteund door Underling Schoetnan, wil tht do Synode bosluite bij hot
oude to bI~jven.
Do vergadering neemt dit amen dement aan met 92 stemmen,
Ps. A. J. LHofmeyr stelt flu voor dat II. 1 worde goedgekeurd.
Be vorgadering wordt geadjourneerd, terwijl do d~seussie hierover pas begonnon is.
Afwezig ziju gew~cst Di. Viok, W. Murray, JE. H. Ne~thIing, H.zn., P. Van dor Merwo en
Dr. Louw, en Oudorllngen D~ekitt, Luttig, Van Sehoor en Prof Do Vos.
Be Kiadnotulen worden gelezen, waarna hot dankgebecJ. gedaau wordt door Onderling
Be Groef.
Geresumoerd eu onderteekend op heden, den 7den November, 1894.
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Woensdag, ‘Tdem .Nove;n6er 1894.
Na hot gebed door Os. G. van Niokerk, en bet resumeeren en onderteekenen der NotuTen van n 1er~k On
do Zitting van gisteren, bericht de Aetuarius dat hem eenige documenten ter hand gesteld ziju, dethoud.
waaromtrent hij meent dat zij aan do Recbts Commissie behooren overgegoven to worden. Over
kometig dit gevoelen handelt do vorgadering.
Ret Broederlijk onderhoud aan do orde stellende, Iaat do Voorzitter zingon Ps. 118: 7, best
Ps. 85, en gaat daarop voor in hot gobed.
Ret onderwerp voor dezen dag is: T)E KERN EN DE GEVAREN DIE DREIGEN.
De Kerk, cur.
Do eorste re&rent is Os. C. F. J. Muller, die over do Prosol’ietenmalcerU spreekt.
Na hem vooren Ouderlingen J. P. do Villiors en Taljaard, en Di. E. do Beer, Do Vaal en Van
IAngen hot woord.
Lands- e~ Volkozonden~.~het tweedo punt dat behandeld moot worden—worden door Us. W. ~enVolliO.~
A. Joubert besproken.
Na doze toespraak wordt gezongen Ps. 130: 2.
Os. Scholtz best flu hot vorsiag van den staat der Godsdienst in den Ring van Cobesberg.
Hot versiag door den Ring van Beaufort wordt golezen door Os. P. 0. Rossouw.
Daar in hot eorste versiag melding gemaakt wordt van do gemeenton in Bechnanaland, on Do. Ds. Wilcoeke.
D. Wilcocks, predikant to Vrijburg, in do Kerk is, noodigb do vergadering bij mondo van haren
Voorzitter, dozen brooder nit eon woord to spreken, aan welk varzoek hij voldoet,
Voor do berichten die hij mededeolt en do wensohen die hij uitspreekt, wordt hem door den
Voorzitter do dank der vergadering toogebracht, die hem bij ziju work aldaar, on voor do Kerk die
hij dien~, tevens Gods rijksten zegon toebidt.
Over do bohoeften der Kerk in Bechuanaland, en vooral de gemeente van Mafeking, die flog
niet seer groot, en arm is, aismede der gemeento Upington, sprekon Di. Scholts, Rousseau, 0.
Murray en W. P. de Villiers en Onderling bYlaiherbo, die der vergadering op het harto bindon de
nooazakelijkheid van hot ondersteunen van de brooderen aid ~ar, door geldolijke bijdragon.
Na een woord van Us. Gie over do mogolijkheid van geregoidheid in bet honden van huisgods
dionat des morgens, eindigt Do. Luckhoff do verriohting~in van doze morgenzitting met hot geven
van een overzioht van do vers1og~n Van den Staat der Godsdionst, die tot hiertoo gebezen zijn.
Na do pauze wordt do discussie over het Rapport i~ sake eeno Synodus Contracta voortgezet. Diecn~sio Oyno.
Do. Makder onderoteunt hot voorstel, door Do. A~ J. Li. Hot tneyr togen hot &nde dor namid- doe Contracia.
dag sitting van gisteron gedaan.
Do Soriba di~nb an do volgende Motie van Orde in, die ondersteund wordt door Us. Pienaor, Motto von Orde
“ Ue vergadering spreke zich nib over hot al of niet wensoheiijko van eone verandering in doos Sceilia.
do samenstelling en bet work der Synodale Commissie.”
Na disoussie, waaraan deelnemen, do Assessor, Ds. D. S. Botha en de Actuarius, en On brim
gen Morkel, Van Rhijn, 0. 3. v~n Niekerk en Löttor, vrrklaart zich do vergadoring voor hot
wenschelijko van do besproken verandering, met 85 tegen 73 stemmen.
Eene andere Motie van Orde wordt flu door Os. G. Hugo ingediend, dat door Us. Steytlor
ondersteund wordt, en aldus laidt: “Ret werk nan do Synodale Commissie toevertronwd worde
niet veratiderd, maar blijvo sb thans.”
Aan do discussie bierover nomon doel D~. Macder, 0. Mu’bor, G. Hugo, do Assessor, 3. W.
Louw, J. G. 3. Krige, D. Pienaar, A.zn., R yneke, Stoytler, W. P. do de Vii iers, do Actuarius, en
do Scribd,
Do Assessor, ondersteund door Do. H. Muller, lovert dit amendement in : “Hot work dor iapporten v]’OOO
Synodalo Commissie worde aldus vermeerderd, dat hetgeen genoemd is in bet laatste gedeelte van ~ liij Syn:
l~o. 7, t.w., zij sal do Syuode met advies dienon met betrekking tot silo Boschrijvirgspunten, die
geese wetsvoranderingen betreffen, on in No. 8 van bet Rapport, ann baar worde toevertrouwd;
san deze Commissie sullen zoo vroeg moge1i~k, en niet later dan vier weken voor do opening der
Synode, door do dasrtoe bovoegde personea worden ter hand gesteld, de Rapporten van de
Algemeene Synodabe Zonding Commissie, van don Act~arius en den Seriba Synodi, van den
E2
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~ Que~stor der Curatoren voor bet Theologisch Seminarium, van do Synodale Opvoedings en andere

Th 1~crkbode
woidcu ge~ubh—

door do Synode benoemde Commissien.
“Genoomde Rapporten zu’len binnen den boven vermelden tijd in hot Officleele Orgaan der
Kerk versehijuen.
“Doze stukken worden door haar in overweging genomen. Hot gedrukt versiag wordb op den
eersten dag der Synodale Vergadoring aan hare loden in handen gestold,”
Dit amendement neemt do vergadering aan, met 96 stemmen,
Hierop wordt do bohandeling van Paragraaf iL 1, voortgezot.
Ouderling J. S. do Villiors, ondersteund door Ouderling J. I. do Villiers, stelt als amendement
op het voorstel, dat do aanneming van paragraaf in disoussio beoogt, voor: “do Synodale Commissie
worde voortaan door do Ringen gokozon, en wel é~n lid nit elken Ring~”
~oo~tc~D4.A.
Do vorgadering noemt hot voorstel van Do. A. J. L. Hofmeyr aan, met 84 tegen 63 stemmen,
~inge~1omdn.
Paragraaf II. 2, dat d~ vergadoringen van do Synodalo Commissie bespreekt, wordt door Do. D,
Pienaar, A,’~n., ondoroteund door do. Van Heerdon, voorgesteld en dadolijk aangenomon.
~
Paragraaf II. 3, is pas tor sprake gebracht, of do vergadoring wordt verdaagd.
Afwezig ziju gowees!-, Di. A. J. L. Hofmoyr, die geroepen is naar hot sterfbed van zijnen
Ouderling C. Neethling, J. H, Noethling, H.zn, en Morgan, en do Ouderlingen Luttig, Duokitt en
Professor Be Vos,
Na hot lezen der Kladnotulen, worden nog alo Commissie benoemcl, om eon antwoord aan do
Alliantie van Presbyterisansohe Kerken, door Dr. Mathews vertogonwoordigd, op to trokkon en ann
do vergadering voor to dragen: Di. Steytler, 13. Piennar, A,zn., P. Pienaar, C. Murray en
Marchand,
Hot dankgebod wordt gedaan door Ouderling Muller.
C-eresumeord en onderteekend op hedon, den 8sten November, 1894,
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ZITTINGO

Donderclag, clem 8ste~ November 1894.
Ond. NeethU.~g
ovcrleden.

Op verzoek van den Voorzitter, gaat Ouderling P. J. du Plossis in hot gebod voor, waarna
do notulen der laatste sitting worden gelozen en goodgokeurd.
Do Voorsitter deelt do droevige tijding mode die hem hedea gebraclit is, dat Oudorling Neoth~
hog, van Prins Albert, gisteron avoad overleden is, welke tijding do vergadering met doelneming
vera cemt.
Nu wordt gezongen Ps. 316 : 9.
Do discussie over hot versiag in zake eene Synodus Contracta wordt voortgozot, en
wel over II. 3.
Do Assessor, onderstennd door don Scriba, diont bet volgenclo voorstel in: “In plaats van
paragrafen 3, 4, 6, 6 en 9 van bet rapport worden gestol’i do volgendo Artikelen van ons Wet.’
book, Artikelen 80, 76, § 2, en 81; met uitzondering van de volgende zinsnede: In § 8: ‘In
hate vergadering onmiddohijk voor do Synodo, zal zij eehter geeno provisioneele uitspraak doen;’
en in § 9(d) ‘zij heeft ook bet recht tijdelijl~e sub~commission uit bet getal harer loden to be
noemen’-’-”welke zinsneden zullen blijven.”
Aan do discussie nemon deol Di. Steytler, B. en B. Marchand, Aiheit, Soholts, Ross~ Maeder,
de Actuaiius, D. Pienaar, A.zn., C. Muller en D. S. Botha.
D~. D. Marchand, ondersteund door Ds. G. Hugo, stolt als amendemout voor: Nos. 3, 4,
~5, 6 on 9 wordea niet aangenomen, zoodat Artiket 80 onverandord blijvo.
Na verwerping van het ameudement, wordt hot voorstel aangonomen, nadat hot in dri~
deelen gosplitst, on over elk deal afzonderlijk gestemd was geworden.
Ds, C. Muller verzoekt aanteekening dat hij in do minderheid gestemd heoft,
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Hot aangenomen vooratel wordt, tor formuleering voor het Wetboek, ann do Commissie van II’ lo vexvait.
lievisie in handen gegoven.
11, 10, wordt niet behandeld, daar do vergadering hot niet noodig acht, otridat in Artikel
78 in bet bier voorgestelde reeds voorzioning gemaakt wordt.
II, 11, dat voorstellen voor do Synodale Commissie vier woken v6ór de vergadering be- nil ~angeno~
kend gemaakt wil hebben, wordt door Ds. B. S. Botha voorgesteld, door Ds. Van Heerden
gesecondeord en dadelijk nangenomen.
Naar aanleiding der laatste paragraaf, stelt Be. Maeder voor, dat do duur dor vergadering
op 28 dagen gestold zal worden, welk voorstel door :Ds. McGregor wordt ondorsteund.
Ps. R~ Muller, met Ps. Steytler, wil dat do vorgadering geene bepaling in dozen make.
Over hot al~oo voorgestelde spreken DL P. H. Cilliers, 0. Murray, P. S. Botha, H. Muller,
Ross, McGregor, 3. 0. J. Erige, Keet, J. W. Louw, Soholtz, P. Pienaar, A.zn., B. Marchand
on Rousseau, en Ouderlingen Van Rhijn, M. IT. Visser en Potgioter.
Eon ander ameudoment, door D~. Radloff ingediend, en door Ps. C. Murray ondersteund, Duur der Cynode
geeft aan do hand dat do vergadering niot moer dan 28 workdagen tellen zal.
Na verwerping van beide amondemonten, wordt het voorstel van Ds. Maeder nange
flomen.
Aanteekening, dat zij in do minderheid gestomd hebben, verzoeken Di. D. S. Botha, P.
Pienaar, 0. Hugo, P. H. Cilliers, 0. Muller, Ackerman, 0. van Niokork, B. en D. Marchand, .T.
0. J. en J, H. Krige, P. de ViUiers, Welch en Mostert, en Oudorlingen Van Rhijn, J. van
Hoerdon, H. Roux, Labuscagne, Oreijvenstein, Taljaard en B. Badenhorst.
Do dank der vergadering wordt aan do Commisslo taegebracht voor haar rapport dat nu
afgebandeld is.
Ps. C. Muller geeft kennis van eon versoek om rivisie van do op II 1, 2, 7 en 8 gevallon
besluiten dat hij morgen hoopt to doen. Hetzelfde doet ook Ps. Mostert met betrekking tot
hot laatste besluit dat genonien is. Insgelijks ook Pa. H. Muller, met betrekking tot do ‘pre
amble’ van II.
Bij acolamatie noemt do vergadering eon voorstel nan van den Soriba, om dank to botuigen
nan do Regoering des lands voor hare belangatelling in het lot der melaatschen, welk voorstel
hij behoorlijk geformuleerd, later hoopt in to dienen.
Afwezig ziju geweost Di. 3. H. Neethling, H.zu., en 3.zn., A. 3. L. Hofmeyr, Rabio,
Retief, Fauro, J. Botha en Roome, en Ouderlingen 3. 1. do Villiers, Hutton, J. Hugo, Moiring,
Luttig, Duckitt, Theunisson, Snij man, Foario, Delport en Professor Do Vos.
Be kiadnotulen golezen zijude, doet Ba. McLachlan hot daukgebed.
(Ieresumeerd en onderteekend op heden, den 9den November 1894.

ZEVENTIENDE

ZITTING,

Vr~jdag, 9 November 1894.
Ps. 0. Hugo doet hot gebed, waarna do Voorzittor lant zingen Ps. 25: 2. Do Notulen der
sitting van gistoren worden hierop geresumeerd en ordorteekeud.
Ds. Maeder doet hot vo’gende voorstel, •dat bij acelamatie aangouomen wordt: Doze
vergadermg spreekt haren bartelij ken dank nit ~egens do Commissie van den Ring van Kaapstarl,
en vooral jegons haren Scriba, voor do moeite welke zij zich liet getrooston om do Synodo zulk
eon hartehjke ontvangst to bezorgen to Robben eiland.
Eene uitnoodiging van Z. E. den Gou.verneur, dat do loden der Synode op aanstaanden
Dingadag eeno receptie to Newlands House zullen bijwonen, wordt ontvangen on met dank
aangenomen, terwiji tevens besloten wordt dat later bepaald zal word.en, welko schikkir.gen do
vergadering met betrekking tot do verdeoling van linar work treffen zal, ten eiade gaenen tij I te
verliezen.

D
~
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Op voorstel van Do. P. Van der Morwe, bes1uif~ do vezgaclering eenen brief van deelneming in
haar verlios san do weduwe van Dr. Cruse to zenden.
~9I~a~?Port EcreRet derde Rapport van do Commissie over do Eorodienst wordt geleze~, dat over eenige
besohrijvingspunten handolt.
Doojsbcdicning.
Hot eerst wordt daarin besproken No. 9, waarin hot gevoelen der Synode govraagd wordt
over do Doopsbediening aan kinderen van ronc1~rekkemcle personen.
Do Commissie beveelt aan: “Dat aan rondtrekkende lidmaten, die nit eene gemeonte
vertrekkon zonder hot voornemon om zoh elders voor good to vestigen, certifikaten van
]idmaatschap gratis worden toegereikt, welke certifikaten bij bunno aankomst in cone vreemde
gemeente moeton worden vertoond nan, en bij bun vertrek onderteekend en gedateerd door, eon
lid des Kerke~aads.” Over doze zaak spreken hun gevoelen uit Di. H. Muller, Rousseau, G.
Von Niekerk, G. Murray, G. Hugo en Aiheit, waarna do aaubevoling d~r Commissie, op voorstel
van Do. Barry, gesecondeei d door Ds. Aiheit, aangenomen wordt.
Paragraaf 2 handdt over het godeelte van No. 15 dat do zedelijkheid betreft.
Onderling J. J. Viljoen, ondcrst~eund door Ou~orling J. 5. Do Villiers, stelt do aanneming
van de aanboveling der Commissie op dit punt voor.
Aan de diseussie nemen deel Di. Reyneke, 0. Marchand, C. Murray, A. A. Louw, en P. S.
Botha, en Ouderlingen Raubenhehner, Do Wet, en P. J. Van der Walt, waarna besloten
wordt dit punt to laten overstaan totdat hot over ige gedeelte van hot Rapport eerst zal ziju
afgehandeld.
Mine i3lanken.
Paragraaf 3 bospreekt naar Nos. 15 en 47, do oorzaken van velen in ons land tot armoede,
en do redmiddelen die ter hunner opheffing en ter voorkotning van zoodanigen toostand in do
toekomat dienen aangewend to worden.
Buiten-kaulOnder I wordt overwogen hot misbruik van bedwelmendon drank als cone day oorzakon, en
tienen.
aanbevolon: “Dat Kerkeraden en Ringen zich zooveel mogelijk tegen hot uitreikon van licenties

Kroonland,

Treagheid
bc~oginoed.

voor buiten-kantienen zullen beijveron, en zich waar hot noodig mogo ziju tot do Regeering in hot
belarg der zaak zullen wenden.”
H-t woord wordt gevoerd door Ouderlingeia Muller, Munro, Van Huyateen, Hutton, en J. S.
Do Villiers, den Assessor, den Actuarius, en Di. G. Van Niekerk, Steytler, P. 3. Perold,
MeLachian, Rousseau, Truter, Rosa en P. 5. Botha.
Oudorlitig I?otgeter, ondersteund door Do. W. P. Do Villiers, stelt, terwiji do disoussie aan
den gang ja~ do eanneming van bovengenoemde aanbeveling voor.
Do Assessor, met Ps. C. Muller, heeft dit voorstel: ~‘ Aangezien het der Synode gebleken is,
dat misbruik van sterken drank in sommi go stroken van one land eene der voornaamste oorzaken
van de verachtering onzer verarmde buitenbevolking is, en dit kwaad vooral in do hand gewerkt
wordt door de buitenkantiens, zoo besluit deze Vorgade ring do Regeoring eerbiediglijk to verzoeken
om deze oorzaak van a~~hteruitgang nit den weg to ruimon.”
Beide voorstellen worden met eenparige stemmen aangenomen.
Ps. P. Pionaar, A.zn., stelt voor dat van doze besluiten m~1ding gemaakt zal worden in den
Herderlijken B rief,—waarmede do Vergadering dadelij k instomt.
In 2 worden do moeilijko bepalingon, waarondor mensohen kroonland verkregen hebbon, nb
cone andore oorzaak van veraehtering genoemd. Do Commissie boveelt aan : “Dat do Synodo
do Regeering vei’zoeke om do wet aangaande het verpaohten van kroonland to herzien en zoodamg
te wijzigen, dat do bepalingen voor landbouwers minder drukkend ziju.”
Nadat Di. B. Marchand, Steytler, C. Muller en P. P. Rousseau, en Ouderlingen P. 3. Van
Niekerk, Greyvenstein en Vorster gesproken hadden, wordt de nanboveling der Commissie
aangenometi.
In 3 wordt gewezen op hot noodzakelijke van te zorgen dat elk armo kind cone doelmatigo
opvoeding zal ontvangen. Na korte bespreking door Ouderling Van Rhijn en Di P. Pienaar,
}l.zn., en P. S. Botha, wordt besboten dit punt te laten overstaan tot do besprekmg van het
Rapport over hot Onderwijs.
en
Under 4 komt cone aanbeveling voor, die aldus gewijzigd, na bespreking door Di. C. Murray,
Radloi~, Steyt~or, Truter on Underling F. J. Van der Merwe, op voorstel van den Assessor, wordt
aangenomen,: “Dat Leeraren, waar het noodig naogt zijn, measohen tegon traaghoid en hoogenoed
zullen waursehuwen, en tot vlijiigon arbeid aansporen.”
Naar aanleiding van hot besluit van doze morgeozitting wordt bepaald, dat op aanst. Dinsdag
de Synode to 9 nrc bijeenkomen sal on zitten tot kwart v66r 1 nrc; en na do pauze, van kwart
vóor 2 tot kwart voor 4 ure,
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In 5 en 6 wordt gesproken van Besproeijings-workon en Arbeids-ko1on~en, als redmiddelen
waarvan veel verw cht kan wordon. Beide punten worden tezamen besproken. Aan do discussio
nemen deel DL W. P. Do Villiers, B. Marchaad, P. J. Perold, 0. b{uller, D. S. Botha, J. Marais,
Reyneko, H. MUller, Naud6, Van Heerden, Van do Wall en Steybler, on Ouderlingen Morkol,
Van dor Spuy, A. G. Visser, Van Rhijn, 3. S. Be Villiers, Raubenheinier, Potgieter, B. Badon
horst, Schoeman, Vorster, L ~buscagne, N. Badenhorst, Blomorus, F. Van der Merwe, M. H,
Visser, M. Du Plessis, D. 3. Van Niekerk, Roux en Do Wet.
Onder do discossio wordt hot volgende voorstel tor tafol golegd, dat, van Do. B. Marchaud
afkomstig, gesecondoerd wordt door Do. Van Hoerdon : “Do Synodo meent dat het stichten van
Arbeids kolonion eon van do naiddelen is om onze ammo blankon to helpen, en benoeme eene
Commissie om te overwegen wat er nan de zaak godaan kan worden.”
Terwiji do Assessor aan hot woord Is, wordt do discussio vemdaagd.
Afwezig zijn geweest Di. J. H. Neethling, H.zn., A. J. L. Hofmeyr, Morgan en Weitz, en
Ouderlingon iiuckitt en Luttig.
Do Kladnotnien worden gelezen, waamna Ouderling Morkel hot daukgebecl doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l2iea November 1894.
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ACHTIENDE ZITTING.
Maandag, den. l2den. November 1894.
Na het gebed door Us. 3. B. Louw, wordt Ps. 146: 8 gezongen, waamna do Notulen
der zitting van laatstledon Vrijdag worden golezen en goedgokeurd.
Do geloofsbriíf van don Afgovaardigde van Warrenton wordt ingodiend, waaruit blljkt dat Oud. Warrentou
Ouderling B. J. Vorster door den Korko~aad als Primarius naar do Synodo is afgevaardigd. aungekomen.
Doze broeder neemt zijne plaats in.
Bij hot hervatten van de disoussie over paragraaf 8, 5 en 6 van het Rapport over do Eere
dionsb, vraagt on krijgt Do. B. Marchand. verlof om in zijn voorstol, Vrijdag ingediend, do
volgende woorden in to Jassohon: Na “oeno Commissie om”: in overleg met do .l?egeering en met
volmacht cm to handelen en hactr ledental to vermeerderen, to overwegen wat or aam do zaak gedaam
han worden.
Ds, Roynoke, ondersteund door Ouderling Goosen, dient hot volgende Atnendement in:
“Doze H.Eerw. Vergadering, kennis genomen hebbende van hot foit dat volen onzor laudgenooten
in eon toestand van armoede en elbende verzonken zijn, bonoemo Gone Commissie om arbeids
kolonien to stichten op daartoe geschikte plaatsen, Tot vinding van hot daartoe benoodigde
geld, bosluite doze Vergadering dat er jaarlijks in olke gemeento eene collecte zal gehouden
worden.”
Over do zaak in behandeling, spreken do Assessor, Di. J. H. Noothling, H.zn., Do Wet,
Ross, A. 3. L. Hofmeyr, Radloff, Steytler, W. Murray, H. Muller, Haurnan, Maeder, Reyneke,
W. P. Do Villiers, B. Marohand en Leipoldt,, en Outderlingen Jurits, P. Van der Walt, J. S. Do
Villiers, Morkel en Van Rhijn.
Onder do discussio worden do volgeudo voorstellon ingediend :—
Door Us. A. 3. L. Hofmeyr, met Do. H. Muller: “Do Synodo benoeme eene Commissie die,
nb eon Arbeids-Burean, in onderhandeling zal troden met do Regeering des lands en andere
publieke lichamon, ten oinde openingen en work to versehaffen voor behoeftigon die or om
vragoo.”
Door Do. Leipoldt, met Us. Rabio: “Doze Hoofd Commissie zal tevens zorg dragon, dab in
elke gemeento eene sub-commissie gevormd worde, die pI~atselijk, volgens inlichtingen on
instructies van de Hoofd Commissie, den toestand der arnie blanken ondersooken en, hot zi]
daar ter plaats~, of in overlog met, en to tom gemoetkoming van de iloofa Commissie, huip ver
~chaffen zal.”
~
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Bij do stemming worden, na afstemming van het Amendoment, do voorstellen van Di.

Marchand, ilofmeyr en Leipoldt alien aangenomen.

Paragraaf 2 van dit Rapport, die was blijven overstaan, wordt besproken. Do. Maeder,
ondersteund door De. J. H. Neethling, H.zn., wil: “Pat do aanbovel~ng der Commissie
aangenomen en in den Herderlijken Brief, onder do aaudacht der gemoenten gebraeht zal
worden.”
Do. McGregor, ondersteund door Do. Van Heerden, wil daarentegen: “dat do Synode or bij
boruste, dat doze zaak onder hare aandacht gebracht is.”
Pit laatste Amendement wordt door do Vergadering goedgekeurd, die do Commssie tevens
voor het gedane work bedankt,
Na do pauze wordt ala motie van orde, voorgesteld door Ouderling Schoemaa en door
Ouderling A. L. Botha gesecondeerd: dat or voortaan ook avondsittingen sullen gehouden
worden.
Na het indienen van eon paar amendementen, vereonigt do Vergadering zich
met hot laatstvoorgesteldo : dat name do namiddagzittingen tot 6 p.m. zullen worden
verlengd.
1’tevisie~ in zake
Do. Muller krijgt flu do gelegenheid zijn verzoek om revisie van do besluiten op IT, 1, 2, 7
~d~tc~: en 8 van het Rapport over eene Synodus Contracta, in do zestiende zitting genomen, ter sprake
geatean.
to brengen. Nadat hij zijne redenen voor dit verzoek genoemd had, vraagt hij do toestemming
der Vergadering tot do begeerde rovisie. Ds. Van Heerden brengt zijue bezwaren tegen hot
toestaan van dit verzoek in.
Do Vergadoring weigert het verleenen van rovisie.
Pit goschiedt ook met eon dergelijk verzoek van Do. El. Muller, met betrekking tot de
“preamble” onder II; en van Do. Mostert~ kn opzichte van hot slot van bovenvermeld
Rapport.
Ouderling Hofmeyr dient eon voorstol in, waarvan hij, na do afhandeling van dat Rapport,
in do genoemde zestiende zitting, kennis had gogeven, betrekking hebbende op hot work voortaan
door do Synodale Commissie to verrichten.
Do Vergadering besluit dit vooretol in handen to govon van oene kleine Commissie, ten fine
van overweging ~n rapport.
Art 78 niet geEon voorstel van Do. B. Marchand, aldus luidende : “Artikel 78 worde geroijeord,”
roijecad.
waarvaa insgelijks in bovengenoemde zitting was kennis gegeven, wordt na korte dseus~ie
Beeluit
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afgestemd.
Naar aanleiding van cene vaaag van Do. Maeder wordt besloten, dat do besluiten aangaande
de vergrootte Synodalo Commissie, oorst in working zullen treden na de Rings Vergaderingen
van 189ö, en nadat hot personeel van do Commissio door den Scriba Synodi zal ziju ontvangen
en in Do Kerkbocle gepubliceerd.
Hot Rapport der Commiesie over do Normaal SchooI wordt gelezen, aismede dat van do
Curatoren dier Inrichting, do ovorweging waarvan voor morgen aan do orde gesteld worJt~
Eon b~i~f wordt gelezon van den Scriba der Algemoene Kerkvergadering van do Nederduitsehe
Hervormde Kerk in do Z. A. Republiok, en, ter overweging. toovertrouwd aan eene Commissie,
bestaande nit Di. Van do Wall, J. G. J. Krige en Van Wijk (Murraysburg).
Als loden der Commissio over hot voorstel van Ouderling Hofmeyr, worden bonoemd Di.
Van Hoerden, Conradie, Strashoitn en Scholtz.
Ten eivdo meordoren tijd aan de loden to goven voor do receptie bij don Gouverneur op
morgen, wordt besloten do pauze met eon half~uur te verko~ten, en do namiddag-zitting eon half
uur vroeger to sluiten.
.Afwezig zijo geweest Di. A. A. Louw, Morgan, J. F’. Botha, Weitz, S. 3. Perold, Van WiJk
(Swellendam), Rousseau, Van Aarde, Dii Plessis en J. H. Krigo, en Ouderlingon B. Badonhorot,
wegens ongesteidheid, Duckitt, 3. G. Hugo, M. H. Visser en Prof. Do Vos.
Do Kladnotulen worden gelezen, waarop Do. Barry hot dankgebed doet.
Geresumoerd en onderteekend op heden, don l3deu Novorx~ber, 1894.
-
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D’insclag, cien~ lSclen November 1894.
Ret gebed wordt gedaan door Ouderling P. F. Hugo, waarna Gez. 149: 5 gezongen wordt,
en do Notulen der laatste zitting worden gelezon en na goedkeuring, onderteekend.
Be Voorzitter kondigt nan, dat het Bestuur van hot Doofotommen en Blinden Institnut
scbikkiugon getroffen heeft met den Hoofd-Ondorwijzer, otn aanstaanden Donderdag nan do Ieden
der Synode do gelegenheid to geven door eon examon van oenigo der loorlingen in hunne
tegenwoordigheid to oordeolen over den aard van hot work dat aan doze Inrichting gedaan
wordt.
Do Vergadoring bepaalt, dat hot Exatnen op genoomclon dag gehoudon zat worden van 2 nrc
tot 330 p.m.
Ret Rapport van den Rector der Normaal School wordt golezen, waarna do discusssie over Thppori, Re~t~r
doze Inrichting en hare belangen, naar aanleiding van hot voorgelozen Rapport der Commissie ~
door de~o Vergadering daarover benoemd, govoord worth.
Onder I paragraaf 2 wordti voorgestald dat do hartelijkste dank der Vergadering aau don
Thesaurier, Underling S. V. Hofmeyr, gebracht wordo voor zijne vole en trouwe dicnsten.
Door op to staan vereenigt do Vergadering zich met doze aanbevoling.
Under II, paragraaf 3 worth gowag gernaakt van do wenscholijkheid eenor verandering van
con der gebouwen tot eeno dubbele vordieping.
Op voorstel van Us. Albertiju, bosluit do Vergadering doze zaak ann de handea der Curatoren
dozer Inrichting toe to vertrouvven.
III, paragraaf 3 handelt over hot onderwijzen van hot Hollandsch,
Bit punt wordt uitgesteld totdat hot Rapport dor Commissie over hot Onderwijs wordt
besproken.
II[, paragraaf 5 sproekt van cone voorloopige bepaling dor Curatoren, dat alle kweekelingen Iwe~1ii~on
zich verbinden zullon voor minstons 3 jaren in do Kolonie onderwijs to zul.len goven.
Doze l&dt tot eene breedvoerige discussie, waaraan doelnomen Di. C. Murray, J. Fl. Neethling,
H,zn., do Actuarius, Stoytler, Albertijn, Van Lingen, Luokhoff, J. W. Louw, U. Pienaar, A.zn.
Rabie, Van do Wall, Aiheit, Pepler, Morgan, E. Do Beer, Keet, A. A. Louw, Ross, Do Vaal,
3. G. J. Krige, B. H. Cilliers, G. Murray, W. P. Be Villiers, en Ouderlingen Hofmeyr, J. S~
Do Villiers en Taljaard.
Inmiddels komen do volgonde voorstellon ter tafol :—
Van Ds. B. Pienaar, A ze., onderstenud door Do 0. Murray: “Do bepaliug door de Curatoren
gemaakt, fern., dat kweekelingen ann hot Normaal College zich zullon vorbinden, om minstens 3
jaren in do Kolonie onderwijs to geven, alvorens zich naar don Vrijstaat of elders to begeven,
wordo goedgekourd. Do Vergadering is echter van oordoel dat do salarissen van Onderwijzors
i~ do Kolonie zoo hoog behooren te zijn, dat do hoogere bezoldiging in den Vrijstant aangeboden,
met sulk eone aantrekking voor hen behoort to ziju.”
Van Us. Keet, met Us. Do Wet: “Do Synocle aoht hot raaclzaam dat Onderwijzers op ouze
Normaal School opgeloid dat bedrag dat zij ter ondersteuning van Gouvernements wege
ontvangen, indien zy buiten do Kolonie gaan, terug b~talen; en radon den Outatoren aau in d~er
voege met hen eon overeenkomst nan to gaan.”
Van Us. Rab~o, met Dr. Louw: “Betref~ende hot punt in kwestie, wordo hot aan hot Collogie
van Curatorcn opgedragon, in onderhandeliag te troden met do Rcgooring, do Kerk, en den
Superintendont-Geaoraal van Ondorwije van don Oranjo Vrijstaat, en unar bovind van zaken to
handelen.”
Van Do. J. H. Noethling, H zn., met Do. J. VT. Louw: “Met hot oog op hetgeen do 0. V. Stant
godaan heeft voor onze Normaat School, met oog op de belangen dergenen met wie wij zoo nauw
verbondon zijn door do bandon dor godsdiens~ en des bloods, met hot oog op do duid’~Hjksto voor
schrif ten van Gods woord, als, b.v. “het is z 1iger to geven dan to ontvangon,” heeft do Synode
geone vrijmoedighoid hot voorstol van hot Collegie Curato:eu over do Normani School aau to nonien
botreffende hot pout in kwestie,”
0
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Van Do. D. H. Cilliers, met Ow~erling J. I. Do Villiers: “Doze voorwaarde betreffe~do bet
terugbetalon van huip verloond door den Staat ann leerling-onderwijzers, opgeleid aan do Normaal
School, worde niet aanbevoleu.”
~
Van Do. G. Murray, met Ouderling Van Rhiju: “Ret punt in kwestio wordo gelaten in handon
~ der Curatoren.”
Hot Amendemont van Do. G. Murray wordt met 95 stemmen aangenomen.
Naar do aanbovellng onder IV, brengt do vorgadering door op to sta3n, haron dank toe aan Do.
Stoytlor, voor hot houden van eene wekelijkscho bijbel-klas ann daze Inriohting, zoo vole jaren lang.
V, paragraaf 1 bevoelt do aanneming dor door do Ouratoren aanbevolon wijaiging van Artikel
119 aan, met welke aanbevoling do Vergadering zich bij acclamatio vereonigt.
Wijz~giug in Art.
V, paragraaf 2 stelt do volgende wijziging van Artikel 114 (b) voor: “die daarin zulleri
opgeloid worden onder onmiddollijk toezicht van eenen Ractor of een ancler bekwaarn P8~SOOTh door
do Guratoren benoeind.”
Do. Scholtz, onderstound door Do. Cormack, stolt voor, dat do Vergadering deze wjziging
goedkeure.
Do. W. P. Do Villiers, gesecondoerd door door Do. J. H. Neetbiiag, H.zn., wil, dat Artikel
114, onvoranderd blijve.
De Vergadering neomt do nanbevoling der Oommissie ann.
Elernentaire
Naar aanloiding van hot door do Curatoren vermalde, aangaando hot vormen van eeno kias
Undcrwijzcr~.
voor res maandon, voor elementairo onderwijzers, stelt Do. W. P. De Villiers voor, gesecondeerd
door Underling A. 0. Visser: “Do Synodo wil bet Collegie Curatoren in bedenking goven o~ hot
raadzaam is, om do kweekelingen to onderwerpen ann eon examen voor do 3io kiasse aan hot
eiado van hot aerate mar, on dat tevens eon hinderpani kan ziju in den voortgang hunner verdore
atudie.”
Do Vergadering neomt dit echter niet nan.
Nu doet Do. P. Pienaar, A.zn,, het volgende voorstel: “Do Vorgadering verblijdt zich over
den voo~spoed die hot work ann do Normaal School steeds heeft gekenmerkt, en spreekt haren
dank nit jegens do Curatorec, den Rector, en ails Ooderwijzers en Ondorwijzoreosen die hem mat
getrouwheid hebben bijgestaan. Zij bidb voorts, dat Gods zogen op gono3mdo Inriohting moge
bIijven ruston.”
Met eenparige stemmen neemt do Vergadering dit voorstel aan.
Na do pauze wordt hot volgende Rapport dor Commissie, in zake do Zending van den WeL..
Eerw, Dr. G. P. Mathews, den Al~emeenon Sooretaris van do Presbyteriaanscho Alliantie
gelezen

.l?c~pport cler ~‘omrni~sie in zalce ole Zendin~~, van den Th el.-Eerw, Dr. G. MaMews, &cretarzs

van ole 1l&’emee~e Presliyteriaaneche Allian tje.
Rapport in role
Zendio~ van Dr.
Molhewr.

Uwo Commissie beveolt ann dat do volgonde aanteekening genotuleerd en afsohrift or van nan don We1,~
Eerw. Dr. Mathews ovorhandigd zal worden :—
“Do Synodo aeht hot eon voorreoht den vertegenwoordiger dor Algemeene Presbyteriaansche Alliantie in
hoar middon to hobben en heeft met genoegen hot doel zijuer zending vernomen, waarmoo zij hare ingenonienheid
mite deze uitspreekt,
“Zij erkent hot groot belang eoner nauwere voroeniging tussohen do verschillendo takken dor grooto
Presbyterianneche Korken on acht zich gelukkig bij do gedaohte da~ do Nodorcluitsche Gereformoerde Kerk
van Zuid Afrika tot hiertoe bij elko zitting van hot Presbytoriaansche Ooneilio is vertegenwoordigd goweest.
“ Zij vereenigt zich
mot bet hoofddoel der Alliantie, en meant dat doardoor verwozonlijkt kan
worden :—
(a) Eane moor doelmatige samenwerking en broederlijke verstaudhoucling tussehen de verschi leedo
takkon der Presbytorianneohe Kerk.
(b) Do onderstouning van hot work van minder bevoorrechto Prosbyteriaansche ouster korkgenoot..
schappen.
(c) Eene duidelijko en vereenigdo voorstelling van do grondbeginsolon wawop do Preebyteriasnache
Kerkenorde en.do Gereformeordo leer ruston, en do verdodiging derzelve als gegrond op de Heiligo
sehrift.

“Do Synode wii hot veretaan hebbon dat zij ton gunsto is van eone meer innigo vereoniging tussohen ~o
ver~chullonde takken der Preabyteriasnocho of Gereformeerdo Kork in Zuid Afrika.
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“Zij betrourt de omotandigheden die eene organisoho unto thaus sohijnen to beletten, doch vertrouwt dat
eerian2 eon weg gevonden ml worden ow daartoe to kunnen overgaan.
“Intus~chon draagt zij het aan Ringen on K~r!~eraden op ow ailos be doen web bijdrageu ken om nieb eileen
do innertijke eonheid maar ook do uiterhjko vereeniging te bevorderen.
Meenende hiermede aen do taak hear opgedragen to hebben voidaan,
Noemen do ondergeteekenden zrnh met vorschuldigde hoogaohtang.
Do Onderdanige Dionaren der Hoog Eerw. Synode,
A. STEYTLER.
D. J. PIENAAR.
C. MURRAY.
P. 3. PIENAAR.
B. P. MARCHAND.
Na discussie, waaraan Di. J. H. Neethling, H.zn., Sbey~ler, Weich, do Actuarius en W. P.
Do Vililers deolnemen, stolt Ouder]ing Potgieter voor, ondorsteund door Do. Mcgregor, dat hot
Rapport wordo aangenomen.
Do Vergadering vereenigt zich met hot voorstol.
Nu wordt het versiag van den Zaakgolastigde gelezen, die uitgenoodigd wordt tegonwoordig to vejelag
ziju, en inlichtingen te goven die gevraagd mochten worden.
Zaa~ge1astigde.
Near aanleiding van eene aanbeveling in verband met do Statistiok, wordt besloten dat in VornenA ~eB
hot :jaar waarin do Synode vergadort, vormen A. en B. direct naar den zaakgelastigde gezonden
zulien worden, niot later dan 15 Juli.
Dear, naar eenen wenk in hot Rapport do wenschelijkheid erkend wordt van hot onder- B. ook dooiVoor
teeketzen van vorm B door den Kassier en den Voorzitter des Korkeraads, bepaalt do Vergadoring ~
hot gedeelto van hot besluit op No. 73, dat op do onderteekening van dien vorm ziot, in rovisie to
brengen, en stelt zij daarna vast dat die ondorteekend zal wordon, golijk door den Zaakgelastigde
voorgesteld.
Do aanbeveling onder bet Hoofd Arehief, dat bepaald ml wordon welke stukken in hot Ret Arehief.
Archief dionen opgenomen to worden, wordt in handen gesteld van do Commissie voor hot Kerko~.
kantoor.
Ann do Ringon wordt opgedragen toe to zion, dat do Afschrifton dor Registers zijn zullon Jig Afschriftrn.
overeonkomstig do bopaaldo vormen.
Ret overwegen van wat omtront hot uitgeven van den Kerkelijkeu Almanak gezegd wordt, Kerk-Alrnaaa1~,
wordt insgelijks ann do Korkokantoor Commissie toevertrouwd.
Ret bosluit omtror~t Dr. Mathews zonding genomen, wordt in hnt Engolsch vortaald en door de
Moderatuur onderteekend, bij eerie gepaste toespreak door den Idoderator dozen Broeder overhandigd,
die daarvoor op hartelijke wijze bedankt.
Afwezig is gowoest Ouderling Duokitt.
Na hot lezon dor Kiadnotulen, wordt hot dankgebed gedaen door Dr. Louw.
C-eresumeerd en ondertoekond op heden, den l4deu November, 1894.
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WoenscZag, clem l4den November 1894.
Nadat Do. Do Wet voorgegaan was in het gebed, worden do Notulen der laatste sitting good.
gekourd en onderteokend,
Tot inleiding dor werkzanmheden van hot Broederlijk onderhoud, dab voor dozen dag volgens Br. Onderhoul.
vroegoro aenkondiging, zich bepalon sal tot hot bosprekon der Versiagen van den Sbaat dor ~
Godsdionst die gelozen ziju gewordon, laat do Voorsitter zingen Ps. 119: 17, en best Ezecbiel
Hot eersto verobag dat gelezen wordt is van den Ring van Albanie,
(~2
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Nadat bet gehoord is, wordt de gelegenheici tot bespreking gegeven, waa~van gebruik gemaakt
wordt door Di. G. Murray, G. Van Niokerk, Albertijn en Radloft, en Ouderlingen Luttig, A. G.
Visser, Morkel, 3. S. do Villiers, B. Badenhorat, D. 3. van Niekork, P. W. Cloeto, Labuscagne en
N. Badonhorst.
Bet verolag van den Ring van George wordt gele~en; en daarna bet laatste, dat van den Ring
van Burgersdorp~
Naar aanleiding der golezen Versiagen, sprekon nu nog Di. J. H. Neethling, H.zn., J. W,
Louw, B. do Beer, Rousseau, 3. P. Louw, C. Murray, W. P. do Villiers en Steytler, en Ouderling
J. I. do Villiers.
Bet Broederlijk ondorhoud wordt gesloten met esnigo ernstige aanmerkingen door den
Voorzitter.
~
Na do pauze wordt do behandeling van bet Rapport van den Zaakge1asti~de voortgezet, in
beha~iddd,
verband waarrnodo besproken wordt dat der Commissie over do Fondsen, dat nu insgelijks in
handen der loden is.
Corn FondDo eerste discussie wordt gevoerd over een vvoord van den Zaakgelastigde over hot Synodale
Fonds, aangaande do wonsohelijkhcid van het zoo veel rnogeli~k verminderen dor Uitgavon, on hot
vormeorderen der Heffingen vooral door do geregelde inzarnoling en verantwoording van zitplaats~
golden.
ZitpIaatsge~deo.
Hieraan nernen deel Di. Steytler, Maeder, P. Pienaar, A.zn., Aiheit, Rabie, McGregor, C.
Murray, J. El. Neethliug, H.zn., 0. Murray, Scholtz, Van Lingen, Ross, J. G. J. Kdge, Luckhoff,
P. Marehand en 0. van Niekerk, en Ouderlingen S. V. Hofrneyr, Van dot’ Walt, Van Rhiju, A. 0.
Vissor, Van der Spuy en Do Wet.
Door Ds. Steytler, ondersteund door Pa. 0. Murray, wordt voorgesteld: “Pat in Art,
863 c, do woorden, ‘seven shillings on sea pence,’ veranderd wordon in zeg shillings.”
Terwiji van nog eon paar voorstellen was kennis gegeven, besluit do vergadering, op eene
Motie van Orde, door Ps. Scholtz, gesecondeerd door Ds. Luokhoff: “Do aaubevelingon van den
Zaakge1astigde on van do Oornrnissio op dit punt to verwijzon naar do Commissie over do Fondsen,
mrt verzoek een plan to berarnen, waardoor d~ inkomston on uitgaven van dit Fonda beter gerogeld
zullen worden;” Aan do Comrnissio wordt voor dit doel Ps. Luckhoff als lid toegovoegd.
Met botrokking tot do bopaling aangaande do rnaandelijkscho inspectie van hot Kerkelijk
Kantoor door do Korko-Kantoor Comrnissie, bepaalt do vergadering, daar er oenige onduidelijkheid
in do wet schijut to bestaan, op voorstol van Da. 3. H. Neethling, H.sn., ala volgt: “Do ophelde
ring van do onduidelijkhoid orntrent do Kerke-Kantoor Corn rnissie, on hare sarnenkomat en work~
zaarnheid—.A~rt. 351—wordo can de Corn missie over hot Korke-Kantoor toovortrouwd.”
ilL Frofo~i’.
In verband met hot Tleeologisch Seminarie wordt gerneld, dat enkele gerneenten voor hot
Fonda van den Iliden Professor, sedert do laatste Synodo, in hot geheol niets of slechts voor
jaar hebben bijgedragon.
Do vergadoring besluit dat do narnen dier gemeenten genoernd sullen wordon, Nadat zij
~ehoord en oenigo roden~n tot verontachuldiging opgogovon waren, worcit besloten dat den Ringen
onder do aandacht gobracht zal worden, hoe groot hunne verplichting is, op hot gorogeld houdea
der collecten to letten, wat do Voorzitter dadolijk doot.
°~
Fonds
voorniets
da BirenenBuitsnlcendsehe
Zencling,belangrijke
wordt hot gerapportoerdo
in beido
• ~
versi Over
gon hot
golezen,
doch
besloten,endear
bode hiorgenoemde
zaken later opzettelij1~
DC-.

~

DeflcoiWhittoii

zullen behandeld worden.
Do ovorweging van hot op hot Preclikantem Wecluwem en Pensloen Foncis g~rapportoerde bleef
overotaan tot eon nader to bepalen uur.
Dear do heer Whitton thans in do Kerk is, leat do Voorzitter voor eenige oogenblikken do
rappo ten tusten, en breagt hij, in naam der vergedering, op zoer hartelijko wijzo haren dank aan
gemelden ho0r toe, voor hot work dat hij ala Rector dot’ Normaal School voor doze Inrichting
rnocht doen. Hij verzoskt hem tovens do drager to zi~n van den dank dor vergadering aan do
onclerwijzeis en onderwijzeressen, die onder hem zoo lang reeds hebben gearbeid, en sulk goed
werk gedaan.
Bob op hot Foods ~‘oor Hulpbehoevencle Gemeenlen gorapporteerde is pas gelesen, en do disoussie
dearover begonnen, als bet tijd is voor hot adjournomont.
Afwezig is gewoest Ouderling Duckitt.
Be Kladnotulen gelozon zijnde, wordt het dankgebod gedaan door Ds. Van Aarde.
Uer~surneerd en onderteokond, op heden, den iSden November 1894.
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Donderdag, den l5dem November 1894.
Ret gebed door Onderliog B. J. van Niekerk gedaan zijade, laat do Voorzitter zingen Vs.
105 : 3, waai~na de notulen der zitting van gisteren geresumoerd en onderteekenci worclen.
Ondorling Van der Walt, ondersteund door Ouderling Maiherbe, stelt als motie van orde vo~r,
dat voortaan niet moor dan tier minute” over dezelfde zaak door eenon sproker hot woord gevoerd
zal worden, waarmede de vorgadering eohter net instemt.
Nadat de disoussie over het Sustentatie Fords heropend was, doet Ps. J. H. Neethling, ll.zn, ~arUjk~e~ie Cothat volgendo voorstel, dat gesecondeerd wordt door Ds. Pabie: “Do collecte voor hot Opvoe- ~
dirge Fonds worde vervangen door eone colleote voor Hulpbohoevondo Gemeont~n, bli3vendo
nochthans do hoffingen ten gunste van eorstgonoemd fords.”
Bierover spreken Di. Neothling, do Assessor, Aiheit, McGregor, 0. Murray, B. Marchand,
Van Hoerden, de Scriba, Keet, Rabie, Maeder, J. W. Louw, C. Muller, en Van Lingen, en Ouder
linger Hutton, Hofmeyr, J. S. do Villiers en Luttig.
Ms motie van orde wordt order de discussie door Ds. McGregor voorgesteld, ondersteund
door Do. Radloff, dat dit punt bli3ve ovorstaan totdat het rapport der Commissie over hot Onder
wije voar do vergadering is.
Nadat do vergadering zich hiermede net vereenigd had, worden do volgendo amendo
menten ingediond:
Van IJo. Keet met Do. Conradie: “Be collecte voor hot Synodale Soboolfoids worde
om hot derde jaar gohouden, en die voor hot Fonds voor Hulpbehoovondo Gemeenten, tweo jaron
achtereen.”
Van Ps. van Heerden met Ouderling P. J. Van Niekerk: “Van wege bestaande ver~
antwoordelijkheid, door do Synodo op zich genomen, wasraan do Kerk goon reoht kan later
wedervaren zoo hare geregelde jnkomsten door hot Schoolfondo worden verminderd, besluite do
vergaderirig geene verandering in do thans bestaando wet to brengen.”
Van Ouderling Luttig met Oudeiling Smuts: “De Synode bopale dat elk jaar en voor het
Schoolfonds, en voor hot Fords voor Hulpbehoevendo Gomoonten, afzonderlijk gecolleoteord zal
worden
Van Do. W. P. do Villioro met Do. Albortijn: “Dat golijk tot hiertoe do collecto voor hot
Opvoedings Fonda plaats hebbon zal om hot andero jaar, zegge bij gelegenheid van do aannerning
in hat begin des jaars; en dat do collecte voor Hulpbehoevonde 0-emeonten elk jaar in Deeombdr
of Januari zal gohouden worden.”
Do uitslag der stemming is, dat do groote meerdorhoid zich voor hot voorstol van Do,
Neethling verkisart.
Over hat Synodale Opvoed’ings Fonds valt that a goon besluit, daar het besprokon van eene Cofleete Opv: F.
collecte voor dit Fords blijft ovorstean, totdat het Rapport over hot Ondorwija behandeld wordt, later best?rokdn.
waaitoe bosloten wordt, nadat Di. Steytler, D. Pienaar, A.zn., A. Murray, die inmiddels don stool
voor den Assessor ruimt, Van Hoarder, A. J. L. Hofmeyr en W. P. do Villiors, or over haddon
gosproken.
Do bespreking van Het Hugenoten~ Gedenkleeken wordt uitgesteld totdat het Rapport dor
Commissie, hiervoor door do Syuode aangestold, zal zijri ter tof~l golegd.
Tot do verdere behandoling van hot Rapport van den Zaakgelastigde overgaande, breogt
do Voozitter tor sprake, hot gorapporteerde oLder hot opsohrift Do Kerkbode.
Do. J. H. Neothling, H.zn., onderstound door Do. E. do Boor, diont eon voorstel in. Xerkbode Corn.
Na d:scnssio, waaraan doolnemen Di. Neethling, McGregor, Truter, Ross, KoEt, B.
Marchand en do Actuclrius, en waarbij Do. Trutor can amondement, en Do. Koet eon ardor
voorstel had ingothend, wordt, op voorstol van Do. Ross, besloten doze voorstellen ann acne Corn
znissie, ten fine van rapport, over to gayer. Doze Commiosie zal bestaan nit Di. J. H. Neethling,
H.zn., Truter, Keet, C. Muller, A. Marchand, McGregor, Ross en A. J. L. Hoftneyr.
Nadat het slot van hot laatstgonoemde Rapport golezen was, stelt Us. 0. Murray in hartelijke Pe Zaakgeias
bewoordmgen voor: “dat de dank der Vergadering aan den Zaakgolastigdo toegebracht worde tigde.
.“

H

42
voor bet work, door hem met zoo veol voldoening voor ale belanghebbendon verricht,” waarmode
do vergadorieg, door hot opstaan der loden, zich terstol2d vereenigt.
Na do pauze wordt gezongen Ps. 146: 6, waarop hot examon van eceigo leerlingen van hot
Doofstoniznen en B!inden Instituut gehonden wordt.
Tot do geregeido werkzaamhedon ovorgegaan zij ado, besluit do vergadering, bij acciamatie, op
voorstel van Vs. Steytler, dat do kwostie, van bet vermoerderen van hot sálaris van den Zaakge~as
tigde tot zoodanig bedrag ale hem instaat zal stollon zijn huisgezin behoor1ij~ to ondorhoudo~, aan
do Commissie voor hot Kerkekantoor toovortrouwd zal worden, met vorzoek daarop to rappor.
teoren, vóór hot slaiton der Synode.
Do Rapporten dor Cornmissiên~ veer MaslionalancZ on veer Hulpbehoevencle Gerneenten, worcien
golezen,
Na discussie, waaraan deelnemen Di. P. Pienaar, A.zn., Steytlor, do Assessor, C. Mull~r, Ross,
Radloff, McGregor en do Aetnarius, en Ouderlingen Smuts, Morkol en P. J. Van Niokerk, wordt
gestcmd over do volgonde voorstollen die inmiddels waren ingediend:
Van Ouderling Smuts, ondersteund door Oudorling Van Niekerk (Wynberg): “Do Synode
bernet in hot vorsiag van do Commissio voor Hnlpbehoevonde Gorneenten. Daar hot eohter nit do
discussio gobleken is, dat hot bedrag voor Mashonaland nit hot Fonds door den Zaakgolastigdo is
betsald goworden, zonder vóórkonnis of in overleg met die Commissie, zoo besluite do vergadoring
den Zaakgelastigde to radon, in bet vorvolg geone uitbotalingen to doon uit eenig Fonds, waarvoor
eene Commissie bestaat, zonder vooraf daartoe door dio Comi~issio geauthoriseerd to zijn.”
Ei~ hot amendement van Ps. C. Muller, gesecondeord door Do. J. D. Louw: “Do Synodo hechte
hare goedkeuring aan hetgeon door do Comtnissie voor Mashonaland is gedaan.~’
Do vorgadering verklaart zich met eene groote moorderhoid voor hot amendoment—Nadat
nog Di. Stoytlor, G. Hugo, Kuhn en Van Lingon gesproken hadden, betnigt do ver~adering haron
dank Ran do Commissie voor Hnlpbehoevonde Gomeenton voor hot werk door haar gedaar.
Over hetgeen voor do toekomst noodig is voor Mashonaland ea Matabeleland, spreken do
Assessor, Di. Neethling, Steytler, W. P. do Villiors, do Soriba en Van do Wal!, W. Murray en
Ouderliugen Morkel en A. 0. Visser, waarna besloton wordt, do vordore besproking van dit punt
nit to stellen totdat do Moderatuur zal hebben gerapporteerd of zij eenen Iooraar vinden kan goreed
om naar Matabeleland to gaan.
Hot op No. 62 van hot Sohoma door do Commissie over do Fondsen gorapporteerde wordt
besprokon, to samen met hot genoemde beschrijvingspunt, dat ceret door V0. Welch toegelicht
wordt, en daarna door Do. D. Marchand, don andoren inzendor van dit voorstel.
Hot is flu tijd em to adjourneeren.
Mwezig ziju geweest Di. Viok en A. A. Louw, en Oadoriing Duokitt.
Nadat do Kiad Notulen gelozon zijn, wordt hot dankgebed godaan door Ouderling l3lomerus.
Geresumeerd on onderteekond op heden, den lCcloa November 1894.
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Vr~jclag, len. lGclen November 1894.

~

voortgeze~.

Nadat hot gebed gedaan was door Ondorling Delport, en Ps. 146: 3 gezongen, worien do
Notulon der laatste zhting gelezen en goedgokeurd.
Op eon punt van Ordo wordt bosloten, dat do Synode (D.V.) op Woenedag, den 28sten dozer,
zal gosloton worden.
Do discussio over het Sustontatie Fonds wordt voortgezet.
Ouderling Blomorus, ondorstound door Do. Ooroiack, wit, dat hot oordool der Cotumissie zat
worden goedgokeurd, dat hierop ne~rkomt, dat em gowichtigo redonen hot tot stand brengen van
~oodanig Fends, hoe wenschelijk ook, onuitvoerbaar is.
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Over doze zaak spreken Di. J. W. Louw, Ross, Cormack, McGregor, en Ouderlingen
Blomerus en Potgieter~
Be. W. P. Be Villiers, ondersteund door Ds. J. U. Neethling, H.zn., dient ale amendement in
“ Do zaak van het
Sosteutatie Fonds wordr~ aau esne Commissie opgedragon, o~n to zion of zij
wensehelijk en uitvoerbaar is, en aan eene volgende Synode volledig Rapport to doen.”
Do vergadering vereenigt zich met het amondemeot.
Aan Be. Weich, ale Yoorzi ter, wordt opgedragen, zijne medeledon aan do vergadering voor to
etellen.
Nu kotnt in behandeling hot Ropport van de Oomrnissie over do Zonding, dat gelezon wordt. De Zendiiig.
Ret eeret wordt besproken De B’innenlandsehe Zencling, het Rapport van welker Commiesie Binnenlaiidechc.
gelezen wordt, en bohandeld tergolijker tijd met do aanbevelingon dor eerstgenoomde Commissie,
over dit onderwerp.
Naar aanleiding van paragranf 4 van hot laatste Rapport, spreken Di. Steytler, Rousseau, P.
Pionaar, M~eder, J. G. J~ Krige, A~bertijn, D. U. Cilliers, B. S. Botha en Rabie, en Ociderling J.
S. do Vifliers, om inlichtingen to gevon, of eon opwekkend of ook wel eon waarsohuwend woord to
doon boor~n.
Naar aanleiding van paragraaf 8 van dit Rapport, beveelt do Commissie over do Zending ean:
“flat irt. 338 wordo toopasselijk gemaakt op Zondelingen die hunne bodiening hebben noerge..
legd, om eene audere betrekking to bokleeden, en later wader ale zoodanig door do Kork weosohon
opgenomen to worden; en dat or aan sat worden toegevoegd, dat or eon onderzook zal wordea
ingesteld door aene der Synodale Zending Oommissiën, alvorens zij tot hot work door hen
verlaten, weder toegelaten worden.”
Op voorstel van Be. B. Pienaar, A.zn,, gesocondeerd door Ds. Maeder, wordt doze aanbeve
ling sangenomen, en bepoald dat do formuleering van dit besluit en do aanwijzing van zijne plaats
in hot Wetboek aan de Commissie van Revisie sal worden toevertrouwd.
Op paragraaf 9 wordt aanbovolen do handelingen der Binnenlaiaclsche Zendiug Commissie, ~ ic Vi1~
met betrekking tot do opneming van den Eerw. Beer A. da Costa de Villiers ale Zendeling onzer
Kerk goad to keureri. Op voorstel van Be, Radloff, ondersteund door Ds. Rosseau, neemt do
vergaderiog doze aanbeveling aan.
In paragraaf 10 wordt de Opleiding School te Wellington genoomi. Aangaaude doze
Sehol
Inrichting verklaart do Conimissie, dat zij aanspraak heeft op ruimere geldelijke ondersteuning ~
van do zijde der Kerk.
Omdat daardoor do gelegenbeid sal worden versehaft aan minvermogenden, die zich tot hot
Zendelings.ambt wenschon to laten opleiden, hulp te verleenen, bosluit do verg~dering, ten eiade
met do toekomsti~e behoeften der Kerk in doze bekend to worden, eerst be beslissen over bet
voorstel van do Binneñlandsche Zendiog Commissie, aangaando het weder invoeren van eon
Zendelings-examen, dat in bet Rapport aanbovolon wordt.
Nadat hot op dit punt door do Oommissie over do Zending gerapporteerde golezen was,
spreekt Be. Botha tar toelichting van hot voorstel, waarna Di. C. Murray, Albertiju en J. H.
Neethling, H.zn., het woord voeren.
Na do Pauze behandelt do vergadering eerst hot Baschrijvingspunt van den Ko~keraad van No. 17 in
Hopetown, in No, 17 van bet Schema, dear do afgevaardigde dezer gemeonto op hot punt staat to
vertrek ken,
Hij lioht hot toe, en stelt, oudorstound door Ouderling Sehoetnan voor: “Aan Art. 265 onser
Kerke-wetten worden toegovoegd do woord~n: en in geval do ontevredenheid blijft voorbbestaan,
sullen twee-derden van do gemeente bet recht hebben den Predikant to bedanken.”
Do predikant van die gemeente, Be. 3. B. Louw, spreekt in haren naan~ hot gevoelen van
de rninderheid des Kerkeraads nit, en dient, ondersteund door Oaderling Raubenheimer, bet
volgende amendement in : “Aangezion Ar~ikels 266 en 267 gerDoegzame voorzior.ing maken in
gevallen waar do ontevredenheid tussohen eon leeroar en eon gemeonte blijft voortbestaan, nad~it
volgens Artikols 264 en 265 gehandeld word, name do Synode het voorstel van den Kerkeraad van
Ropetown niet aan.”
Na eenigo aanmerkingen van Ouderlingen D. J. van Niekerk, Van Rhijn en Morkel, en na
repliek door Ouderling B. Badenhorst, wordb hot amendoment aangenomen.
Be disoussie over do Opleidingschool on hot wedorinvooren van afzondevlijko examina voor
Godsdienst-onderwijzers on Zondelingen, wordt hervab.
Be. D. S. Botha, ondersteund door Be. Maoder, doet flu dit voorstel :—~“ Be Synode is or van
ovortuigd dat do Opleidingechool to Wellington door ~e vcnrbereiding van jongo macnon tot Gods
Hg
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dienat Onderwijzers en iendelingen, in eon dr~ngende behoefto voorziet; dat die School, om hoar
nnttig work to kunnen voortzetten en uitbreiden, geldelijke ondersteuning van do ICerk nooilig

heeft; en dat or gezorgd moot worden dat hare toekometige zendelingen behoorlijk toegerust zullen
zijn met do nooclige mate van keunis. Zij besluit derhalve:
1. Dat or jaarlijks ten minste £200 in do lies der Opleiding School, gestort sal worden, to
worden gevonden nit eerie colleoto jaarlijks voor dat doel in elko gemeente onzer Kerk to houden
en bij do Ringente verautwoordon.
2. Dat er wederom twee Exarnina zul’en zijo, ouder do namen Godsdienst OnderwijzersExamem
en Zendelings J1Ja~amen, waarvan het laatste net over moor onderwerpen loopen sal, dan in Art.
126 genoemd, doch stronger sal worden afgenomen
3. Dat or cone Commissio worde benoemd om, tijdens deze Vergadering, over do bepalingen
aangaande doze Exi~mina to rapporteeren.”
Over dit onderwerp sprekea nog Di. Rabie, Maeder, Dummy, E. do Beer, A. J. L. Hofmeyr.
0. Murray, Weich, W. Murray, Steytler en Beyers, en Ouderlingen Van der Spuij en J. S. do
Villiers.
Door Do. A. J. L. Hofmeyr, ondersteund door Ds, Rabie, wordt ale amendonient ingediend:
“Die tot d Opleiding School wenscht toogelaten to worden, moot een Admissie Examen door.
staan, en non hot einde van sijnen cursus, eon Examen, genoomd Zondelings-Examen, degelijker
dan bet tegenwoord ge Godedienot-On derwijzors Examen,”
Door den Sorib~, ondersteund door Pg. W. Murray: “Pa Vergadering name hot cerste
gedeelte van bet voorstel van den predikant van Dordrecht nan; en verwijze paragrafen 2 en 3
naar cane Commissie, voor Rapport v6ór bet slu.iten der Synode.”
Dc groote meerderhoid verklaart zich v66r het voorstol.
Ale leden der onder No. 3 genoemde Commissie worden benoemd Di. Albertijn, W. Murray,
A. J. L. Hofmoyr, A. W&ch, 0. RaMs en P. S. Botha.
Peu~iocfl voor
Paragraaf 11 spreekt over do noodzakelijkheid van eon ponsioen veer een orzer Zendelingen,
Eerw-Kietzcn.
den 84-jarigen vader J. Kretzen, die, hoewe~ hij or niet orn vraagt, reells moor dan vijftig jaren
met ijver en trouw, in verband met onse Kork, op hot Zendiugveld gediend, en wegens hooger
ouderdom on ziekelijkheid veel van zijne krachten verloren heeft.
Met eenparige stemmen, bosluit do Vergaclering, na sterko aanboveling van hot voorgestelde
pensioen door Ouderling Rauberiheimer, en Di. 0. Muller, P. Pionaar, R.zn., en Z. do Beer, op
voorstel van Underling Raubenheimer, dat daartoe £75 per jaar aan vader Kretzen sal worden
toegekend.
Paragraaf 12 wijet op eon vermeerdering der Uitgavon, en cone vermindering der Inkomsten
voor do Binnenlandoche Zending, en on do daaruit voortspruitende behoefte aan milder giften.
Do bempreking leidt niot tot eenig voorstel,—wat ook bet geval is met die va-i paragraaf 13,
waarin gesproken wordt van den zegon, die do stichting van do Zendingkerk geweest is voor do
Binnenlandeche Zendelingen en hunno gemeenten; en van paragraaf 14, waurin gowag gemaakt
wordt van nog andore werkzaamhedon, ten, behoove dor kiourlingen, in do gemeonten van ous la ii.
Daar paragraaf 15 reeds in verband met do Oploiding School is overwogon, wordt poragraaf
16 golezen, die in verband etaat met het Predikauten Pensioen Fonds, en blijft overstaan totdat hot
Rapport over dit Fonds behandold wordt.
Voor dat do Zit tin g gesloten wordt, wordt dit voorstol besprokon, waarvan Ps C. Muller
hoden morgen had kennis gegevon, toen paragraaf 8 van hot Rapport dor Binnonlandsoho Zending
Commisolo gelezen was: “lie namen van Zondolingen, die huane botrekking neorgelogd hobben,
worden genomen van do lijst van dienstdoende Zondelingen en, even ale in hot geval van Predikan.~
ten, op eene afzendorlijke lijst geplaatst.”
De vergadering neemt dit voorstol sender discussie ann.
Do verdere behandoling der bDvengenoemde Rapporten wordt flu uitgesteld.
Afwezig &jn geweest Di. A. A. Louw en Morgan, en Ouderliugen Duokitt, P. F. Malan en
Prof. Pa Vos.
Do kladnot&en worden gelezen, waarna Ps. P. J. Pienaar bet dankgebed doet.
Goresumeerd en ondarteekend op hedon, den l9den November 1894.
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Maanclag, den lOden November 1894.
Do. Beyers doet hot gobed, waarna Ps. 62: 1 gezougon wordt, en do notulen dor zitting van
Vdjdag geresumoerd en onderteekend wordon.
Hot laatste gedeelte van hot Rapport der Binnonlandseho Zending Commissie wordt be- ~a~port Bnn.
hanjeld.
Do. P. S. Botha spreekt over hot wensohelijko van het af~onderen van oenen loernar om do
Binuenlandoche Zending to bohartigen, wat hij tevens mogelijk aoht, en stelt, ondorsteund door
Ds. Rousseau, veer: “Do Synodo drago hot aan de Binnonlandseho Zending Cotnmissie op, om
jaarlijks haren secretaris van 3 tot 6 maanden to laten rondreizen, om gemeenten ouzer Kerk in
het belang der Zending to bezoekon, on gedurendo zijno afwezigheid zijn work door eon audoren
leerasr of eon proponent to laten doon.”
Aan do discus~ie nemon deel Ouderlingen Van der Walt, M. H. Visser, Blomerus on
Greyvonstein, on Di. Rousseau, W. Murray, B. Marchand, Maeder en W. P. de Villiers.
Door Us. B. Marchand, met Ociderliog M. H. Visser ala secondant, wordt voorgesteld: “ Do
Synodo vereonigt zich met do aanbeveling der Binnonlandsoho Zending Cornmissie, dat ~on onzor
leeraron afgezonderd wordo oni do belangon der Binnenlaudsohe Zending hot gebeole land door
to bohartigen.”
Hot voorstel van Do. Botha wordt met TO stemmon aangenomon.
Do. A. J. I~. Hofmoyr lieht zijn voorstel too, dat door eon overzage bij hot drukken van hot Wijzigii~gii~A~t~.
schema is uitgevallen, en ton doel heeft, hot aan geordendo Zondolingon vorleenen van toolating c~e~t
tot do Zonding Kerk, al hebben zij goon of gen k~rkoraad, waarna bij dit voorstol doot, dat geso
condeerd wordt door Do. Conradie: “Artikel 222 (2) worde zoo gowijzigd dat een geordonde
Zendoling, sb hij eon werkkring heeft ondor do Binnenlandsoho Zending Commissie, middelijk
of onmiddelijk, ook lid dor Zonding Kerk han zijn.”
Ouderling Potgieter, ondorsteund door Us. B. S. Botha, stelt nb amondoment do aannoming
voor van hot rapport der Commissio over do Zending, dat do voorgostolde wijziging van hot
genoerude wets~artike1 ontraadt.
Over dit punt spreken do Assessor en Di. P. S. Botha, Ross, E. do Beer, C. Murray, Steyt’er,
W. Murray en U. H. Cilliers.
Na repliek, voreenigt do vergadering zich met hot arnendement.
Ouderling Blomorus, ondersteund door Ouderling Van Rhijn, doet hot volgendo voorstel, dat Zendinggemcei~.
sender discussie aangenomon wordt: “Do Binnonlandsoho Zonding Commissie nome stappen om
zendinggemeenten, die reeds lang bostaan hebben, zelfbetabend to maken, opdat nan jongo zen
diaggemeonton moor ondersteuning worde verleecjd, waar sulks vereischt wordt~”
Na do pauzo wordt hot tweede rapport van de Commissie over do Fondsen behandeld, voor- Tweele Bapporl
dat do vergadoring in do overweging van hot rapport over do Buitenland~ohe Zending Commissie Foudoen.
treedt.
Do eerste aanbeveling der Commissie wordt besproken, waarin de betaling van 4~d. voor elk 4~dvoor elk lidlid der gemeonte door don korkeroad voor hot Synodale Foads wordt sanbevolen, in plants van
9d. voor olko vorhuurde ziLplaats.
Ouderling do Wet, ondersteund door Underling Schoeman, wil doze aanbevoling aangenomeu
hebben.
Do. Faure, in voreeniging met Ouderling A, Badenhorst, wil, abs amendement: “Do Synode
bepalo dat voortaan door elkon kerkeraad do som van 91. voor elke zitplaats sat worden gestort
in do kas van hot Syaodale Fonds, voor minstons tweo-derdon van het gotal zitplaatsen in
do kerk.”
Aan do discussie nemen drel Underlingen Swart, van der Walt, Blornerus, Potgieter, Taljaard,
van Niekerk (Wijnberg), J. I. de Villiers on Hofcneyr, on Di. Faure, Stcytler, Aiheit, Reyneko, U.
van Niekork, Luckhoff, H. MUller, W. P. do Villiero, Leipoldt, Rousseau en Seholts.
Nog een amendemont wordt ingodiond door Do. H. Muller, met Ps. Boshoff abs socondant,
aldus luidende: “Voor elke zitplaats, vorhuurd of nieb, worde 6d, betaald.”
I
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Hot voorstel van Onderling do Wet wordb aang~nomen mob 76 tegen 69 stemmen.
Do tweede aat beveling, “dat do heffingen op do registratie van doop en aannemiug blijven
blijven.
als tot hi’~rtoe,” wordt bij acclamatie aargonomen.
Dit gesohied~ ook met do d-rde aanbovoliug: “dat or geone verandering in de wet gemaakt
worde, betroffe~ do do ~eis- en daggelden.”
Insgdijks vereenigt zich do vergadering met dezi raad der Commissie, “dat geone vergade
ring van ee’Je Cornrnissie gehoudon sal worden, ale hot werk door haar sohriftelijk kan wordon
afgedaan, en dat hot aan do Ringsvergadoringen sal zijn opgedragon nauwkeurig op deze zaak
to lotten.”
Do Actuarius wordt gema~htigd hot N.B. onder do rekening voor hot Synoclale Ponds, in
Artikel 16 (d), met hot zoo even gevallen besluit ~n ovoreenstemming to brengen.
Rapport Buiti.
Hot Rapport der Commissie voor do Buitonlaudsohe Zending wordt gelezen, aismode hot
Z. Con~.
daarop betrohking hebbende versiag van do Commissie over do Zending.
~
-

Daar do seoretaris der eerstgenoomde Cotnmissie afwezig is, en do vergaderin~ zijne tegen~
woordigheid voor do disoussie van belong aoht, wordt beeloten, do bespreking van do gelozen rap.
porteD nit to stellen tot morgen.
P1: Rend: Verg.
Naar den wonsch der vergadering wordt hot vorsiag der Predikanten Zendingvereeniging
gohoord, aismede hot daarop gorapporteerde door do Commissie over do Zending.
Na eenige aanmerkingen door Di, Steytler, do Wet, D. Pienaar, A.zn., Keot, Albertijn, C.
Muller, C. Murray en Maeder, w~rdt op voorstel van Os. D. Pienaar, A.zn., ondersteund door Ds,
Radloff, bepaald als volgt: “Do vergadoring besluite dab or door do Binnon- en do Buitenland
echo Zending (Jommissie pogingen sullen worde-n in hot werk gestold om de werkzaamhoid der
Predikanten Zendingvereeniging, alsook van den Vrouwon Zending Bond, in inniger verband met
en gehoel ondor toezicht van onze Kork to brengen.”
Dank ann Sehot.
Ds, E. do Beer, tezamon met Ds. J. P. Louw, stolt hot volgendo voor dat bij acolamatie
Mid- aangenomen wordt: “Do Synode spreke hare hartolijke erkentelijkheid nit voor do hrooderliefde
Rapport C9m:
over Herv. Inerk.

Brief v.

B. Jr.

en hulr~, aen onzo Zondelingen bowezon door do Schotsche Zendingbrooders in Midden-Afrika.”
Hot rapport over den brief van den Scriba der Algemeeno Kerkvergadering van de Her.
vormde Kerk in de Z. A. Republiek (zio bijiage) wordt gelezon, en, na korte disoussie, waaraan

Di. Maeder, P. Pionaar, A.zn., van do Wall, Steytler, 0-io en C. Muller deelnemen, besloten, op
voorstel van Di. C. Muller en Alheit, dat eon antwoord in den geest van dit rapport san genoom
den Soriba gezonden zal worden.
Voor do in doze namiddagzitting afgehandelde rapporten brongt do vergacleriug baron dank
aan do opstellors toe.
Synodo
Eon brief van do Synode der Yrije Kork van Schotland in Britsch Kafferland wordt gelezen,
waarin hartelijke belangstelling in ou~e Kerk on broederlijke gezindheid jegens haar wordt
betuigd, en do wensch teveris uitgesproken dat do werkzaamhodon dozer Synode met rijko
vrnchten bokroond mogen worden.
Do vergadering benoemt eene Commissie, bestaa~de nit D. Steyblor, P. Pienaar, A.zn.,
en 13. Marchand, om eon concept antwoord op to stellen, en nan deze Synode voor to
leggen.
Afwezig zijn geweest Di. A. A. Louw, G. Hugo, P. Pienaar, R.zn., McGregor, 3. H. Neeth
ling, H.zn., Truter en Morgan, en de Ouderling van Stellonbosob.
D~ Soriba best do kiadnotulen, waarna het dankgebed gedaan wordt door Ouderling van
den Hover.
Geresumeerd en onderteekend op hoden, den 2Osten November 1894.
[BIJLAGB.]

.Rappoc~t der Commissie om te overzvegen liet selirijven van den Sc’riba der Ned. Hervormde Kerk,
Zuicl-Afrilcacsnsche Republiek.
Aan den HoogEerw. Moderator.
Kasp8ta~, 16 November 1894.
HoogEerw. Heer,—
Do ondergeteekenden hebben vo]geus uw opdraoht ovorwogen eon schrijven van de Commissie der Alge

meene Kerkvergadoring der Nederduitsch Hervormdo Kerk in do Zuid.Afrikaansche Republiek. Pit sohrijven
doet onderzook “near hot al of niet wenschelijke van sene bepaside regeling ombreut bet over en weder
prediken v~n do Predikant~~ van uw en one Kerkgeuootsohap.”
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Bet is uwe Commiesie tot epi~t, dat genoemd sehrijven niet vergozeld goat van eon exemplaar der
Wettea van do Ned. Herv, Kerk, om hoar nangoando do verordeningen, die do Ecangoliobediening in dot
Kerkgenooteohap beheersehen, in to liobten.
In bet algemeen meont do Commiesie to mo~en opmorken, dot do Synode goon Leoramr, onder haar
reseort, wenscht to hinderen in zijn ongeng met Broeders nit andere Korkgenootsohappon, die met one
den Heere Jezus Christus, ale eenig Hoofd der H. A. C Ke’~k belijden.
Dit sohrijvon spreokt eohter van “sene bopsalde regeling, omtrent hot over en wedor predikea van
de Predikanten van uw en one Kerkgenootsohnp,” en ten einde. to weten wat in doze non uwe HoogEerw.
Vergadering kan worden voorgel~gd, dient uwe Commisoio te vernemen welke regelon do Ned. Hervormde
ICerk voorschrijft voor do legitimatio on hot in dienet tredon barer Loeraron,
Wij noomon one met achting,
Uwe dienaren,
G. VAN DE WALL,

3. G. 3. KRIGE,
J. H. VAN WIJK.

VIER~EN~TWINTIGSTE ZITTINGO
Din~dag den 2Osten Noventher 1894.
Ret gebed wordt gedaau door Ouderling W. van Heerdon, waarna de Voorzitter laat zingen
Gee. 43: 1.
Do Notulen der laatste Zitting worden gelezen, die daarna goecigekourd en onderteekend
worden.
Do Rapporten, bet PREDIKANTEN WEDUWEN PONDS rakende, wordon in behandeling genomen. ~r.dWeduwen
Ret eerst bespreekt de Commissie over do Fondsen besohrijvingspunt 62a. (a), waarby hot On ‘~
volgende Rapport van den Rekenkundige die ondercook gedaan heeft naar den Staat van het ~
genoemde Ponds, golezeri wordt: (zie Rapport nan eindo van zitting).
Met bet oog op dit Rapport wordt bovongenoemd beschrijvingspunt, in naam van den Ring
van Burgersdorp, on met toesteniming der Vergadering, ingetrokken.
Op 62~. (b) beveelt do Commissie ann dot in Art. 384. “16 jaren” veranderd worden in
18 jcrren, met welke aanbeveling do Yergadering zich terstond voreenigt.
Over 62a (c), heeft oene diseussie plants, waaraan Di. Ross, Maedor, Steytler, McGregor, W.
P. Do Vifliers, Albertyn, B. Marchand, Cormack en do Assessor deelnemen.
1)s. McGregor, met Us. Steytler als secondant, wil dat do voorgestelde verandering in Art.
387, blijve overstaan tot do volgendo Synode.
Do Assessor, ondersteund door Ds, Ross, heeft dit Amendement: “Hot boginsel uitgedrukt
in b scbrijvingspunt 62a (c), worde aangenomen; en het voorstel naar e no Commisslo vorwezen,
ten einde to rapporteeron onder wolke bepalingon hot zondor misbruik kan worden in werking
gebracht.”
Terwiji bij do stemming Art. 393 in hot oog gehouden wordt, kourt do vergadering bet
Amendement good.
No. 66 wordt door Ds. E. do Beer toogelicht, die zich vereenigt met do aaubeveling der
~~jrt
Commissie op dit punt: “dat do tabel in Art. 375 vervat, veranderd worde in do tabel door den
Rekenkundige in zijn Rapport voorgestold, en onder bijiago A. van haar Rapport to vinden,” en,
dezo verandering voorstelt, die, door Ds. Keot gesocondoord, dadelijk wordt aangenomon.
Us. Van do Wail wonseht, dat aangotoekend zal wordon dat hij in do minderhoid gestemd
heoft.
De. Aiheit, ondersteund door Us. Albertyn, stelt ter verduidelijking van Art. ~76 voor: “dat
in de laatste paragraaf van dit Artikel gelezen zal worden, En ook niet, dan op degenen die tussohen
den lsten Januari 1877 en den 3lsteu December 1890, uit de dienst getreden zijn, die slechts £5
betalen.”
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Met dit voorstel vereenigt zich do vergaclering.
Naar a~nloiding van eene paragraaf in hot Rapport van den Rekenkundige, worat de vrang
besproken, of, in do cerote paragraat van Art. 376, in den laatstea regel, “~8” voranderd sal worden
in cene ander~ mm?
Ds. 0. Murray met Pa. McGregor, doet dit voorstel: “Pe vergaderin~ hot gevoelen van den
Rekenkundigo geboord hebbende, besluite to blijven bij do resolutio van 1890, met betrekking tot
do betaling van £8 door participanten die nit do dienat der Kerk treden.”
Be vergadering keurt dit voorstel good; waarop Be. Strasheim doet aanteekonen dat hij in de
ininderheid gestemd heeft.
J~e1eggii~g door
Met hot oog op de laatste paragraaf van hot Rapport der Commissie over do Fondson, stelt P~.
k. hautoor Corn.
B, Marohand voor, ondorstound door Be. B. Pienaar A.z., dat hat volgende in Art. 389 sal worden
opgenomen: “Do Kerke Kantoor Commisse zal bet rocht hebben geld to b&eggen op cersto
verband van eigendommen, door iniddel en met advies van solide Instituten van onbeporkte
verantwoordelijkheid.”
Be ver~adering neemt dit voorstel aan. Di. Steytler en Van do Wall verzoekon aanteekening
dat zij in do minderheid gestomd hebbon.
~n~e~urew: HoOp vragen, door Do. Pepler gedaan, antwoordt do vergadering: dat nile gerneenten verplioht
sUn, do buiteugewone heffingen voor hot Predikanten Weduwea Ponds op te brengen; en dat onder
“Uuwelijken op buitengewonen tijd” verstaan wordt: Huwolijken die voltrokken worden buiten
den tijd doarvoor door den Kerkeraad bepaald.
Ale Commissie, in hot besluit op No. 62a (o), van heden morgen, worden benoemd B!. Ross,
Maeder, U, Muller, en C. Murray.
Pr. Peuoiocu F.
D~ vergadering gnat nu over tot do overweging der Rapporten over Hat Prec1’a~kanten Pensioeu
Fonds,
pat RekenTot de stukken, die geiezon woraen behoort ook hot volgende Rapport van don Rekonkundige
nan wien hot onderzoek van den SLant van dit Ponds was toevertrouwd: (zie Rapport aan oinde
van sitting).
~ ~
Be Cornmissie over do Fondsen stelt voor, do in hoar rapport opgegeven wijziging van
Artikel 398.
Doze wijziging wordt, op voorstel van Ps. van Heerden, gesecondeerd door Ouderling Gooseri,
na do pauze, met cone groote meerderheid aangenomen.
Aanteekenirg dat hij in do minderhoid gestemd beoft wordt verzocht door Do. van de Wall.
899.
Gonoemde Commissie geeft vervolgens eeno wiizigiog van Artikel 399 nan de band, die, na
koite bespreking, insgflijks door do vergadoring wordt goodgekeurd.
Hiorna bespeo1~t mon hot rapport der Comniissie No. 58 van bft schema, waarin ann do Synode
gevra~gd wordt, of aan onze Zondinggemeenton aandeel ann dit Fonda gegeven ken worden?
Ve. tiaa~e ~oor
Be Commissie beveelt aan eene Vde Kiasse to vormon, met eenen inleg van £25, cone jaar.
ZeuS. Gain:
lijksche contributie van £3, en een pensioen van £100.

Do, Morgan.

Petruavillo.

‘.cutarstad.

Op voorstel van Otiderling Malan (Adelaide), dio ondersteund wordt door Do, A~ J. L
Hofmeyr, wordt deze aanbeveling goedgekeurd.
Be vergadering vereenigt zich met do volgende toevoeging aan het aangonotnen voors’el,
die door Us. Aiheit wordt ingodiond, en wel zonder discussie: “Indion gemeenten, die deelne~
men in do Vde Kias, volgens Artikel 398, cone additioneole geidsom moeten betalon, dan ski
bet zijn de heift van de mm in bijiago B genoomd.
Op No. 60 beveelt do Commissie nan dat aan bet aanzoek, daarin vervat, om toelating van
Ps. 1~iorgan ala vierden predikant van Kaapstad, tot dit Fonda, in do v’ierde klas.se voldaaa
worde.
Op voorstel van Do. D. Pienaar, A.zn., ondersteund door Do. J. H. Neetbling, J.zn., wordt
dezo sanboveling dadelijk aangenomen.
Over No. 61, waarin een aanzoek van do gemeente Petrusville besproken wordt, is reeds
beslist door do aangenomen wijziging van Artikel 398.
No. 61a vraagt om ontheffing van do gemeente Venterstad van aohterstallfge renten.
Be Commissie verklaart zich tegen bet toestaan van dit verzoek. Ps. Pepler licht het voorstel
van zijnen Kerkeraad toe, en eindigt met voor to stellen, ondersteund door Ouderling Poigieter
“Voor het PEedikanton Peneioen Ponds, ontheffe do Synode de gemoente Venterstad van boete
tot 1884”
Na discu~si~ stelt de Assessor, met den Scriba, ala amendement. voor: “Met het vorzoek
va~i do gemeento Ven~orstad worde gehandeld zooals in bet geval van do geweento Petru~viUe,”
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waarrnede do vergadoring zich vereenigt.
Naar aanleiding van No. 62, sproekt do Commissie ale haar oordeel nit dat do gemeente Ste~He~ville c~
Steytlerville in de IVdo Kiasse kan worden toogelaten, zouder dat nochthans do rente borekend Porterville.
zal worden van den da~ der bevestiging van haar oorston leeraar; on dat do gemoento Porterville
insgolijks in do Vde Kias kan wordon toegelaten, doch van do betaling van verloopene renten
niet behoort to worden vorschoond.
Beido aanbevelingen worden bij aoolamatio aangenomon.
Ret verzoek van do gemeonto Montagu, om in do hIde Kias goplaatst to worden ter deel~ ~1outag~
fleming aan dit Fonda, wordt aan do guostigo ovorweging der Synode aanbovolen,
Op voorstol van Ps. 0. Murray, onderstound door Pa. Daneel, wordt Montagu in do genoemde
l~las geplaatst.
Be aanboveling dat aan hot verzoek der Coznmissio van don Ring van do Paarl volduan sal ~i~mD~Vot~
worden, dat nam. aan Ps. van do Wall pensioon worde verleend, wordt zondor discus~ie goed.
gekeurd.
Met Di. Steytlor en C. Muller stomt do vergadoring overoon in. hot betreuren van hot aftrodon
van dozen brooder. l3ij mondo van den Voorzitter wordt hem in hartelijko bowoordingen dit
leodwezen betuigcl, onder hot staau der loden, waarvoor doze brooder do vergadering hartelijk
dank zegt.
No. 62o, waarin hot daarstellen van eon Fonda tor verzorging on opvooding van do kinderon Fondo voor K~n~
der Zondelingen onzer Kerk wordt aangeraden door den Ring van George, en wel, gelijk bij do ~°°~‘°‘
toeliohting blijkt, op voorstol van den nu ontalapen brooder Ouderling Neethling, van Prins
Albert, wordt besproken, on leidt tot hot besluit: dat eeoc Commissie benoemd wordt om over
dezo zask aan de volgende Synode to rapporteoren, hetwelk gosehieclt op voorstel van Be.
Steytler, gosecondeerd door Ouderling Thounisson. Ale loden dozer Commissie worden genoerud
Di. Steytler, 0. Muller en A. J. L. Rofmoyr.
Ret laatst rapporteert do Commissie over hot HUGENOTEN GEDENETEEKEN.
Nadat hot gerapporteerdo gelozon was, wordt ook gehoord hot versiag der Commissie voor
dit gedenkteeken, door do vorige Synode benoemd.
Eenigo loden spreken over hat niet houden van do collecte voor dit doe], in elke gemeente
der Kork, zooals door do Synode was bepaald, terwiji enkele botrokken loden hunno verontschul9
digingen inbrengen.
Terwijl do disoussio nog aan den gang is, wordt do vergadering geadjourneerd,
Afwezig is geweest Ps. G. van der Merwe, wegens krankheid.
Na hot lezon der kiadnotulon, wordt hot dankgobed gedaan door Pa. du Plessis,
G~resumeord en onderteekond op hedon, den 2lsten November 1894.

Report on the Dutch Reformed Ohurch Minis ‘ers’ Widows’ Pension Fund as at

Rapport
konthge Pr. Wed,

30th June, 1894.

Ponds.

Acting under the remit made m~, I have made an investigation into the state of the above
Fund, and have to report as follows :—I have received ex~ct particulars of the ages of the widows
at present drawing pensions and of the ministers who aro members of the Fund, with those of their
wives and of their children under the age of 16, and have given due effect to the exact ages of all
those interested in possession or expectation. I have also had the advantage of a perusal of Mr. C. B.
Elliott’s report on the Fund datod the month of June, 1883, on which the present roale of pensions
appears to have boon based. Mr. Elliott states that in calculating the minimum rate of annuity he
made the following assumptions
I. That the average age of the clergyman at the time of induction was 28 years.
IT. That on an average a clergyman’s wife will be seven years younger than her husband.
III. That the annual contribution receivable by the ~‘und in respect of each member wiI~
be £8.
IV. That the rate of interest earned by the Fund will be 5 per cent.
V. That mortality will be accordi’]g to the Institute of Actuaries’ Hna, Table, except for
females over 72, for whom the Carlisle Table was used.
In many important particulars those assumptiçns have had to ba modified, owing to change o~
circumstances, at the present examination ;~
IC
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I. The rate of Interest at which the funds are at present invested is only 3~ per cent., thus re~
ducing the revenue from this source by one-fourth.
IL The average contribution for each member from his own payments and from the special
fees which are appropriated to this Fund does not now amount to more than £6 9s., another
important reduction in the rate of revenue.
III. The respective average ages of husband and wife at entry I now ascertain to be 26
and 21.
IV. There are as yet no statistics on the mortality of the Colony, and I have therefore
adopted the same tables as were employed by Mr. Elliott. The calculations which I have made for
ascertaining the liabilities have not been made on any system of average, but the true ages of each
member and beneficiary have been taken carefully into account in arriving at the values, The re
sults are therefore all the more to be relied on. The first point referred to me is “To investigate
the present state of the Fund for the purpose of ascertaining whether any increase in the annual
pensions to widows is advisable, and if so to what extent.” It must be clear from what has been
said above as to change of circumstances, that some re-adjustment of benefits or of revenues must be
made if the so1~ency of the Fund is not to be imperilled. If the lower rate of interest now receiv
able were only to be looked for it~ the future and no increase in the amount of annual contributions
expected, I would be compelled to recommend, not an inclease in the pensions, bat that a substantial
reduction be made in the maximum. To ensure the permanency of the pensions with an interest
rate of 31 per cent., and an annual contribution per member of £6 9s. (subject to a small deduction
for expenses of management) I could not advise a higher maximum than £72, the decrement of
pension for erch year of service less than 15 years to be £2. This would give pensions commenc
ing at a snimimum of~44 and rising £2 per year of service until the maximum was reached, lam
informed that a proposal is to be made for a new arrangement as to powers of investment, and if
these were put on the saiie footing as the Ministers’ Pension Fund, which realises about 5 per cent.
on its investments, matters would be put on a different basis. I calculate that it would require a
rate of 4,~ per cent. in addition to contributions at present ~gure to ensure the pensions being
continued at existing rates. If the rate of interest rose over that figure, then the pensions might
be increased or the contributions diminished, but as the pensions must necessarily vary directly with
the funds and contributions out of which they are provided, it would not be prudent to take any’
step in either direction until the new arrangement, if adopted, has b~en at work for some time
and the result of the new policy tested by some years of experience. l\4y final recommendation
then is, that subject to the passing of the proposal, the present rates of pen&on and of contribution
(except as afterwards referred to) should be continued, and that the position of the Fund be again
tested before the next Synod, which I understand will be held four years hence. On the present
basis a balance sheet of assets and liabilities would show a large deficiency, which there are no
extraneous resources available to fill up. The second point which I have been asked to consider is
to examine :—(a) The scale in Art. 375 referring to the re-marriage of ministers, with a view to
easier terms; (b) Art. 376, having reference to the monthly and extra contributions, with a view
to ascertaining whether it would be advisable to reduc either of them or both. I take the second
point first, as the scale for the re-marriage naturally depends and follows on what the normal
pension secured by the ordinary contributions is. Taking the average age of the minister on
entering the Fund as 26, and that of his wife as five years younger, the value of his entrance fee with
the addition of an annual contribution of £6 9s., less share of expenses of management, is barely
sufficient to provide the minimum annuity of £44, as recommended. The entrance fee and annual
contribution of those who enter at higher ages do not amount to the equivalent of the minimum
pension. There is thertfore no opening for recommending redudtion in any part of the contri
butions, inasmuch as a minister jcining the fund at the piesent time really contributes only about
half the value of the benefits under the present scale, It is only equitable, however, that the
oqualising payment on re-marriage should be calcul&ted on the same basis as that of the original
entry, acd here on this ground some concession might be made. I have considered whether in all
the circumstances of the Fund this additional payment could not be al-olished altogether, but I am
not able to recommend this. The absence of such a rule is known to have been the opening for
abuse in a smilar fund in Scotland. The scale presently in use is much in excess of what was
recommended by Mr. Elliott, and I think the grouping is so wide as to be in many cases inequitable.
I would recommend a gradation of payments, or alternatively a reduction in the rate of annuity for
each year of difference of age more than 15. Table on this basis is annexed. Further, as regards
the special payments to be required from members of the Fund who may have left the service of
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the Church, but who desire to continue members of the Fund, I am of opinion that it would be
sufficient and only just if these wore to pay, in addition to the ordinary 5s. per month, an amount
equal to the average contribution per member from special fees, and this on present figures would
be about £3 lOs. It is only reasonable that these members should pay this additional sum, as they
are not engaged in the work which produces these special fees to the Fund, and when they have
left the service their places are fillEd by others who rio so. A further point has been put before me
as to whether in the event of the re’marriage of a widow (by which she personally forfeits the
pension) it might be continued to the children, if any, under the age of 16. Financially there is
no objection to its being so continued in the case of re-marriage as in the case of death, Whether
it is advisable to do so, and under what special arrangements to secure its proper use, is more a
matter for the Synod than the Actuary. In conclusion, I may say that I have viacr ed this Fund
throughout in the light of one to a great extent of a benevolent nature, and not therefore subject
to the rigid rules which would require that each individual or congregation should receive an
exact equivalent for its own contributions, and there is no provision in the calculations for the
profit which would be looked for if pensions were purchased from an Insurance Company or
society.

Table showing the amount payable by a member on re-marriage for each year of diire rence of ago
between husband and wife more than 15 years, with the alternative equivalent deductwn from
the annuity or pension to the widow.

Age of Husband,

Under 35
35to40
40to45
45to50
50to55
55to60
60to65
65to70
70to75
7StoSO

Cape Town, 18th October, 1894.

Payment
for
each year.

£3 10
4 0
410
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
12 0
15 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Deduction
from
annuity
for each
year.

£1 0
11 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CHARLES GORDON, F.F,A., F.LA.,

Report on the Dutch Re/orm~ Church Ministers’ Pension Pant?, as at 30th June, 189~.
Acting under the remit made me, I have made an examination into the state of the above
Fund, and have to report as follows :—I find that the arrangement is :—
I. That a fixed pension of £200 is secured to the minister of each participating congregation,
without reference to the size of the congregation, or the annual emoluments which the minister
receives during the term of his service.
II. That this pension. may after necessary procedure be entered on at any time, if the minister
is oertfied to be unfit for duty, or at the age of 65~ if thirty years’ service has been given to the
Church, but if thirty years’ service has not been completed on attaining the age of 65, the right is
postponed until that period of service has been given.
III. It is not compulsory for a minister to retire at the time he becomes eligible for a pension,
and as a matter of fact about ten p~r cent. of the ministers whose congfegations are shareholders in
the J~’und are still in service though entitled to retirement, This has not been lost sight of in
K
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investigating the Fund, nor the fact that, if a clergyman is entitled to a pension from Government9
the difference between such pension and the maximum of £200 is all that falls to be paid from
the Church Pension Fund. As regards the contributions which have been made or are to be made
to the fund to meet these pensions, they have been fixed in the spirit rather of a benevolent or
friendly arrangement than of a strictly business transaction. Each congregation has been classified
according to its size or its means, and some have paid more and some less than the exact equivalent
for the benefits secured, the aim being that the aggregate contributions shall be auffiolent to provide
the equal pension to all the partcipants. The points specially submitted for my consideration have
been put before me as follows
I. To ascertain whether it would be advisable to make any reduction in the several contributions
of the different congregations, and if so; (a) To what extent can such reductions be made in each
of the four clas sos; (b) Whether the division of classes could be abolished, and all congregations
be rated in the same, say the fourth class; (c) Whether it would be advisable to create a fifth
class in which the participants are to receive a pension not exceeding £100 per annum, and what
the amount of entrance fees and annual contribution should be in such cases.
II. Whether the fines imposed by Articles 869 section 2, 398 and 399 could be reduced.
I. The three sections of point I contain the whole question of the sufficiency or otherwise of
the contributions, past and future, and the relative arrangements as between the respective share
holders in the Fund, In starting such a Fund it would necessarily be that many of the ministers
would be far on in service, and likely at a comparatively early pariod to be in a position to claim
retirement. To meet this would require larger contributions on the whole than might be necessary
aEterwards or than would be required from new congregations whose ministers would be selected
from those about the average age at date of induction. The contributions are composed of two
parts: (1) an entrance fee paid once for all, and (2) an annual payment in perpetuity, and in respect
of these two items every minister serving the congregation is secured under conditions a pension
of £200 per annum. I have made a careful valuation of the liabilities, giving effect to the true
ages of the present ministers, and find that the Fund as at present invested bears interest at 4* per
cent. at kast, and if this rate is maintained a uniform contribution of £7 lOs,, from each congregation
would be sufficient to meet the future pensions, and if it could be arranged that all congregations
pay this sum annually, then the present classification could be abolished. This rate, however, is for
Class III, and there may be difficulty in increasing the contribution ot Class IV, I am of opinion
that the Classes at present divided into I., II. and III. might be amalgamated into one class con
tributing £7 lOs. per annum. For the benefit of ciass IV and any new congregations who were
not in a position to make this contribution, a second class with a lower rate of pension and
contribution might be established, giving each congregation in the present Class IV the option of
choosing to which of the two classes it would elect to belong, the annual contribution for the new
Class II being £3 16s., and the pension £100, as suggested under sec. (c). For new congregations
the terms would be
New Class I.
Pens~on £200.
Entrance fee £100,
Annual Contribution £7 lOs.
do.
II,
do. £100.
do,
£50.
do,
~3 iSs.
These contributions have been arrived at taking the most favourable view for the ccngregations
consistent with the safety of the Fund, and I would impress on those having control that, if from
greater strictness in the ma4ter of investments or from any other circumstance the rate of interest
on the Funds should be materially reduced, a re-adjustment of the terms should be made. Speaking
generally, if the classification to be made to depend purely ~nd simply on the pension secured, there
would be required for each £100 of annual pension an entrance fee of £50 and an annual con
tribution of £3 las. It would always be reasonable in such a Fund as this for an arrangement to
be made whereby the larger and more wealthy congregations would assist the smaller and poorer
ones, but the formulating of such a scheme would be more in the province of the executive of the
Fund than of the Actuary.
II. As regards the fines :—Art. 896, section 2, provides for double contribution with accrued
interest to be paid for re-instatement by congregations who have forfeited their membership by
falling into arrear, While a substantial flue should in such cases be exacted, as a deterrent from
irregularity, the present conditions would appear to me to be burdensome and excessive, and I would
suggest in such cases in addition to interest at the rate of 6 per cent., as provided for, a fine of a
similar amount, making in all 12 per cent. per annum, and compounded would meet the require
ments. Arts. 398 and 399. ‘Thes~ two articles deal with two different sets of congregations, but
both require under certain oirQumstauces if they dreire to become shareholders to pay up thQ
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entrance fee and contributions from the date of the institution of the Fund in 1876 with accrued
interest. This rule would as time goes on become more and more oppressive, and oven at the present
date is practically prohibitive. It would be better policy rather to encourage and facilitate the
adhesion of the various congregations to the Fund so as to obtain as wide a range as possible, and it
might effect this object and be quite just and reasonable for both parties, if this rule were altered to
one founded on the precise position of the congregation at the time. The following is suggested :—
I. All congregations not shareholders at present may become such at the time of the induction
of a new minister on the same terms as those on which newly erected congregations are at present
admitted.
II. Should any congregation desire to be admitted during the tenure of office of its clergyman,
it should be required to pay, over and above the normal entrance fee and contribution, an additional
equalising fee (according to a scale varying with the age of the minister) or its equivalent annual
value until he is entitled to retirement, when the annual payment would be reduced to the normal
amount. A table is appended. It is impossible to frame terms to meet this case which will not, in
extreme cases, be prohibitive, and the terms given in the Table will at least show t1~e effect on the
Fund of the admission of a congregation whose minister is beyond the average age at the date of
its entering into part~&pation.
In concluding this report I may say that the examination which, conducted on accurate
information as to the circumstances of tha congregations, and not on any averaging of ages, has
been viewed as that of a benevolent or friendly society, and not subjected to the rigid rules required
for a company whose contracts are absolutely fixed, and who look for profit in the working of the
business.
Table eQualising Single and Annual payment for admission of a congregation to participation in
Pension Fund at any other time than on the induction of a clergyman.
ADDITIONAL.
AGE.

27
28
29
30

31
32
33
34

35
36

37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

SINGLE.

£6 00
17 00
28 00
41 00
54 00
66
82

97
113
129
146
166
184
205
226
249
271
298
325

353

ADDITIONAL.
AGE.

ANNUAL.

£0 7 0
0 19 6
1 12 6
2 16 0
340

00
00

00
00
00
00

00
00

00
00
00

00
00
00

00

3 19

6

506
609
730
860

9 11
:11
12
14
16
18
20
22
25
28

1
10
5
2

3
5
18
15
16

6
9
9
6
0
0
6
6
0
6

47
48
49
50
St
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

SINGLE.

£381
414
449
485
524
566
611
656
716
761
826
891
960
1035
1120
1216
1326
1441
1575

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANNUAL.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

£32

8

35

4

0

40
45
51
58
66
75
88
100
115
140
168
205

15
17
15
18
15
19
7
17
19
5
0
5
16
18
2
8

6

253
331
477
749
1575

0

6
6
9

6
6
0
6
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

CHARLES GORDON, F.F.A?) F~I4.
Cape Town) 18th October, 1894?

‘4

54

VIJF~EN~TWINTIGSTE

ZITTING.

Woen8clag, den 2lste~i November, 1894.
Na gebed door Ds. D. Marchand, wordon de Notulon der Zittng van gisteren gorosumeord en
onderteekend.
Op voorstel van Ps. Aihoit, wordt aau do Commissie van Revisie opgedcageri, do reohte plat
oon in hot Wetboek to vinden voor do gistoren aangonomen bepalingen aangaando Gone Yde kiasse
voor hot Prodikauten Pensioen Fonds, on aau to wijzeu welke wetsveranderingen tengovolgo dozer
bepaliugen noodig zijo.
~r.~nO~o~houd
Do Voorzitter leidt hot Broodorlijk onderhoud in, dat tot onderwerp voor dezon dag hoefi:
de Kerk in hare vooruitzichten. Hij lant zingen Ps. 138: 4, best Jesaja 64: 1—8, en gaat voor in
hot gebed.
Ds, W. P. Rousseau spreekt voornamelijk over do vraag : Welke zija hare vooruitziohten
door don Hoer gegeven?
Gezang 149: 5 wordt hierop gezongen, waarna Pg. W. P. do Villiers hot woord voort over
den tegenwoordigen toestand dor Kork, on do stoffe ter verootmoediging die zij nog heeft, cm aloco
het antwoord to vinden op do vraag: Is do Kerk hare bestemniflg nader gekomen ?
Na doze toespraak wordt gezongon Ps. 130: 4, waarna Di. Mueder en Albertijn in hot gobed
voorgaan. Nog cons wordt gozongen, en wel Gor. 11: 1, en audermaal hot gebod geleid door
Di. 3. H. Neethilag, H.zn., en G. Murray.
Do Zeuding.
Nu maakt do Sccretarig van do Buitenlaudacho Zonding Comm~ssio, Ps. 3. H. Neethling,
H.zn., van de gelogonheid die hem aangeboden wordt gobruik, om eon opwekkend woord over do
Zending to sprekon.
Hij wordt gevolgd door Di. 0. Mnrray, McGregor en A. A. Louw, en Oudorling 3. S. do
VilJ.fers, waarop do Moderator hot slotwoorl spreekt.
GeNa de pauzo wordt do discussio over hot Hugenoten gedenkteoken hervat. Hot Rapport der
Synodabo Comrnissie ter oprichting van dit monument wordt paragraafswijzo bohandeld.
Na eon ovorzicht in I van wat tot hiortoo godaan is, heeft het, ondor II, do aanboveling dat do
collectanton in do vorige Synode benoemd aanblijvon zullon om do collecLo to voltooion, terwiji do
vrijheid zal worden golaten nan dieg non die milks verkiezen, to bodanken.
Ann do bespreking hiervan nemen deel Di. Maeder, Rousseau, McGregor, P. Pienaar, A.zn.,
Van Wijk (Murraysburg), Rossouw, 0. Muller, do Actuarius, D~ Pienaar, R,zn., B. Marohand, G.
Murray, Cormack, 3. 0. 3. Krige, H. Muller en A. A. Louw,
Do. Rossouw, ondorsteund door Ouderling Potgioter, dient hot voorstel in: “Do Synode
bepale dat do colleoto voor hot Hugonoten godenkteeken zal mooten voltooid ziju niet later dan den
30sten Juni 1896. Zij stello wedorom eene Commissie nan als vroogor, en boneveno doze Commissie
tion sub-commissi~n, bestaande elk nit twee of moor predikanten nit olken Ring. Do loden der
sub-commissi~n zullon over coblocten binnen hun Ringsressort to waken hebbon; zij zullen tovons
do colleotanton zijri, met hot recht om secundi in hunne plaats to bonoemen~, on verolag van hunne
werkzaamhedon doen ann do hoofdoommissje.”
Ale amendemont wordt door Do P. Pionaar, R.zn., geseoondoord door Do. P. Pienaar, A.zr?,,
voorgesteld: “Do aanbevoliug van do Commissio over do Foadsen, do collectanten voor hot
gedenkteoken rakondo: ‘dat niet moor dan vijf collectanten, die oen warm hart voor do zank
hebben, daartoo aangesteld worden,’ words aangenomon.”
Ps. A. A. Louw, ondersteund dour Ouderling Smuts, heeft dit amendement: “dat do Synode,
abs nieuwen maatregel, hot opdrage ann elken Kerkeraad, waar nog niet gocollecteerd is voor do
Hugenoton Gedenkzaal, zuiks zonder uitotel zelf to doen in zijne gemeonte. Voor dit werk zal
niet langer dan een jaar genomen, en bij do eerstvolgende Ringsvergadering verantwoordrng
gedaan worden van do ingezamoldo geldon.”
Ret amendemorit van Pg. Pienaar wordt aangenomen.
~t~’°~
Nadat in III hot bedrag in handen als slechts £2~00 genoemd is, wordt in IV. aanbevoben,
dat aan do Commisgie over hot gedenkteeken volmacht zal worden vorleend, om naar Gene behoor
lijke standplaats nit to zion, en, in overleg met deskundigen, die zoo epoedig mogelijk voor do Kerk
to verzekeren.
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Op voorstel van Di. Maeder en Cormack wordt doze aanbeveling aangenomen.
In V wordt voorgesteld, dat ean de Commissie zal worden opgedragon dadelijk met het
opriohton van hot gebouw eenen aanvang to maken, zoodra zij ton geno~ge van do Algemoeno
Synodale Commissie bewijzon ken, dat do tijd daartoe gekomon is, en dat do steat van do Fondsen,
ens,, sulks toelaat.
Op voorstol van Da. Mcgregor, ondersteund door Do. D. H. Cilliers, ‘vereeuigt do vergadoring
zich insgelijks met doze aanboveling.
Do. Moarogor, met Do. D. Pionaar, A.zn., als secondant, doet flu dit voorstel: “Do Corn- Cominissie,
missie voor hot Hugenoten Gedenktoeken sal bestaan nit Dr. Kotz~ en Di. Steytler, Moorrees, C.
P. J. Muller, A. P. Lückhoff en don Moderator, met Oudorling P. Marais, P. Lindonberg, S. V.
Hofmeyr, J. P. F. Juritz en don Zaakgelastigde.”
Door Onderling do Wet, ondersteurid door Do. B. Marehand, wordt ala amendement inge
diend: “do Moderator bonoeme do Comrnis’~i-~.”
Do vergadering vereenigt zich met het voorstel; waarop Do, B. Marchand doot eanteekenon
dat hij in d’~ mind€rheid gestomdheeft, en ziirio redenen in geschrifto indienon sal
Do Voorzitter legt flu aan do vergadering do vraag voor: o~ zij sal ovo ‘gaen tot hot kiezen ~i~:C~m: bl~jf~
van eene nieuwe Synodalo Comms~ie tot Novemb ‘r van hot volgonde ja~ir, dan of zij, met suspensie
van Artikel 75, do tegenwoordige Cornmissio in functio zol laten blijven tot dion tijd P
Hot autwoord, bij acciamatie gegeven, is: voor dit geval worde Artikel 75 gesuspendeerd
zoodat do oude Commissie in functie blijven kunne. Hot vaststellon van hot personeel met
botrekking tot ontstano vacatur~n blijft overstaan tot morgen.
V66r dat do discussie over do ETondson gesloten wordt, brengt do Voorzitter hot volgendo
1~(~fl ~e.
voorstel van Do, Aiheit ter sprike, waarvan gistoron kennis gegeven en waaromtrent bepaald was,
dat het hoden son worden behandeld: “Near aenleidiug van oone potitie vau den Korkersad van
Wellington, besluito do vergadering, dat, dear D3. A. M:nrray van w~ge zi~nen oud3rdom en
diensttijd, volgens Artikel 403, roe’iit heeft op Pensioen af to tredee, en van dat recht g~on gobruik
maakt, er voor den tweeden leeraar van die gemeente geen afsonderlijk aaudeel in het Predikauton
Pensioen Ponds behoeft genomen to wordon, on dat die gemeento voor den tweeden Predikant,
indien noodig, aanspraak zal hebben op ponsioen.”
Na toeliobting van den Voorsteller, die san de vorige disoussie in verband met doze zaak
herinnert, wordt het dadelijk met eene grooto meerderheid aangonomen.
Hot Rapport der Commissie over OrvonniNG EN ONDERWIJS wordt behandeld.
Onder I. Opleicl’ing vaa Elemer&tcLire Onderw~jeers, Nos. 41 en 45, baveelt do Commissie nan, ~
onder
(1) dat leerling-onderwijzors niet verpllcht sullen zijn om wekelijks meer dam vijf mar onder- Leerling Onder
wijo to goven, en
~v1)zero.
(2) dat zij, waar diii gewensoht wordt, in hot eersto jaar geheel vrij geste~d kunnen worden van
do verplichting om onderwijs to geven.
Beide doze aanbevelingen w~rden dadelijk aangenomen.
Onder (3) wordt voorgesteld: “dat iernand ala ondervvijzer sal kunrien worden aengosteld,
zonder dat hij eenen cursus, of gedeelte van eon cursus, als te~rling-onderwijzer is doorgegaan.”
Aan do discussie, die hierover plaats heeft, nemen dod do Assessor, Di, Albertijn, Steytler,
Ross, P. S. Botha en Dummy, en Ouderling A. G. Visser en Van Rhijn.
Do. Boss, ondersteund door Do. Daneel, wit, dat aan doze aanbeveling sullen worden toegevoegd.
do woorden: inc/ion hif or de noodige bekwactrnheid toe heeft.
Oudorling Van Rhijn, met Ouderling Maihetbo, wil, dat do sanbeveling dee Commissie onver
anderd sal worden aangenomen.
Ps. IJuminy met Do. D. S. Botha wil, dat do aanbeveling der Commiosie ~iet aangenomea
worden zal, aangezion do Superintendent Generasi van Ouderwijs reeds zulke onderwijzors aanstelt.
Bet voorstel van Do. Ross draagt de goedkeuring der ve’gadering weg.
In (4) wordt op hot voordeol gewozen van het opriohten van kiassen voor do opleiding van
onderwij zero in verband met do eene of andere bestaando school; en op do wee schelijkhoid dat die
soholen dun mit hot Sy-nodale School-Funds sullen worden ondersteund.
Na korto discuesie stelt do Scriba, ondersteund door Ouderlng Smuts, voor dat bij do goed. CoU~pto indien
kenrin~ dozer aanbeveling gevoegd sal worden do bepaling: roar we/k Fonds dejaarlijksche colleete
in el/ce gemeente zal worclen hersteld.
Do Stoytler met Ouderling M. dii Plessis wensoht dat nan hot voorstel van den Ssriba sullen
-
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worden toegevoegd do woorden in~eii nooclig.
Do vergadcring voreonigt zich met bet amondement van Do. Stoytler.
Afwe~1g zijn geweest Di. G. van der Merwe, Keet en Moster~, allen wegens ongesteidheid,
Na hot lezen dor kiadnotulen doet Ouderling P. Kriel het Dank~ebed.
Geresumeerd en ondertcekend op heden, den 22sten November 1894.

ZES~EN~~TWINTIGSTE ZITTING-.
Donderdag, den 22sten Novem7~er, 1894.
Daar do Moderator, wegens eene Iiehte ongesteidheid, heden morgen niet for vergadering ken
versch~jnon, wordt zijne pleats door den Assessor ingenomen, terwiji do. 3. H. Neethling, Hzn,,
ale Assessor der vorige Synodo, den Assessorsstoel inneemt.
D~. D. Pienaar, R.zn,, doet hot gebed, waarna Ps. 116: 1 gezongen wordt, en do Notulen der
laatste zitting warden goedgekeurd en onderteekend.
~
Ds. B. T’Jarchand dient, volgens kennisgeving, do redenen in waarom hij gisteren in
do minderheid gestemd heeft, welk stuk na voorlezing, door do vorgadering aangenomen
wordt. Hij geeft tovens kennis dat hij aanzoek doen sal am revisie van dat besluit.
Do, Aiheit vraagt of het verstaan wordt dat, inclien volgons het gistoren gevallon besluit
omtrent eerie collects voor hot opvoedingsfonds zoodanige collects gehouden moot worden, do
Ring daarop, gelijk op allo andere collecten, hot oog houden sal?
Do vergadering antwoordt bevestigend op deze vraag.
Ret volgende Rapport der Commissie over No. 62a wordt golezen en dadelljk besproken:
I’. W. Ponds 16
vorandcrd
is

~

T7erslag van do Commissee orn to rapporteeren over hot bestedem van hot ~aargeld, zooals
casigesteld in hot besluit in verliand met Beselirijvingspunt 62 a.b.
Uwe Commissie beef do eer san te bevelon dab, in verband met bevenvermelde zaek, hot volgendo zal

worden vastgesteld: “Indien er echier d5n of moor leirideren onder do 18 jaron ond uit haar huwolijk mob
v6ijlon hear We1.-Eerw vooroverleden man aim, zal hot joargold aan den Kerkeraad woarondor ~ij in den tijd
sorteort, ten hunnen behoove steeds wordon uiibetaald, wordeudo hot eon den Kerkeread opgsdragen near
geleng van omstendigheden hot geld to besteden.
Maclit het komen to blijken, dat hot goheelo bedrag nieb noodig is voor banns opvoeding, ondorwijs en

onderhoud, dan zal hot d~n Kerkeraad vrijstaan hot overige ten hunuen voordeol to beleggen,”
In verband mob Da. E. Do Beers verzook, am, wat zijn huwolijk botreft, onder do nieuwe bepaliag in zake
do inbetaling van eon additioneolo som to vallen, boveelt awe Commissie ean dot daaraon voldaan words.
Moenendo hiermede san do one opgedragon teak to hebben voldaan, noemen wij one, met vorsohuldigde
hoogaobting, van do Roog-Eerw. Vergadering
Do dienstwillige Dienaren,

p. aoss.
C. MURRiY.
G. A. MAEDE1I.
H. MULLER, Scribe.

DS. DE BEER’S’ VERZOEK.

L)o, 5. do 5000.

Do Predikant van Groenepunt verzoekt, dat zijn geval, behoorende to~ heden onder Art. 3m, geplaatst
worde onder bet besliiit, be~on morgon genomen, alz~o dab hij te storben hebbo in hot Fonda volgens Tabol
onder Bijiago A,

E. Ps

BEEII,
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Paragraaf 1 wordt na korte di~cussie op voorstel van Do. Radloff, ~gogecon&eercI door Do. D.
S.Botha, aangenonJen, terwijl bij do stemming Artikel 393 in hot oog gehouden wordt.
Paragraaf 2 wordt voorgesteld door Ds. G. Van Niokerk en ondorstound door Do. 3, D. Loaw,
en insgelijks na korte discussie aangenometi.
Nu wordt do bohandeling van hot Rapport over Opvoeding en Onderwi~s voortgezet.
0j?voeding, enz.
Ds. W. P. Do Villiers, ondersteund door Do. Rossouw, dient hot volgonde voorstel in, in
verband met I, 4: “Do Synode bevoelt do voorgestelde opleidingsschool to Richmond aan do
gunstige consideratie en onderstouning der regeoring aan,” welk voorstol dadelijk aangenomen
wordt.
I, 5 en 6 worden to zamen besproken, en loidon tot eene disoussie, waaraan deeloemen Di.
Marais, A. J. L. Hofmeyr, D. S. Botha, Reyneke, Hauman, Alheit, Beyers, P. J. A. Do Villiero,
Leipoldt, Dummy, C. Muller, Truter, on Oudorling J. S. Do Villiers.
Do. Maeder, ondersteund door Do. W. P. Do Villiers, stolt voor dat de aanbeveling der ~
Commissie aangenomen worde, die aldus luidt “dat den Superintendent-Generaal van Onder
wijs verzocht worde, do aanstolling van onderwijzors, die goon hoogoren status hebben boroikt
dan in Standaard V wordt vereischt, indion zij goode getuigenis hebben, in afgelegene gowesten
good to kouron, en zolfo aan to moedigen, o.a., door hot work door hon gedaan to laton go!den als
gedeelto van den cursus, die van den loerling-onderwijzor wordt vereischt.”
Do. D. S. Botha met Do. Dummy stelt voor: “Aangezion wij reeds hebben wat in het
cerste gedeelte van paragraaf 6 wordt aanbevolen, zoo worde alleen hot laatste gedeelte van do aan
beveling aangenomen, dat namelijk do Superintendent.Generaal van Onderwijs verzocht worde het
werk, door niet gecortificeerde onderwijzers gedaan, indien noodig to listen golden als gedeelte van
den cursus, die van don leerling-onderwijzer wordt voreisoht.”
Na verwerping van hot amendement, wordt hot voorstel van Do. Maeder azngenomeu.
I, 7: Hot is wen~che1ijk dat do Synodale Opvoedings Commissie met het Opvoedings Do..
partetuent in ondorhandeling trede, en inriohtiogen, zooals die van den heer Stucki to Blaauw
valle, die ir~ hot verledeno zulke goode vruchten heeft gedragen, to gebruiken voor de vorming
van ondorwijzers voor onae nicer afgolegene streken—..wordt voorgestold door Do. J. W. Law,
gesecondeerd door Do, Rossouw en dadoljk goedgekeurd.
I, 8: ondorsteunt hot voorotel j~ No. 45 van hot schema : “Do Syncde dringe sterk aau b~j
de Rogooring, om vermeerde!iog van staats-toelagou voor salarisson van onderwijzers en vooral
van onderw~jzoressen.”
Dit wordt door den voorsteller, Do. A. 3’. L. Hofmey-r, toegelioht, die daarna voorstelt: “Dot
do aanbevoling der (jommissie, die dit voorstol goedk~urt, aanganomen worde.”
Over deze zaak spreken Di. Steytler, Van Wijk (Sweilondam), Albertijn, McGregor, W. P.
do Vilhers en Oudetling Schoeman.
Hot voorstel wordt hierop goedgekeurd.
Do. Reyneke met Do. Rousseau, dient nu, voordat do vergadering afstapt van hot punt— Toe1~iga van Re
Opleiding van Elomentaire Ondorwijzors—dit voorstel in: “Do Synode verzoeko den Superin. gee~ang.
teudent-Generaal van Onderwijo, om aan bohoeftige jongelingen en jongedochtors, die begeerig
z:jn als ciementaire onderwijzers en onderwijzoressen to worden opgoleid, eon toelage voor logies
(Boarding Grant) van minstens £24 elk, per jaar, toe to kennen.”
Na eenigo asnmerkingen van Di. Rousseau, Hauman, 3. H. Neethling, H an,, en Ouderling
3, I. do Villiors, wordt dit voorstel aengonomen.
II, Onderwe)’s near volkobehoe,fte, behandek No. 42, 54 en 57.
Prof. Do Yes licht 42 toe, het beschrijvingspunt van don Kerkeraad van Stellenbosob.
Hetzelfdo doet Do. A. J. I,. Hofmeyr met betrekkiug tot ziju Beschrijvingspunt No. 54. Nationaa:gevaol.
Na eenige aanmerkingen van Do. Luckhoff, wordt do aanbeveling van II, 1 voorgesteld door
Do. Maoder en onderoteund door Ouderling Potgieter: “School-besturen dionen er op to lotten.
dat onderwijzers eon gezond nationaal gevoel bij hot opkomend geslacht aankwoeken,—en dat
dit vooral kan godaan worden door hot onderwijs in do Vaderlandsche Geschiedonis en do Aard.
rijkskundo van Zuid Afrika eene eerste plaats to doen innemen op aile scholen, en door het ge.
bruiken van do beste handboekeu in deze vakkeu, en van districts-kaarten bij het onderwijs in
de Aardrijkskunde.”
Over dit punt opreken Ouderlingen Hutton en Do Wet, en Di. Ross, C. Muller, Reyneke en
Rousseau.
Do. Reyneke, ondersteund door Ouderling M. du Plessis, ‘cvii: “In II, 1 worde Vadei’landsliefcle
gesteld in plaats van ‘eon gezond nationaal gevoeL’”

~1r’°~”
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Matriculatie

D~aa1 van

floilanloch
Chchtcnl.

Be vergadering neemt hot oorspronkelijko voorstel aa~.
In II, 2 wordt aanbevolen: “Daar in onze I. klas scholeu vooral veel tijd gowijd wordt aan
~akken, die voor de groote meerderheid der schoolgaaude jeugd nutteloos zijn op lateron leeftijd,
meenen wij dat meor tijd behoort gewijd te worden nan die ondorwerpen die onmisbaar zijn voor
eeno dego!ijko burgerlijko opvoeding. Bij voorboeld, het onderwijs in do oude talen moet
boschoawd worden ale eon bijkomend yak, waarvoor specisal voorziening gemaakt kan worden.”
Bet wordt besproken door Ouderlingon A. G. Visser en Blomerus en Di. Steytler, Gie en
Scholt~, wearna Do. G. Murray, onderstound door Do. Couradie, voorstelt dat do aanboveling ann
genomen worde.
Do. Aiheit met Do. D. S. Botha wil, dat in do plaats doe woordon “in onse I. kias” go
stold zal wordnn ~n sommige.
Dit amendement noemt do vergadering aan.
~
fl, 3 wil, dat naast bet tegenwoordige Matricnlatio Exainen eon ander examen van gelijke
waarde zal worden ingesteld. Bit wordt voorgesteld door Do. Rossouw, onderstound door Do,
Aiheit.
Na eonige aarimerkingon van Di. C. Murray, A. J. L. Hotmeyr, B. Marohand en D. Pienaar,
A.zn., wordt dit voorstel goedgekeurd.
In II, 4 wordt aanbovolen dat School Commission er op letten dat zooveol mogelijk zonen en
dochteren des lands ale onderwijzers en onderwijzeressen worden nangesteld.
Bij aeclamatio wordt dit aangenomon.
one
Na de pauzo wordt besprokon III, 13e Taal van one Volk, waarin No. ~2 behandeld wordt.
Prof. Do Vos Iicht, namens den Kerkeraad van Steflenbosch, dit Beschrijvingspunt toe.
Ouderling Luttig met Do. C. Murray ale socondant, stelt voor dat hot voorstel der Commissie
onder III, 1 wordo goedgekeurd: “Do aanboveling der Conitnissie in do Iaatste Synode benoemd,
die door bane aavgenomen is, worde op nieuw, en wel door niiddel van den Herdorlijken brief
den loden onzer Kerk op hot harte gebonden. Uwo Commissie bepaalt do aaudacht dozer H. Eerw.
Vergadering bij wat zij gelooft eon gezond opvoedkundig beginsel te ziju, namelijk dat aan eerst
beginnenden hot onderwijs behoort medegodeeld to wordeza in do respectieve moedertalen, zooals
ook gescbiedt in andore tweetalige landen.”
Nadat Ouderlingen Van Rhijn, Neethling en 3. I. do Villiers, on Di. Cormack, W. A. Joubert
en Steytler gesproken hebben, wordt hot voorstel goedgekeurd.
III, 2 luidt aldus: “Indien hot onderwijs in do moodertaal tot zijn recht komon zal, dan
dienon zekero vakken, bij name :—de Hollandsche Grammatica, Kolouia1~ Geschiodenis en
Aardrijkskunde, en,waar do leorlingen tot onze Kerk behooron, ook hot Godsd joust Ondorwijo, door
middel van die taal to worden meegedeeld. En ook is hot zoer wenscholijk dat ouzo Hollandocho
Gezangen en Psalmen in zulke scholen worden gozongen.”
Ouderling Potgieter, ondersteund door Ouderling M. H, Visser, stelt do goedkeuring van doze
paragraaf voor.
Ann do discussie nemen dod, Di. C. Muller, W. Joubert, J. G. 3. Krige, Truter, C. en G.
Murray, W. P. do Villiers, 3. W. Louw on 3. H. Noothling, H.zn., en Onderlingen Prof. Ba Vos,
3. 5. do Villiors en Hutton.
Do vergadoring vereenigt zich met hot voorstel.
III, 3 wil, dat ann candidaton bij de “Elementaire” en “School Hoogere” Examina, do
gologenheid behoort gegevon to worden, do vragen danrin gestold ook in hot Hollandoch to be
antwoordc~n.
Bij acciamatie wordt die aanbeveling aangenomen.
varIII, 4 stelt voor: “Bat bij hot III klas onderwijzers examen, de Engolsohe en Hollandecho
talen verpliohtend zullen ziju, echtor met dien verstande, dat in districten waar sulks noodig mocht
wozen, ook Duitsch en Kafferseh zullon worden toegelaten, in pinats van een dor eerstgonoemde
talen.”
Do. Conradie, gesecondeerd door Ouderliag Schoeman, wit dat doze aanbeveling sal aangenomen
worden.
Na discussie, waaraan Di. C. Muller, McGregor, B. Piennar, A.zn., C. Murray, Ross, W. Jon.
bert, B. Marchand en 3. G. J. Krigo en Ouderling 3. S. do Villiers deelnemon, keurt do vergaderiug
deze nanboveling goed.
Afwezig ziju geweest, benevens den Moderator, Di. Mostert en 0. van der Merwe.
Do kiadootulen gelezon zijnde, wordt hot dankgebed gedaan door Ds. J. H. Neothling, J.zoon.
Geresumeerd en onderteekend op hoden, den 23sten November, 1894.
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Vrijdag, den 23sten November 1894.
Na gebed door Ouderling Neethling wordt Ps. 100: 2 gezongen, waarna do notuien der laatsto
zittin g worden goedgekeurd en onderteekend.
Op voorstol van den Modorator, wordt bepaald dat do gemeenschappo1i~ke Avondmaalsvio
ring door do leden der Synode op aanstaanden Maandag avond to 7.80 p.m. plants hebben sal.
Na hot hervatten van do discussie over hot Rapport dor Commissio over Opvoeding en ~oi~~~1ioot
Onderwijs, keurt de vorgadering III, 5 en 6 dadelijk na hot lezon bij acclamatio good, zoodat be
paald wordt: dat do Rector dor Normaal School, die nan do Commissie verklaard heeft or geen
bezwaar in to zion, verzoeht sal worden den studenton nan do Normaal School hot Hollandsch
to laton onderwijzen door middel van hot Hollandsoh; en dat, indien eon oandidaat voor hot middel kias exarnen bij zijn znatrioulatio niet in hot Hollandsoh geslaagd is, hij bi] eerstgenoemde
examen ook in dat yak behoort to worden onderzocht.
De. Albertyn wijst op iets dat onmisbaar is voor do bevordering van hot Hollandsch, dat
niet in hot Rapport gonoomd is, namelijk hot bezorgen van geschikte schoolbooken in do fbi
1a~ndsche teal.
IV.—&hoiem iioor Army Blanken—betreft Nos. 47, 48 en 49 van hot schema.
Do Assessor jicbt zijn Beschrijvingspunt No. 47 too, waarna Ouderlingen Van Rhijn, A. G. Vis
ser en Taljaard, en Di. Rousseau, Maeder, 3. H. Neethling, H.zn., 3. G. J. Krige, G. Hugo en do
Asso~sor spreken over hot hulpmiddel, in IV, 1 genoemd, do handhaving der Gouvernements be
palingen in verband met Arme Soholen.
Op voorstol van den Assessor, ondersteund door Ps. Rousseau, keurt do vorgadering hot vol
gende good: “Do vergadering draagt aan cone Commissie op voor do aandacht van den Suporin.
tendent-Generaal van Opvoeding to brengen, de rnoeilijkheden in verband met do toopassing
dor Regulation over Soholen v~r Armen, en eerbiediglijk nan to dringen op eeno verbetering in
doze.”
IV, 2 boveelt ann: “dat do huip door do Regeering nan do Thrichtingen to Kaapstad en
Uitenhage vorleend, ook verkrijgbaar moot zijn voor scholen waar kinderen oak in boeren-arbeid
geoefend worden.”
Bij acciamatie wordt doze aanbeveling goodgekeurd.
IV, 3 raadt san dat Schoolbesturen gebruik zullen maken van do vergunning van hot Depar
tement van Onderwijs, en vacantie to geven op tijden waarin do kinderen als boeren.arbeiders
workzaam sullen kunnen zijn.
Ook met dit voorstel vereenigt zich de vergadoring zonder discussie.
IV, 4 wijst op do wenschelijkhoid van hot geven van cone bijdrage door do Synode ter on
dorsteuning van do Inrichtingen te Kaapstad en Uitonhage.
Hierover spreken Di. A. 3. L. Hofmeyr, W. P. Do Villiers, Cormack, Steytler, Do Vaal, Mao
dor, J. H. Neethling, H.zn., P. Pionaar, A.zn., Naude, do Assessor on Ouderling Hofmeyr.
Do Moderator geeft hierna nan do hand: “dat do Synodo hare hooge waardeering uitspreke
van de ondernomingon to K aapstad en Uitenhage, en dose inrichtingen ton zeerste ann do onder
steuning van de leden ouzer Kerk aanbevelo,” wat door do vergadoring dadelijk met eenparigo
stemmen goedgekeurd wordt.
IV, 5, beheist do verkiaring dat van do Regeering verwacht wordt, dat zij in elk goval do heift
van de huurgdden voor gebouwen voor Armo Scholen zal bijdragon.
Zonder discussie noomt do vergadering dit advies ann.
V.—VerpUch~ Onderwijs—bespreokt Nos. 43 en 44, en beveelt nan dat onder zekere bopalin- V~rp’~eht On~Ier
gen ouders verplicht zullen worden hunne kinderen te doon onderwijzeii.
Na toehohting der genoemde B’ schrijvingspunten door Di. A. J. L. Hofmeyr en P. H. Cilliers,
sproken over dit ondorwerp do Assessor en Di. Steytler, 3. H. Neethling, H.zo., Ross, do Aotuarius,
Van Wyk (Swel.Iendarn), 3. W. Louw, W. P. de Villiers, McGregor, G. van Niekerk, Marais, Pie
naar en Leipoldt, en Ouilerlwgen Sohooman, A. G.Vissor, Do Wet, Neethulug, J. van Heerden, Van
Rhi~n, 3. 5. do Vilhers M. du Plessis, Blomerus on P. 3. van Niekerk.
M2
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Oncler de clisonasie komen do volgende voorstollen ter tafel
Van Ds. W. P. do Villiers, ondersteund door Onderling Do Wet: ~ Do Synode is van oor
deel dat de zaak van verplicht ouderwijs eene is waarover zij, ala do algemeeno vergadering der
Kerk, op dit oogenb]ik zich niet geroepen besehouwt een govoelen nit to sprekon of eon besluit to
nemen.”
Van Ps. Albertyn met Pa. Strasheim : “Do vergadering spreekt het nit ala hare overtul
ging dat een gematigd stelsol van verplicht onderwija naar omatandigheden ingerioht, voor ons
land noodzakelijk is. Daar do wetabepaling hierotntrent van do Rogeering des lands moot nit
gaan, zoo stolt deze vergadering eene Commissie aan, die van kerkwogo, in den geest~ van dit rap
port, do zaak waar noodig behartigen en do Rogeering met advies als anderszins ten diensto staan
sal, indien verlangd.”
Met bijna eenparige stemmon neemb do vergadering het voorstel van Do. Alberti~n aan.
Aanteekening dat zij in do minderheid gestemd hebben versoeken Ds. W. P. de Villiors, do
Actuarius, en Ouderlingon 14. H. Visser, U. Vorster, Do Wet, J. S. do Villiers, Van Rhijn, Roelofse
en A.
Visser.
~
Na do pauze komt VI in behandoling—Permanen~e &hooZbes~urem—waaronder Nos. 46, 50 en
51 worden besproken.
Nadat het Rapport gelezen was, lioht do Scriba ziju Besohrijvingspunt, No. 46 toe, en dient
het a1s voorstol in, ondorsteund door Ps. Maeder.
Ps. D. Pienaar, A.zn., met Ds. J. H. Neethuing, H.zn., als secondant, beeft dit amendoment:
“Do verandering in ons Opvoedingsstelsel, zooals door do Coinmissie voorgosteld, worda door de
vergaderin g goedgekeurd,”
Ba. B. Marchand wil: “dat do nanbeveling der Commissie niet sangenomen worde,” welk
amendement door Do. Steytlor gesecondeerd wordt.
Do. C. Mnrray, ondorsteund door Do. Rousseau, heeft eon ander voorstel: “Be vergaderiog,
gelezen hebbende het Rapport van do Conamissie over Opvoeding in sake ‘School Boards,’ is van
gevoelen dat zij met do gogovens v6ór zich niet in staat is om thans tot eene finale boslissing to
komen, en besluit do geheele zaak nan eene Comnaissie op te dragon dio bij do eerstkomondo Synodo
versiag doen zaL”
Over de zaak onder discuasie sprekon Th. Maeder, B. Marchand, McGregor, C. Murray, Rous~
sean, C. Muller, en Ouderlingen Maiherbe en Prof. Do Vos.
Do Assessor is nan hot woord, a]s bet tijd is om do sitting to sluiten.
Atwezig ziju gewoest Di. Mostert, Z. de Beer en G. van der Merwe.
Na bet lezen der kladnotulon doet Do. Luckhoff hot dankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op hedon den 26sten November 1894.
~.
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Do Voorzit.ter vraagt Do, D. Pienaar, A.zn., in hot gebed voor to gaan, en mat zingen Ps. 84:
6, wanrop do Notulon van laatstleden Vrijdag worcien geresutneerd en onderteekond.
Hot volgende voorstel van Do. W. P. Do Villiers, die verlof heeft gekregen hot in to dionen,
~vordt door Do. A. A. Louw gesecondeerd, en zonder discussie met eonparige stemniou ann
genonien :—
“Be Synode, lettendo op den wenach die van versohilleade kanten vernomen wordt, dat do
gemeente Kruisvallei zich we~r zal sansitaiten bij do Ned. (3er. Kerk,—overwegende dat or moei
lijkhedon kunnen voorkomen in het tot stand brengen van dezo zoo gewenschte zaak,—mot
blijdschap vernomon hobbendo dat or bij velen dor Kerkeraads- en Gomeenteleden de begeerte
bostaat tot toes adoring, stelt do zaak in hauden der Synodale Commissie, om, indien begeerd on
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uitvoerbaar, do aansluiting ten nitvoor to leggen, en benoemb tevens, ter bevordering van de zaak
voor bedoelden Kerkeraad en Gomeonte, Dr. Kotz5 en De. Moorrees om, daartoo nitgenoodigd.
zijude, den Kerkeraad en Gemeente to Kruisvallei to ontmoeten, allos to bespreken, do noodige
inlichting to geven, en do voorloopigo stappon tot do aauslniting to nemen.”
Do discussio over Perrnanente Schoolbesturen, in het Rapport over Opvoeding en Onderwijs ~
besproken, wordt voortgezet.
Do Assessor besluit zijne aar~merkingon met hot indienen van hot volgendo amondemont, dat
gesecondeerd wordt dor De. Strasheim: “Do Yergadering erkont do goldighoid der bozwarea
tegen one togenwoordig Sohoolstelsel door do Commissio uitgesproken, en meont dat, or:u do
redenen in haar Rapport genoemd, eone verandering noodzakelijk is.
“Zij besehouwt echter do invoering van Permanonto Schoolbosturen (School.boards) eono
zaak van to groot gowioht voor hot land om zoo laat in de zitting en in zulk eerie uitgedundo ver
gadering een beslist gevoelen daarover nit to spreken.
“Weshalve zij aan do nienwe Synodale Oornmissie opdraagt, do gansobe zaak in ovorwoging to
nemen, en indien noodig eene Commissie to bonoemen em, in overleg met loden ouzer Kerk die in
hot Paflenent zitting hebben zoodanige veranderingon nan do Regeering voor to dragon, ale
zonder nadeelige gevolgen voor do zaak dor opvoeding kunnen worden ingevoerd.”
Ps. Steytlor, ondorsteurid door Ds. P. Pienaar, heeft dit Amendoment: “Do Synodo vorwijzo
deze zaak naar do respectieve Ringen onzer Kerk, ton eindo door hen to worclen overwogen en
daarvan Rapport to doen nan do Synodalo Commissie.”
Aan do discussie nemen nog deel Di. Steytler, Ross en McGregor, on Ouderlingen Van Rhiju
en Hutton.
Met toestemming der vergadering trekken Di. C. Murray, D. Pienaar. Azu., B. IV[archand en
de Scriba hunne voorstellen, laatstleden Vrijdag ingodiend, in, zoodat slechts die van den Assessor
en Do. Steytler ter stemming komen, waarvan do uitslag is, dat hot voorstel van don Assessor met
cone grooto nieerderheid aangonomen wordt.
VII. Godsdienst op do &Jwol—behandelt No. 53 van hot Schema en wordt flu besproken
~uiot ov
door Di. J. H. Neethling, ILzn., H. Muller, Steytler, G. Van Niekork, Van Wijk (Murraysburg) en 0
Ouci. Hofmeyr, waarna
VII, 1, waarin verklaard wordt dat ann eerie School Commissie macht gegeven wordt om
toe to zion, dat aan hot Godsdienst Onderwijs genoeg tijd besteed wordt,” bij acclamatio aange.
nomen wordt.
VII, 2, waarin aanbovolen wordt, dat do Synode ouders en school commissiën opwekke en
aanmoedge, van hot recht gobrnik to maken Sen nur elkon dag tot 0-odedienet Onderwijs af to
zonderen door gescbikto onderwijzers nan to stellen, leidt tot korte bosproking, waaraan do
Assessor, Di. W. P. Be Villiors, Ross, J. G. J. Krigo en Naudé, en Ouclerlingon Van der Walt en
Do W~-t deelnemen.
Be. H. Muller, ondersteund door I)s. J. W. Louw, wil, dat do aanbeveling dor Commissie zal
aangenomen worden.
Ps. W. P. Do Villiers, met Do. Steytler, dient dit amendement in: “Do Synode is van
oorde&, dat, ten einde hot Godsdienst Onderwija to bevorderen en van ails banden to ontslaan, nan
allo gezindten die onderwijs geven aan hare kinderen in hare oigene scholen, geldolijko ouder~
steuning behoort gegeven to worden, op hetzelMe beginsel ale nu gosohiedt aan do publieke
onkerkelijko echelon.”
Hot voorstel wordt door eeno grooto meerderhoid goedgekeurd.
Met VII: 3, waarin er op gewezon wordt, dat School Commissign ook voorziening kunnen
op
maken veer do afzondoring van eCu mr in do week voor eene (Jathechisatie kias, door den loeraar
to worden gehoudon, vereeriigt zich do vergadering bij acciamatie.
VII, 4, waarin aaubevolen wordt bij loden onzer Kerk en Kerkeradon nan te dringon op do Bijbe&ennW Ex
deelneming door onse kindoren ann het “Bijbelkennis Examen” enz., wordt, op voorstel van 0002fl.
Ouderling J. S. Do Villiers, ondersteund door Do. 3. P. Louw, insgelijks goedgekourd.
In VIII. Verspreiding van gezonde Lectuur wordt No. 55 van hot Schema besproken.
C+ezondo Lectuor
Na congo eanmerkingen van Do. Van do Wall, wordt bet Beschrijvingspunt door Do. C.
Muller toegelicht, die daarna, met ondersteuning van Do. Maeder, voorstelt: “Do Synode wit
onder do ornetige aandacht van Kerkeraden brengon, dat zij hot allernoodzakelijkst acht, voor de
gezonde ontwikkeling van do loden onzer Kerk, dat do leeslust onder hen opgewekt en bevorderd
worde. Zij verwacht det Kerkeraden ernstig alle pogingen krachtig zullen ondorsteunen, die do
verepreiding van gezonde lectuur in hunne gemoenten bevordoren karen.”
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Do vergadering vereonigt zich met dit voorstel.
Na do pauzo wordt eerst overwogen hot Rapport der Reohts Comreissie.
In zake de stukkon, betreffendo eon gesohil tusschon den hoer H. P. Stoyn en den Kerkeraad
van Riveradalo, zoowel ale den Ring van Swellendam, komen do twee volgenclo aanbevelingen
voor

A1~i D. P. v.d.
IIcc~o~.

(a) Dat, op grond van genoetndo redenen, do Synodo niet in do bohandeling der zaak trede; en
(b) dat den hear Steyn berioht zal worden, dat, indien hij bowijzen ken (hetgoen hij boweert)
dat hij nog lid is onzer Kork, en daarenboven zich verongelijkt aoht, hij zich tot het bevoegd
Kerkbestnur wesden kan,
Do vergaderiog neemt z~inder disoassie hot in dozen gegoven advice aan.
Met betrekking tot hot Appèl van den hoer D. P. Van den Hoover, beschouwt do Commissie,
dat, met hot schrijven van Appellant ontvangen, waarin hij zijn Appèl terug trekt, do zaak als

afgodaan moet beschouwd worden.
Ook dit advies keurt de vergadering terstond good.
O~derwi~zen Ce
J~ E~n~ Onderwijzende U2liversiteit—handelende over No. 56 van hot Schema wordt nu over
wogen.
jj0 Commissie rapporteert daarop ale volgt :—
1. “Naar het corded uwor Corn missie is do tijd nog niet gekomen voor one land orn eerie
Onderwijzende Universiteit daar to stellen.
2. “Do Synode heeft echter recht van do Rogeering te verwacliten dat zij hare inzichten des
aangaande aan hot land zal bekend makon, zoodra zij eon bepaald plan zal hebbon gevorrnd.
3. “Ook meent uwe Commissie dat geeno thans bestaande “Colleges,” die hot vertrouwen
van ens land genieten, of in dringendo behoefton der rnaatschappij voorzien, mogen wordon voor
bijgegegaan of opgeofferd, bij aldien tot do stichting van zoodanige universiteit besloten wordt.”
Na opgave zijeer redenen, stelt Professor Dc Vos do volgende wijziging van 1 voor: “dat
aohter ‘daar to stellen’ gevoegd worde die volkomen ia al do behoeften op dit geb~ecl sal kunnen
voorzien, maar dat noehians een begin behoort gemaakt to viorden met de stichting van zoodanige
inrichting, en dat die allengs behoort to worden uitjebreid.”
Na toolichting van zijn voorstel, stolt do Soriba voor, “dat de aanbeveliugen der Commisslo
onveranderd zullen worden aangonomen,” welk voorstel door Ouderling Hutton ondersteund
wordt.
Nadat nog Di. J. H. Neethling, U.zn. en J. W. Louw gesprokon hadden, wordt hot voorstel
van Prof.~ssor Do Vos, gesecondeerd door Ds. Maedor, goed~ekeurd.
Ps. D. Pionear, A.zn., stelt nu voor, ondersteund door Osderling M. Du Plessis: “Eerie
Comtnissie W rde benoernd, bestaande nit do Moderatuur, onze drie Hoogleeraren on Di. J. H.
Neetb]Jng, fl.zn, en Strasheim, orn met hot oog op do voorgostelde stichting eener Onderwij~ende
Universiteit to waken voor do belangen orizer Kerk.
Dit voorstel draagt do goedkeuring der vergadering weg.
Ds. Meeder, gesecondeerd door don Scriba, dient rim dit voorstel in: “Do Synodo drage hot
aan eene Cornmissio op om do voorstellen en aanbevelingen onder hot besproken van hot opvoodings
Rapport aangenomen, to brongen onder do aandacht van do gemoenten ouzer Kerk, van den
Superintendent-Generaal van Onderwije, en van de Regeering respeotievelijk.”
Dit voorstel wordt zondor discussio aangenornen.
Dc dank der vergadering wordt zoowel aan de Reohts Commissie, ale aan do Commissie over
hot Onderwijs, toegobracht, voor hot door haar gedane work.
Hct~Theo1:S~iuiBe vergadering gaat flu over tot de behandeling van het Rapport der Commissie over hot
Theologisch Seminariurn.
IlalpbcJ. StuEerst wordt gesproken, onder I, over Hulpbehoevende ,Studenten.
De Commissie beveelt aan, dat, t~r aanmoediging van minvermogende Studenten elke Ring,
meer nog dan tot hiertoe geschied is, aan hulpbehoevenden binnen hot Rings-ressort of elders
onde-~steuning zal vorloenon.
Na eenige aanznerkingen van Di. 0. Murray, J. H. Neothling, U.zn., Ross, C. Muller, Soholtz,
Faure, Van Wijk (Swellendan), J. Murray, H. MUller en Rousseau, wordt door Pg. 0. Muller,
onde’steund door Dc. H. Muller, voorgesteld: “Do Synode bepale dat do Rings Cornmissiën voor
Hnlpbehoevt~nde Studenten do door do wet bepaalde inzamelingen houden, en over zenden aan
eore Cornmissie, bostaando mit do Caratoren van hot Theologisoh Seminarium, om daaruit huip
b~ahoevende studenten to ondersteunen.
Ps. Van Wijk (Swellendarn), met Do. I. F. A. Do Villiers, stolt do eannerning van do aanbe
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beveling der Commissie voor.
Met dit amendemeut voreenigt zich do vergaclering.
Pa. Faure heeft nu dit voorstel: “Hot worde san do versohillende Ringon opgeclragen
behoorlijk versing to doen bij elke Synodate Vergadoring, van hetgeen door hen in do zaak der
ondersteuning van hulpbehoevendo studenten gedaan is.”
Bit voorstol wordt door Ds. Rousseau ondersteund, en dadelijk door do vorgadering goedge~
keurd.
ii. Het Ac1m’~ssic Examen.—Besohri~vingspunt 78, wordt door Ps. Ross toegelicht, na wien
Ba. Louw en PT. C. Murray, J. H. Noethilug, H.zn., Steybler, A. J. L. Hofmeyr, C. Muller en do
Actuarius, en Ouderlingen Tiuttig en Prof. Be Vos hot woord voeren.
Us. Ross stolt voor dat het eersto gedeolte van bet onder II gerapporteerde aldus sal luiden:
“Niemand sal ale student in ae Theologie worden ingeschreven, dan na twee jaren na hot
Matriculatie Examen, en nadat hij hot Admissie Exarnen, dat in twee deelen sal worden verdeeld,
met good gevoig heeft afgelegd.”
Be disoussie wordt hierop v~ rdaagd.
Voor do volgonde Commission wordt hot ontbrekone personeel sangevuld, zoodat zij sullen
zarnongesteld zijn ale volgt :—
Comrnssie voor do Baitenlcuulselie Zending :—P.D. N. J. Hofmeyr, Th. Prof., A. Murray, J.
I. Marais, Tb. Prof, P. J.
do Vos, Tb. Prof., en J. H. Neethling, Sen., Seeretaris.
Commissie voor do Binnen~andsche Zending :—D.D. W. Murray, W. A Alheit, P. Pienaa;
en P. S. Botha, Secretaris.
Commissie voor hot Kerkelijk Kantoor :—D.D. A. Murray, A. Moorroes, A. P. Lflckhoff, J.
H. Neethling, Son., A. A. Louw, C. F. J. Muller, Ouderling S. V. Hofmeyr en do heeren J. A.
Barn en J. P. de Villiers.
Commissie voor Hulpbehoeven4e Gemeenten :—D.D. A. Murray, A. Moorrees en Ouderling J.
A. Barn.
Zondagschool Commissie :—D.D. 0. Murray, J. A. Buchner, C. F. J. Muller1 I. F. A. do
Villiers en J. H. van Wijk.
Permanente Uornmissie van Revisie :—D.D. Dr. Kotzé, A. Moorrees, 0. F. 3. Muller, G. A.
Schoits en 3. P. van Heorderi.
Commissie voor hot Rugenoten Gedenkteeken .—De Moderatuur, D.D. A. Steytler, C. Muller,
A. P. Luchhoff, Ouderlingen P. Marais, P. Lindenberg, S. V. Hofrneyr, 3. P. F. Jurits en Ds. J.
Roos.
Admissie Exarnen tot het Theot. Seminarium :—Prirnarii, Di. 3. H. Hofmeyr, C. F. J. Muller,
A. J. Ti. Hofrneyr, A. Moorrees, P. A. Strasheim, Dr. Kotzt~ en 3. P. van borden. &cuncU, PT.
D. Pienaar, A.zn., B. Marchand, W. Cormack, J. H. van Wijk, P. J. 0. Moiring, Dr. Louw en W.
P. do Villiers.
Godsdienst Onderwijzers Esamen; Westelijis deel der Kerle :—Prirnarii, Di. C. Muller, P. A.
Strasheim, E. Z. 3. do Beer, C. Rabie, J. R. Albertijn. iS’ecundi, Di, P. D. Rossouw, 0. Murray,
J. 0. J. Krige, J. A. Buchner, I. F. A. do Villiers.
Oostelijlc deel der Kerk: Prirnarii, Di. J. H. IE[ofmeyr, Sen., B. B. Koet, P. S. Botha, 0.
Murray. Secundi, Di. 0. A. Scholtz, C. H. Radioff, 3. 0. Roynoke, W. P. Rousseau.
Eaamen van Kancliclaten tot den Heiligen Dienst :—Primarii, D.D. 3. H. Neethling, Sen., A.
Murray, A. P. Luckhoff, C. F. 3. Muller, C. Rabio, A. Moorrees, J. 3. KotzS, Th. Dr., Scriba.
Secundi, D.D. E. Z. J. de Beer, A. McGregor, A. A. Louw, 3. A. Buchner, P. A. Strasheim, 0. A.
Scho’tz.
Voor do Opvoediizg : —P.D. A. Murray, B. Z. J. do Beer, P. A. Strasheim, C. MuJier~
Auditeuren van do Zending Kas :—BJ3. S. V. Hofrneyr en B. P. Krynauw.
Auditeuren van het Theol. Scm. Ponds :—Ds. A. I. Steytler en Broeder I). P. Krynauw.
Auditeuren van hot Hutpbeh. Gemeenten Ponds :—Ds. C. F. 3. Muller en Ouderling S. V.
Hofmeyr
Auctiteuren van liet Fred. Pension Ponds :—De B.B. S. V. Hofrneyr en 3. A. Barn.
Auditeuren van het Hug. Gedenkteeken Ponds :—Ds. A. I. Ste ytler en Brooder J. A. Barn.
Aucliteuren san het Nortnaal School Ponds :—Ds, C. Mogan en Ouderling Smuts.
Curatoren van het Theol. Seminarium :—Ds. A. P. Luckhoff, President; P.O. A. Murray,
J. H. Neethling, H.zn., Secretaris, A. A. Louw, C. Muller, A. I. Steytier, Wel.Ed. hoer S. V.
Hofm eyr.
Be Syuoda1~ Commissie blijit zoo ala tot hiertoo samengesteld tot na October 1895.
~.
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Afwezig zijn geweest Di. G. van der Merwe, flauman, Van Lingen en Boijore, en Onderling
Neothling, wegons ongesteidheid.
Do kladnotulon gelezon zijnde, wordt hot dankgebed gedaan door De. P. van der Merwe.
Goresumoerd en onderteekend op heden, den 27sten November 1894.
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Do J. W. Meyer doet bet gebed, waarna do vergadering Ps. 146: 1 zingt, en do Notulen der
laatsto zitting goedkeurt, die gevolgelijk onder~eekend worden.
Be Voorzittor kondigt aan, dat hij den nuam van Us. Van Heorden wenseht to voegen b~j do
Commissie van Revisio, en Dr. S. W. Louw als eenen dor Secundi voor do Commissie van hot
Admissie examen. Do vorgadering stemt met hem hierin overeen.
Us. J. H. Neethling U.zn. vraagt of hij on zijne medeleden van do Commissie van Ordo nu
niet kunuen aftreden. om plaats to maken voor leden nit do Synodale Commissie benoemd, die toch
v66r do zitting van olke Synode zich met voorbereidend work voor do vergadoring sullen hebben
bezig to houden. Do vergadering verleent do gevraagde vergunning, waarop do Vooraittor den
Aetuarius, den Assessor en den Scriba als leden der genoemde Commissie bonoemt.
Do vergadering breugt heron dank nan do loden der Commissio voor hunnon in dozen aan do
KerkDe
gegeven
arbeid van
vole het
jaren
lang. over hot Theologioch Seminarium wordt voortgezet.
behandeling
Rapport
Do. Ross trekt, met verlof der vergadering, zijn voorstel, gisteren namiddag ingediend in, ten
gunste van oen ander dat later bosprokon wordt.
De Actuarius, ondersteund door Do. Aihoit, dient dit voorstel in : “Aan Artikel 158 (4) worde
toegevoogd, ‘cok zal hij verplicht zijn oen certificaat to vertoonen dat bij niet minder dan twee
jaren na hot Matrioulatio Examon zijne studiën trouw en mot vrucht heeft voortgezet.’”
Na discussie, waaraan deelnemen de Actuarius, Dr. Louw, Di. A. A. Louw, T. Moyer, Gie, Van
do Wall, en Ouderling J. S. do Villiors, wordt dit voorstel sangonomon.
Do. Ross dient nu dit voorstel in, dat gesecondoerd wordt door D~. H. do Wet: “V6~r hot
schema (Artikel 159) zooals door do Synode to wordon gewijzigd, wordo hot volgendo ingevoegd—
Die bet Intermediair Examen der Kaapsche Univorsiteit niet hebben gedaan, sullen hot Admissie
Examen, volgens het hierondersteande schema, in twee deelen, elk deel in eon afzondorlijk jaar
~noeten afieggon. Die hot Iutormediair Examen met good gevolg hobbon afgelegd, sullen toege
laten wordon tot bet gehoelo Admissie Examen in ~n jaar. Zij zullen dan bij hot Admissio
Examen alleon in die vakken wordon geexamineerd welke niot in het Intermediair Examon zooals
door hen gepasseerd bogrepon zijn.”
Do. A. J. L. Hofm~yr, ondorstound door Do. Rabie, hoof dit amendement: “Ret Regloment op
bet Admissie Examon wordo veranderdin den zin van hot volgende : (1). Dat dio hot Interinediair
Examen heeft afgelegd, bij zijn Admissie I xamen vorschoond zal zijn voor die vakken die
begrepen ziju in do beido examina. Bij hot Acimissie Examen zal hij echter in bet Nederduitoch
mooten wordea geëxamineerd; (2.) Die bet B.A. examen niet in de letteren heeft afgelegd, sal bij
bet Admissie Examen geëxaminec,rd worden in Hebreeuwsoh, Bijbelscho Geochiedonis, Aigemeeno
Gesehied. nis en in Griekoch slechts dan wanneer hij niet in bet Intermediair Examen in dit ook
geslaagd is. Ook zal hij in do Logica inoeten worden geëxamineerd; (3) Eon candidaat sal do
vrijheid hebben om eon yak in do Natuurkunde to kiezen in do pleats van Trigonometrio; (4.) Do
Synode stelt vast, dat niomand door het Oollegie Examinatoren tot do Theologisch Kweeksohool zal
inogen worden toegelaten tenzij liij hot minimum, in elk yak vastgesteld, heeft behaald, en aan de
andere thans beataande conditiën heoft voldaan,”
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Over doze vooistollen sprekon Professor Do Vos, Di. Ross, Van do Wall, C. Murray, Reyneke,

W. P. de Villiers, Rabie en Meiring.

Do vergadering vereenigt zich met het voorstel van De, Hofmeyr.
III heeft betrekking op bet goven van onderwijs in hot Hebreouwsoh aan hot Seminarium.
flebreeuwsch.
Nadat do Actuarius, Professor Do Yes, en Di. Ross, Strasheim en E. do Beer gesproken
hebben, stelt Dr. Louw voor, met De. Reyneko ale secondant: “Do Synode besluito dat studenten
bij hot Candidsats Examen ook in Hebreeuwsche Grammatica ondervraagd zullen worden.”
Ds. B. do B€er, ondersteund door Da. W. 3oubert, wil hot volgende: “Do Synode meont dat
voor hot Hebreouwech in de Kweekschool geuoegzaam gezorgd is door de bepaling in Artikel 149,
‘onderwijg in de Rebreeuwsohe taal en lottorkunde.’”
Ret amendemont wordt aangenomen.
IV behoist eene voorgestelde Revis~e van Wetear~i1celen.
Ten gevolge van bet pasgevallen besluit, met betrekking tot hot Roglemont op hot Adrnissie
Examen, wordt bescbouwd dat do aaubovelingen dor Commissie op Artikol 158: 2, en Artikel
159: V. reeds zijn afgestemd.
Op voorstel van Ps. A. 3. L. Hofmeyr wordt besloten, dat in Artikel 158, 3 “negen” in
twaalf” zal worden veranderd.
In Artikel 159, III en IV., worden op aanbeveling dor Commissie, do bepalingen onder het
Hoofd “Prosodic” gesobrapt.
Ook wordt hot voorstel der Commissie dat Artikel 163 geroijoerd sal worden, zondor discussie
aan genomen.
JJetzelfdo gescbiedt met de aanbeveling, om op pagina 156 ondor hat opsohrift “Nadere
bepalingen” in No. 1, a, hot woord Engelsch~ in to lassehen; en op pagina 157, 5, in den dorden
regel achter hot woord “die,” in te voegen met den &riba, en de zinsnede beginnendo “en san
do anderen, ens to schrappen.
Wat in bet Wotboek onder 6, o, op pagina 158 voorkomt wordt geroijeerd.
Be aanbeveling onder V voorkomende, van do aanstolling van eon viorden Hoogleeraar, 4o Hoog~eeraar.
zoodra de midd-lon daartoe gevonden kunnen worden, wordt bij acciamatie aangonomen.
Be Oommissie ontvangt don dank der vergadoring voor hot door haar godane werk.
Met betrekkivg tot de bepaling omtrent hot vorloopen van twee jaren tusschen hot Matriculatie Tijd tneeohen
en hot Admissie Examon, wordt bepaald dat dezo niet van toepassing sal zijn op hen die in dit jeer ~ en Admie
bet eerstgeroemde examen hebbon afgelegd.
Na de P~uze, wordt hot Rapport der Commissie over bet Godsdienst onderwijzers en hot
Zen delings examen bohandeld, luiaendo als volgt
,“

Rapport van de Commissie over de Goclsdienstonderw~jzers- en Zenclelinqs-exanzina.
Uwo Commissie meent hierover to moeten aanbevelen :~
I. Dat de toekom8tige kweekeling zendelingen om tot do Zendingklas in do Opleidingeehool to Wellington te
to worden toegelaten een Admis~ie Examen zullen afloggen, gelijkataande met bet Elemontaire Universiteits.
cxamon, to worden afgenomen door de Commissie van Toeziclit over do Opleidingssohool, en dan drie jaren lang
aldaar studeoren zullen.
II. Dat hot Godedienat Oaderwijzers•exainen, in .Artikel 1~6 genoemd, loopen sal alleen over do volgonde
vakken
Do Nodorduitsehe en Engeleche talen,
Do Cijferkunde,

Do Aardrijkskunde,

Do Algemoene G-eschiedenis,
Do Theorie van Sehoolbestuur,
Do Bijbelsche Geechiedenis,
Do Christelijke Geloofa- en Zedeleer,
Eon beknopt overzicht van do Kerkelijko Gesohiedenis.
Ill. Dat bet Zendelings-examen hetzelfde zij, wat thans onder den neam van Goclsdienstonderwijzers.examon
gaat, met dien verstande eehter, dat zij die bet thans intevooren Godsdienstonderwijzorsexomen hebben afge
logd (of de driejarigo oursizs san do Opleidingsschool hobben doorgemaakt), vrij gesteld zullen warden van do

volgende vakken, t.w. :—

Do Nederduitseho en Engelsohe talon,
Do Cijferkuride,
Do Aardrijkskunde,
Do Theorie yen Scboolbestuur,
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IV, Dat niemand ale Zendeling geordend zal wordon, voordat hi] dit Zendelinge-examen hoeft af~elegd.
Het zal due noodig aim de volgendo wetaverandoringon intevooren :—
A. Uit Artikel 126 worden voor het toekomst~ig Godsdienstonderwijzers-examen do volgonde vakkea wegge.
laten ult do lijst van vakken daar genoemd, t.w.: De inlaoud der Bljbelboeken, do Uitlogkunde, do Pastoraal,
do Go~chiodenls der Christelijko ~endiug, do Predikkunde.
B. Artikel 213 luide ale volgt :—
Die dozen graad niet vorkregen hebbon, en begeeren tot Zendelingen dor Nedordnitsohe Gerefornaeerda Kerk
toegelaten to worden, zullen bij eerie dee OomiziiseiSn, in Artikel 124 genoemd, hot Zendelangs-examon moetea
afleggen.
Eon nieuwe Arbikel 214 worde ingevoegd van den volgendon inhoud:
Bi] dit examen zullen do volgende bepalingen n aoht gonornen wordon :—
1. Hot verzoek van den applikant moot vorgezeld gean van do dokumonten gevordord bij hot examen voor
Godsdienstonderwijzers volgons Artikel 125.
~. Vindt do Vooraitter at do etukken in goode orde, dan zal hi] zich godragen volgene hetgeou in Artikel
126 wordt voorgeschreven.
3. De Oommieeie ten bepaalden dago en rico vergadord zijnde, zal hem een miuwkeurig examon afnemen in
do volgondo vakken
Do Nederduitsehe en Engelecho talon,
Do Cijforkuude,
Do Aardrijkekunde,
Do Theorie van Schoolbestuar,
Do Algemeene Geechiodenis,
Do Bijbelsehe Geechiodenis,
Do Inhoud der Bijbelboeken,
Do Christelijke Geloofe- en Zedeloer,
Do Kerkelijke Gesehiedenis,
Do Uitlegk undo,
De Pastorasi,
Do Gesohiedenis doe Christelijke Zending,
De Predikkund~,.
4. Geeft do applikant editor bewije, dab hi] hot Godsdionstonderwijzcrs.oxamen heoft gepasseerd, dan aol Mi
N] dit examen vrijgeeteld wordon van do volgende vakken: Noderduitscho e~ Engelsche talen, Cijferkunde,
Aardrijkskunde en Theorie van Schoolbestuur.
C. Artikel 215 zi] wab in hot togenwoordig Wetboek 214 is, en Artikel 216 wat in het Wetboek van 1881
214 was.
Voorts zi] Artikel 217 wat in gemeld Wetboek 215 was met do volgende wijzigingen
1. In plaats van: “Bowije van twee jaren onder do Heidenen be hebben gearbeid,” leze men thans: “Bowijs
van v6ór of na zijn Zendelinge-examen twoe jaron Zondingwerk to hobben godaan.”
2. In tie volgende paragraaf worden tie woorden: “Onder do Heidonen,” geroijeorci.
3. In de laatste paragraaf warden tuesehon do woorden “wordt” en “overhandigd,” ingevoegd do woorcien:
“Door den Seoretaris der Commissie,” en worde “Artikel 345” yeranderd in Artikel 347.
‘t Laatoto godeeThe van Art. 213 words bier ingevoegd.
D. Voorts worden Artikel 215 en 216 ale overtollig geroijeerd.
Moenonde hiermede aau onze opdraeht to hebben voldaan, noemon wij one, met versehuldigdon eerbied,
two dienstw. dienarei,,
D. S. BOTHA.
3. R. ALBERTIJN.
A. 3. L. HOFMEYR.
W. MURRAY.
C. RABIE.
A. A, WElCH.
N~’~ ~t

Do aan~eming van T, voorgestold door den Actuarius, en onderstound door Do. Daneel,
wordt bij acciamatie aangenomen.
Ret overigo van hot Rapport wordt goodgekeurd met deze uitzondoringon :—
Aan 111 wordt toegevoogd, op voorsbol van Do. Aiheit: “Degenon die hot Zendelings
Bxamen wenschen af te leggen sullen in al de vakken vervat in Art. 126 moeten geëxamineerd
wordet’, indien zij niot eerst het godsdienst onderwijzers examen hebben gedaan.”
B, 4 wordt met hot oog op een otraks genomen besluit naar de Commissie ter formuleering
terug verwezen,
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C on D keurt do Vergadering bij acolamatie goed.
Daar de Voozittor zich thans vorwijderen moot, neemt do Assessor den stool in.
flat Rapport der Commissie voor do Zonding ondor do Joden wordt gelezen on terstond ThipPort
Commdo
Zendiug ondm
bel~andeId,
Joden.
Nos. 1 en 2 leiden tot geen besluit.
No. 8 geeft aanleiding tot het volgencle voorstel van Ps. Rousseau, dat ondersteund wordt De Hoeren Golddoor Ps Daneel: “De aanbeveling vande Commissie wordo aangonomen met bi~voeging van den hon.
steno
~Vlkino
naam van den Heer Goldstein bij dien van den Heer Wilkinson, bij wien de Commissie zjch to
vervoegen heeft, ten elade eon arbeider onder do Joden in ons land te verkrijgen.”
Di. Steytler, Rousseau, W. P. Do ViUitrs, J. H. Noethling H zn., en Underling J. S. Do
Villiers spreken over dit punt, waarna hot voorstel aangenomen wordt.
Naar No. 4 wordt bepasid dat de Commissio sal zamengesteld Ziju als vroeger, en dot D10 Porsoneol
Commi-,oie. doe
Hauman en Steytler er nan sullen worden toegevoegd.
Ps. Rousseau, met Underling Van der Vijver, doet nu dit voorstel: “Do som van £8 lOs.
atg thans in hauden der Commissie, worde als eon gift aan den Hoer Goldstein gezonden ter
ondersteuning van behoeftigd bekeerdo Israelioten onder zijne bearbeiding.”
Ala Amendement, dient Ouclerling Smuts met Ouderling M. Pu Plessis, hot volgende in:
“Dot do som van ~C8 10 in do Kasp de Goelo Hoop Spaarbank wordo gedeponeerd op
naam van do Commisslo totdat zij ieniand gevondea heoft om in do Kolonie ondor do Joden te
arbeiden.”
Nadat hierover hadden gesproken Di. Rossouw, E. Do Beer, en Rousseau, worden beide
voorstellen ter stemming gobraobt, met den uitslng dat goon van beiden do meerderheid van
stemmen erlangt.”
Daar hot Rapport nu is afgehandeld, ontvangt do Commissie den dank dor Vergadering VOGC
haar work.
Hot supplementair Bappo~t tier Commissie van Revislo wordt flu overwogen.
Supplosentoir
Rapport
No. 1 botreft besohrijvingspunt 25 van hot Schema.
Coon: van CDo a~tnbeveling der Commissie wordt aangenomen op voorstel van Ps. Ross.
No. ~ wordt goedgekeu~d met do toevoeging van N. N. in vorm A, achter “a” in den Art.
14(1) cleverindeed.
eersten, en “gij “ in den derden regel.
Boo. No. 2STneht
Er ontstaat nu eene vraag of do beslissing over hot aanbevoleno onder No. 1, door de Ver
No. 11.
29 en
gadering toegestemd was?
No.
De meerderheid is van oordeel dat sulks b9hoorlijk geschied is.
Ds. Steytler geeft kennis dat hij om revisie van dit besluit sal vragon,
Nos. 3 on 4 keurt do Verga3ering dadelijk good.
No. S loidt tot eene disoussie, waaraan deelnemen Di. Ross, Albeit, C. Muller, Stoytler, P.
Marcba~ d, Scholtz, Pepler. Joubert, do Aesessor, en J. H. Krige
Under do discussio komt hot volgendo voorstel toy tafel, ingediend door P5. Rcss, en ge~
secondeerd door Ps. D. Marchand: “Bat nan beschrijvingspunt 35, in Art. 14, tussehen (10) en
(11) worde ingevoogd, ‘Indion do bozwaren tegen ~n of moor dor berkozene laden ziju, zullen
dezelvo to stond door den Kerkeraad aan den Voorzitter des Rings gezondon worden, om daarmedo
naar Art. 276 en volgendo to handelen.’”
Do Scriba, ondorsteund door Pa. Van Wijk (Swellendam), wil dat do anubeveling der Corn..
missie aangonomon zal worden.
Vóór dat hot stemmen plants heeft, neemt do Moderator weder don stoel in.
Do Vergadering zich vereenigende met bet Amendemont, neemt do aanbeveling tier Corn.
missie aan.
Aanteokoning dat zij in do mindorheid gestemd hebben, vorzoekon Di. Ross en 3. H. Verlenghr en
tijd
Krige, eerstgonoomde met konnisgeving dat hij zijne redenen in geschrift opgoven zal.
zalen.lij ‘Liolt—
No. 6 draogt do goodkeuring der Vorgadering weg.
No. 7 1 idt tot oenjge discusoio, waaraan tie Assessor, Di. Ross, W. P. Do Villiers, P. Pienaar
A.zn., en Scholtz, en Oudoiling De Wet deolnemen.
Ps. Ross, met Ps. P. S. Botha a~s secondant, wil dat hot Beschrijvingspunt, No. 37 van hIt No. 17.
Schema sal worden aangenomen: “Aan Art. 243 worde toogovo gd, ‘ladien tie Predikant dor
gemeente eon ala hiexbovon besobr von betrokken persoan mocht ziju, zal hot den Kerkeraad
vrijstaan dos noods don Consulent op to roepen a1s Voorzitter to agooren.’”
Ps. 3. H. Neethliog, Hzn., met Ps. Sttytler: dat do aaubevoling der Oommisaie worde Nietaagenemr
goedgek~urd.
Cfl

Vi:
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Ps. W. P. Do Villiers, ondersteund door Ps J. H. Krige, wil, “do toevoeging aan Art. 243
luide aldus, ‘indien, en~., zal do Kerkeraad den Coneulent oproepen om ale Voorsitter to
agoeren.”
Ret amondotnent van Us. Neothling worat aangenomen.
Do Vergaderiog adjourneert to half.zes ure, om to half-aeht weder bijeen to komen.
veer
In den avond weder bijoeugekomen, neemt do Vergadering, zondor diseussie, genoegen in
hot oordeel der Commissie over Nos. 8 en 9, en do formuleering dor versohillende A.rtt. onder 10,
met deze uitzonderin~en, dat in Art. 79 na do woorden “Scriba Synodi” gelozen wordt van den
Zaakgelastigde, van de Oura~oren voor het Theol. $eminctrium, onz.
Bij do behandeling van do redactie van do eerste paragraaf onder Art. 82, wordt eon voorstel
besproken dat door Us. [~eyneke vroeger was ingediend en aldus luidt: “Do Synode beveelt
aan dat waar do Synodale Commissie en audore Commissiëo op eone andere plaats dan in do
Kaapstad kunnen vergaderen, zoodat daardoor do verblijfgelden kunnen bespaard worden, van
zoodanigo gelegenheid zooveel mogelijk gebruik gemaakt sal worden.”
~etrecleu ZenDoor Ouderling M. Du Plessis ondersteund, wordt hot, na korte discussio, afgestemd.
P.C. Foud.e Ye.
Nos. 11 en 12 worden insgelijks goodgekeurd, behalve dat hot aanbovoleno ale nieuw artikel,
na 399, en do aanhef van do laatste paragraaf van Art. 400 nan eene Subeommissie, nit do
Commissie van Revisio en die over do Pondsen gekozen, tor overwoging worden toovertrouwd, met
vorzoek daarop spoedig to rapporteeren.
Do Voorzitter stelt nu namens do Moderatuur a~n do Vergadering voor, dat do plochtige
smiting der Synode, met eene redo van den kansel, op morgan avond to 7 ure plants hebbeu sal, en
do Notulen den op Donderdag morgan to 10 ure ter goedkeuring sullen worden gelezen.
De Vergadering neemt deze aanbeveling dadolijk aan.
Concept Heeded.
Be Con o~pt Horderlijke Brief wordt nu gelezen en goedgekeurd, waarna do Voorzitter do
Commissie har~elijk dank zegt voor hot work zoo voortraffelijk door haar gedaan.
Vóór hot sluiten der sitting draagt do zoo even ber~oemdo Suboommissie do begeerde
wijzigingen ann de Vergadering veer en boveelt aan: “Bij hot nieuwo artikel 398, aohter do
woorden “Bijiage B” worde ingovoegd : zuflertde echter geineenten oncler de V kias do helfi van
doze addit~oneele sorn betalen.’
Ae~.4OOgewijz~gd
“Bij Art. 400 Paragraaf 2, het begin :—Zendinggemoenten, aismede Zendelingon die den
graad, ens.”
Bij acelamatie neemt do Vergadering doze aanbeveiingen aan.
Bij monde van den Voorzitter betuigt do Vergadering baron dank aan do Commissie van
Revisie voor het belangrijke werk dat zij voor doze Synode gedaan heeft.
Afwezig zijn geweest Di. Morgan, G. Van der Merwe, Bayers en G. Hugo, en Oiiderling
Neothling.
Do kiadnotulen worden gelezon, waarna Us. R. Van Niekerk bet dankgobed doet,
Geresumeerd en ondertoekend. op heden, den 28sten November, 1894.

DERTIGSTE
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Woenedag, 28sten .Nove,n~er 1894.

Do, C,~Mu1]euin.
Huooli~ko-

Nadat bet gebed gedaan is door Pa. Roome, en gezongen Ps. 72: 11, worden do Notulen der
sitting van gisteren gelezen en goedgekeurd.
Us. C. Muller dient, volgens kennisgeving, zijno reden€n in geschrifto in, wasrom hij in sake
de besluiten in verbaud met do nieuwo Huwelijkswet iii do minderheid gestemd heeft, en verzoekt
dat zij bij do Acta sullen worden gevoegd. Ret luidt aldus: (Zie Bijiage A.)
Na verwerpiag van sen amendement van Ba. Van do Wall, gesecondeerd door Ouderling Van
Rhiju, dat z~j alleen bij do Archieven zuPen worden bowaard, wordt dit vorsoek toegestaan.
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flet Tweede Rapport van do Commissie over hot Godsdienst Onderwijzer~ en hot Zendolings
011,1.
Examen wordt behandeld, en onveranderd aangenomen. (Zie Bijiage B.)
Zeiid-Esamen.
Bet Derdo Rapport van do Commissie over do Pondsen wordt gelezon, waaruit blijkt dat do Fondsen.
Commissie aanbeveelt dat eon verzoek van den Predikant van Oudtshoorn haar voorge!egd, ona Do. C.ISO:o
kwijtschelding dor boote, waarin Ps. C. T. Scholtz is vervallen, omdat hij door den ziekelijken Fondo.
toestand, in welken hij sedert geruimen tijd verkeert, met zijue contribution voor hot Prodikanton
Weduwen Ponds ten achtereu is goraakt, zal wordon toegestaan.
Op voorstel van PS. Albertijo, ondorstound door Ps. 0. Van Niokerk, wordt doze aanbevoling
terstond aangonomen.
Tengevolge van eon voorstel van Ds. A. J. L. Hofmeyr, den Scriba der Commissie voor hot Ver~n6ering hi
Admissie Examen, wordt zonder discussie bosloten, dat hot woord “Korkwet” in Art. 156, b, Md. 156, b.
voranderd zal wordon in Un’~versiteit.
Nsar aanleiding van eon verzook van Pg. Sehokz, gesecondeerd door Ps. A. H. Hofmeyr, Mafeising Fondo.
wordt besloton als volgt: “De Synode, kennis genomen hebbende van wat er d~ot~ den Ring van
Colesberg voor do uitgewekene leden onzer Kerk to Mafeking gedaan is, wokt al do Kerkeraden
die nog g€ene bijdragen gezondon hebbon op, om don Ring to onderstc-unon met hunno milde
giften voor doze zaak.”
Bet volgende voorstel van Ds. P. Pienear, A.zn., wearvan Ds. Moorrees secondant ~s, worclt Do Echtoehcid.
zonder discussie unaniem anngonomen: “Aangezien er grond bosteat voor do vrees, dat er bij do iug~u ‘t Paris
Wetgevende Vergadering dozer Kolonie weder een voorstel sat wordon ingediend, dat berekend.
sat zijn do echisoheiding to vergomakkolijken, en alzoo do hooge botoekenis van den heiligen band
des Huwelijks in hot oog van velen to vorlagen, zoo bestuite doze vergaclering, elke poging welke
in deze rigting naogt worden aangewend met alle kracht to bentrij den; en drage hot aan do
Moderatnur op, in naam onser Kerk, in dozen handelond op te tred6n.”
Do Moderator deelt eon onderhoud mode, dat bij met eenen vertegenwoordiger van do firma Braiidt & Zoon
Brandt c’n Zoon in Holland gehad heeft, betreffende het nitgeven der Gezangen in ouze Kolonie ~ (,ezan~.
door de H. H. Dusseau & Co., waartoe zij goon regt zouden hebbon, en best eenen brief voor, dion
hij van gemeldon hoer ontvangen heeft.
Na bespreking van doze sank, doet Os. Albortiju, ondersteund door Ds. P. Pienaar, A Zn.,
dit voorstel: “Do Synode stelle eene Comtnissie ann, om den brief van do firma Brandt en Zoon
in overweging to nemen, en met do noodige voorz~chtigheid naar bevind van zaken to handebon.”
Als amendemont wordt door Pg. W. P. do Villiers voorgosteld, gesecondeerd door Os. C.
Muller: “Do vergadering, zonder voor eon oogenblik do reohten van do H.fl. Brandt en Zoon,
zooals in hunnon brief vermeld, to erkonnen, benoeme cone Commissie om in geval van noodzake.
lijkheid haar in dozen to vertegenwoordigen en schikkingen te treffon. De Synode is tevens van
oordeel dat, aangezion hot kontrakt gesloton is met do H.U. Jacques Dussean & Co., zij niots
beslissen kan, voordat zij den vertegenwoordiger dior firma ontmoet heeft.”
Do vergadering vereenigt zich met hot voorstel.
Dientengevolge worden nb Commissie benoemd: do Moderatnur en m. Steyller en C. Muller.
Het concept antwoord der Commissie tot hot opstollen daarvan benoemd, op den brief der Autwoord san
Synodo van Kaifraria, in verband met do Vrije Kerk van Schotland, wordt gelezon on dadelijk ~?~‘° ~
goedgekeurd. Hot luidt als volgt: (Z~e Bijlago 0.)
Eon brief van den hoer J. H. Norgarb wordt gelezen, waarin hij wijst op eezi besluit der B~rief v d. STeer
vorige Synode om cone aanbeveling to doen uitgaan tot do leden onser Kerk, ona op elken errsten
dag der week eene bijdrage voor do zaak des Heeron af to zoudoren, waaraan goon gevolg sohijut
gegeven to ziju. Do vergadering besluit dat hem sat worden goantwoord, dat do bodoelde aaube
young in Do Kerkbode sal gopublicoerd worden.
Eon voorstel van Ouderling A. 0. Visger, aldus luidonde: “Do Synode besluito dat in Art. irt. 66 hot
63 hot woord “derde” voranderd sal wordon in eerste wordt behandeld. Ret wordb door Ouder- anderd.
ling D. J. van Niokerk ondersteund, doch niet aangenomen;
Daar do Hoog-Eerw. Professor en Hofmeyr en Dr. Marais zich thans in do Kerk bevinden,
ngt de Moderator tot hen eon hartolijk woord van erkenning van hun work en van do waardeering
van don zegen die daarop gerust heeft en nog rust, en bidt hij hun verdor Gods rijksten zogen
toe, waarnsede do vergadering hare instemming betuigt door hot opstaan dot’ icien.
Hot Rapport der Commissie over Mas’nonaland wordt gebozen en goedgekourd. Bet is van flipliort Coin.
den volgenden inhond: (Zie Bijiage P.)
Mashonalaud.
Nu wordt behandeld hot volgende Rapport der Commissie over “K’~rkbod3” en “Drukpers.” Do Jt~skboSe.”
(Zie Bij lage E.)
GOdid:
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Zonder discussie wordt het aangenomeu; terwi3l het volgende, op grond van hot daarin
besprokene, door Do. R~ynoke voorgesteld en door Do. Luckhoff gesecondeerd, door do vergadering
goedgekeurd wordt: “Kerkeraden sullen voortean hunno exemplaron van De Kerkbode niet langer
gratis ontvasgen, macr den inteekeningsprijs daarvoor moeten betalen.
Do dank der vorgaderiag wordt don Zaakgolastigde to~gebragt voor hot work dat hij tot
hiertoe zoo belangotellend in verband met dit Tijdsohrift heeft gedaan.
Op eene vraag van Do. Radloff: of hot besluit omtrent hot niot langer gratis toezonden van
Do Kerkbocle can Kerkoraden niet in strijd is met do Kerkowetten ? antwoordt do Voorzitter, dat
tengovolgo van hot gonomen b~sluit do aanbeveling op pag. 142 van hot Wetbook, ann hot einde
moot gelezen worden met do woorden tegen betaling or bij.
Volgons kenniogoving op gisteron vraagt Do. Steytler orn revisie van hot beslait, dat toon
genomen word op Beschrijvingspunt 25. Do vergadorIng stact dit verzoek niet too.
Do, Steyller doot nu di~ voorstel, dat door Ouderling Hofrneyr ondersteund wordb: ~‘ Do
Synode wijze do respectieve Ringon ouzor Kerk op do noodzakelijkhoid, dat or door hen pogingen

in het work gesteld wordon ter verdeeling zoovoel doenUjk van do groote gemeenten onder hun
beheer.”
Do. Albertiju, met Do. ‘V~T. Murray stelt dit nb amendoment voor: “Do vergaderiog, ten
diepste overtuigd van do noodzakelijkhoid, dat onso grootero gomeenten ter botere versorging
van hare geestelijke behoeften, en tor betero bohartiging van hot work des Heeren, vçrdeeld worden
in kleinere gemeenton, stelle &~ne of meer Oommissiën ann orn dezo sack to behartigeu in overlog
vooral met do Kerkeraden der Gemoenten Calvinia, Oudtshoorn en Riversdale.”
Na korte discussie voreenigt de vergadering zich met bet voorstel.
~
Hot personeol der volgonde Oommisoi~n wordt flu benoemd :—
Commissie om den Superinteudent-Generaal van Onderwijs to outmoeten: Di. J. H. Hofmeyr,
Snholtz, A. J. L. Hoft:neyr, D. J. Piennar, A.zn., en W. A. Joubert~
Voor Tractaat-verspreiding: Di. C. F. J. Muller, C. Murray, J. R. Albertija en Leipoldt.
Van Collectanten voor hot Hugenoten Gedenkteekon: Di. G. A. Mueder, A. J. L. Hofmeyr,
P. D. Rossouw, W. P. do Villiers en B. Pienaar, R.zn.
Om to rapporteeren over eon Algemeen Sustentatlo Fonds: Di. 0. F. J. Muller, J. W. Louw,
P. J. Pienaar, B. Marchand en A. A. Weich en Ouderling Morkel.
Voor het Arboids-Bureau: I)i. A. J. L. Hofmeyr, B. Pionaar, A.zn., D. Marchanci en J. van
Heerden.
Voor do Arbeido-Kolonie: Di, B. Marohand, W. Murray, C. Leipoldt, D. S. Botha, H.
Muller en P. MeLachian:
~~
Na de pause doet Do. J. H. Neethling, H.zn., ondorsteund door Do. W. P. de Villiers, dit
voorstel: “Dat in Art. 158, 4, do woorden ‘benevens do corn van £4 4.’ geroijeerd worden; en
dat Art~ 188 worde geschrapt.”
Eone korte diseussie hoeft plants, waarna over elk deel van het voorstol afzonderlijk gestemd
word~, met dozen uitslag, dat geen der deelen aangenomen wordt.
Ideroternintng ~“
Do. Van do Wall licht flu hot volgende voorstel toe, waarvau hij eenigo woken ge1ed~n had
~ “~ kennis gegeven: “Do volgende verandering in bet Reglement op do verkiezing van loden des
Kerkeraads worde gemaakt: In Art. 12 (10) d, wordon do woorden ‘door uitloting,’ veranderd
~n door herstemming over zoodanigo namen.”
Door den Scriba gesecondeerd, wordt hot kortelijk besproken, waarna hot do goodkeuring der
vergadering wegdraagt.”
“l.a Meeneriarn.”
Ret “In Memoriam,” door do daartoo benoemde Coenmisslo opgesteld, wordt gelozon en
terstond goedgekeurd. Hot is van den volgenden inhoud: (Zie Bijiage F.)
B. en~it~ ]tnbelBet volgende voorstel wordt flu door Do. Steytler gedaan, en na eenige aanmerkingen aange
nomen: “Do Synode dringe nan bij do leden ouzer Kerk op meer belangstelling in do werktaarn
hedon van hot Britech en Buitonlandoch Bijbelgenootschap,” waarbij ook do Z. A. Bijbelvereeni
ging later ge~oegd worth.
Bone circulaire, in nasm dor Generale Synode van do Gereformoorde Kerken in Nedorland
door W. H. Gispin en Dr. A. Kuyper goteekeud, wordt ann do Mo’~1oratuur overgegeven, ter over~
weging en beantwoording.
Cm. ~\er do
Do nieuwe Commissie over Zaugwijzen zab aldus samengesteld zijn: Di. J. H. Neethling,
Zangaejzen.
~ W P. do Villiers, W. A. Joubort, A. J. L. Rofmeyr, J. W. Louw, B. Bosman en H.
Muller.
Bet volgendo voorstel wordt door Do. J. H. Neethling, H,zn. ingediend en ondersteund door
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Us. Rossoaw: “Dat bij elke volgende Synodale Vergadering, op eon welgelegon dag, or gelegen. ~pn~oo.
held zal worden gegeven aan vertegenwoorthgers van do Ned. G+eref: Zending Kerk, om do ver- Kerk.
gadoring to ontmoeten en too to spreken.”
Do vergadoring vereei~igt zich met dit voorste.
Een sehi ijven van don Voorzittor des Korkeraads der Ned. Ger. Gemeente Jamestown vraagt On~i, v. ci. flor~t.
om dispensatie van Art. 14, 14, opdat do Ouderling E. van der Horst, die vrooger ala Diaken
gediond had en ontniddolijk daarna Ouderling was geworden, nb zoodanig bovestigd knune wor
den na zijue berkiezing tot dit arnbt.
Do vergadoring moont dat in dit geval geeno dispensatie noodig is.
Do gemeor~te Moltono wordt voor hot Prodikanten Ponsioen Fonds, op voorstel van Us. Aiheit, Gem: ilioltenoin
in de vierdo kiss geplaatst, nadat een amendement van Pa. P. Pionaar, A.zn., gesecondeerd door
Kiab.
Us. Van do Wall, om dit aanzoek naar do Synodale Commissie to vorwijzon, afgestemd was.
Do kiassifloatie van do jongere gemeonten voor dit Fonds wordt ann do Synodalo Commissie ~Gaesi~ieatie door
overgolaton.
Op aim verzoek wordt aan Ps. Albertijn verlof gegeven, om, indien do Heer ons spaart tot
cene volgendo Synode, en zij nog in do Groote Kerk zitting mocht houden, met ~a of twee mode
broeders, voor oono botoro inrichting der zitplaatsen te zorgen.
Hot voorstel van dankbetuiging ann do Regeoring, waarvan do Scriba vroeger hoof t kennis
~
gegevc n, wordt nu gelezon en terstond bij acolamatie aangenomen: (Zie Bijiago ~)
J3eeluiten in cake
Het bohartigen van do besluiten, in verband met hot Onderwl]s genomen, wordt toovortrouwd t Onderwiis
ann do Synoda!e Opvoedings Commissie.
Do vergadering besluit dat do brief aen Zondagschool Ondorwijzers en Ondorwijzeressen tot
wdks uitztnding besloten is, zal opgesteld worden door en uitgaan van de Synodabo Commissie
voor Zindagscholen.
Ala afgovaardigdo naar do volgende Synodo der Ned. Herv. of Geref. Kerk in do Transvaal, Afgevaardigcla
wordt do Scriba benoemd; en abs zijn Socundus, Ds. 0. Rabie.
near Traneveal.
Naar do Synode der Kerk van don Vrijstaat wordt afgevaardigd Pa. G. A. Scholtz; en ala
&cundus, Ps. 0. F. J. Muller.
Do vergadering bepaalt nu dat do volgendo Synode over drie jaren sal gehouden worden, en
wel to Kaapstad, zullende do dag der bijeenkomst zijn Dondordag in do derde week van October.
Eon brief van den hoer H; Van Wijk, nit do Transvaal, wordt golozen, waarin onder do nan
dacht der vorgadering gebracht wordt do toestand dor heidenen aan don kant dor Kalahari
woestijn.
Wordt besboten dozen aan do Buitenlandseho Zending Commissie tor hand to stellen, om daar
over to beslissen.
Er heeft flu eon adjournernont tot hoden avond plants.
To zoven ure tredon do loden dor Synode do Kerk binnen, terwiji Us. W. A. Joabert den
kansel bokbimt om bij do openbaro pleebtige sluiting der vergadering voor te gaan,
Hij laat zingon Gos. 3: 3, leest Openb. I : 8—20 en III: 7—13, on gnat vo’ór in hot gebed.
Nadat weor gezongen was en wel Uez. 149 : 5, houdt hij eone doelmatigo rode, naar aanleiding van
Openb. III: 11. Hij mat dasrop zingen Goz. 77: 4, en sprookt voorts den zogon nit.
Tot andero noodzakelijko workzaamheden terugkeerondo, wijst do Voorsitter or op dat in eons
doe vorige zittirigon bosboton is, dat de Kerke-Kantoor Commissie do verhooging van hot salaris
van den Zaakgelastigdo in overweging son nemen, on vóór hot aluiton dor Synode er over rappor
teeren ; en zegt dat, om verschillende redenen genoemdo Ooniniissio nan die opdraoht niot hoof t
kunnen voldoon.
Do vorgadering verleent nu ann doze Commissie volmaclit om in doze zaak beslissend to
handolen.
Aan do Korke-Kantoor Commissio wordon, in gevolgo hot heden namiddag gevallen beslait,
“dat twos of drio loden der Synode aangesteld sullen worden, cm met gonoemde Oommissio samoa
to werken, tsr verkrijging van oeno oigon drukpers voor do Kerk,” Di. Stoytler on B. Marohand
voor dit dool toogevoegd.
De vergadoring bosluit dat ook voor do Synode der Kerk in Natal eon afgevaardigdo sal wor
den aangewezen en bonoomt ala zoodanig Us. J. R. Albertijn; en ala zijnon Secundus Ds. J. H.
van Wijk, van Swellendam.
Do Synolale Commissie wordt gemachtigd eonen afgevaardigde, in naam der Kork, naar do
vergadoring der Presbyteriaansche Alliantie to zonden, indien zuiks zonder kosten voor do Synodale
kas geschieden kan.
~
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Do. 3. El. van Wijk van Murraysburg wordt benoen~d om bij do volgende Synodale Vergado.
ring do rede bij do smiting uit to sprekon; terwijl als Secundus daartoe aangewezon wordt Ds. G~.
van Niekerk.
Op voorstel van Do. A. 3. L. Hofmeyr, betuigt do vergadering haar hastelijken dank nan d0
Kerkeraden en Gemeenten onzer Kerk in do Kaapstad voor do hartelijke ontviingst nan do Synode
gegeven, en voor vele blijken van broederlijke liefde door loden van hen ontvangen.
Eindelijk spreekt do Moderator eon krachtig en hooggewaardeerd slotwoord der vergadering
toe.
Do kiadnotulon worden gelezen, waarna Do. Truter hot daukgobed doet.
Geresumeord en onderteokond op hodon, den 29ston November 1894.

BIJLAGE

A.]

Dc Ondergeteekende ver~oe7~t met verschuldigden cerbied dat b~J de Handelingen clezer Hoog-Eerw.
Vergcictering opgenomen zuflen worcien de volgende redenen waurom hij in dc mindeuijeici
geslemd Iteeft in zake liet besluit cler Synode ten opzigfe van itet Iiuiven met de overlea1ene
vrouws z’uster.
—

1>e. Muller in
zak~het~Wen
Trouw~ zuster.

—0—~~---—

1. Omdat hij meent dat do huwelijksbetrekkingen in Leviticus 18 vermeld, die Gods oordeel over do
Kanaanieten bragten, evenzeer mu Christenon verboden zijn, daar do zedolijke mantetaf voor Chriatenon took
onmogelijk lager gesteld kan worden dan voor heidonen en J odon.
2. Omdat z.i. de in Leviticus 18; 0 voorkomendo woorden: “nabeatanude zijns vleeschea” evenzeer zion
op ltuwelijks verwanteehappen, zoo ala blijkt nib vezzen 8, 14, 15, 16, 17 on voorts nib Ruth 2: 20 en 3: 12.
3. Omdat z.i. het duidelijk is dat Leviticus 18 moor gevallon behelat dan uitdrukkelijk genoemd worden,
en hot even duidelijk is dat wat ann den man vorboden is ook verboden is nan do vrouw. Zi~ versen 7, 10,
13 en 14.
4. Onidat zi. volgens dit beginsel hot verbod aan eon brooder om do woduwe van zijnen brooder to trouwen

(vera 16) ovenzeer eon verbod is ann eene zuiter om den man van hare overledene zusber to huweu.
5. Omdat z.i. do betrekking tusachon twee brooders en de vrouw van den cenen dezelfde is ala tusachen
twee zustera en den man van do eene, en wab eon “onreinighoid” (Leviticus 20: 21) voor den brooder is onmo
gelijk aan do euster geoorloofd kan zijn.
6. Omdat z.i. do woorden “die twee zullen eon vleesch ziju” be kennen geven, dat do bloedverwanton
des eonen die van do andere worden en dit verwautsehap niot door den dood vernietigd wordt, daar anders do man
na den dood zijnor vrouw ook met zijne sohoonmoeder of atiefdochter zon kunnen trouwen.
7. Omdat do wettigheid van twee zusters na elkander te trouwen nergeris verklaardwordt en z.i. do
govolgtrekking die men nit Leviticus 18 : 18 maakt uiterst twijfelachtig en in strijd met vera 16 is.
8. Omdat doze tegenatrijdigheid wegvalt wanneer men or op let dat in vera 16 verboden wordt hot trouwon
met twee zua~era na elkancler en in vera 18 hot trouwon met twee zustors to ,gelijk, zoo ala Jakob gedaan had.
9. Omdat volgens vera 17 hot eene sc1sande~ijJce daact is om eerie vrouw en hare dochter to trouwen, onidat
“zij nabestaanden sun,” en het z.i. duidelijk is dab men evenmin twee zustera, die volgena vera 16 elkanders
nabeataanden sun, trouwen mag zonder eerie schaudelijke daad to plegen.
10. Omdat door hat wettigen van zoodanige huwelijken men niet alleen hot faznilieleven verstoort, maar
do geheelo huwelijks wet ouzeker maakt, daar dezelfcle gronden die nit aangevoerd worden om eon huwelijk met
de overledene vrouwazuster to wottigen, aangoyoord kunnon worden ten gunate van andere thans verbodene
huwolijken.
Kaapstad, November, 1894.

CHE. F. J. MULLER,

Bijzios B.]
so li~poet
(‘em. ever GsCsd.
omirw. eu zer~(IC1U-LXamOn.

Tweec?e Rapport van de C’ommissie over het &‘odsdienstondei•wijzerg en het Zendeflng.~.examen..
Met hot oog op do wijziging in hot vorig rapport giateren aangenomen door do HoogEerw. Vergadoring,
stelt uwe Commissie voor :—
I. Dat nan bet einde van hot nieuwe Artikel 214: 1 bijgevoed worden do woorden : “ En dat hj, na vooraf
eon Adnuiaaie.examen gelijkataande met hot tegenwoordig Elomontaire Universiteita.oxamon to hebben afgelogd,
drie jaren lang nun do Opleidiag school to Wellington geabudeerd heeft.”
II. Dab in eon voetnoot onder bovengenoemd Artikel, do vo~geude woorden zullen wordon geplsatst :—
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Do Commissie zal ecbter ook applicanten die zich, naar haar oordeel, longs eon anderen weg op bevrodi.
gende wijzo bebben voorbereid tot dit examen mogen toelaten.
Do bopaling omtrent do driejarige enrois en het admissie.examen tot cia Oploiding school sal niot voor hot
jaar 1896 worden toegepast.
Met hoogachting noemen wij one,
Uwe dienotwillige dienaree,
D. S. BOTHA.
J. R. ALBERTIJN.
W. MURRAY.
C. HABIB.
A. J. 11 HOFMEYR.
A. A. WEIGH.

BI~LAGE

C.)

Concept Antwoorcl op 1ie~ schri~jven~ van de Synode ‘am Kaffrar~a in verband mct do T~rUe .Kerk
van Schotland,
Hot volgende hebben do ondergoteekenden ale concept autwoord op bet schrijven dor Synode van Kaifraria
mm do Synodo voor to stellen :—
Do Synode wenscht aangetoekend to hebbon dat zij met diepgevoolde danhbaarheid kennis neemt van do
gevoelers van broederlijko belangetefling uitgedrukt in don brief namons do Synode van Kaifraria door den We].
Eerw. Dr. Bryco Ross en don Wel.~Eorw J. Don ondorteekend.
Do geest van eonheid welko onsen Broederen hoof i bewogen do vriendschappolijko vorhou4ing, die or tot
hiertoe tussohen do verschillendo takken der Presbyteriaanscho [Cork heeft beataao, to doen voortduron) vindt
bij haar woorklank. En zij draagt mits doze baron Seriba op, do zuster-groeto onzer Kerk to doon toekomen
aan once Broedors in hot geloof, die ondor do blanko bevolking in Kaifraria en in hot groote Zending-veld der
Vrije Kork van Schotland orbeiden.
Do Ned. Goref. Kerk beef t met innige belangstelling gadegeelagon do toegewijdheid van den Wel,-Eerw.
Dr. Stewart in zijn work to Lovedale en elders, en bidt dat do zegon Gods op hem en alien, die met hem in hot
zendingveld arboiden, moge rusten.
Do Synode verblijdti zich dot de aaugenamo verhouding welke tot hiertoe tusechen do Vrijo Kerk van
Schotland on do Nod. Geref. Kerk hoof ii bostaaa aanmerkelijk is verstsrkt goworden door den band die ons in do
Livlngstonia zonding aan elkander bindt.
Zij wenscht uitdnikkiag to gevon aan do groote vorplichting dor Nod. Goref. Kerk tegenover do Vrijo
Kerk van Sohotland voor hare zeor vriendolijko on ware Christelijke handelwijze ton opzichte van bet rending
werk der Ned. Ger. Kerk in Nyasaland, en aan hare ernstige overtuiging, dat door dezo handolwijze van do Vrije
Kerir van Schotlond eon belangrijke stap godoan is tot do zoo seer gewenschte veroeniging tussohen do vorschil
lende takken der Presbyteriaansehe Kork in Zuid-Afrika.
Met betrekking tot cohere pun ten aaugevoerd in den brief van do Synodo van Kaifraria wit do Synode veer
do aandacht ouzer Broedoren brongen hare beoluiten gonomon omtrent
(1)
(2)
(3)
(4)

Do Zending van den WeI..Eerw. Dr. Matthews,
Do Han deiwijzo der Vrije Kerk in Nyasaland,
Do Drank-kwestie,
Do Stichting van Arboids.kolonie~n,

Copieën waarvan hierbij wordon ingesloten. Zij verzoekt do medewerking en gebedon van once Breeders
in Kaifraria, opclat doze besluiton ten natvoer megan worden gebracht.
Do Synode gevoelt dat hot ala bewijo van gebrek aan daakbaarbeid zou kunnen worden aangemorkt indien
ci] nahet nit to spreken hoar gevool van dope verplichting jegens do Breeders in Kaifraria van wego do ware
Chrzsteiijko belang8telhng die nj betoond hebben in hot lot van cohere armo loden der Ned. Geref. Kerk to Oost
London en Kingwilhamstown, De bore beloone hen rijkelijk veer hobgeen zij hobben godaan!
A. I. STEYTLER.
D. J. PIENAAR, A.zu.
B. P. 3. MARORAND.

~twoord an
S~io1ecr.
in Kaifnuia.
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Rapport cier Si~nodaie Cammissie over Mashonalanci.

~

torn. oor

~
i~i~

1IflI1~I.

1. Do Commissie is in correspondentie geweest met den Eerw. ICandidant H. P. Van der Merwe, dock
heoft van hem vernomen dab hij geene vrijmoedigheid hoeft zich boschikbaar to stellen voor bet work in
Mashonaland.
2. Zij is oventuigd dab er eene werke]ijko behoefte ann do geregolde Evangeliebediening bestaat. To
Buluwayo bevinden zich, volgens opgaaf van den Magisiiraat aldaar, circa 500 lidmaten onzer Kerk, in Masho
naland zijn or circa 60, terwijl do hoer 3. Martens hi een publiek schrijven verklaard heeft dat hot getal in
Gazaland 150 bedraagt.
3. Zij meent dat or gewichtigo bezwaren zijn tegen do zending van eon gevestigden Leeraar die
slochts voor eenige meanden in die gewesten werkzaam kan zijn, en wel o mdati do kosten verbonden aan
hot vervoer zoo grout zijn, en or goon gelegenheid is om hot work bohoorlijk to organisoeren, indien do iijd
zoo beperkt is.
4. Daarom oordeeht zij dot hot verkieslijker is eon oazor Propononten tot diii work of to zonderon, en heoft
zich in communicatio gostold met eon jeugcligen Brooder, dien zij alleazins goscbikt acht voor bob work.
5. Terwijt zij redenen hoeft om to vontronwen op do toegozegde gift van £200, zal or nog minstons £300
uit do vorschillende gemeenton onzer Kerk moeten bijgedragen worden, indian do Commissie do noodige
fondsen zal hebben om over to boschikken. Diii zal goschieden indian hot voorstel van Ps. W. Murray aan.
genomen wordt, en elke gemeente minstens £3 p.a. goeft, sal hot niet noodig ziju te trokken nit het Ponds
voor Hulpbehoevende Gemeenten, ton einde hot werk in Mashonalaud voont to zetton,
6. Met betrekking tot do “stands” die door vriendelijko bomiddeling van den hoer Van der Spuij voor
ooze Kerk verzokerd zijo, brengt do Commissie baron dank ann gomolden hoer too voor wat hij in dezo
heel ii gedaav.
ANDREW MURR&Y,
J. J. KOTZE,
3. H. HOFMEYR,
A. MOORREES.
Koapotad, November, 1894.
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Rapport call cia Gommissie over “Kerkbcde” ~ “Drukpers.’’
Hcog-Eerw. Heer,
Th~pport re Ter~:bi
in Dub-

Uwe Coinmissie hoeft do eer muts doze to rapporteeren
1. Zij is van gevoelon dat krachtigo pogingon moeten aangewend worclen om hat getal inteokenaren op do
Kerkbode vermeerderd to knijgon, ten elude do wekelijksche uutgavo to doon voontduren.
a. Diii zou o.a. kunnen gedaan wordon door doze raak bier in do H.Eorw. Vergadering met klem en
nadruk op hot hart van Leeroron on Oudorlingen to binden.
b. En ook door den Zaa1cgelast~gcle officieol nan to stellen ale verantwoordelijk Reëlacteur van de Kerkbocle.
Hij ml don voor mode arbeiders kunnen zorgen, en zoeken tie doen wat hij kan om hot bind ann
trekkelijk to maken, on vooral goedkooper dan thans.
c. Do Kerkelijke Kantoor Commissia, die heti opgedragen is hot solaris van den Zaakgelastigclo to
verhoogen, zal dan diii kunnen doen ook met bet oog op diii work, dien Wel-Eerw. Hear
opgodragen.
2. Uwe Commissie is niot tot bet besluit gekomen dat hot mogelijk is voor do Synodo om dadeiijk over to
gean tot bet aankoopon van een oigen drukpers.
Do Conimiosie achier stemt voikomen met den Zaakgolastigde in, dat diii eerie zeer wenschelijko zonk is.
Do Kerk moat haar aigen drnkpers hebbon, on ook hanr eigen boekwinkel, waanin elk lid zal kunnen vindea
boekon waaraan do Synode haro goodkouring beef t gehecht. Diii zal near do vorsproiding van goode on good
k~ope bookan helpen bevorderen.
Daarom goof ii uwe Commissie nan do hand do anustalling van twee of drio leden der Synode om met do
Korke Kantoor Commissie met bet cog hiorop werkzaam to zijn. Mocht bet doze Commissie gelakken eon
bepaald plan to beramen, of van eene goode galegenheid tot hot verkrijgen van ecn drukpers to hooren, don
zak nj do Synodalo Commissie doarvan konnis geven, die handelead zal optredon.
3. H.
13. P.
3. 0.
A. 3.

NEETHLING,
3. MARCHAND,
TRUTER,
L. HOFMEYR,
Scriba.
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Rapport dcv UominLs.sie om oem Woord to zeggem over do Ontslapeme Broeders.

Synode Anno 1894.

Do Vergadering neemt in hare Aeta op eon woord gewijd ann do ragedaehteriis van do volgende Broeders
die baar sedert hare laatsto bijeonkomst door den dood zijn ontvallen
Alloreerab (1) van den Brooder Leeroar
3. H. Du Pleseis, die twos entwintig (22) jaren long do Kerk tronw godiend heeft, niet alleen in zijne oigene
gemeento woar hij ten rijken zegon is gewoest, moer vooral ook in do Synode wanr hij, door zijne wijsheid en
voorzichtigheid gepaard met vurigen ijvor en ernst voel b~~~edragen heeft tot hot weislagon van do werkzaam—
hede~ der Kork; ten tweede (2) van den Brooder Leeraar 0-. W. Stogmann, jr., die vijf—en.-twintig (25) jaren lang do
Kerk in do gemeento aan do Hoofdstad en to Ondtshoorn trouw en met zegen gediend hoof b, en steeds eon werkanani
aandeel genomen heoft ann hot work der Kerk, en in den Hoore outsiapen is op aijne terugreizo van Maslionaland
waar hij op last der Hoog-Eerw. Synodo ging; voorts (3; van den Brooder Leeraar 3. A. Joubert die na trouwen en
gezegeaden arbeid in zijne betrekkelijk korte loopbaan in don bloei zij nor jarexa van den Hoer tot hoogeren work—
kring word opgoroepen; en eindolijk (4) van den Brooder Underling 0-. 0. 0-jo die op rijpen loeftijd in den Hoere
is ontslapen en die gedurende eene rooks van jaren lii dozer Synode is gewoest en haar trouw en ijverig gediond
hoeft in zijne betrekking ale Quwstor van hot Predikanten—Pensioen-Ponds en ale Lid van vole andere Synodalo
Commission.
“Do nagodachtonis des reohtvaardigen zal tot zogen wezen.”
J. R, ALBERTIJN,
W, P. ROUSSEAU.
Kaapstad, November 1894.
{B!JL~OE

InMemoriarn
ontslapeue 13.5.

G.]

Do vergadering wil dab in hare Handelingon melding zal woiden gemaakt van do vriondelijke uitnoodiging Dan1~be1ui~ieg
die do Syaodo van do Hooge Regeering des Lands ontvangen heoft om do worken van barmhartigheid on men- ~ Regecrin.~ IU
zake Robben Ri
schonmin, die to Robbeneiland ondernomen en steeds uitgobroid worden tor voorziening in do sehroiendo ~
beho~fton, on tot lenigjog van hot lot van da ongelukkigo molaatsehen, krankzinnigen on andore chroniech
kranken, die aldaar gehorborgd en verploogd worden, in oogonschoaw to nomen; en van do meer dan hartelijko en
guile recoptie, die der Synode op hot siland bereid is gewordon.
Do vergadering is van oordeel dat do Regoering door dit bewijs ‘van achting jegons do vertegonwoordigers
der Ned. Geref. Kork in Zuid Afrika niet alleen doze Kerk heêft geëerd, maar ook mannen van invlood nit alto
oorden van one land cone geschikto gelegonhoid verleend, om do bedoolingen dor Regeering to veretsan, haar
work to waardeoren en sterko drangredenon op to doen tot kroehtigo ondersteuning van hare menschlievondo
pogingen, on alzoo zich hot recht heeft verworven op de hartelijko ondorsteuning van den kant der loden ouzer
Kerk bij do bevordoring van hoar edel doel.—het verlichten van hot iijden der menschhoid.
Do vergadering vertronwt dat die pogingen in do tookomst met nog rijker vruchten zullen worden bekroond,—
dankt do Regeering voor hot bowije van vertronwen dat zij alzoo in do Synodo heeft gesteld, on voor hare gewil
ligheid om haar gezogeud work voor do ongolukkigen ondor ons yolk nog nit to breidon,—en wousoht dat bij
deze dankbetuiging nan hot Bewind, ook do naam gevoegd ml worden van onzen geachten Onder-Kolonialen
Secretaris, den wel-edelen hoer H. do Smidt, voor zoo grooto zelfopoffering en getrouwhoid door hem betoond bij
bet uitvooren dor plannen van do Regoeriug in dozen,

EEN~EN~DERTIG3TE

ZITTING-.

D~iiderdag, den 29sten Novenkber 1894.
Do Vergathr~ng wordt met gebel geopexad door Do. G. van der IVIerwe
Na het ziagen van (~ez. 52: 8, wordon do Notulen van gisteren geresumeord en onder~
teokend.
Do Actuarins heat het volgonde voorstel in: “D0 redevoering gisteren avond bij de sluiting
der Synode uitgesproken, wordt met hot oog op do belangon onzer Kork en do vaderlands-liefde
daarin doorstralendo in Do Kerk~ode geplaatst.
Door den Assessor ondersteund, wordt hot bij acelamatie aangenomon; waarop de Voorz~tter
Do. Joubort voor zijno rode dank zegt.
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In do Commissie voor hot Poofstomtnen Institnut wordt Ps. Albeit ale lid benoemd in plaa~te
van Ps. 0. S. Malan.
Do Actuarius dankt in naam van do Vergadering den Moderator, voor do bekwamo wijee
waarop hij do Vergadering geleid heoft.
Door Pa. J. H. Neothling, H.zn., gesecondeord, wordt dit voorstel bij acclamatio aangono~
men, door hot opstaan der loden.
Do Moderator betuigt der Vorgadering zijnen hartolijkon dank voor hare alzoo op niouw be
toonde liefde.
Di. Retief en A. B. Cilliers ontvangen don dank dor Vergadoring, voor hun work ale leden
der Commissie voor do Rekeningen.
Tevens wordt beeloton dat dankbetuiging genotuleerd sal worden jogons nile Commissi~n die
voor doze Synode eon of ander work heeft godaan, en goon specialon dank mochten hebbon ont’
vaugon.
De Scriba en Assistent Seriba worden bedankt voor hot work dat zij hebbon godaan, terwiji
tevens besloten wordt, dat hotzeifde gosohenk ale bij do vorigo Synode hun gegovon was, thans
weêr aan hen gesohonken sal worden.
Ook den Assessor on den Actuarius wordt dank gozegd voor het work door hen voor doze
Synode gedaan.
Do Moderator laat zingen Gez. 127 5, doot hot slot~ebed, en spreokt don zogen nit,
Geresumeerd en onderteokend op hedon, don 27sten November, 1894.
ANDREW MURRAY, Mod. Synodi.
A, MOORREES, Assessor.
J. J. KOTZE, Actuarius Synodi.
J. H. HOFMEYR, Scriba Synodi.

DE HERDERLIJKE BRIEF.
Do Leoraren en Onderlingen der Ned. Geref. Kerk
in Zuid Afrika, for Synodalo Vergadoring bij
eon gekomen, aan do G-omeenton dior Kerk,
ZALIGHMD!
Geliofde Broedors in den Heere
Jezns Christus!
Daartoe in staat gosteld door den Heero der
gemeente, hebben wij hot gewigtige work aan one
opgodragen, mogen beginnen en ten einde brongon.
In geen geringo mate werdon wij tot ernst go
stomd door do kraehtige roepstemmen, wolke tot one
kwamen, door dion tweo ledon der vorgadering door
den dood aan do Kerk werdon ontrnkt. Wij gevoe1~
den do kracht dos woords: “Werkt zoolang hot
dag is. Do naclit komt, wanneor nietnand werken
Do vntcht onzer beraadslagiugon wordt openbaar,
onder anderen door dezen brief, welken wij in ‘s
Heeron naam tot U rigton. Sommige der gewigtigo
werkzaamhodon, botraffonde hot rijk doe Heoren,
welke onze aandacht hobbon bezig gehonden, worden
in dezen vorm U voorgelegd.
En mogt dit sohrijvon niet sleohfs eon vorm
blijken to zij n, maar weerkiank vinden in uw aller
hart.
Wel zijn wij one bowust van tekortkoming
en gobrek in dit belangrijk work. Niot minder, aan
do andere zijd~, zijn wij ovortuigd van de leiding des
Heiligen Geestes; on gesehiedt hot zondor schroom,
dat wij hot volgonde voor uwe aandaeht brengen, met
betrekking tot one
Huisnaija,
GEMEENTELIJK, en
KERKELIJK leven.
1.—RET HuIsELIJK LEVEN.
Uit do godedionstige verslagon in onze vorgado
ring ge1ezon,hebben~wij met blijdsehap mogen vernemen van den zogen, door den Heere gesehonken op den
arbeid Zijner dienstknechton. Aan do andere zijde
wordon or bedroevendo foiten genoemd. Treden
wij hot huisgezin bnnen, dan vinden wi, wel is
waar, dat do hniselijke godsdionst in den avond
wordt waargenornen, on door do loden des gezins
bijgewoond.
Er wordt echter geklaagd, dat hot
reukwerk des gobeds, in voler geval, niet wordt
aangestok€n in den mnrgen van iederen dag. To
ver~eefs laistet men naar do kianken uit hot heiflg
dom des woor s van God.
Dit nu B o ders, moest &zoo niet zijn.
Dan, hot woord van God moot niet alleen in hot
huisgezin worde~ gelezon, maar ingeprem~ en aenye
~rezen, door woord en voorbeeld. Wij mogen niet
tevredon zijn met hot godsdienst o~derwijs in do
dag~ en do Zo~daoscholou.
Bij do verstandolijke
ontwikkeling dor kinderon dienen wij steeds to letten
op dat wat do ziel der opvooding gonoemd kan
worden, namedijk do onderwijzing in do leering on in

do vermaning des Heoron. En dit moot voorname
lijk in hot huisgezin plaats hebben.
Goon ouder
mag met jets mindor zich tevreden stellen dan do
behoudenis van al do kinderen des huizes!
Zij mooten gevormd wordon voor eeno hoogere
woreld. En dit dool mag bij al onzon arboid aan do
kloinen niot nit hot oog wordon verloron. Gobrek
hieraan draagt do wrange vruchten van oneerbiedig
hoid en onvorsehilligheid tegenovor God, en dat wat
Gods is, natn: Zijn woord en Zijn huis; Zijne
dionaren en Ziju work.
Daarbij laat do vorstandelijke ontwikkoling der
kindoren steeds rneor en moor eeno zaak des harton
zijn, opdat zij op waardige wijze hunne plaatsen
kunnen innemen en behondon nanet vroeniden, die
nit hot buiteuland instroomen.
Gij verLokert u
daardoor den dank van hot nageslacht.
Maar, nog eons Brooders, houdt in hot oog do
godadienstigo vorming der kindoron. Ziot toe aan
wio gij uwe kindoren ale onderwijzers en onderwij
zeresson toovertrouwt!
IL Hzr GEMEENTEI~IJK LEVEN.
Onze werkzaarnhoden mogen niet boperkt blijvon
bij do kleino genaeonte. Er is oene grootero go
meente, waarvan wij lidmaten zijn, en walker be
Jangon wij bohooren to zooken. Ozn one heonziende
dionen wij do vraag aan onszelven to stellon: Wat
kunnen wij doen i~
Do Hoero vorwacht, dat iedore rank in den wijn
stok vrucht dragon zal. Wij moeten zion verlost to
worden van do hatelijke zolfzucht, welke steeds
roept: “goof, goof,” en otis belot zelvoa to goven.
Zoeken wij steeds anderen ton zegen to zijn. Laat
ons bodenken, dat or onbekeerdon zijn in one midcZe~s,
zoowol als daar buiten; in do kerk, zoowel ale in do
werold, liggende in hot booze. Teder onderdaan des
Konings moot hot eon voorregt achten to werken
voor do belangon des rijks. Gelijk bovon gozogd
moeten wij daarmode eon aanvang makon in onze
naasto omgoving. Last hiertoe steeds dionstbaar
gomaakt worden, hot woord tot God, of hot gebed,
dat wij doen; hot woord van. God, dat wij botraehten
en uitvoeren; hot woord voor God, dat wij in Zijn
naam sprokon. Werken moeten wij. “Christas,”
zoo bert Gods woord, “beef t zich eon eigen yolk
goroinigd, ijverig in do goode worken.”
Esne kerk die niet workt, hoeft geon rocht tot
bestaan,” hooft eon Brooder in eene onzor zittingon
verklaar~i. En dit is eec waarachtig woord.
IlL—HEr KERKELTJK LEVEN.
Er is nog eon wijdere kring waarin wij one be
hooron to bowegon. Bij otis huiselijk on gerneento
lijke leven, besteab or ook zoo jots abs eon lcerkoiiflc
levon. In vereoniging met do Kerk ale eon groot
goheel, moeton wij onze kraohton wijden ann ‘a
Konings bolangen
Iiaat one eenigvn der ondernomingen noemon,
wolke wij ale Kerk hebben bogoanen.
Zendin,~y.
Voor able dingon denken wij nan bet grooto
werk, dat do Hoero nan Zijno gemoente hooft
opgodragen, on waaraan niomand zich han onttrok
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ken zonder sohado voor ziohzolvon, en als eon onge
hoorzame, gebrandmerkt to staan nan ‘s Konings
woord. Wij bodoelen het work dor Zendinq.
“Prodikt hot Evangolie aan allo creaturon” is het
bevel dat tot do belijdendo gomeente gorigt wordt.
Eu wel zoekon wij, in do nitvoering hiorvan, vrucht
op onzon arbeid, maar bovonal moot hot one to doen
zijn ‘s Koriings Woord to gehoorzamon,
Hoe gaarno hebben wij don Hoiland met one.
Willen wij one van die togenwoordigheid verzokoron,
dat wij dan Zijn woord doon. Immers bij dit bevel
hoeft Hij de belofte govoegd: “ En ziet, 1k ben met
iilioden al do dagon tot do voloinding der woreld.”
Nog moor. ‘t Is niot alloon eons zaak van zoif
bohoud. Er zijn hoogero bewoogredonon. One past
do vraag: “Wat kunuen wi] doen voor Hem die one
heeft liefgehad on zichzolvon voor one hoeft ovorge
gevon? Moesten wij er niet eons eor in stollen P
Moesten wij hot niot one hoogste voorrogt bosehonwen
mode to werken tot do bovordering van Zijn rijkP
Dan, Geliefden, laat one donken ann die volen, die
in onkunde ann den Zaligmaker loven. ‘t Is donr
eon sproker in onze vergadering herinnerd, dat bij
do landing ann onze stranden, moor dan twos hon
derd jarea geleden, do oprarendon eon kruis hebbon
geplant, waarin wij hot tooken moonen to zion, dat
zij Afrika voor den Gekruioigdo ale opoischton.
Laat one ale Kerk one opmaken om riaar dien oisch
het kruis van Christus to planten op do hoogten des
Heidendoms, en hot licht doe Evangelies to ontsto
ken in do nachtelijke duistornie van welke millioonen
nog in one weroiddeel omgoven zijn.
Oplei4ingsthoo~.
En terwiji wij hiorvan gewagen, willon wij
met
eon
enkel
woord herinneron
ann
do
kweekplaats voor do Zendolingon van onze Kerk:
Do Opleidingschool to Wellington. Wij vragon ii,
in den naam v~w uwen en onzen Hoiland:
Eorstons, cm awe voorbidding voor do loerlingon
on hunno ondorwijzers aldaar;
Voorts, dat gij die Inrichtiug wilt stounon door
milde bijdragen, naardat do Heore u heeft gozo
gend : en
Eindelijk, dat gij awe zonen, door don bore gern.
reopen, en dat wel ale vrucht op awe gebedon, gowil
liglijk znlt afstaan voor dat groote work.
Inric1iti~ng voor Doefstomrnen en Blinden.
Eon nuder work dat door one ale Kerk ondernomen
is, vindt gij ale boligchaamd in do Inrichting voor
Doofstomrnen on Blinden, to Worcester gesticht.
Niot zondor aandoening waron cvij getuigea van eon
examen dat or tijclens ouze zittiag plaats vond van
sedge leer liogen aldaar, blinden zoowel ale doof
etommon. Wij dankten God voor wat reeds voor
dozen godaan wordt.
Dezo Inrichtiug willen wij woder met veel liefde
en ernst a aanbovobn. Wij vragen om awe belang~
stolling in den vorm van uwe gebeclen, awe giften,
en awe rnedewerking om oujors, die zulko kinderen
hohben, op to wekken en to h~lpeti om ze to zenden.
Laat one bedeoken, dat wi] op doze wijzo nan oonigen
onzer ongelnkkigo medomenechen do helpendo hand

bieden.
Velon hanner immors moeten kosteloo5
worden ingenomon.
Hoe wordt voor hen origekond genot gesohept,
ongekond lioht ontstokon ; cone niouwo woreld voor
hen ale goopond. Hoe zijn wij lange dozen weg
modewerkors tot hot tijdelijk en eouwi~ geluk decor
mindor bovoorregten ! Niemand ontzogge zichzolven
dit gonot en dit voorregt door traagheid of zolfzucht!
Zon&zgzohool.
Dan, lent one met eon enkol woord wijzan op hot
work in do Zondagschool.
Door eene Commieeie daartoe aangesteld wordon
do programmon voor do lesson en hot work bezorgd.
Laat die in al do gomeenten worden gobruikt.
in vorhand hiermodo noonlon wij gearne do
K’indervri~end, eon klein Masndblad, dat door eon
leeraar onzer Kerk wordt uitgegeren met hot doel
em do leesluet bij do jengd op to wekken, en oudor
wijzors in do Zondagschool to helpen in do voor
beroiding der lessen. Ook dit blad wenschen wij nan
to bevolen. Thans kost hot 2s, 6d. per jaar. Bij moor
dere ondersteuning cal do prijs iog verrninderd kun
non wordon. Laat one door erustig gebed, getrouwe
voorboreiding en eon voorboeldig levee, zoeken to be
reiken hot dod dat wij one in do Zondagsschool stel
len: do redding der kinderen! Lange dozen weg
stounon wij onders on leeraren.
Nieinand vergete dat do tookomst onzor Kerk
grooteodeels afhangt van hat welelagen van den
arbeid can do jeugd!
Voordat wij van dit punt afstappen, verdiont hot
volgende awe aandacht :—
Gij cult met one betreuren hot gobrek aau liofde
tot Gods woord, tot ooze Kerk, en tot one yolk.
Ten einde nu dit te vorholpen, dient men moor work
to maken van do gelegoahoid voor Godedienst Ondor
wijs in do School ; on behooren ook ooze bol
landsche Gezangen en Psalmen geongon to worden,
naar zulke goedschiks ken geschi~ den,
En tsr aankweeking van eon gezoud nationalitoits
gevoel zijn wij van oordeel dat do Hollandsche taal
diont aangemoodigd to worden, en moesten eerstbogin
nenden onderwijs ontvangen in huone moedortaal.
Wij wenschon al do loden oncer hark op to wokkon
om too to zion, voor cooverre hot in hunno magt
staat, dot once taal, Koloaialo gosehiedenis en aard
rijkskundo, door middol van hot Hollandech onder~
wezen wordon,
Arms Blan/cen.
Nog mooten wij molding mckee van eene sank,
welko zeer ernstig door ore bosprokon werd. En
daarmedo wijzen ~vij op eon en stigen wond in
hot ligchaam van one volksb et an.
Wat wij
bedoelon kan moo gemakkeljk gissen. Immore
men moot blind zijn, indiOn men don vingor niet ziot,
welke zoo veel beteekonond wijet op once vorarmde
en verachterde land~oeooten,
Dc besluiten der Synode deeaangaando ziju wear
schiji lijk can do moosten uwer bekend. Althans
uwe afgevaardigden zullen for re>~tertijd do noodigo
inlichtingen volgaarno verschafPen~ Thans slechts
hot volgende :—Op do vraag, welke do oorzakea van
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ezon staat van zaken mogten zijn, hebbon wij be
‘ondon, dat hot misbrnik van sterkon drank ale eeno
[aarvan genoomd moot wordon.
Voorts is hot gebleken dat dit kwaad vooral door
Le buitonkantionon in do hand gewerkt wordt. Wij
~obbon om die rodon besioton de Regoering eerbio
liglijk to verzoekon die bronnen van onhoil to doen
lempon; en do Kerkeraden on Ringen op to wokken
lat zij zich boijveron tegon hot nitreikon van
Iranklicentios voor do buitenwijkon, en des noods
~laartoe ziob tot do Rogeering doe lands to wondon.
Laat one ale Volk en ale Kerk one opmaken om
~ezon wond gonozon to krijgen door alle mogelijke
middolon door do liefde aangewezen.
Hier is work voor uwe vadorlandsliefdo! Hior
is eon ontzaggelijk wijd veld voor uw nationalitoits
gevoel, om niot to spreken van oono Christolijko
verantwoordolijkhoid!
Niozuand elingero dit zinkend dool van one yolk
verwijtingon naar hot hoofd~ Laat alien vooleor
beido handen tot hen nitstrokken, om in den naam
dee Hooren to helpon en te redden
Bij don bilk naar buiten, en rondom one, bohoo
ron wij ook eon bilk naar binnon to worpen, en tot
onezolvon in to keeren, ten eindo nit to vinden wat
or bij one verkeord of gobrokkig is.
Krachtig
wordon wij deartoe opgoroepon door do zwara kas
tijdingen waarmede do Hoer one land heeft bozocht.
Laat one niet blind zijn voor do zonden welko one ale
yolk en ale kerk aanklevon. Laat one fist trachton
to bedekken do bloedendo wooden waardoor onzo
krachteu wegvlooijen, en wolko one ontsieron.
Donkt bij voorbeold aan do onthoiliging van don dag
doe boron, onkuischhoid, do zonde der onmafigheid,
het gobrek can liofde tot do waarheid, liefdeloosheid,
zelfe onder do Brooderen, zich ondor andoren oponba
rondo in hot naamloos geschrijf in do nienwebladen!
Beechouwen wij doze zaken bij bet lieht van Gods
woord. Gaan wij da~rmede naar hot kruis, waar do
heilighoid schittert en do liofde overwint. Daar,
mat one broken met iedere zonde, wolke one

bezoedolt: daar ook ondervinden do kracht van hot
blood tot bet levon der heiligheid!
Nog eons, worpen wij eon bilk naar binuon en
zooken wij to ontdokken do sluimerende krachton,
wolke tot eer van onzen God en tot redding der
wereld kunnen worden aangowend. “Wok op de
gave die in u is,” is eons vormaning, welke wet tot
eon’ Evangeliedienaar is gorigt ; zij is eehter van
zoor wijde toepassing. Ook ale Kork dienen wij do
gavon op to wekken, door den Heore in one gelegd,
en moest or niots ongobruikt worden gelaten, dat
dionstbaar ken ziju aan ‘s Konings bolailgen!
Uit vreos dat doze Brief to uitvoerig zal worden
zullen wij thans verzwijgen holgeen in eon vorig
schrijven is gemold, zooals once Theol. Kweekechool
to Stollenbosch; onze Normoalsohool in do Kaapstad;
do vele Inrichtingon voor hooger onderwijs op vor
sohoidene piaatsen in One land gestieh~, en allen mm
of moor in verband met once Kerk.
Wij sproken ooic thano niet van bet nut dor Jonge~
lingo Christeiijke Vereoniging, waar die op do rechto
wijze gedrevon wordt. Genoog, zoo wij a daarbij
doen opmorkon dat er overvloedigo gelegenheid be~
etaat voor ci do loden oncor Kerk om op do eene of
andero wijze zich nuttig to maken, en once onderno~
mingen to doon woislagon. Boveiaal, bat one elkan
der opwekkon tot aigeheelo overgave en toegewijd
heid aan den porsoon en hot work van den g~ zegen
den Heiland!
“Voorts, brooders, ai wat waaraehtig is, ci wat
eerlijk is, ai wet regtvaardig is, al wat rein is, al wat
liefolijk is, al wat wol luidt, zoo or eenige deugd is,
en zoo or sedge bof is, bodenkt datzolve.” En do God
des vredes zolve heilige u geheel on al, on uw geheel
oprechto geest, on ziol en iigobaam, words onberispe
lijk bowaavd in do toekomet van onzen Heere Jezus
Christus.”
“Hem no, die magtig is moor dan overvloodiglijk
to doen, boven al wat wij bidden of denkon kunnen,
near do kracht die in one werkt, Hem zij do beer
Iijkheid in do gemeente, door J~zus Obristus, in cUe
gesiaehten, tot alle eeuwigheid.—AI~1EN.”
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