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Ingevolge besluit van de laatstgehoudeue Synodale Vergadering, komen de
leden van doze Synode heden bijeen, en wel naar oproeping in het Offieieel Orgaan
der Kerk, in de Consistoriekamer der Groote Kerk des morgens to half tien ure.
Be aftredende Moderator, Us. A. Murray neemt zijne plaats a~s Voorzitter in,
verzoekt den Scriba voor te gaan in het gebed, en laat daarna zingen Ps. 146: 1.
Op verzoek van den Scriba wordt Us. I. F. A de Villiers hem als Assistent Assistent S~riba.
bijgevoegd.
IJit de opgevraagde geloofsbrieven blijkt dat ter Vergadering zijn opgehouden
Pre~entie1ij8t.
Uit Kaapstad, Dr. J. J. Kotze, Di. A. I. Steytler, Z. J. de Beer, F. X. Rooine, en L.
Hugo, en Oudd. P. Marais, en J. A.. Smuts.
Stellenbosch, Us. J. H. Neethhng, H. Zn., en Ouderling J. I. Marais, Theol. Prof.
Paari, Us. A. Moorrees, en Ouderling F. J. Joubert
Zwartlanct, Us. C. Rahie, en Ouderling C. do G-reeff
,,
Tulbagh, Us. J. A. Buchner, en Ouderling B. Lombaard
Graaff-Reinet, Di. C. Murray, en A. F. Loiiw en Ouderling F. J. Retief
Sweilendam, Ouderling L. G-. Swart
Caledon, Us. J. G. J. Krige, en Ouderling J. H. Kieser
George, Us. U. J. J. Rossouw
Uitenhage, Us. B. J. Pienaar, A. zn. en Ouderling L. J. v. Vuuren
Oradock, Us. J. C. Reyneke, en Ouderlirig A. P. Flough
Beaufort, West, Us. P. van der Merwe, en Ouderling J. A. S. de Wet
Somerset West, Us. P. J. Pienaar, en Ouderling J. W. L. Hofmeyr
Worcester, Us. W. Murray, en Ouderling S. J. Rabie
Somerset Oost, Us. J. H. Hofmeyr, en Ouderling P. B. Botha
Durbauville, Us. A. U. Luckhoff, en Ouderling J. W. Schabort
Olanwilliam, Us. 0. F. Leipoldt, en Ouderling P. G. du Plessis
Coiesberg, Us. G. A. Scholtz, en Ouderling A. M. Meiring
Wynberg, Us. A. J. L. Hofmeyr, en Ouderling J. P. Jurgens
Glen Lynden, Ouderling J. J. Bouwer
Albanie, Us. W. P. Rousseau, en Ouderling U. Roux
Stockenstrom, Us. A. Faure
Piquetberg, Us. J. N. Viok, en Ouderling J. J. Eksteen
Rive~sdcile, Us. W. A. Jouhert, en Ouderling A. C. de Wit
Bi~edasdorp, Us. B. Dummy, en Ouderling U. S. du Toit
Well’ingtom, Di. A. Murray, en J. R. Albertyn, en Ouderling J. F. Marais
Frins Albert, Us. A. G. du Toit, en Ouderling P. H. Louw
Richmond, Us. J. P. van Heerden, en Ouderling B. J. van Niekerk
:—.
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TJit Victoria West, Us. 0. A. Meacler, en Ouderling 0. J. de Kierk
Frwnsch flvek, Us. S. J. Perold
Mosselbcw~i, Us. U. Wilkocks, en Ouderling A. B. Munro
Burgersdo’i~p, Us. H. Muller
Galviiiia, Ouderling A. J. P. Hough
.I~Tapjer, Us. A. B. Cilliers, en Ouder]ing A. J. de Villiers
,, IIwmansdmp, Us. B. B. Keet, en Ouderling M. J Meyer
Namaqualand, Ds. W. S. E. Rorich
Ladismith, Us. J. W. Louw, en Ouderling P. 0. Langenhoven
Fraserburq, Us. F. Sypkens, en Ouclerling T. J. Townshend
Knysna, Us. P. H. MeLachian, en Ouderling M. P. v. Huyssteen
Hopefield, Us. J. H. Neethling, J. zu., en Ouclerling H. A. Louw
lUiddelbvrq, Us. G-. van Niekerk, en Ouclerliug F. Y. Smit
Aliwcd 1\~oord, Us. U. J. Le R. Marehand en Ouderling J. S. de Wet
Robertson, Us. A. MeG-regor, en Ouderling J. P. de Wet
Oacltsliooin, Us. 0. Murray, en Ouderliiig J. J. Schoeman
Dariini1, Us. I. F. A. de \Tilliers, en Ouderling W. F. Versfeld
Ale~amliia, Us. H. 0. de Wet, en Ouderling J. 0. WT. Human
Hope Town, Us. J. U. Louw en Ouderliiig B. J. H. Baclenhorst
Queens ~L~wn, Us. S. P. Naud~, en ()uderling A. C-. W. van Altena
Monta’pi, Us. J. C. Truter
(Jeres, Us. W. A. Albeit, en Ouderling cii P. J. van Wijk
Jansenville, Us. N. J. Brummer, en Ouderling E. F. Gouws
Sutherland, Us. W. J. Conradie en Ouderling A. Ylok
,,
Simomsstacl, Us. 0-. F. C. van Lingen, en Ouderling F. H. S. Hugo
Aberdeen, Us. U. H. Oilliers, en Ouderling 0. J. Grobbelaar
Ma~Taysberq, Ouderliiig H. P. van der Merwe
Heidelbiu’q, Us. A. B. Uaneel en Ouclerling C. de Wit
Dordreeht, Us. B. S. Botha, en Ouderling J. S. van Zijl
Hanocer, Us. A. H. Hofmeyr, en Ouclerling A. J. P. Burger
St. Stephens, Ouderling J. Esselaar
RiebeeZ West, Us. 0-. J. Hugo, en Ouderling P. v. d. Bill Smuts
TTilliersdoip, Us. P. T. Retief, en Ouderling W. P. Roux
Pearstoii, Us. C. H. Raciloff, en Ouclerling J. C. J. Lötter
Maclean, Us. E. C. Andersson
Lad’! Gi’ey, Us. I). Ross, en Onderling T. J. Ury
,,
(~~y Kerk, Ouderling P. J. Pietorse
,,
Victoria cii Peddic, Niernanci
Thikastad, Ouderling W. J. J. van Heerden
Philadelphia, Us. S. P. Mallierbe en Ouderling M. J. Louw
Rieheek’s Kasteel, Us. J. S. Haumaii, cii Oiiderling P. E. H. Hamman
,,
Willowinoie, Us. J. A. Beyers, en Ouderling P. A. Snyinan
Umiondale, Us. J. F, Botha, en Ouderling 0. 0. Kretzinger
Galitzdoip, Us. H. v. R. Barry, en Ouderling J. P. Nd
Dv Toitspa’n, Us. W. F. P. Marais, en Ouderling W. J. Marais
Kimberieii, Us. P. J. de Vital, en Ouderling A. R. Radloff
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IJit Philipsiown, Dr. S W. Louw, en Onderling C. J. M~rais
Bandy OnsI, Us. F. W. R. Gie
Gainarvon, Us. W. P. de Villiers, en Ouderling D. J. S. Brftwer
Noo~der Paari, Ouderling U. P. H. de Vilhiers
Steynsbwiq, Us. W. H. Boshoff, en Ouderling A. L. Bo~ha
Maraisburq, Us. J. H. Krige, en Ouderling J. S. F. Botha
Steytierville, Vs. J. E. T. Weitz, en Ouderling D. J. Senekal
Van Bynsdo~p, Us. R. H. T. v. d. Meulen, en Ouderling L. E. Schreuder
Bnitstown, Us. H. P. v. d. Merwe, en Oucherhing H C. van Niekerk
Prieska, Us. R. .J. van Niekerk, en Ouderling H. A. Slier
Amandelboom, Niemand
Nieuw Bethesda, Vs. A. A. Weich, en Ouderling J. A. Retief
Portéruille, Us. M. C. Mostert, en Ouderling J. A. P. Laurie
Gouclini, Us. J. A. Maiherbe, en Ouderling I). P. H. Jordaan
Groenep nut, Us. E. Z. J. de Beer, en Ouderlin~ J. A. Barn
1lfoor~’eeslurrj, Us. J. U. Retief, en Ouderling G. W. U. Rust
Bau~ydaie, Us. G. P. v. d. Merwe, en Ouderliug J. L. van Deventer
Petnusuille, Us. P. J. A. de Villiers, en Ouderling A. P. J. Fourie
Orequastad, Vs. J. W. Meyer
T47aruenton, Us. P. J. Perold, en Ouderling D. J. Vorster
,, Moiteno, Ouderling J. J. van Zyl
Vent erstad, Us. A. J. Pepler, en Ouderling H. U. Vi]joen
Laingsbu’iq, Us. W. de V. de Wet, en Ouderhing M. Koorts
Klein Boetsap, Us. J. J. Ackerrnann, en Ouderling H. J. 0-riesel
Gedarville, Us. H. W. Oeyer, en Ouderling G. Myburgh
,,
Kenhardt, Niemand
,,

,,

,,

Adelaide, Vs. A. F. Malan
Umtata, Ouderhing rp L. Kriel
Elliott,
Us. Kerk,
J. C. Ui.
du Plessis,
en Ouuerling
C. U. Aucamp
Dc lTieuwe
C. F. J. Muller,
en U. Bosman,
en Ouderling T. J. R. Hofineyr
Ste ‘~kctroom, Us. W. U. Joiibert, en Oiiderhing W. A. de Kierk
Ron~1ebosch, Us. B. P. J. Marchand, en Ouderling J. G. L. Ureyer
James Town, Us. T. J. Meyer, en Ouderling J. Venter
Rhodes, Niernand
Strydenburq, Us. G. J. Malherbe, en Ouderling H. J. Liehenberg
Krnisvallje, Vs. J. H. van Aarde, en Ouderling F. J. Botma
Vosbueg, Ouderling P. J. A. Vos
1~ieuwoudtsviile, Niernand
Douglass, Ouderling P. F. Jacobs

Wordt gelezen een brief van Us. J. H. van Wijk van Murraysburg nit Schothand geschreven, waann hij niededeelt dat er flog geene verbetering in zijn gezondheids toestand gekornen is, zoodat hij tot zijn leedwezen de vergaclering niet zal
kurinen bijwonen.
Daar er geeiee aanrnerking op de ingekornene geloofsbrieven gemaakt worden,
verklaart de Moderator cie Vergad~ring voor wettig geconstitueerd.

Brief van P~. J.
f~ van Wyk.

Vergadering

ge

constitneerd.

A
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I’iechtige

Kieziug
i

eta ot

Er beeft flu een adjouruemeut plaats tot Iialf-twaalf ure, als wanneer de ver-~
gadering zich in orde stelt en do kerk bimientreedt.
opeTe twaalf ure beklimt de Moderator den Kansel, laat zingen Ps. 118 : 7 en leest
Ps. 46. Na korte voorafspraak en bet gebed laat hij wederom zingen Gez. 93: 1,
waarna hij ecu doelmatige rede uitspreekt naa.r aanleiding van Matth. 28: 20, aan
bet einde waarvan hij eeii kort woord richt tot zijne Excellentie dell 0-onverneur, do
leden van bet Ministerie, en andere Civiele en burgerlijko ambtenaren, zoowel ais tot
de versehillende Ohristelijke Kerkgenootschappen die alien de plechtigheid met hunne’
tegenwoordigheid vereeren. Na gehed is dc siotzang O-ez. 96. I)e Vergadering
adjourneert na bet uitspreken van den zegen tot 3 ure.
een
Wederoin bijeengekomen, gaat de Yergadering over tot bet kiezen van eenen
Moderator. TJit de opgemaakte Nominatie~lijst worcit. met volstrekte meerderheid

van stemmen, Ds. J. H. I-TOFMEYR als zoodaiug gekozen.
Tot de kiezing van een Assessor overgaande, wordt ecu nieuwe Nominatie-iijst
gevormd, waaruit Us. A. MOURREES dadelijk a.ls Assessor herkozen worth,.
Daar er nu ecu nienwe Seriba moet gekozen worden, valt do keuze 01) Ps. (~. F.
J. Mr~iiiu~, uib eon tweetal bestaande uit hem en Ps. J. A. Scholtz.
Be Nieuw gekozene Scriba verzoekt op grond van redenen die door hem
genoemd worden, dat bet hem vergund worde. de hem aangebodene bet.rekkiug niet
t.e aajavaarden.
Op eenen wenk van den Moderator, laa.t hil zich (‘to keuze voorloo
pig gevallen, met de verstancihoucling dat, indien liet hem rnoeht blijken dat zijue
bezwaren onoverkornenlijk zijn, hij op aanst. Dinsdag de vrijheid zal mogen hebben
terug te treden.
‘Dankbetuiging
Dc aftredende Moderator spreekt mi een ‘WToord van dankzegging tot do
van en aan den
afttedenden ~io- Yergadering voor do hefde en medewerkrng door vorige Synodeii hem verleend.
det ator.
\Ti~r dat hij den stool verlaat riebt do Aetuarius in naam der Yergadering ecu
woord van dankzegging tot hem voor de aan de Synode en do Kerk door hem als
Moderator hewezen diensten. Be nieuwe gekozene Moderator, Assessor, en Scriha
nemen hunne pinatsen in, waarop de beide eerstgenoemden elk eon woord van
dankbetuiging tot de leden riehten voor bet vertrouwen dat zij hen hebben bewezen,
in bet aanbiedeu van doze eervolle doch gewiehtige betrekkingen.
Meerdere geloofs0-edurencle deze zitting worden geloofsbrieven ontvangen waaruit blijkt, dat naar
brievennageleverd. do Vergadering afgevaardigd zijn: uit Fransch Hook, Oud. J. P. Kriel, nit Kimberley,
.

.

-

Oud. A. R. Radloff, en nit Philipstowri, Oud. 0. J. Marais, die allen tegenwoordig zijn.
Do \Tergadering bepaalt dat de zittingen zulleii zijn ‘5 morgens van ho~f tie~i ~ot
half ii~n en ‘s narniddags van hal~t ~1rie tof z’~jf ‘in~.
Ontvangst
vaia
Wnrdt. besloten dat de afgevaardigden der ziisterkerken ill de Transvaal en
tfgvv.der zuster. Natal die hunne geloofsbrieven bebbeti ingediend, de \Tergadering op morgen zullen
toespreken, zijnde, door de Ned. Geref. of Her. Kerk in de Z. A. Republiek afge
vaardigcl Us. A. J. B. Albertyn, en door de kerk van Natal, Us. H. F. Sehoon.
Be kiad notnien worden gelezen, waarna het dankgebed gedaan wordt door den
Assessor.
Geresumeord on onderteekend op heden den 1 5den clag van October, 1 897.

Duuederzittingen.

TWEEDE

ZITTING3

TTrijdaq, 15 October, 1897.
Be Scriba doet het gebed, waarna de Notulen gelezen en door de leden onder
teekend worden.
Ter \Tergadering versehijnen Ds. lvi. (~. Botha van de gerneente St. Stephens, Niouwe leden cam
aismede de Ouderling MT. B. Snyman van Maclean, wiens geloofsbrief gisteren inge- ge1come~~.
diend werci.
Kennisgeving wordt ontvangen van (len Ouderling van Elopefield, dat hij door Oud. d Hopefield
ongesteidheid verhinderd wordt de Vergaderrng bij te wonen.
v~1
U
Wordt besloten de Vergaderirig ‘s morgens met gezang zoowel als met gebed !iez~ ~ij•epen.
to openen.
Op voorstel van Underling .1. P. Kriel wordt besloten, dat er namens de Synode inieF ann Us.
een brief van deelneming gezonden worde aan Ds. J. H. van Wijk in antwoord op van Wyk.
zijn sclu~ijven, dat liil de Vergadering niet zal kunnen bijworien, en een telegram ‘r ole gram
nan Oud-Ouderling P. J. Jonhert van Coiesberg in ammtwoord op het zilne gisteren OndOud. joubert
ontvangen.
Be Moderator leest een teleoTam nit Carnarvon vaii de Conferentie der Rhijn.- Te~~egra~1
Rin1nsche Zende
van
sche Broeders, der ~ergadering lieu en zegen op haar werk toewenschende.
linden.
Besloten ook cut telegram te beantwoorclen.
Ret Reglement van Orde (Art. 12) wordt mi geh~zen, waarna bet Rapport van ~ ~Se~iba
den Scriba dem Synodale Comuiissie in behandeling komt. (Bi~lage :3.)
Be Vergadering besluit No. 11 van genoemd Rapport, hanclelende over de Inli5ving van Vry.
inlijving van de gemeenten Vrijburg en Mafeking hij de Ned. Ger. Kerk in de Kaap ~ en
Kolonie, in verband met Beschrijvimigspunt No. 1 van bet Schema te besprekeri.
Us. E. Z. J. de Beer, gesecondeerd door Ds. A. McGregor, stelt voor: “de aanhe
veling der Synodale Commissie opzichtens bet aanzoek van cle gemeenten Vrijbnrg,
Ivlafeking en IJpington om onder de Gemeenten onzer Kerk te worden opgenomen,
worde door de Synode aangenomeu.”
Bit voorstel draagt de goedkeuriiig der groote meerderhei I weg.
Inhchtmgen worden gevraagd betreffende zaken voorkomende onder Nos. :3 en
16, door den Ond. F. H. S. Hugo; op No. 2 door Di. E. Z. J. de Beer en C. Murray,
en op N9. 17 door Us. E. Z. J. de Beer, waarna bet. Rapport met den dank dcv
Vergadering aangenomen wordt.
Ret Rapport van den Actuarius Synodi wordt gelezeri. Be Vergadering besluit ~pP~~t van
alleen cle inhorids-opgaven van de Briefwisseling en Aanteekeningen voorkornende
onder No. 4 tehooren.
Baar de tijd nu gekomen was your de afgevaardi~den van de Zusterkerken uit Afgevaa~digden
de Z. A. Republiek en Natal, on-i, overeenkomstig het 1~sluit van gisteren, de XTerga~ ~
dering toe te spreken, wordt de gelegenheid daartoe gegeven, eerst nan Us. A. J. B. toe.
Albertyn, en daarna aan Us. H. F. Sclioori; waarna de Vergadering, bij monde van
den Moderator, hun in hartehjke bewoording hare erkentelijkheid voor deze blijken
van helangstelling betuigt.
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Na de pauze wordt de behandeliug van bet Rapport van den’ Aetuarius voort
gezet, en nadat hij op verdere vragen antwoord had gegeven, wordt hot op voorstel
van Us. W. P. Rousseau met dank aangenornen.
Vraag van Ds: ~
Op eene vraag van Us. J. ~W. Louw, of er aai de afgevaardigden nit de Z. A.
~;:tt~ Republiek en Natal een zekere som uit do Synodale kas voor verhlijfkosten zal worden
Afgevv.
betaald, wordt besloten om doze vraag als Motie van Orde op aanstaanden Maandag
Rapport v. Scriba
Synod,.
Rings Seribas ge
op rt.

te behaudelen.
Ret Rapport van den Scriba Synodi wordt gelezen.
Be Voorzitter als afgetreden Scriba wijst or op. dat sommio’e Rino’s Scribas in
—

b

het verledene verzuimd hebben aan Art. ii. cier Korkewet to voidoen. Be Vergader
ing verlangt bij monde van den Moderator, dat hierop in het vorvoig beter zal gelet
worden.
Op voorstel van Us. E. Z. J. de Beer wordt het Rapport met dank aangenomen.
Pred. v. Viyhurg.
Be Moderator verwelkornt Us. P. J. Pienaar R. zn. van Vryburg, die, naar het
neenit zitting
besluit van hedenmorgen, nu als lid der Synode zitting genomen heeft.
Zondags PIeizier~
trensen.

Ret versiag van do Moderatunr wordt golezen. Ret onder No. 7, in zako “do
Zondagstreinen naar Somerset West” voorkomencle, lokt cone discnssie nit, die aan

Rapport van Syn.
Corn,

biding wordt dat Us. A. McGregor kennis geeft van eon voorstel later te worden
ingediend.
Op voorstel van Us. E. Z. J. do Beer worclt genoemd Rapport met clank en met
eonparige stenunen aangenornen.
Ret Rapport van do Syr~oclale Commissie (Art. 78) bevattende eon versiag van
hare werkzaarnheden gedurende do laatste veertien dagen, kornt nu aan do orde.

Brief aanDs.A. A.
Louis.

Werk in Rhodesia.

Aanstelling
lseraar.

van

0P voorstel van den Assessor, gesecondeerd door Us. G. van Niekerk, wordt met
eenparige stemmen besloten, dat do brief aan Us. A. A Louw van Noorder Paarl,
door do Synodale Commissie opgesteld, in naam der Synode gezonclon zal worden.
Uaar No. 1 in (10 morg’enzitting afgehandeld is, komt No. 2 in behandeling, in
verband waarmede gelozon wordt hot vorsiag van Us. P. A. Strasheim hetreffende
zijne zending naar Matabolelanci, en hot work aldaar door hem verricht.
01) voorstel van Ds. 0-. A. Maeder, gesocondeerci door Us. P. van der Merwe,
wordt do aanbeveling onder No. 2 (a) voorkornonde, met eonparige stemmen aange
nomon.
No. 2 (d) “Bat do Syn ode maatregelen in hot work diont to stellen, waardoor de
aanstelling van eenen leeraa,r aldaar zal verzokerd worden,” komt onder bospreking.

Us. A. Murray stelt voor de aanname van do aanbeveling daarin vorvat, met
doze
bijvoeging, dat do zaak in handen gosteld wordo van do Commissie over
In banden gelaten
der Cornmissie.
Matabeleland, met opdracht om verdere pogmgen aan to wendon ter verkrijging van
eonon leeraar voor do gornoenton aldaar. 0-esecondeerd door Us. W. P. Rousseau,
wordt hot aangenomen.
Zendelingen
~
Op voorstol van Us. E. Z. J. de Beer, gesecondoord door Us. 0-. A. Maedor,
~de~iaçtoe. wordt No. 2 (c)~” Bat, naar hot beginsel in Art 276 neergelegd, do Zendelingen in

Voorstel

om

‘~

w~aa~detMode:
irouwen.

Rhodesia onder toozigt van do Moderatnur, en onder de tucht van don naaston Ring
zullen moeten staan “—dadelijk aangenomon.
Us. E. Z. J. do Beer stolt nu ook voor de aanname van No. 2 (~) nam. “Dat
hot wonscholijk is, dat hot toezigt over, en de bevordering van hot work aldaar in
handen van do Moderatuur zal blijven.”
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Daar hot tijd was om te adjourneeren, wordt de verdere bespreking uitgesteld
tot Maandag, blijvende Us. U. Ross aan het woord.
Afwezig zijn geweest Di. A. B. Luckhoff en L. Hugo, en Ouderling J. W.
Schabort.
Be K1adnot~ilen worden gelezen en hot gebed gedaan door Ouderling J. A. Barn.
Geresumeerd op heden den l8den October 1897.

DERIDE

ZITTING.

Mae ndag, 18 October, 1897.
Na het zingen van Ps, 146: 3, gaat Us. A. B. Lñckhoff voor in het gebed.
Be Notulen der tweede zitting worden gelezen, en na goedkeuring door de
Moderatuur onderteekend.
Be Ouderling W. A. Joubert, van Montagu, levert zijn geloofsbrief in en neemt
zitting.
Be Moderator leest eene uitnoodiging van Zijne Exeellentie den G-ouverneur aan Uitnoodiging van
de loden der Synode en hunne huisgezinnen, om hem op Woensdag namiddag aan ~ den
zijne woning te ontmoeten. Be vergadering besluit deze uitnoodiging met dank aan
te nemen, en op dien dag de morgenzitting tot ~n uur to verlengen, en in den
namiddag geene zitting te hebben.
Us. J. W. Louw deelt der vergadering mede dat hij bij nadere overweging hot Dc. J. W. Louw
heter acht zijn voorstel, waarvan hij kennis gegeven heeft, in zake de verblijf-kosten ~
van de afgevaardigden nit de Transvaal en Natal, nieb to doen.
Us. B. Ross neemt hot woord over het voorstel van Us. E. Z. J. de Beer, betrek- veraaagde discus
kelijk No. 2 e, van bet Rapport der Synodale Commissie, dat bij do verdaging op sie hervat.
Vrijdag nog onder hehandeling was, en stelt eon amendement voor dat hij later met
toestemming der vergadering terugtrok. flit geschiedt ook met dat van Us. A. J.
L. Hofmeyr ondersteund door Ouderling J. L Marais, Theol. Prof.
0-edurende do cliscussie die volgt en waaraari deelnemen: Di. A. J. L. Hofmeyr, Wie er aan deal
B. Pionaar, R. zn., A. Murray, J. C. Truter, J. H. Noethling, H. Zn., de Assessor,
C. Rabie, G. A. Scholtz, A. McGregor, A. I. Stoytlor, W. P. Rousseau, B. B. Koet,
P. J. Porold, W. P. de Villiors, G. A. Maedor, E. Z. J. do Beer; en do Ouderlingen
C. J. Marais, F. H. S. Hugo, J. A. Barn en J. I. Marais, Theol. Prof., komon de
volgonde omendat~es ter tafol :—
Van Us. J. Pienaar, R. zn., gosecondoerd door Us. J. 0. Ryneke: ‘Het work in ~erdere emenda
Rhodesia worde gelaton in handon van den naaston Ring.’
ties voorgesteld.
Van Us. J. H. Neethling, H. zn., met Us. P. van dor Merwe—’ Naar Art. 12, a.
wordo dit zoo gewichtig work toevortrouwd aan é~nen der loden van deze vorgador
ing, die drie ledon onder good-of afkouring van do Synodo aTh zijne medeworkors kiest.’
Ouderling J. A. Barn onclersteund door Ouderling A. P. J. Fourie stelt voor dat Besluit der Ver
de aanbeveling der Synodale Commissio aangenomon, en dat Di. A. Murray en A. J. gad~~
L. Hofmeyr, bij do Modoratuur gevoegd worde. Bit wordt met do moerdorheid van
stemmen aangenomon.

Ds. J. H. Neethling H. zn., verzoekt aanteekeriing dat hij in de minderheid ge
stemd heeft.
“Schado door Ds.
Naar aanleiding van No. 2 f. van dit rapport, betrekkelijk de uitdrukking:
~ daar
hij dus aanmerkelijke schade geleden heeft,” vódrk omende in 11 c. van
het versiag van Os. P. A. Strasheim, wordt het antwoord van Z. Eerw. d. d. G
October 1897, aan de Vergadering voorgelezen.
Os. 0-. A. Maecler stelt voor dat de Synode beruste bij de opheldering in Os.
Strasheirn’s brief vervat, en van de zaak afstappe. 0-esecondeerd door Os. J. P. Van
Heerden, wordb dit met groote meerderheid aangenomen, nadat een amendement van
Os. B. P. J. Marchand en gesecondeerd door Os. A. McGregor om dit punt te laten
overstaan tot bij de behandeling van het Rapport van den Zaakgelastigde, verworpen
werd.
~)s.~tr~heirn1~eDe aanname van de aanbeveling der Synodale Commissie onder No. 2 g. nam.
work inRhodosia, “dat de Commissie het wenschelijk acht dat de Synode aan Os. Strasheim hare
erkentelijkheid voor het werk in Rhodesia gedaan, betuigen Zal,” wordt voorgesteld
.

vertegenwoor. G
~ng~ori.

Versiagen
van
~vanc~~
Hugenoten

go-

.

.

.

door Os. E. Z. J. de Beer, ondersteund door Os. A. McG-regor.
Daarop stelt Os. P. J. Pienaar gesecondeerd door Os. 0-. J. Hugo, als amende
ment voor; “Oeze vergadering bevele de Moderatuur aan Os. Strasheim, voor het
werk door hem gedaan in Rhodesia, ecu bonus toe te kennen”; en als verdere
emendatie Os. W. P. de Villiers met Os. B. B. Keet: “Oat de kwestie van een
bonus aan Os. Strasheim blijve overstaan, totdat het Rapport van den zaakgelastigde
op dit punt, voor de Vergadering zal zijn.”
Ret voorstel wordt eenpariglijk aangenomen.
Beschrijvingspunt No. 3. “Dat bij elke volgende Synodale Vergadering, op een
welgelegen dag, er gelegenheid zal worden gegeven aan vertegenwoordigers van de
Ned. 0-eref. Zending Kerk orn de Vergadering te ontmoeten en toe te spreken (Acta.
pag. 71).” wordt op aanbereling van de Synodale Commissie naar de Commissie van
Orde verwezen.
Ret Versiag van de Commissie voor het Hugenoten Gedenkteeken (Acta. pag.
63), aismede dat van de Collectanten voor dat Fonds (Acta. pag. 70) wordt ~e1ezen.
Na de pauze stelt Os. A. Murray, gesecondeerd door Os. B. P. J. Marchand, voor:

“Oat de geheele zaak aan eene Commissie worde toevertrouwd, om aan de Vergadering
rapport te doen, vooral met het oog op de mogelijkheid om het gedenkteeken te
plaatsen op de gronden van de Normaal School.”
Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.
Benoerning
van
Beschri-jvingspunt No. 4 “Be namen der leden van Permanente Commissiën
Comm. (Bcschr worden in vervoig bij elke Synodale Vergadering door de Moderatuur of de Synodale
punt 4).
Commissie, bij monde van den Voorzitter, aan de Vergadering ter goed-of afkeuring
voorgedragen” wordt door den Moderator, die dat beschrijvingspunt heeft ingediend,
toegelicht, nadat de Assessor den voorzitterstoel ingenomen had. Hij stelt voor, on
dersteund door Os. W. H. Boshoff, dat de aanbeveling der Synodale Commissie hier
over aangenomen wordt, hetwelk geschiedt.
Aan de orde komen nu de versiagen genoemd onder B. pag. 3. van het Schema.
Versiagen der afBaar er sedert de laatste Synode, geene Synodale Vergadering der Ned. Herv.
ge~a. naar zusterkerken
of Geref. Kerk in de Z. A. Republiek gehouden werd, had de afgevaarthgde, Os. J.
Corn,

.

H. Hofmeyr, tlians Moderator, geen vers~ag (Acte. pag 71) in te dienen.

I

II

Nu worden gelezen :—
(a) Ret versiag van den afgevaardigde, Us. J. R. Albertyn, naar de Synode der
Ned. Ger. Kerk in Natal (pag. 71.)
(b) Ret versiag van den afgevaardigde Us. 0. F. J. Muller, naar het Preshy
teriaansche Conoilie te Glasgow (pag. 71).
(c) Ret versiag van den Afgevaardigde, Us. G. A. Scholtz, naar de Synode der
Ned. Ger. Kerk in den Vrijstaat. (Pag. 71.)
(d) Ret versiag van den Afgevaardigde naar de Generale Synode der Gerefor
meerde Kerken in Nederlarid.
Bezen worden alien met dank aallgenOmen terwiji ook aan Ds. 0. Murray d~n
dank der vergadering toegebragt wordt voor zijn aandeel in de vertegenwoordiging
der Kerk op meergenoemde Alliantie.
Be Moderator brengt ter kennis der Vergadering dat de Oonferentie der Deput. v.” Conf~
Wesleyaansche Kerk van Zuid Afrika door eene Deputatie hare zuster groete aan de ~
Synode wensoht over te brengen, en dat de Oornmissie van Orde daarover geraad- den ontvangen.
pleegd zijnde, meent, dat Vrijdag, e.k. te 11 ure, daartoe de geschikste tijd zal zijn.
Deze bepaling wordt door de vergadering goedgekeurd.
Een brief van de Generale Synode der Gereforrneerde Kerk in Nederland, onder- Rrief v. Gen.
teekend door haren Voorzitter en Seriba, wordt gelezen, waarop de Assessor, Di. W. ~
Neder~
P. do Vilhiers en A. I. Steytler benoemd worden tot eeue Oomnuissie om dit broeclerlijk sohrijven te beantwoorden.
Be Moderator brengt nu voor de Vergadering het slot van hot Rapport der versiteitsrand.
(‘om: Opi denUni.
to
Synodale Commissie bevattende de aanbevehng “dat eene Oommissie benoernd worde, ontmoeten.
die den Universiteitsraad zal ontmoeten, ten einde met dat ligchaam te bespreken:
1. Be mogelij kheid van het instelien van een Examen door de Universiteit, dat
gehijk zal staan met het Matriculatie Examen; en
2. Be uitvoerbaarheicl van het stellen van vragen voor al de Universiteits
Examina in het Hoilandsch zoowel ais in het Engelseh.”
Be voornoemde aanbevehing wordt op voorstel van Us. 0-. A. Maeder en Us.
W. R. Boshoff aangenomen, met do verstandhouding dat dc Commissie de geheele
zaak onderhing bespreke, en met bepaalde voorstelien voor den dag kome. Tot loden
dezer Commiss~e worden benoemd: Di. A. Moorrees, B. Ross, J. R. van Reerden,
Prof. Marais en Br. Louw.
No. 7. van het Sohema bhijft overstaan.
Een brief van Br. Matthews wordt gelezen, kennis gevende dat de volgende ver- Brief van Dr.
gadering van het Presbyteriaansehe Conoilie in September 1899 to Washington in de
~
Vereenigde Staten zal gehouden worden, en vragende om de aanstelling van afge
vaardigden. Be aanbeveling van de Synodale Oommissie: “Be afvaardiging van
eenen of meer vertegenwoordigers onzer kerk imar de aanst•aande Alliantie, onder
dezelfde voorwaarden als vroeger, de benoeming door do Moderatuur te gesehieden,”
wordt aangenomen.
Met betrekking tot een sohrijven van do Rervorrnde Kerk in Amerika, gerigt Brief yen do Herv.
aan do onze, en door Br. Matthews toegezonden, wordt besloten het voorgelezen con- ~ in Ameriha.
cept antwoord daarop te verzenden, en als Post Seriptum bij to voegen den datum
van de volgende vergadering onzer Synode, met de verzekeriiig dat hot der Syiiocle
aangenaam zal zijn Broeders van die Kerk in haar middeu to hebben.
‘~

~“~“
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Besclirijvingspunt No. 9.—” Dc Synode benoerne eene Commissie orn voorloo
~ pig maatregelen te nernen, ten einde de onderseheidene Gereformeerde Kerkgenoot
schappen in Ziid Afrika te vereenigen,”—wordt door Us. J. MT. Louw toegelicht, als
Bespreking ver. voorstel ingediend, en door Us. B. Z. J. Be Beer ondersteund.
Be verdere hespre
Vereeniging

vu

king hiervan wordt tot later uitge$teid.

daagd.

Recbts Corn, be.
noernd.

Be volgende Oornmissien worden benoernd :—
Jiecids (Jornmissje (Art. 69.) Di. D J. Pienaar A. zn, MT. P. de Vulliers, B. B.

Keet, B. J. le R. Marchand, en Oiiderlingen P. J. Joubert, B. J. van Niekerk, J. J.
Sehoernan en J. J. Eksteen.

Qommissie voor de .Fondsen (Art 86) Ui. W. A. Aiheit, A. B. Daneel, J. B. rj~i
Weitz, A Faure, H. P. van der Merwe en H. Muller, en Ouderlingen J. A. Smuts. P.
H. Louw J. F. Marais en A. H. Radloff.
Corn. om over
Gommissie over he~ Huqenoteu Gedenkteeken : Di. J. H. Neethuing H. zn, MT. A.
~
Joubert, B. P. J. Marchand,’ G. A. Maeder, Ouderlingen P. Marais, .1. A. Barn en J.
C. J. Lötter.
C’ommissiezijn
voiqens
Ait. 70,
Us. J. D. P.
Retief,
B. Dummy
en J.S. Senekal
J. Perold.
in~g~n.v00r R 5 k enAfwezig
geweest
Ouderlingen
J. Pieterse
en P.
(door onge
Corn. voor Fond.

~

steidheid) en Di. R. J. Albertyn, L. Hugo, 0. van Niekerk en J. S. Hauman.
Be Kladnotnlen worden gelezen, waarna het dankgehed gedaan wordt door Prof
Marais.
Geresurneerd en onderteekend op heden den l9den October, 1897.

VIERDE

ZITTING,

Dinsciag 19 Odobei’, 1897,

Be Moderator laat zingen Gez. 12: 1 en verzoekt Us. J. H. Neethuing H. zn.
mu de Vergadering in het gebed te leiden.
Dc Notulen der clerde Zitting worden gelezan, en na goedkeuriug, door de
Moderatuur onderteekend.
Ds. I~IuUer neernt
Be Scriba deelt nu der Vergadering mede, dat hij op aandrang van vele leden der
h,etj1 Scribaat OP Synode, besloten heeft het Scribaat te blijven waarnernen, zoolang dit hem niet zal
blijken onmogelijk te worden.
Vai~srao DEi~
Ret Versiag der Binnenlandsche Zendin@ (iornmissie wordt gelezen en par. 6
BIN. ZEND, ~oM.
behandeld, rn verband waarrnede gelezen wordt de aanbevehng der Synodale Commis
Aa,sbv. der Syn. sic onder No. IV. BE ZENrnNG- a. Op voorstel van Us. U. S. Dotha wordt deze aanbe
Dom.IV. a, aan. veling aangenomen.
.

Eeroepingvanleer.
Zend.
Gerneenten.
Voorstel.

Bij de behandeling van par. 9 van dit Verslag wordt door Us. J. H. Neethling
H. zn. met Us. A. J. L. Hofmeyr voorgesteld, dat de aanbeveling der Synodale
Commissie onder No. IV. b. aangenornen worde, luidende: ‘Dat de behartiging van
den wenk, in aanhangsel B, aau par. 9 toegevoegd met betrekking tot het beroepen
van leeraars voor de Zendinggemeenten, aan de cIiscref~ie van dc Bin nenlandsehe
Zeriding Oommissie zal worden overgelaten.”
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.Ds. A. I. Steytler ondersteund door Ds. C. Rabie, stelt voor eene emendatie, die Amendernenten.
‘ater ingetrokken wordt ten gunste vau eon verder arnendement van Ds. W. P. de
Vilijers ondersteund door Us. A. McGregor: “Be Synode is van oordeel, dat Art.
12 (10) a, in vervoig, ook van toepassing is op de Zending kerk.”
Onder de discussie die hierover volgb, en waaraan deelnemen: Di. A. Murray, Disseussie.
Steytler, J. H. Neethling H. zn. do Assessor, Aiheit, W. P. de Villiers, P. do Vaal,
B. Ross C. Rabie, E. Z. J. de Beer, S. J. Peroffi, en do Ouderlingen J. F. Marais, en
J. C. J. Lötter, sto~t Us. J. P. van Heerden met den Assessor voor: “ Aan do
Binneidandsche Zending Commissio worde hot opgedragen~ bij do vacaturen, do
gerneenten zoo veel rnogelij k voor te lichten, en met raad to dieuen, zonder echter do
kerkeraden in hunne vrije keuze to hindorem”
Bij de stemming krijgt bet voorstel do meerderheid.
Besluit.
Us. J H. Neethling H. zn. gesecondeerd door Ds. A. B. Daneel, stelt voor dat
do aanbeveling der Synodale Commissie voorkoinende onder IV. c. dat op passendo
wijze (zie par. 11) uitdrukking za~ worden gegevon van do hooge waardoering door wijI~n Eerww.
de Synode van do uitnemende diensten door wijien ‘Vader Kretzen’ en den zoo ~ en
vroeg ontslapene Broeder Teske—alsook door den betreurden Us. Ferguson-—aan do
zendingzaak in verband met do kork bowezen, aangenomen worde, hetgeoii met
algemeone stemmen geschiedt.
Hartelijke woorderi van waardeering wordon ter nagedachtenis van de Eerw.
heeren Kretzen, Teske en Ferguson gesproken, door Di. J. H. Neethling, H. Zn., C.
Rabie, Prof. Marais, Di. W. P. do Vilhiers, B. S. Botha, on den Scriba.
Tot C ~rnmissio om eon ‘In Memoriam’ van gomoldo ontslapeno broeders op Corn. orn In Memo.
ricum op te stellen.
te stellon, worden benoomd, D~. W. Murray, A. H. Hofmeyr, on U. S. Botha.
In verband met No. 14 van hot Vers~ag der Binnonlandscho Zending Commissie, Middelen ter
middelen aan de band govende waardoor do bijdragon voor do uitbreicling van Gods
Koningrijk vermeerdord kunnen wordon, best do Moderator do aanbovehing der sending.
Synodale Commissie onder IV d, en het door den Zaakgelastigde in zijn Versiag
(Bijiage 11) gerapporteordo onder hot hoofd “Be Binnenlandseho Zending.” Us.
G-. A. Maeder met Us. J. H. Neothling H. zn., stelt voor do aanoming der genoerndo
aanboveling, luideudo als volgt: “Dat vermeerdering der zoozeer gewaardeerde en Aaubev der Syn.
noodige bijdragen tor ondersteuning van ons Zendingwerk o. a. gozocht wordo in ~ PT. a.
bet gebruiken der middebon in par. 14 gonoomd.
Na do patize wordt do bosproking dozer zaak voortgozet. Aan de discussie
nemen deel: Di. G. van Lingen, A. Steytler, G. A. Maeder, J. H. Neethilug, H. zn.,
C. Murray, W. P. Rousseau, J. A. Beyers, J. C. Reyneko, W. A. Albeit, 0. van
Niekerk, G. A. Scholtz, W. Boshoff, en A. Murray, en do Ouderlingen F. H. S.
Hugo, U: P. H. do Villiers, J. J. Schoeman, F. V. Smit, P. J. Townsbend, A. P. J.
Fourio, J. J. Kretzinger, C. J. Marais, A M. Moiriug, L. E. Schreuder, J. F. Marais,
B. J. H. Badenhorst., J J. Bouwer, en B. Lombaurd,
Per stemming gebragt wordt bet voorstol oonpariglijk aangenomen.
Hierna wordt op voorstel van Ds. P. J. Pienaar, do zaak cler uitbreiding van Synode bidt voor
Gods Koningrijk in den gebede den Heere aanbevolen, waarbij Ds. Steytler en de Zendrng.
Ouderling W. van Heerden voorgaan.
Nti volgt No. 15 van bet Vorsiag der Binnenlandsche Zending Comrnissio, waar~ Hot work ran
op gogrond is do aanboveling der Synodale Commissie onder IV e: ‘Dat naar aan- ~v~ge1isten in dG

I A
I~

Discus~ie
daagd.

ver-

leiding van par. 1.~ met aanhangsel A, het aanbevelen van het werk van Evangelisten
in de gemeenten, mits cit gesehiede onder toezigt van de Birnieniandsehe Zending
Commissie cii iii voile versbandhouding met de leeraren en kèrkeraden der gemeenten
die zij bezoeken, de gunstige overweging der Synode verdient.’
B0. W. Boshofl met Ds. Reyneke stelt voor dat deze goedgekeurd worde.
Daar het tijd is om te adjourneeren, wordt, nadat Di. Mostert, Rousseau en
MeLachian, en Ouderling J. J. Eksteen gesproken hebben, de verdere discussie uit
gesteld tot Donderdag Inorgen, zuilende bij de zitting van morgen het Broederlijk on
derhoud plaats hebben dat liandelen zal over : C’hi’islelljke Weikzaairheid in dc

meente.

DERLIJEEN BRIEF.

Wordb besloten dat het laatste half unr van de zitting op morgen aan den Afge
vaardigde van de Vrijstaatsclie Kerk, Ps. A. A. L. Albertyn, afgestaan zal worden.
Tot Commissie om den Herderlijken Brief op te steflen, worden benoemd Di. J.
R. Albertyn, en F. Sypkens.

Ouderl
Stander
neernt itting.

Be Moderator koncligt aan dat de Secundus afgevaardigde Ouderling J. J.
Stander van George, wiens geloofsbrief reeds ingediend is, zijne plaats heeft inge

Mgev.v Vrij~teat-

sche Kerk.
Corn. voor HER-

nornen.
Zaakgelastigde
aanCom.voorflug.
Ged. toegevoegd.

Op verzoek van den Voorzitter der Commissie over het Rapport van de Corn
missie voor liet Hugeiioten o~edenkteeken, wordt de Zaakgelastigde als lid aan haar
toegevoegd.
Afwezig zijii ge~eest Di. J. N. Neethling J. zn. en J. S. Rauman, en de Ouder
ling P. J. Pieterse, laatstgenoernde wegens ongesteidheid.
Be kiadnotulen worderi gelezen, en het dankgebed gedaan door Ouderling M. J.
Meyer.
Geresmneerd en onderteekend op heden den 2Osten October 1897.

VIJFDE ZITTING,
Woensdag 20 Octobei~, 1897.
Be Moderator laat zingen Gez. 127: 5, leest 1 Oor. 12: 1-23 en verzoekt Ds.

J. R. Albertyn orn het gebed te doen.
Be Notulen worden gelezen en, goedgekeurd zijnde, door de Moderatuur onder

teekend.
Oud. A..
Smit
Be Primarius Afgevaarcligcle van de gemeente Burgersdorp, Ouderling A. P.
neernt zittrng.
Smit, levert zijn geloofs brief in en ontvangt zitting in de vergadering.
~.

BR0EDERL
DERHOUD.

~

Be Moderator kondigt nu aan dat het Broederlijk Onderhoud aan de Orde is, en
lloemt als onderwerp voor besprek ing bij deze zitting: CHRISTEL1JKE WERKzAAMHETD
IN DE GEMEEN~IE.

i5

De Soriba neemt het woord over “Vereenigingen tot Christelijk streven” als Voreenigi~gen tot
een doeltreffend middel om de ~jeugd der gemeente voor Christus te winnen en voor Chr. Streven.
de kerk te behouden.
wordt in de bespreking gevolgd door Di. A. I. Steytler en
C. Murray.
US. A. A~. Weich spreekt nu over de regeling en belangrijkheid van Zondag- Zondag~cho1eu.
scholen, en wordt govo~gd door Us. J. P. van Heerden, die op de Boekverspreidiug
wijst a~s ecu uitstekend midde~ ter hevordering van de verstandelijke, geestelijke en Buekverspreiding.
kerkelijke opvoeding van ons yolk, en door Ds. H. C. de Wet die den “Arbeid ouder
de armen” bespreekt en de aandacht bepaalt bij de belangrijkheid van dezen arbeid, Arbeid
onder
de moeie]ijkheden er aan verbonden en de hu1pmidde~en die aangewend kunnen~m~~
worden.
Aan de verdere bespreking van de genoemde onderwerpen nemen nu deel Di. A.
Murray, D. Rossouw, J. C. Truter en Oud. A. P. J. Fourie.
Nadat Ds. P. van der Merwe de Vergadering toegesproken had over het nut, de werkers Vereeni
mogelijkheid en onmisbaarheid van “Werkers-Yereenigingen,” gaat Us. E. Z. J. de gingen.
Beer haar in ‘t gebed voor.
Overeenkomstig de bepaling van gisteren wordt Us. A. A. L. Albertijn, de afge- Afgev. v. Vry St.
vaardigde van de Kerk in den Oranje Vrij Staat, door den Moderator hartelijk welkom
~g~eekt de
geheeten en verzocht de groete zijner kerk aan de Vergadering over te brengen, het
welk door hem op gepaste en doel treffende wijze geschiedt.
Hierop betuigt de Assessor, namens de Synode, hem en de Kerk die hij vertegen- door
Wordt
bedankt
den Assessor.
woordigt hare hooge waardeering yen de betoonde belangstellrng en wensoht hem en
de Kerk in den Oranje Vrij Staat Gods rijksten zegen toe.
Afwezig zijn geweest Us. J. H. Neethling, J. z., en Oud. P. J. Pieterse, laatst
genoemde door ongesteidheid. Dc Oud. J. Esselaar en P. F. Jacobs bekornen verlof
om de Vergadering voor goed te verlaten.
De kiadnotulen gelezen zijnde wordt het dankgebed gedaan door Oud. J. P. Kriel Verg. Z.verdaaed
Excell
en de Vergadering tot den volgenden morgen verdaagd, ten emde de leden de gele- nitnoodiging te
genheid te geven, aan de uitnoodiging van zijne Excellentie den Gouverneur te voldoen.
voldoen.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 2lsten October, 1897.

mj

~2.

ZESDE ZITTING.
Donderdag den 2lsten October, 1897.
De Moderator laat zingen Psalm 116: 1 en op zijn verzoek gaat Us. A. J. L.
Hofmeyr de vergadering voor in ‘t gebed.
De Notulen worden gelezen en goedgekeurd zijnde door de Moderatuur onder
teekend.

16
Piseussie
over
Evangelisten herVerclere emendaties.

Be in de vierde zitting verdaagde disoussie over par. 15 van het Versiag der
Binnenlandsohe Zending Commissie wordt nu hervat door Ond B. J. Badenhorst.
Us. J. P. van Heerden ondersteund door den Assistent-Serjba dient eene emen

datie in, die hij, toen men tot de stemming zou overgaan, met toestemming van zijn
secondant en met verlof der vergaderiiig introk.

Us. W. P. de Villiers gesecondeerd door Us. J. E. T. Weitz stelt als verder
amendement voor: “Be Synode spreke goon gevoelen uit op dit punt.”

Aan de discussie over dit onderwerp nemen nog deel: Oud. C. J. Marais, Di. C.
Rabie, A. McGregor, W. Murray, A. I. Steytler, U. Pienaar, R. z., W. P. de Villiers,
W. P. Rousseau, de Assessor, Prof. Marais, J. E. T. Wei~z, U. J. Pienaar, A. z., do
Actuarius en A. Murray.
der
Ter stemming gebragt wordt do emendatie van Us. W. P. do Villiers met groote
meerderheid aangenomen.
Dicusten van Ds.

Vi~nSr~iG
B~rrENa

DER

Z~ND.

Na de pauza stelt Us. H. Muller gesecoudeerd door Us. U. J. Pienaar, R. z.,
voor de aanneming van do aanbeveling der Synodale Commissie IV f.) “dat do
Synode hare erkenning zal uitspreken van den ijver en de belangstelling door Ds. B.
S. Botha als lid en Secretaris der Binnenlandsehe zending Commissie zoo langen tijd
aan do zaak der Zending ten beste gegeven.”
Bit voorstel wordt met eonparige stemmen aangenomen en Us. U. S. Botha
door den Moderator, namens de Vergadering, voor zijne gewaardeerde diensten op

gepaste wijze bedankt.
Op verzoek van Us. J. H. Neethling Hz., Seoretaris dor Buitenlandsche Zending
Commissie, wordt haar Versiag aan do Sijnode dadolijk in behandeling genomen.
Behalve dit versiag wordt ook gelezen hot door den Zaakgelastigde gerapporteerde
onder hot hoofd: “Be Buitenlandsehe Zending.”
Us. C. Murray ondorsteund door Us. A. McGregor stelt voor, “dat dit Rapport
me1~ den dank der Vergadering worde aangenornen.”

Us. A. J. L. Hofmoyr sproekt op ~evoe1vol1e wijze een woord ter nao’odachtenis
van wijien Us. W. J. Neethhng, Zendeling to Moehuli, en wordt gevolgd door Us. A.
A. Weich, die der vergadering in herinnering brengt hot niet minder gevoelig vorlies
dat do Zending onzer kerk geleden hoeft door hot ovorlijden van den Eorw. J. du
Toit,
Zendeling
in Nyassaland,
en de echtgenooten van den Eerw. T. C. Viok
/
(Nyassaland)
en Us.
H. Gonin (Saulspoort).
Eesçre1d~g ~a~t
Aan de bospreking van dit Rapport nemen nog deel Ui. J. W. Louw, Wm.
ag rn gee e Murray en E. Z. J. de Beer.
Daar hot nu tijd is om to adjourneeren wordt do

W~j1ea Ds. W. J.
Neethling, Eerw.
J. do Toit en suetersVloken Gonin.

..

.

.

.

-

verdere bespreking tot morgen uitgesteld, blijvende de Oud. A. P. J. Fourie aan hot
woord.
Voorstel ow In
Do Moderator kondigt aan dat Ds. A. J. L. Hofmeyr gosecondeerd door Us. J.
~ W. Louw het volgend voorstel heeft ingediend: “Be Sijnodo neme in hare Notulen
een “In Memoriam” op van do Broeders en Zusters in hot Buitenlandsohe Zonding.
void gostorven sedert de laatsto Synodalo Vorgadering.”
Afwozig is gewoest Us. J. H. Noethling, J.z.
kiadnotulen worden gelezen on~ hot dankgebod godaan door den Assistent
Scriba.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 22sten October, 1897.
.“
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ZEVENDE ZITTING.
Vr~jdaq, 22 October, 1897.
Be Moderator laat zingen Gez. 147 : 2, en verzoekt Ds. MT. Murray om in bet
gebed voor te gaan.
Be Notulen worden gelezen, en goedgekeurd zijnde, door de Moderatuur
onderteekend.
Op eenen wenk van den Ouderling J. 0-. L. Dreyer, wordt het aan den Seriba Zojidags Pleizier.
opgedragen, namens do Synode, per brief van den Commisgaris van Publieke Werken troinon.
to vernemen of er bij do Regeering plan bestaat orn de Zondags pleizier-treinen naar
Somerset West op nienw te doen loopen gedurende den zomer.
Be bespreking van bet Rapport dor Buitenlandsehe Zeiiding C!orn1nissie wordt Besprekin~. Rap.
nu voortgezet door do Ouderlingen A. P. J. Fouri~, P. 0-. clu Plessis, P. J. Pieterse, der Buiti. Z. Corn
J. J. Sehoeman, en Di. 0-. A. Maeder, A. B. Baneel, cii J. H. Neethling H.zn
voortgezet.
Te elf ure ontvangt do Synode twee deputatien, de eene van do” Conferentie der Deputation
v.
Wesleyaanseh-Methodistische Kerk van Zuid Afrika,” en do andere van “ de kerken andere Kerken
en gei~ieente in de Kaapstad en voorsteclen,” die verzocht hebben cler Vergaderung on,vangen:
adressen te mogen aanbieclen.
Eerstgenoemde cleputatie wordt door den Eerw. H. Tiudall van Stellenbosch, a. (~on~. der Wet.
aan den Moderator voorgesteld, waarop do Eerw. MT. Flint der Synode eon hartelijk ~ Kerk in
adres voorleest van de Conferentie zijner Kerk, dat ondersteund worcit door den Eerw.
A. H. I-lodges en den heer C. Lewis, welke laatste bet leken element van geiioemde
(lonferentie vertegenwoordigt.
Do Eerw. L. Nuttal leest het adres van do twreede deputatie, vertegenwoordigen-. b. Kerken in
de de “ Kerken en gemeenten in de Kaapstad en voorsteden,” en wordt gevolgd door Kaapstad en voor~
den Wel Eerw. Dr. J. Cameron, en den hoer Henry Beard, die hartelijke toespraken
tot do Vergadering richten.
Namens de Synode, betuigt de Moderator aan do beide DeputatiOn de erkentelijk- Poor den Voder.
heici en den dank der Vergadering voor do eer liaar aangcdaan, do vriendelijke be- atci bed~nkt.
langstelling aan den dag gelegd, en de broederlijke gezindheid waarvan de adressen
uitdnukking geven, on waarop do sprekers in zoo bartelijke bewoordingen nadruk
hebh or’ geiegd.
T)s. A. Murray gaat flU 0~ verzoek van den Moderator in gehecl voor, en ira hot Ds. A. Murray
zingen van eon vers en het nitspreken van den zegen, gaan do deputation been.
gaatvooringebed
Do hespreking van meer genoemd Raiport, dat nog voor do Vergadering is, Pap. cler BoiO. Z.
wordt voortgezet door Us. C. Rabie, en Ouderlingeu J. F. Marais cii D. J. van (orn. voortgezet.
Niekerk.
Na de pauza spreken nog Ouderlingen, Prof. Marais, B. Lornbaard, i~, .E.
Sehreuder, C. J. Marais, en I). Roux, en Di. Z. J. do Beer, 0-. van Niekerk en de
Scuba.
~.
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Ret voorstel van flu. U. Murray en A. McGregor, op gisteren gedaan, wordt nu
omvraag gebraclit en door de Vergadering aangenomen. Hetzelfde geschiedt

ook met het voorstel door Di. A. J. L. Hofmeyr, en J. W. Louw mede op gisteren
aan het einde der riarniddig zitting ingedieiid.
Us. E. Z. J. de Beer onderstetind door Us. W. P. de Villiers stelt voor :—“ Be
Synode zendt hare moedergroete aan al hare zendelingen in alle werkkringen; drukt
hare hooge waardeering nit van bun werk en hun.ne toegewijdheid aan den fleer; en
bidt ze van harte toe God’s verdere leiding, Zijne liefde in hun hart, Zin zegen op
hun werk.”
Bit wordt eenparig aangenoinen.
Gesehenk v. den
Ds. P. J. Pienaar deelt der Vergadering mede dat de heer R. C. Nelson en
hr. ~e~son en echt- echtgenoote, in de Kaapstad woonaehtig, ecu stuk gronds te Papendorp aan de
Binnenlaudsehe Zeitdiug Commissie ten gesehenke gegeven hebben, ten einde daarop
eene kerk voor eene Zendi~g Gemeente te bouwen.
Be Vergadering draagt het aan genoemcle Commissie op om aan de vriendelijke
gevers haren dank voor dit gesehenk te betuigen.
ZendingCollecten
Us. C. Murray met Us. D. J. Rossouw, doet het volgend voorstel: “Be Synode
in April en Oetr
beveelt aan dat de collecte die voor de Zending gehouden wordt tijdens het April en
October Avondmaal een cler hoofd-collecten zijn zal.”
Hierover spreken Di. J. R. Albertijn. G. A. Maeder, B. J. be R. Marchand, 0-.
Murray, J. 0-. J. Krige, de Actuarius, A. MeG-regor, H. C. de Wet, B. Rossouw. do
Assessor, A. 1. Steytler, J. W. Louw, P. van der Merwe. en de Ouderlingen F. H. S.
Hugo, en M. J. Meyer.
Onder de disciissie levert Ds. H. C. de Wet ondersteund door Ouderling F. H. S.
Hugo, hot volgend voorstel in :—“ Ret worde aan de leeraren onzer Synode opge
Zeuding-da~.
dragen om zoo spoedig mogelijk in huniie respectieve genieenten een Zending-dag te
houden om de belangen dezer gewichtige zaak met kracht en nadruk voor de aandacht
te brengeii.”
Beze heide voorstellen worden afzonderlijk in omvraag gebracht, en door de
Vergaderiug aangenomen.
Afwezig zijn geweest; Di. J. H. Neethling, J.zn. en L. Hugo, en de Ouderling
J. J. Eksteen.
Be kiadnotulen wordell gelezen, en bet gebed gedaan door Ouderling J. F.
Marais.
Geresurneerd en onderteekend op heden den 25sten October 1897.
.

ACHTSTE ZITTING.
]Vfaanciag 25sten October, 1897.

De Moderator laat zingell Psalm 25 : 2 en verzoekt Us. W. P. de Villiers om in
het gebed voor te gaan.
Be Notulen der laatste zitting worden gelezen en goedgekeiird zijude door de
Moderatuur onderteekend.
Op verzoek van Di. J. C. du Plessis en U. S. Botha, de inzenders van Beschrij- Corn, over Cate~
vingspunt 36, benoemt de Moderator met goedkeuring der Vergadering ernie Corn- ~ School te
missie bestaande nit de inzenders met Di J. H. Neethling H. zu., W. A. Albeit, W.
Murray en de Ouclerlingen Prof. J. I. Marais en P. L. Kriel, orn in overweging te
nemen “de wenscbelijkheid van eene Catecheten School in verband met de plaatse
lijke gemeente te Umtata op te ricliten, alwaar Inboorlingen-Evangelisten zouden kun
nen opgeleid worden, orn onder de bedienden der blanken in de Oostelijke Provincie
en elders in de Transkei, waar er nog opening is voor Zending werk, te arbeiden.”
Be behandeliug van het Rapport der Buitenlandsche Zending wordt nn voortge- ~
zet. In verband hiermede wordt gelezen bet verslag van de Predikanten Zending Z. Corn. voorgczet
Vereeiiiging. Uaarop stelt Us. B. B. Keet ondersteund door Os. C. H. Radloff voor
de aannerning van de aanbeveling der Synodale Commissie a “dat de Synode hare Pre~. Zend. ver’
goedkeuring geve aan de overeenkomst waar van gewag gemaakt wordt onder 10. 1 ~
van het Versiag der Buitenlandsche Zending Commissie als getroffen tusschen haar aangeuornen.
en de Predikanten Zending vereeniging.” Bit voorstel wordt door de Vergadering
aangenomen.
Aanbeveling b dei Synodale Commissie “Bat er van wege de Synode een harte- VrouwenZending.
lijk woord van aanbeveling uitga, om het werk van den Vrouwen Zending Bond en Bond.
van de Predikanten Zendirig Vereeniging hij ooze gemeenten verdere ondersteuning
door gebed en gaven te doen vinden,” komt nu aan de orde.
Us. A. I. Steytler ondersteund door Us. G. A. Maeder doet daarop een voorstel
dat later door hem met verlof der Vergadering, ingetrokken wordt.
Di. E. Z. J. de Beer en C. Rahie stellen voor de aanneming van de aanbeveling Aanb. der. Syn.

der Synodale Commissie.
Corn. voorgesteld.
Us. H. Muller met Us. B. J. Pienaar, R.
stelt als emendatie voor: “Aan de Ernendat.ie v. Ps.
aanbeveling der Synodale Commissie worde toegevoegd: “mits die twee Vereeni- H. lSIulloc.
gingen zich in vervoig in alle opzichten stellen ~nder beheer der Binnen- en Buiten
landsche Zendmg Comrnissiën.”
Als verdere emendatie stelt Us. J. H. Neethling gesecondeerd door Us. I. F. A. ~erdere ornenda
de Villiers voor: “Be Synode geve als haar gevoelen te kennen, dat elke gemeente ~ ~
ook waniieer zij bijdraagt tot de Predikantn Zending Vereeniging en den Vrouwen
Zending Bond, de oude bijdragen waarop de Zending Commissie hare werkzaamheden
heeft gegrond, wederom in de Synodale Zending kas storten zal.”
~.,
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Aan de diseussie over Voorstel en Emendaties nemeri deel: Di. A. I. Steytler,
E. Z. J. de Beer, J. C. Truter, H. Muller, D. J. Pienaar R.z, B. B. Keet, J. R.
Albertyn, J. H. Neethling H.z, C. Murray, .1. 0-. J. Krige en A. McGregor.
Nanr eon Corn.
Ds. Ross stelt nu voor als motie van orde; “In zake de verhouding tussohen d~
Synodale Zending Commissien en de Predikanten Zending Yereeniging en Vrouwen
Zending Bond worde eene Commissie benoemd om na rijp beraad de Synode met
advies te dienen, en zoo spoedig mogelijk te rapporteeren.” Pit wordt door Us. A.
McGregor gesecondeerd en door de vergadering aangenomen, nadat Us. U. J. Pienaar
A.z, en Ouderling T. J. R.. Hofmeyr daarop gesprokeri hebben.
PersoneejclerCorn
Tot deze Commissie worden benoemd: Di. A.. Murray, J. R Albertyn, J. H.
Neethling H.z, A. I. Steytler, A. McGregor, H. I~iCti1er, en J. C. Triiter met de
Ouderlingen P. H. Louw en A. M. Meiring.
Itap v West Corn.
Ret Rapport der Westelijke Commissie van hot Exainen van Godsdienst Onder—
v Exa,rnen voor
Godsd. Onderwij- wi~jzers en Zendelrngen wordt gelezen en Beschr~jvingspunten .2 tot ~ ln verband
pja2—35.
or mede beharideld.
Ds. U. S. Botha met Ouderling A. [) Smit stelt voor : dat de aaiibeveling der
Aanbev. der Syn. Synodale Commissie orn in Art 214.1 aehter do woorden” Art. 123; en” bet woord
(orn. aaugenornen
~p punt 32;
bewps in to lassohen, ter voldoeniug aan bet verlangde in Besclirijving~punt. ~)2,
aangenomen worde. Pit worth door de Vergaderiiig goedgekeurcl.
Us. E. Z. J. de Beer gesecondeerd door Us. J. R. Albertyn stelt voor de aaitne
ming van Besehrijvingspunt 33. “Bij de vergui:tning in do Nota aan den voet van
Bladzijde 89 van (le Wetten en Bepalingen worde toegevoegd : in its zij 1ir~J~ lererem
hot Unirersiteits Elei entair liLnnnen, (jJ een~ daaiint’de qe1~j/cstaandr, to iielthen atqeleqd.’’
Op voorstel echtor vait Ouderhing F. FT. S. Hugo en Us. G. F. C. van Lingeri
°P PUNt ~
wordt hot advies (icr Synodalo Commissie mu (Ic geviaagde ivetsvorandermg niet toe
to staan, aangenornen.
Ds. E. Z. J. de Beer stelt rut voor dat Besohrijvingspunt 34, “ Bij bet Zeude
lings Examen zal iii hot Hollandsch en Engehsch worden geexarniueerd,” aangenoinen
worde. Nadat dit gesecondeerd is door Us. I. F. A. de \Tilliers, stelt Us. H. Mitlier
met Ouderling 0-. J. de Kierk voor, dat ook op dit punt bet advies dor Synodale
Commissie aangenornen en de gevraagde bepaling niot toegestaan worde.
Aan de discussie hierover nemen dccl Us. E Z. J. do Beer, do Seriba, Ds. 0-. F.
C. van Lingen, Us U. Ross, Ouderling J. F. Marais, Us. J. R. Albertyit en do
Assessor.
Op punt 34,
Ter stemming gebragt wordt het vooi’stel verworpen en do emendatie van Us.
H. Muller aaugenomen.
Di. E. Z. J. do Beer en J. R. Albertyn stehlen voor dat l3esohrijvingspunt 35,
“In Art. 215 der Kerkelijke Wetten worden, na do woorden: “zal den Applicant”
ingevoegd : zoo liiJ bohwaan beconden wordt,~’ aangcnoinen worde. Pooh op voorstel
van Ouderling F. H. S. Hugo met Us, W. A. Albeit besluit de Vergadering ook hier
En op punt 35.
hot advies der Synodale Commissie te volgen on de ver]angde wets veranderiug niet
toe te staa.n.
Aan de orde komt nu liet Rapport der (Join missie ron rj1~0~71 ~ do Opleiding
Rap. Corn. v. Toe- school to Wellinqton, dat gelezen wordt met do aanbeveling der Synodale Commissie
~01ove*01.~. behelzQnde ecu tweeleclig voorstel ton opzigte van de aanstelling van ecu plaat.sver
on.
vangor van wijieri Us. Ferguson, t.w
..
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1. Do zaken te laten blijven zoo als zij thans ziju; namelijk: de Ouratoren der Aanbev. d~r 9.
Inricliting zorgen, gelijk tot hiertoo, voor het onderwijs, terwiji de Kerk, door hare ~ ~ a~st~’~
Commissie van Toezigt en de Commissie van Examinatoren voor G-odsdienstonder- ~ r D~.
wijzers en Zendelingen, de gelegenheid heeft to oordeelen over het work dat er gedaan g
wordt.
2. Oordeelt de Synode dat do kerk het onderwijs der Zendelingen en de aanstel
ling van een leeraar, die dat werk doet, in haar handen hebben moet, zal dat kv~nnen
ge~ohieden zoo er gezorgd kan worden voor hetgeen noodig is tot zijn ond(’ihoud,
zrgge: do som van £400.” Voorts wordt nog aan de hand gegeven hoe het beiioodigd
bedrag zou kunnen gevonclen worden.
Aan do discussio hiorover nomon dool Di. 0. Rabie, G. A. M~eder, U. S. Botha en
E. Z. J. do Boor, die, onderstound door Us. G~. J. Hugo, voorstelt dat aanbevoling No.
2 der Synodalo Oommissio aangonomen wordo.
Ds. W. H. Boshoff met Ouderling J. F. Marais wil echter dat No. 1 der aanheve
hngon door do vergadering goedgokourd zal worden, hotgoen door hem als omendatie
voorgestold wordt
Aan do diseussie nomen riog deol Us. A. Murray, Oudorling F. H. S. Hugo, do
Scriba, Di H Muller G A Maoder, A I Stoytler, W A Aiheit, A MeGi ogor, J W
Meyer, 0 Murray en do Oudehngon B Lornbaard en P 0 du Plessis
Tor stemming gebragt wordt het amendement van Us. W. H. Boshoff goodge- ~ank:v i.goedge
keurd
Aanbovehng b dei Synodale Oommissie, “dat de Synode plannen boramo, om ‘leordere onder
deze Inrichting moor voor do aandacht der kerk to brengen, en op hot hart harer ~ de7o
leden to binden,” komt nu in bohandehng
Us A Murray met Ouderhng A P Smit stelt voor “dat het beramen van
plannon tot opwekkmg tot meerdoi e bijdragen voor do opleidingsehool gelaten worde
in handen van do Oommissie van Toezigt”
Dit voorstel wordt dooi de vei gadormg aangenomen
Us G A Maedei ondersteund door Ouderling J F Mai ais stelt voor do aanne
ming van aanhevehng c dci Synodale Oommissie, dat do vorlangdo bopahng in § 5
van hpt Rapport doi Oommissie van rfoezigt over do opleidingschool gemaakt zal ~oe1a~g~c~m
worden, t w “Wanneer iemand genoegzaam ontwikkeld is om van do lessen nub te
trokken en sleohts in enkele vakken ten achtoi en i’~, worde het aan do discrotio van
de Oommissie van Toezicht gelaten om tot zijne toelating toestemming to goven”
Us U S Botha gesecondeerd dooi Us S P Malherbe stelt als emendatie voor
om de zakon te laten blijveu zoo als zij thans zijn Tei stemmmg gebragt wordt hot
amondement vorworpon on hot voorstol aangenomen.
Afwezig z]~}n geweest Di J N Viok, S J Perold, H 0 do Wet, A F Malan, L
Hugo, P J. Perold, W. U. Joubert, en do Oudorlingen J. J. Eksteen en P. E. H.
Hamman.
Be kladnotulen worden gelezon en hot dankgobed godaau door Ouderling P.
Marais.
Geresumeerd on ondorteekond op heden den 26sten October 1897.
“
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NEGENDE ZITTING.
Dinsciag 26 October, 1897.
Be Moderator laat zingen Ps. 119: 3, er verzoekt Us. A. McGregor voor te gaan
in het gebed.
Be Notulen worden gelezen en na goedkeuring onderteekend door de Moderatuur.
Oudere Zend. G~.
Be Moderator kondigt aan dat er een voorstel is ingediend door Us. H. P. van
~eei~ten
e~
der Merwe dat de Synode van oordeel is dat de tijd voor oudere Zending Gemeenten
ten voorzien.
gekornen is om in eigene behoeften te voorzien. Us. J. P. van Heerden leest uit de
Acta Synocli (1894) ten bewijze dat aan de begeerte des voorstellers reeds voldaan is,
waarop men van de zaak afstapt.
Ret volgende voorstel door Oud. F. H. S. Hugo, ondersteund door Us. W.
z~telI:e:t~ Murray, wordt nu aan de Vergadering voorgelegd
De Synode stelle een onzer
aanteetellen.
leeraren aan tot Zending Inspector, om de belangen der Buiten en Binnenlandsche
Zending in de ondersoheidene gemeenten onzer kerk te behartigen.’
Nadat de inzender hot voorstel had toegelicht en Ui. J. W. Louw, en D. S. Botha
Ernendatie v. Ds. het besproken hebben, stelt Us. E. Z. J. de Beer met Us. W. P. de Vilhiers, als
E. de Beer.
Amendement voor: ‘Ret voorstel tot aanstelhing van een Zenching-inspector sta over
tot de volgende Synode.’
Aan de discussie die ontstaat nemen dccl, Us. 0. Murray, Ouderling P. 0-.
Langenhoven, Di J. H. Neethling H. zn., F. X. Roome, W. P. Rousseau, U. J.
Pienaar H. zn. de Assessor, 0-. A. Maeder, U. J. Pienaar A. zn., Ouderling P. Marais,
E
~
~,
en Us. A. Murray, die, gesecondeerd door Ouderling J. A. S. de Wet, voorstelt:
A. Murray. V•
“Be Vergadering drage aan do beide Zending Oommissiën op, om deze zaak in over
weging te nemen, en zoo spoedig mogelijk daarover te rapporteeren.”
‘[erworpen
Be Vergadering komt overeen, om dit laatste voorstel als Motie van orde te
behandelen, en in omvraag gebracht zijnde, wordt het verworpen.
Ds, U. J. Pienaar A. zn. met Us. U. J. Pienaar R. zn., stelt flu als verdere
Emeudatie v. Ds.
Pienaar A z.
emendatie voor: ‘Be Vergadering spreekt de wenschelijkheid uit van de aanstehling
van een Zending Inspector, doch oordeelt dat daartoe niet in overhaasting moet
worden besloten, aangezien zulk besluit belangrijke wetsveranderingen ten gevolge
zal hebben, en daarom besluit zij dat het voorstel daarorntrent oversta tot de
volgende Synode.’
Aangenomen.
Bit laatste amendement, wordt bij de stemming door de vergadering aan
genomen.
Bs. A. I. Steytler voert nu het woord over de wenschelijkheid van een bepaalden
zending arbeid onder de Mohammedanen in de Kaapstad, en levert, ondersteund door
Arbeid
on der Us. J. H. Neethling H. zn., het volgende voorstel in, dat eenpariglijk wordt aange
Mo],a~nmeda~ezi nonien.
“Be Synode binde het op de harten van de Broeders van de Binnen-en
~ Buitenlandsohe Zending Oommissiën, om te zien of er niet eene werkzaainheid kan
gon.
worden begonnen in verband met de Mohammedarien in do Kaapstad.”
Aan do discussie die hierover ontstaan is, nemen ook deel :—Bi. 0-. F. 0. van
Lingen, A. B. Uaneel, A. Murray, en Oud. B. Lombaard.
;-—‘
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Os. W. P. Rousseau, ondersteund door Oud. 0. Roux, vraagt om dispensatie van Aanzoekv.blinden
Aardrijkskunde in Art. 412, ten behoeve van een blinden Oefenaar in de gemeente °~:v~a~
Albanie, die het godsdienst onderwijzers Examen, begeert af te leggen; doch het ~ijksimudo.
volgend voorstel van Os. W. P. de Villiers, gesecondeerd door Os. B. P. J. Marohand, Naar Ring v.
draagt de goedkeuring der vergadering weg: “Ret verzoek worde verwezen naar den Albanjo
Ring van Albanie met aanbeveling om dit speciaal geval in gunstige overweging te
nemen.”
Op voorstel van Os. G-. A Maeder, brengt de Moderator den dank der Synocle toe Leden v. Comm.
aan de leden der Buiten- en Binnenlandsche Zending Conirnissien, der Curatoren der ~
Opleiding School, der Synoclale Commissie van toezicht over genoernde School, en aan
den Secretaris der Predd. Zending Vereeniging.
Eene Deputatie der Schotseh Presbyteriaansche Kerk van Zuid Afrika, verge- ~eputatie der
zeld van twee leeraren der Calvinistische Methodistische gemeenten in Wallis, ~
~
leeraar der Gevestigde, en &~n der Vrije kerk van Schotland, wordt nu ontvangen, en vangen
eene eere plaats aangewezen. Aan Os. J. M. Russell, oudste leeraar der Schotsche
gemeente in de Kaapstad, wordt de gelegenheid gegeven het adres zijner kerk der
Vergadering voor te lezen; en aan Os. J. J. McClure, Moderator der Algerneene
Vergadering van genoemde kerk, en Ds. W. Ross van de Schotsehe kerk in Glasgow,
om de Vergadering toe te spreken. Op verzoek van den Moderator betuigt de ~o~r c~e~a Assessor
Assessor den leden der Deputatie in hartelijke bewoording, den dank der Verga
dering, voor dit blijk van bi’oederlijke welwillendheid en belangsteiling. Nadat
Prof. Marais de vergadering in gebed was voorgegaan, en de Moderator den zegen
had uitgesproken, neemt de Oeputatie haar afscheid.
Na de Pauze wordt het Rapport van de Commissie over Arbeidskoloniën, door 1~ap.v. Corn. over
den Convener dozer Oommissie, Os. B. P. J. Marchand gelezen en toegelicht, en door Arbeids Kolornen.
Ui. W. Murray, en A. Murray, en Ouderling 0. J. S. Bruwer en J. J. Schoeman
besproken. Be vergadering besluit nu den Eerw. Schröder, die tegenwoordig is, te
hooren over de wenschelijkheid van een Arbeidskolonie te stichten te Zoetap en
Kakamas. Nadat de Eerw. Schrdder aan dit verzoek voldaan, de vragen door de Eerw. Schrödor
leden gedaan beantwoord en ophelderingen gegeven had, wordt hem op voorstel van geeft inliehting.
Di. 0. J. Pienaar A. Zn. en C. Rabie, bij monde van den Moderator de dank der
Synode toegebracht voor de kostbare huip der Commissie verleend, en de moeite die
hij zich getroost heeft om in het belang de~er zaak herwaarts te komen, en de
Synode met zijne kennis en ondervinding te dienen.
Os. G. A. Mader ondersteund door Oud. D. J. S. Bruwer, stelt nu voor: “Oe Besinit dcv Syn.
Synode geve aan de Arbeids Kolonien Commissie volmacht om op de plaatsen ‘Zoetap’
alr~as”
en ‘Kakamas’ eene Kolonie voor Arme Blanken te sbichten, en late het aan de ~oIoiien te stich.
Commissie over om hot noodige geld to vinden, en de noodige schikkingen te maken, en.
ten einde dadelijk den arme blanken te huip te komen, en zich in deze te bedienen
van de ondersteuning der Regeering.”

In omvraag gebracht, wordt het door de vergadering aangenomen.
Afwezig zijn geweest. Di. A. J. L. Hofmeyr, S. J. Perold, P. J. Perold, A. F.
Malan, en J. H. van Wijk, die gisteren voor het eerst ter vergadering verscheen, na
zijne terugkomst van Europa.
Be kiadnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door den Actuarius.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 27sten October 1897.
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Woensdag 27 October, 1897.
Be Moderator laat zingen Gezang 91: 2, en deelt aan de Vergadering mede dat
hem berigt is, dat Di. S. J. en P. J. Perold gisteren door den dood hunne moeder
Voorbidding
verloren hebben; en dat hem ook verzocht is, dat do Vergadering een kwartuur afzon
~er1os~sin~
~e deren zal tot bet gebed om verlossing van do droogte, die de Noordelijke en Noord
en N~ 0. streken. Oosteiijke streken van ons land teistert.
Hij wensoht dat drie broeders in den gebede
zullen voorgaan om de genoemde belangen voor den Troon der genade te leggen, en
dat Ds~ J. G. J. Krige het eerst zal voorgaan. Na hem wordt hot gebed geleid door
Ouderlingen J. P. Kriel en A. P. J. Fouriè.
Be Notulen der vorige zitting worden gelezen, en goedgekeurd zijnde, door de
Moderatuur onderteekend.
ERONOEeiXJK ONRet Broederiijlc onderhoud is nu aan do orcle. Brie versiagen van den Staat van
ver- Godsdienst worden gelezen; dat van den Ring van Tulbagh, door Us. J. H. Van
slagen v. staat v.
Oodsdienst
ge- Aarde, dat van den Ring van Swellendarn door Us. A. B. Uaneel, en dat van den Ring
lezen.
van Graaff Reinet door Ps. 0. Murray.
~.

~

Nadat Us. E. Z. J. do Beer over do versiagen gesproken had, ging men over
tot hot onderwerp voor broederlijk onderhoud. RET WERE VAN DEN HEILIGEN GEE5T.
Us, J. R. Albertyn spreekt over “Ret work des O-eestes in de predilcing des
Woorcis.” Ds. H. Muller volgt met eene toespraak over “‘s Geestes werk in den
persoonlijlccm c&rbeid actn zielen,” terwijl Us. D. Rossouw de aandacht bepaalb bij “het
werk ‘s Geestes in de geloovigen en in het leven rier heiligmalcing.”
~t~r ~
Na do pauze wordt do bespreking van het Rapport dor Oommissie voor Arbeids
Arbeids Ko- koloniën hervat en wel door Us 0. F. Leipoldt.
lonien voOrtgezet.
Vo ‘rstel V. Oud.
Ouderhng J. C. J. Loiter stelt voor, gesecondeerd door Ouderhng U. Roux:
Lötter tot vinding “ Do Synode gehoord hebbende hot Rapport van do Oommissie voor Arbeidskoloniën,
van noodige fond. is van gevoelen dat hot aan elken kerke~aad opgedragen worde om to zorgen dat or
A d

besproken.

.

Einendatie v.

de Wet.

E

d

p~a~t16 V.

zoo spoedig mogelijk gecollecteerd worde in elke gerneente, naar eene berekening
van, zegge zes pence per lidmaat of op eene andere wijze.”
Ds.
Us. H. 0, do Wet met Ouderliug J. J. Schoeman, stelt als emendatie voor:
“Hot wordo aan do Oommissie voor Arbeidskolonign opgedragen om gedurende doze
Vergadering eon Waarborg-lijst aan do vortegonwoordigers der gomeonten vddr to
leggen, ton einden dozen in do gelegenheid te stellon onder hunne naamteekening de
sommon op te gevon waarvoor zij gowillig zijn zich verantwoordelijk to stellen, om
binnon do volgendo twee jaren haar in hare ondernemingen in belang der arnie
blankon to gemoet to komen.”
Aan do discussie, die volgt. nemen deel: Oud. T. J. R. Hofmeyr, B. Badenhorst,
Prof. Marais, A. M. Meiring, F. H. S. Hugo en Di. A. 1. Steytler, do Assessor, en Us.
U. J. Pienaar, die ondersteund door Ouderling J. A. S. de Wet, a~s twoede emendatie
“Ten
eindeKoloni~n,
do fond sen
te do
vinden
ter speciale
beha~’tiging
van do aan,
zaak die
van
Ds. voorstelt:
stichting van
Arbeids
stelle
Synode
collectanten
in do
do
versohillendo gemeenten onzer kork op geschikte tijden eene inzameling zullen doen.”
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Onder do verdere discussie waaraan deelnemen Ds. W. P. de Villiers en do Oud.
A. J. P. Rough en 0. J. Marais, levert Ouderling D. J. van Niekerk ondersteund door
Ouderling G. J. de Kierk, een verder arnendement in, dat echter door hem bij de
stemming met verlof der vergadering ingetrokken wordt.
Ouderling J. A. Barn, met Ds. W. P. do Villiers wil als vierde amendement:
“flat do vertegenwoordigers der gemeente hier tegenwoordig, zich verbindon iiamens Ernendatjev Ouci.
hunne gerneente om de sorn van £25 te leenen aan de arbeidscominissie, voor twee Barn.
jaren, zonder rer~te ;“ terwiji Ds. H. Muller, en Ouderling A. P. Smit verlangen:
“dat de Synode hot aan de vorsohullende kerkeraden opdrage, om zoo spoedig moge- Ernenclabie v. Ds.
lijk, eene inzameling in hunno respectieve gemeenten voor de Arbeidskolonie te doen.” H. Muller.
Nadat nog am de discussie deelgenomen hebben: Di. S. P. Malherbe, G. van
Niekerk en H. Muller, stelt Oudorling B. Lombaard, gesecondeerd door Ouderling B d ~
P. G. du Plessis voor: “Dat er een lijst geopend worde staande do Vergadering, Lbard..
zoodat elk eon her tegenwoordig gevo zoo veel hij verkiest, en dat do Predikanten
m~t hunne afgevaardigden trachten zoo veel rnogelijk nit de gemeenten to krijgen.”
Na toelichting door den voorsteller, levert Ouderling J. W. L. Hofrneyr, onder
steund door Ouderling T. J. R. Hofmeyr, het volgende Amendement in: “Dat ieder
afgevaardigde Ouderling zich verbinde te zorgen voor oene bijdrage uit zijne go
moonte van niot minder dan zesponce per lid, zulke bijdragon to worden opgozonden
binnon de volgendo zes rnaandon.”
Do disoussie wordt flu voortgozot door Oud A. J. P. Fourio, J. F. Marais, W. D.
Snijman, J. Venter, on Di. J. P. van Reerden, J. 0. Reyneko on J. H. Neethling
~
R.zn. Bij do stemming wordon beido Voorstol, on Amendemonton, door do Vorgade
ring vorworpen.
Op voorstol van Di. W. A. Aihoit on 0-. Van Niekork, wordt nu door de Ver- Aan de Corn. ge.
gadering aan do Commissio voor Arboidskolonien opgodragen om te overwegen langs
O~~fOfl&
welkon wog do vereischto middolen best gevonden kunnen worden, on zoo spoedig
mogolijk to rapporteeren.
Voorts bosluit do vergadoring hot Ooncopt Roglement voor Arbeidskolonien, dat
ter tafol golegd is, to bosohouwon als aanhangsel van hot Rapport der Oomrnissie dat ~
gistoren aangenomen is.
Bosohrijvingspunton 15 on 16 worden flu op verzoek in behandeling genomeli, ~
en in verband daarmodo golozon: hot Rapport van de Oommissie door do Synodale
Commissie bonoomd om daaromtront to adviseeren.
“Do Oommissie stelt voor dat or veranderingen worden gemaakt in de Ringen van
Burghersdorp on Oolesberg, en dat or eon niouwe Ring worde gevormd onder den
naarn van don Ring van Hopetown. De voranderingen voorgesteld, aismede de samen
stelling van don nieuwen Ring to zijn als hioronder:
A
B
1. Ring van Albanie (zooals thans samengesteld) Cradoek, Somerset Oost, Glen Lynden,
Albanie, Stockenstrom, Alexandrie, Maclean,
Grey Kerk, Victoria en Peddie, Adelaide.—1O
gemeenten.
2. Ring Burgersdorp (zooals thans samenge.
steld) Burgersdorp, Aliwal Noord, Queenstown,

1. Ring
Albanie
(zooals
worgesteld)
Somerset Oost, 0-len Lynden, Albanie, Stoeken
stom, Alexandrie, Maclean, Grey Kerk, Victoria
en Peddie, Adelaide, (Umtata en Cedarville.)
2. Ring Burgersdorp, (zooals voorgesteld)
Burgersdorp, Aliwal Noord, Queenstown,
Dordreeht, Lady Grey, Barkly Oost, Molteno,

Rappott van Corn.
uit de Syn. (orn.
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Dordrecht, Lady Grey, Tarkastad, Barkly-Oost,
Steynsberg, Maraisburg Molteno, Venterstad,
Cedarville, Elliott, Umtata, Sterkstroom, Jamestown, Rhodes.—1 7 gemeenten.
3. Ring Colesberg (zooals nu samengesteld)
Colesberg, Middelburg, Hopetown, Hanover,
Philipstown, du Toitspan, Kimberley, Petrusyule, Griquastad, Warrenton, Klein-Boetsap,
Strijdenburg, Vouglas.—13 gemeenten.
Verder stelt uwe

Elliott, Sterkstroom, Jamestown, Rhodes.—11
gemeenten.
3. Ring Colesberg (zooals voorgesteld)
Colesberg, Cradoek, Middelhurg, Hanover,
Phillipstown, Steynsburg, Maraisburg, Tarka
stad, Petrusville, Venterstad .—1 0 gemeenten.
4. Ring Hopetown (Nieuwe Ring) Hope
town, du Toitspan, Kimberley, Griquastad,
Warrenton, Klein-Boetsap, Strijdenburg, Vrij.
burg, Mafeking, Doug]a~.—1O gemeenten.

Commissie voor dat TJpington sort~eren zal onder den Ring van

Beaufort West.
Wij hebben de eer te zijn.
Uwe dienaren en B.B.
(Get.)
G. A. SdnoLTz,
U. Ross,
U. JORDAAN,
J. P. v. HEERPEN, Scriba.
Aanbev. der Corn.
voorgesteld.

Us. C-. A. IV[a3der met Us. U. J. Pienaar R. zn.. stelt voor dat de aanbeveling der
genoemde Commissie goedgekeurd worde.

Us. J. H. Neethuing H. zn., zegt dat hij voorstellen zal eene verdeeling van den
Kaapstadsohen Ring.
Us. J. C. du Plessis stelt voor dat TJmtata en Cedarville blijven bij den Ring van
Burgersdorp. Gesecondeerd door Us. U. J. Le R. Marchand, wordt het door de Ver
gadering aangenomen.
Ct
Us. A. Faure stelt voor: “Uaar Umtata en Cedarville niet bij Albanie gevoegd
Al worden, blijve Cradock bij Albanie.”
Uit punt is nog onder behandeling, als het tijd is om te adjourneeren.
Nog wordt besloten op morgen slechts één uur pauze te hebben, ten einde de
namiddag zitting één uur vroeger te sluiten.
Afwezing zijn geweest Us. U. J. en P. J. Perold, A. J. L. Hofmeyr, en J. H.
van Wijk.
Be kiad Notulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door Ouderling U. J.
van Niekerk.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 28sten October 1897.

Dc. Neethliiw H.
zn, geeft l~nis
een voorsteL
“LJmtsta en ‘Ce.
darville” blijven
b
v. Burghe ~
Ds. Faure wil
~ra~3o~r•bi~j

ELFDE

ZITTING,

Donderda~g 28 October, 1897.
Voorbede v 00 r
Prof. Hofrneyr.

Ue Moderator laat zingen Ps. 84: 3 en verzoekt Us. C-. A. Soholtz in het gebed
voor te gaan, en in ‘t bijzonder aan Prof. Hofmeyr te gederiken, van wiens pijnlijke
ongesteidheid met diep leedwezen berigt is ontvangen.

27

De notulen worden gelezen, en goedgekeurd zijnde, door de Moderatuur onder
teekend.
Op voorstel van Ds. W. Murray wordt eenpariglijk besloten aan den H. Eerw. De~1nerning be.
Prof. Hofmeyr de hartelijke deelneming der Vergadering te betuigen.
tuigd.
De discussie over de Rings Verdeeling wordt flu voortgezet.
Het voorstel van Us. A. Faure om Cradock bij den Ring van Albanie te voegen, Cradock blijft bij
wordt gesecondeerd door Ouderling W. D. Snyman, en door de Vergadering goedge- R. v Albanie.
keurd.
Na eeriige discussie waaraan deelnemen Di. Reyneke, Aiheit en P. de Vaal,
wordt op voorstel van Us. Aiheit gesecondeerd door Ds. D. J. Pienaar, R. Zn.,
besloten op aanbeveling der voornoemde Commissie een nieuwen Ring te vormen Ring v. Hopetown.
onder den naam van “Ring van Hopetown.”
Us. J. R. Albertyn, gesecondeerd door Us. I. F. A. de Villiers, stelt voor dat de
aanbeveling der Commissie, ten opzigte van den Ring van (Jolesberg, aangenomen Ring v. Colesberg.
worde, met bijvoeging van de gemeente Strydenburg.
Us. J. H. Krige met Us. J. S. Hauman stelt als emendatie voor, “dat enkel de
aan1~eveling der Commissie goedgekeurd worde.”
Ret voorstel wordt aangenomen. Aan de discussie nemen deel: Di. W. Boshoff
en J. H. Krige, en de Oudd. J. F. en 0. J. Marais.
Us. C. Rabie ondersteund door Us. U. Wilcocks, stelt voor dat de aanbeveling Aanbev. der Corn.
der Commissie ten opzigte van den nieuwen Ring van Hopetown, worde aangenomen. omtrent Ring v.
Ook dit voorstel draagt de goedkeuring der vergadering weg.
aange
Op voorstel van den Assessor wordt besloten den naam des nieuwen Rings te Hopetown reran
veranderen in “Hoopstad.”
der~,,in “Hoop.
Nog wordt besloten de gemeente Upington te laten sorteeren onder den Ring Upington valt onvan Beaufort.
der R. v. Beaufort
Ret Rapport der Commissie afgehandeld zijnde, blijkt het dab de betrokkerie
Ringen aldus samen gesteld zijn :—
Ring van Albauiie: Cradock, Somerset Oost, Glen Lynden, Albanie, Stockenstrom, S~ensteI1ing ~ier
Alexandria, Maclean, Greykerk, Victoria en P~ddie, en Adelaide.
betrokkeue Iting
Ring van Burgersdorp: Burgersdorp, Aliwal Noord, Queenstown, Uordrecht, en.
Lady Grey, Barkly Oost, Molteno, Elliott, Sterkstroom, Jamestown, Rhodes, Cedar
yule en Umtata.
Ring van ~Jolesberg: Colesberg, Middelburg, Hanover, Philipstown, Steynsburg,
Maraisburg, Tarkastad, Petrusville, Venterstad en Strijdenburg.
Ring van Iloopstad: Ropetown, du Toitspan, Kimberley, Griquastad, Warrenton,
Klein Boetsap, Vryburg, Mafeking en Douglass.
Us. G. A. Scholtz ondersteund door den Assessor stelt verder voor: “Be
Ringen blijven geconstitueerd zoo als zij waren tot den tijd der volgende zitting. Be Constitutie ee~v~
hier tegenwoordige leden der Ringen ontvangen magt om een tijdelijken Voorzitter vergaderingen.
en Scriba te kiezen, die naar eisoh der wet de oproeping tot de gewone vergadering
doen uitgaan. Zij bepalen de plaats waar de Vergadering wordt gehouden; Tumid
dels zullen de gemeenten van Vryburg en Mafeking behooren tot den Ring van
Colesberg, en die van Upington tot dien van Beaufort.”
Ook dit voorstel wordt aangenomen.
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Ps. J. H. Neethling H. zn. ondersteund door Ds. W. Conradie, stelt voor. “De
~ Yergadering stelle eene Commissie aan, met opdragt om eene nieuwe rangsehikking
olingder Wosti. van de Ringen in het Westelijke deel der kerk in overweging te nemen en rapport
ten spoedigste aan haar te overhandigen.”
Als emendatie stelt Ps. Ross, gesecondeerd door Ps. A. I. Steytler, voor: “De
verandering
in de indeeling
der Ringen in de Westelijke Provincie blijve overstaan tot
Eniendatie v. Do.
,,
Ross.
de volgende Synode.
Di. G. A. Maeder en S. P. Maiherbe stellen een tweede, en Di. P. J. Pienaar A.
zn., en A. B. Daneel eene derde emendatie voor, welke beiden later ten gunste van
die van Ps. Ross ingetrokken worden.
De Actuarius, gesecondeerd door Ouderling G-. J. de Kierk wil dat: ‘Ret voor
~~n~atie v. Ac- s~el van Us. J. H. Neethling H. Zn., in overweging worde genomen na afhandeling der
B eschrijvingspunten.
Voorstel aangeBij de stemming worden de Amendementen verworpen en het voorstel aangeno-.
flornen.
men.
Aan de discussie over de voorgaande voorstellen hebben deelgenomen :—Di. J.
H. Neethling H. zn., de Actuarius, A. I. Steytder, G. A. Maeder, W. P. de Vilhiers,,
0-. J. Hugo, J. 0. Truter, en Ouderling F. H. S. Hugo.
voorstel v Corn
In gevolge de opdragt van gisteren levert de Commissie over Arbeids Koloniën,
over Arb. Roll. nu het volgend voorstel in: “Pat eene subscriptie lijst staande de Vergadering aan
noodeFondse de leden worde aangeboden, ten einde afgevaardigden die er vrijmoedigheid toe heb
aangenornen.
ben, in de gelegenheid te stellen te zeggen voor welke som zij goedstaan voor hunne
gemeenten: terwijl het aan de Commissie over Arbeids Koloniën gelaten worde om in
beraad met de Kerkeraden der overige gemeenten door hen of door speciale collectan
ten eene inzameling in hunne respectieve gemeenten te doen.”
Ondersteund door Ouderling J. 0-. L. Dreyer wordt dit voorstel, met uitzonder
lug van Ouderling J. 0. J. Lötter die aanteekening verzoekt dat hij in de minderheid
gestemd heeft, eenpariglijk aangenomen.
Rap. v. Corn over
Pe Commissie benoemd in de Derde Zitting om te rapporteeren over de versia
versiagon v. Hug. gen van de Oommissie voor het Hugenoten gedenkteeken, en van de daartoe aangestel
~ de collectanten levert nii haar rapport in, dat gelezen en besproken wordt:
Ds.

Neehtling,

tanten.

“TJwe Commissie heeft cle eer voor de aandaeht uwer H. Eerw. Vergadering te brengen dat zij~
voor zich heeft gehad.
1. Ret Rapport van de Synodale Commissie voor het Hugenoten G-edenkteeken en:
Ret Rapport van de Commissie Col]eetanten daarvoor.
Beide Rapporten, hoewel zij niet spreken konden van de taak der Commissiën opgedragen, als
afgedaan, getuigen van ]ofwaardigen ijver daartoe en verdienen den dank der Vergadering, en dit
mag gezegd worden Nj name van Ps. Maeder, die zich veel moeite en ongemak heeft getroost en
trots alle bezwaren eene aanzienlijke scm heeft bij een gebraeht. Ret is ons gebleken dat de Corn
missie voor het Gedenkteeken in hare pogiug om de begraafplaats gronden te verkrijgen voor het
doel zich verplicht heeft gezien zekere kosten te maken.
Uwe Commissie is na ernstig beraad tot de volgende besluiten gekomen, die zij u bescheidenlijk
wenscht voor te leggen
1. Dat de stichting van eene zaa] als gedenkteeken van de weldaden door onzen verbonds 0-cd
aan de vaderen bewezen, en van die vaderen door bun geloof en hunne godsvrueht aan ons bun
nakroost, en nadat do Synode en velen met haar do gepastheid van zulk eeii stap lieeft gevoeld en
verklaard; ook wegens do groote behoefte, die er aan eene zaal, die daarvan do vrucht zou ziju voor
~.
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de Synodale Vergaderingen, de bewaring der Kerkeiijke archieven, en bet Kerkekantoor bestaat,
geenszins mag opgegeven worden.
2. Dat daarom aan de Commissie, die tot dit doel worde aangesteid, door U worde verleend
vrijheid om nog tot het einde van December, 1898, naar eene gesehikte plaats daarvoor uit te zien,
en volmacht om, zoo zij vóór dien termijn geene zooclanige vindt, de noodige ruimte van de Normaal
School gronden te aliëneeren en de zaal daar te zetten.
3. Dat zij gevolmachtigd worde tot dezi bou’v daarvan het meerder benoodigde dan op then
tijd zal zijn gecoilecteerd nit de Kerkefondsen op te nemen, ip beraad met de Commissie over het
Kerkekantoor, onder verband van de zaal en tegen biliijken rentekoers, gewaarborgd uit het Synodaie
Fonds.
4. Dat intusschen, en vó6r bet einde des volgenden ~aars in elite gemeente onzer Kerk, waar
de collecten slechts gedeeltelijk gehouden of in het geheel flog niet zijn gedaan, de inzameling zal
worden voltooid, hetzij door den Leeraar zelf, dan wel op zijn verzoek door eenen ander en dat de
Leeraren met de Ouderlingen zich daartoe plechtig verbiuden, ais tot een werk Gods, en een waartoe
zij verschuldigd zijn.
5. Dat nan deze Commissie worde opgedragen zich te beijveren dat ‘t Gedeiikteeken voltooid
zij v~ór de eerstvolgende gewone Vergadering der Synode, en de redenen daarvan optegeven, ingeval
haar dit mislukt, nan de algemeene Synodale Commissie ter beoordeeling.
Wi~ verbhjven,
Uwe Dienaren en Broeders,
J. H.

P.

NEETHLIN4,
MARAIS,

W. A. JOUBERT,
J. A. Bi~r,
J. Roos,
G. A. i\~[AEDER,
JOH. LöTTER,
J. MARCHAND,

B. P.
Scriba.
Us. A. D. Lüokhoff ondersteund door Us. U. J. Pienaar R. zn., stelt voor dat cle vooreesteld
Aanbev. der Corn.
door
aanbevelingen daarin vervat goedgekeurd worden.
I)~.
i~ir.
Als emendatie stelt Us. E. Z. J. do Beer met Ouderling H. J. Liebenberg voor:
“Tot verdere vindirig van het benoodigde tot opriohting van het Gedenkteekon vrage ~ V. Ds.
de Synode van alle leden der Kerk, do bijdrago van eem shilling stg. elk.”
Di. B. B. Keet en A. MoGregor stellen als tweede emendatie voor; “Tot verdere
vinding van het noodige tot den aanbouw van het Hugenoten gedenkteeken worden 1~rnendatie v. Ds.
op nieuw Colleotanten aangestold om in die gemeenten onzer kerk bijdragen te Keet
vragen, alwaar er vooraisnog niet geoolleoteerd is.”
De verdere disoussie over doze zaak, waaraan deelgonomen hebben Ouderling Di~cussie verd~agd
F. H. S. Hugo, en Di. G. A. Maeder en W. P. de Villiers, wordt verdaagd tot na de
pauzo.
Di. 0. P. van dor Merwe en H. P. van der Merwe verkrijgen verlof om reclenen ~r1ofaanDi. v d.
door hen genoemd de Vorgadering voor goed to verlaton.
Do Moderator kondigt aan dat er eeno uitnoodiging van den Admiraal is out- Uitnoodiging
varigen om op eene, door do Synode te bepa~en dag, H. M. Oorlogs schepen ~11 den Adrniraal
Simonsbaai to bezien.
Na do pauze wordt besloten do uitnoodiging met dank aan te nemen, en Uinsdag Awgenomeu.
den 9den November daar voor af to zonderon, zullonde do Synodo dan den daarop vol
genden Zatordag don geheelen dag zitting hebben.
-
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Nog wordt besloten ‘s Vrijdags namiddags, ten gerieve der loden die naar buiten
vertrekken, de zitting te hebben van kwa.rt voor twee tot kwart voor vier ure.
Co~. ter v~rdee1Tot Commissie om de verdeeling der Westelijke Ringen in overweging te nemen,
v. esti. Ringen.
worden benoemd: Di. J. H. Neethhng, H. Zn., A. I. Stoytler, A. McGregor, A. B.
Daneel, G. J. Hugo, J. C. Truter, W. A. Aireit, C. F. Leipoldt, en W. Conradie, en
de Ouderlingen J. W. L. Hofmeyr en J. J. Eksteen.
Hug. GedenkteeBe bospreking van het Hugenoten gedenkteeken wordt nu hervat door Dr. S.
ken herrat.
W. Louw, die met Ouderling A. M Meiring als derde emendatie voorstelt: “Be
Emendatie v. Dr. Synode besluite dat twee collectariten in elken Ring aangesteld worden die zich
Louw.
vrijwilliglijk aanbieden, om zoo spoedlig mogehjk voor doze zaak te collecteeren.”
Nadat nog aan de discussie hobben deelgenomen Di. B. B. Keet, W. P. Rousseau,
Emendatio v. De. B. J. Pienaar, A. zn., A. I. Steytler, B. P. J. Marchand, de Scriba, en G. F. C. van
C. Murray.
Lingen, en do Oudd. P. Marais, en C. J. Marais, levert Ds. C. Murray ondorsteund
door Ds. P. J. Pienaar het volgende Amendemeiit in: “Be Synode in aanmerking
nemende de noodzakelijkheid om een geschikt gebouw voor hare bijeenkomsten to
hebben;
In aanmerking nemende dat reeds £4,000 voor een Gedenkteeken is gecollecteerd
geworden;
Besluit tot de daarstelling van het gedenkteeken over te gaan, wordende het
aan eene aan te stollen Commis~ie overgelatori om het ontbrekend geld tegon do
laagste renten to vinden.
Tevens worde aan gezegde Commissie opgedragen om do Vergaderzaal op zoo
danige wijze op terigten dat zij speciaal als gedenkteeken dienen zal, wordende dat
gedeelte van hot gebouw alleen uit do daartoe gecollecteorde golden opgerigt.”
Eerste drie aau.
Bit 1aat~ste wordt ill omvraag gobragt als omondatie op de eorste drio aanbeve
bev~v. kderd Corn. lingen der Commissie, en verworpen, wordende do gonoemdo aanbovelingen goodge
kourd.
Vierde
aanbev.
Do overige omendaties wordon ter stemming gebragt in verband met do vierde
goedgekeurd.
aanbeveling van genoomdo Commissie en worden insgelijks verworpen, terwiji do
aanboveliug do goedkeuring der Yergadering wegdraagt.
Ouderling P. G. du Plossis verzoekt aanteekening dat hij in do minderheid
gestemd heoft.
Ookvi5fde aaubey.
Do vijfde aanbeveling van genoemde Commissie wordt mode door do Vergade
ring aangonomen.
Afwezig z~jn geweost de Ouderling P. v. d. Biji Smuts en Di. A. J. L. Hofmeyr,
terwiji Ds. J. F. Marais hoden voor hot eerst do Vergadoring heeft bijgewoond.
Be kiadnotulon worden gelezen en het dankgobed gedaan door Oud. S. Rabie.
Gore3umeerd on ondertoekend op heden don 29sten October, 1897.
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TWAALFDE ZITTING.
Trrijclag den ,29sten October 1897.
Be Moderator laat zingen Gez. 3: 3, en verzoekt Us. A. H. Hofmeyr om het
gebed te doen.
Be Notu~en der vorige zitting worden golezen en goedgekeurd zijnde door de
Moderatuur onderteekond.
Naar aanleiding van een verzoek door oenige leden van den Kerkeraad der Verzoek orn eca
Gemeente to Philipstown aan do Synodo gerigb, om een dag van verootmoediging en ~Verootn,oe
gebed te bepalen met hot oog op do zware droogte in sommige deelon van ons land,
wordt besloten dat do loden der Synode op Maandag, Woensdag en Bonderdag
avonden, to 8 ure, in de Wieht Zaal tot het gobed bijeenkomen. Voorts wordt hot
aan do Moderatuur opgedragen, namens do Kork, een algemeenen biddag, op eon
weekdag, to bopalen en Zustor-kerkon tot doelneming daaraau uit to noodigen.
Hot Rapport van do “Synodale Zondagsohool Commissio” wordt flu gelozen en Rap. Syn. Zondag.
in verband daarmode do aanbevelingen der Synodalo Commissie ondor Afdoeling 8ohoo1 Corn.
V. ONDERW1J5.
Op voorstel van Us. U. J. lo R. Marchand ondorstound door Us. A. McGregor Verelag orntr. Z.
wordt Aanbeveling a met algemeene stemmen aangenomen, luidonde als volgt: “Be
(Art.
Synodo drago aan do Zondagschool Commissie op, jaarlijks oouo Circulaire aan elkon
leoraar te zonden, met eenon vorm, waarin al do bijzonderhodon worden aangewozon
die in het vorsiag waarop in Art. 104 godoold wordt, van hen wordon vorwacht.”
Us. W. P. Roussoau stolt voor do aanneming van Aanbovoling b, “dat hot houdon Jaarlijkscho Convan jaarlijksche Conforontios door do Synodo aangomoodigd worde.” Bit voorstol forenties.
wordt gesocondoord door Oud. M. P. van Huysstoon en door do vorgadoring aange
nomon, nadat eon amondoment van Us. J. C. Reynoke ondorstound door Oud. C. do
Grooff om achtor hot woord “Conforentios” in to voogen “in olken Ring,” vor
worpon was.
Dud. Prof. Marais met Us. W. A. Aiheit stolt nu voor: “Dat er jaarlijks eon Jaarliiks een Zo~n
Zondag wordo gowijd aan de kindoren der gomeente, do regeling te laten in do handon en’~ ~
van do vorschillende Korkoraden.” Ook dit voorstol wordt door de Vorgadoring gewijd.
goedgokourd.
Voorts wordt op voorstel van Ui. J. W. Louw on W. P. Rousseau Aanbevoling” Kil~rvriend”
c, dat do Synodo hot gobruik van de Kindervriemd hartelij k aanbovolo,” aangonomon. aanbevo en.
Op voorstel van Us. A. G. du Toit gosocondeerd door Us. A. McGregor wordt Z. School Corn.
besloton: dat de dank der Synode toegobracht wordo aan do Zondagschool Commissie bedankt.
voor do zorg die zij aan hot work haar toever~rouwd bostoed hoeft.”
Ret Rapport der Zondagschool Commissie afgehandeld zijndo, wordt nog voor
gesteld door Us. H. Muller, ondersteund door Us. A. McGrogor en door do Vergador
ing aangonomon: “Do Synode bovelo aan, dat ook hot zingon van Psalmen en
Gozangen in do Zondagschool goregeld geschiede.”
Aan do ordo komt nu hot Rapport van do “Commissie over hot Bijbolkennis- R~p. Corn., over
Bi3belkenms.Exa.
Examen, ‘~ dat gelezon on daarna besproken wordt door Us. A. McGrogor, don Scriba, men.
.
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Prof. Marais, Di. W. P. de Villiers, J. W. Louw, J. C. Reyneke en Oud. P. P. H.
de Villiors.
Rap. aangenornen
Op voorstel van Ds. EL Muller ondorsteund door Oud. G. J. do Kierk wordt hot
en corn. bedankt. rapport aangonomen en de dank do Vergadering aan do Commissio en vooral aan
haren Secretaris toegebragt.
Ds~ W. P. do Villiers met den Oud. Prof. Marais levort nu hot volgend voorstel
in: “dat bij hot Examen in Bijbelkennis ook gevoegd worde een onderzoek in de
hoofdpunten van de leer onzer kerk.” Nadat Ps. D. J. Pienaar R.z. heb woord
gevoord had ondersteunt bij Ps. J. W. Louw in een voorstel om hot Bijbelkennis
Examen af te schaffen, wolk voorstel echter door de vergadering verworpen wordt.
Exarnen in de
D~. J. P. van Heerden gesecondeerd door Dr. S. W. Louw stelt do volgende
Leer en Gesch. emendatie voor: “in het voorstel wordo ingevoegd tusschon do woorden “de leer”
onzer Kerk
,,
en “ onzer, en do gesehiedems.
Na eerie discussie waaraan deelgenomen hebben Di. A. I. Steytler, J. H.
Neethling H.z., G. F. C. van Lingen en do Oudd. A. M. Meiring en P. J. van Niekerk
wordt het voorstel verworpen en do eme~idatie met meerdorheid van stemmen
aangenomen.
Na de pauze wordt de behande]ing van genoemd Rapport voortgezet, en hot
volgend voorstol van Oud. P. P. H. do Villiers ondersteund door Ps. E. Z. J. do Beer
Tiid v. t. Exarnen. ingeleverd en door do vergadering aangenomon: “In Art. 122: 1 worde do verande
ring van Augustus in eon geschikter maand in handen gesteld van do Commissie voor
dit Examen.”
Nog wordt besloton da;t, ingevolge hot besluit voor do pauze op voorstol van Ps.
J. P. van Hoorden gonomon, hot Art. in hot Wetboek, daarop ziende, voor do redactie
gestold wordo in handen van do Permanento Commissie van Revisie.
Nieuwe Corn, beTot ledon van do Commissio over hot Examen in do Bijbolkonnis worden bonoemd:
nçernd.
Di. J. C. Reyneko, G. A. Scholtz, J. H. Krige, W. H. Boshoff en G. van Niekork.
Rap.
Corn.
Hot Rapport der “Synodalo Commissio voor do Opvoeding” wordt golezen en
voor Opvoeding.” in verband daarmedo do aanbovelingon der Synodale Commissie behandeld.
Aanbeveli’ng a, “Dat do Synodo bij hot Departemorit van Ondorwijs on bij do
Meerdere onder- Regeering aandringe om kostscholioren, die behoeftig zijn, rninstcni~ £12 per jaar to
b.oeftige~kostscho- gevon: (zie lit. c.),” wordt door Ps. P. S. Botha voorgesteld, door Ps. C. H. Radloff
lieren.
gosecondeerd on door do vergadering goedgekeurd.
Ps. A. I. Steytler onderstound door Oud. A. M. Moiring stolt voor do aannoming
van Aa’nbeveiing b, “Bat pogingen zullen wordon in hot work gesteld (lit. d.) om do
h
G-ouvernemonts toelagen tot ondorsteuning van scholen vorhoogd to krijgen, en wel
~‘~i vn~n~ zoo, dat voor Bordoklas Publioke Schol en tweoderdon van hot salaris des on derwijzors
door do Regeoring zal gegeven worden: on voor alle andore scholen, do holft van alTo
koston voor hare instandhouding gemaakt, wat salarissen, huur van gebouwen, logies
voor onderwijzors, enz., botreft.” Ook dit voorstel draagt do goodkouring dor
vorgadering wog.
Op voordracht van reeds genoomden voorstoller on secondant voreonigt zich do
~ vergadering met Aanbeveling c der Synodale Commissie: “Pat op nieuw bij hot
Onderw. Exarnen. Gouvernement aangodronge worde op hetgeen reeds in do jongste Synode besloton
is omtront hot verplichtende in hot Derdekias Onderwijzers Examon van de Holland
seho en Engelscho talon, of, waar hot noodig mogt zijn, Duitsch of Kaffersch.”
CC5~

-
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Be Moderator deelt aan de Vergaderiucr
h mede dat het ter zijner kennis gebracht Voorbede
voor
wordt, dat de H. Eerw. Prof. Hofmeyr, jrnst nu eene geneeskundige operatie onder- Prof. Rofmeyr.
gaat. Hij meent dat de leden zeer gaarne eenige oogenblikken zullen willen afzon
deren, om den geachten Professor in den gebede den Heere aan te hevelen, en
verzoekt Ds. C. Murray om het gebed te leiden.
Ps. B. Ross ondersteund door Ps. J. 0. du Plessis stelt flu voor: dat aanbeve
ling d, (“Dat de Synode onzer kerk van het Departement van Onderwijs eische dat Inspeo
tours v.
Scholen behooren
de inspecteurs, die in de toekomst aangesteld worden, ook van de Hollandsohe taal Roll. to kennen,
genoegzaam kennis zullen hebben, om er behoorlij k in te kunnen examineren “),
aangenomen worde, met bijvoeging van het volgende, “dat inspectoren in Holland
sch sprekende districten, waar zuiks noodig is, ook de noodige huip van bekwame
personen, in de Hollandsohe taal bedreven, zullen mogen inroepen.”
Als emendatie stelt Us. W. P. de Yffliers met Oud. A. M. Meiring voor, dat
enkel de aanbeveling d, goedgekeurd worde, met verandering van het woord
“eische” in “aandringe.”
Bij do stemming verkrijgb het Amendement de meerderheid en wordt aange
nomen.
Ret volgend Rapport der “Oommissie voor de Onderwijzende Universiteit” wordt ~
gelezen, doch, claar het tijd was om te adjourneeren, wordt do bespreking ervan Oi4erwiizende
uitgesteld tot de volgende zitting.
Universiteit” go
.

.

“Uwe Commissie, benoemd in de acht en twintigste zitting der Synode van
1894, “om met het oog op de voorgestelde stichting eener Onderwijzende Universi
teit te waken voor do belangen onzer Kerk” heeft de eer te rap porteeren dat het niet
noodig geweest is voor haar om bijeen te kornen, aangezien de Regeering, waarvan
de Synode recht heeft te verwaohten dat zij hare inziohten desaangaande aan hot land
zal bekend maken, zoodra zij een bepaald plan zal hebben gevormd, in doze zaak
haar plan nog niet heeft hekend gesteld.
Met hot oog op de belangrijkheid der zaak en enkele mededeelingen die van tijd
tot tijd in do Nieuwsbladen verschenen zijn meent Uwe Commissie aan Uwe Hoog
Eerwaarde Vergadering te moeten aanbevelen, dat eene commissie van Waakzaamheid
andermaal aangesteld worde, met zoodanige instructiën als hot Uwe Vergadering moge
behagen uit te vaardigen.
Met verschuldigden eerbied en heilbede noemen wij ons.
V

Uwe Pw. Pienaren en Broeders,

ANDREw

MURRAY,

A. M00RREEs,
)
J. J. Ko’rzs,
~ Moderatuur.
J. H. H0FMEYR, )
N. J. R0FMEYR, )
P. J. G. DE Vos, ~ Hoogleeraren.

31 July, 1897.

J. J. Mii~is,
J. H. NEETHIJNG.
P. A. STRA5HEIM,

)

Socretaris.
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Afwezig zijn geweest: Di. A. J. L. Hofmeyr, B. Dummy, P. Rossouw 0-. A.
Maecler en L. Hugo, en de Oudd. P. van der Biji Smuts en J. P. Kriel.
Us. 0. A. Maeder en de Ouderlingen H. A. Louw en 0. W. P. Rust verkrijgen
verlof om de vergaderirig voor goed te verlaten.
De kladnotulen worden gelezen en het daukgebed gedaan door Oud. J. A. S. de
Wet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den isten November 1897.

DERTIENDE

ZITTING.

Maandag 1 November, 1897.
De Moderator laat zingen Ps. 100: 1,2, en verzoekt Us. F. X. Roome om het
gebed te doen.
De Notulen der vorige zitting worden gelezen, en goedgekeurd zijnde, door de
Moderatuur onderteekend.
Het Rapport van de Commissie voor de onderwijzende Universiteit dat bij de
Rap. Corn. voor laatste zitting gelezen is, wordt flu in behandeling genomen, en in verband daarmede
Onderw. Universi- ook de aanbeveling der Synodale Commissie: “Pat dezelfde Commissie als Corn
teit behandeld.
Dezelfcle Corn, be missie van Waakzaamheid zal aangesteld worden met instruotie om geene besliste
noemd.
stappen te doen, zonder de Synodale Oommissie er in te kennen.”
Na eenige discussie wordt deze aanbeveling op voorstel van Us. 0. Murray en
Ouderling Prof. Marais, aangenomen.
RApp.
c~.
Het Rapport van de Ouratoren der Normaal School en het Versiag van den
EN EN RECTOR DEn Rector worden gelezen, aismede
de aanbevelingen der Synodale (Jommissie dien
NORM. Senoon.
aangaande.
Op voorstel van Ouderling F. H. S. Hugo ondersteund door Ouderling A. P.
Met dank aange- Smit, hecht de Vergadering hare goedkeuring aan aanbeveling (a) “dat de Synode
nomcn.
de rapporten van den Rector en de Curatoren der Normaal School met dank jegens
den Heer aanneme wegens den grooten voorspoed door die Inrichting genoten.”
Op voorstel van Us. J. 0-. J. Krige met Ds. 0. F. Leipoldt, wordt ook aange
Tastbaar bHik v nomen aanbeveling (b) “Dat van wege de toegewijdheid en bekwaamheid van den
waardeering aan
Rector en Assis- Rector, zijnen Assistent en het overige onderwijzende personeel, door de Synode, in
tenten aanbc’volen overleg met de Curatoren, niet alleen met den woorde, maar ook op tastbare wijze
~.

blijk gegeven worde aan den Rector, en zijn medearbeiders, die de Curatoren zuiks
waardig mogen achten.”
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Ps. E. Z. J. de Beer met Ps. J. F. Botha, stelt voor de aanneming van aanbevel
ing (c) “Dat, als de Curatoren schikkingen er voor kunnen maken, de cursus van zes Voorgestelde cur
maanden of een jaar door Dr. Muir aanbevolen voor gematriculeerde studenten zal :~e~°: ~
worden doorgevoerd; maar dat de tegenwoordige cursus van twee jaren niet zal ten.
worden afgeschaft, alvorens het blijken zal dat een genoegzaam aantal gematricu
leerde studenten zi ch aanmeldt.”
Ds. B. S. Botha, gesecondeerd door Ps. D. J. le R. Marchand, stelt als emenda- ~ni~ri~v. I)s.
tie voor de aanneming van genoemde aanbeveling met weglating van het laatste
gedeelte beginnende met “alvorens,” enz.
Aan de discussie nemen deel: Di. F. X. Roome, D. S. Botha, S. W. Louw, A. I.
Steytler, P. J. de Vaal, W. P. de Villiers, A. Murray, G. Murray, de Scriba, J. R.
Albertyn, A. B. Luckhoff, J. G. J. Krige, F. W. R. G-ie, J. W. Louw, de Assessor,
Prof. Marais, P. Ross.
Ps. Ross gesecondeerd door Ds. B. B. Keet stelt als Motie van Orde voor: “Be Motie v. Orde van
beslissing over dit punt blijve overstaan totdat eene Commissie daartoe te worden ~:R085 vorwor
benoemd met den Superintendent van Onderwijs geraadpleegd, en aan de vergadering
gerapporteerd zal hebben.”
Be meerderheid echter verklaart zich hiertegen.
Di. B. J. Pienaar, A. Zn., en J. 0-. J. Krige, stellen als verdere emendatie: voor Emendatie v. D~.
“Be aanbeveling worde aangenomen met weglating van al de woorden na “afge- Pienaar A.z.
schaft,” en met invulling van “indien mogelijk” tusschen “jaren” en
Ds. P. J. Pienaar, R. zn., ondersteund door Us. J. H. Neethling, H. zn., stelt Emendatie v. Ds.
voor: als laatste emendatie: “Be Synode late aanbeveling (c) onder het hoofd ~ aan
Normaal School, in de handen der Curatoren.”
Bij de stemming wordt dit laatste amendement door de Vergadering aangenomen.
Ps. A. McG-regor stelt voor de aanneming van aanbeveling (d) 1 “Art. 118 :— A:t. 118 geemen
in plaats van “benevens £400 tot het salaris der beide onderwijzers “—worde gelezen; deerd.
benevens een genoegzame toelaag tot het salaris der Onclerwijzers.”

Gesecondeerd door Ds. P. J. Pienaar wordt het aangenomen.
Ps. J. H. Neethling, H. Zn., met Ouderling A. P. Smit, wil dat ook (d) 2 aan
genomen worde: “Art. 119.—Tn paragraaf 1 bij te voegen: ook gernci~trieuleerde Art.
studenten, die tot verdere opleiding in de onderwijslcunde zich mogen aanmelden.”

119 geemen
deerd,

De Vergadering vereenigt zich Jiiermede.
Aanbeveling (e): “Bat voldaan kan worden aan den wensch, nitgedrukt door de Curatoren hebben
Curatoren in punt 1, paragraaf 3, om, namelijk, reglementen to wijzigen, of nieuwe mast bepalingen
tijdelijke bepalingen to maker, en dan ter goedkeuring aan de volgende Synodale ~ en te
Vergadering voor te leggen,” wordt voorgesteld door Ps. C. Rabie ondersteund door
Ouderling F. H. S. Hugo en door de Vergadering aaDgenomen.
Ouderling F. H. S. Hugo en Ps. J. A. Buchner stellen voor de aanneming van Huip te worden
aanbeveling (f): “Bat het den jongelieden die naar de Normaal School komen, ~ ai:1~
duidelijk en ernstig moet worden te verstaan gegeven dat do huip tot studie, in de ~
Normaal School verleend, uibsluitend bestemd is voor hen die in goeden gemoede
verkiaren kunnen voornemens te zijn zich aan hot onderwijzersvak te wijden. Bit
geldt ook van hen die later hot leeraarsambt willen aanvaarden.”
Nadat Ps. A. P. Luckhoff, hierover gesproken had, vindt de pauze plaats..
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Na de pauze wordt de discussie voortgezet door Ouderling A. M. Meiring, Us. U.
Wilcocks en Us. E. Z. J. de Beer, die, ondersteund door Us. W. P. de Villiers,
in voorstelt: “In het Reglement voor do Normaal School worde de verbindtenis van
Art. 97 gevoegd.”
Nadat nog Di. J. R. Albertyn en C. Rabie het woord gevoerd hadden, wordt het.
Amendement verworpen, en het voorstel aangenomen.
Us. G. F. 0. van Lingen, gesecondeerd door Ouderling A. M. Meiring, stelt voor
Beurzenyoor dag- de aanneining van aanbeveling (g.)
‘ Pat met betrekking tot eon
wenk van den
seholteren.
Rector omtrent het geven van beurzen aan dagscholieren, die zich onderscheiden, en
begeeren hurme studien voort te zetten, het wenschelijke, dat vrijgevige vrienden de
Kerk hierin ter hulpe kwamen, worde uitgesproken; en dat de Synode het den
Curatoren opdrage om, als or fondsen voor handen zijn, aan den wenk van den Rector
gevoig to geven.”
Aan do discussie nemen deel: Di. A. I. Steytler, B. S. Botha, A. Murray en do
Assessor.
Bij de stemming wordt dit voorstel aangenomen.
Dionsten
Aanbeveling (h.) “Bat de verdiensten van Us. Steytler, daarin, dat hij aan
Steytler erkend. doze Inrichting door G-odsdienst onderwijs onze kerk meer regtstreeks vertegenwoor
digde, door de Synode erkend worden” wordt met acciamatie aangenomen, en Us.
Steytler door den Moderator bedankt.
Be Assessor ondersteund door Us. J. R. Albertyn stelt voor de goedkouring van
~ aanbeveling (i) “dat aan den brooder S. V. Hofmeyr, schriftelijk worde te kennen
Br.~V.FIofmeyr gegeven do waardeering die do Synode hecht aan zijne goede en groote diens~en als
Penningmeester dezer Inrigting,” met toevoeging van het volgende “dat aan do
Curatoren volmacht gegeven worde om aan den Br. Hofmeyr ~en tastbaar bewijs van
de erkentelijkheid der Vergadering aan to bieden.”
Bit voorstel wordt met eenparige stemmen aangenomen.
D
kb ~.•
~

van stemmen
Vs. G. F.
0. Lingen
gesecondeerd
door
Us.Whitton,
A. J. L. die
Hofmeyr,
woréltOpmetvoorstol
eenparige
besloteu
den Rector
den hoer
J. R.
tegen

woodig is, den hartelijken dank der Vergadering toe te brengen voor zijne getrouwe
en gewaardeerde diensten, zoo vole jaren aan de Kerk bewezen. Bit geschiedt met
eenohartelijketoespraak van den Moderator, waarop do hoer Whitton namens ziohzolven
en do Onderwijzers der Normaal School de Vergadering zijnen en hunnen dank
betuigde voor de wijze waarop hunne diensten erkend zijn geworden.
Aaubeveling (j) blijft overstaan.
Onderwije
~n
Beschrijvingspunt No. 37 wordt flu in behandeling gonomen. “Naar de Synode
~ worde verwezen het volgende verzook van don Ring van Beaufort: “Om bij do
tot Stand. ~
Regeering en hot Parleinent or op aan to dringen, dat hot onderwijs in Zending
Scholon beperkt zal worden tot Standaard lIT, en dat meer tijd en aandacht worden
gegeven aan hot godsdionstig onderwijs.”
Bit wordt nu door Us. W. P. de Villiors, ondersteund door Ouderling A. P. Smit,
als voorstol ingediond.
Oudorling P. H S. Hugo mob Us. 0. Murray, stelt voor do aanneming van het
eerste gedeelte van Aanbeveling 37 dor Synodalo Commissie;
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“Daar het geta~ kind eren op de Zending Scholen, die den derden Standaard Vooraisnog niet.
passeren, nog geene drie uit de honderd bedraagt (s~echts 2~25 per cent), worde het noodig geaclit.
voor als nog niet noodig geacht aan te dringen op de vervulling van den hier uitge
sproken wensch.”
Deze emendatie wordt door de Vergadering goedgekeurd.
Di. 0. Murray en J. H. Neethling H. zn. stellen voor, dat ook het tweede gedeelte
Aan
Z.
•
Corn. Binneni.
opgedragen
van genoemde aanbevehng goedgekeurd worde, t.w.
Ret worde aan de Binnen- naar bevind t~
landsche Zending Oommissie opgedrageri, naar bevind van zaken in dezen te handelen.
handelen.”
Ook hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Us. A. A. Weich ondersteund door Us. A. J. L. Hofmeyr stelt nog voor: “Dc O~derw. in Zend.
Synode spreke als haar gevoelen uit, dat het stelsel van onderwijs voor Zending naar
8eho1~
behoefte
te sun
der
Scholen meer in overeenstemrning met de omstandigheden en behoeften der gekleur- gekleurden.
den zal worden gebracht, en draagt het aan eene specia~e Commissie op om in deze
zaak te handelen.”
Ook dit voorstel wordt goedgekeurd.
Ret Rapport van de Commissie over het Uoofstommen en Blinden Instituut te Rap. v. Corn, over
Worcester gelezen zijiude, stelt Us. U. J~ Pienaar A. zn. gesecondeerd door Us. A B.
Daneel voor, dat het met den dank der vergadering worde aangenomen.
Uaar het tijd was om to adjourneeren wordt de bespreking van dit Rapport tot Besprekiug ver
de volgende zitting verdaagd.
daagd.
Aan den Ouderling A. B. Munro wordt verlof gegeven om op morgen de ver
gadering te verlaten.
Ook kondigt do moderator aan dat Us. H. P. van der Merwe om redenen die
hij noemde van zijn voornemen om de vergadering te verlaten, heeft afgezien, en
heden tegenwoordig was.
Afwezig zijn geweest. Di. U. Rossouw, P. J. A. de Villiers, B. Dummy, L.
Hugo, R. van Niekerk, A. J. Pepler, en de Ouderlingen P. J. van Wijk, en P. van
der Biji Smuts.
Ue kiadnotulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door Ouderling P. B.
Botha.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 2den November 1897.
~

VEERTIENDE

ZITTING,

Dingsdag den 2den November 1897.
Ue Moderator laat zingen Ps. 89: 1, waarna hij Us. A. Faure verzoekt in hot
gebed voor to gaan.
Ue Notulen worden gelezen en goedgekeurd zijnde, door do Moderatuur onder
teekend.
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Rap.

~.

Corn. over

Be behandeling van het Rapport der “Commissie over het Doofstommen en

Blinden Instituut te Worcester” is nu aan de orde. Ds. W. A. Aiheit geeft in het
breede de op gisteren verlangde opheldering betrekkelijk zekere items voorkomende
in het Finantieel Yersiag. Aan de besprekirig van het Rapport nemen deel: Di. W.
P. de Villiers, A. B. Luckhoff, A. A. Weich. W. Murray, I. F. A. de Vilhiers, A. B.
Daneel, W. P. Rousseau, 0-. A. Scholtz en Oud. 0. J. Marais.
Met dank aange.
Ps. E. Z. J. de Beer ondersteund door Ps. W. P. de Villiers levert flu het
volgende Amendement in: “Be Synode neemt het rapport der Commissie voor
Doofstommen en Blinden aan met grooten dank aan den Heer voor den zoo mild ver
leenden zegen, en beveelt de Inrichting aan de voortdurende behangstelling en
mildadigheid der gemeenten aan.”
Met verlof van de Vergadering trekt Ps. B. J. Pienaar. A. zn., zijn voorstel ten
gunste van dit Amendement in, dat met eenparige stemmen aangenomen wordt,
nadat nog gesproken hadden Ps. A. F. Louw en Uud. B. Badenhorst.
Scheuring in de
Beschrijvingspunt 12 wordt op verzoek van den inzender, Ps. W. P. de Vihliers,
Gem. Strijdenbnrg in behandehing genomen.
Nadat de Moderator het advies dei’ Synodale Commissie
op dit punt gelezen en Vs. W. P. de Villiers hetzelve toegelicht had, stelt laatstge
noemde, gesecondeerd door Oud. B. J. S. Bruwer, voor: “De Synode stehle eene
voorstel v. Ds. W. Commissie aan om, staande deze vergadering en indien wenschehijk beschouwd ook
F, de Villiers.
daarna, onderzoek to doen naar de redenen van hot ontstaan eener tweede gemeente

stituutbehandeld.

te Strijdenburg, met het doel, indien mogelijk, ahie bezwaren uit den weg te ruimen
en eene hereeniging tot stand to brengen.”
Eniendatie v. Ds.
Ps. E. Z. J. de Beer ondersteund door Ps. D. J. Pienaiir R z., stelt als emendatie
E. de Beer.
voor, dat de aanbevehing der Synodale Commissie aangenomen worde, luidende als
volgt: “Be Synode handele thans niet in de zaak, rnaar drage het aan den Ring
waaronder Strydenburg sorteeren zal op, er een wakend oog op te houden, en
wanneer zuiks noodig is handelend op to treden.”
Aan de discussie die nu ontstaat nemen deel Di. 0-. J. Malherbe, P. J. Pienaar
R.z., S. W. Louw, J. H. Neethling H.z., A. Murray en 0-. A. Scholtz en de Oudd. H. J.
Liebenberg en B. Badenhorst.
Corn. benoomd o~i
Ps. A. Murray met Ps. 0. Rabie stelt als motie van orde voor: dat do geheele
~ te advi. zaak ter ernstige overweging in handen eener Oommissie gesteld worde, om staande
de vergadering daarover te rapporteeren. Be meerderheid vereenigt zich met dit
voorstel en met den wenk, om naar dezehfde commissie to verwijzen Beschrijvings
punt 13 en een voorstel door Oud. H. J. Liebenberg onder de discussie ingediend, en
door Ps. R. van Niekerk gesecondeerd.
Herroeping van
Be Vergadering gaat an over ~ot do beliandehing van Beschrijvingspiinten 10 en
d.c Ordo’ nantie. ~
Eerstgenoemde, dat ten do& heeft de herroeping der Ordonn antic, wordt door
Ps. W. H. Boshoff, ten behoove van den Kerkeraad van Steynsburg, toegehicht;
terwijl laatstgenoemde, dat eene verandering in bedoelde Ordonnantie beoogt, door
den inzender, Oud. P. 0-. du Plessis, besproken wordt.
Voorstel v. Ds
Vs. W. H. Boshoff ondersteund door Ps. A. I. Steytler stelt voor, “dat, om
Boshoff.
redenen in Beschrijvingspunt 10 genoemd, de Synode hot Parhement eerbiediglijk
verzoeke gezegche Ordonnantie te herroepen en geene andere er voor in do p]aats te
stellen.”
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lit het versiag der Synodale Commissie blijkt, dat zij de algelieele herroeping Aanbev. ci,r Syn.
der Ordounantie om gewiehtige bezwaren niot raadzaam aeht, noch het begeerde in Corn.
B2schrijvingspunt 11, om redenen door haar genoexnd, aanbevelen kan.
Us. B. Ross is nog aan hot woord toen de vergadering voor de pauze verdaagt.
Na de pauze trekt Us. W. P. de Villiers zijne motie van Orde, tot revisie van ~Jotie v. Orde re
het besluit betrekkeiijk het bezoek aan II. M. Oorlogschepen, waartoe hij in de ~
morgenzitting verlof h-ad bekomen, met toestemming der vergadering terug.
getrokken.
Tot Commissie over de zaken van Strydenburg worden benoernd: Di. W. P. do Corn. orn over
Villiers, A. Murray, 0-. .J. Maiherbe, J. H. Neethling, H. z., 0-. A. Scholtz, 0-. van s~1~den~ourg te
Niekerk, W. H. Boshoff en de Oudd. B. J. Baclenhost en H. J. Liebenberg.
Be discussie over de Ordonnantie wordt nu hervat door Us. U. Ross en voortoe- Diseussie over Or
zet door Di. J. P. van Hoerden, 0-. Murray en A. Murray, die met Oud. F. H.~S. dounautie hervat.
Hugo voorstelt: “de Synode acht het niet noodig in de zaak te treden, inaar stelt
Par. 3 van Besohrijvingspunt 10 in handen van de Commissie over de zaken te Stry- ~oorste1 v. Oud.
denburg, om te rapporteeren op welke wijze aan de beroering, die aldaar ontstaan is,
een einde kan gemaakt worden.”
Us. U. F. C. van Lingen met Ds. D. J. Pienaar R.z, stelt voor de aanne~iing van Voorste v. Dcv.
het advies der Synodale Commissie voorkomende onder Nos. 10 en 11 van haar Lin~en.
rapport.
Nadat flog aan do discussie deelgenomen hebben Di. W. P. do Villiers, 0. J. Discussie
Maiherbe, A. I. Steytler, B. J. Pienaar R.z, de Actuarius, B. P. J. Marchand en de daagd.
Oudd. A. P. J. Fourie en F. H. S. Hugo is hot uur van adjournement gekomen en
wordt de verdere bespreking dezer zaak verdaagd.
Afwezig zijn geweest: Di. A. J. Pepler, J. C. du Plessis, S. J. Perold en Oud.
P. J. van Wijk.
Be kiadnotulen worden gelezen en hot dankgebed gedaan door Oud. U. P. H.
Jordaan.
0-eresumeerd en onderteekend op 1~eden den 3den ~ovember 1897.

VIJFTIENDE ZITTING.
Woensdag 3 November, 1897.
Do Moderator laat zingen Ps: 119; 17 en verzoekt Us. B. B. Keet om hot gebed
to doen.
Do Notulen der vorige zitting worden gelezén en goedgekeurd zijnde door de
Moderatuur onderteokond.
Be Moderator kondigt flu aan dat, met goedkeuring van do Commissio van Orde I EOEOERLIJK
do Vergadoring hij do morgenzitting toogesprokon zal worden door do H. Eerw. DE~oUn.
Professoren van het Theologisch Sominarium en do vertegenwoorcligers der Zonding
kerk die daartoe uitgenoodigd zijn; en dat, indion do tijd zuiks godoogt, men voort
-

Oz~
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zal gaan met hot lezen van de versiagen van den staat van den godsdienst in do
onderseheidene Ringen. Hij heet do Professoron en Studenten, en de Afgevaardigden
der Zendingkerk hartelijk welkom en geoft aan Prof. Marais het woord, die als onder
werp van bespreking noemt: De Evangeiie-dienaar. Na hem voert Prof. de Vos het
woord over: De boodsehap van den Euangelie-dienaar. Nu wordt gezongen 0-ez. 77:
4, waarop Ds. F. X. Roome aan cle vergadering voorleest eon door Prof. Hofmeyr
gedicteerd opstel over: Dc uitwerking van het gepredilcte woord.
Do Moderator betuigt, namens do Synode, den Hoogleeraren haron dank voor do
Worden bedankt
door Moderator. gewiohtvolle woorden haar toogesproken, geeft uiting aan hot gevoel van verpligting
die de Ned. 0-or. Kerk van Zuid Afrika jegens hare Hoogleeraren koestert voor wat
die kerk riaast God aan hunnen arbeid te danken heeft, drukt haar innig loedwezen
nit over do pijnlijke bezoeking die den oudsten Hoogleeraar verhindert haar persoon
lijk toe to spreken; en bidt hun van harte too de voortdurende huip on biding dus
Heiligon Geestes in hun hooggewichtig werk. Ook richt hij eon hartolijk woord tot
Studenten toege- do Studenton in do godgeloerdheid die mede op uitnoodiging dor Synode in haar
midden verschonon zijn.
~rl~vw.Pakuw ~
Do Moderator noodigt flu den Eorw. J. 0. Pauw nit om als vertegonwoordiger
Synocle toe.
der Ned. 0-er. Zendin~ Kerk do vergadering toe to sprokon, waarna hij hot woord
geeft aan den Eerw. R. Blake, Zerideling in Nyassaland. Nadab de beide genoomde
broeders do belangen dor zondingen, die zij vertegenwoordigon, ondor do aandacht
der Synodo gebragt hebben, spreekt do Scriba, op verzoek van den Moderator, hun
namens do Synode, een woord van dankbetuiging toe voor do bolangrijko medod eel
ingen door hon gedaan, hun tovens do verzokering govondo van de hartolijke deol
Studenten
der fleming der Kerk in het moeiolijk en gewiebtig work waarin zij bezig zijn, eindigende
Opi. School toege. met eon kort woord tot de studontell van de Op1eidin~ School to Wellington, die
spro en.
mode tegenwoordig zijn. Nadat Ds. .J. H. Noethling, H. z., do vorgadoring in don
.

.

gebedo was voorgegaan, is do tijd daar om voor do pauze to verdagen.
0th
Na do pauzo wordt do bespreking van do wenschelijkhoid van de afschaffing der
vat.
Ordonnantie, naar aanloiding van Beschrijvingspunten 10 en 11, hervat en web door
Ond. Prof. Marais.
Voorstel v. Oud.
Oud. J. F. Marais ondorstound door Oud. 0-. J. do Kl~rk bevert als verdore
.1. F. Marais.
emeudatie in: “Baar doze vergadering niet eenparig voor de horrooping dor
Ordonnantio is, zoo besluito do Synode, dat or eene Oommissie aangesteld wordo, om
doze zaak in ernstige overwoging te nemen, en indien noodig rechtsgoboerd advies
in to winnen, zoodat indien hot noodig mogt blijkon do Ordonnantie af to schaffen or
voorzioning gernaakt worde voor do bescherming onzor kerkegoederen. Doze
Oommissie zal hiorover bij do eerstvolgende Syriodale vergadoring rapporteoren.”
Voorstelv.Ds.W.
Us. W. P. do Villiers met Us. A. McGregor wil echter dat het volgend
P. de Villiers,
Amendemont door de vergadering zab goedgokourd worden: “iJezo vorgadoring
overwegendo dat Ordonriantie No. 7 niet moor noodig is, bosluit, gelijk zij bij dezen
doot, gemolde Ordonnantio to doon horroepen ;—draagt bet aan do Synodabe
Oommissie op, om tooziondo dat do regton der kerk gewaarborgd zijn, en haar geono
schado of ongerief aangedaan worde, dit besluit ten uitvoer to beggen.”
Voorstel v. den
Be discussie over dit onderworp wordt voortgezot door Us. A. McGregor, den
Scriba aaegeno- Assessor, Us. W. P. do Villiors on don Scriba, die, ondersteund door Us. I. F. A. de
Villiers als Motie van Ordo voorstelt, dat do verdero besproking uitgesteld worde tot
.
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Vrijdag, ten einde verder regtsgeleerd advies in verband met de door hem besprokene
verandering der Ordonnantie in te winnen. In omvraag gebragt zijnde verklaart
zieh do meerderheid er voor.
Tot Oommjssie om het bedoeld advies in te winnen worcien benoemd: de Corn. benoorndorn
Assessor, de Actuarius, de Scriba, Us, W. P. de Vilhiers en Ds. C. Murray.
~ies in te
Be commissie over de zaken te Strydenburg levert haar rapport in, dat Rap. v. Corn over
toegelicht wordt door Us. A. Murray.
Strydenbnrg.
“Uwe Commissie heeft, na ernstigo overweging van Beschr~vingspunten 12 en 1 3,
gemeend het volgende daarop te moeten rapporteeren :—
1. Wordt voorgesteld dat or door do Synodo eene Commissie zal gezonden
worden naar de gemeente Strydenburg, ten einde do bezwaren uit den weg te nemen,
die daar onder de leden van de gemeente mogen bestaan; en vorder to doen wat
noodig mogt zijn tot herstelling van do breuk die daar heeft plaats gevonden.
2. Wat betreft do vraag van den kerkeraad van Strydenburg, meent uwe Corn
rn~ssie dat or geen beter antwoord kan gegeven worden, dan reeds is gesehied door de
Synodale Commissie. Wolligt zou het wenscholijk zijn bij de eerste paragraaf toe te
voegen: “Onder den drang van do eigenaardige toestanden van land en yolk, werd
liet noodig bevonden den “korken ordening” eenigzins to wijzigen doch dit gesohied
do zorider eenige geroformeerde beginselen prijs to geven.”
Menende alzoo aan de ons opgedragen taak te hebben voldaan,
Hebben wij de eer te zijn,
11w Dw., Dienaars on Medebroeders.
B. J. BADENH0RST.
ANDREW MURRAx.
H. J. LIEBENBERO.
J. H. NEErrHLINo.
G. J. MALEERBE.
W. H. BosnoFF.
0-ERRIT VAN NIEKERK.
DE VILLIER5, Convener.

W. P.

Us. G. Murray gesecondeerd door Us. W. P. Rousseau stolt voor do aanneming
-van par. 1. van dit rapport, aanbevelende dat er door de Synode eene commissie zal 2~
gezonden worden naar do gemoonto to Strydonburg, ten oinde de bezwaren der loden
Stry
nit den weg to rnimen en de breuke die aldaar ontstaan is to herstellen. Bit voor
stel draagt de goedkeuring dor vergadering weg.
Op voorstel van Us. A. I. Steytler ondorsteund door Us. J. H. Noethling wordt Ook naar ~ndere
besloton: aan dezolfdo commissie op to dragon met hotzelfde doel, indian hot noodig ~ern~e.enten~ indien
mogt zijn, ook naar andore gemeenten to gaan of aan haar to schrijven.
Tot loden van doze commissie worden bonoomd: Us. A. Murray, de Assessor en Leden der Corn.
Ds. G. A. Soholtz.
Naar aanloiding van Par. 2. van dit rapport besluit do vergadering met hot oog
op Boschrijvingspunt 13 aan den kerkeraad van Strydenburg als antwoord to zenden,
hetgoen door do Synodahe commissio in do oersto drie paragrafen, No. 13 van A~ntdw.aaie~kc
haar rapport, wordt aanbevolen, met toovoeging aan do eorste par. van het volgonde: burg.
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“onder den drang van de eigena.ardigo toestanden van land en yolk word hot
noodig bevondon de ‘kerken ordening’ eenigzins to wijzigen, doch dit geschiedd&
zonder eenige gereformeerde beginselen prijs te geven.”
Aaubev. par. 4 v.
Op voorstel van Us. A. J. L. Hofmeyr ondersteund door Oud. H. J. Liebenberg
Syn. Corn. aange. wordt flu ook par. 4 van de aanbevolingen der Synodale Commissie onder No. 1 3 van
haar rapport door do vorgadering goedgekeurd.
Hiermode zijn Besehrijvingspunten 12 on 13 afgehandold.
Verloforn verg. ~
Verlof om de vergadering voor goed op morgen to vorlaten wordt verleend aan:
Di. P. R. MoLachian, W. A. Joubort, J. P. van Heerden, A. F. Malan en de Oudd.
M. P. van Huyssteen, A. C. de Wit, J. L. van Deventer, T. L. Kriel on W. U.
Snyman.
Afwezig ziju geweest Us. A. J. Pepler (wogens ongesteldheicl) en de Oudd. P. van
der Biji Smuts, J. W. L. Hofmeyr en P. J. van Wyk.
De Kiadnotulen worden golozen en hot dankgebed gedaan door Oud. J. J.
Eksteon.
G-eresumeerd en onderteekend op heden den 4den November, 1897.

ZESTIENDE ZITTING-.
Donderdag 4 lVovember, 1897.
Be Moderator laat zingen 0-ezang 52: 13, en verzoekt Us. G-. van Niekerk in
het gebed voor te gaan.
Be Notulon worden gelezen, on goedgokeurd zijnde, door do Moderatuur
onderteekenci.
Dagv.verootmoe.
Be Moderator kondigt aan dat nit do gemeenten Ventorstad, Stoynshurg en
digingen gebed Colesberg do allertreurigste berigten ontvangen zijn aangaando den Iloogon nood.
veroorzaakt door droogte en runderpest. Met goedkouring der Vergadering, wordt
Woensdag 24 November, o.k. vastgosteld tot oenen dag van algomeono verootmoedi
ging en gebed.
~Ap. PER REORTS
Aan do ord.e is flu hot Rapport der Rechts Commissie, dat gelezen wordt.
OR..
(Zie Bijlago).
a. Kennisgeving
van Ds. J. P•
008 0.

Aanbv. der
voorges~ old.

Onder No. 1 van dit Rapport, dat handelt over do kennisgeving van Us. J. P.
Jooste, dat hij de betrokking tussehen hem en do Synodo losmaakt, bovoelt do Cornrnissio aan dat dozo kennisgoving eenvoudig voor notificatie zal wordon aangenomon,

latendo hot aan don Ring van Albanie later, indion noodig, kennis to nemen van do
houding van Us. Joosto tegenovor onze kork.
Corn.
Oudorling F. H. S. Hugo, gosecondeerd door Us. C. Rabio stolt voor dat de
aanbevoling van de Rechts Commissie, die overoenkomt met die van de Synodale
Commissie, aangenomen wordo.
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Als emendatie wordt voorgesteld door Di. A. Faure en J. H. Neethling H. zn. : Emendatie van
“De Synode besluite de bedanking van Ds. J. P. Jooste aan te nemen, met kennis- Be. A. Faure.
geving in het Officieel Orgaan der kerk, zoowel als aan de Regeering des lands dat
hij in geene betrekkinç hoe enaarnd meer staat tot de Ned. C-er. Kerk in Zuid
Afrika.”
Aan de discussie nemen deel: Di. W. P. Rousseau, A. I. Stey~1er, de Assessor,
D. J. Pienaar R. zn. A. Murray, J. C. Truter, J. C-. J. Krige, de Scriba, C-. A.
Scholtz, J. W. Louw, H. Muller, F. W. R. C-ie, B. B. Keet, E. C. Anderssen, 0-. F. C.
van Lingen, en Ouderling D. J. van Niekerk.
Bij de stemming verklaart zich de meerderheid voor de aanbeveling der ~~Yom.
Commissie.
Punt 2. handelt over het beroep van Casparus Bosinan, lidmaat der geineente b. ~ppe1 v. Cag.
Stellenbosch, tegen de uitspraak van den Ring van Kaapstad, in zake het prediken parus Bosman.
in de Engelsohe taal in bet kerkgebouw der Ned. 0-er. gemeente aldaar.
De Rechts Commissie is van gevoelen, dat ofschoon Appellant niet aan de ~ cler
tijdsbepaling in Art. 302 voldaan heeft, de zaak om redenen door haar gerioemd voor
de Synode behoort te dienen, maar beveelt aan dat de uitspraak van den Ring
bekraehtigd zal worden, omdat Appel]ant niet heeft bewezen dat de kerkeraad eenig
Reglement der Kerkelijke Wetten en verordeningen heeft overtreden.
De leden van den Kaapstadschen Ring verlaten de Vergadering
Op voorstel van Ds. 0-. A. Scholtz besluit de Vergadering het Appél in behande
ling te nemen.
Nadat ook de aanbeveling der Synodale Commissie, die overeenkomt met die der Düor de Verg.
Rechts Commissie, gelezen, en de zaak toegelieht en besproken was, stelt Ds. A. goedgekeurd.
Murray, gesecondeerd door Ds. J. P. van Heerden, voor: ‘dat de Vergadering zich
vereenige met de aanbeveling der Rechts Commissie.’
1)it voorstel wordt aangenomen.
Punt 3 handelt over het beroep van H. P. Steyn op do Synode, van wege de c.Appel v. H P.
handelingen van den Ring van Swellendam, in zake zijne klacht tegen den Kerkeraad 5te~.
van Riversdale.
Bij de behandeling van deze zaak, verwijderen zich de daarin betrokkene leden
van den Ring van Swellendam.
De Commissie is van gevoelen, dat daar cle Ring van Swellendam zich heeft Oordee~
der
gedragen overeenkonistig het besluit der laatste Synode (zie Acta. pag. 62), het appel Rechts Corn.
van de hand gewezen moet worden; doch beveelt aan dat eerie Commissie uit genoem
den Ring den heer Steyn en de andere betrokkene partijen zal ontmoeten, ten einde
het geschil uit do wereld te maken, en alzoo den weg te openen voor zijne wecler op
name in ouze Kerk.
Op voorstel van Ds. C-. A. Scholtz, ondersteund door Ds. A. H. Hofmeyr, wordt Door de Verg.
het advies van do Rechts Commissie door de Vergadering aangenomen.
goedgekeurd.
Punt 4. van dit Rapport handelt over de klachte van P. E. de Kock tegen den ~
P.
Ring van Swellendam.
Hierop adviseert do Rechts Commissie dat, daar liet bezwaar van den beer de Advies der Rechts
Kock niet den Ring, maar den Kerkeraad van Bredasdorp geldt, en hij zich tegen do Corn.
handelwijze van den laatste beroepen heeft op de Synoclale Commissie met voorbij
gaan van den Ring, zijn appel van de hand moet gewezen worden op grond van
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Art. 234, 268 sc~q., en dat Mj naar den Ring van Swellendam verwezen worde, die de
zaak behandelen zal volgens Art. 268 sqq., zonder in achtneming van Art. 269 en 270
eerste paragraaf.
Door de Veg.
Op voorste~ van Us. 0. Murray, gesecondeerd door Ds. 0-. A. Scholtz, wordt het
aangenomen.
advies van de Rechts Commissie aangenomen.
Sdtal personen nit

Punt 5 handelende over Beschrijvingspunt 31: Memorie van eon 86ta1 personen
uit het dorp Bea’~fort West, die om zekere reclenen “verzoeken om te scheiden van de
Gereformeerde Kork van Beaufort West,” komt in behandeling.

Aaubev.
Rechts Coin,

P5. J. S. Hauman met Ouderling J. 0-. L. Dreyer, stelt voor dat de aanbeveling
van de Rechts Oommissie goedgekeurd zal worden, t.w. dat memorialisten verwezen

Memorie v. een

eaufort

est.

der

A angenomen.
Op het Besluit
Over Beschr. p. 13
in den Herdi.
Brief te wi~zeu.

zullen worden naar den Ring van Beaufort.
Us J. H. Neothuing, H. Zn., met Us. U. J. Pienaar, R. zn., stek eene emeiidatie
voor, die bij de stemming teruggetrokken wordt.
Na
do pauze
word~
de aanheveling
Rechts Commissie
aangenomen.
Hiermede
is het
Rapporb
der RechtsderOornmissie
afgehandeld.
Naar aanleiding van hot besluit ten opzichte van Beschrijvingspunt No. 13 ge
vallen, wordt op voorstel van Ds. 0. H. Radloff bosloten in den Herderlijken Brief
do aandacht daarop to vestigen.
Aan de orde komt nu hot Rapport van do Permanente Commissie van Revisie.

(zie Bijiage).
Met het oog op do Beschrijvingspunten onder A. van dit Rapport, stelt Us. W.
Besohr.punten P. do Vilhiers, gesecondeerd door Us. J. W. Louw, voor: “Boschrijvingspunten wets
zonden ~ herziening betroffendo, die niot volgens Art. 65 al. b. in tijd opgozonden zijn aan
wordonbehandeld. den Scriba der Revisie Commissie, zullen eorst in aanmerking komen, nadat al hot
overige werk Zal afgodaan zijn, mits or tijd too is.”
Coir. v

Ue Vorgadering vereenigt zich hiermede.
Beschrijvingspunt No. 60 (Art. 14, 4) wordt toegelicht door Ds. E. Z. J~ do Beer,

A~

Eiispensatie

Corn.

en onderstennd door Ouderling J. 0-. L. Di’eyer, als voorstel ingediend: “Ue Synode
geve aan de Synodale Commissie macht om to disponseeron van de bepaling, in Art.
14 (4) ‘die ten minsto eon vol jaar op hot hidmaten register bekendstaan’.”
Us. A. 1. Steytler met Us. P. J. Pionaar stelt als emondatio voor: “dio ten
minsto zos maanden op hot Lidmaton Register bokond staan.”
Us. U.“dat
J. Pienaar
A. zn, met
Onderhing met
F. H.
Hugo,van
steltdovoor
als twoede
emendatie
de vergadoring
zich vereenige
hot S.
oordeel
Commissie
van

Ernendatie v. Ds.
B. Marchand.

Revisie dat er geone noodzakelijkheid voor doze verandoring bestaat.”
Us. B. P. J. Marcharid met Us. 0. H. Radloff stolt voor: “Art. 14 (4) worde
zoo gewijzigd, dat in plaats van do woordon “eon vol jaar” gozot wordo, “drie

~rt ~t.

voorgesteld.

Einendatje
Steytler.

~.

maandon.”

Us H. Mftllor met Ouderling U. Roux, en Us. J. C. Reyneke met Ouderling P.
B. Botha, stellen verdere ornenclatios voor, die later ingotroken worden.
Advies der Coin.
aangenornen.

‘I’er stemming gebracht, wordt do omondatie van Us. U. J. Pionaar, A. z.,
aangonomen.

Aan do discussie hebben deelgonomen: do Scriba, Ui. A. I. Steytler, 0-. F. C.
van Lingen, U. J. Pienaar, A. zn., do Actuarius, J. C. Royneke on W. P. de Villiers,
en de Oudd. J. A. Barn, T. J. R. Hofrneyr on F. H. S. Hugo.
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Beschrijvingspunt No. 61 blijft overstaan ten gevolge van het besluit na de Boschr. p. 61 staat
pauze op voorstel van Ds. W. P. de Vilhiers genomen.
over.
Be Vergaderin~
besluit
Beschrijvingspunten
No.
62,
in
behancleling
te
nemen:-—
b
,,
Bijvoeging V. “of
“Be Synode worde verzocht in Art. o7, achter het woord” October in te Novr.” in Art. 37.
voegen of j\Tovernbe?.”
Op voorstel van Ds. F. W. R. Gie, gesecondeerd door Ps. B. Ross, wordt het Door Ele Verg.
heschrijvingspiint aangenomen, en aan de Commissie van Revisie opgedragen, de goedgekeurd.
noodige veranderingen in de wetsartikelen die deze verandering raakt, aan te
brengen.
Afwezig zijn geweest: Ouderlingen P. J. van Wijk, Prof. Marais, P. van der
Biji Smuts, J. T. Jurgens, en Di. L. Hugo en R. van Niekerk.
Be Kiadnotulen worden gehezen, en het dankgebed gedaan door Oud. B. J. S.
Bruwer.
Geresumeerd en onderteekend op heden den Sdeu November 1897.
.

ZEVENTIENDE

.

ZITTING.

V~’ijdag den 5den iVo ~mber 18.97.
Be Moderator haat zingen Gez. 149 : 4, en verzoekt Ps. H. C. de Wet om bet
gebed te doen.
Be Notulen der vorige zitting worden gelezen en, goedgekeurd zijnde, door do
Moderatuur onderteekend.
Op verzoek van de Commissie over de Ordonantie en om redenen door haar hap. over Ordon.
genoemd, wordt haar tijd verleend tot do volgende week om haar Rapport in te dienen. nantie uitgesteld.
Op verzoek van Oud. H. J. Liebenberg wordt Bs. W. P. de Vihliers toegevoegd ~ V~ier~ge.
aan de Commissie benoemd om do Gemeente te Strydenburg te bezoeken.
Strijdenburg.
Het Rapport van de Permanente Commissie van Revisie wordt nu in behandeCo~.
ling genomen.
Beschrijvingspnnt 64, wordt door Vs. W. H. Boshoff toeaelicht, die ondersteund In Art. 58
door Oud. H. J. Liebenberg voorstelt: “In Art. 58 worde h~ woord “maclit” veranderd in “liehaam.” Baar die wijziging ook de herziening van andere wetsartikelen cbaam.”
nooclzakelijk zou maken, had de Com. van Revisie geene vrijmoedigheid haar aante
bevehen zonder opdracht der Synode ten opzigte der andere’ wetsartikelen.
Ps. B. J. Pienaar, A. z., gesecondeerd door Ps. H. Mfthler stelt voor: “Naar Aan~nomen en
aanleiding van Beschriijvingspunt 64 worde aan de Corn. van Revisie opgedragen om ~ teiug
de verlangde veranderingen in het Wetboek daar te stellen.”
Nadat Ps. W. H. Boshoff zijn voorstel ten gunste van deze emendatie ingetrok
ken had wordt zij met eenparige stemmen aangenomen.
~

~
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Horzeningv.’~’et~
boek.

Beschij~ingsJ3UflteTh 68 en 69 voorstellend~e de royeering van zekere bepalingen;
de opdragt aan de Corn. van Revisie om bet geheele wethoek tegen de volgende
Synode te herzien met het oog op de verduidelijking van sommige en eene betere
rangschikking van alle wetsartikelen, en de uitgave van de nieuwe wetten die thans

g~~t worden a~s bijiage bij het bestaande Wetboek,—wordt door Vs. C. Murray
toegelieht, die voorstelt dat par. 1 van het advies der Corn. van Revisie op deze
beschrijvingspiflten aangenornen worde. Ondersteund door Us. J. H. Neethling,
H. zu., verklaart zich de vergadering eenpariglijk ten gunste er van.
B. punten 69 1 en
Ook vereenigt zich de Vergaderin0~ met de aanbevelin~ der Corn. van Revisie,
68 near Corn. v. 11.
verwezen.
om naar de door de Synode te benornen Coinmissie te verw~zen par. 1 van Beschri~
vingspnnt 69 en Beschrijviugspuut 6$, en met bet oog op de voorgestelde herziening
geene vernienwde uitgave der wetten te doen drukken, rnaar de wetten die gemaakt
worden als bijiage verkrijgbaar te stellen.
Tot Commissie orn al bet voorgaande ten uitvoer te leggen wordt benoemd de
Permanente Commissie van Revisie rnet opdrag~ om Predikanten en Kerkeraden
door midclel van de Kerbode uit te noodigen suggestiën bij haar in te zenden.
Syn. Heffiugen ~n
Beschrijvingspuflt 70 voorstellende de verinindering van de Synodale heffing van
HuiPbet~vendo 4~-d. voor elk lidrnaat, in die gementen die ondersteund worden uit het “Fonds voor
Hulpbehoevende 0-ernenten,” wordt ten behoeve van den Ring van Burgersdorp
toegelicht door Vs. J. C. du Plessis, die zich echter verklaarde ten gunste van de
aanbeveling der Corn. van Revisie “dat op eene andere wijze in de behoeften van
genoemde gemeenten voorziening moet worden gemaakt,” en met welke aanbeveling
de vergadering zich vereenigt.
B.punt 71aang~Be veranderingen voorgesteld in Beschr~jvimgspunt 71 worden op aanbeveling
g. met b’j- van de Corn. van Revisie door de vergadering goedgekenrd, alsrnede de verdere aan
beveling dat de woordeu: “Ret gedrnkt verslag “ tot “in handen gesteld” een
afzonderlijk paragraaf vorrnen (zie Supplern. Rap. Corn. van Rev. Acta 1894).
Adrn.B .A. ~xamen
Be royeering
van Art.
156, d voorgesteid
in Beschrijvingspunt
72 wordt
op aan
s. Ait. beveling
der genoernde
Commissie
goedgekeurd,
echter met de volgencle
wijziging

A

b

~

S

Corn.aangeno~

-~

Rings

.

door de Commissie aan de hand gegeven: (a) In Art. 156, 1 worde tusschen “Exarnen”
en “met” ingevoegd: “in de letteren,” (b) onder lit. c worde aan het einde bijge
voegd: “en, wanneer hij bij bet Intermediair ~xamen in dit yak niet geslaagd is,
ook in bet G-rieksch.”
Besehrijvimgspunt 73 blijft oversta-an tot de behandeling van het Rappdrt van de
Corninissie voor bet Admissie Exarnen.
Z. Corn. te
Beschri)6ing~pztnt 7.1 wordt door Vs. H. Mailer toegelicht die ondersteund door
meer Us. J. H. Neethling, H. z, voorstelt: “In Art. 206 worden de woorden: “uit drie
leden” vervangen door: “uit zoovele leden als door elken Ring noodig geacht.”
Vs. B. J. Pienaar, A. z., met Vs. C. H. Radloff stelt als emendatie voor, bet
Advies der Corn. van Revisie, om deze verandering niet goed te keuren, aan te

nemen.
Ernendatie

van

Bij de stemming wordt heb voorstel aangenomen en de emendatie verworpen.
Beschrij~i-ngspunt 75: “In Art. 344 worden na het woord “Consulent” inge
voegcl “of bij ontstentenis door een anderen leeraar, lid des Rings, daartoe door de
Ringscommissie benoemd,” wordt door Vs. B. 13. Keet toegelicht en voorgesteld en
door Vs. W. P. de Villiers gesecondeerd.
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Us. A. Faure met Us. W. P. Rousseau stelt als emendatie voor de weglating uit
het voorstel van de woorden: “daartoe door de Ringscommissie benoernd.”
Als verdere emendatie stelt US. I. F. A. de Vilhiers ondersteund door Us. G. F.
C. van Lingen voor, de aanbeveling der Corn. van Revisie aan te nernen.
Bij de stemming verklaart zich de meerderheid voor de emendatie van Ds. Faure.
Di. U. J. Pienaar, A. z., G. A. Scholtz, de Assessor en Oud. U. J. van Niekerk
verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben.
Nadat Us. U. Ross Besehrijvin~jspunt 76 toegelioht had, vereenigt hij zich met Heffen van “bui
een voorstel van den Assessor, dat tevens door hem gesecondeerd en door de Verga- tensporige leges.
dering aangenomen wordt: “De Synode spreke hare afkeuring uit van het heffen
van buitensporige leges en verzoekt de Ringen bij hunne vergaderingen op deze
zaak te letten.”
Na de pauze worden de aanbevelingen der Commissie van Revisie ten aanzien van B.punten 77—79
Beschrijvingspuuten 77, 78 en 79 dadelijk goedgekeurd, stemmende de predikanten aangenomen.
afleen over de veranderingen voorgesteld in 78.
Ue verandering in Art. 34, (5) verlangd in BsehriJvingspun~ 80 wordt voorge- Betrekkingv.Kas
steld door Os U. J. le R. Marchand en gesecondeerd door Us. J. H. Neethling, H. z. sic diaken.
Us. W. P. de Villiers ondersteund door Oud. 0. J. de Klerk stelt als amende
ment voor dat de Vergadering zich vereenige met hot gevoelen der Commissie van
Revisie, “dat deze verandering niet wenschelijk is.”
Ue meerderheid verklaart zich voor het voorstel van Us. Marchand dat “Art. Kan door een ge
34, (5) zoo gewijzigd worde, dat ook een lid der gemeente de betrekking van kassier
n
van hot gewone kerkfonds kan vervullen.”
In behandeling komt nu Beschrijvingspunt 9 dat in de derde zitting uitgesteld B.punt 9 terng
werd, rnaar nu door Us. 3. W. Louw als voorstel ingediend wordt. Na de bespreking getr0~~.
van het voorstel en van eene emendatie ingeleverd door Us. H. Muller, worden beiden
met toestemming der Vergadering terug getrokken.
Aan de discussie hierover hebben deelgenornen Di. U. J. Pienaar, R. z., W. H.
Boshoff, A. Murray, H. Mñller en de Oudd. A. P. Rough, A. L. Botha, C. J. Marais
en F. H. S. Hugo.
Ue Vergadering besluit Ilet B~oecleriijk Onderhoucl op aanstaanden Woensdag in Broederlijk Onden avrnid en wel in de Wicht Zaal to houden, en ‘s immiddags van 2 tot 3 ure een derhoud.
bezoek aan de Normaal School te brengen.
Afwezig zijn geweest: Ui. L. Hugo, J. F. Botha, J. E. T. Weitz, J. H. Krige, R.
van Niekerk en de Ouderlingen J. T. Jurgens, Prof. Marais, A. M. Meiring en P. J.
van Wijk.
De kiadnotulen gelezen zijnde wordt het dankgebed gedaan door Oud. J. J~
Stander.
Geresurneerci en onderteekend op lieden den 8sten November, 1897.
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ACHTIENDE ZITTING.
Mactndaq 8 November, 1897.

PE1~.

Be Moderator laat zingen Ps. 68: 10 en verzoekt Us. G. Muraay in het gebed
voor te gaan.
Be notulen der laatste zitting worden gelezen en goed gekeurd zijnde door de
Moderatuur onderteekend.
Be volgende versiagen worden gelezen :—
(a.) Van de Ouratoren van het Theol. Seminarium.
(b.) Van de Commissie van Examinatoren voor bet Admissie Examen.
(c.) Van de Commissie van Examinatoren van Kandidaten tot den Heiligen

CoMM.

Dienst.
Zij worden besproken door Oud. Prof. Marais, Di. J. H. Neeth]ing H. zn.~ 0.

Murray en Oud. F. H. S. Hugo die voorstelt dat liet Rapport van de Ouratoren van
het Theol. Seminarium met den dank der Vergadering aangenomen worde. Onder
steund door Us. C. Rabie, wordt dit voorstel met eenparige stemmen aangenomen.
Be discussie wordt voortgezet door Di. J. R. Albertyn, J. W. Louw, C. Rabie,
en A. I. Steytler. Be laatstgenoemden leveren een voorstel in dat later terug.
getrokken wordt.
Afschaffing Cot.
Us. B. P. J. Marchand ondersteund door Us. 0. Rabie stelt voor: “Be Synode
~ ve~t~ besluite
tot de afschaffing van de Speciale Collecte of bijdrage voor een derden
Hoogleeraar, met dien verstande ecliter, dat elke gerneente opgewekt worde orn hare
a~ Theol. Semina.

gewone collecte voor de Theol. Kweekschool grooter te doen zijn dan tot hiertoe; en
wel niet minder dan £5 voor gemeenten van 300 leden, en £7 lOs. voor 700 leden,

en £10 en meer voor 1,000 leden.”
Us. B. J. Pienaar, A. zn., met Us. 0, F. Leipoldt stelt als emendatie voor dat
de volgende aanbevehng der Synodale Commiss~e onder VII Fondsen, A. d. zal
worden goedgekeurd. “Bat aan de Commissie van Revisie opgedragen worde, de
noot aan den voet van pag. 33 der Kerkelijke Wetten zoo te veranderen dat de Collecten
voor dit Fonds trouw behartigd zullen worden in die gemeenten waar er geene bij
dragen uit de Kerkekas voor dit doel gegeven worden.”
Bij de stemming wordt het voorstel verworpen, en de emendatie aangenomen.
b. Corn. voor Adrn.
Na de pauze wordt het Verslag van het Colle~ie Examinatoren voor bet Admissie
Examen.
Examen besproken.
Op voorstel van Us. C. Rabie met Oud. A. P. Smit, wordt de volgende aanbeve
Eandidaten moet. ing der Commissie goedg~keurd: Bat de Scriba bij het aankondigen van bet Admissie
~ Examen de aandacht van Candidaten bepalen zal bij Art. 158: 4, al. 2 met bijvoeging,
te~hebben voorbe. dat ingeval van Studenten aan een of ander College zoodanig certifikaat zal worden
reid.
onderteekend door een der Professoren, en inhouden welke kiassen door den Candidaat
Emendatie v.
Pienaar Az. aan
genonien.

trouw en met vrucht zijn bijgewoond ;—en ingeval van een Oandidaat die zieh privaat
voorbereidt, dat het certifikaat zal worden onderteekend door den Pastor Loci, bij
wien zich zoodanig Candidaat zal hebben aan te mnelden, zoocira hij zich binnen diens
parochie ter woon begeeft.
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Op voorstel van Prof. Marais met Dr. S. W. Louw, wordt besloten overeen- Examon voor Ge
komstig aanbeveling der Commissie, het Examen voor Candidaten die slechts het
0r~d~
Matriculatie Examen hebben afgelegd in tweeên te verdeelen.
gesplitet.
Us. U. Wilcocks gesecondeerd door Us. S. J. Perold stelt voor de goedkeuring
van de rangschikking der onderwerpen door de Commissie aan de hand gegeven :—
I E~rnem.—Algemeene geschiedenis en die van Zuid Afrika, Logica, Neder
Iandsch, Engelsch, G-eometrie, Algebra, en een yak in de Natuurkunde.
II Examen.—Hebreeuwsch, Grieksch, Latyn, de Nederlandsche taal en Letter
kunde, de Engelsobe Taal en Letterkunde, en Bijbelsche G-eschiedenis.
(N.B.—Bij Algemeene Ge~chiedenis wordt inbegrepen Aardrijkskunde en bij
Bijbelsche geschiedenis, Aardrijkskunde van den Bijbel.)
Als Motie van Orde stelt nu de Assessor ondersteund door Ouderling 0-. J. de Motie v. Orde aan.
Klerk voor: ‘eerst het oordeel der Yergadering, over de vakken in liet voorgaande g~~0m~
schema vermeld, te vernemen.’
De Vergadering vereenigt zich hiermede.
Bij de stemming ten gevolge van dit besluit worden de vakken door de Corn
inissie voorgesteld, goedgekeurd.
Dr. S. W. Louw, gesecondeerd door Us. U. Ross, stelt als emendatie op het Emendatie v. Dr.
voorstel van Us. U. Wilcocks voor :—“ Ue Synode besluite dat beide in het eerste als Louw verworpen.
in het tweede jaar in 0-rieksoh en Latijn zal worden geexamineerd, en wel op de
volgende wijze,—eerste jaar: Grieksch (Proza) en Latijn (Proza). ~weede jaar:
Grieksoh (Poëzie) Latijn (Poëzie); tevens dat in Algemeene 0-eschiedenis in het
eerste, en Logica in het tweede jaar zal worden geexamineerd.”
In omvraag gebracht, wordt de emendatie verworpen, en het voorstel aangeno
men.
Oud. Prof, Marais verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid gestemd.
heeft.
Aan de cliscussie hebben deelgenomen: de Assessor, Di. U. Ross, J. P. Botha,
C. Rabie W. P. de Villiers, Prof. i\iarais, E. Z. J. de Beer, B. P. J. Marchand,
A. J. L. Hofmeyr, 0-. F. C. van Lingen, en S. W. Louw.
De volcrende aanbevelingen der Commissie worden dadelijk o~oedgekeurd:
Exanien voor:
1. Dat Canthdaten die het Intermediar Examen afgelegd hebben zullen onder u. Inteirnedu~r.
zocht worden in: Hehreeuwsch, Nederlandsch, Logica, Bijbelsche en Algemeene
Geschiedenis en 0-rieksch, (indien de Candidaat in dit yak niet geslaagd is bij het
Intermediar Examen).
2. Een Candidaat, die een “Science B.A.” graad behaald heeft, valt onder de Scionce B.A.
bepalingen in No. 1.
3. Een Candidaat die den graad van B.A. in de Letteren heeft behaald, zal c. BA., i~ a~ Let
onderzocht worden in Hebreeuwsch, Nederlanclsch en Bijbelsche en Algemeene te~’eTh.
G-eschiedenis.
Op aanbeveling der Commissie spreekt de Vergadering bet als hare begeerte “iutormedjajr
uit, dat ieder Candidaat voor het Admissie Examen eerst het Intermediar Examen Ex.” aanbevolen,
zal afleggen, zonder dit echter tot een vereischte te stellen;
Us. B. B. Keet met Us. J. R. Albertyn stelt voor de aanneming van de aanbe- 51~~ht~ eon deely.
veling der Commissie dat slechts één cleel van het Examen in ~n en hetzelfde jaar
in
kan worden afgelegd.
~.

~
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Als ernendatie stellen Di. P. van der Merwe, en H. P. van der Merwe voor:
“Ret zal een Kandidaat voor het Admissie Exameu, die bij het eerste deel van hot
Examen druipt, vrijstaan orn in het tweede jaar het geheele examen te doen.”
In omvraag gebraeht wordt het voorstel aangenomen.
Leges vorminderd
Be volgende aanbeveling der Commissie wordt door Ds. B. J. Pienaar, R. Zn.,
tot~3
gesecondeerd door Ouderling A. P. Smit, voorgesteld: “Dat de leges voor hot
Admissie Examen in het vervoig zullen zijn £3 in stede van £4 4s.; en als een
Candidaat de twee Examina afiegt, hij dan voor het eerste £1 en voor het tweede £2
betalen zal.”
Afschaffing van
Us. J. H. Neethling, H. zn., ondersteund door Us. J. 0. Reyneke, levert hierop
Leges verworpen. het volgende Amendement in: “Bat de leges voor het Admissie Examen worden.
afgeschaft.”
Vermindering tot
~ verworpon.
Als verdere emendatie wordt voorgesteld door Us. B. Ross, en gesecondeerd
door Us. A. G. du Toit, “dat de leges voor het Admissie Examen zullen ziju £2 t.w.
£1 voor het eerste deel, en £1 voor het tweede deel yan het Examen.”
Bij de stemming worden de emendaties verworpen, en het voorstel aangenornen.
Verg.
Be volgende leden bekomen verlof om de vergadering voor goed te verlaten :—
Ouderlingen P. B. Botha, H. 0. van Niekerk, P. A. Snijman, A. L. Botha, J. J.
van Ziji, U. J. $enekal, U. J. Vorster, A. Viok, en Prof. Marais.
Afwezig ziju geweest: Di. A. Murray, J. N. Viok, L. Hugo, A. McGregor, J. S.
Rauman, en Ouderling J. A. S. de Wet.
Be Kiadnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door Ouderling T. J.
To wnsh end.
Geresumeerd en onderteekend op heden den lOden November, 1897.

NEGENTIENDE ZITTING.
Woensdag 10 November, 1897.

Be Moderator laat zingen Ps. 84: 6 en verzoekt Us. 0. F. Leipoldt in het
gebed voor te gaan.
Be Notulon worden gelezen, en goedgekeurd zijnde, door de Moderatuur onder
teekend.
Us. C. Murray met Us. A. J. L. Hofmeyr stelt voor, “dat de dank der vergadering
iJankbetuigingaan gebragt worde aan den Admiraa~ voor do doeltreffende schikkingen gemaakt om de
den Adiniraal.
leden en hunne huisgezinnen naarSimonsbaai heen en terug te vervoeren, en devriende

en aan Pred. en
Oud.v.Simonstad.

hjke wijze waarop zij aldaar ontvangeu zijn geworden;
Be dank der Vergadering worde toegebragt aan den Predikant en Ouderling van
Simonstad voor hetgeen zij met de gemeente gedaan hebben om het bezoek van de
leden der Synode en hunne huisgezinnen te veraangenamen.”
Bit wordt bij acciamatie aangenomen.
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Beschrijvingspunt No. 40, ‘om hij het Proponents Examen de gesehiedenis der Onderzoe1~ in do
Christelijke Zending als adclitioneel yak te voegen,’ worcit door Ds. B. J. Pienaar ~ bjj
A zn. toege]ieht, die voorstelt: “In Art. 174 (b) en 178 (c) worde na kerkgesohie
denis ingevu~id ‘waaronder begrepen wordt Geschiedenis der Christelijke Zending’.”
Gesecondeerd door Dr. S. W. Louw wordt dit voorstel aangenomen.
Beschrijvingspunten 41 en 42 betrekking hebbende op hulpbehoevende Studen- Hulpbehoevendo
ten aan het Theol. Seminarium worden behandeld, en de versiagen waarop No. 42 Stuclenten.
doelt, gelezen.
Een voorstel van Us. C. Rabie om d~ aaribeveling der Synodale Commissie onder
No. 41 goed te keuren, en een emendatie van Ds. A. Faure worden later met toestemming der Vergadering ingetrokken.
Us. C. Murray met Dr. S. W. Louw stelt voor de aanneming van bet voorstel ~t~ale Oo~.
van den Ring van Kaapstad, “eene Centrale Commissie te beioemen, die met behuip ~ eo en
eener commissie door elken Ring benoemd, de gelden van elke gemeente tot dit doel
ontvangen, naar de behoefte toedeelt.”
Aan de discussie nemen deel Di. A. McGregor, de Assessor, W. P. Rousseau,
C. Murray, B. B. Keet, 0-. A. Scholtz, de Scriba, A. I. Steytler, 0-. .J. Maiherbe,
A. Murray, J. H. Neethling, H. zn., A. Faure, en Oud. A. M. Meiring.
Us. (1. A. Scholtz, met Oud. A. J. P. Fourie, stelt als einendatie voor: “Eene Cen~trcile Corn. oni
Centrale Commissie worde aangesteld, die de Commissies voor de verschullende Ringen ~
met de zorg voor de Collecten voor hulpbehoevende jongelingen en de Administratie
der Fondsen belast van advies dienen zal in de toedeeling der bijclragen.”
Bij de stemming wordt de em endatie aangenomen.
Beschrijvingspunt 73 voorstellende de Veranderin~ van het studie jaar aan bet Ver~nderi~g
v. ‘t
Studie-jaar voor
Theol. Seminarium, wordt toegebcht door Us. J. H. Hofmeyr, nadat hij den stoel gesteld.
verlaten, en de Assessor dien ingenomen had.
Hij stelt voor, gesecondeerd door Us. W. H. Boshoff, dat de vacantie aan het
Theol. Seminarium voortaan zal zijn vier maanden, t.w. van 15 October tot 15
Januari, bij Paaschen twee weken, en in den winter twee weken.
De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel en draao-t het aan de Commissie Aangetorneii
en
naar torn. v. Rev.
van Revisie op, om die wijzingen in de wet te maken, die door de aanneming van di.t verwernn.
voorstel noodzakelijk zijn geworden. Nadat de Moderator den stoel ingenomen had,
stelt Us. .1. H. Neethuing, H. zn., ondersteund door Us. J. 0. Reyneke voor~ “de Voorstpl
ornschaf
(‘oil.
golden otte
Synode schaffe het Collegie geld aa•n bet Theol. Seminarium, en de leges bij Pro- fen.
ponents Examen af.”
Us. C. Murray met Us. W. H. Boshoff stelt als emendatie voor: “Be leges, die Voorstel orn leges
bij gelegenheid van bet Proponents Examen worden geischt, worden afgeschaft.”
E~. of to
Na eénige discussie, waaraan deelnemen, behalve de voorstellers en secondanten,
Di. J. 0-. J. Krige, S. J. Perold, A. I. Steytler, en Oud. F. H. S. Hugo worden beiden Beiden vet worpen.
voorstel en emendatie verworpen.
De volgende leden bekomen verlof om de vergadering na deze zitting voor goed Ver~of ornVerg. to
te verlaten: Oudd. 0-. Myburgh, C. U. Aucamp, J. S. de Wet, T. J. Dry, J. Venter, verlattn.
H. J. Liebenberg, P. J. A. Vos, U. Roux, J. F. Marais, T. J. Townshend, B. Baden
horst, J. S. van Ziji, W. A. de Klerk, en Di. W. P. Rousseau, H. 0-eyer en P. J.
Perold.
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Na de pauze wordt een voorstel van Ds. J. H. Neethling, H. zn., ten doel heb
~ bende eene wijziging van het sehriftelijk deel van het Proponents Examen, op zijn
eeno Corn. vor- verzoek naar eene Com~issie verwezen, om staande deze vergadering daarover te
rapporteeren.
~ap.v.9orn.o~er
De Commissie benoemd in eene vorige zitting om over de herroeping der Ordan
donnantie.
nantie te rapporteeren levert het volgend versiag in:
Vorandering in ‘t

dan den Voorzitter en leden der Eerw. Synode.

Uwo Commissie benoernd in sake de Ordonnantie heeft na bedaardo overweging van ingewonnen
rechtsgeleerd advies, de eer do volgende aanbevelirigen te doen
1, Met het oog op bostaande omstandigheden, vooral het gebrek aan eenstemmigheid omtrent
dezo zaak zou hot vooraisnog niet raadzaam ziju overtegaan tot eene algeheole herroeping
der Ordonna,ntie.
2. Be Synodo vorzooke de Wotgeving des Lands de Ordonnantie alzoo to wijzen :—
a dat in het vervoig alle dubboizinnigheid sal vermoden worden omtront do vraag of de “Ned.
Ger. Kerk in Zuid Afrika” zich uitstrekken kan buiten de gronzen der Kolonie.
b dat in § 6 de onvolledige opgave der Formulieren van Eenigheid wordo verbeterd.
c dat § 7 die de samenstolling der Algemeeno Kerkvergadering vaststelt worde gelijk gesteld
met do reglementen in do Schedule, dat is, ondorworpen ann zoodanige wijzigingen als do
Synodo daarin van tijd tot tijd mag wenschon aan to brongen.
3. Do voorgostoldo vorandoringon zijn uit eon rechtsknndig oogpunt uitvoerbaar, editor is het
van hot uitorst gowicht dat do Kork, wannoer zij do Ordormantie voor do aandacht dor Wet
goving brongt, nagonoeg eonstommig zij in dozo gewichtigo zaak. Met hot oog hiorop, en
ton oindo alles to vermijdon dat tot onnoodigo discussio voeron kan, heeft Uwe Commissie
do grondon niot gonoemd die haar bowogen hebben voortestollen, dat or riiot moor of niet
minder wordo govraagd.
A. Monnsss,
C. F. J. MULLER,
C. MURRAY,
W. P. Dz VILLreRS, (Voorbohoud.)
J. J. Ko~rzn, (Voorbehoud.)

Us. A. Murray ondersteund door Oud. A. M. Meiring stelt voor: dat de aanbe
velingen in dit Rapport vervat door de Vergadering worden aangenomen.
Oud. J. A. Barn met Oud. J. F. Marais levert het volgende Amendernent in:
Algeheeloafsaf. “Daar de Ordorniantie No. 7, 1843, heeft opgehouden geschikt te zijn voor de N. G.
Kerk of voor den Kerkelijken staat dezer Kolonie in het algemeen, zoo besluit deze
Vergadering dat de gezegde Ordonnantie geheel zal worden herroepen.”
Verdaging
tot
Us. B. J. Pienaar, R. zn., met Oud. F. H. S. Hugo stelt als verdere emendatie
ynode voor- voor: “Be zaak rakende de Ordonnantie worde uitgesteld tot de volgende Synode.”
Aaunerning
v.
~ieWb0~

Aan de discussie die hierover ontstaat, nemen deel: de Assessor, Di. D. J.
Pieriaar, R. zn., A. I. Steytler, E. Z. J. de Beer, U. Ross, B. S. Botha, C. Murray,
W. P. de Villiers, de Scriba, en de Oudd. J. A. Barn, F. H. S. Hugo, J. S. F. Botha,
en P. Marais.
verdaging
tot
Oud. J. A. Smuts met Oud. U. J. S. Bruwer stelt nu als Motie van Orde voor:
sto1~ver~~. “Bat het Rapport der Commissie gedrukt worde, in den ioop van morgen onder de
leden gedistribueerd, en de behandeling der zaak tot Vrijdag uitgesteld.”
Be meerderheid echter verklaart zich hiertegen.
Bij de stemming verkiaren zich 18 voor de emendatie van Ds. D. J. Pienaar, R. zn.,
Voor~tel aangeno- 7 voor die van Oud. J. A. Barn, terwiji 124 ten gunste en 28 tegen het voorstel van
Us. A. Murray stemmen.
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Aanteekening dat zij in de minderheici gestemd hebben, wordt verzocht door Us. Wie in do Minder~
D. J. Pienaar R. zn., G. F. C. van Lingen, Z. J. de Beer, A. Faure, J. E. T. WeitZ, ~ geatemd heb.
J. A. Buchner, en Oudd. F. H. S. Hugo, J. A Smuts, P. Marais, L. Swart, H. P. van
•der Merwe, A. J. P. Fourie, P. S. Langenhoven, B. J. S. Bruwer,
J. de K~erk,
B. J. van Niekerk, P. H. Louw en B. Lombaard.
De Assessor met Ds. G. A. Scholtz stelt voor dat eeiie Commissie benoemd Corn. orn’t besluit
worde om de Aete die voor het Parlement gebracht moet worden, op te trekken, en uittevoeren.
aan de Synodale Commissie ter goedkeuring voor te leggen.
De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
Tot leden van deze Commissie worden benoemd de Assessor, de Actuarius, en de
Scriba met Di. A. Murray en A. D. Lftckhoff.
Op eene vraag van Us. G. F. C. van Lingen of de vergadering langer dan 28 Voorstel, orn Syn.
Woensda ~e
dagen z~tting zal houden, stelt Ds. A. I. Steytler gesecondeerd door Oud. J. A. S. de os1~iiten
g
Wet voor “Be Synode eindige hare werkzaamheden op aanstaanden Woensdag en
betale daggelden uit tot op dien dag. Met het oog op dit besluit worde Art. 63 (4)
gesuspendeerd.”
Us. J. C. Reyneke, met Oud. F. Retief stelt a~s emendatie voor: met dispensatie Orn Dingsdag
van Art. 63 (4) besluite de Synode Dingsdag avond aanst. te sluiten, en avond avon e 8 Ui en.
zittingen te hebben indien riooclig.
Voorstel aangeno.
Be Vergadering vereerngt zich met het voorstel.
~.

De Commissie benoemd orn te rapporteeren over de geestelijke verzorging onzer Bap. v. Corn ove,
leden die in clienst zijn van het Spoorweg Departernent, levert haar Rapport in, dat d9 ~ee~t1. v~z(1orgelezen wordt.
lange den Spoor
weg.
Na zorgvuldige overweging van de zaak welke door middel van beschrijvingspunten Nos. 55 en 56
voor onze aandaoht is gebracht, is het ons gebleken:
I. Bat er een zeer groot aantal personen tot ooze kerk behoorende in dienet is van het Spoorweg
Departein ent.
II. Bat liet uiterst inoeilijk, zoo al niet onmogelijk is voor onze leeraren, vooral in de Oostelijke
Provincie, door wier parochien Se spoorweg gaat, oin deze leden onzer kerk, naar behooreu te bezoeken
en ze geestelijk be verzorgen.
III. Dab leeraren van de Kerk van Engeland, door zekere coileessie, van de Regeering verkregen,
daartoe in staab gesteld, die leden nn~er kerk bezoeken, hunne kiuderen doopen, en traehten ze te
overreden orn tot genoemde kerk overtegaan.
IV. Bat het dus gebiedeud noodzakelijk is dat Se Synode doeltreffende maatregelen neme, ten
einde betere voorziening te maken in de geestelijke behoeften onzer leden die in spoorwegdienst zijn.
V. Om dit doel te berei’~n, bevelen wij aan :—
(a) de aanstelling vaii con geordenden leeraai of zendeling tegen een salaris van ongeveer £200 p.a.,
en van niinstens één helper tegen een salaris van £60 p.a;
(b) dat de hierboe benoodigcle gelden zullen worden gevonden door een speciaal en dringend beroep
op alle de gemeenten onzer kerk bij wijze van circulaires, en daarbenevens nit de collecten bij gelegen
heid der godsdienstoefeningen langs den Spoorweg;
(c) dat de aan te stellen leeraar of zendeling en zijn helper, of helpers, zullen arbeiden onder
opzicht van eene Commissie bestaande nit drie leden, en in overleg met de versehillende kerkeraden
in wier parochiPn zij hun werk verrichten
(d) dat de leeraar of zeudelingzal staan onder de tucht van den Ring orider wiens ressort Mj
zich bevindt; en evenzoo zijne helpers, tenzij dezen vallen onder de voorwerpen der tucht bij de
kerkeraden (viSe Art. 251 onzer kerkelijke wetten), in welk geval zij zullen staan onder de tueht van
den kerkeraad in wiens parochie zij rich bevinden
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Ce) dat ter behartiging dezer zaak de samenwerking der Ned. Geref. kerk van den Oranje
Vrijstaat worde erlangd.
VI. Het doet ons genoegen te kunneii beriebten, dat de Regeering bereid is een Spoorweg rijtuig
voor boven genoemd werk in de Oostelijke Provineie ten gebraike van onze kerk besohikbaar te stellen;
en dat de Spoorweg Zending (the Railway Mission), die een dergelijk rijtuig reeds heeft op de
Westelijke lijnen, zeer gewillig is met ons samen te werken, en, wanneer vereischt, rijtuigen te
wisselen, zoodat wij ook in de Westelijke Provincie, en zij ook in de Oostelijke mogen kunnen
arbeiden. Wij nemen dan ook de vrijheid verder aan te bevelen:
(1) Dat de dank der Synode worde betuigd aan de Regeering voor hare bereidwilligheid om onze
kerk in deze te gemoet te komen;
(2) Dat aan de aantestellen Commissie volmacht worde verleend om, op voorwaarden door haar
gesteld of goedgekeurd, met de Spoorweg Zending, wanneer noodig bevonden, rijtuigen to wisselen eu
op andere wijzen samen te werkeri.
G. A. ScHoLTz.
C. RAmE.
D. J. PISNAAR, A. Zn.
Kaapstad, 10 Nov, 1897.

Be Vergadering wordt flu geadjourneerd tot half acht ure, wanneer zij in de
Wichtzaal hare werkzaamheclen zal voorzetten.
Avondzitting in do
Bij de avondzitting laat de Moderator zingen G-ez. 189: 4, en worden de overige
Wioht Zaal.
versiagen van den Staat van Godsdienst in de ondersoheidene Ringen gelezen t.w.
dat van den Ring van Kaapstad door Us. S. J. Perold; van Beaufort door Us. H. P~
(xodsdienst ver~
slagen gelezon en van der Merwe; van Albanie door Us. J. 0. Reijneke; van George door Us. B.
besproten.
Wilcoeks; van Burgersdorp door Us W. H. l3oshoff, en van de Paarl door Us. J. R.
Albertyn.
Aan de bespreking dezer versiagen nemen deel: Ui. J. H. NeethIing, H. zn.,
0. Murray, U. 3. Pienaar, A. Zn., U. Rossouw, J. F. Botha, J. R. Albertijn, en de
Oudd. J. P. de Wet, M. J. Meyer, A. P. Smib, en U. J. van Niekerk.
Corn, over voorge.
Tot Commissie om te rapporteeren over het voorstel van Ds. J. H. Neethling,
~.te1deverandering H. zn., worden benoemd Ui. A. I. Steytler, D. J. Pienaar, A. zn., J. 0. Truter, en
A. J. L. Hofmeyr.
Centrals
Corn.
Tot leden van de Centrale Commissie voor Hulpbehoevende Studenten worden
~o~0~iulpb. Stu. benoemd: Proff. Hofmeyr, Marais en de Vos, met Di. A. U. Luekhoff, 0. F. J. Muller,
W. A. Joubert, en B. P. J. Marchand.
Be Kiadnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door Us. J. F. Botha.
Geresumeerd en onderteekend op heden den ilden November, 1897.

TWINTIGSTE

ZITTING.

Donderclaç, den 11 November 1897.
Be Moderator laat zingen Ps. 25: 6, en verzoekt Us. lYE. C. Mostert om het
gebed te doen.
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De Notulen worden gelezen en goedgekeurd zijnde, door de Moderatuur onder
teekend.
Aan de orde is de behandeling van het Rapport gisteren aan het einde der
namiddag zitting gelezen.
In verband hiermecle wordt het Rapport van de Commissie voor een Arbeids
B ureau gelezen.
Uwe Commissie heeft de eer als volgt te rapporteeren
1. Zij beyond al dadelijic na hare aanstelling dat eene behoorlijk georganiseerde werkzaarnlieid met
kantoor enz., eene onmogelijkheid zou zijn, doordat de kosten te hoog zouden loopen, en hat werk hog
te onzeker en onbeproefd zoodat zoo een stap niet te rechtvaardigen zou wezen.
2. Ret eenige dat derhalve als proef gedaan kon worden, was om onafhankelijk werk te doen ten
einde onzen weg te voelen, en nit te vinden wat eigenlijk gedaan kan worden, indien de Synode zou willen
overgaan tot bet verschaffen van middelen.
3. ‘t Is uwe (3ommissie gelukt op deze wijze werk en betrekkingen te versehaffen voor minstens
232 (twee honderd twee~en-dertig) arms jonqelingen,—jongelingen die nu nuttig werk doen en eerlijk
hun brood verdienen, doch die anders weliicht nu nog ledig en nutteloos zouden hebben geleefd.
4. Ret werk, of de betrekkingen voor deze jongelieden gevonden kunnen wij als volgt rangschik
ken —
a. Ambtenaren aan de Gouvernements Spoorwegen : van porter tot engine driver.
b. Kierken in post en telegraaf-kantoren.
c. Kierken in handeishuizen.
d. Knechten op boerenplaatsen.
e. Leden der “ mounted police.”
f. De gewone politiemaebt in ouze steden en dorpen.
5. Tengevolge van tijd en onkosten, die er mede gepaard zouden gaan, was bet voor uwe Commissie
onmogelijk om in aanraking met elk een dezer jongelingen te blijven. Van velen ecliter hoort zij
dikwijls, en van de meesten koestert zij de hoop dat het met hen goed gaat. Brieveri die overloopen
van dankbaarheid worden niet zelden ontvangen.
6. Uwe Commissie heeft behoefte er aan melding te maken van cle groofe gewilligheid van onzell
Postmeester-G-eneraal en onze Trein-bestierders, in Oosten en Westen, bij name de heeren Price en
Moore cm onze anne jongelingen in hunne respectieve departeinenten op te nemen. De Circa
lame hierbij gevoegd, onlangs flog ontvangen, getuigt en van, en verdient de aandacht van elk lid der
Synode.
7. Eèn ondervinding, o.a., door uwe Commissie opgedaan is deze :—De eerbaarheid van cite
eerlijke werkzaamheden en betrekkingen wordt flog niet genoeg door onze armen begrepen. Er zijn
velen die weigeren om bijvoorbeeld als “porter” bij de spoorweg-stations te beginneri. ‘t Werk is te
iaag naar hun zin. Rierin dient verandering te kornen. Wij willen vertronwen dat niet nood en cirang
der omstandigheden deze veraridering zullen aanbrengen, maar betere opvoeding en waar Christelijk
gevoel.
8. Uwe Commissie meent met alle bescheidenheid, dat haar werk, tot nog toe als proeve onder
nomen. voortgezet kan worden en zeker veel vrucht zal afwerpen. Hiertoe echter worden middelen
vereischt. Alles tot bier toe gedaan—insluitende een veelomvattende correspondentie—werd door de
leden der Commissie bekostigd. Dit kan echter niet langer gedaan worden, als hat werk in omvang
toeneemt.
9. Uwe Commissie wil derhalve aanbevelen dat de Synode andermaal eene Commissie zal aan
stellen, doch aan de leden het recht geven om van clericaal huip zich te bedienen, waar ‘t noodig mogt
zijn. Bijvoorbeeld als een lid der Commissie, in of nabij de Kaapstad woonachtig, de middelen had om
zich van een” shorthand writer” en “ typewriter “ voor eenige uren, elke week, te kunnen bedienen—-wat
niet veel zou kosten—dan kan bij, zonder veel tijd verlies, drie- en viermaal zooveel werk doen als nu.
En zoo zou hetgaan ook met de andere leden van zoodanige Commissie. Immers ‘t kon bekend worden,
door advertentie als anderzins, dat arme jongelieden geholpen kunnen worden, en hat werk zou ver
bazend kunnen worden uitgebreid. Nu al hadden wij soms meer werk dan wij tijd voor konden yinden. Geld door 0~e kerk zoo besteed, zou zeker niet nutteloos besteed zijn. En wordt de Commissie
zoo geholpen, zij zou dan, wat zeer noodig is, kunnen trachten in aanraking te blijven met elken
jongeling dien zij heipt, bij wijze van briefwisseling, als op andere wijze.
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Ret werk dat uwe Commissie beef t kunnen doen, hoe gebrekkig dan ook, was een aangename en,
zoo zij vertrouwt, een niet ongezegende. Menig jongeling werd gered van een ledig leven en een ciroerige
toekomst, meer dan een werd gebracht ouder goede en dikwijls godsdienstige invloeden.
Wij bidden voor de zulken en denken aan hen met een medelijdend hart, terwiji wij ons noemen,
met versehuMigde hoogachting de leden der Commissie.
A. J. L. R0EnEYR,
D. J. le R. MARCHAND,
U. J. Pis~~, A.zooN,
J. P. VAN HE[~RDEN.

BIJ LACE.
Kaapsche Gouveinernents Spoorwegen.
OPLEIDINGS KANTOOR.
Applicaties zullen worden ingewacht van mannen die wenschen opgeleid te worden voor het ambt
van Station-Voorman.
Ret is noodig dat de kandidaten Rollandsch kunnen spreken, en in staat zijn Engelsch vloeiend te
lezen en te schrijven; bovendien is eenige ken nis van rekenkunde noodzakelijk. Applikanten moeten
niet jonger dan 20 jaren en niet ouder dan 28 zijn, en gecert.ificeerd worden door den Spoorweg Genees
kundigen Beambte dat zij liehamelijk geschikt zijn voor Spoorweg dierist.
Alle aangenomen kandidaten moeten eene opleidings curcus ondergaan aan een statie alvorens te
worden gezonden naar het Opleidings Kantoor, en aanstelling naar het laatstgenoemde etablissement
zullen alleen worden gegeven aan diegeneri, die door bun gedrag en aanleg op stations getoond hebben
dat zij waard zijn permanente aanstel]ingen te krijgen, en die, volgens meening der hoogere beambten,
de betrekking op eene v6ldoende wijze zullen vervullen.
De betaling zoolang zij opgeleid worden aart Stations of op het Opleidings Kantoor zal 5s. per dag
bedragen, we]k bedrag vermeerderd zal worden tot niet minder dan 6s. per dag wauneer de kandidaat
bekwaaiu wordt geoordeeM en de plichten der betrekking heeft overgenomen.
Applicaties kunnen worden toegezondeti, of direct ~f door tusschenkomst van den Stationschef,
aan de Traflek Bestuurders te Kaapstad, Port Elizabeth, Oost Londen en Kimberley.
De Stationschefs en andere beambten van het Trafiek Departement gelieven den inhoud van deze
Circu~aire bekend te rnaken aan personen die waarschijnlijk hruikbaar zijn voor Spoorweg dienst en
die naar zulke betrekking zoeken of waarschijnlijk zullen zoeken.
T. R. PRICE,
Hoofd Bestuurder van Traflek.

Us. A. J. L. Hofrneyr met Oud. J. T. Jurgens stelt voor; “Do Synode aoht het
noodzakelijk zoo spoedig mogelijk eon work onder onze leden langs den Spoorweg to
Weg nodzakelijk. beginnen.’’
Nadat Di. U. J. Pienaar, R. zn., G. A. Seholtz, en A. H. Hofmoyr aan de discus
sie deelgenomen hadden, wordt het voorstel met eenparige stemmen aangenomen.
Aanstelling
van
Us. U. J. Pienaar, A. Zn., gesecondeerd door Us. B. P. J. Marchand stelt voor
Arbeiderenh~1per dat dc aaubeveling der Commissie om eon geordenden leeraar of zendeling en mins
voorgesteld.
tens een helper aan te stellen, aangenomen worde.
Aau de discussie nemen deel Di. J. H. Neethling, H. zn., J. C. Reyneke, B. P. J.
Marcharad, G. F. C. van Lingen, G. van Niekerk, C. Rabie en Oud. C. J. Marais.
Emeudatie
Us. W. A. Aiheit met Us. A. J. L. Hofmeyr, stelt als emendatie voor: “Be
Alheit verworpen. Vergadering drage het aan eon te benoemen Commissie op, om met betrekking tot de
aanstelling van do noodige arbeiders in verband met dezo zending naar bevind van
zaken te handelen.”
Synude aclit ~..
~orgin~der51eden

~.

Bij de stemming wordt het voorstel aangenomen.
Voorstel aangeno
Us. A. J. L. Hofmeyr met Us. H. Muller stelt voor: “Dat het salaris van den
Ab
Ieeraar niet minder dan £200, en dat van zijn helper niet minder dan £60 per jaar ~ ~1i~r •r ~
zal zijn.”
~M0.
Us. J. C. Reyneke met Ds. J. E. P. Weitz stelt als emendatie voor: “Het salaris Emendatie £300.
van den leeraar of zendeling zal minsten £300 per ja.ar zijn.”
Us. W. Murray met Us. J. H. Neethling, H. zn., stelt voor als tweede amende- Bopaling v. Salaris
n~ent, dat de bepaling van het salaris overgelaten zal worden aan de Commissie die ann om. go aten.
aangesteld zal worden.
Be meerderhejd verklaart zich hi~~r voor.
Us. A. J. L. Hofmeyr met Oud. J. P. Jurgens stelt voor de aanneming van Hoe hot Salaris te
aanbeveling V. (b.)
vinden.
Us. B. J. Pienaar, R. zn., met Us. G. J. Hugo stelt als emendatie voor: ‘dat
het salaris uit het Synodale Fonds gevonden zal worden.’
Us. J. C. du Plessis met Ds. IV[. C. Mostert stelt als verdere emendatie voor:
“Het vinden van het salaris voor de werkzaamheid aan den spoorweg blijve over
staan totdat het fonds voor hulpbehoevende gemeenten aan de orde komt.”
Be emendaties worden verworpen en het voorstel aangenomen.
Us. B. J. Piènaar A. zn. stelt voor de aanneming van de aanbeveling V. (c), ~
met weglating van de woorden “bestaande nit drie leden.”
Onderstenud door Oud. A. M. Meiring wordt dit aangenomen.
Be Vergadering besluit nu dat de Commissie bestaan zal nit drie leden. Us. 0-. Id~J~ ~
A. Scholtz wordt benoemd als Convener dezer Commissie.
Convener.
Be aanbevelingen onder V. (d.), (e.), en VI (1) (2) worden onveranderd door de Verdere Aanbvv.
goedgekeurd.
Vergadering goedgekeurd.
Be Assessor stelt voor: “Ret worde aan de Commissie opgedragen pogingen Unif~me Leges te
aan te wenden om uniforme leges voor Uoop, Lidmaten en Huwelijksbevestiging te verkrijgen.
verkrijgen.”
0-esecondeerd door Us. B. Ross., wordt het aangenornen.
Ecu voorstel van Us. A. I. Steytler, ondersteund door Us. C. Rabie, mu de leges
in elke gemeente vigerende te laten betalen, wordt verworpen.
Ret Rapport af~ehancle1d zijnde, wordt op voorstel van Us. J. H. Neethling
~
H. zn. met Os. 0-. F. C. van Lingen, de dank der Vergadering aan de Commissie
toegebragt.
In verband met hot Rapport van de Commnissie voor eon Arbeids Bureau, worden Aanbov.
der
de volgende aanbevelingen der Synodale Commissie op voorstel van Us. W. Murray ~
en Us. H. Muller aangenomen: (a) Bat eene Commissie voor het Arbeidsbureau ~ keurd.
nieuw zal worden benoemd. (b) Bat eene som, £15 per jaar niet to bovengaande, ter
beschikking gesteld zal word en, tot het verkrijgen van huip bij het voeren van corres
pondentie door deze Commissie.”
D A J C H f
Us. A. J. L. Hofmeyr wordt als Convener van de Commissie benoemd.
%r Conveuer.
Na de panze wordt beslotea dat het Rapport van de Arbeidsbnreau Commissie ~
in de Kerkbode gedrukt zal worden.
den geplaatst.
Nu komt in behandeling do vraag in Beschrijvingspunt 21. “Of iemand als ~
Kerkedienaar kan gekozen worden, die de Evangelisohe 0-ezangen niet gebruikt.”
~?
~•

‘~.

•~
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Oud. A. P. Smit lioht zijn beschrijvingspunt toe, en levert een voorstel in dat
bij de stemming door hem terug getrokken wordt.
Autwoord
doe
Be aanbeveling der Synodale Commissie wordt voorgesteki door Us. A. D.
Synode.
Luckhoff en ondersteund door Us. H. Muller: “Ja, zoo er anderszins niets op zijne
leer of zijnen wandel te zeggen is.”
Na eene breedvoerige disoussie,—waaraan deelnemen, Di. G. F. C. van Lingen,
A. D. Luokhoff, H. Muller, W. A. Alheit, G. van Niekerk, U. J. Pienaar R.zn., W. P.
de Villiers, en Oud. A. P. Rough, B. Lombaard, F. H. S. Hugo en C. J. Marais,—
wordt het voorstel van Us. Luokhoff door eene overgroote meerderheid goedgekeurd.
Opleidingechool
Ret Rapport van de Commissie benoemd om over Beschrijvingspurit 36 te
voor Inboorling adviseeren, wordt flu ter tafel gelegd.
evangoh5ten
Ututata.

to

Rapport van de Co~ninissie benoemd ora de Hoog Eerw. Synode over Beschr~jvings.punL No. 86 te adviseeren.
Uwe Commissie in overweging genomen hebbende Beschrijvings.pnnt No. 36, beveelt aan de aan
name van het volgend voorstel
De Synode acht de oprichting van eene school voor de opleiding van Inboorlingen Evangelisten te
Umtata, onder de leiding van den toekomotigen leeraar dier plaats, zeer wenschelijk, en beveelt aan:
dat de Zending-Commissie van den Ring van Burghersdorp in overleg met de Binnenlandsehe en de
Buitenlaudsche Zeuding Commissien zoodanige school tot stand brengen met de verstandhouding dab
de uitgaven daaraan verbonden bestreden zullen worden door den kerkeraad van Umtata den Ring van
Burghersdorp en de beide Synodale Zending Commissien.
Met hoogaehting noemen wij ons, van de Hoog Eerw. Vergadering.
De Dienstwillige Dienaren.
W. Murray, J. H. Neethling, W. A. Alheit, J. C. du Plessis, J. I. Marais, T. L. Kriel, D. S. Botha,
Kaapstad, 3 November 1897.

Ps. J. C. du Plessis ondersteund door Ds. P. J. Pienaar stelt voor de aanbeveling.
der Commissie goed tekeuren.
Nadat het Rapport besproken was door Di. P. S. Botha G. F. C. van Lingen, J.
H. Neethling H.zn., W. A. Aiheit en P. Ross, wordt het voorstel met eenparige
stemmen aangenomen.
Rap. v. Corn, over
De Commissie aangesteld in zake de Predd. Zending Vereeniging en Vrouwen
Pre~. Z. Ver. Zending Bond levert haar Rapport in bevattende de volgende aanbevelingen.

aeniging en Yron.
iven Z. Bond.

De Commissie aangesteld in zake de Predikanten Zending Vereeniging en den Vrouwen Zending
Bond, wenscht aan de Hoog Eerw. Vergadering voor te stellen, dat bij de overeenkomst reeds met die
Vereenigingen getroffen het volgend worde gevoegd
1. Bij 10 (1) b en (2) a worden de woorden “ter goed of afkeur~ng” in beide gevallen ingevoegd.
2. Een nieuwe paragraaf 10 (3) worde bijgevoegd, luidende als volgt:
“De Synode acht hot wenschelijk, dat in vervoig alle transporten op vaste elgendommen, op wiens
naam ook al gedaan, voor en ten behoeve van de Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika gesehieden.”
3, Uwe Commissie geeft aan de hand dat het voorstel van den Predikant van Stellenbosch, viz.
“De Synode geve als haar gevoelen te kennen dat elke gemeente, ook wanneer zij bijdraagt tot de
Predik. Zend. Ver. en den Vrouwen Zend. Bond, de oude bijdragen ‘waarop de Zending Commissie hare
werkzaamheden heeft gegrond, wederom in de Synodale Zending kas storten zal” ale eene aanheveling
aangenomen worde.
Meenende aan do ens opgedragen taak hierdoor te hebben voldaan, noemen wij ons met verschuldige
hoogachting van do Hoog Eerw. Vergaderiug. De Dw. Dienaars in Christus.
Andrew Murray, A. Steijtler, J. H. Neethling, A. McGregor, J. C. Truter.
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Al deze aanbevelingen worden onverancterd aangeflOmefl.
Op voorstel van Vs. H. Muller, wordt de volgende aanbeveliug der Synodale 0ndersteuniugv~n
Commissie naar aanleiding van het versiag der BuitenlandSChe Zending Coinmissie e~nig.onBonda:n.
met eenparige stemmen aangenomen: “ Dat er van wege de Synode eeu hartelijk b~YO1~ti.
woord van aanbeveling uitga, om het werk van den Vrouwen Zending Bond en van
de Pred. Zending Vereeniging bij onze gemeent3en verdere ondersteuning door gebed
en gaven te doen vinden.”
Ook wordt besloten de Synodale Avondmaalsviering op Vingsdag avond in de Synodale Avondm.
Nieuwe Kerk te doen plaats vinden.
viering.
Om het personeel van de versehillende permanente Commissiën aan do Ver- Conveners van
gadering voor te dragon, worden be-noemd:
Permanente Co~.
Voor Proponents Examen, Ds. J. H. Neethling, H. Zn.
Buiteni. Zending Oommissie, Vs. A. Murray.
Kerkelijk Kaiitoor, Vs. A. I. Steytler.
Binnenlandsche Zending, Vs. W. Murray.
Commissie van Revisie, Vs. C. F. J. Muller.
Zondagschool Commissie, Ds. C. Murray.
,,
West. Commissie, van Godsdient Onderwijzers en Zending Examen,
Vs. J. R. Albertijn.
Oost. Commissie, Do. do. Vs. B. B Keet
,,
Opvoedings (Jommissie, Vs. C. F. J. Muller.
Doofstommen en Blinden Inrichting, Vs. W. Murray.
Admissie Examen, Vs. J. H. Hofmeyr.
Arbeidskolonie, Vs. B. P. J. Marohand.
Opleidings School, Vs. C. Rabie.
Hugenoten G-edenkteeken, Vs. A. Moorees.
Verlof om na deze zitting de Vergadering to verlaten, wordt verleend aan : verlof om de Verg.
Ouderlingen A. P. Smit, A. G. B. van Altena, A. J. de Villiers, J. J. Bouwer en teysriaten.
P. E H. Hainman.
Be kiadnotulen worden gelezen en het gebed gedaan door Oud. J. P. de Wet.
0-eresumeerd en onderteekend. op heden den I 2den November 1897.

EEN-EN~TWINTIGSTE ZITTING.
TTrijdag 12 icovember, 1897.

Ve Moderator laat zingen Gezang 3: 6 en verzoekt Vs. J. S. Hauman om het
gebed te doen.
De Notulen worden gelezen, en goedgekeurd zijnde, door do Moderatuur onder
teekend.
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Ds. A. D. Lucklioff met den Assessor stelt voor: “Be Synode verzoeke de
~ ~: onderseheidene Kerkeraden jaarlijks in
Januari aan den Zaakgelastigde opgave te
ding.
doen van alle uitgaven yoUr Binnen- en Buiteul. Zendingwerk in hunne gemeenten
gedaan, nam: uitgaven die niet in de boeken van het Kerke Kantoor bekend staan”
dat met eenparige stemmen wordt aangenomen.
RAP.v. Co~r. oVER
Ret Rapport van de Oommissie over School besturen wordt un gelezen.
Opgav. aau Zaak-

‘~ScHooLBoARDs.”

Rapport re 8chool besturen

“

&hoolboarcls.”

Uwe Commissie heeft de eer het volgende te rapporteren.
Zij heeft voor zich gehad het verslag van “de Commissie over opvoeding en onderwijs, dat in de
laatste Synode aan deze vergadering werd vergelegd.
Uwe Comrnissie wil deze vergadering aanbevelen om in de hoofdzaak dat rapport aantenemen d.w.z.
dat zi~ ten gunste van permanente sehoolbesturen zich zal verkiaren, vooral als er gezegd wordt wat
boven gemelde Comrnissie aanbeveelt, nam
1. Dat zoodanige aete die ten doel heeft de invoering van sehoolbesturen permissief zal zijn.
2. Dat geen inbreuk zal gemaakt worden op bestaande scholen en hare regten.
3. Dat de Regeering en de Afdeelings Raad respectievelijk niet meer dan twee leden zullen
benoemen voor elk schoolbestuur, wordende het verondersteld dat er zes wijken in elk fiskaal distrikt
zi3n waarvoor een lid voor elke wijk zal gekozen worden.
4. Dat de stemgeregtigden voor de schoofraden zullen zijn dezelfde als voor den Afdeelings Raad.
Met betrekking tot wat de Commissie am’ de laatste Synode gerapporteerd heeft aangaande
scholen in groote steden, vereenigen wij ons in de hoofdzaak er mede en bevelen haar aan aan deze
Vergadering.
J. H. Horuzyn.
I). Ross.
G. A. ScuoLTz.
Kaapstad, S November, 1S97.
Voorstel

V. Os

Marohand.

B.

Aanbev. der Corn.
voorgesteld.

ErnRenrltievan
J.
.
beityn.De.

Ps B. P. J. Marchand, gesecondeerd door Ps. S. P. Malherbe, ste~t voor: “Be
Synode spreke het als haar gevoelen nit dat de aanbevelingen der Commissie over
School raden voor als nog, noch wenschelijk noch uitvoerbaar zijn.”
Us. A. McGregor met Us. J. W. Louw, stelt als amendement voor dat de aan
beveling der Commissie worde aangenomen.
Aan de diseussie. nemen deel: de Assessor, Oud. P. H. S. Hugo, W. Roux, P. G.
Langenhoven, D. J. van Niekerk, B. Lombaard, en Di. G. A. Scholtz, J. W. Louw,
A. McGregor, B. P. J. Marchand, W. P. de Villiers, P. Ross, J. H. Albertyn, en
J. G. J. Krige.
Us. J. R.
stelt Schoolbesturen
voor, gesecondeerd
door
Us. W.punten
Murray:
de
aansteliing
vanAlbertijn
Permanente
(School
Boards)
raakt,“Uaar
die zoo
wel yoUr onze kerk als voor de bestaande scholen van groot gewigt zijn, zoo draagt

Ernendatie v. D~.
Pienaar A, ~

deze vergadering, zorider zich vdór of tegen zulke aanstelling te verkiaren, aan eene
Gommissie op, om in geval eene Acte met dit doel bij het Parlement wordt ingediend
te waken in den geest van de “zekere voorwaarden” en bepalingen genoemd in het
Rapport van de Commissie voor opvoeding en onderwijs, aan de laatste Synode
voorgelegd.”
Us. U. J. Pienaar A. zn., ondersteund door Us. A. J. L. Hofmeyr, stelt voor: “.De
vergadering spreke hare goedkeuring uit van het beginsel van permanente School
besturen, en stelle eene Commissie aan die, ingeval de zaak voor het Parlement wordt
gebracht, in deze waken zal voor de belangen van onze kerk en ons yolk.”
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Aan de discussie nemen nog deel: Di. A. I. Steytler en C. Murray, en Ouderling
T. J. R. Hofmeyr.
Na de pauze wordt de disdussie voortgezet door Di. H. C. Be Wet, A. J. L.
Hofmeyr, J. S. Hauman, B. J. Pienaar A. zn., B. J. le R. Marchand G. Murray, A.
Faure, J. C. Truter, C. Murray, G-. F. C. van Lingen, E. Z. J. de Beer, de Assessor,
de Scriba, en de Ouderlingen A. M. Meiring, J. J. Schoeman, C. J. Marais en P. H.
Louw.
Bij de stemming verkiaren zich 42 vddr en 64 tegen het Amendement van Us. Ultelag der stem.
11 J. Pienaar A. Zn., 51 vCór en 45 tegen dat van Us. J. R. Albertyn; 38 v6dr en ming.
63 tegen dat van Ds. A. McGregor; en 59 vódr en 40 tegen het voorstel van Us. B.
P. J. Marchand.
voorstol March.
Ret voorstel do meerderhoid verkregen hebbende, wordt aangenomen.
and aangenomen.
Be Assessor verzoekt aanteekening dat laij in de minderheid gestemd heeft.

Assessor in do
minderheid
ge•
stemd.

Besloten op morgen (Zaterdag) van negen tot ~én uur te zitten, en in den
naniiddag geene zitting te hebben.
Verlof om de vergadering op heden voor good to verlaten, wordt gegeven aan Verlof om
do Ouderlingen 0-. J. de Kierk, J. S. F. Botha, J. Laurie, C. J. Marais, A. B. to verlaten.
Viljoen, L. B. Schreuder, J. J. Stander, P. van der Biji Smuts, B. J. S. Brilwer,
en H. P. van der Merwe.
Be Kiadnotulen worden gelezen, en bet gobed gedaan door Ds. U. Ross.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l3deu November 1897.

OP

Verg.

TWEE~EN-TWINTIGSTE Z IT T I N G1
Zaterdaq (len l3clen November, 1897.
Be Moderator laat zmgen 0-ez. 1: 4 en. verzoekt Us. A. B. c1illiers om hot gebed
te doen.
Be Notulen der vorige zitting worden gelezen en, goedgekeurd zijnde, door do
Moderatuur onderteekend.
Naar aanleiding van het besluit op gistereu genomen ten opzigte van School- Hoe to handelen in
besturen levort Us. J. R. Albertyn ondersteund door Oud. A. M. Meiring het volgend geval ‘t Parlement
voorstel in: “Met het oog op do mogelijkheid dat or bij het Parlement eene Acte tot
• daarstolling van “Schoolboards” zal worden ingediend, draagt deze vergadering aan
eene Commissie op om to waken voor do belangen van onze kerk, oils yolk on do
bostaande schoolbosturon in den geest van hot genomen besluit, en van cle “Zekere
voorwaarden” en bopaliugen desaangaando geuoomd in hot Rapport der Commissie
over opvoeding en onderwijs aan de laatsto Synode voorgolegd.”
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De vergadering vereenigt zich met dit voorstel en draagt het aan de Synodale
Opvoedings Commissie op om het beslotene ten uitvoer te leggen.
Revisie v. veideel:
Dr. S. W. Louw vraagt nu om revisie van het besluit, dat op Maandag gevallen
~ is, betrekkelijk do vordeeling der vakken voor het Admissie Examen.
Ondersteund
stean.
door den Assessor verleent de vergadering de gevraagde revisie.
Voorstel v. Dr.
Louw
aangeno.

Daarop stelt Dr. S. W. Louw gesecondeerd door Ds. J. F. Botha voor: “dat
Logica en Algemeene Geschiedenis onder het werk voor ‘t tweede jaar, Bijbelsche

Geschiedenis onder dat van hot eerste jaar, en Grieksch en Latijn deels onder dat vau
hot eerste deels onder dat van het tweede jaar vallen.”
Daar ook de Commissie voor bet Admissie Examen in deze verandering ge
noegen neemt, wordt zij door do vergadering goedgekeurd.
Vergunning aau
Ook wordt besloten dat kandidaten nog in het volgend jaar het tot hiertoe
~n~a~en~oor’t vigerend Examen zullen kunnen afieggen; zullende ech1~er diegenen, die zich aan
het eerste deel van het veranderd examen wenschen te onderwerpen de gelegenheid
daartoe gegeven worden.
Rap. v. Con. OVER
Be Commissie, in do derde zitting benoemd, om met den Universiteitsraad do
~ mogelijkheid to bespreken van do instelling van eon nieuw Examen, gelijkstaande
Matr. Exainen. met hot Matriculatje Examen, dat als eindexamen dienen kan voor hen die hunno
studien niet verder wonschen voort te zetton, levert het volgend rapport in:
Rapport van de Gommissie benoemd naar aanleiding van de beide laatste paragrafen van hot Rapport der
Synodale Commissie.
1. Uwe Commissie heeft tot haar leedwezen de gelegenheid niet gehad om den Universiteits Raad
te ontnioeten en hare voorstellen voor dat liehaam to leggen.
Zij heeft echter eon o,idorhoud gehad met den Vice-Kanselier der Universiteit, aan wien zij hare
voorstellen heeft bekend gemaakt, en van wien zij de verzekering ontvangen heeft dat hij ales in zijn
vermogen doen zon om eenig besluit dozer H. E. Vergadering op behoorlijke wijze voor den Raad
te brengen.
2. Zij neemt dus de vrijheid een concept besluit aan deze H. E. Vergadering voorteleggen, om
indieri het hare goedkeuring mocht verwerven aan den Universiteits Rand namens de Synode door haren
Scriba te worden verzonden
I.
(1). lie Synode is van oordeel dat de tijd gekomen is om eeu niouw Examen, intevoeren, van
dezelfde waarde als het tegenwoordig Matriculatie exanien, dat als eind-exaynen gelden han voor hot
groot aantal leerlingen die na het afleggen van hun Matriculatie do school verlaten.
(2). Zij meent dat dit Examen zich zoo nauw mogelijk behoort aantesluiten nan do thans
bestaande Examina, waardoor de onnoodige vermenigvuldiging van Examina en do aanstelling van eon
geheel nieuwe reeks van Examinatoren vermeden wordt.
(3). Daar verscheidene vakken die thans in hot Matrieulatie Examen worden geeischt, ook ver
plichtend zullen moeten zijn voor het eindexamen, zoo stelt zij voor, dat hot examen praktisch hot
zelfde zal zijn, Inaar dat er eon ruimere hens zal gelaton worden in enkele verplichte, zoowel als niet
verplichte vakken nan hen die niet van plan zijn zich voor do verdere Universiteits Examina voorto
boreiden.
(4). Ten einde hare bedoeling duidelijk to maken neemt zij de vrijheid hot volgend schema aan
den Univor~iteits Rand ter overweging voortoleggen, dat zij niet als bindond voor den Raad wenscht
beschouwd to hobben, maar enkol als proovo van wat gowonscht wordt, aanbiedt.
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Matricu latie Ea~a?nen.

Eincl-examen.
A Verpliclite Vakicen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Engelsch
Moderne Taal
Rekenkunde.
Geometrie.
Latijn.
Algebra.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Engelsch
Moderne Taal.
Rekenkunde.
Geometrie.
Nieuwe Geschiedenis en die van Z. Afrika.
Elementaire Natuurkunde (Physics).

B. Niet verplielite (optinial).
1.~
2.
3.
4.
5.
6.

Grieksch.
Geschiedenis.
Dercle Moderne Taal.
Elenientaire Natuurkuude (Physics).
,,
Scheikunde.
Botanie.

Praktische Scheikunde (Applied Chemistry.)
Phys. Geographie.
Elementaire Botanie.
Oude Geschiedenis.
Boekhouden.
Derde hioderne Taal.

(s). Met dien verstaande echter dat eenig kandidaat die voor zija Examen andere onderwerpen
gekozen heeft dan die voor het Matriculatie Examen verplichtend zijn, enkel en alleen gerechtigd zijn
zal tot zijn diploma voor het eind-examen, doch niet zal worden toegelaten tot de hoogere Universiteits
Examina.
II.
Baar het een grieve is die door velen gevoeld wordt dat bij onze Universiteits Examina dc vragen
in alle vakken uitsluitend in het Engelsch worden gesteld, zoo wenscht de Synode aan den Raad
voortestellen dat in die vakken waarin het onderwijs in vele scholen gemakkelijk door middel van het
Nederlandsch han worden medegedeeld, de vragen zoowel in het Nederlandsch als in het Engelsch zullen
worden gesteld, bij name: Zuid Afrikaansche Geschiedenis en Aardijkskunde, Algemeene Geschiedenis,
en de Nederlandsehe taal en Letterkunde.
Vertrouweride hiermede aan de ons opgedragen taak te hebben voldaan.
Noemen wij ons van deze H. E. Vergadering.
Be onderdanige dienaren.
A. MO0RREES.
J. I. M~u~is.
S. W. Loww.
D. Ross.

Na de bespreking stelt Os. A. McGregor ondersteund door Os. J. C. dii Plessis Aanhev. der Coin.
voor dat dit rapport door de vergaderung aangenornen worde. Be vergadering aang~notnen.
vereenigt zich met dit voorstel.
Nadat D~. A. Murray nog de belangen der opvoeding erustig onder de aandacht Opdragt aan Syn.
der vergadering gebragt had, levert Os. W. P. de Villiers gesecondeerd door Os. Opvoeuuings Corn:
B. P. J. Marchand het volgend voorstel in: “Deze Synode erkent met dankbaar- ~ ~ onder..
heid hetgeen door ilegeering en Parlement gedaan is ter bevordering van opvoedung ~euni~1voor
en onderwijs, maar is tevens diep overtuigd, dat flog veel meer kan en moet gedaan
worden in het belang van de opvoeding, vooral der arme blanken. Derhalve draagt
zij het aan de Synodale Opvoedings Commissie op deze zaak onder de aandaeht van
de Regeering en den Superintendent Generaal van Onderwijs te brengen.”
Aan de bespreking van dit voorstel nemen dee], benevens de voorsteller en
secondant, Di. B. S. Botha, C. Murray-, S. W. Louw, B. B. Keet en Oud. F. H. S.
Hugo.
Ter stemming gebragt verklaart zich de groote meerderheid ten gunste er van.
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Us. B. Dummy onders~eund door Us. C. H. Radloff stelt voor: “Be Synode
verzoeke bet Bepartement van onderwijs en de Regeering om de toelage van £12
dorp is.
ook toe te kenrien aan armen uft de buitenwijken, die de scholen op dorpen wenschen
bij te wonen, waar er geene geregelde kostinrichtirig bestaat.”
Na eene discussie, waaraan dee~ nemen Di. 0. Murray, P. J. le R. Marchand,
B. P. J. Marchand, en C. H. Radloff wordt dit voorstel aangenomen.
Lo~ies aan arme
Nog stelt Us J. F. Marais gesecondeerd door Us. J. A. Maiherbe voor: Be
deren~fl~P iv. Synode drage aan de Synodale Opvoeclings Commissie op, om met den Superinten
b Toelage

~.
£12
e~o~

dent Generaal van onderwijs te onderhandelen, met het doel om de kosten van logies
aan arme kinderen bij private boerenscholen niet te laten ingesloten zijn onder de
toelaag waarop de stichter der school aaiispraak heeft.” Ook dit voorstel draagt de
goedkeuring der vergadering weg.
Rap. v. Corn, over
Aan de orde komt nu het volgend Rapport van de Commissie over de Zending
Zending
ond~
Israel.
onder Israel
Rapport van de Commissie der Zending onder Israel.
I. Uwe Cominissie heeft met leedwezen te ber~gten dat sedert de laatste Synode door den dood is
weg gerakt de hr. P. D. Rossouw, Convener uwer Commissie. Ret is inoeielijk om uit te spreken het
verlies door de kerk in ‘t algemeen en door de zending in ‘t bijzonder ge~eden door het heengaan van
dien broeder.
II. Ret vooruitzigt dat er bestond, door awe vorige Commissie gerapporteerd, om eene eigene
zending daar te stellen, rijkelijk uit Europa ondersteund, Neek, bij nadere correspondentie op misver
stand gegrond.
III. Van wege de sehrale inkomsten uwer Commissie, heeft zij het nog niet gewaagd een Zende
hog voor hare rekening aan te stellen. Ret bahlans in hare kas bedraagt de som van Aeht Ponden St.
J. S. H~un~,
Secretaris.
Ondersteuningvan
bet werir, vooral
in Knapstad, aanbevolen.

Ds.A.
der Corn
BESCHIUJYINGSNo. 14 Vrystel.
ling van belating
dornrnen
kornen.

te

be-

~ v. Ds. C.

Us. A. J. L. Hofmeyr met Us. W. P. de Villiers levert het volgend voorstel in,
dat door do vergadering aangenomen wordt: Be Synode benoeme andermaal eene
“Commissie voor de Zeuding onder Israel,” en drage o.a. aan haar op, om bijdragen
te vinden ten einde de publicatie van de Bijbelvertaling in “Yiddisch” te ondor
steunen, aismede het werk dat onder de joden in de Kaapstad gedaan wordt.”
Us. A. J. L. Hofmeyr wordt door den Moderator benoeind als Voorzitter dezer
Commissie om de overige leden voor to dragen.
Men gaat nu over tot de behandeling der BeschriJ’i#ingspun~en.
No. 14 dat ten dod heeft de vrijstelling van belasting van alle Kerkelijke eigen
dommen te bekomen, wordt door Us. B. J. le R. Marchand ten behoove van den
kerkeraad van Aliwal Noord toegelicht.
Us. C. Murray met Us. A. I. Steytler stelt voor de aanneming van de volgende
aanbeveling der Synodale Commissie: “Ret gevraagde kan, als praktisch onuitvoer
baar, niet aanbevolen worden.”
Als emendatie stelt Ds. U. J. le R. Marchand gesecondeerd. door Us A. B. Cilliers
voor: “Dc Synode is van oordeel dat alle kerkelijke eigendommen van Municipale
en Afdeelingsraad belastingen behooren vrijgesteld te worden; stelle cone Commissie
aan om in correspoiidentie te treden met andere Kerkgenootschappen, ten einde
hunne medewerking te verkrijgen indien mogelijk; en die med.ewerking verkregen
zijnde, dan per eerbiedige petitie naar het Parlement to gaan, en do gewonschte
verandering to vragem”
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Bij de stemming wordt de emendatie verworpen en het voorstel aangenomen.
Voorstel aangeno.
No. 17, vragende om eene bepaling dat alle afsohriften van Poop en Lidmaten
Registers voor de geheele kerk uniform zullen zijri, wordt door den irizender, Us. B. No. 17, Uniforme
B. Keet, toegelicht, die voorstelt dat de volgende aanbeveling der Synodale Commis- ~
~ie goedgekeurd zal worden: dat aan do ondersoheidene kerkeraden toegezonden Registers.
worden vormen, die tot leiddraad kunnen dienen van de wijze waarop do Afsohriften
moeten gehouden worden.
Ondersteund door Oud. F. EL S. Hugo wordt dit voorstel aangenomen en de
toezending der vormen aan den Zaakgelastigde opgedragen.
No. 18, vragende of eon geordende Huipprediker hot recht heeft om den Voor- No. 18, Presidiaat
zitterstoel bij gewone en gecombineerde Kerkeraadsvergaderingen in te nemen? ~
wordt op aanbeveling der Synodale Commissie, voorgesteld door Di. C. Rabie en J~ gaderingen.
F. A. de Villiers beantwoord met: “De Huipprediker heeft dat recht niet.” Ook
wordt goedgekeurd de aanbeveling van reeds genoemde Commissie om de Commissie
van Revisie te verzoeken zoodanige wijzigingen in Artt. 190 en 324 te maken als
waardoor geen misverstand in dezen zal kunnen bestaan.
No. 19, dat eene verkiaring wil van wat eon quorum bij eene gecombineerde ~ om~’~°’~
Kerkeraadsvergadering uitmaakt, wordt door Us. H. Muller toegelicht, die met Oud. gaderingen.
F. H. S. Hugo voors~e1t, dat de volgende aanbeveling der Synodale Commissie
goedgekeurd worde: “hot quorum van den dienstdoenden is ook dat van den gecom
bineerden kerkeraad.” De vergadering vereenigt zich hiermede.
No. 20, vragende of in verband met Art. 12, (8) een half getal ook in aanmer- N 20 Wat ~ d
king kan komen, en of 14 eene volstrekte meerderheid van 27 is, wordt mede door Us. vo?~tre~te z~eer~
H. Muller toegelicht. Op voorstel van Us. J. R. Albertyn met Us. I. P. A. do derhoid van 27?
Vilhiers wordt do volgende aanbevoling der Synodale Commissie goedgekeurd: “Do
wet maakt hot duidelijk, dat 14 eene volstrekte meerderheid is van 2~.”
No. 22 en 23, die willen dat in zekere gevallen ouders, die door den doop tot Nos. 22,23, Doop.
onze Kerk behooren dooli nog niet lidmaten zijn, doopgeloften voor hunne kinderen ei~ van kinder•en
zuhlen kunnen afleggon, wordt flu bespioken. Op aanbeveling der Synodale Commis- ~at~z~.rnet
sic, voorgesteld door Oud. F. H. S. Hugo met Us. B. B. Keet, weigert de vergadering
do gevraagde vergurming to verleenen.
De volgende Commissiën worden op voordragt der benoemde voorzitters goed- ~~S1EN
gekeurd.
Commissie van Toezigt over do Opleidingsohool to Wellington: Di. C. Rabie, opi. School Wel.
W. A. Joubert en G. J. Hugo.
hngton.
Commissie voor do Buitenlandsohe Zending: Di. A. Murray, J. H. Neethling, Buiteul. Zending.
H. z., Prof. N. J. Hofmeyr, Prof. J. I. Marais en Prof. P. J. 0-. do Vos.
Commissie voor bearbeidin~ onzer leden lano’s den spoorweo’: Di. 0-. A. Soholtz, Leden
mugs den
Spoorweg.
A. H. Hofmeyr en U. J. Pienaar, A. z.
Commissie over Zondagscholen: Di. C. Murray, A. A. Weich, A. F. Louw en Zondagscholen.
I. F. A. de Vilhiers.
Commissie voor eon Arbeids Bureau: Di. A. J. L. Hofrneyr, 0-. Murray, U. J. Arbeids Bureau.
Pienaar, A. z., U. J. le R. Marchand, A. F. Louw en P. J. Piellaar, R. z.
Commissie van Revisie: Ps. 0. F. J. Muller, Dr. J. J. Kotze, Di. A. Moorrees, Rcvieie v. Wetten.
U. A. Scholtz, U. J. Pienaar, A. z., J. P. van Heercien en P. S. Botha.
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Commissie voor de Opvoeding: Di. C. F. J. Muller, A. Moorrees en A. J. L.
Hofmeyr.
Kandidaten
tot
Commissie voor het Exarnen van Kandidaten tot den Heiligen Dienst: Pi’irnarii;
den H. Dienst.
Di. J. H. Neethuing, H. z., A. Murray, A. Moorrees, A. D. Luokhoff, C. F’. J. Muller,
B.A., 0. Rabie, en J. J. Kotze, Th. Dr. Scriba.
Secundi: Di. E. Z. J. de Beer, A. McG-regor, W. A. Joubert, J. R. Albertyii, 0-.
A. Scholtz, W. P. de Villiers en J. P. van Heerden.
Hugenoten
GeCommissie voor het Hugenoten G-eclenkteeken: Ds. A. Moorrees, Dr. J. J.
denkteekcu.
Kotze, Di. 0. F. J. Muller, A. I. Steytler, B. P. J. Marchand, A. B. Luckhoff, A.
Murray, J. Roos (Zaakgelastigcle) en de Oucid. P. Marais, J. A. Smuts, J. A. Barn,
en T. J. R. Hofmeyr.
Ex, voor ZendelinOostelijke Commissie voor het Exarnen van Zendelingen en 0-odsdienst onder
~ wijzers: Primarii: Di. B. B. Keet, B. J. Pienaar, A. z. B.A., H. 0. de Wet, J. F.
Provinei~J
Botha, J. E. T. Weitz. Secundi: Di. 0. H. Radloff, J. 0. Reyneke, N. J. Brürnrner
M.A. en B.D., D. H. Cilliers. en A. F. Louw.
Westelijke Commissie voor bet Examen van ZendeIino~en en Godsdienst onder
Do do (W. Proy.) wijzers: Primarii: Di. J. R. Albertyn, 0. F. J. Muller, 0. Rabie, W. A. Joubert, en
Opvoeding en Onderwije.

E. Z. J. de Beer. Secundi: Di. 0-. J. Hugo, J. 0-. J. Krige, J. A. Buchner, I. F. A. de
Villiers en S. J. Perold.
Arbejds Koloujen.
Commissie over Arbeids koloniën: Di. B. P. J. Marchand, W. Murray, C. F.
Leipoldt, H. Muller, D. S. Botha, P. R. McLachlan, A. A. Weich, W. P. de Villiers
en Oud. J. J. Schoeman en J. W. L. Hofrneyr.
Zending onder isCornmissie voor de Zending onder Israel: Di. A. J. L. Hofrneyr, W. P. de
rael.
Villiers en D. Bosman.
YeilofomVerg.te
verlaten.

Verlof om de vergadering heden voor goed te verlaten wordt verleend aan Di.
B. Rossouw, A. F. Louw en Oudd. J. J. Schoeman, J. P. Nel, en A. P. J. Fourie.
Afwezig zijn geweest: Di. W. de V. de Wet, P. de Vaal, B. J. Pienaar A. Zn.,
P. J. Pienaar, J. H. Neethling H. zn.. P. van cler Merwe, J. W. Louw, 0-. J. Hugo,
F. W. R. Gie, J. S. Haurnan, A. H. Hofrneyr, E. 0. Anderssen, J. B. Retief en de
Oudd. J. T. Jurgens, C. de 0-reef, D. P. H. de Vilhiers, P. J. de Wet en J. W.
Schabort.
De Kiadnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door Ds. B. P. J.
Marchand.
Geresumeerd en onderteekend op heclen den l5den Novernber 1897.
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DRIE EN TWINTIGSTE ZITTING0
]VTaandag 15 November 1897.
Be Moderator laat zingen Gezang 12: 1, en verzoekt Us. H. Muller om het
gebed te doen.
Be Notulen, gelezen en goecigekeurd zijnde, worclen door de Moderatuur onder
teekend.
Eene uitnoodiging van de Union Stoomboot Maatsohappij aan de leden van de Uitnoodigiug
Synode, om de Mailboat ‘Norman’ te bezigtigen, wordt gelezen. Be Vergaderiug
i~om~te~
besluit de Maatschappij voor de uitnoodiging te bedanken, en te antwoorden dat zij dank afgeslagon.
wegens de kortheid des tijds, cii de menigvnldigheid harer werkzaamheden niet bij
maohte is, die aan te nemen.
Ook wordt besloten dat de Scriba eene daukbetuiging rigten zal, aan allen die Alien die ~e 5~n.
de Vergadering gedurende hare zittingen met dergelijke uituoodiging’en vereerd ~
i~,. i.~j.
eerden to worden
ueuuen.
bedankt.
Aan de orde komt nu het Rapport van de “Coininissie over de Fondsen,” door RAP. V. CoM.
de Synode benoernd (zie Bijiage.)
DE 1~oNDsEN.
In verband hiermede wordt gelezen bet door de Synodale Commissie gerappor
teerde onder VII Foncisen A. (e).
Us 0. H. RadlofF met Us. B. B. Keet stelt voor: “Be Synode spreke hare Zusterkerken be
danktvoor
hartehjke dankbetuigin~ nit jegen~ de Zusterkerken voor hare vrijwrilhge bijdragen ~
aan Bijdra.
TheoL
tot onderstenning van het Theol. Seminarium.” Bit wordt aangenomen.
Scm.
Naar aanleiding van VII. A. (g.) stelt Us. D. S. Botha met Us. A. B. Uaneel Collec’evoorOpv.
voor: “Er worcie voortaan om het andere jaar geregeld in elke gemeente eene collecte ~
voor het Synodale Opvoedings Ponds gehouden.”
Als amendemeut stelt Ds. B. B. Keet, met Us. J. 0. Truter voor: Be Synode Achterstalligo col
verwacht ten stelligste, dat de Kerkeraden, die achterstallig zijn met de collecten voor ~ wordea
‘t Synodale Opvoedings Ponds, zuiks ten spoedigste zullen doen gesehiecien.”
Aan de discussie die hierover ontstaat, nemen deel: Ui. 0. Murray, A. Murray,
G-. A. Scholtz, W, P. de Vilhiers, en B. Uuminy, waarna het voorstel verworpen, en
het amendement aangenomen wordt.
Ten aanzien van VII. A. (h), stelt Us. 0. Rabie, met Us. A. Faure voor, ‘dat het ~anbev. d~ ~
aan de Commissie over Rhodesia gelaten zal worden plannen te beramen tot het aa~~men~ esia
vmnden van de noodige fondsen.’
Bit wordt aangenomen. Retzelfde geschiedt ook met de aanbevehingen onder
VII. A. (k), (1), (m), (n), en (o).
Als onbestredeu motie wordt besloten in Art. 44. (e), te royeeren de zinsuede Zinsnede in Art
“benevens
opgemaakt.”
4~ (c geroyeerd.
Ret Rapport van den Zaakgelastigde komt nu in behandehing.
RAP
Na de pauze wordt dit rapport besproken door Oud. J. A. Bam.
.

.
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Naar aanleiding van de aanbeveling voorkomende in het versiag van de Synodale
Comm issie, onder het hoofd C. Predikantem Weduwen Fonds, (a), waarmede de
Commissie over Fondsen zich vereenigt, steTh Us. P. Ross met Us. J. R. Albertyn
voor: “Be boete van 100
worde veranderd in 6 0/0.,,
Us. W. A. Aiheit, met Us. C. Rabie, stelt voor dat de bovengenoemde aanbeve
ling der Synodale Commissie goedgekeurd worde. Pit laatste wordt door de Verga
dering aangenomen.
Deelhebbers ~ zDs. 0. Rahie ondersteund door Us. J. F. Botha, stelt voor dat de aanbeveling
~ ~ der Synodale Commissie onder 0 (b) zal worden aangenomen.
Hierover onstaat eene discussie, waaraan deelnemen: Di. C. Murray, G. F. 0. van
Lingen, U. J. Pienaar, R. zn., A. A. Weich, W. A. Aiheit, U. S. Botha en A. I.
Steyfler, waarna het voorstel door de Vergadering wordt aangenomen.
Concept brief dien
Naar aanleidincr van 0 (c) wordt genoemde Concept brief voorgelezen, en op
aangaandegoedge. voorstel van Us. W.A. Aiheit met Us. J. A. Maiherbe goedgekeurd.

Pred.Wed.Foncls:
boete ,ermindercl.

0/0

Concept- Brief.
Kaapstad October, 1897.
Aan de Predikanten der Nod. G-eref. of Herv. Kerk in de Z. A. R., die deelhebbers zijn aan het
Fred. Wed. Fonds.
WelEerw. Heeren en Broeders,
Uit het, versiag van den Zaakgelastigde is hot voor de aandaebt onzer Synode gebracht, dat hot
Fred. Wed. Fonds van de zuster-kerk in de Z.i.R., niets aan Heffingen ontvangt, zooals bepaald in Art.
377, onzer Kerkewetten.
Ret wordt berekend, dat er door die Heffingen voor elken deelhebber gemiddeld £3 lOs. p.a., voor
hot Fonds wordt opgebracht. Hiernit blijkt, dat de Broeders in de Z. A. R., op meer voordeelige
wijze deelhebbers zijn aan hot Ponds dan do Broeders in den 0. V. S., in Natal, en in de Kaap Kolonie,
alwaar die Heffingen opgebracht worden.
iJe Synode beeft mij opgedragen te vernemen of gij niet een plan zoudt kunnen voorstellen, hetzij
aan de Synode uwer kerk of aan de Deelhebbers van het Ponds, waardoor eeue som, gerekend tegen
£3 lOs., voor elken Deelhebber in de Z. A. R., aan den Zaakgelastigde, elk jaar, voor gemeld Fonds ge
zonden zal worden.
Vertrouwende dat gij, dit schrijven in gunstige overweging zult nemen, bob 1k de eer mij met do
meeste hoogachting te noemen.
WelEerw. RH. en B.B.
Uw. D. W. iJienaar.

Dc aanbeveling der Synodale Commissie onder C (d) gelezen zijnde, stelt Us. A.
I. Steytler, gesecondeerd door Us. G. F. 0. van Lingen, voor: “Die niet behoort tot
de Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika, zal een extra bijdrage van £5 per annum, moeten
doen, en dus jaarlijks £8 tot dit Fonds bijdragen, indien er geene heffingen in zijne
gemeente kunnen geschieden.”
Als emendatie stelt de Assessor met Us. G. Murray voor: “In Art. 376 worde
in p~aats van: ‘de Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika’ gelezen: ‘~ne der Ned. Ger.
Kerken van Zuid Mrika.’”
Aan de discussie nemen deel: de Assessor, Di. A. I. Steytler, J. G-. J. Krige, P.
Ross, U. S. Botha, J. H. Krige, G. Murray, G. F. C. van Lingen, en W. P. de Vilhiers.
Ret amendement wordt aangenomen.
Di. A. I. Steytler en B. S. Botha verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid
gestemd hebben.
BzscHmJvxsesBe volgende beschrijvingspunten komen nu in behandeliug: No. 53 wordt met
the
~ toestemming der vergadering, door den inzender teruggetrokken.

Emendatie

Art. 376.

van
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Met betrekking tot Nos. 47 en 48 stelt Ds. I. F. A. de Villiers, ondersteund door Nos. 47 en 48:
Bs. H. Muller voor: ‘Dat de aanbeveling der Synodale Commissie op deze punten ~
zal worden aangenornen’, hetwelk geschiedt.
Betrekkelijk No. 49 wordt op voorstel van Ds. J. S. Hauman met Ds. J. 0. No. ~ eve~neens,
Truter, de aanbeveling der Synodale Commissie aangenomen. Be Vergadering wil met bijvoeging.
dat dit besluit van algemeene toepassing zal zijn, en niet enkel voor de gemeente
Knysna gelden zal.
No. 50 bevattende een verzoek van den Kerkeraad van Calvinia, om redenen
door hem genoemd, dat de gemeente als deelhebster aan het Predd. Pensioen Fonds, en.
in de III Kias geplaatst zal worden, kom~ in de behandeling.
Ds. C. F. Leipoldt gesecondeerd door Ds. A. I. Steytler stelt voor: “Be
gemeente Calvinia worde uit de Iste in de TIde Kiasse voor het Predd. Pensioen Ponds
~ep1aatst.”
In omvraag gebraoht, verklaart zich de vergadering tegen dit voorstel.
Bij de behandeling van No. 52, stelt Bs. A. I. Steytler met Ds. I. F. A. de No. ~2, Aanb. der
Villiers voor, ‘dat de aanbeveling van de Synodale Commissie aangenomen worde.’
Als emendatie word.t door Ds. C. Murray voorgesteld en door Ps. W. P. de
Villiers gesecondeerd, “dat de aanbeveliug van de Commissie over Fondsen aangeno
men worde met de volgende wijziging: ‘boven 1200, boven 800, en beneden 800’
in plaats van de getallen door de Commissie aangegeven.”
Bij de stemming wordt de emendatie verworpen, en het voorstel aangenomen.
Afwezig zijn geweest: Di. J. C. Reyneke, W. H. Boshoff, Dr. S. W. Louw, W.
S. FL R5rich, L. Hugo en W. de v. de Wet.
Be Kiadnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door Ps. B. Dummy.
0-eresumeerd en onderteekend op heden den l6den November 1897.
~

VIER EN TWINTIGSTE ZITTING.
Donderdag l6cien November 1897.
Be Moderator laat zingen Ps. 146: 1, en verzoekt Ds. B. J. Le R. Marchand
het gebed te doen.
Be Notulen worden gelezen, en goedgekeurd zijnde, door de Moderatuur onder
teekend.
Ps. C. Murray stelt als onbestreden motie voor: “Be Synode drage het aan de Vierii~g
Curatoren van de Kweekschool op om schikkingen te maken voor eene behoorhjke rstaan
viering van bet 40 jarig bestaan van onze Theologiselie Kweekschool
Bit voorstel wordt met eenparige stemmen aangenomen.
.“

-

v. 4Ojarig
v. Theol.
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Naar aan~eiding van een te laat ontvangen beschrijvingspunt van Us. A. I.
Steytler voorstellende om in Art. 403, 65 in 60 te veranderen, beveelt de Commissie
overstaantotvolg. van Orde aan dat het overstaan zal tot de volgende Synode, welke aanbeveling op
voorstel van Di. J. P. Botha, en J. C. du Plessis, door de vergadering wordt aange
nomen.
Aanzoek u vrijRet beschrijvingspunt van den Kerkeraad van Vrijburg orn deelneming aan het
bur~oi~j,eln~me Predd. Pensioen Ponds, wordt op aanbeveling van de Commissie van Orde in
behandeling genomen.
Naar Corn. over
De Assessor stelt als motie van Orde voor gesecondeerd door Us. G. A. Scholtz,
Foncisen
verwe
Zen.
dat cle gerneenten in Bechuanaland toegelaten zuUen worden tot deelneming aan bet
Predd. Pensioen Fonds, en dat aan de Commissie over Pondsen opgedragen worden
om heden namid-dag te adviseeren betrekkelijk d~’ voorwaarden, waarop zij toegelaten
zullen word en.
Rap.~ZaakgelasMen keert flu terug tot de behandeling van het Rapport van den Zaakgelastigde.
Betrekkelijk het gerapporteerde omtrent de Kerkbode onder III, stelt Us. U. J.
Dc Kerkbode.
Le R. Marcitand, gesecondeerd door Ds. G. J. Hugo, voor: “Ret worde aan de Re
dactie van de Kerkhode opgedragen om zoodanige plannen te beramen, dat indien
rnogelijk dat blad voor vijf shillings per jaar kan worden uitgegeven,” dat aange
nornen wordt.
KerI~e1ijk AimaUs. I. F. A. de Villiers met Ds. C. Rahie stelt voor: “Aan de Kerkekantoor
nak.
Commissie worde ook opgedragen om te zien de uitgave van den Kerk Almanak meer
voordeelig voor onze Synodale Fondsen te maken.”
Dit wordt door de Vergadering aangenomen.
Bijdragen v. Zend
Us. E. Z. J. de Beer, ondersteund door Us. G. Murray, stelt als onbestredene
Gem. voor Bui~en- motie voor: “De Synode neemt met groot genoegen en met dankbaarheid kennis van
landsche Zending.
het feit dat er gemeenten nit de heidenen zijn, die tot bet fonds der Buitenlandsche
Zending Commissie bijdragen, moedigt de gemeenten aan daarin voort te gaan en
andere gemeenten om bet goed voorbeeld te volgen, opdat de Zending Commissie
alzoo het werk effler~ kan uitbreiden.”
Us. B. P. J. Marchand met Ds. E. Z. J. de Beer, stelt voor: “Ret aanschaffen
Kelkeli3k
Druk’
pers.
van een eigen drukpers worde andermaal aan de Kerkekantoor ~ommissie ter over
wegiiig verwezen, met dezelfde volmacht als door de vorige Synode verleend,” dat
aangenomen wordt.
R r. v Co~i. 0VEIL
In verband met No. 4 van bet Rapport van de Kerkekantoor Commissie, &at
ZANOWIJzEN.
gelezen wordt, wordt behandeld het volgend Rapport van de Commissie over zang
wijzen.

Ds.
Steytler’s
1~~nda~ blijft

.

.

.

-

Rapport vats de Go~nmissie over de ~angw~jzen 1897.

-

Uwe Commissie heeft de eer als volgt te rapporteeren:
1. In de rnaand Juli 95 ontvingen wij de uitgave der bestelde Ps. en Gez. boeken. 10,000 in get al.
2. Deze uitgave moest betaald worden in 2 termijnen, van £1,125 voor iederen tijd, bedragende te
zamen volgens contract, de corn van £2,250.
3. Dc exploitatie werd toevertrouwd aan de H. H. Dusseau & Co., die ondernanien om de boeken
postvrij te verzenden tegen 5s. per boek.
4. Aan de gerneenten die ingeschreven hadden er voor, werden de boeken verzonden. Eenige der
gemeenten hebben echter nog niet betaald.
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5. Verkocht werden als volgt:
Van 17 Juni, 95—Apr. 1, 96—2688, exx.
1 Apr. 96—31 Dec. 96—479,
31 Dec. 96—21 Sept. 97— 96,
,,
Te zamen 3,263 exx. tegen 4s. 6d. geven maakt £734 3s. 6d.
6. Ten einde ons te gemoet te komen hebben de H. H. Dusseau & Co., vriendelijk hun contract ale
volgtgewijzigd: op 2OMei 96 toen de Synode nog £1,199 2s. schuldig was boden zij aan die som te ont
vangen als volgt:
£,400
dadelijk
267 2s. op 1 Nov. 96.
266
,,
1 Mei 97.
266
,,
1 Nov. 97.
Dit werd door de Commissie met dank aangenomen.
7. Er moet derhalve flu zoo wat £266 nog betaald worden.
8. Er liggen flu nog in ‘t depot p.m. 6,700 boeken.
9. De H. H. Dusseau en Co., ziju gewillig met de verkooping der boeken voort te gaan, doch
hebben ruirnte in hun depOt voor slecht 1,000 exx. De Synode zal derhalve moeten zorgen voor eene
bergplaats voor het overig getal. Uwe Commissie beveelt deze schikking aan, meent dat de Synode die
opdragen kan aan eene kleine Commissie. met den Zaakgelastigde.
10. Uwe Commissie wenscht ook voor de aandacht der Synode te brengen bet p’an der H. H.
Dussean en Co., om spoedig eene uitgave dezer Ps en Gez. boeken, met inuziek in Tonic Solfa, bet licht
te doen zien.
Dit plan verdient mime ondersteuning. Eerst wanneer zulk een uitgave verkrijgbaar is, zal bet
mogelijk zijn dit Ps. en Gez. boek bij bet opkomend ges~acht popu~air te maken en geschikt voor dag
en Zondag-school.
11. Uwe Coinmissie wil andermaal een beroep doen op leeraren en afgevaardigden om te doen wat
zij kunnen ten einde de uitgave te helpen uitverkoopen.
Met verschuldigde hoogachting noemen wij otis,
Uwe dienstw. dienaren en b.b.
J. H. NEETHLING, Voorzitter.
W. P. Dz VILLIERS, (Voorbehoud § 10)
J. W. Louw, (Voorbeboud § 10)
U. Bosu~.
H. MuLLER, (Voorbehoud § 10)
A. J. L. H0TMEYR, Scriba.
Get.
Op No. 9. van dit laatste Rapport stelt Us. J. (1. Truter met Us. W. A. Aiheit benoemd
Oom. te em
worden
voor: Eene commissie worde aangesteld orn de gezangboeken van de hand te zetten, boeken to ver
des noods tegen verminderden prijs.”
koopen.
Ds. U. J. Pienaar A. zn., ondersteund door Us. B. P. J. Marehand, stelt als
emendatie voor: “De geheele zaak van den verkoop van de nieuwe gezangboeken,
worde ge~aten in de handen van de Zang-Comniissie, met volmacht om indien zij het
goethindt, den prijs te verlagen.”
De emendatie wurdt verworpen, en het voorstel aangenomen.
Naar aanleiding van No. 10, waarin de Commissie aanbeveelt “dat ondersten- Uitga~e in Tonic
ning gegeven zal worden aan de onderneming van de H. H. Dusseau & Co., om de Solfa efgekenrd.
Psalmen en Gezangen met Tonic-Soi.fa muziek verkrijgbaar te stellen,” stelt de
Assessor met Ds. U.. S. Botha voor: “Ret wordt aan de Synodale Zang-Oommissie
opgedragen, alle pogingen in het werk te stellen orn de publicatie van de Synodale
uitgave der Psalrneii en (~-ezangen in ‘Tonic-Solfa’ te verhinderen totdat de
tegenwoordige oplaag verkocht is.”
Dit wordt door de Vergadering aangenomen.
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Oud. J. A. Barn stelt voor dat de Kerkekantoor Commissie gevolrnagtigd zal
worden orn den zaakgei~stigde meerdere kierikale hulp te verleenen. Geseeondeerd
door Ps. B. Wileocks wordt het aangenomen.
Zaakgela8tigdebeOp voorstel van Ps. H. C. de Wet brengt de Vergadering met eenparige
dankL
stemmen, haren dank aan den zaakgelastigde voor zijne getrouwe en nauwgezette
diensten zoo vele jaren der kerk bewezen. flit gesehiedt op hartelijke wijze bij
monde van den Moderator.
PEiu~AN. Co~isBe volgende Comrnissiën worden flu aan de Vergaderino~ voorgedraoeri en
SIE~ aangesteld.
b
goedgekeurd.
Meerderehulpaaa
~aakge1a~tigdo
~anbevo1en.

1

Cur.v.Theol.Sern.

(}uratoren van het Tlieoi. Seminariurn

:—

Us. A. D. Luekhoff, President, PD. J. H. Hofrneyr, A. Murray, C. Muller,
Wel-Ed. heer S. V. Hofrneyr, en DD. J. H. Neethling H. zn., en A. I. Steytler die
bij loting zijn afgetreden, rnaar op nieuw benoemd worden.
Exarniratorenvoor
Ad’mis.9ie E~carnen tot liet Theol Seminarium :—Fr’~marii, Di. J. H. Hofmeyr, Pr.
t .Adtn. Exarnen.
J. J. Kot~e, A. Moorrees, C. F. J. Muller, B. P. J. Marehand, J. P. van Heerden, en
A. J. L. Hofmeyr.
Secundi, Dr. S. W. Louw, Di. D. J. Le R. Marehand, W. A Joubert, N. J. Brummer,
W. A. Alheit, W. P. de Vilhiers, B. J. Pienaar A.zn.
-

Corn. over Doof-

Doofstomrnen en Blinden Imstituut

:—

Di. W. Murray, A. B. Luekhoff., W. A. Aiheit en I. F. A. de Vihliers (Seer.) en
Wel-Ed beer J. J. Theron (Thesaurierj.
nenlandscheZend
De Binnenlandsche zending :—Bi. W. Murray, W. A Albeit, P. J. Pienaar, en S.
J. Perold (Seer.)
KekekantoorCorn
Ilet Kerkeliile Kantoor —Di. A.. I. Steytler, Dr. J. J. Kotze, J. H. Neethling
Hzn, W. A. Joubert, 0. F. J. Muller, B. P. J. Marehand, en de Oudd. J. A. Barn, T.
J. R. Hofmeyr en F. H. S. Hugo.
.

Gwratoren van de Normaal School

:—

Di. A. Murray, A. MeG-regor, Pr. J. J. Kotze, A. I. Steytler, W. A. Joubert,
Wel-Ed heer S V. Hofmeyr, Ds. A. B. Luekhoff. (Seer.)
Oud.T. J. R.HofOp verzoek van den Voorzitter van de Arbeids Bureau Commissie wordt
Ar~.B~JConi. Ouderling T. J. R. Hofmeyr, als lid daar aan toegevoegd.
AuoI’rEua~NvooR
Als Auditeuren worden beuoemd :—-van de Zending Kas: de BB. S. V. Hofmeyr,
KERKEF0NDSEN.
en J. A. Smuts.
Van het Theol. Bern. Fonds :—Ds. A. I. Steytler, en Br. J. A. Smuts.
Van het Ilulpbeh. Gerneenten Fonds :—Ds. C. F. J. Muller en Br. S. V. Hofmeyr.
Van het Predd. Pensioen Fonds :—De BB. S. V. Hofrneyr en J. A. Barn.
Van het Hug. Gedenkteekem Fonds :—Ps. A. I. Steytler en Br. J. A. Barn.
Van het Norrnaai School Fonds :—Ds. C. Morgan en Br. J. A. Smuts.
Ni~uw1~aTHESna:
Na de pauze stelt Ds. A. A. Weieb met Us. M C. Mostert voor dat Besehijvings
~ punt No. 51 worde aangenornen, narn, ‘dat de gerneente Nieuw Bethesda vrijgesteld
398
worde van bet storten van de additioneele geidsorn in Art. 398 van bet Reglement
voor bet Predd. Pensioen Fonds bepaald.’
Ds. W. A. Alheit stelt voor do aanneming van hot advies der Synodale Cornmissie,
‘dat de veranderingen iii de tarieven niet wensehehijk zijn.’
niet toegestaan.
G-esecondeerd door Oud. P. H. Louw, wordt deze emendatie aangenornen, terwiji
het voorstel verworpen wordt.
~orrnaa1
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Naar aanleiding van het laatste deel van genoemd, besehrijvingspunt, besluit do In IV. Kias te
Vergadering dat de gemeente bij hare toetreding in de IV Kias geplaatst zal worden. worden gep~aatst.
De Commissie benoemd om te adviseeren op welke voorwaarden do gerneenten in Rap. v. Corn over
Beehuanaland toegelaten zullen worden tot deelneming aan het Predd. Pensioen
~
Fonds, levert bet volgend Rapport in
TT~rslag van de Commissie over fandsen in verband met de toetreding tot hot Prod. Pens. Ponds van do
Gemeenten Vrijburg, Mczfeking en Upington.
TJwe Commissie heeft de eer aan te bevelen dat, daar deze gemeenten eerst onlangs in de Synode
zijn opgenornen, zij onder de volgende voorwaarden zullen worden toegelaten
1. Vrij burg tot de 2de kiasse, mits de gemeente aanzoek doet binnen zes maanden na hare inlijving
bij de Synode; en dat, daar haar leeraar vroeger behoorde tot eene gemeente die deel heeft aan het
Ponds, zij moge toetreden zonder do inbetaling van eene additioneele geidsom.
2. Upington tot de IV kiasse, volgens bepalinge!a der wet, met dien verstande, dat de ouderdom
van haren leeraar tijdens zijne bevestiging te Upington als de geldige sal genornen worden.
3. Mafeking tot de IV kiasse, volgens bepalingen der wet.
Wij hebben de eer te zijn van de Hoog Eerw. Vergadering,
De D.w. Diena.ren,
W. A. ALHEIT,
J. E. T. WEITz,
J. A. SMUTs,
H. MuLLEn.

Us. A. I. Steytler metS Oud. A. M. Meiring, stelt voor dat de aanbeveling der Voorstel v. Us.
Commissie ten opzigte van Vrijburg worde aangenomen, met doze wijziging eehter ~y~Uer orntrent
dat~ de gerneerite in de Iste Kias geplaatst wordt.
Us. J. R. Albertyn met Us. U. Wileocks, stelt als emendatie voor, dat enkel do
aanbeveling der Commissie aangenomen worde.
In omvraag gebracht, wordt do emeudatie aangenomen.
Aanbev. der Corn.
aang000men.
Betrekkelijk het aanzoek van de gemeente Upington, stelt Ds. G. A. Seholtz, Aanbev. der Corn.
gesecondeerd door den Assessor voor de aanneming van do aanbevoling der Corn- ~
missie.
Ms emendatie stelt Us. J. 0. Truter met Us. C. Murray voor, dat aan do

gemeoute TJpington het recht tot deelnamo aan hot Predd. Pensioon Fonds verleend
worde, zonder extra betaling, mits zij binnen zes rnaanden na hare inhijving bij do
Synodo aanzoek doe, en hare inlogpenningen en contributie botalo voor do IV Kias.”
Bij do stemming wordt deze omondatie verworpon, on hot voorstel aangenomon.

Us. C. Murray met Ds. J. S. Hauman stelt voor de aanneming van do aanbovohug der Commissie, ton opzigte van do gemoente Mafeking.

Emendatie
Truter.

y. Us.

Aanbev.
nomen.

aauge

Re~ze1fde

go.

;~Idt met Mafe.

Hiermedo veroenigt zich do Vorgadoring.
Nog wordt eeii voorstel van Us. J. H. Neothling, H. zn., om aan do gemoento voorste~ omtr.
Simonsstad deolneming aan hot Prodd. Pensioon Fonds to verloonon van do hand ~ ver
gowozen orndat do tijdsbepaiing d~iartoo niot in acht gonornen was.
Op voordragt~ van den Moderator wordt Us. W P. do Vilhiors bonoernd tot afgo- Afgevaard I g den
vaardigde naar de Synode van de Ned. Horv. of Gorof Kerk in do Z. A. Republiek;
~
en Ds. C. F. J. Muller naar die van do Ned. Gerof. Kerk in den 0. V. Staat; torwiji
op voordragt van den Assessor do Moderator tot afgevaardigdo bonoemd wordt naar
do Synode van de Nod. Goref. Kork in Natal.
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Supp~ementair
Corn. v.

Het supplementair Rapport van de Commissie van Revisie, wordt flu behandeld,
en al de aanbevelingen daarin vervat door de Vergadering goedgekeurd.

Een derde Rapport van dezelfde Commissie wordt gelezen, en de beide aanbeve
lingen daarin voorkomende, aangenomen.
Aan de orde komen flu Beschrijvingspunten 24 en 25. Nadat Ds. A. A. Weich
B.punteu 24en2o:
zijn beschnjvingspunt toegelicht had, stelt Ds. C. Murray, ondersteurid door Ouder
ling C. de Greeff, voor dat overeenkomstig de aanbeveling der Synodale Commissie
Aanbev. der Syn. deze punteri goedgekeurd en door mid del van den Herderlijken brief onder de aan
Corn aangenornen. dacht van Kerkeraden en gemeenteleden gebracht worden.’
Bit voorstel wordt met eenparige stemmen aangenomen.
B punt26verworBeschrijvingspunt No. 26 wordt door Oud. M. J. Meyer toegelicht en onder
pen.
steund door Us. D. Wilcocks als voorstel ingediend.
Us. H. Muller met Us. A. 0-. du Toit, wil dat de aanbeveling der Synodale Corn
missie goedgekeurd zal worden.
Be Vergadering verklaart zich ten gunste van de emendatie.
Ret Rapport van de Commissie voor een algemeene Sustentatie Ponds, wordt
Rap. v. Cofl. Voolt
ALG. SuSTENTATIE gelezen en besproken.
(Zie Bijiage).
FoNos.
Oud. .1. A. Barn met Oud. J. 0-. L. Ureyer, levert een voorstel in, dat later met
toestemming der Vergadering, ingetrokken wordt.
B~;~ i
aonge.
Be Vergadering vereenigt zich met het vo~gend voorstel van den Assessor, dat
n•omen en T~itvoe. gesecondeerd wordt door Us. A. J. L. Hofmeyr
De Synode verkiare zich voor
~ het beginsel van een Algemeen Sustentatie Fonds, en drage het aan de Synodale

Perde P~ap. van
dezelfde Corn
-

..

.—“

Commissie op een uitvoerbaar plan to ontwerpen, waardoor zoodanig Fonds kan
worden gesticht.”
B.punt 49
Nog stelt Us. D. Ross ondersteund door Us. U. J. Pienaar, A. zn., vddr: ‘dat
Beschrijvingspunt 45, naar de Synodale Commissie verwezen worde om in verband
met het Sustentatie Ponds overwogen te worden.’
Ook dit voorstel wordt aangenomen.
B.punt 4~R: AnnMet betrekking tot .besohrijvingspunt 46. verklaart zich de Vergadering voor de
boy. dci Syn. Corn.
aangenornen.
aanbevehng der Synodale Commissie.
Een sehrijven van den Scriba der Ned. Herv. Kerk in de Zuid Afrikaansche
Sehrijven van N. Republiek aan den Scriba der Synode onzer Kerk, betrekkelijk het over en weêr
~oerZ~1~ prediken van predikanten uit andere Kerkgenootschappen, wordt gelezen, alsmede
prediken.
het concept antwoord door de Synodale Commissie opgesteld en ter tafel gelegd.
~‘~-

Kaapstad, November, 1897.
Den Hoog Eerw. Beer
J. van Belkum.
Scriba van de Synode der Hervormde Kerk in de Z.A.R.
bog Eerw. Beer,
1k heb de eer suits dezen de ontvangst te erkennen van Uw schrijven dd. 4den Maart 1897,
aismede van een Exemplaar uwer kerkewetten, waarvoor ik U in naam der Synode der Ned. Geref Kerk
in Zuid Afrika dank zeg.
Wat aangaat hetonderwerp in uwen brief ter sprake gebracht, namelijk, eene bepaalde regeling van
het over en weder prediken van predikanten van Uwe en onze kerk, moet 1k er op wijzen :—(1) dat er
geene zoodariige regeling bestaat tussehen onze en eenige andere Kerk; en (2) dat blijkens Art 31 (9)
onzer Kerkelijke wetten en bepalingen, waarvan ik a bierniede afschrift toezend, het hesebikken over
den kansel toe vertrouwd is aan den predikant, en in bijzondere gevallen ann den Kerkeraad.
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Dien tengevolge acht de Synode het niet raadzaam van den vast gestelden regel af te wijken, tenzij
or zich een geval voordoet, dat haar dringt, met suspensie van boven genoemd Wets Art, handelend op
te treden. In het onderhavigo geval meent zij dat er geeno genoegzame gegevens zijn om haar te
bewegen van dit recht gebruik te maken. Weshalve zij het geraden oordeelt, voorals nog niet tot eene
regeling, zoo ale door U begeerd wordt, te besluiten.
Met verschuldigde hoogachting en heilbede,
Noem ik Mij, Namens de Hoog Eerw. Synode,
Uw. Hoog Ew. d.w. dienaar.
C. F. J. Mur~LER,
Seriba Synodi.

Be Vergadering hecbt hare goedkeuring aan het gelezen antwoord.
Nog worden de volgende Oommissien aangesteld.
Pern. Comm. be
Commissie over zang’ivifren :—Di. A. J. L. Hofmeyr, H. Muller, W. A. Joubert, noemd.
P. Bosman en de Zaakgelastigde.
Commissie om over Gezangboeke~ te beschikken :—Di. B. P. J. Marcharid, 0-. F. C.
van Lingen, W. A. Aiheit, F. X. Roome en de Zaakgelastigde.
Be volgende leden hebben verlof bekomen om de vergadering heden te verlaten: Verlof omYerg. to
—Di. F. Sypkens, A. Faure, B. B. Keet, J. H. Neethling, J. zn en de Oudd. 0. 0. verlaten.
Kretzinger, A. Viok, en J. A. S. de Wet.
Be Kiadnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door Us. 0. H. Radloff.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l7den November 1897.

VIJE EN TWINTIGSTE ZITTING.
Woensdag 17 November 1897.
Be Moderator laat zingen Ps. 100: 4, en verzoekt Ds. E. Z. J. de Beer liet gebed
te doen.
Be Notulen worden gelezen en goedgekeurd zijnde, door de Moderatuur onder
teekend.
Besehrijvingspunt 54 wordt door Us. A. A. Weich toegelioht, doch de aanbeveling B. punt 54: Aen.
der Synodale Commissie aangenomen met de beslissende stem van den Moderator.
~no~:
No. 58 wordt met verlof der Vergadering ingetrokken.
B. punt 58, ingo
trokken.

In verband met No. 59, wordt het volgend Rapport van de Commissie, door de
Synodale Commissie aangesteld om daar over te adviseeren, gelezen.
Hoog-Eerwaarde Heer.
De Comissie meent dat ste~selmatige boekverspreiding alleen gesebieden kan langs den weg van
Colportage. Hieraan zijn, echter, groote moeilijkheden en kosten verbonden, zoo dat men zeer voor
ziehtiglijk te werk ml moeten gaan.
Het wordt dus aanbovelen:
I. Dat de Synode trachte te vernemen van de versehillende Keikraden of men gewillig is mede to
werken, en op welke vaste jaarlijksche bijdragen gerekend. mogen worden, tot het salons van é n of
xnber colporteurs.
-

~

v. Corn over

Boekverspreiding.
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2. Dat, moeht het blijken dat de middelen er toe gevonden zijn, er met colportage werk, ten minste
een begin worde gemaakt voor zoo verre de fondsen zniks toelaten.
Wij hebben de eer te zijn
Van de Hoog-Eerw. Vergadering
Be d.w. dienaren en B.B.
J. P. VAN HEERDEN.
GE0. MURRAY.
A. F. MALAY,

Op voorstel van Di. A. J. L. Hofmeyr en C. F. Leipoldt, wordt dit rapport
aangenomen.
Be Assessor met Ps. A. J. L. Hofmeyr, stelt voor: “Be zaak worde naar eene
~0?0m. 0P Couimissie verwezen om in den geest van het Rapport te handelen, en indien mogelijk
de zaak aan den gang te zetten.” De vergadering vereenigt zich hiermede.
Tot Commissie worden benoemd Di. J. P. van Heerden, P. van der Merwe en
H. P. van der Merwe.
Opvoed v. Kinde.
Be Commissie om voorziening te maken voor de opvoeding van de kinderen der
e~”~ Zende- Zendelingen onzer Kerk, levert bet volgend Rapport in.

Rap. aangenornen.

I. Bat de Kinderen van onze Zendelingen in ‘t Binnenlai~c1 verzorgd dienen te worden door de
Zending-Kerk, en de gemeenten, zoo wel hunne eigene als die der moederkerk, waarin zij arbeiden;
doch besluit.
II. Bat de kinderen der Zendelingen in ‘t Buitenland, onder opzicht der Buitenlandsche Zending
Commissie arbeidende, geholpen zullen worden, en wel als volgt
a. Be B. Zend. Commissie zal de heift der verblijf-en school-gelden der kinderen betalen,—het
getal dier kinderen en den tijd van school-gaan door de Commissie te worden bepaald.
b Be Cominissie zal moeten goedkeuren de inrichting waar de kincleren school-gaan en waar zij
logeeren.
A. J. L. H0FMEyR.
C. MURRAY.
Aanbev. aangenoRap. v. Corn, voor
Traktaatversprei-

Dit Rapport met de aanbevelingen wordt aangenomen.
Ret Rapport van de Commissie voor Traktaat Verspreiding, wordt gelezen, en

besproken.

Be bovengenoemde Commissie heeft de eer hat volgend Rapport aan deze H. Eerw. Vergadering
voor te leggen:
1. Dat zij, wegens den afstand waarop de leden van elkander wonen, geene vergadering heeft
kunuen houden.
2. Dat, benevens enkele brieven door de leden over deze zaak gewisseld, zoovelen hunner, als van
tijd tot tijd elkander ontmoetten, haar onderling besproken hebben.
3. Dat zij zoo veel haar mogelijk was getracht heeft de verspreiding van de tractaten der Zuid
Afrikoansche Bijbelvereeniging te bevorderen, en eenige hater leden zelfs tractaten naar de behoefte
des tijds voor die vereeniging geschreven hebben.
4. Bat de genoemde Vereeniging flog voortgaat met hare uitgave van nieuwe tractaten en een
grooten voorraad voor handen heeft.
5. Dat bij de geringe verspreiding derzelver hat haar voor als nog onmogelijk was ze in zoo groote
hoeveelheden te laten drukken, dat de prijs van ld. per stuk daardoor aanzienlijk verminderd kan
word en.
6. Dat uwe Commissie onderzoek gedaan heeft in Holland of van daar niet korte en voor one yolk
gesehikte fractaten tegen geringe prijzen te bekomen zijn, en bevonden heeft dat zoodanige tractaten
van vier bladzijden elk in groote verscheideriheid verkrijgbaar zijn tegen den geringen prijs van 9d.
per 100, bij de duizend genomen; terwiji die van twee bladzijden voor nog minder tebekomen ziju.

7. Dat uwe Commi~sie echter op twee moeielijkheden gestuit is:
(s). Gebrek aan fondsen voor het drukken of aankoopen van kortere of langere tractaten in de
grootst mogelijke hoeveelheden, ten einde daardoor de prijzen zoo laag naogelijk te maken;
(b). 0 ebrek ann verantwoordelijke lichamen in de verschillende gemeenten, die zich met de
inzameling van fondsen en de verspreiding der tractateii belasten willen.
8. Dat naar het oordeel uwer Commissie deze moeielijkheden nit den weg geruimd kunnen worden,
indien de ondersoheidene kerkeraden door eene Comniissie uit zichzelven of door eene uit de leden
hunner gemeenten die in de zaak belangstellen, fondsen bijeenbrengen, bestellingen doen en voor de
verspreiding, of gratis of tegen geringe betaling zorgen willen.
9. Dat de zaak reeds veel zal bevorderd worden indien alle kerkeraden jaarlijks voor minstens £1
tractaten wilden bestellen ter verspreiding in hunne gemeenten.
10. Dat uwe Commissie reden heeft te gelooven dat er in vele gemeenten nagenoeg niets ann
tractaatverspreiding gedaan wordt, en dat vele kerkeraden niet weten welke uitmuntende tractaten er
in de stad verkrijgbaar zijn. Ten dienste derzulken en anderen voegt uwe Commissie hierbij eene lijet
van tractaten, die bij de Zuid Afrikaansche Bijbelvereeniging op het Groenteplein aihier voorhanden
zijn, de meesten in groote hoeveelheden.
Meenende hiermede aan de opdragt der Synode voldaan te hebben, zoo ver het haar mogelijk was,
noomt uwe Commissie zich, met verschuldigde hoogachting, van deze H. Eerw. Vergadering.
Be D.W. Dienaren.
C. F. J. MULLER,
C. MURRAY,
1. R. ALBERTYN,
C. F. LEIP0LD’r.

Aanbevelingen 8 en 9 worden aaugenomen: “Bat do ondersoheidene kerkeraden A~bav. 8 en 9
door eene Commissie uit ziohzelven of door eerie uit de leden hunner gemeenten die goedg~~i~’
in de zaak belangstellen, fondsen bijeenbrengen, bestellingen doen en voor de
verspreiding, of gratis of tegen geringe betaling, zorgen willen;”
“Bat de zaak reeds veel zal bevorderd worden, indien alle kerkeraden jaarlijks
voor nuinstens £1 traktaten wilden bestellen ter verspreiding in hunne gerneenten.”
Tot leden van de Commissie voor Traktaatverspreiding worden benoemd: Di. Nisuwe Corn, beC. F. J. Muller, A. Moorrees, J. R. Albertyn, B. Bosman en Z. J. de Beer.
noernd.
Ps. J. R. Albertyn, leest flu den concept herderlijken brief voor, die door de Concept “flerder
Vergadering goedgekeurd wordt.
Brief’se1e~
keurd.

Daar het tijd is dat de Openbare sluiting plaats hebbe, beklimt Ds. G. van
Niekerk den Kansel en spreekt eerie doeltreffende rode uit naar aanleiding. van
Hooglied 8: 6, 7.
Na afloop van dezen dienst hervat de Vergadering hare werkzaamheden.
Be Commissie benoemd om te overwegen eene nieuwe indeeling van de Ringen
in hot Westelijk deel der Kerk, levert haar Rapport in.
Uwe Commissie heeft onder haar aandacht gehad de Ringen van Kaapstad, Paaal, Tulbagh en
Swellendam, en stelt voor deze vier Ringen in vijf te verdeelen, ale volgt:
Ring van Kaapstad.
1 Kaapstad, 2 Stellenboseh, 3 Somerset West, 4 flurhanville, 5 Wynberg, 6 Simonstad, 7 St.
Stephens, 8 Philadelphia, 9 (iroenepunt, 10 Nieuwe Kerk, I 1 Rondeboseh.

lung van Paarl.
1 Paarl, 2 Zwartland, (Malmesbury), 3 Wellington, 4 Franschhoek, 5 Hopefield, 6 Darling, 7 Riebeek
West, 8 Riebeek’s Kasteel, 9 Noorder Paarl, 10 Moorreesburg.

Oponbare smiting
der Synode.

~jflg~
Rap. der Corn.

78
Ring van Olanwilliam~ (Nieuwe Ring).
1 Clanwilliam, 2 Piquetherg, 3 Calvinia, 4 Namaqualand, 5 Van Rijnsdorp, 6 Amandelboom,
7 Pórterville, 8 Nieuwhoudtville, 9 Brandvlei.
Ring van Tulbagh.
1 Tulbagh, 2 Worcester, 3 Ràbertson, 4 Montagu, 5 Ceres, 6 Sutherland, 7 Goudini, 8 Laingsburg,
9 Kruisvallei.
Ring van SwellencZam.
1 Swellendain, 2 Caledon, 3 Riversdal, 4 Bredasdorp, 5 Napier, 6 Ladismith, 7 Heidelberg,
8 Villiersdorp, 9 Barrydale.
Kaapstad, 15 Nov. 1897.
Met voorbehoud
J. H. NEETHLING,
A. I. STEIJmER,
ALEX.

(Met voorbehoud)

Tot de voig. Syn.
rntgesteld.

B.

flANnEL,

W. A. ALHEIT,
J. C. TnuTnn,
A, McGnnann,
C, F. LEIP0LDT.
J. Wv~~~n L. H0FMEYR.
G. J. Huoo.

Op voorstel van den Assessor wordt bes~oten deze zaak tot de volgende Synodak
Yergadering te laten overstaan.

Hetzelfde gesohiedt met het vo~gend Rapport der Commissie benoemd voor eene
~ niouwe regeling van het Examen van Kandidaten tot den Heiligen Dienst.

Rap. v. Corn. aver

Uwe Commissie heeft, na overweging van de wenschelijkheid van eene verandering in de wijzo,
waarop het voornoemd Examen nu wordt afgenomen, besloten Uwe H.E. Vergadering voor to stellen
dat de volgende verander~ngen worden gemaakt:
1. In Art. 169, dat voortaan aldus luide:
Be Commissie zal het Examen tweomaal ‘S jaars afnemen en wel op tijden, die telkens door haar,
naar eisch der behoeften, zullen worden bepaald, bijaldien candidaten zich in tijds zullen hebbon aan
gemeld.
2. In Art. 176, datluide:
Doze stukken moeten door den applicant aan den Scriba der Conirnissie (z. art. 167 § 2) wordon
toegezonden, die ze in orde bevonden hebbende, terstond opzendt aan den Voorzitter der Commissie
en in overleg met dozen den applicant bericht, dat hij voorloopig tot het Examen wordt toegelaten, met
kennisgeving van don tijd tot het Examen bepaald. Twee maanden vóór hot Examen wordt hem verder
berigt g’egeven in welke H~ofdstukken van hot Oude en Nieuwe Testament hij zal worden geexamineerd
(Z. Art. 178 (1)). He~fthij aan bet vereischte (Z Art. 174) niet voldaan,dan wordt hem hiorvan ter
stond kennis gegeven, en kan hij tot hot Examen niet toegelaten worden.j
3. Artikel 180, luide:
flit exa~men wordt op deze wijs afgen omen:
a. Schriftelijk, gedurende vier dagen der daartoe bepaalde week, en ter bepaaide plaats, onder
behoorlijk toezigt, dat alle gevaar van communicatie, gedurende hot examen onderling en van~elders
afsluit en
b. MoncleUng, na zoo vele dagen als de Commissie zal. hebben bepaald, en wel to Kaapstacl of, mogt
zulks gewenscht worden, eenige andere centraal gelegen plants, gedurende twee dagen of ineer naar dat,
wegens het tal der candidaten of andere oorzaken, do Commissie noodig mogt achten.
Wij verblijven, U H.E.
B.D.enB.B.
J. H. NEETHLING,

A. STErrLER,
A. J. L. HorMEva,
J. C. Taui’na,
B J PXENAAR, A ZN

79

De “Commissie om een In Mernoriam” op te stellen van de B.B. Zendelingen Rap. v. Corn. om
sedert de laatste Synodale Vergadering overleden, levert haar Rapport in dat gelezen ~
wordt. G-oedgekeurd zijnde, wordt besloten dit in de Aeta op te nemen.
ingen op te
Ingevolge een be~luit met eenparige stemmen genomen door de Hoog Eerw. Sijnode op Dinsdag den
19 October 1897 worden in hare Acta opgenomen de volgende aanteekeningen ter gedaehtenis ann drie
ontslapene breeders, die onder de zegenende hand van God de Kerk op bet gebied der zending groote
diensten bebben bewezen t.w
I. ‘De WelEerw. Heer George Ferguson in 1829 te Attlebood, Mass, in Amerika geboren ontving zijne
opleiding tot de Evangelie bediening aan het Theologisch Seminarie te Andover, Mass, werd daarna tot
Presbyteriaansch leeraar geordend en arbeidde ale zoodanig in zijn vaderland tot dat hij in 1877 op
verzoek van Ds. A. Murray naar Zuid Afrika kwam em ale eerste onderwijzer in de School voor de
opleiding van Godsdienst Onderwijzers en Zendelingen te Wellington te arbeiden en met zijne echtge
noote de kost-inrichting in verband met die school te besturen. Met onvermoeiden ijver, veel geduld en
groote getrouwheid heeft hij zijn werk nan die School verricht tot dat na 19-jarigen arbeid de Heer
hem op den 19 Juni 1896 naar den Hemel. nam.
Door zijn heiligen ernst, christelijken wandel en brandende liefde tot de zending is hij zijne leer
lingen wat hunne vorming tot arbeiders in des Heeren wijngasrd aanging tot grooten zegen geweest.
Hij heeft de Buiten-en Binnenlandsche Zending onzer Kerk door de vorming van nuttige arbeiders
onwaardeerbare diensten bewezen. Be geheele Kerk gevoelt dat Ds. Murray terecht op zijn begrafenis
getuigd heeft dat hij was een man van God gegeven, aan God gewijd, en dnor God gore qend.
II. Be Eerw. Heer Johann Kretzen, die i~ de ]aatste jaren van zijn leven wegens zijn hoogen ouder
dom, zijne minzaamheid en nederigheid “Vadei Kretzen genoemd werd is abs jongeling uit Duitschland
naar do Kaapstad gekomen em ale timmerman zijn brood hier te verdienen. Bier begon hij wegens.
liefde tot zijn Beer en belangstelling in den medemensch aan vorlorenen te arboiden door bet houden
van eénvoudige Godsdienstoefeningen. Later ging hij op vorzoek van Dr. Robertson, toen leeraar van
Swellendam, om onder tóezicht van den Kex’keraad in de buitenwijkon van die uitgestrekte gemeente,
door prediking,~Oatechizatie en huisbezoek te arbeiden.
In 1858 word hij door de Zending Commissie
aangesteld tot zendoling leeraai’ (van de Zonding Gemeente) in George en na afgelegd oxamen tot de
bediening van do Heilige Sacrameuten geordend door den Ring. Met toegewijdheid, getrouwheid en
volharding bleef hij die gemeente bearbeiden tot dat hij op den 4den Mei 1895 toen hij reeds den ouder
dom van 86 jaren bereikt had, zijn emeritaat bekwani. Ben jaar en nogen maandou daarna is hij zijne
eeuwige rust ingegaan.
Door ziine oprechthoid en nederigheid, en de verstandige wijze waar
op hij. dekleurlingeu bearbeidde heeft hij bij vele blanken vooroordeel tegen de zending weggenomen
en belangstelling in bet geestelijke lieu der gekleurde bevolking gewekt. Zijn beginselvastheid, zijn
vriendelijkheid, zijn ijver en zijn kinderlijk vertrouwen in zijn God zullen gowis nog lang in gezegende
aandenking blijve~i bij hen die hem gekend hebben.
Iii. Be Eerw. Hoer Paulus Teske in 1830 to Leiden in Nederland geboren, ontving zijn opleiding
tot de Evangelie bediening aan het Theol. Seminarie der ‘Trije Schotsclie kerk to Amsterdam, alwaar
hij in 1861 na afgelegd examen tot Zendeling bevorderd word. In hetzelfde jaar kwarn hij op vorzoek van
flu wijlen Dr. Robertson naar Zuid Afrika. Na een tijd lang in do horderlooze gemeente Robertson te
hobben gearbeid word hij in 1863 tot zendeling onzor kerk geordend. Sedert dien tijd heeft hij de
Zonding Gemeente to Beaufort West met ij ver, belangstelling en bekwaarnheid bearbeid, tot dat hi1 op
den 15 .Juli van ~1it jaar naar zijn eeuwig huis is gegaan. Doze broedor heeftniet alloen met vrucht te
Beaufort West goarbeid, maar heoft de Binneni Zending onzer kerk groote dionsten bewezon, door
de sticbting van Zeuding Gomoenten en de oprichting van korkgebouwen op do Diamantvelden te
Kimberleyon op do Goudveldon van Johannesburg en door hot bo]angrijk aandoel door horn genomen
in het organisooren van do “Zonding kerk.” Hij heoft bij voortduring zijn talenten, zijn krachten en
zijn tijd met blijmoodigheid gowijd aan den dienst van dien Hoer dien hij overal met vrijmoedigheid
beleed en innig lief had.
“Do godachtenis des rechtvaardigen zal tot zegen zijn.
W. MURRAY.

Kaapstad,
,Noveinber 11, 1897.

A. H.

Hornzya.

B. S.

B0THA.
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Rip.

van Corn. v.

Het Rapport van de Commissie van Orde, betrekkelijk voorstellen, mededeelin
gen, enz., gedurende de zitting dezer Synode ingekomen, komt in behandeling.

stnkken.
Dc Volgende stukken zijn bij deze Commiss~e gedurende de sitting ingekomen.
I. WETS VERANDERINGEN.
1. Vera~idering van Art. 34 (4).

Fred. v. Jamestown

2. Over de beroeping van een kandidaat

iii~

zijne eerste gemeente.

Ouderl. v. Carnarvon.

3. Verandering van 65 in 60 Art. 403.

2de Fred. Kaapstad.

4. Over de kiezing van eeii Leeraar tot lid van bet Parlement.
5. Het voorlezen van bet Reglernent van Orde

Nj

Idem.

Synodale Vergaderingen.
Fred. van Gre enepunt.

6. Over den tijd der Synodale Vergadering.

Ouderl. Piket berg.

7. Wie tot Kerkeraadslid mag gekozen worden.

Kerkeraad Simonstad.

II. YRAGEN.
8. Of eene vrouw gerechtigd is tot de voordeelen van het Pred. Wed. Fonda die echtscheiding van
haren man verkregen heeft.
Fred. v. Senekal.
9. Over het huwelijk van een mondige zonder toestemming van haar voogd.
10. Over Inlijving van gemeenten~ die teeds bestaan, door de Synode.

J. G. Ferreira.
Fred. v. Vrijburg.

III. VERZOEKSCHRIFTEN.
11. Van gekleurden te Kenhardt om ondersteuning.
12. Dat Us S. J. du Toit tot verantwoording geroepen worde.

J. F. v. 2~Jiekerk, Hopet own.

13. Verzoek om toetreding tot bet Pred. Pensioen F’on~is van de gemeente Vrijburg.
IV._BRIEVEN.
14. Over het ha.ndeldrijven op den dag des Heeren.
Movement).
15. Over de Bechuanaland gevangenen.
16. Over het prediken van Evangelisten.
17. Over de publieke zedelijkheid.

(Voorgangers van de Wesleyan Forward
(Een Comité van Vrouwen.).
(Ouderli’ag J. F.. Lombard, Albanie).

(J. Watkin WiUicms, Secretaris van het Witte Kruis).

18. Over de Arme Blanken Kwestie.

(J. X. Mernman).

19. Van zekeren M. C. Perry, Greytown, Natal.
V.—VERDERE VOORSTELLEN.
20. Van ecu rustend kerkeraadslid te Porterville over het kiezen van iemand tot kerkeraadslid die
het Evangelisatie werk tegenstaat.
21. Over het terugtrekkeu van toe~agen aan oudere en sterkere Zendinggemeeiitefl.
(Fred. van Aberdeen).
22. Over de voorsteDing van ecu diaken in de gemeente Groenepunt zonder
(Pred.herkiezing.
van Groenepunt).
23. Over bet zenclen van een Deputatie naar Sir Langham Dale.

(Fred. van SteUenbosch).
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De volgende aanbevelingen der Commissie worden goedgekeurd.
Hieromtrent heeft uwe Commissie de volgende aanbevelingen te doen.
a. Daar Nos. 1—7. (Met uitzonderiug van 5, wetsverandering op het oog hebben, en Art. 65 zoo
~duidelijk bepaalt dat zoodanige voorstellen naar de Commissie van Revisie moeten gezonden worden,
drie rnaanden vóór de zarnenkomst der Synode, terwiji geen dezer punten van dringenden aard is,
blijven zij overstaan tot de volgende Synode.
6. Punten 9, 19 en 20 zijn riiet ontvankelijk, omdat 9 en 19 vo1gens Art. 64 door onbevoegde
personen ingezonden zijn en 20 een strikvraag beheist.
c. 13 worde behandeld. bij de Fondsen.
cZ. 8 betreft eene vraag die zeer ingewikkeld is, en d.aar er geen tijd sal zijn nog gedurende deze
sitting haar naar eene Commissie te verwijzen, worde zij door de Synodale Commissie in behandeling
genomen.
e. 15. I )aar hot tot hiertoe niet gebruikelijk is geweest politieke vraagstukken in de Synode to
bespreken, besluite do Vergadering in deze zaak niet to treden. Echter beveelt uwe Commissie aan dat
de geestelijke verzorging en bearbeiding der gevangenen aan de Binnenlandsehe Zending Commissie ter
behartiging worde opgedragen.
- 18 worde naar de Corn ajissie van arbeidskoloniëu verwezen.
g. Nos. 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, worden behandeld indien de gelegenheid zich daartoe
aanbiedt.
A. MOORREEs.
J. J. Ko’rzs.
C. F. J. MULLER.

Ten aanzioh van den brief van den Ed. beer J. X. Merriman, wordt besloten dat ~ri*~f v. ~d. heer 3.
de ontvangst met dank door den Scriba erkend, en dat de brief in handen ~este~d
errunan.
wordo van de Commissie voor Arbeids-Kolonien, zullende indien Zijn Edele toestem
ming geeft, dezelve in do Kerkbodo gepubliceerd worden.
Een voorstél van Us. E. Z. J. do Beer om het voorlezen van het Reglement van Voorstel de Beer
Ordé bij Synodalo Vergaderingen af te schaffen, wordt verworpon.
~ Orde
Ret volgend voorstel van Ds. B. J. Pienaar R. zn,, wordt op voordragt van den Emeedatie van
Actuarius tot de volgende Synode uitgesteld: “Be Synodo wil dat onder “vermeer- Art. 3~. tot volg.
dering van gomeenten,” Art 36, zal verstaan worden niet slechts do stichting van Syn. rntgesteld.
nieuwe gemeenten, maar ook de inhijving van reeds bestaande gemeenten, (die zuiks
verzoeken) in de kerk”
Een brief van eenige gekleurden van Kenhardt vragende om huip, wordt naar BRIEvEN: Opge
do Binnenlandsche Zending Commissie verwezen.
Een brief geteekend J. P. van Niekerk, van Rope Town, wordt ter beantwoor- ~an Corn voor
ding in handen gesteld van de Commissie om naar Strijdonburg te gaan.
Strijdenburg,
Eon schrijven van do voorgangers van de “Wesleyan Forward Movement,” ~ de Modera
vragende om do medewerking der Synode ten einde Zondags-handel in de Kaapstad
togen to gaan, wordt in handen der ~1oderatuur gestold.
Met betrekking tot eon schrijven van Oud. J. F. Lombaard, wordt bes~oten do Brief v. Oud. I. F.
ontvangst to erkennen, en hem or op to wijzen dat zijn bezwaar gegrond is op nieuws- Lombaard.
blad-berichten, on niot op offic,ieelo stukken, waarheen hij verwezen wordt indien hij
verdere actio wonscht to nemen.
Eon hi~iof van do Voreeniging “Rot Witte Kruis,” vragende om de medewerking Sehrijven v. Hot
dor Synodo, ter bovordering van do openbare zedolijkheid, wordt gelezen.
Op voorstel van den Assessor, ondersteund door Oud. J. G~. L. Dreyer, wordt held.
b~s1oten: “Be Vorgadering spreke hare hartelijke sympathie uit met de pogingen
die in het work gesteM worden om do publieke onzedelijkheid tegen te gaan, en
beveelt hare ledon ten sterkste aan alle pogingen daartoe to steunen.”
‘

-

b2

Ret voorstel van Ds. D. H. Cilliers over het terugtrekken van toelagen aan
oudere en sterkere Zending 0-emeenten, wordt door hem ingetrokken, op voorwaarde
dat de door hem verlar~gde informatie door den Scriba der Binneni. Zending Cornmis-~
sie in de Kerkbode gepubliceerd zal worden.
Verzoek orn beves
Aan het verzoek van Oud. J. A. Barn om vergunning een diak en die tegen de
tiging v. diaken,
zonder lierkieziug, wet gekozen was, in de gemeente Groenepunt zonder herkiezing te bevestigen, wordt
niettoegestaan.
niet voldaan, daar het in strijd is met de wet.

Voorste~e oudere
Zend. Oerneeiten
terug getrokken.

Ret voorstel van Us. J. H. Neethiing, H. zn., om eene deputatie te zenden aan
Sir Langham Dale om hem namens de Synode hare groete te brengen, en hare voort
durende hoogachting te betuigen, wordt aangenomen.
De Assessor verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid gestemd heeft.
Tot zoodanige deputatie worden benoemd Di. J. H. Neethling, H. zn., en A. I.
Steytler.
Corn. voor Spec.
Tot Commissie voor Speciale Evangelie Prediking worden benoernd: Di. J. R.
Evang. prethking. Alberti~n, W. Murray en 0.
J. Muller.

Depiitatie
near
Sir Lanoliarn Dale
goedgel~’eurd.

~‘.

5r

De Assessor, (Us. A. Moorrees) wordt benoemd om de volgende Synodale Verga..
dering te sluiteri, en Us. A. I. Steytler als zijn Secundus.
De Moderator benoemt Us. P. van der Merwe, als Secundus van Us. W. P. de
Secundi voor Af
gev. near Znster Vihiers, afgevaardigde naar de Transvaal; Ds. 0. Murray, als secundus van Us. 0.
kerken.
F. J. Muller, afgevaardigde naar den Vrijstaat; en Us. W. H. Boshoff als secundus
van den Moderator, die afgevaardigd is naar de Kerk van Natal..
B.pnnt.6iverworBeschrijvingspu’it 61, dat als voorstel ingediend wordt door Us. H. Muller,
pen.
wordt verworpen, en de aanbeveling der Oomrnissie van Revisie desaangaande goed
gekeurd.
Di. H. Muller en P. J. Pienaar verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid
gestemd hebben.
B. punt. 63 verworBeschrijvingspunt 63, verzoekende verarideriug van Art. 38, zoodatelk leeraar
pen.
in Rings Vergaderingen van één Ouderling vergezeld zal zijn, komt in behandeling.
Wie Se voig.
node zalaluiten.

De Vergadering verklaart zich voor de aanbeveling van de Commissie
van Revisie.
B.
65 tot 67
De aaubeveliugen der Commissie van Revisie ten opzigte van Besohrijvings
Aanb. v. Corn. V: punten 65, 66 en 67 worden onveranderd aangenomen.
Rev. aengenornen
Rap. v. Corn, over
Ret volgend Rapport van de Oommissie over het Ordenen van Inboorlingen
Ordening v. In. wordt tot de volgende Synode uitgesteld.
~

bo9rlingen.

Uwe Comniissie is van oordee~ dat bet wensehelijk is een reglement in ons Wetboek te hebben
voor de ordening van Inboorlingen tot de bediening der Heilige Sacramenten omdat andere Christe
lijke Kerkgenootschappen in Zuid Afrika zoodanige regelmenten hebben; omdat de ordening van
Inboorlingen aan eene behoefte in onze Zending-velden zou voldoen, en onidat zoodanige ordening in
overeenstemming met Gods Woord zon zijn.
Zij bevee~t det halve aan dat de volgènde bepaling in ons Wetboek opgenomen worde :—
“Indien een van de beide Synodale Zending Commission vinden mocht dat een Inboorling-Evan
gelist, die nainstens drie jaren a~s Evangelie-prediker gearbeid heeft, de noodige godsvrucht, kennis en
gaveri heeft, dan zal zij, indien de omstandigheden zuiks eischen, hem tot de bediening der Heilige
Sacrarnenten mogen ordenen of door leeraren of zendelingen onzer Kerk mogen laten ordenen met
inachtneming van bestaande regleinenten, welke op de ordening van Evangeliedienaren betrekking
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hebben, en hem daarna eene Acte van ordening zoo ale door de Wet voorgeschreven, naar omstandig~
heden gewijzigd, overhandigen”
Met hoogachting noemen wij one van de Iloog Eerw. Vergadering,
De dienstwillige dienaren.
W~i. MURRAY.
J. H. NEETHLXNG.
Raapst ad,
P. J. Pi~&~a.
Nov. 12 1897.
W. A. ALHEIT.

Be Vergadering besluit dat de volgende Synode gehouden zal worden over drie Voig. Synode veer
jaren op den door de wet bepaa~den tijd
3jaren.
Op voorstel van Us. A. J. L. Hofmeyr wordt het volgende besloten :—“ Aan den Kennisgeving
Scriba worde opgedragen aan de Regeering kennis te geven van het Personeel van de de Regeering.
Commissie in zake Arbeiders langs den spoorweg, Arbeids Bureau en Arbeids Kolonien.
Met volcrend voorstel van Us. C. Murray, ondersteund door Us. A. J. L. Hofmeyr,
v. Or
wordt aangenomen :—Met betrekkrng tot de Acte waarom bij bet Parlement in zake Herroeping
donuantie: nieuwe
de emendatie der Ordonnantie aanzoek zal worden gedaan, bes~uite deze Vergadering,
goedge
dat gezegde Aete alleen wet worden zal nadat die den door den Gouverneur geprocla
meerd zal zijn, op memorie van twee derden der leden der volgende Synodale
Vergadering.”
Oud. F. H. S. Hugo verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid gestemd
heeft.
Een brief van dankbetuiging van den Secretaris van het Britsch en Buiteni. Bñef. v. Sec. v.
Bijbel Genootsohap, gerigt aan de leden der Synode, voor de hu~p door hen aan het Br.~enh b.B. Ge.
Genootsohap verleend, wordt gelezen en met ingenomenh~id ontvangen.
n°°
ap.
Op voorstel van Us. J. H. Neethling, H. zn., wordt de dank der Vergadering D~kbeti~ging~n
aan den Moderator betuigd voor de bekwame en vriendelijke wijze waarop hij de ver- den Moderator,
gadering bestierd heeft.
Ook worden door onderseheidene sprekers voorgesteld dankbetuigingen aan de en aan anderen.
Kerkeraden der Groote en Nieuwe Kerk, de predikanten van de Kaapstad, den
Actuarius, den Assessor, den Scriba, assistent Scriba, de Synodale Commissie, de
Commissie over rekeningen, en aan Us. G. van Niekerk, die de sluitings-rede gehou_
den heeft.
Besloten aan den Assistent Scriba eene gratificatie van £15 toe te kennen voor Oratifica~ie aa n
de diensten door hem aan de Synodebewezen.
Ass. Scriba.
Nog brengt de Moderator den dank der Vergadering aan het personeel van de Dankbetuigingaan
onderscheidene Commissiën die deze Synode in versohullende betrekkingen gediend ~r8a~~
hebben, en eindigt met een hartelijk woord van waardeering van de groote diensten A. Mui~ray.
door Us. A. Murray aan de Ned. Geref. Kerk als Moderator, en in zeer vele andere
betrekkingen bewezen.
Be Scriba leest nu de Notulen die goedgekeurd worden.
Be Moderator doet het dankgebed, laat zingen het laatste vers van het Avond
gezang, en spreekt den zegen nit.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l7den dag van November 1897.
J. IT. HOFMEYR, Moderator.
A. MOORREES, Assessor.
J. J. KOTZE, Actuarius.
C. F. J. MULLER, Scriba.
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