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SYNOE~F\L~ MRNb~LING~N
EERSTE

ZITTING.

Donderdag, 15 October 1903.
Ingevoige beslu~t der H.E. Synodale Commissie en volgens konnis
goving van den waarnemeriden Scriba in hot Officieel Orgaan der Kork.
komeii do loden der vergadering to half tieii ure in den voormicidag in do
Con sistorie Kamer der Groote Kerk bijeen.
Be aftredende Moderator, Ps. J. H. Hofmeyr. ueemt don Voorzitterstoei
in. laat zingen Ps. 89 : 1, leest Psalm 115 : 9—18, en verzoekt den Assessor
in hot gebed voor to gaan.
Fit de geloofsbrieven mgediend. bh~kt dat ter vergadering zijil opge- De Presenti
konien
Van Kaapstad. Di. A. I. Steytler. J. P. van Heerden, Z. J. de Beer, F. X.
Roome en L. Hugo. en Ouderliiagen Ps. J. Roos en Eerw. B. Pieiiaar
Stellenbosth. Ps. J. H. Neethling H.zn.. en Ouclerling C. F. J. Muller,
Theol. Prof.
Paarl, Ds. A. Moorees. en Ouderling S. G. du Toit
Zwartland. Ds. C. Rabie. en Ouderling H. H. Gilclenhuys
Ttdbagh. Ds. .J. A. Bflchner. en Ouderling J. P. Maiherbe
Gra~-Reinet, Di. C. Murray on A. F. Louw. en Oudorling C. P.
Liebenherg
Swellenc~am, Ps. P. S. Botha. en Ouderling G. J. Joubert
Caledon. Ps. J. G. J. Krige, en Ouderling J. J. Hofman
George, Ps. P. J. J. Rossouw. en Ouderling J. II. Groenewald
Uitenhage, Ps. P. .J. Pienaar
Gradocic, Ouderling P. W. Micliau
Beaufort West. Ps. P. v. d. Merwe. en Ouderling P. P. de Vilhiers
Somerset TVest, Ps. P. J. Pienaar. en Ouderling H. J. L. Morkel
Worcester. Ps. I. F. A. do Villiers, en Ouderling J. F. Marais
&nnei’set Oost, Ps. J. H. Hofmeyr
Durbanville, Ps. A. B. Lückhoff, en Ouderling Ii. N. A. Theunissen
Glanwilliam, Ouderling W. P. Lubbe
Gotesberg. Ps. G. A. Scholtz, en Ouderling A. M. Meiring
Wij’n~berg, J)s. P. J. Pienaar Rzn., en Ouderling J. A. van Niekerk
Glen Lynden. i)s. P. dii P. Steyn, en Ouderlirig C. van Aardt
Albanie. Ps. G. E. Rudinan, en Ouderl lug A. U. Meyer
1S’tockenstrom, 1)s. A. Faure
Piquetberg, (Juderliiig J. J. Eksteen
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Van lflversdale, Di. G. F. Marais en U. .1. Malaii. en Ouderling 0. F. Muller
Bredasdorp. Ouderling J. N. Swart.
TVeilington. Di. A. Murray. Theol. Doct.. en J. II. Albertvn. en Ouderlmg
P. J. Clue Uzn.
Puns Albert, Us. A. 0. (in Toit
1?ic/,in.ond. Ouderliiig N. vaii der Merwe
T’iclouia West, Us. 0. A. Maeder. en Underling .J. I. Viljoen
Fransel,. Hoe/c, Us. A. F. Malan. en Onderling A. (1• Siebrits
ilosselbaai. Us. J. Murray. cii A. B. Mnnro
Bargersdorp, Us. H. W. Gever. cii Onderling U. P. Schutte
Ualvinia. Us. M. S. Daneel. en Underling .J. N. Moolmall
Napier. Us. A. B. (iilliers, cii Underling’ .1 .J. (le Vilhiers
Humaiisdoi’p. Oud-Oucierling M. J. Meyer
ATa,11(,(II(c(lcnid Us. ~W. S. E. Röridh. en Uuderling 1. .1. M. van Niekerk
Lad/sin/ti,. Ds. .1. W. Louw, en Underling G. IT. B. Brnwer
Fi’ctserbur~’j. Uuderling 0. 0-. M. Marais
Knysna. Us. P. .1. Rotief. en Underling U. N. L. van lluvsteeu
Hopefield. Us. J. H. Neethuing Jzn.. cii Underling .1. I[. Slabbert
ilIiddel bun’~. Uuderling F. V. Siìiit
Alin’al AToord. Us. U. Wilcocks. en Ouderling M. (1, Jacobs
Robertson. Us. H. P. van der Merwe
Oadts/ioorn. Us. 0. Murray. en Underling U. Coetzee
Darling. Us. P. K. Albertyn. en Underling W. F. Verstei(l
Aleran dr/a. Ouderling J. C. Scheepers
Hope Town.. Us. P. J. A. de Villiers. en Underling I). U. Lourens
Qn.eenstown. Onderhing A. 0-. W. van Altena
Montage.. Us. J. 0. Truter. en Underling B. P. Gildenhnvs
Cei’es. Us. W. A. Alheit. en Underling U. 0. .T. Ronx
Janseneille. Us. •T. P. Burger. en Underling .1. J. 0-. Jilignant
ASUt/,eiland. Us. W. .T. Conradie. en Oncierliuig A. Viok
~S’imonstad. Us. 0. F. 0. van Lingen. en ()uderhiug .1. I. de Villiers
Aberdeen. Us. U. II. Cilliors. en Underling S. F. Fonclió
Jfurraysbarq. Us. S. J. Perold. en Underling U. C. S. Grobbelaar
Heidelberg. Us. A. J. van Wijk. en Underling A. P. van Wijk
Dordree/,t. Us. J. F. Marais. en Underling 0-. S. Strydom
Han oier. Ds. S. P. Fouché, cii Underling 0-. P. van den Heever
St. Stephens. Us. M. C. Botha. en Underling F. J. Arendse
R/ebee/c TVest. Us. 0-. 5. Malan. en Underling U. F. Malan
Villiersdorp. Underling’ J. P. van (her Westliuvseii
Pearston. Us. C. H. Radloff. en Underling N. .J. Els
Jfaeiean. Us. H. J. Lückhoff. en Underling 0. A. Cruvwagen
Lady Grey, Underling B. J. Brnnirner
Grey/ceric, Ouderling W. J. J. Botha
Victoria en Peddie, Us. J. P. Kriel. en Underling H. 0. L. lemon
Tctr/castad. 1)s. 1). J. •T. van Vel(len. en Undeihing B. J. .T. van Rensbnrg
Pi’iladelphia. Us. S. P. Malherbe. en Underling M. J. Lonw
Riebee/c Kasteel, Us. J. S. Hanman. en Underling P. E. I-I. Hamman
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Vaii TVillowmore. Us. J: A. Bevers, en Ouderling P. U. F. Strijdom
Uniondale, Us. W. F. Louw, en Ouderling W. G. Schaap
C~alitzdo~p, Us. ~ R. Barry, cii Ouderling A. J. Lategan
Du Tolispan. Us. W. F. P. Marais. cii Ouclerling J. M. Fraser
Kimberley. Us. P. J. dc Yaal. en Ouclerlung J. 0-. U. Morrison
Ph dipstoi en. Ouderliiig P. S. du Toit
Bad~l,j Oost U~ F W H 0-ic en Oudei1un~ H T Gicvven.,tcin
(fain arvon, Oudérling A. 0-. Visser
Noorder Paarl. Us. W. A. Joubert. cii Underling F. S. U. Offlic
Steynsburçj. Us. W. H. Boshoff
Maraisbury. Us. J. H. Krige. en Ouderling T. J. Marais
Ste!Jtlt~rvdie. Us. .1. E. T. Wcitz. cii Ouderling U .J. rIlcrl)laiiehc
Van R/iyn.sdorp. Us. R. H. T. V. d. Meuleii. cii Underling J. J. Nieuwoudt
Brd.stou n Uud±ilnig A R I Jilorneiu’~
Prieska. Uuderling H. Ii. Slier
Amandelboom. Us. S. H. Kuhn
Nieuu: Bethesda Us. A. A. Weich. en Uuclerlin~ F. H. Davel
Portervihle. Oudcrliiij~ .J. U. Perold
Goudini, Us. J. A. Malherbe. en Ouderling P. P. du Toit
Groenepwnt. Us. N. .T. Brummer
11100? j ((sbuJ (/ U’, 1 1) Rctiet cii Uucloilmg I) W Kiynauw
Barrydale. Us. 0-. P. v. d. Merwe, en Ouderling J. A. Kok
JIohteno. Us. A. J. PeplOr: cii Underling C. J. Hattingh
Petrust’ihle. Us. C. U. Murray. cii Ouclcrling P. J. van der Walt
Guiquastad. Ouderliug .1. W. W. Ylok
Warren ton, Underling 0-. P. Voster
Venterstad. Us. C1. H. Stulting
Lain g.sbu; q Us H T Pienaai cii Oudeiling J C Woltaaidt
Klein Boetsap Us J J Ackennann en Oudeilnu~ II J Giecft
Cedarviile. Us. C1. L. 0-rundlmgh
Ken/iardt. Us. I. P. van Heerden
Bhhiott. Us. .1. C. dii Plessis. en Ouderling C. U. Ancamp
Adelaide. Us. J. H. van Wijk, en Underling U. J. Malan
Umtata, Us. S. P. Helm, en Underling T. L. Kriel
De Nienwe Kerk, Di. U. J. Le. H. Marehand. cii A. M. McGregor, oil
Underling T. J. H. Hofmeyr.
Sterkstroorn., Us. -W .U. Joubcrt. en Underling J. W. Kirchner
Rondebosel,. Us. B. P. J. Marchand. cii Ouderling J. A. Stcgmaiin
Jainesto,rn. 1)s. W. L. Eaton. cii Ouclerling J. A. van Zijl van. Graau
Rhodes, Us. .J. H. Hugo. en Oudcrling J. II. Hattingh
ASir’/den burg. Us. 0-. J. Mallierbe, en Underling C. H. Badenhorst
Kruisvahlei, Us. .1. H. van Aarde. en Ouderliiig F. J. Botma
Vosburg, Us. J. U. Louw, en Ouderling U. S. Viljoen
Nieuwoudtvihle 1)s. C. A. Ncothliuig, oh Ouderling H. C. Nieuwoudt
Douglas. Us. 13. .i. Wessels. en Underling .T. J. L. Scholtz
Brandvlei. Ouderling W. Sanderson
Vryb wrg, Nieni~ncl.
~.

Vaii Mafeking, Ps. J. W. Meyer
Upin gton, Niomand
Loxton. 1)s. J. A. Koch. en Oudorling J. .1. J ooste
De I?ust, Ds. :1. G. Stovtior, 011 Oudcrliiig .J. .J. Schocinan
Vi cd(nbul q, Ps G J hugo, ci’ Oudcilmg I C S U~ dciiic~vch
])icGregor, Ps. J. 0. Wober
Kuilsiivier. i)s. ii. P. van Brocklnhizoii on Ouderliug A. do Waah
U1/ie, 1)s. A.. Ahrbeck, en Oudorling J. B. do Beer.
Nadat do goloofsbriovcil gelozen warcu wordt do gologenhoid gogeven
om aanmorkingon daarop to mak OiL
U el 00 fsbriovofl
Do Prodikanten van TJitonhagc cii Hopefiolci verklareii dat de afgevaar
thuLs golatcu.
(lioden huimer genieentenbelioorlii k op cone Kcrkeraadsvergaderiflgl)clloCmd
zi~ii gcworden. alsook (Tat do geloofsbriovon onderteokend zijil (10011 per
abuis tliuis ziju gelaten.
13tsluit daarouiBesloten wordt aaii do afgcvaardigdell zitting to verleenen met dioll
trout.
verstande eehter (Tat zij in gcwichtige zaken met stemmeii mogen totdat (To
geloofsbrieven zullen ziJil ingedjeiid.
‘t [ufornieclo i~
Ook wordt er ~owczeu op hot inforrneele in verband nict zekore goloofs
(~1oot%brie~cii
1)11e\en dooi dat do naam dci ~cmeento iiiet genoemd ot dat md gezegd
woidt of (To aigc~ aaidigdo eon Oudeilin&z Oudoudei1in~ ot Diaken i~
XI~vezige Jc~eii.
Ps. Svpkens ([colt per brief mode dat hij door krankheid verhiilder(l
is geworden do vcrgaderiiig heden bi~ to wonen.
Ps. MoNtert schrijft dat hij wogens ziektc in zijn huis ccrst op morgen
togonwoorclig zal kunnen zij ii.
Kennisgeving wordt ook ontvangen (Tat do gekozen Afgevaardigde van
Robertson, Oud. C. P. Kloppcr. aanstaandc week ter vergaderiug hoopt to
versehijueli.
PIC01iti~0
010Do Voorzittcr vorklaart nu do Veigadering voor wottig geconstitucord.
To twaalf urc komen do leden weer in do kerk bijeen. alwaar. in (To
tegenwoordigheid van cone groote schare. do plochtigo opening der Synodo
plaats vindt. Do aftrodencle Moderator laat zingen Ps. 66 4. leest Ps. 66
8-20. en spreekt. na hot gebed en nadat versen 55 en 56 van Gezang 46
gozoi~geii waren. oone krachtige en doeltreffende redo uit naar aanheiding
van Hand. 28 : 15. Na gebed. wordt do dienst gesloton met hot zingen van
Gez. 96. en hot uitspreken van dcii zegon.
I ow I d og dci
In dcii namidclag to half drie ure koniomi de loden andermaal in do
it u ~c+ e d en k Groote Kerk bij eon, en gaan van daar in optocht naar do Hugenoton
Lad.
Gedenkzaal. Daar aangekomen wordt Ps. 146 : 1. gozongon. wa~riia de
Zaakgelastigde, die tovons Socretaris der Bouw Commissie is. den sleutci
aan dcii Moderator ovcrhaiidigt, die het gebouw nu in den Naam des Drie
eenigeii Gods ontsiuit. Onder hot zingen van Ps. 146 : 3. treedt men dc
Zaal bmmm.
Nadat do Actuarius Ps. 77 go~ozcil had. vorzoekt do Modurator doll
waarcligcii vadcr Ps. A. Murray hot wi~jdi1igsgobc(I to (loon. Hierop over
handigt do Assessor. ais Yoorzitter dcr Bouw Comn,issic, hot gobouw, met
gopaste woorden aaii dcii Moderator die hot namens do Synode ontvaug~.
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Nu worcit gezongeii Gez. 1~6 1. Cii t(’sPrakC~i gehoudeii door (len iloog
Eerw. Prof. iIofme~r en 1)5. J. H. Neethuing. iI.zn. Tori siotte WOr(lt Gez.
96 gezongeri en dc zegeli uitgesproken (lOOr den Assessor.
Na afloop -van doze verrichtingen, wor(len (10 zittingen bopanhi als 1)uurderZittiugvolgt : ‘S morgens van half Liori tot hail ~eii. on ‘s riainid(lags van clr~o tot ~
half zes nrc.
Overgaaude tot dc workzaamhefloii. is ann (10 orde. do k~ezmg van ccii
Moderator. 01) do nominate iijst komeii Ds. .1. II. Hofmeyr. A. Moorreos,
G. F. Marais, Oucl. Prof. Muller. A. I. Steytler. .1. C. Truter. A. Murray. G.
Muri~ay, C. Rabie, W. A Aiheit. A. B. Luekhoff. on J. R. Aibertiju.
H~oruit wordt met volstrekte moerderhei(l van stemmen gekozen
J)s Molerator.
J. H. Hofmevr.
Voor het Assessorsehap wordon geriominoerd Ds. A. Moorrees. B.
Marchand. J. R. Albertvn. W. A. Aiheit, H. Gever. G. F. Marais. A. I.
Steytler. J. P. van Heerddn. J. H. van Wijk. G. Murray. F. X. Roome, C.
Rabie. B. S. Botlia. 1. F. A. dc Vilhiers, F. W. Gie. k. Faure. W H. Boshoff.
en G. A. Scholtz.
1-lieruit kiest do vergadering Bs. A. Moorrees tot Assessor.
As~essor.
Be gekozen Moderator cii Assessor riehten nii elk eon woord van dank
tot do Vergadering voor hot vertrouwen in hen gesteld.
Do Klad-Notuleu worden gelezen. on hot dankgebed gO(laafl door Ds. A.
T. Stevtler.
(~eresumeerd en onderteekend 01) heden den 1&Ien October. 1903.

TWEEDE ZITTING,
TTr/jdaq, lU Octobe,’, 1903.
Na hot zingen van Ps. 119 : 3. cii gebod door Bs. J. H. Neethuing. IT.zn..
worden do Notulen van (10 cerste zitting geresumeerci, en volgens wet door
al do loden der Vergadering onderteekend.
Schriftelijko koiinisgeviiig wordt ontvaiigeii van Di. J. C. Reynecke on
C. F. Loipoldt dat zij later huiine plaatseu in do Vergadoring hopen in to
nomen.
Telegrammeii worden gelezen van Di. van Niekerk (Graaff~Roinot). Zegeiuvcrisehen.
Viljoen (Reitz en Van Niokork (Prioska, van den Kerkernad van StriJ(lon
burg. cii van Dr. Hoffmann (Paarl) (To Vergadering Gods zegen toobiddende.
Ook wordt berieht dat 1)s. Sypkens wcgons krankhci(l (TO Vergadoring
niet kan bijwonen.
Be Preclikant van Stellenbosch herinnort (10 Vergaclering aan (10 jaar- Ujtnoodi~in~.
li1sdie sluitmg dci kiasson aan do Theol Kweekshool die B ~ plaats
vinden zal 01) Woensciag den 28sten October ccrstk. on uoodigt haar toveiis
uit doze plechtigheid bij te wonen.
-
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Wordt besloton dat or 01) Woonsdag. 28 October. geei~o zittun~ zal zijn.
ton ounde de loden dor Synode in (IC gelegeuhei(l to steileii gmioomde
sluiting to Steilenbosch bij to wolion.
Geloofsbrieven iiit (TO gomooiiteii Vr~~burg. McGregor. AuuandolboonL
en Upington wordon gelezen. on (To B.13. Afgovaardi den. nam. Oud. II. Ti.
T. van Tonder (secunclus lid) van Vryburg. Owl. 0. J. dii Toit (primarius)
van McGregor. on ()ud. L. D. Stoffborg (prirnarius van Amanclelboom.
nemen hunne plaatsen in.
n
()vergaando tot do kiezing van eon iiiouwon Scriba. 011 0011 ilienwen
~\ctuaiius woidt Ds I F A do Vilhiois tot Scuba cii l)~ J P van 11001(1011

tot Actuarius gekozen.
Do niouwgokozeno Broeders botuigeri claarna
hunnen dank voor hot vortrouwen door do Vergadorillg in 11011 gestold.
h e ma v a
Hot Schema vaii Werkzaamhoden door do Permanonto Oomniissjo van
WQrkzaantheden. Orde opgotrokkon. wordt ann do loden voorgologd.
Moti~ van Orde.
Na hot lozen van het Regleniont van Orde wOr(Tt bet volgende als Motie
van. Orcie iugecliond door Oud. P. W. Michau onderstouncl door Ds. W. H.
Boshoff :.. Mot hot oog 01) don aanstaanden biddag. door onzon Moderator
bepaald. ga or eon verzoek nit van do Svnode nan do verschilleiido bozi~
heidsplaatson Hi 0115 land. om op then clag (10 bozigheid to slulton.”
Do Vegadering vorklaart zich tegen hot hior voorgestolde.
Eon tweeclo motie van orde, door Di. W. H. Boshoff. en B. P. J. Marchand;
Do Synodo noodigo do Goreformoordo Kork uit oh zich op doll 2lston dozer
met ons to voreenigen in vorootmoodiging voor dcii I-leer WegOns do lang
durige droogte, en in het gobed om regen,” wordt door do vorgadoring
goedgekeurd.
0 iihestr eden
Als een onbestreden motie, stelt nu Ds. D. J. Pienaar.A.zn. met Ds. A.
Mot,e,
Faure voor: “Do dankhare waardeering dezor Vorgacloring van do treffende
Openingsrede door don aftreclenden Moderator gisteron uitgesproken. worde
tekennen gegeven door het verzoek dezolve in do Kerkbocle to doon ver
schij non.” Dit wordt met eonparigo stemmen aangenomen.
~ fge vaardigde
Do Moderator konthgt aan (Tat or eon officieol schrijvoii ~àli don Scriba
(I. 0.11K.
dci’ Nod 0-or. Kerk in do 0. R. Kolonie was ontvangeli. waarin gewag wordt
gomaakt (Tat do Synocle van genoemclo Icerk (loll WelEerw. Hoer Uornolius
Daniel Bam, Preclikant to Fauresmith. benoomd heoft om haar zustergroote
tot ons over to brengen. 1)011 Br. Afgevaardigde wordt OOflO oereplaats nan
gewezon, en konms gegevon dat do dag later bepaakl zal wordon. wan neer
hij zal worden gehoordl.
Ve r slag v, d.
Ret Versiag van den Actuaruus Synodi wordlt g’olozon.
Actuarms.
Na eenige aanrncrkingen wor(Tt bet met den dlank (1cr ~
nangenomen.
papport
va
Tor tafci komt hot Rapport van (To Commissie va~i Rovisie, over do
Corn. v. RCV,sw. horziening dTCr wotton.
Rap~orten Ex ~erib~~en Scriba

I)e Rapporton van den Ex-Scriba on van
Synodi worden nu gelozeii en nangonomell.

([oil

Waarnemenclen Sci’iba

Na do Pauzo wordt (To geloofsbriof uit do gemoonte Groonepunt gelezen.
waaruit biijkt dat do afgevaarcligdo die ter vorgadering verschonen is, de
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Br. Oud-Ouderling D. .J. B. Dokenali wettig gokozen is. Do Brooder neemt
zijne plaats in.
Do Rapporton van den Ex—Seriba en van den Waarnemenden Scriba der Rapp Ex-Soriba
en Scriba
Sync
Svnodale (:Ommissle oideii gel czeu.
dale
Commissie.
Na dc bespreking er van. waaraaii (leelliemdll Di. J. II. Ncotliling,H.zii..
0-. A. Maeder. en C. Rabie. worden zij te samen met dc aanbevelingen door
die Svnociale Commissie naar aaiileiding van deze Rapporten gedaan. met
Oenparigo stommen aangenomen.
Het Versiag van (le Modoratuur en ook dc aanbeveling van. de Svnoda~e Ve r sI a g v. d.
Commi’.~ie naai. aanloiding daaivan gelezen zijnde, woiden bespioken
Moderatuns
Aan de cliscussie nomen dccl : Di. D. S. Botha en A. I. Stevtler. en Oud.
Prof. Muller.
Naciat do stukken in verband met dc zaak der Scotsehe Deputatie
waren gelezen. en de Vergadering zich voor de aanbeveling der Synodale
Commissie met toevoeging en dat hot antwoord van den Moderator onder
de Bijiagen en do Acta zal worden opgenomen” had verklaard. wordt het
Rapport met dank aangenomen.
Aan de orde is nii hot Rapport over Rhodesia. N&iat ook hot Rapport Rapport o V C
van do Synodale Conimissie hieromtrent gelezen is, wordt (10 verdere Rhodesia.
behandeling or van tot later uitgesteld.
No. 1 van hot Schema vervalt doordlat do Inzender niet langer lid is N o. 1 Va,, t
van (leze Vergadering. Hot Rapport der Synodale Commissie 01) deze zaak ~eherna.
1)etrekking liebbende. wordt echter gelezen en te samen met de indeeling
van ‘t work daar aan (10 hand gegeven, aangenomen.
No. 2 wordt door Oud. J. J. Eksteen toegelicht, die daarna voorstelt : PIaatsveivan~ing
1)o Primarius worde zoo noodig bi~ Synodale Vergaderingen door zijn van Primarius
Secunclus afge1o’~t en in tegendeel (10 Socundus dooi zijil Piimaiius mit~ door Secundus
dit slechts eenmaal hij cone Svnodalo Vergadering gesch~edt, en do kosten
(lOOr de betrokkene B.B. gedragen worden.” Dit wordt geseconderd door
Ouct. T. J. R. Hofmeyr.
Als amendement wordt voorgesteh~. (lOOP Oud. B. J. J. van Rensburg,
ondersteund door Oud. J. F. Marais:
Be aanbeveling der Svnodale
Comniissie op (lit punt worde aangoiiomen.”
Na do thscussie waaraan deolgenomen word dloor Oudd. T. J. R.
Hofmeyr. 0-. H. D. Bruwer. F. J. Botma, en M. J. Meyer, en Di. W H
Boshoff. 0-. Murray. A. A. Weich 011 (10 Assessor, wordt hot Amendemont
aangenomen.
Ds. S. J. Perold goeft kennis van eon voorstel om rovisie van hot hesluit
01) gistereii genomen in z~ike do uren van zitting.
Eon sehrij von ~vordt golozeii van (len Eorw. Clinton Wood (lie door dle Ore e t e y. d
Classis van Now York verzocht is do groote van do Geref. Kerk in Amerjka Geref. Kerk, in
tot oiis over to brengen.
Amerika.
Als loden van (10 Reehts Commissie worden benoemd : Di. 0. A. Reohts-Com be
Scholtz, D. J. Pienaar. A.zn., 0-. F. Marais, 011 0. J. Hugo. en do Ouderlingon noemd.
van Richmond, Cradock. Graaff-Reinet, en do Rust.
Geclurende dlozc zitting ontvangt do Vergadering bericht (per Telegram) Berichten a ii
dat regon gevallen is en nog valt to Wiuburg, Vryburg, Kimberley, en 11egen.
Beaufort West,
..

-

-

B
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i)ezc tiJ(lillg Wor(lt met groote dallkl)flnillei(l jegens OflZCll genadigen Wel
doener ontvangen. CII (TO wonk wordt gegeven Om ill liet claY ikgCl)e(l claaraall
to gedenkon.
Afwezig is gowoest. wogenskrankhoid~ Ds. F. S~pkeiis.
Do kiadnotulen gelezen. zijnde wordt do Vergadoring gesioteii met
dankgebecl, waaraan deelnemen Oudd. B. Pienaar, en T. U. Lourens.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l9den October. 1903.

DERDE

ZITTING.

Maandag, 19 October, 1903.
Do Moderator laat zingon Ps. 84: 3, en vraagt den Actuarius in hot
gebed voor to gaan.
Do Notulen worden gelozon, goodgekeurd on onderteekend.
Nadat inlichting gogovon is door den Moderator op eeno vraag van Ds.
U J. Pienaar R zn., naar do schikkingon die gomaakt zijn met hot oog op
den aanstaan don biddag. worden do geloofsbrioven van do Afgovaardigderi
van TJitenhage on Stoyn sburg ontvangen.
Dc Ouderling L. J. van Vunron van IJitenhage -die reeds bij do opening
der Vergadering togenwoordig was, kri.jgt nu. volgons beslmt toen goriomon,
recht tot stemmen.
Do Ouderling D. J. J. Oosthnizon van Stoynsburg. die nu ter Vergadering
versehenen is, neemt zijne plaats in.
Kennisgoving’aanstaandon
wordt ontvangen
van eono
Vergadering
der Z.A.
Kennisgeviflg.
~\Tii. op
Maandag
avond
den i.6sten
dozer.Bijbel
Do
Moderator spreokt den wonsch nit dat do loden. zooveel mogehjk. doze
vergadering zullen bij wonon.
7o~enweusc1ien.
Tolegrammen worden gelezen van don Ouderling Lombaard, Albanio,
van do Predikanton en Afgovaardigden van do Baptisten TJnie thans to
Johannesburg zitting lioudendo, on van do Zen ding arbeiders in Nyasaland.
der Vergadoring Gods zogen op hare werkzaamhoden toobiddende.
Eon schrijvon wordt ontvangeu van Ds. 1). Ross. Lady Grey. waarin 1ìij
vraagt dat een brief, later door hem to worden gezon(Ten aan (le Vergader~ng
zal wordon voorgelezen.
Dag voor ZenOp eeno vraag van (ion Moderator, of do Vergadering eon dag zal
ding bijeenkomsi afzondoren voor cone Zending bij oenkomst to worden gohouden in do opone
lucht ergens in de nabijheid van Wynhorg, wordt besloten Woensdag, 4
November eerstk. daartoe af to zonderen.
v o or ste i am
Nu kornt voor dc Vergadering hot voorstol om rovisie waarvan bij do
revisie.
vorige zittmg kennis is gegeven.
Dc gevraagde revisie wordt niet toogestaan.
-

ii
iJs. A. I. Stcvtlor goeft konnis vau eon ~toorsto1, later te wordon hi Kennis van Voor
gediond, met betrokkuig tot hot antwoord van den Moderator aaii do stel.
Scotsche Deputatic.
Naar aanleicling van hot verzook van (ion Eorw. Clinton Wood, bi,j do ~e rw Cl i~toii.
vorigo zitting golozon, bosluit de Vorgaderilig or later antwoord op to govon. 00
Do Moderator konciigt nu aan dat No. 33 van hot Schema. (iaciohjk na
(To Pauze iii behancioluig zal wordon gonomon.
Nos. 3. 4, en 5. die allen botrokking hebbon 01) 00110 nieuwo indeoling ~ieuwo Indeel
van do Ringen. komen nu voor do Vorgadoring.
mg der Ringen.
Golozen wordt wat do Synodalo Commissie (iaaromtront aanbevoelt.
Ds. J. C. Truter mot Ds. D. J. Pienaar, R. Zn., wil dat do aanbeveling op al
dezo punton zal worderi aangonomon.
Dc aanbeveling wordt echter punt voor punt behandeld.
Aan do cliscussie neinen dccl : Di. J. H. Neethling, H. zu., A. I. Stoytler.
B. Marchanci. G. A. Scholtz. G. van Lingen. J. H. Neethling. J. Zn.. de
Assessor, Di. P. J. Pienaar. W. Alheit. S. Kuhii. G. Maeder, J. A. Koch do
Scriba, en Di. B. J. Pieuaar, A. zu.. en Ouderlingen G. Bruwor, J. F. Marais.
en J. J. Schoeman.
Do Samenstelliiig van den Ring van Kaapstad zooals aaubevoien wordt
goedgekeurd.
Insgelijks cue van don Ring van do Paarl, naciat eon
Amendornent van Ouderlingen J. J. Eksteen en J. B. Perold “dat Piquetberg
en Portervillo bij don Ring van do Paarl zullen blijven,” verworpon was.
Do horstelling van. don Ring van Clanwilliam met do Samenstelling zoo R~n~ v. Clan
als aanbevolon, wordt ook door do Vergadering goedgekeurd. en hot william hersteld.
Amendement van Di. S. Kuhn en 0-. van Lingen:
dat Arnandelboom bij
den Ring van Beaufort West Zal blijven” niet aangonomon verklaard.
Op voorstel van Ds. D. S. Botha, gesecondeerd door Ds. J. W. Louw,
wordt de aanbeveling in zako do samenstelling van den Ring van Tulbagh,
aldius gewijzigd : Montagu blijft bij don Ring van Swellendiam. en Villiers
dorp komt on.der den Ring van Tulbagh.” aangonomen.
Dc Vorgadering berust in wat onder No. 5 wordt aanbevolen.
Naar aanleiding van die ZOO oven gonomen hesluiten over do iiieuice Ringen blijven
in deeling van. Ringen. WOrdit hot volgen.di voorstel van Ds. 0-. A. Scholtz ~
ondorsteunci dioor Ds. B. J. Pienaar, A. Zn.. aangenomen :
Do Ringen gende Zitting.
blijvon geconstitueerd ~oo als zij waren, tot den tijd der volgende zitting.
Be hier tegenwoordig zijnde loden van den Ring van Clanwilliam ontvangen Ring v. Clan
macht om een tijdelijken Voorzitter cii Scriba to kiezen, die, naar eisch cier william.
wet, do oproeping tot do gewono Vergadering doen uitgaan. Zij bopalen
ti~ ci en iilaats waar do Vorgaclering zal Wordloli gehouden.”
No. 6 worcit door Ds. J. C. Trutor ingeloid, die daarna voorstelt, onder- Vorm A.
Steundi door Oudi. Gildienhuijs : ~‘ Vorm A worde voortaan alleen door dcii
Voorzitter on ccii ancier lid dies Kerkeraads onderteekend.
Ouderling P. J. Marais met Ouderling J. F. Marais wil als Amendement.
dat do aanbeveliiig van do Synoclale Commissie her. zal worden goocige
kourci.
Na do ciiscussie. ~vaaraan (Tool nenien : Di. 0-. A. Maeder, B, Marcharid.
J. W. Meyer, D. ii. (Jilliors. I-i. P. v. d. Merwe, dc Assessor, Di. Stoytlor~ P.
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i?ionaar. J. W. Louw. en ~D. J. Pienaar. R. zii.. en de Ouclorlingen
J. Schoe~
mali, A. l3lomerus, G. Bruwer, wordt hot Amendement aangenomen.
V~re1a~ v. AfgevHet Versla°’ van den Afo’evaardjgde naar (To Svnode vaii do ~ ed. fiery.
aardigdenaar
—
Syiiodev.d.Ned. of Ger. Kerk in do Z.A. Republiok zie Acta. 1891 pag. /.)) en naar do
H erX.,of Ger. Svnode van do Nod. C-er. Kerk in (len O.Y. Staat (A eta. 1897 pag. 73L ~vordt
Kerkrnrransvaal
golezen on met dank ontvangen.
Nu wordon in behandeling genorndn Nos. 7 en 8.
Scribader
Naar aanloiding Van No. 7 wordt hot schrijven van den Ii. E. Scriha
Herv: of Ger der Ned. Tlerv. of Geref. Kerk, rfi.~Li1syaa1. gelozen.
Keik
TransNo. 8, the do aanstelling eoner C1ommissie om in oudorhan(leimg to
~.

~

.

.

.

treden met do kerken in de O.R. Kolollie on Transvaal. en Natal, voorstelt,
wordt door Ds. J. B. Albertyn toegelicht. die hot daarna a~s voorstel iii—
dient.
Gosocondeerd door Ds. J. H. Noothuing. H. zn., wordt het nu bosproken
door Onderling P. W. Michau, on. Di. C-. A. ~cIioltz, C-. Maeder. 1). J. Pienaar.
A. zn.. en J. W. Louw.
Nog wordt. ocr do Pauze daar is, per Telegram bericlit. dat or to
Ladismith, K.K., regen gevalleii is.
Na do Pauze wordt do geloofsbriof van don Afgevaardigde van Somerset
Oost ingeleverd. on ter Vergadering verschijnt do Primarius. Ouderling II.
J. Moolman.
No. S ~angenoBe bespreking van No. 8 wordt voortgezot door Ds. A. Murray, en
men.
daarna wordt het met eenparigo stommen door (To Vergadering aangenomen.
Aanbev. r• No. 7
Ook neemt d.c Vergadering do aanboveliiig vail d.c Sviiodale Commissie
aangenomefl.
naar aanloidmg van No. 7, aan.
No. 33 OnderVolo’ens aainkondioino’ in den voormiddag komt No. 33 van hot Schema.
wije Commissie.
nu ter sprake.
Do Assessor licht dft puiit too. en stelt voor dat hot zal worden
aangonomen. Gesecondeerci door Ouderling A. Viok. wordt hot met
oenparigo stommon aangenomen. Ilesloton wordt nu ook dat do Commissie
daar gevraagd, zal bestaan uit do Assessor. Actuarius. Di. A. Murray. W.
A. Aihoit, B. P. J. Marchancl, D. J Pionaar. A. in.. C-. F. Marais, .1. H. van.
Wyk, on Oudorlingen Prof. Muller. J. 3. Schoeman. on P. J. Cillio.
Ook do volgenclo Commission worden. nu beiioemd
Emeriti ProdikVoor den brief aan cie Emeriti Fredilcctnten Di. J. B. Aibertyn, C. H.
anten.
Radloff. on A.. J. Pepler. Voor den Herderlijicen Brief: Di. D. S. Botha. W.
A. Aiheit, on W. H. Boshoff.
Antw. 01) tele.
Eono Commissie worclt benoemd. hestaawle uit Di. J. IL Albertyiì. C. H.
grammen ontvan
Radloff. en A. J. Peplor the do Telogrammon. ontvangeii van do RB. in
Nyasaland. en vaii (10 Proclikauten en Afgevaardigden van do Baptisten
Uuie nu to Johannesburg zittiiig houdeiide. zal beantwoorden.
Ethiopi~che
No. 9 is aan do Orde, Ds. ~W. A. Aiheit. met 1)s. A. C-. dii Toit. stelt
voor : Hot antwoord van (TO Synothilo C1onimissie 01) .BOSC1lriJvii)gS~)UIIt 9
wordle goodgeIdoU rd.”
Ms Ameiidenient wordt voorgestul(l door Ds. A. Murray. omlersteutid
door Os. J. II. Neetliling. H. zn.
1)aar (le Sviiodo to weinig keniiis hoeft

No 8
Schema.

-

IS
a~ui do Ethiopiseho Kerk, cii geene gelegouheid heeft uit cie oiidervinding
V~11i ail(lcre Kork- of Zeiidiug-genootsehappcn voorcleol to trekkon, besluit Z].,J
do vraag onbeaiitwoorcl to iaten.”
hot twoecle Amdildement (lOOr Ds. 1). II. Cihliers met Ouderling S.
FouchC wil. ‘~ dat cleze Vergadering ee~e (Jommissie beiioeme, (lie staaiido do
Vergadering. na ingewomicil informatic eon rapport iiidieiien zal en do
Vergadcriiio alzoo in staat zal stollen ccii duidoli~k cii afdoend antwoord to
goveu.”
Na do (1iSCUSSiC. waaraaii (1001 gciiomeii werd door Oudorlingeii J. J.
Schoema~i. A. Blomorus. .1. J. Ekstoen. e~ (I. J. Jouhert. on Di. A. A. Woich,
1). 11. Cilliers, A. .1. Stoytler, 1). Piena~ir. A. zii.. G. van Lingen. W. Aiheit. C.
Rahic. (10 Assessor. Di. S. J. Perolci. J. (1. Truter. D. J. Pionaar, R. zii.. D. S.
Botha. W. 11. Eoshoff, D. J. J. van Vei.den on C. B. Murray, wordt het eerste
A moiidemeiit besluit dor Vergadoring.
Afwezig zijn gewoest: Di. (1. F. Marais. .T. G. Weber, .T. H. Krige, W.
Marais. en II. Barn. on (10 Ouclerlingon van Stellenbosch, Middelburg,
J3urgersdorp. Villiersdorp. St. Stephens. cii Somerset West, laatstgeiioemde
wegens krankheid.
Na hot lezen van (10 Kiadnotulen. (loot Ds. A. Faure het clankgebed.
Geresumeerd en oiiderteekond op hoden den 2Osten October. 1903.

VIERDE

ZITTING.

Dinsdag, 20 Octobei~. 7903.
Na ‘t zingen van Ps. Ps. 81 : 4, 12. cii gebed door Ds. B. T. Pienaar. A.
Zn., worden do Notulen vaii do vorige Zitting geresumeerd en onderteekond.
Do Geloofsbnief uit dc Gomeonte. Prins Albert wordt ingediend.
Daaruit blijkt. dat (10 Br. Oucl.-Ouclerhing. S. P. Luttig. thans ter Vergacler
iug versehonen. wettig gekozen is. Doze Br. neemt zijne plaats in.
Be Ouderling vaii Robertson. wiens Geloofsbrief op den eersten dag
ingechicud werci. neemt nu voor do eerste maal zitting.
Op verzoek van den Scriba. worclt Ds. H. ,T. Pienaar hem als assistent Assisteut Scrib~
toogevoegd.
Met verlof spreekt do Actuarms over (he Aanbeveling oiider No. 6 van ~°~; ~
het Versiag van dc Commissio voor ‘t Admissie Examen. welke Aanbeveling 0 o n d a a 1,
ook door do Synodale Commissie werd goedgekeurd. namelijk, dat de dnie ~
kaiithdaten. t.w.. (he Heeron. M. W. Odenclaah. C. F. Mijiihardt. en H. A.
Hanekom. tot (heel II. van ‘t Acimissie-Examen zuhlen worclen toegehatei~.
zoiider dccl I. to hobben afgelegd.
Hij stelt voor. gesocoiideerd door Ds. G. Murray. (hat do Aanbeveling
van (le Commissie vaii Examinatoreii. die (lOor do Svnodalo Comrnissio is
gOO(lgokeUr(l. zal aans.~oiiomoii worden.
Bij do (1iSCUSSi0 spreken Di. 0. F. vaii Lingen. A. I. Steytior. D. J. J. van
Veiden. en 0. A. Maedcr feqen. on i)i. C. Rabie. 1) Marcliaiid. F. bOrne.
en J. H. vail Wijk vow’ hot voorstel.

14
Ms Amendemont stoit Ds. 0. A. Maeder met 1)s. 0. F. van Lingen hot
volgende voor: Aan ‘t vorzoek dor oersto twoc kandidaton worde voldaaii
cloch niot aaii dat van doll derde.”
Een tweodo Amondement. ingodiond door Ds. B. J. Pioiiaar, R. Zn.,
olldorsteund door Ds. B. Wilcocks, luicit ais volgt :
Do oigonaardigo
omstandighedoii van don Hoer flanekom in aaiimorkiiig nemeiiclo, zoo
wordo horn do gelogonhoid gegeven (lit jaar boido deolon van ‘t Adm.
Examen to dooii.” Hot eerste Amendoment wordt, na ropliek door don
A etuarius toruggotrokkon ; hot twoedo bi~ do stemming vorworpon on hot
voorstel aan genomon.
Verlof van AfVorlof wordt gogovon ann Ouderinig F. J. Arendso van do St. Stepheiis.
w~zighe~d.
om. wogens lichamohjko ongostoidheid. (To vordoro Zittiugon nict bij to
wonen. Ter tafel komt. volgons bosluit Vrijdag 1.1. gonomon. hot Vorsiag
van do Commissie door do Synodo van 1897 benoemd tor Emondatie der
Ordonnaiitio, dat gelezon wordt. Het wetzontwerp in verband hiorniedo.
L~apport v. Corn- op aanbovoling van genoernclo (iommissio door hot Parlomont gepasseerd.
mis~ie ter Emen- wordt ook der Veroadorino vooroelegcl.
Ann do discu~sio in dozen nernen
dati~ der Ordonnaritie.
dool Ouderlmgeu. Prof. Muller. A. 0. Visser, P. J. Cillie. en Di. W. 11. Los
hoff. J. H. Neethuing. H. Zn.. 0. A. Scholtz. J. II. Albertiju. B. S. liotha, A.
Murray. on do Assessor.
Besloten wordt op voorstel yall Us. A. Murray en den Assessor :
Be
wijzigingen door hot Parlemont aangonomen als ook hot Rapport van (10
Commissie. bonoomcl ter Emendatie der Ordonnantio worden godrukt on in
handen der loden gestold.”
Om, wat nu aangenomon is, uit te voeren. wordt do volgonde Ciornmissio
benoemd: Di. A. Murray. A. Moorreos, A. D. Lückhoff cii Ouderling. Prof.
Muller.
No. 10 van ‘t Schoma wordt samen met Nos. 11 en 12 behanclold.
S eh r ijveii
Eon schrijven van Us. Spoolstra. ut Holland. in vorband met gC1~oonid(’
1)~. Spoelstra.
i3eschrijvingspunten komt voor do Vergadering on wordt door don Assessor
toegelicht.
i~cnnie te steliNa do pauzo wordt. met ‘t oog op de Reunio to Stellonbosch on do
enbosoli.
wenscholijkhoicl. dat do lodeii per specialon treiii zullon reizon. door Oud.
Prof. Muller, on Us. 0. F. van Lingon voorgostold. dat do nam. zittiiig op
Vrijdag o.k. van twee tot half-vijf uur zijn zal.
Be Vergadering keurt dit voorstel good.
Een verzoek van den Kerkoraad van Carnarvon. door Ds. 0. A. Maeder
ingelovercl, wordt in handen van dc Commissie van Orcle gestold.
Nos. tO, ii en 12
Bij do verdere bohandeling van Nos. 10, 11, en 12. wordt No. 10 door dcii
Geschiedenis inzondor. Ds. U. J. Malan, ingeleici.
kerk.
Na. eon Tango discussie waaraan doelnomon Di. 0-. F. van Lungen, B.
.

•

•

~.

.

Rossouw, H. van Broekhuizon. S. P. Malherbe. B. J. Pionaar. A.z., A. I.
Steytlor, 1). TI. Cilliors, 1). J. Pioiiaar Itz., do Assessor en Oudd. Prof. Muller.
J. M. Fraser Cli 0. Bruwer, ~toIt do Assessor (mar Aaiileiding van No. 11)
voor : “Do Synode besluite eon son’ a~ to zonderen uit do Synoclale kas. ten
einde Us. Spoelstra met de noodige goldelijko bezoldiging to gemoot to komon,

Th
om hem iii staat to stellen zijn plali rriot hotrekkiiig tot ‘t verzarnelen vaui
bouwstoffon voor do gesehiedenis onzer Kork ten uitvoer to brengen.”
flit wordt door I)s. A. I. Steytler geseondeerd en met eenparige stemmeu
aangenomen.
fherm ode bescliouwt do Vergadoring Nos. 11 on 12 ais atgehandeid.
Naar aanlc.iding vai~ hot hierhoven gei~omou hosluit, wordt ook hot vol- £400 1s. Spoel.
gdn(l vooi’~te1 vaii dell S’~O’~Ol oil (juci T J Maiais dooi do ~‘v 01° Ideliflo sti toegekend
aaiigeiiomen : Aaii Ds. Spoelstra worde eon som i~iet £400 te bovengaancle
toegekenci. en een Commissie l)OiiOem(l. om. volgens door haar gemaakto
bopalmgen. uit to betalen en toezicht to houden over hot werk. on indien
noodig, verdere fondsen voor dit dod bijeen to brengen.”
No. 13. handelendo over ‘t ernigreeron van loden onzer Kerk, wordt ~
door Ds. A. A. Weich toegelicht en voorgestold.
Gesecondeerd door kerk.
Oudorling 0. P. Liobenherg wordt ‘t. na diseussie door Di. C. Rabie. J. 0. J.
Krige, 0. A. Scholtz. J. W. Louw. J. H. Neethuing Hz., en den Assessor.
aangenomen.
Verder wordt besloten, dat Ps. A. A. Weich, Convener zal zijn van eene
Commissie (welker samenstelling aaii do goedkeuring dor Synode zal onder
worpen ziJn), om in dcii geest van cut Besehrijvingspunt eon brief aan dc
ledeii onzer Kerk op to stelien.
Ook zal de waarschuwing, waarvan sprako is in No. 10. in den Herder
iij ken Brief worclen opgenomen.
No. 14 is nu aan do orde. Hierbij wordt golezen de aanbeveliuo van do Onze Kerk ondei
Kr~~swet.
Svnodale Commissie.
Ouderling P. W. Michau licht dit punt toe en stolt voor. omlersteund
door 1)s. P. J. J. van Velden :
1)o aanbovolirig der Synodaie Commissie
~vorde aangenomen.”
I)e voigeiide Commissie, in verhand met Bosclirijvirigspunt 13, door
~j)~ ~\re1ch vooi~.este1d nam Di S P Helni 1) f J van Velden en (mdci
imgeii C. P. Liebenberg dii J. J. Schoemaii. wordt door (10 Vergadering
goodgekeurd.
Afwezig zijn geweest, Di. 1). du P. Steijn, J. 0. Weber, B. Barry. en Oud.
H. .T. L. Morkel, do twee laatstgenoemden wegens krankheid.
1)e kiadnotulen gelezen zijildie, wordt do vorgaclering met dankgebed
gesloteii door Ouderlirig Ds. .1. Boos.
Geresumeerd en ondorteekend op heden den 22sten October. 1903.
.
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VIJFDE ZITTING.
Donderda~i. 22 Octobcr. 190$.
Be Moderator laat zingon (loz 62 : 9. en vcrzoekt J)s. CL Murra hot
gebed te doei~.
~ Kerk onder
Do bespreking van Beschrijvi~igspuiit 14 wordt voortgczet.
—No
Eon lange cliseussie woidt gevoeicl waaiaan deelnemen Oudd F Da’~ ci
0 JQuhelt M Meyci I F Maiais J M Fiasei (~ P Licheiibeig P J (1iliw
en Piof Mullei en Di A I Steijtlei J M Lou~~ 1) J J van Velden J 11
Neethling, Hzn. 0. A. Maeder. J. 0-. J. Krige, H. van Broekhuizo~ en 1).
Wilcocks.
Eesluit, der VerRet voorstel wordt met eenpa~ige stemrneii aaugcnomen, en con (~om
gailerrng
missie, die ‘een waardig maar tevens krachtig protest togen (10 onrechtvaar
dige wijze, waarop sommige onzer predikanteii en gemeenteleden behandold
zijn geworden, aismede tegen de grove ontheiliging van Kerk-gebouwen
godurende den jongsten oorlog. bij do Regoering zal indienen, wordt benoemcl.
Corn o~er No
Do leclen dezei Comrnissie ~i~n Oud Piof Muilci en 1) J L( R
n
Marchand en 0. S. Malan.
Op voorstol van Oucl. A. 0. Vissor. geseeou(lcerd door Oud. P. ~V.
Maclean. wordt ook do tweede aanbcvciing van do Synodaic Commissie
onderNo. 14, met oonparige stemmen aangenomcn.
Aanbeveling ye
Doze aanbevoling luicit als volgt
14.
Do Synode cirage aan do Ringen oiizei’ Kerk Op. om. door middel van
do Rings Scribas. van do onderscheideue Kcrkeracleii eon bezadigd on ver
trouwbaar rapport to vorkrijgen van hot onrecht oiizc kerk aangedaan. ~ii
van do ontheiliging van vole onzcr kerkgebouwon door do Militaireii onder
do Krijgswet, on die iuteindolijk ter bewaring, to bestellen in hot Archief
onzer Kerk.”
Psairnen en GeNo. 15. dat handelt over het nemen van maatrcgelen om onze Psalm
zan~en in 7’ouw on Gezangwi~zen in ‘ Tonic. Solta “ to doen cliukkcn is nh aan do oide
So//c ~‘.0 1)
Bit woidt toegeliclit dooi Ds 0- Maiais die hot ~atei ondeisteund (1001
den Scriba, als voorstel indient.
Aan do cliscussie die nu vol gt nemen dccl 1)i II (+e~ ci I R 11m2,o
O Muiia-~, P Poiold Z dc Be(l D J PIUMI1 R /11 A A ~ 01(11 1)
Rossouw W H Boshoft C B Muiiay A I Ste~ tlei 0- F van Lnigcn 0A. Maeder, A. F. Louw, B. S. Botha. J. C. Truter. B. •J. Pienaar. A. zu.. B.
Marcliand, P. J. (10 Vaal en P. Albertyn, on Oudd. A. Meiring. .J. J. Schoe
man, P. van der Walt. 0. Joubort. F’. Davol, A. Mevor. N. Els. P. .1. Cillie. A.
Blomerus, Prof. Muller. Ds. Roos. (10 Actuarius en (10 Assessor.
Na-dat ook eon brief van do h.li. i3raiiclt en Zoon. Amsterdam. gelozen
wercl, komen do volgende Amenclementon tor tafel.
Van Ds. J. R. lingo met Ds. M. S. Dance].: “Ton cinde uitvoer to geven
aan Beschrijvingspunt 15. worde cone Commissie van bevoegde
~
aangesteid, oni eene verzameling van do beste Psalm- en Gezangwijzeri to
maken, on die clan in “Tonic Soifa’ te (10011 drukken.”
*
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Van (len Aetnarius met Ds. B. P. J. Marchancl : Be Synode spreke zich
over doze zaak iiiet nit.’’
I let eerste Anion (lemon t wordt teruggetrokken.
B’1 (10 stemming wordt hot twee(ie verworpen. en het voorstel aan— ~s1u~t re No
genomen.
Naar anuleicling van hot zoo even gei~omen besluit, wordt het volgende
voorstel door do Vergadering goedgekeurd. “Eene Commissie worde be
noemd oni bet besluit nit to voeren. met (lien verstande. echter. dat zij geene
aanspraak zal hebben Op botaling uit do ~ nodale kas.”
~\T(Ircler stelt I)s. A. 1. Stovtler, gosecondeerd door 1)s. A. (1. du Toit voor:
hot worde aan de to benoomen (jommissie opgedragen to zorgen dat tie
Noteii vaii het rfl()111(~ Solfa overeenkomen zullon met die van ons vier—
stemmig Psalm- en Gezailgboek.”
Dit wordt echter. door do ~ niet aangenomen.
Ilet Rappoit ian de (Yominissie on oeei’ de Gezangboe/cen te beschi/cken Rapport re Corn
wordt gelezen.
over de Gezang
i-let aanbod van (10 Z. A. Bijbei Veroeniging, daarin voorkomende. om boeken
zich met den vei~deren verkoop van de boekon te belasten togen eon Corn
nussie van 10 ~ wordt aangonomen ; alsook do aanbevehng der Corn
missie, dat do boeken tegon den prijs van .~/- stuk. aan do leden onzor T~erk
zuhlen wordeu nangebodon.
hot Vorslag van (10 Coimnissie in za/ce de onievreden/ie,d in tie (/emeen!e
Str?/denbeiq (Acta 1897. ~)ag. -11) wordt nu gelezon en met (l~H11c
11~0—
nomen.
denhnrg.
Eon voorstel om doze week reeds avon dzittingen te h ebben. W0-r(it
vorworpen.
Eon brief v~m eonige iodoii iiit (10 gomeente Clauwilliarn. der Vergadering
Gods zegen toowonsehende. wortlt golezon.
Insgehijks twee brieven van (10 Pre(hikanten van (Yirnarvon oil Piquot_
berg. waaruit bh~kt dat oorstgenoemde. wegeus krankheid geheel en al met
in staat is. en laatstgenoemde door huiseli~ke ornstandigheclen vooi’loopig
vorhinclerd is (he Zitting do Synode bij to wonon.
Be Assessor geeft kennis (hat hij 01) morgen
als Motie van
()rde zal Motie van Orde
.
.
voorstellen dat or door deze ~ ergadernig een brief van deelnorning aan Ds.
W. P. (he Vilhiers zal gezoncien worden.
Ecu Telegram van do Congregationalistiselie TJnie, thans te J)’urban
vergaderd, on.~er Vergadering Gods zegen toebiddende wordt ontvangen.
~~ona~
Eon antwoord op dit telegram wordt gelaten in handen van do Corn- sche Unie
missie die op do vroeger ontvangen telegrammen geantwoord heoft.
Xis Commissie voor do bepaling tier Reiskosten, worden bonoernd : Di. J~,co,jeel Corn
L. lingo. en (}. Rudman. en Oud. van Vuuren.
re Reiclmstsis.
Afwezig zijn goweest: Di. R. Barry. en de Oud. van Somerset West. beiden
wegens krankhoid.
Be kiadnotulen worden gelezen. waarna hot dankgebed gedaan wordt
door Oud. C. Coetzee.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 23sten October, 1903.
‘‘

-
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Fi’ijda11 23 Oilober. 1903.
Na ‘t zingen van (Jez. $1 2 en gebed (loor i)s. G. A. ~e1ioitz. wor(le~ do
notulen goedgekeurd en geteekeud.
Ds. M. C. Mostert van Porterville iieemt zijne plaats voor do eerste
maal in.
Motie v. Orde re
Do Assessor stolt mi do motie van orcie voor. waarvan gisteren kennis
Ds W P de
Villiers.
gegeven word, en die als volgt lmdt:
Aan Ds. W. P. de Villiers worde
(lOOr doze vergadering ecu brief gezonden, waarin ons leedwezen over zijue
krankheid en ouze teleurstelling, dat wij zijue gewaardeerde diensten
moeten missen, worcien te kennen gegeven.”
flit wordt met eenparige stemmen goedgekeurd.
Do Assessor vraagt, dat leden der vergadering, die bezwareu en klachteu
in zake hot Onderwijs hebben, die bij do Commissie benoemd, zullen
indionen.
In plaats van den predikaut van Ceres, die als lid der Onderwij s-Corn
missie bedankt heeft, wordt de predikant van Aliwal-Noorci beuoemd.
Rapport over
Ret Rapport over Rhodesia kornt nu voor do Vergadering.
Rhodesia.
Nadat de aanbevelingen aan ‘t einde van geuoemd Rapport waren voor
Ds. ll.C. deWet,
Afgevaardigde golezen, geeft Ds. H. C. do Wet, do afgevaardigde, die iii do Vergadering
naar Rhodesia.
tegenwoordig is, bij wijze van autwoorden op vragen hem gesteld, versiag
van zijue bevindingen.
Do aanbeveliug van de Syuodale Commissie op punt 1 van ‘t Rapport,
wordt gelezen.
Hierna stolt Ds. D. J. Pienaar Rz. met Ds. D. J. J. van Velden voor, dat
doze aanbeveling zal worcien aangonomen.
Als arnendemeut wordt door Ds. J. I-I. Neethling Hz., goseconcleerd door
Ds. G. A. Maeder voorgesteld: “Do Commissie voor Hulpbehoevende
Gemeenten ontvange volrnaeht, om onzo Kerk in Matabeleland en Mashona
land zoo uit hare Fondsen te ondersteunen, dat één Leoraar voor Rhodesia
worde beroepen. en met behuip van Zendelingen ziju work in dat uitgebreid
en behoeftig gewest volbrenge.”
Aan do discussie nemen dccl Di. D. J. Pienaar Rz., (+. A. Maeder. J. W.
Meyer. J. H. Neethuing Hz.. A. G. T. Sehoovers, G. Rudman, W F. Marais.
A. I. Stoytler, D. Marchand. W. A. Alheit en do Assessor. en Ouderlingen
(1. l3ruwer, Prof. Muller. Ds. Roos, A. do Waal en J. C. Scheepers.
Bij die stemming wordit hot amendement verworpen en hot voorstel
aangenOmefl.
No~. 2 en 3 ~an
Aanbeveling No. 2 van genoemdi Rapport. aismedlo die aanbeveling van
het Bapport.
die Synodale Commissie 01) diat punt. WOrdlon gelezen.
Op voorstel van Ds. G. F. van Lingen, gesocondeord door Ds. W. H.
Boshoff wordt, wat dlOOr die Synodale Commissie aanhevolen is, door die
Vergaciering aangenomen.
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Insgelijks wordt. wat do Synodale Commissie, in verband met No. ~ van
‘t Rapport, aanhoveelt, door do loden der Vorgadering goedgekeurd.
Nos. 4 en 5 van ‘t Rapport samen met de aanbeveling van de Synodale Nos. 4 en 5 v. ‘b
Commissie daaromtrent, gelezen zijnde, besluit de Vergadering de aanbe- RapporL
veling van do Synodale Commissie, aldus gewijzigd, aan te nemen: “Dc
bohoofte uitgosproken onder Nos. 4 en 5 van ‘t Rapport, dient, teiagovolge
van het besluit onder No. 2, ondor de aandacht van don Ring van Hoopstad
to worden gehracht.”
Ook wordt besloten, dat de zaak van de “stands” waarnaar in ‘t Rapport VerderBesluiten
verwezen wordt, in handen van den Ring van Hoopstacl zal gesteld worden, Rapport. met
die zorgen zal, dat zij bohoorlijk op de Ned. Ger. Kerk getransporteord zijn.
Naar aanleiding van hetgeon daar vorder in ‘t Rapport voorkomt
orntrent ‘t zich niet houden aan Art. 14 onzer Kerkwetten, besluit do
Vergadering de aanbeveling der Synodale Commissie ook op dit punt aau to
nemen. nam., HDe Synode oorcleele dat ‘t geblokon is uit ‘t Rapport van (len
afgevaardigde naar Rhodesia, dat men in do govallen, waariii aan Art. 14
niot is voldaan, moeilijk anclers had kunnen handelen.”
Do Moderator spreekt flu in naam van do Vergadering een woord van
hooge waardeoring van do diensten çioor Ds. H. C. de Wet onze Kerk in
dezen bewezen.
Aan den afgevaardigde van de Nod. Ger. Kerk in do O.R. Kolonie Af gevaardigde
wordt daarna de gelegenheid gegeven, orn do Vergadering toe to sprokon. van O.R.h..
Do Brooder getuigt van do vreugde, die ‘t hem versehaft do B.B. aihier to
ontmoeten—verzekert hen van do liefde, die do dochter do moeder
toedraagt—spreekt eon hartelijk woord van waardeering van do huip ver
bend in dagen van lijden—wijst op don mood, waarrnecbe hot yolk in
Trans-Oranje do handen aan ‘t work slaan, om wat op geestelijk zoowel als
op tijdelijk gobieci verwoest is, weor to herstellen—verhaalt van do nieuwe
lust on ijvor, die zich op ‘t gobiedi der Zending zoo wel als ‘t Oncborwijs
openbaren—juieht do gedachte aan cone nauwere verooniging dor Korkon
van harte too—on eindigt met do Ned. Ger. Kerk in do Kaap Kolonie on al
hare Loeraren en Voorgangers Gods rijksten zegen toe to wensehen.
In gepaste woorden erkent do Moderator do groote tot oiis over
gebracht, verzekert den Brooder, afgevaardigde, van onz~ steeds
toenemende belangstelling in, en liefdo tot do Kerk door hem vortogen
woordigd—verzookthern onze wederkeerige groeto tot haar over to brougen—
en wenscht hem met die Ned. Gor. Kerk in do O.R. Kolonie Gods zegon toe.
Na gebed door Ds. J. R. Albertijn wordt hem~ door do Vergadering
toegezongon Psalm 134: 3.
Na (10 pauze komt No. 16 van ‘t Schema, dat ziot op do afschaffing van
do logos bij ‘t uitreiken van Kerkelijke Attosten of Cortificatoii van Lid- eges.
maatschap, voor do Vorgadering.
Bij afwozigheicl van den Inzender, Ds. A. A. Welch, wordt dit punt door
Ds. J. R. Hugo ingeleid, die hot, gesecondeerd door Us. A. A. Weich, als
voorstel indiont.
Oud. T. J. Marais. met Us. G. A. Maeder. wil dat do Aanbeveling van
de Synodale Commissie zal worden goodgekeurd.
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Na cone diseussio. waaraan deeiiwmeii Di. S. P. Malherbo. D. J. Pienaar.
W. H. Boshoff. A. F. T~ouw, A. I. Stovtler. i3. Marchancl. do Actuarius,

Voor~tc~ verworpen.

A~.zii.,

Ongeregeicle verkiezingen enz• V.
Kerkeraads~eden

en Ouci. Prof. Muller. worcit hot Amendement aangonomen.
No. 17 van ‘t Schema. dat handelt over dc niet geregelde kiezing,
inzegeiiing en attroding van Kerkoraadslecien, ton gevolge van do Krijgs
wet. iii do (k’meentei Jansenville. Pearstoii, Stevtierville. en Nieuw

lk’tliesda. wordt ter sprako gehracht en do aaiibeveliiig der Synodalo
Com.m is sic daa romtren t aangeii oni en.
No. 1~, (hit ziet 0~ de iue(’i~ (Ioeltrel±en(ic hearheidiiig vaii groote Oil
cr:a~o~e Hi tgestrokto gomeeiitoii, wordt toegel iclit (boy Ds. ~\.. F. Louw, die. oiider
Gemeenten.
steunil door dud. N. .J. Els, hot volgeiide voorstelt :
Eene Cornmissio
worde hciiooiud, om, wat her voorg(’~te1d worcit. ten uitvoer to brongen.”
Under (10 discussie, waaraan deelneinen. (iudd. U. .Joubeit, J. J. Eksteen.
.1. Ii’. Narais. S. P. Luttig. en (1~ P. Liobeiiberg. cii Di. .J. Koch. J. W. Louw.
(1~ ~
HadloFf. B. Marcliand. C. Rabie. 1). S. J~otha. A. 1. Stovtlcr. on do
550550r. konien (be volgendo Amen dementen ter tafel :—
Vaji J)s. J~. Marchand, met Oud. U. .Joiibert : Do Svnode herinnere do
versehiliendo Ringen op nieuw en niot nadruk aan (10 iioodzake1i~kheid v~ui
(10 betore bearbeiding ouzer loden. ill hot geval van groote gemoenten. (lOOr
to (iringeIl 01) (ic stichting van iiieuwe gemeenten.”
Van don Assessor. met Ds. B. S. i3otha :
i)e Aanbovoling van do
Synothde Coniniissio wordo goedgokcui’d.”
Hot twee(io Amencbement wordt hosluit dor Verg’aderiiig.
Kiezing van l’reNo. 19 (lat handelt over (10 kiezing van Predikanten on Kerkeraads
Kerkeraadsleden leden door (10 Gemeente, wordt. mt en woorcl van toelichting. (loOr Oud. P.
doorde Gemeente W. Michau voorgesteld.
Gesecomideord door Ds. U. A. Mae(ier. nemen aaii do (ilseusslo. (lie volgt,
([eel : Oudd. U. Jouhert, A. M. Meiring, en .J. J. Schoeman.
Daar ‘t nu tijd is om to adjourneercu, wordt do ver(bero bchandoling
van (lit puiit uitgestelcl.
Eon schrijven vaii den Secretaris van hot Z.A. Hu1p-Bi~belgenootschap
wordt ontvangen, hot verzoek belielzendo. dat eene Deputatie. genoemd
Bijhelgonootschap vortegoiiwoorcligeiide. do Synode zal mogen omitmoeten.
Bit wordt toegestaan, cii Dinsdag. o.k.. to 11 nrc nis do tijd daartoe be
IMtald.
Do Ouderhuig A. U. Visser geeft kennis vaui eon later in to (lionon voor
stel cyver A vondzittingon.
Atwezig zijn geevest Di. .J. H. Neetliling. J. zn.. L. hugo. en R. I~arrv.
do t,wec iaatstgenoemden wegens kraukhoid. (‘11 (10 Oudd. vaii iiOpCfiel(l. do
Nienwe Reric. Goudiiii. Aberdeen, en Potrusvillo. (be twee laastgonoemdo
Ouderi iuigon ook wogouis ongesto1dhe~d.
Be Seriba leest dc Kiadnotulen. waarna 0mb. U. Joubert hot gobed (boot.
Geresumoerd en oudertoekend 01) heden den 26sten October. 1903.
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Jlaandag 26 October, 1903.
Do Moderator laat zingell Ps. 119 17 cii vraagt Ds. A. U Lftekhoff om
in ‘t gebed voor te gaan.
Do iiotulon van do laatste zitting worden goresumoord 011 ondortockond.
Do Prodikant van Oradock verschijiit hedoii voor do cersto maal for
Vcrga(ioring.
Eon ‘~chuiivon ~ oidt ont~ angen ~s an d~n 11 E Siiba dei Ned T1i~n of Al aidigd
Gui Koik in do Tiaiisvaal waaiuit bli1kt (Tat Ds II S Bosman bonoemd van lians~ tal
is. om do groete dier Kerk tot oiis over to hreiigen.
Den afgevaai~digden Brooder. die togonwoorclig is, wordt cone ooreplaats
in do Yorgadering aangewezen. Hij zal later gelegenheid hobben de ~rei...
gadorung toe to sproken.
Do discussie van No. 19 wordt voortgczet, nadat do aanbeveling der ~eVrije Verkie
Synodalo (1ommissie hieromtront gelezen was.
Daaiaan nemon dccl Di G A Maedei A D Luckhoft F W Gio B
J van Yoldon J 11 Ncethuung IL’ A S Steytlei I Koch, C II Stultung
W A. Joubort. J. C. dii Plessis. C. Rabie. I). Steijn en B. Marchancl. en Ouder
lingon Moolman. J. J. Eksteen. P. v. d. Walt. G. Bruwer. Prof. Muller, H.
Theunissen. B. Pienaar, J. F. Yiljoon. A. d~ Waai. F. Smit, F. Davel, J. A.
vail Niekerk cii J. F. Marais.
Onder do discussio worden do volgomle amondementon ungedieucl
Door Ouderling B. S. Yiljoon met Ouderling H. Slier :
Be kioziiig
van Preclikanteui en Korkeraadsleden zal gesehiodon zooals voorheen.
Door Ds. C. Rabie oil (~udorlii~g Moolman :
Dc aanbeveling van do
Svnodale Commissie. ham. dat met ‘t oog op besluiten van vorige Synoden
in ciezo zaak. cut punt niet kan worclen aanbovoiolL’ wordo aangenomen.”
Door Ds. J. H. Neethling liz. en Oudorling Prof. Muller: “Do Yer
gadernig besluito. (Tat do vrije vcrkioziiug in heginsol aangenomen worde, en
benoeme cone Commissie. (Tic COil gedegon voorstol in dien geost voor do
volgende Vergadering leggen zal.
Met verlof van do Vergadering trekt do Ouderling van Cradock zijn
voorstol. ten gunsto van dit laatste amondomont, terug; zoodat hot eerste
amondemont iii als voorstol voor dc vorgaclering is.
Het auilOhl(loiliohlt van Ds. C. Rabie cii Oudorling Moolman wordt met BesIui~.
cone grooto moorderheid aangenomen, zijude siochts 24 stemmon daar tegen.
No. 20 van ‘t Schema. (Tat aldus huidt:
Do Synodo bepalo duideh~k. Lidiuaatschap.
wat iemaii(T tot eon Tidmaat van cone bepaaido gemoente maakt ; zijue aan
wezighoid in do Gemeento als zoodanig. of hot iiidieuien van zijne kerkelijke
attestati(’ in die Comeente.” wordt door 1)s. A. A. Weich toegelicht, die
daarna voorstelt :
Als voorwerp van korkeiijk opziclit. behoort elk liclmaat
der Kork tot do Gemeente, waar hij zich ter woon heeft gevestigd. iIij zal
ecliter goon kerkelijke voorrechtouu mogen eischen alvorous hij ziju attest
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of certificaat van lidniaatschap heeft ingediend bij de gemeente waar hij
woont”.
Aan de discussie nemen cleel Di. A. I. Stevtler. C. Rabie. 0-. A. Scholtz
en N. Brummer. die nog aan ‘t woorci is. als het tijd is voor de pauze.
Na de pauze deelt de Voorzitter der Vergadering medo dat or per tele
grammen bcricht ontvangen is van hoerlijko regons. die to I3eaufort~West,
Colesberg. Prins-Albort. Bedford. Calitzdorp, Richmond, Wilowmore en
Outshoorn gevallen zijn.
Dc Vergadering bosluit in het dankgebed daaraan te gedenken.
Dc bespreking van No. 20 wordt nu voortgezet door Di. N. J. Brummer,
U. J. Pienaar Az., 0-. A. Maeder. den Actuarius en den Assessor en Ouder
lmgen C. P. Liebenberg. 1-I. Moolman on Us. Roos.
Do volgende Arnendementen komen ter tafel
~ran Ouderling H. Moolmau met Ouderling A. C. Moyer
“Met hot oog
01) Beschrijvingspunt 20. is do 11. E. Synoclo van oorcleel geene verandering
voor to stellen behalvo wat bepaald is onder Art. 139 en 143; doch dat
kerkeraden zillion toezieii. dat Licimaten. die zich uit (10 eene ill do andere
gemeente tor woon nederzetten. zich aan genoerncle Art. zullen houden.”
Van Us. C. Rabie met Us. A. I. Steytler: “Aan Art. 139 (a) wOr(lO
toegevoegd: on zal do Kerkeraad. in geval van verzuim. do certificaten en
attesten mogen aauvragen.”
Besluit re LidVan Us. U. J. Pienaar Az. met Ouderliuig A. Blomorus : Do Vergaclering
maatsehap.
keure het aiitwoord door do Synod~ilo Commissie gegeven O~ do vraag vervat
in Beschrijvingspunt 20. goed.”
Dit laatste amendement wordt door dc Vergadering’ aangenomon.
Vormen voor
No. 21 van ‘t Schema. handeloncle over dc aanstelling odor Commissie
Kerkregisters.
om vormen voor die versehillonde kerkregistors op to trokkon, is aan do orcie.
Voorgesteld door Us. J. C. Truter en Underling A. 0-. van Altena. wordt
het door do ‘Vergadering goedgekeurd.
Commissie beAls Commissie wordon benoemd : Ouderiiiig Us. Roos en Di. J. C. Truter
noemd.
en 0-. A. Maeder.
Brief aan Emeriti
Eon Brief aan do Emoriti Predikantrn~, opgesteld door do Conunissie
Predikanten.
daartoe bonoemd, wordt gelezoii en goodgekeurd.
Kaapstad, deii 22 Oct., 1903.
Den WelEerw. ileeren en Broeders, Emeriti Predikanten
der Ned. Ger. Kerk van de
Kaapkolonie,
Di. GERRIT VAN NIERERK, A. MCGREGOR Sn. en J. H. VAN WIJK.
Geliefde Broeders in onzen Heere Jezus Christus.
Volgens opdracht der Hoog Eerw. Syuode hebben wij de eer, en is bet one eene blijdschap dit
schrijven tot u te r~chten. Wij danken onsen God nwer gedachtig zijnde in onze gebeden. Wijdanken
onzen Heere wanneer wij gedenken aau de jaren van getrouwen arbeid in uwe gemeenten, van bl)zonder
werk dat gij voor onze dierbare Kerk hebt mogen verrichten, en van de plaats die gij in Synodale
Vergaderingen hebt mogen innemen. Daar wij ons verblijden dat het twee uwer vergund werd vele
jal’en in d~n wijngaard des Heeren te mogen arbeiden, is het ons eene droefheid dat een uwer in den
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frissehen mannelijken leeftijd genoodzaakt werd door zwakke gezondheid zijne bediening neèr to leggen.
Wij g&ooven dat hot Evangelie dat gij in de kraeht des Heiligen Geestes gepredikt hebt, heerlijke
vruchten voor hat Koninkrijk der Hemelen zal openbaren, en dat gij flu reeds bij voorbaat het loon
ontvangt dat God Zijnen getrouwe arbeiders geeft, ala een zeker onderparid van die ~aligheid die gij
eens znlt smaken wanneer de Heere der Kerk tot u zeggeu ml :—Wel gij goede en getronwe Dienst
kneeht, over weinig zijt gij getmuw geweest, over veel zal 1k u zetten, ga in in de vreugde uws Heeren.
Wij bidden dat in de plaats waar gij u ter woon hobt nedergezet, de Heere u nog steeds tot eenen
rijken zegen moge stellen, en dat vooral de onbewuste invloed van uw leven zoodanig moge zijn, dat
allen die in aanraking met u komen, mogen kunnen getuigen dat Jezus met u is. Voorts, geliefde
Broeders, bidden wij dat bi~ het afnemen van uwe liehaamskraehten, de vernieuwing van den inwen
digen mensch u gesehonken moge worden, en dat wij alien door de genade Gods mogen bekwaam
gemaakt worden oin biddend en wachtend uit to zien naar de ver~chijning der Heerlijkheid van den
grooten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus.
Wij noemen mis
Uwe liefhehbende Broeders in bet Koninkrijk en in de
lijdzaambeid van Christus,
J. R. ALBERTYN.
A. J. PEPLER.
0. H. RADLOEP.

Ret Rapport v~m do Commissie iR Zake do voorgestelde wijziging der
Ordonnailtie komt voor do vergadoring.

De Emendatie der Ordonnantie.
~Gcteeker d)

No. 7.—1843.

GEORGE NAPIER.

ORDON NANTI E
T7asfgesleid door den Gouverneur van de Koionie de Kaap de Goede Roop mef ildvie$ en
Consenf van den Wefyevenden Read van dezelve.

Tot het herroepen van de Kerk Regulatien van den 25sten j uli,
1804, en het vaststellen van andere in derzelver plaats.
1 en 2 blijven onveranderd.
3. En nademaal het raadzaam is dat het
Godsdienstig Korkgenootschap, of do Gezindte
gewoonlijk genoeind de Necierduitsche Gerefor
meerdo Krk in Zuid-Afrika, zal worden be
kleed met bet vermogen om deszelfs eigene
inwendige zaken te besehikken: En aademaal
de Algem one Korkvergadering of Synode van
do gez. Kerk de natuurlijke en bevoegde Ker
keijike autoriteit is, ‘cvaardoor zoodanige Wetten
en Reglementen voor bet bestuur der gez. Kerk
in bare eigene inwendige zaken met regt kunnen
gemaakt worden: En nademaal de laatste Alge
meene Vergadexing of Synodo van do gez. Kerk,
welke gehouden is in de Kaapstad, in de maand

(a) Dat niettegenslaai de eenig jets daar
mede in strjjd in gezegde Ordonnantie vervat,
de gemelde Kerk &et geaeht zal worden als
beperkt to zUn tot delimieten van dezeKolonie,
maar dat zjj doer Wetten en Reglementen,
wettigljjk van t~jd tot tUd gemaakt op do w~jze
voorschreven in gemelde Ordonnantie, zich uit
breiden mag buiten do gem elde limioten, en dat
z~j, om zoodanige uitbreidirg to bekomen en to
beheersohen, door Wetten en Reglementen
vooi ziening mag maken voor do toetreding tot
hare Synoden van vertegenwoordigers van go
meenten die buiten de gemelde limioton aan
bidden, maar die overeenstommen met do leer
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November, 1842, is overeengekomon, en ver
Iangd heeft uaar behooren geautoriseerd en
vastgesteld to hobben zekere Wetton en Regle
menten, ten doel hebbendo do behoorl~jke be
stiering en beheering van do gez. Kerk, in hare
cigene en inwondige zaken en belangen:
nademaal bet raadzaam is tot hot voorkomon
van verwiji en ongeriof, dat de gez. laatstge
meldo Wetten en Reglementen, met eenige
uitzondering, onverw~jld zullen worden vastge
steld en verklaard uit to maken en to zijn do
Wetten en Reglementen in der t~jd, van do gez.
Kerk : Zoo wordt vastgesteld dat die vroegere
Wetten en Regiementen voor hot bestuur van
do gez. Kerk, wanneer of door wien ook gomaakt,
zullon zjjn, en dezelve worden b~j deze verkiaard
to z~jn herroepon, on dat do onderscheideno
Wetten en Regulatien, vervat in do Schedule
van doze Ordonnantie, zullen z~jn, en dezelve
worden bij doze verklaard te z~jn de Wet ten en
Regulation in der t~jd, van do gezegde Kerk, en
beboorljjk als zoodanig zuHen moeten worden
in acht genomen.

en bo1~jdenisschriften van gomelde Kerk, mits
dat dke gemoento alzoo vertegenwoordigd en
elk lid of vertogenwoordiger or van in alle
opzichten op eeljjke wjjze verantwoordei~j1c zal
zjjn aan, en zich gedragen naar, en bfljven zal
b~j do Constitutie, Wetten en Reglementen van
do gemelde Kerk, alsof zoodanige gemoente
binnen do gezegde limie~en aaubiddende Ware.

4 en 5 bfljvsn onveranderd.
6. En wordt vas~gesteld, dat do g~z. Neder
duitscho Gereformeerdo Kerk zal z~jn on blijven
eene Kerk, welko hare tucht en regoring uit
oefont door Kerkeraden, Ringsvergaderingen,
en eene Algemoene Kerkvergadering of Synode,
en erkennende, aannemende en bel~jdende ten
aanzion von do leer daarvan, do leerstellingen
vervat in do Geloofsbeflidenis van do Synode
van Dordrocht en in den Eeidelbergschen Cato
ebismus en indien eenige geschilien of verdeeld
heden ten aauzien van Kerkbestuur, tucbt of
leer, in het vervoig mogton onistaan tusschen
cenige loden of voorgewende leden van do gez.
Kerk of eenige Gemeente, Korkeraad, Ring of
Synode van dezelve, dan zullen do leden, hou
dende en beljjdende respectivel~jk, do gez. tncbt
en regering, en do leerstellingen van do gez.
Beiijdenis en Catechismus, worden geoordeeld
en beschouwd, ala tegen alle porsonon, die
eonige verachillende tucht, regering of leerstel
lingen zullen houden en bol~jden, als z~jndo do
ware Gemeente, Kerkeraad, Ring of Synode,
naar het geval moge z~jn, van gez. Kerk, en als
zoodanig in regten geregtigd tot bet bezit en
genot van allo Fondsen, Preuvon of andere
Eigendommen of RegIon, naar regten behoo
rondo aan de gez. Kerk of aan do 0-emeente,
Korkeraad, Ring of Synode, waarin zoodanige
gesehillen of verdeoldheden zullen zjjn ontstaan.

(5) Dat van en na hot in werking treden
van doze Acto, Sect. 6 van gezegde Ordonnantie
gelezen en verklaard zal worden aisof in de
plaats van de woorden, “do leerstellingen
vervat in de Ge1oofsbei~jdenis van do Synode
“van Dordrecht en in den Heideibargschen
“Catechismus” do volgende woorden eorspron
kel~jk in de gemelde Sectie geinsereerd waren
geweest, to weten “ do leerstellingen vervat in
“do BeiUdonjs schrifton en Formulieren van
“Eenigheid, namei~jk, do Nederlandsche Ge
loofsbeiijdenis (Confessio Belgica), den
“Heidelbergachen Catechismus en do Dortsche
“Loerregeis, aangenomen door do Synode van
“Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619.”

7. En wordt vastgesteld, dat do Algemeene
Kerkvergadering of Synode van do gezegde
ICerk ten alien tijdo zal moeten bestaan nit al
do dienstdoende Leeraars van de gez. Kerk, en
~n dienstdoenden of Oud-Ouderling, to
worden benoenad door iederen Kerkeraad;
maar do Kerkeraad van do Kaapstad zal ten
alien tjjde twee Ouderlingen benoemen.

(e) Dat van en na hot passeeren van deze
Acto, Sectie 7 van gezegde Ordonnantie van tijd
tot tijd geemendeerd mag wordon door do
Wetten en Regiementen van gemeide Kerk
wettiglijk gamaakt op do wijze voorschreven
door Sectie 4 van gezegde Ordonnantie, alsof
do gezegde Sectie 7 oorspronkeiijk ingesloton
ware in do Schedule van gezegde Ordonnantie.

8 9 en 10 biijvon onveranderd.
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Na eene korte discussie, stelt Ouclerling Prof. Muller voor: “Do wijzi- ~~~ieV a
gingen zooals door hot Parlement goedgekeurd en in dit Rapport aai~ (10
Ve.rgadering voorgelegd, worden aangenomen.”
Gosecondeerd door Ds. J. H. Neethling Hz. wordt dit voorstel met eon
parige stemmeii aaugenomen.
Besloten wordt den clank cler Vergacloriiig toe to brengen
(a) Aaii (10 Commissie over do Ordomiaiitie voor do mooito en opofferiiìg. Dankbe~uigig~ii
die zij zich in dozen hebben gotroost.
(h) Aan den Ed. fleer W. P. Selireiner. alsook aan do h.h. Prokureurs,
0. 0. de Villiers en van cler Bij}. (lie O11ZO Kerk zoo veel liulp iii doze zaak
hebben bewezen, en voor hunne dienston geene geldoiijke vergoeding
hebben geeischt.
Be Moderator benoemt nu do volgencle Commissioii
Over de Nauwere Vereeniging dci Kerken (zooals gevraagd Oi1(101 Be- Comuii~sieii.
schrijvingspunteu 7 en 8): de Moderator. Di. A. Murray. W. A. Joubert. 0. Personcel.
A. Scholtz, D. S. Botha, F. Sijpkens en Ouderling Prof. Muller.
Over de Zending: Di. A. Murray, U. A. Scholtz. A. F. Louw. U. S. Malaii.
P. van der Merwe en S. P. Helm en do Ouderlingen van Cores 011 (10 Panri.
Voor de Normaal School: Di. A. I. Steytler, J. H. van Wijk, I). J.
Pien.aar Az., U. Murray. G. J. Hugo en do Ouderlingen van Richmond en do
Nieuwe Kerk.
Over de Fondsen: Di. W. A. Mheit, 0. Rabie. H. v. d. Merwe, U. A.
Maeder. U Steijn en Ouderlingen B. Pienaar en A. U. Visser.
Over het ‘Tonic Solfa’: Di. G. F. Marais, G. S. Malan, Z. J. do Beer.
J. A. Malherbe en Ouderling B. Pienaar.
Ret opstellen van de Petitie aan den Gouverneur. in zake do Ordon
nantie, worcit toevertrouwcl aan do vroegere Uommiss~e voor do Eineiidulic
der Ordonnan tie.
Afwezig zijn geweest: Di. D. S. Botha, W. H. Boshoff. S. P. Helm.
J. H. Neethling Jz., S. U. Perold, J. B. Retief, R. Barry, en L. Hugo, do twee
laatstgenoemden wegens ongesteldheid. en Ouderlingen J. H. Slabbert, W.
F. Versfeld, P. E. Hamman, I. J. M. van Niekerk, J. P. Malhorbe, J. J. Scholtz,
J. D. Perold en M. C. Jacobs, de laatst genoemde wegens krankheid.
Be kiadnotulen gelezen zijnde, wordt hot dankgebed gedaan door Ds.
J. R. Albertijn.
Geresumeerd en onderteekend op heden don 27sten October, 1903.
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ACHTSTE

ZITTING.

D~nsdag 27 October. 1903.
Na ‘t zingei~ vaii Ps. 65 6 on gebod door Ps. .1. A. i~üc1mer. worden do
No tnlei~ gelezen en onderteokencl.
Hot voorstel, waarvan gisteron door Oud. A. 0-. Visser 1~oimis gegoven
werd, is mi voor do Vergaderuig.
Avondzibtingen.
Jljj stelt voor gesecondeerd (lOOr Oud. A. van ~Uteiia
Teii oincle do
Zitting der Svnocle niet langer (Tall vier weken to laten clureii. zoo besluite
deze Verg’adering. op .Dinsdag. Ponderdag CII Yrijdag van doze week,
Avonci-zittingen te hebben.”
Na een korte cliscussie worclt beslotdll (loll tijd der Zittingen te laten zoo
als 1)i.~ den aanvang vastgestelcl.
Afgevaar d I g do
Aan Ps. 11. S. Bosman, den H. E. Moderator en Afgevaardigde vaii do
van Traiisvaal.
Ned. I[erv. of 0-er. Kork in Transvaal. wordt nu do gelegenheid gegevdn do

Are. ~2,
2. en 2o.

Yergadoring toe to spreken.
I-Iij J)egint met do Moederkerk to dankeii voor do liefcle aan do kerk
door hem vortegenwoorcligcl bewezen geclurende do laatste j aren van druk
011 lij den.
Sprekende over den toestancl op kerkelijk gebied. wijst hij er op. dat de
Kerk in Transvaal, hoowel onder. toch niet dood is ; maar nog cone geschio
doiu.s voor zich heeft—zij voelt zich nu moor clan ooit éóii met do Kerk in
do Knap Kolonie—de Theol. Kweekschool to Stelleiibosch heeft nu eon
grootore 1)1 aats in ‘t hart vaii hot yolk—dc Zendinggeost en Zendingijver
zijn toegenomen.
Daarna spreekt hij, op breedvoerige wijze. over Opvoeding en Under
wijs, als zijncle cle grooto levenskwestie voor ‘t yolk. Vercler geoft hij zijii
smartgevoel te kennen over do ongerechtigheden. die zich daar op maat
schappelijk gobiod openbaren ; en eindigt met to getuigen van den diepeii
indruk, dieiì hij ontvangen heeft van do steeds toeneinende liefde van do
Kerk in do Kaap Kolonie tot die in Transvaal.
Do Assessor, door den Moderator daartoe verzoeht, spreekt dozen
Brooder, in naam der Vergadering, toe—hij wijst crop, hoe moeilijk hot is
uitdrukking to geven aan ‘t gevool van vreugde zoowel als van ontroering.
(lat in dit oogenblik ‘t hart vervult—bewondert den mood on dc geloofs
kracht, waarmodo ‘t yolk over do Vaal do handoii weer aan ‘t work slaat—
wenscht hem en de Kerk en do voorgangers on ‘t yolk in Transvaal do
kracht cii do leicliiig dos Heiligen Geestes toe—en herinnert aan ‘t woorcl
door don Moderator bij do opening dozer Vergadering gekozen : “Paulus
do broeders ziende. dankto God. en greep mood.”
Pc Vorgadering zingt nu dcii Brooder, afg’evaardigdo. Ps. 134: 3 toe.
vrageu
Overgaande tot do Bosehrijvingspunton. V~Tetsvorancloring botreffendo.
komt voor do Vergadlering No. 79 van ‘t Schema, (Tat aldus luidt: “Daar
or versehil vail gevoolen bestaat over do botookenis van Art. 52, vragen 25
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en 25, zoo wor(le do ii. E. Sinode gevraagd cene duidelijke veiklariug to
geven van wat door do genoemde vragen wordt bedoeld.”
flet govoelen -van do (lommissie van Revisie over dit punt gehoorci
zij ude. stelt D~. 0. F. Marais met Ds. (+. Murray voor
Hot antwoord van
do ()lommissie met betrekking tot vraag 26 onder No. 79. dat. met de
wijziging door de Commissie van Revisie voorgesteld de onduidelijkheid
nit dcii weg wordt geruimd,’ worde goedgekeurd.”
flit wordt .door de Vergadering aangenornen.
OP vooistel van Di. A. (1. du Toit en B. Marchanci gesehiedt dit ook
met betrekking tot vraag 25 onder No. 49.
Beschrijvingspunt No. 63:” Do liE. Synocle worde verzoclit te Art. 52, par. 9.
verkiaren, wat in par. 9 van Art. 52 bodoeld wordt door ‘t woord leden
van
aangenomoflefl alleen. of alien, die door den Doop of door geboorte tot de
Kerk in betrekking staan.” wor(lt door Ps. B. S. Botha ingeleid.
Ps. J. H. Neethuing liz. gesecondeerd door Oud Prof. Muller stelt
voor: Art. 52 (9) worde verstaan in den breedsten zin van ‘t woord,
leden.’
Na discussie door Di. 0. F. Marais, (1. F. van Lingen, B. J. Pienaar A.z..
J. Koch, J. H. Neethling lI.z.. P. Pienaar, J. C. Truter, A. B. Cilliers. B.
Marehand, W. A. Joubert, den Assessor. en den Actuarius, komt het
volgende Amendement van den Scriha met den Assessor. ter tafel :
Be
verkiaring door de Commissie van Revisie gegeven. narn., met ‘leden’ in
Art. 52, (9) worclt bedoeld : lidmaten. die belijdenis des geloofs hebben
afgelegd,’ worde goedgekeurd.”
Bij de stemming wordt het Amendernent aaiigenomen en het voorstel
verwOrpen.
Besclirijvingespunt 64, dat iuidt : Art 12 (26) worde aldus veranderd : Art. 12 (26).
1lij oene voigende zitting worden de notulen der vorige geresumeerd en
getoekend door don Yoorzitter der ve:rgadering. Bij Synodale Vergader
ingon worden (IC Notuleim geteekend door (ion Praeses, Assessor. Actuarius
on Scriba.” is aan do orde.
flit wordt toegeliclit door Ds. B. J. Pienaar R.z,, die het daarna. gesecon
doerd door Oud. T. J. R. Hofmeyr. voorstolt.
Ms Amondement stelt Ds. C~. fI. Radioff met Oud. J. F. Marais voor: “Do
Synodo vereenigo zich met ‘t gevoelen door (le Commissie van Revisie op dit
punt uitgesprokon. n am, ‘de voorgesteido veranderingen worden niet aan
hevolen.”’
flit Amendernen t wordt aangonomon.
No. 65 wordt door den Inzondor. I)s. B. J. Pinaar, R.z., toruggetrokken.
No. 66 : Art. 14 ‘~4), ‘Die ten minste eon vol jaar enz.’ vallo weg. on in verandering van
plaats ervan komo, die op het licimaten register bekenci staan, en goono, Art.14 (4).
enz.’, wordt im~ge1eid en voorgesteld door Ds. B. J. Pienaar, R.z.”
Gesecondeerd door Ps. A. I. Steytler, miemen aan de diseussie, die volgt
dccl : Di. A. I. Steytler, J. 0. J. Krige. A. 0. T. Schoevers, B. J. Pienaar, R.z.,
en N. Brummer.
Na de pause wordt de bespreking van No. 66 voortgezet door Di. .1. II.
Hugo, J. W. Meyer, A. B. Cihiers, B. S. Botha en den Assessor en Oudd.
Dl
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Prof. Muller, T. J. Marais en T. J. B. Hofmeyr. Inmiddels worden do
volgende Amendementen ingediend:
Door Ds. D. J. Pienaar, A.z., met Ds. J. A. Beyers: Art. 14 (4) worde
veraiidered zoo als in Beschrijvingspunt 66 verlangcl met dc volgende
wijziging ‘teuzij in gevallen, waarin aan Art. 139 niet is voldaan.’”
Door 1)s. B. S. Botha met Oud. H. Moolman: “Be aanbeveling van de
(1ommissie van Revisio : Be Syiiode blijve bij hot bosluit in 1883 genomen.
Zie Acta 1883. pag. 21. waar ‘t blijkt dat eon clergelijk voorstel is verworpen’,
worde aaugonomen.”
Besluit.
Beide Amendementen worc[en verworpen, terwiji hot voorstel besluit
der Vergadering wordt.
fleputatie van liet
Ter Yergadering verschijnt cone Deputatie van het Kaapstadscie
Kuaps t a d s c h e
Comité
van ‘t Z. A. Hulp-Bijbelgenootschap, die door den WelEerw. Heer
(omit~ van ‘t
‘/~.A. HuIp-Bij A. Murray der Vergaderiug wordt voorgesteld.
Na hot voorlezen van eon
he1—~enootschap.
brief van den Secretaris van hot Genootsehap in London, waarin gewag ge~
maakt wordt van hot Ilonclerdjarig—Foost. dat in Maart. 1904. aanst. staat
gevierd to worden, spreekt hij eon hartelijk woord ter onderstouning van
hot door horn voorgelozono.
Op verzoek van den Moderator, richt do Actuarius eon woord tot do
Doputatie. Hij wijst crop, dat wij ons thans op oen gebied bevinden, waar
alle verschil van gevoelen wegvalt—geeft voorts onze erkentelijkheid to
kem~eii voor wat door hot Genootschap voor ons yolk, vooral gedurende do
laatste jaren geclaan is—en wenscht eindelijk den broecleren on hun work
Gods zegen too.
Beschrijvingspunt No. 74 komt daarna voor do Vergadering.
No. 71
Na korte discussie wordt hot door den Inzender. Ds. 0. A. Maeder.
teruggetrokken.
No. 75 wordt door Ps. C. H. Radloff toegelicht en voorgesteld.
Art. 3S.
Hot luidt als volgt:
Art. 38 leze men alzoo : Loden van den Ring,
zijn dc dienstdoendo Prodikanten van alle Gomeonten onder clions ressort
met en honevens één ouderling. Bij plaatsvervariging. kan oenancler lid
des Kerkoraads als Secumdus optreden.’
Gesecondoord door Oud. J. C. Scheepers, wordt hot. na korte discussie.
niet aangenomen.
Nos. 69 en 76. die over dezelfdo zaak handolen worden naar (To
commissie over de I?ondsen vorwezen.
Pit g’eschiedt ook met No. 77.
Art. 410 veran
No. 78. narn.. Art. 410 wordo veranderd als volgt: Bit Ponds zal
derd.
gesteld worden ouder hoheer van (Trio loden, door do Synode (overeenkoms
stig Art. 12 (a) ) gekozen. (Tie in ovorleg met enz.’,” wordt door Ps. G. A.
Scholtz ~oorgesteld.
Na gesecondoerd to zijn door Ps. J. H. Neethling H.z., wordt ‘t door do
vergadering aangonomon.
Art. 34 (4)
No. 67 van ‘t Schema: “‘con jaar en zos maanden’ worden vorandord
in’ drie maanden’,” komt nu voor do Vergadering.
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Daar de lnzender van dit punt overleden is, wordt het door Us. U. .1.
Pienaar R.z. overgenomen en voorgesteld.
Gesecondeerd door Us. A. I. Steytler, voigt or eerie discussie. waaraan
deelnerneii Di. J. ii. Neethuing liz., A. I. Steytler. W. Conradie, de Assessor
en Us. U. Wilcocks, die log aaii ‘t woord is. als het ti1d is om te
adj ourneeren.
In plaats van de bij de vorige Zittirig benoemde Commissie over de Commissie over
Pondsen, wordt deze Commissie nil. ovoreeiikornstig Art. 86. als volgt ~ be
samengesteld
Fit den Ring van Kaapstad: Oud., Eerw. B. Pienaar.
Tulbagh: Us. W. A. Aiheit.
Swelloridarn: Us. H. P. v. d. Merwo.
Graaff-Reiriet: Us. U. H. Cilliers.
Albanie : Us. U. Steiju.
Beaufort: Us. G. A. Maeder.
George: Us. U. J. Rossouw.
Burgersdorp: Us. A. J. Pepler.
Paarl: Us. C. Rabie.
Colesberg: Oud. 0. J. Oosthuizeri.~
floopstad : Us. P. do Vaal.
Als Commissic over (le Theo~ Kweelcschool. worden ber~oomd : Di. W. A. Corn, over Theol.
Joubert, J. R. Albertijn. J. Koch, 0. S. Malari en Ondd. A. M. Meiring en J. Kweeksehool.
J. Schoeman.
Met verlof der Vergadering, wordon Di, U. S. Botha en A. F. Louw toe
gevoegd nan de Commissie benoemd, om ccii protest bij de Rijksregeering
iii to dicueri.
Gedurende do zitting wordt, per telegram. bericht ontvangeii. dat bet
to Mossolbani. Warronton en Murraysburg geregend heeft.
Afwezig’ zijn geweest: Oud. J. H. Slabbert, en Di. J. H. Neethling Jz.
R. Barry cii L. Hugo, do twee laatsgemoemde B.B. log wegens •~ngesteld
h.eid.
Dc Kiadnotulen worden gelezen en hot dankgebed door Oud. A. M.
Meiriiig gedaan.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 22sten October, 1903.
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NEGENDE

ZITTING.

Donderdag, 29 Oe~ober,
Geloofshrjeveti
van Hopefield en
Venterstacl.

1903.

Na het zingen van Ps. 25 : 2, en gebed door Ds. J. H. Neethling J.zn..
worclen de Notulen cler vorige zitting geresumeercl en onderteekonci.
Geloofsbrieven nit de gerneenten Venterstad en Hopefield wordon

gelezen, waaruit blijkt dat de afgevaardigde B.B. J. P. clii Toit van
Venterstad, en J. H. Slabbert van Hopefield, wettig gekozen zijn. Eerstge~
noerncle noemt zijne plaats heclen voor do eerste maal in. Aan laatstge
noemde werd reeds vroeger zitting verloond.
Do bespreking van No. 67. wordt voortgezet door dcii Assessor. die
voorstelt: Art. 34 (4) worde geroijeerd.’
Art. 34 (4) gereDit wordt gesecondoerd door Ds. 0. A. Scholtz. en door de ~Vergadering
roijeerd.
aangenomen.
No. 68 vervalt, door dat de Tnzender niet tegenwoordig is, en niemand
goreed is, ‘t over te nemen.
Predikant,lid van
No. 70, dat aldus luiclt : “Ecu Leeraa”. die lid van het Parlement wordt,
Parlemont.
zal zijne bediening moeten neerleggen. zoo lang hij lid van het Parlement
blijft,” worclt toegelicht door Ds. A. I. Steytler. die het claarna voorstelt.
Gesecondeord door Oud. F. Smit, volgt or CC11 lange disc?assio. waaraan
deeluernen : Di. J. H. Neethuiiig 1-I.zn., C. Rabic. 0. Murray, J. W. Louw,
D. J. Pienaar R.zii., D. Wilcocks, Z. J. de Beer, P. de Yaal. D. J. Pienaar
A.zn., A. I. Steytler. de Assessor en do Aetuarius, en Oudd. P. J. Cillie,
A. 0. Visser, N. J. Els, C. P. Liebenberg, F. Smit, P. J. Marais. F. Davol,
A, Meiring. J. Moolman, P. van de Walt, J. J. Eksteon. J. F. Marais. J.
Wolfaarclt, J. T. de Villiers en B. Gildenhuys.
Intussehen komen de volgencle Arnenclementen ter tafel :—
Van Ps. J. H. Neethling H.zn.. met Oud. Eerw. B. Pienaar : Do
Synodo verklare dat dc botrokkingen van Parlemontslid on Looraar to groot
zijn, dan dat do Leeraar tevens ook Parliementslicl kan ziju.”
Van Ds. P. J. Pienaar A.zn. met Ds. P. van der Merwe. “Do Vergacle
ring acht het niet wenschelijk. dan sleehts in zeer exceptioneele gevallen,
dat een Leeraar zich voor hot Parlement verkiesbaar zal stellen.”
Van Ds. D. J. Pienaar R.zn. met Oud. P. S. du Toit: Be Synode neme
geen besluit omtrent dit beschrijvingspunt, en late het bij de bespreking.”
Besluit daarornNa repliek voor Ps. A. I. Steytler, heeft de stemming plaats: met dozen
trent.
uitslag dat hot tweedo Amendement, dat van Ps. D. J Pienaar A.zn., met
149 stemmen aangeuomen wordt.
Tijdsverandering
No. 71 : “Art. 63 worde aldus gewijzigd: Dc Synode vergadert in do
der Synode.
eerste week van September in plaats van October,” komt nu ter sprake en,
wordt voorgesteld door Oud. J. J. Eksteen, gesecondeerd door Oud. H.
Theunissen.
Als Amendement,
stelt Ds. P. H.
Cilliers,
ondersteund
door Oud.
S. F.
erworpen.
Fouché,
voor: “Doze verandering
worde
niet gemaakt,
do Synode
vergadere
.~

op den gewonen tijd in do rnaand October.”
Het Amondement wordt aangonomen.
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Aan de Oomrnissie over de Normaal School, gisteren aangesteld, worden
toegevoegd Di. J. C. Reyneke, cii D. Marehand.
No. 72 wordt door den Inzender teruggetrokken.
No. 73 van ‘t Schema vervalt.
Een brief van de Algerneenc Vergadering der Presbyteriaansche Kerk Brief van Aig
in Z. Afrika, worcit gelezeu, waarin helangstelling in onze Vergaclering ~e~1jt.
wordt betmgd.
Ook dit stuk wordt ter heantwoording, in hanclen van den tweeden
Predikant van Wellington gestold.
Na do Pauze worcit ccii uittreksol uit het Testament van wijien den Bani1 Ze ii d in g
hoer J. A. Barn. der Vergadering voorgelezen. Daaruit blijkt dat een-vijfde ~
dccl van den boedel van wijien then Br. ter beschikking van de Synocle
der Ned. Ocr. Kerk in de Kaapkolonie is gesteld, als “Ret Barn Zending
Fonds,” de renten waarvan zullen moeten worden gebruikt ter opvoeding
cii opleiding van jongeling’en en mannen, in dc Kolonie gehoren. voor het
Zendingveld in Z. Afrika. en voor algerneen zendingwerk en Evangelic
prediking onder (le Heidensehe volkon in Z. Afrika.
flit wordt niet blij dschap en dankbaarheicl door de Vergadering
vernorneii.
Een aanzook van dcii Kerkeraacl van Cradoek orn ccii tweede aancleel A a n o e k e ii
aan het Predikanten Pousioen Fonds, worcit i~ aar de Commissie over de ~ Pensioen
Fondsen verwezen.
flit gesehiedt ook met ccii aanzoek om deelname aan ‘t Predikanten
Pensioen fonds door den Kerkeraad van Ilumansdorp.
Vóór de Vergadering komt nu ‘t Rapport van de Permanente Gommissie Vers~ag: Penn
can Revisie 0 cei dc Herzieidng dci T’Vetten~.
Corn. van Revisie
Aanbeveling 1. “dat bij het uitgevcn van eon nicuw wetboek dc
W:tteu.
niouwe spelling zal gcvolgcl worcien,” wordt cladelijk aangenomen.
Aanbevoling 2.—dc verandering van de woorden “hoogere” en
“lagere in “meorcicre” en “mindere,”—wordt na korte discussie goedge
keurd.
Ook Aanbevclingcn 3. en 4. (zie Rapport) worden claclelijk aangcnomen.
Aanbevehng 5.—dc raiigschikking van den inhoud van hot Wotboek—
wordt voorloopig aangonornen.
EERSTE M’DEELING, Beliijdeni.s cn Sanienstellinçi dci Kerk. Dc Verga- Relij denis en
dormg hesluit dat Artt. 1 tot 4 hier ziillcn worden opgenomen, zooals iii ,~ ~ lii U g
Rapport voorgesteld met weglating van do woorden ‘~door haar” in den Art. 4.
viorden regel van Art. 4.
rL\VEEDE AFI)EEL1NG, Kerkeiijke Beamblen.
Do aanbeveling in ‘t Kerkelijkc BeRapport dat Artt. 31 tot 34 oncler cut hoofd ziillcn komen, met do ambten.
wij zigingdn daai~ aangegeven, wordt aangcn omen.
DERDE AEDEELING, Kerkel~ijk Bestuar. Berste Hoofdstuk, Algemeene Kerkelijk
Be
Bepal~nge’n, Besloten dat Artt. 5 tot 11, met do wijzigingen in ‘t Rapport stuur.
voorgesteld, onder dit hoofd zullen verschijnen.
Be
Twee Hoofdstuk, Reglement van Orde, Dc Vergadering keurt het good
dat Art. 12, met do aangegevene wijzigingen hier zal worden opgenomen.. ~ement van
DERDE FI0OFDSTUK, Dc Kerkeraad. Samenstelling van den Kerkeraad.
DeK~rkeraad.
“
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Art. 14 (6)
roijeerd.

Wat hier in ‘t Rapport voorgesteld wordt. iaarn. “dat Artt. 13 en 14 met
de gemaakte wijzigingen, her zullen komen,” wordt door do Vergadering
aangenomen.
geVerder wordt besloton dat Art. 14 (6) zal worden geroijeercl.
Vóór het adjournement wordt Us. U. J. Le B. Marchand als Convenor
vai de Gommissie voor Hulpbehoevende Gemeenten benoernd.
Aan Us. J. A. Koch, die bericht ontvangen heeft van de krankheid
zij nor echtgenoote, wordt verlof gegeven naar huis terug to keeren.
Telegrammen worden ontvangon. berichtende dat het te Somerset Oost,
Hope Town, Amandelboom. (iraaff-Reinet, Pearston en Cradock geregend
heeft.
Afwezig ziju geweest: Oudd. A. Viok en J. J. Hoffman, en Us. R.
Barry. de twee laatstgenoeinden wogens krankheid.
Dc kiadnotulen gelezeii zijnde~ wordt het dankgebed gedaan door Oud.
J. J. Eksteen.
Geresumeerd en ondertoekend op heden den 30sten October, 1903.

TIENDE ZITTING.
Vrijdag, 30 October, 1903.
Ps. 68: 10 wordt gezongon en hot gebed door Us. J. 0. J. Krigo gedaau.
Do Notulen worden gelezeu. goodgokeurci on ondertoekend.
Oubestreden
Als onbestreden Motie stolt Us. N. J. Brummer voor : ~‘ Aan dc kin
Motie.
deren van Wijien don fleer J. A. Barn word e een brief gozonden. waarin wij
onzo doolneming met hun verlies betuigen, en onzo waardeering van het
door hem aan do Kerk nagelaten Fonds, uitspreken.”
Aan de Orde is do verdere behandeling van ‘t Rapport van de Perina
~R
nente Gommissie over de He ziening der T’Vetten.
DERDE HOOFDSTUK. de Kerkraad, B—Werkzaamheden van den Kerk
raad, a—Algemeene.
Na toelichting door den Assessor, wordt besloten, dat do Aanbevoling
onder dit hoofd gedaan:
Art. 15-22 en 28
“Artt. 15-22 en 28 on 30, met de volgonde wijzigingen onz (Zie hot
Rapport) hier opgenomell,” zal worden aamigenorneii, met deze verandering.
Art. 15—Nieuwe dat in do meuwe Sectie van Art. 15, vóór hot woord “verzonden” do
Sectie.
woorden “binnen ‘t loopend kwartaal” ingevogd zullen worden.
b. DE Doop—Artt. 23-27—Doze rang-schikking met de wijzigingemi
daarbij voorgesteld (zie ‘t Rapport) wordt door do Vergadering goedgekeurd.
Verder i~ an gc. Godsdienst- Onderwijs en £idmaatschap.
schikking.
Do aanbeveling van do Commissie van Revisie is: “her worden in
volgorde opgenomen Artt. 123, 120, 121, 122 (alleen do eerste Sectie), do
tweede voet-noot op pag. 15, Artt. 104, 122 (zonder dc eerste Sectie.)
Artt. 132-140, 29, 141-145, met do volgende wijzigingen, enz.”
Dit wordt door de Vergadering aangenomen.
Artt ~3~7
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Vierde Hoofdstulc, DE RINGS
DE RING
Wat onder dit hoofcl in het Rapport wordt voorgesteld, nam.. Artt. 35-56
worden hier opgenomen, met do volgende wijzigingen enz. (zie ‘t Rapport).
wordt door do Vergadering aangenomen, met de volgende veranderingen:
(a) in Art. 44 (b) ~‘ Zaakgelastigde” in plaats van “Quaestors” ; (b)
Art. 52 (9) worde niet geroijeerd, doch Art. 52 worde geschrapt (c) Nos. 10 ~t. 52 (20) ge
en 21 van Art. 52 worden onder ééne afcleeling gebracht en in plaats y~y~ selirapt.
“de Leden des Kerkeraads” wordt “ zij “ gestelci ; (d) Art. 52 (19) worde ~ (19) ge
geroij eerd.
Na de pauze wordt, vóór de verdere behandeling van ‘1 Rapport van do Moties v. Orde.
Permai~ent Commissie van Revisie een motie van orcie. waarvan kennis is
gegeven, door Oud. Joubert ingediend.
Zij luidt als volgt: Ten einde ‘t work te bospoedigen, worde aan
niemand, behalve den Moderator het recht verleend langer dan tien minuten
over een onderwerp te spreken.”
Dit worcit door de Vergadering verworpen.
Een tweede Motie van Orde door Di. J. A. van Wijk en A. F. Louw.
die om ‘t uitstellen van de verdere behandeling van ‘t Rapport dor Com-~
missie van Revisie, tot Dinsdag aanst, vraagt; teii eincle aan loden die
gelegenheidi te geven schriftelijk inlichting to vragen of voorstellen to
doen, met dien verstande, dat zoodra de gevraagde inlichting zal gegeven
en de gedane voorstellen aangenomen of verworpen zullen zijn. hot Rapport
van de Permanente Commissie van Revisie dan als afgeliandeld en good
gokeurd zal worden beschouwd,” komt daarna ter tafel.
Ook dit draagt niet do goecikeuring der Vergadering weg.
Evenmin het voorstel van Ds. D. J. Pienaar, R.z. : “Ret Rapport van de
Commissie van Revisie worde beschouwd als afgehandeld.”
Vijfde Hoofdstulc, DE SYNODE.
Verder behande
De aanbeveliiig der Commissie is, dat onder dit hoofd zullon worden ~
opgenomen Artt. 58-88 met do voigende wijzigingen enz. (Zie ‘t Rapport.) —S~NOrn.
Nadat, op eon wenk van den Assessor, do laatste Sectie van Art 82. als ook
Art. 83 naar do Commissie van Revisio terug vorwezen wordt, en in Art. 85 Art. 85 (q).
(g) “Januari”in plaats van “Juni” gesteld is, wordt, wat verdor ondor dit
hooft aanbevoien is, door de Vergadering goedgekeurd.
VIERDE AFDEELING, Onderwijs, Rerste Hoofdstuk, Lager Onderw ijs.
Lager Onderwij.s.
De Commissie beveelt aan : “her worden opgonomen Artt. 89-103 on
105-108. Dc voetnoot op pag. 52 vallo weg.”
Na een besluit der Vergadering, dat in Art. 94 (a) on (b) do woorden Art. 94(a) & (/i)
“volgens Barnard Smith” zullon worden weggelaten, wordt doze aan
beveling der Commissie aangenomen.
Tweede Hoofdstulc, De Norrnaal School. Wat de Commissie van Rovisie
voorstelt her op te nenien (zie haar Rapport), wordt door do vergagadering
goedgekeurd.
VIJFDE AFDEELING, De TTorming en Toelating tot de Evangelie-Bediend- Theol Semjng
ing, Eerste Hoofdstuk, De Vorming van den Rvangelie-Dienaar,—A—Het rium.
Theo 1. Seminarium.
E
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Be Vorgadering beshuit, dat do Artt. hier geiioemd, nam., Artt. 146-154,
tezamen met de wijzigingen door de Commissie daarbij voorgesteld, onder
dit hoofd zullen worden opgenomen.
Toelating tot
B. Over de Toelating tot bet Theol, Seminar/urn.
Theol
Seuzina~
Besloten dat de Aanbeveling onder dit hoofd gedaan, met de veran
deringen daar aarigegeven (zie Rapport) worde aangenomen.
Toelatin g tot
TWEEDE HOOFDSTUK. Over de foelating tot dc Bran qel/ebediening.
EvangeliehedienOok ‘t hier door do C1ommissie aanbevolene (zie Rapport), worcit door de
~ goedgekeurd en zal onder dit hoofd worden opgenomen.
Coimuis si c ic
Naar aanleiding vai’ Beschrijvingspunt 54 worden Di. J. R. Mbertijn en
Dorkas Huis.
F X. Roorne en Oud. T. J. R. Hofrneyr ~ls een Commissie henoemd om het
Bestaur van ‘t Dorkas Huis te ontmoeten. Us. J. II. Hugo wordt als lid bij
(TO Commissie over ‘t Theol. Semunaruum gevoegd.
En in plants van Us. J. Koch, vetrokken. wordt als lid van dezelfde
Commissie Us. J. C. dii Plessis benoemd.
Afwezig zijn geweest : Di. U. J. Malan, P. J. Pirniaar, A. A. Weich en R.
Barry, (10 twee laatstgenoeniden wegens kraiikhei(l ; 011 (10 Oudd. van
Beaufort. Caledon en WTillowmore, d.c twee laatstgeiioemclen wegons ongo
steidheid.
Be Kladnotulen wordeia gelezen, waarna Us. J. C. Reyneke ‘t gebed doet.
Geresumeerd in onderteekend 01) heclen den 2clen November, 1903.

ELFDE

ZITTING.

i~iaanda~,, 2 November, 1003.
Na ‘t zingon van Goz. 3 : 6 en gebed door Us. U. .T. Rossouw, worden. de
Notulen geresumeerd en onderteekend.
Rap. van Penn.
Be behandeling van hot Rapport van de Permanente Commissie van
Corn. taezet
R evisie wordt voortgozet.
sie voor
ZESDE AFDEELING, Reglernent op T7acaturen, Berste Hoofdstuk, Over bet
Onistaan en dc Bedien.ing der Vacaturen.
Dc Commissie beveelt ann, dat her zulleii komeii Artt. 310—320, en
332—340 met do volgende wijzigingen enz. (zie haar Rapport).
Na diseussie.wordt ‘t volgende voorstel van Oud. P. W. Michau en
Oud. S. F. Fouché:
“In het nieuwe
Artikelna Art. 320. komen “drie maanden” in plants
Nicuw Art,kel jia
,
320
van ‘half-jaar , aaugenomen.
Eon Arnendement van Us. S. P. Fouché met Oud. A. Lategan.:
Be
aanbeveling der Commissie worde aangenomen.” wordt verworpen.
Be Oud. van Stellenbosch en de Predikant van Zwartland verzoeken
aanteekening, dat zij in do minderheid gestemd hebben.
Verder draagI~ wat hier aanbevolen wordt de goedkeurung der Vergade
rmg weg,
.

Tweede Hoofdstuk. Over de vervu fling der Vacat’uren e,~ de J3eroeping Vervntlii~q va~i
van Predikanten.
Aanbevolen wordt, dat onder dit hoofd zullen worden gebraclit Artt. Preciiica~tem.
321—331 on 341—348 met de volgende wijzigingell çzie Rapport).
Deze Aanbeveliiig wordt dadelijk goedgekeurci.
ZEvENDE AFDEELING, Over de Zending. Rerste Iloofclstuic. Algc?muene ~L)~ Zendin~~.
Bepalingen.
ho
Dc Aanbeveling der Commissie luidt als ~oigt :
1 6
flier worden opgeiiomoii Artt. 197—211 cii Aaubeveiiiig No. 46 met do
volgendo wi~zigmgen” (zie Rapport).
Dit wordt besluit der Vergadering.
Tiveede Iloofclstulc. Over de Toelatinq tot lwt Ambt van Zendeltngen.
Zcudeliuq
Door do Commissie wordt aanbovoloii. dat bier zuilen worthm opgono- ‘°~
men Artt. 212—218. 412 : 6 on 127 met (To volgeilde wijzigiiigeii (zie
Rapport).
Eerst bosluit do Vergaclering Iii Art. 216 iaatsto Aliiiea. \vorde Art. ~16.
Zencling’ na ‘Synoclale ‘ en vooi ‘ Commis’~icn gC\ OCg(l
En 0 1~d( 1
1)
worde bet woord “Nederduitseb” vóór “Goreformeerdo” geplaatst.
Verder, wordt wat de Commissie bier aaiiboveelt door do Vergaderiiig
goedgekeurd.
Derde Iloofstuk,De Zending Kerk.
De Commissie beveelt aau, dat Artt. 219—~27 met do volgende w zigm- be Zendii&j I(ei/c
geil (zie Rapport) bier zullen komen.
Dc Vergadering vereenigt zich niot doze ~\aiibovoiiii.
Vierde Hoofdstulc, Speciaal Zendiny Keric.
A. De Predikanten Zl3nding Vereeniging. i~. Dc fi’ounc~n Zcndii~1j-Bond. Predd Zend. Ver
W9~ cie Cominissie her voorstoit. wordt (lOOF do VOrt2adormg aaflge- Vrouwon Zeiid.
nonien.
Bond.
ACHTSTE A~FDEELING. Oter de Fond~en. Eei’ste iJ~ofdstu1c. 1?egtemeii[
omirent het Kerke-Kantoor.
Dc Jiondce,i.
De Aanbeveling cier Commissie is : “ Thor komoii Artt. 349—3~3 met do Ke~ntoor.
volgencie wij zigingen” (zie Rapport).
Dit wordt aangenornen.
Tweede Hoofdstuk, Reglement op het Predikan ten Wed uwen Ponds.
flier komen Artt. 372—393 met do volgende wijzigingen (zie Rapport).
Na veranderuig in Art. 386 van ‘~ on” iii “ of “ on weglating van al do ~
woorden na “bohoort,” draagt doze Aaiibevoliiig cier Commissie die goed
keurmg dor Vorgadormg weg.
Derde Hoofdstuk, Reglernent op het Predi/canten Pensioen Fojids.
Re gi em e n t:
Ret bier aanbevoiene, nam., dat Artt. 394—408 met de wij zigingen ~rec~. Penswen
voorgesteld (zie Rapport) hier zullen komen, wordt aangenomcn.
Vierde Iloofdstulc, Reglernent op het Ondersteuning Ponds.
Dc Commissie stelt voor: “flier kornen Artt. 409—411.”
Dit worcit goedgekeurci.
)
Kos~e,e der ret
Vijfde Hoofdstuk, .heglement
op de ko$ten dci Kerlcelijke Vergaderingen. gacler~ee.
El
‘

‘

..
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Be Aanbeveiing der Commissie is. dat Artt. 354—371 met de volgende
wij zigingen (zie Rapport) hier zullen worden opgenomen.
Bit wordt door do Vergadering aangenomen.
Opzic4teo Tncht.
NEGENDE AFDEELING. Kerkelijic Opzicht en 7 uc/if, Rerste Hoofdstuk,
Algemeene Bepa Algemeene Bepalingen.
lingen.
Be Commissie wil. dat Artt. 228—250 met do volgende wijzig’ingen (zie
Rapport) onder dit hoofd zullen worden gebraeht.
Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
1landelimj~~ yOGi’
Tweede Hoofdstuk, Wijze van Hande~en voor den Kericeraud.
c/eu I(ei’Jeeroad.
Be Aanbeveling cler Commissie luidt als volgt : “flier komen Artt.
251—262 met dc volgencle wijzigingen” (zie Rapport).
Be Vergadering neemt dit aan.
Ar/t. 264-267.
Derde Hoofdstuk—Artt. 264—267—
Be Commissie beveelt aan, dat (leze Artt. hier onveranderd zuhlen
blijven.
Be Vergacleriug keurt chit goeci.
.llcendeliuugen .‘oor
Vierde Hoofdstuk. Wijze van Handekm voor den Ring. A—in zaken
den 1/mg re Be
Beroep,
B—In zaken, die onmiddelijic ‘voor den Ring be/,ooren.
roep, Tuclit, Ge
sehillen.
a. Ten Opzichte van Tucht. b. Kerkelijke Gesehilen.
Ook het onder dit hoofd aanbevolene, wordt aaugenomen.
ilandelingem cool’
Vijfde Hoofdstulc. Wijze van Han delen. voor de S~jnode en de &,nodale
Ce Symode re Be
Ctoimni.qsie.
A—In zaken van Beroep. B—In z~then, die onmiddelijk voor de
rod), enz.
sS~~n ode behooren.
Be Commissie.heeft hier geene veranderiug voor to stellen.
Do Artt. onder dit hoofd blijven dus onveranderd.
TWEEDE AEDEELING. Speciale Ai’beid der Her/c.
Spec/ale ,4rbeid
uler I~ei’l~
Be Aanbeveling luidt: “ her worden opgenomen Artt. over : I—
Arbeici oncler
leden buiten de Jybeid in Groote Gemeenten en op Dorpen. II—Arbeid on dci Leden buiten de
Gonieenten, euz.
e.~ z”n van geuest’igde Gemeenten, III—Arbeid on dci leden langs den
Spoorweg. IV—Arbeid aan Doofstomrnen en Blinden.”
Bit wordt goedgekeurd ; zoo ook wat do Commissie aanbeveelt onder
Arbeid aan Doofstommeiz en Blinden.
In Aanbeveling No. 34 (1) van ‘t Wetboek, worden de woorden ‘Sen
Aanbeveling. No.
34 (1).
Bhiiide” na “Doofstomme” geplaatst.
Aangaande de Aanbevelingen van liet Wetboek, stelt de Cominissi~ voor:
(Tat enz.” (zie Rapport).
No
24
Naar
~orn,uissie over
do Zeuding ver-

Be Vergadering besluit No. 24 naar de C~ommissie over de Zending to

verwijzen, en hecht verder hare goecikeuriug aan wat hier voorgestelci
\\rordt

ileezeil.

Nadat de Predikant van Stehlenbosch gewag had gemaakt van de
bekwame wijze. waarop het Rapport was opgetrokken. brengt de H.E.
Moderator den dank der Vergadering aan de Commissie voor hare diensten
in dezen.
Op verzoek van den Actuarius worden de Assessor en fls. B. S. Botha
aangesteld om hem met ‘t opstelhen van het nieuwe Wetboek to hehp~u

37
Een schri~ven ontvangen van den Scriba der Algemeene Synode van de Brief. v. Sodrib
Gereformeerde Kerk in Amerika, en gericht aan onze Synode, wordt door ~ ~
den Moderator voorgelezen.
Arnerika.
Ook cut stuk worcit gestelci in hanclen van dc Commissie, die op de
vroeger ontvangen stukken geantwoord lieeft.
Voorts wordt gelezen een brief van den Predikant van Queenstown,
waarin bericht wordt, dat hij, wegens krankheid, dc Vergadering met kan
bij wonen.
Afwezig zijn geweest : Di. J. C. Truter. G. A. Scholtz, B. J. Malan, A.
Faure. L. Hugo. J. Murray, W. F. Louw, M. S. Daneel, J. Weber en R. Barry,
laatstgenoemde wegens krankheid. en de Oudd. van Beaufort West,
Robertson en McGregor.
Be Scriba leest de Kiadnotulen en doet daarna het dankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 3den November, 1903.

~:

TWAALFDE ZITTING.
Dinsdag. 3 Nov., 1903.
Na ‘t zingen van Gez. 12: 1 en gebed door Ds. S. P. Helm, worden de
Notulen gelezen, goedgekeurd en on derteekend.
Een brief wordt ontvangen van den hr. C. H. J. Radenhorst van Strij
denburg en der Vergadering voorgelezen.
Aan den Scriba worcit opgedragen in naam der Vergadering hierop te
antwoorden.
Op voorstel van den Actuarius, ontvangt de Commissie over zalcen te
Strijdenburg den dank de Synode voor de voorzichtige, bekwame en voor
spoedige wijze, waarop zij aan hare opdracht heeft voldaan.
Be Vergadering gaat nu over tot de behandeling van do Beschrijvings
punten voorkornende op ‘t Schema onder ‘t hoofd “Christelijke Werkzaam
heden.”
No. 55, dat aldus luidt: “Dc H. E. Synode worde verzocht te onder ~.A. Bijbel ver
zoeken of t niet mogelijk is, de Z. A. Bijhel-Vereemging, opgericht in 1818, eei~iging.
eene inrichting onzer Kerk te maken,” wordt toegelicht door Ds. G. F.
Marais, die voorstelt: “Eene Commissie worde benoemd, om wat daar
gevraagd wordt uit te voeren.”
Bit wordt gesecondeercl door Ds. A. B. Cilliers.
Na discussie, waaraan deelnemen Di. W. H. Boshoff, J. W. Louw, B.
Marchand, A. A. Weich. J. C. Reyneke, G. A. Maeder, F. borne. B.
Marchand, en Oudd. Eerw. B. Pienaar, Prof. Muller en A. Blomerus, wordt
het Voorstel aangenomen.
No. 56, dat ziet op do geestelijke bearbeiding van Leden ouzer Kerk, No. 56 b ‘1
woonachtig in steden, dorpen of streken. in welke or geene gemeente tot Schema.
onze Kerk behoorende, bestaat, wordt ingeleid door Ds. J. 0. J. Krige.
Hij stelt voor, ondersteund door Bs. J. C. Reyneke: “Be Synode stelle
cone Commissie aan, orn te overwegen op welke wijze deze Loden onzer
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Kerk onder geestelijke verzorging kunnen gebracht worden.
Aan
genoemde Commissie, worde opgedragen coIl beredenoerd plan voor doze
Vergadering to leggen.”
Riorover spreken Di. I). S. Botha, D. J. Piouaar, A.z., J. H. Noethuing,
liz., 0-. Rudman. A. F. Louw. I-I. Lflekhoff, do Assessor, en Oudd. A. 0.
Meyer, J. Fraser cii A. van Wijk.
Inmiddels worden de volgendo Amendementen ingediend.
Door Ds. P. J. Pienaar, A.z., gesecondeerd door Ps. A. Faure: “Naar
aanleiding van Beschrijvingspunt 56, besluite do Yergadering do 0-erneenten
onzor Kerk door middel harer Loeraren en Kerkeradon op ‘t hart te hinden
do ciringoncle noodzakelijkheicl van hare hartelijke ondersteuning to ver
loenen aan alle pogingen, die zullon worcien aangcwencl om do loden onzor
Kerk woonachtig in steden. dorpen en streken, in welke geeno gevostigde
gemeente onzer Kerk, bestaat, op moor bevredigonde wijze, dan tot hiertoe,
onder geestelijke bearbeiding te krij gen.”
~es1uit d. VergaDoor den Actuarius met Qud. Prof. Muller; “ Do Synode benoeme cone
ering daarom- Commissie, om staande de Vergadering, te adviseeren op welke wijzo
ren
middelen kunnen. gevonden worden ter voorziening door do betrokken
Ringen, in. do geestelijk bohoeften van Loden onzer Kerk woonachtig in
steden, op dorpen of strekon, waar geeno gemeente onzer Kerk bestaat.
Ret laatste Amendement wordt door do Vergaclering aangenomen.
ieken-Oppasters
Na do pauze is No. 57, dat haiidelt over do opleiding van bekwame en
gecertificeerde zieken-oppasters (“ Nurses “). aan do orde.
Do Inzender, Ps. -0. A. Meader. licht hot toe, en stelt voor; “Do aaiìbe
velingen van do Synodale Commissie op dit punt, worden aangenomen.”
Dit wordt, na eon woord door Ps. J. H. Neethling, H.z... en A. D.
Liickhoff ter ondersteuning van ‘t her voorgostolde, met eonparige stennuen
aangenomon.
~o. 51 re nood
No. 58, dat om do benoemin.g eoner Commissie vraagt. die in ovorlog
~ Trausvaal en met do Kerken in dc Traiisvaal en Trans Oranj e, maatregolen nemen zal, oni
~rans-Orange.
op stolselmatigo wijzo to helpen voorzien in den drmg’endon nood clergenen,
die, ten govolge van den oorlog, tot algeheele armoede vervallen zijn. wordt
door den Assessor toegelicht.
Hij stelt hot daarna voor. met do volgende bijvoeging: Zoowel binnen
als buiten do grenzen dor Kolonie.”
Pit WOr(lt gesecondeerd door Oud. J. P. van clor Westhuizen.
Do discussie hierover wordt govoerci door Oudd. P. J, Cillie, Ds. Roos,
Prof. Muller, A. do Waal. A. van Wijk, en Di. P. van Veldon, C. Rabie, J. IL.
Neethling, liz., P. Wilcocks. J. R. Albertijn, A. Murray, B. Marchancl. P.
Perold en P. Marchand, waarna hot voorstel met eonparige stemmoii wordt
aangenomen.
onda~choo1- en
No. 60, dat do wenschelijkheid van oene Zondag-school Unie en eeno
.J.V~Unie.
0. J. Vereeniging IJnie onder toezicht der Synode, bespreekt, wordt door den.
Actuarius ingeleid.
Hij stelt voor: Dc aanboveling van do Synodale Commissie op dit punt,
worde aangenomen.”
Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
-

‘
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No. 61 : “Be Synodo orkonne do C. S. Vorooniging als eon gozegerid C.S.Vereenigir
middel, om do jeugd voor Christus to winnen en voor do Kerk to behouden,
en nerne de LTnie, in verband met onze Kerk gestieht. oncler hare be
scherming.”
Door Ds. B. Marchand toegelicht en als voorstel ingediend, wordt het
door den Scriba gesecondeerd.
Als Amendement stelt Ds. D. J. Pienaar A.z., ondersteund door den
Assessor, voor: “Do aanbevoling der Synodale Commissie worde aange
nomen.”
Aan do discussie nemen dod : Oudd. S. Luttig, en J. F. Marais, en Di. J.
W. Louw, W. A. Joubert. A. G. du Toit, M. S. Daneol, B. J. Pienaar A.z., do
Assessor.
Ret Beschrijvingspunt is nog onder hehancleling als ‘t tijd is, om te
aclj ourneeren.
Do volgende Commissien worden benoemd:
eel
Commissie over hot onder No. 55 beslotene : Di. 0. F. Marais. A. 0. du Cornissien 0’
Toit, W. H. Boshoff. D. Wieocks, A. M. McGregor en Oudd. Prof. Muller en Nos. 55,56 en
Hofrnann.
(Dommissie ter uitvoering van wat hesloten is onder No. 56: Di. S. J.
Perold. J. 0 J. Krige, H. J. Luckhoff. C. D. Murray, .T. P. Burger, en Ouclcl.
H. Moolman en F. Davel.
Commissie in verband met ‘t ondor No. 58 boslotene: do Assessor, de
Actuarius, Di. A. S. Steytler, J. H. Neethuing H.z., J. R. Aibertijn, en ~B.
Marchand en Ouderling T. J. R. Hofmeyr.
Afwezig zijn geweest Di. D. J. Malan, J. Weber en R. Barry, laatstge
noemde wegens krankheid, en Ouderlingen van Beaufort, McGregor en
Montagu.
Na ‘t lezen der Kiadnotulen, wordt het dankgebed door Ds. B. S. Botha
gedaan.
Geresumeerd en onderteokend op heden den Sden November, 1903.
V

V

DERTIENDE

ZITTING.

Donderciag. 5 November, 1903.
Be Moderator laat zingen Ps. 72 : 6 en verzoekt Ds. J. C. Truter ‘t oebed
to doen.
Be Predikant van Piquetberg neernt voor do eerste maal zijne plaats in. D Ch
Beschrijvingspunt 61 is nog voor do Vergadering en wordt nu verder s~evers~eer~
besproken.
iging.
Ret oorspronkelijk voorstel, door Ds. B. Marchand met den Scriba
irigediend, wordt met verlof, als volgt gewijzigd: “ Do Synode erkenne do
C. S. Yereenigmg als een gezegend rniddel om de jeugd voor Christus te
te winnen en voor de Kerk te behouden, hechte hare goedkeuring aan de
TJnie, onlangs in verbanci met onze Kerk gesticht. en drage ‘t aan do
verschillende Kerkeraden en Ringen op om Vereeingingen, waar zij bestaan,
onder hun toezicht en bescherming te nemen.”
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Do C.J. Vereen-

iging.

Eap. over arbeid
onder ledenlangs
Spoorweg.

De discussie wordt voortgezet door do Oudorlingen van Swellendam,
Ladismith, Maraisburg en Alexandria, en Di. W. H. Boshoff, F. Roome, D. J.
Pienaar Rz., W. A. Joubert, J. R. Albertiju, J. C. Reyneke, den Scriba en
den Actuarius.
Na repliek door Ds. D. Marchand, wordt het Amendement met 106 tegen
105 stemmen aangenomen.
Met betrekking tot do C. J. Vereenigingen (No. 60) stelt de Aetuarius
met Oud. J. F. Marais voor: “Dc aanbeveling van do Synodale Commissie
worde aangenomen.”
Na bespreking, waaraan doelnemen: Di. G. A. Maeder, J. W. Louw.
W. A. Joubert, J.. H. Neethuing, Hz., A. G. du Toit, G. Murray, C. U Murray,
W. Eaton, P. Albertijn en Oucld. Prof. Muller, Botma, Eerw Pienaar. J. J.
Schoeman, A. Blomerus, D. Roux, J. T. de Vilhiers, vereenigt de Vergadering
zich met wat door den Actuarius is voorgesteid.
No. 62 van ‘t Schema wordt, met verlof, teruggetrokken.
D~ volgende Rapporten worden nu gelezen:
Rapport over de bearbeiding van leden lungs den Spoorweg.
Dr. 0-. A. Scholtz met Oud. B. Pienaar stelt voor: Do aanbeveling van

de Synodale Commissie naar aanleiding van dit Rapport, worde
aangenomen.”
Aan do discussie nemen dccl: Di. J. H. Neethuing Hz., D. J. Pienaar
Rz., 0-. Murray. D. J. Pienaar Az., 0. A. Maeder, J. W. Meyer, J. E. Reyneke,
W. A. Alheit, do Assessor, A. F. Louw, 0-. Murray, C. H. Radloff en Oudd.
Eerw. B. Pienaar, Botma, J. P. van den Heever en C. P. Liebenberg.
Het voorstel wordt daarna aangenomen, en 1)5. 0-. A. Scholtz als
Convener van do nieuwe Gommissie voor de Geesteljilce Verzorging van leden
langs den Spoorweg, benoemd.
Na de pauze wordt, op voorstel van den Assessor, do dank der
Vergadoring aan dezo Commissie toegobracht voor do diensten door haar in
dozen aan do Kerk bewezen.
Rap re Speciale
Rapport van de Gommissie over Speciale EL’angelieprediking.
EvangelieprediNa ‘t lezon van dit Rapport. stoit Ds. A. van Wijk, ondersteund door
king.
Ds. S. Fouché voor :
Do Syiiode doe do noodige stappen. om iiaar
aanbeveling van do Commissie voor Speciale Evangelieprediking. eon
Leeraar onzer Kerk af to zonderen tot Speciale ETangelieprediking, en
alzoo in cone bestaande behoefte van onze Kerk te voorzien.”
Aan do discussie, die hierover gevoerd wordt, nemen dccl: Oudd. A.
van Wijk, P. Cillie, J. F. Marais, P. van cier Walt, 0. Joubert, Prof. Muller,
0-. Bruwer, C. Coetzee, J. C. Scheepors, A. do Waai, en.Di. J. R. Aibertijn, A.
van Wijk, C. D. Murray, J. 0. J. Krige, J. R. Hugo, D. H. Cilliors, W. F.
Louw, D. J. Malan. J. Burger, S. Perold, D, Wilcocks, A. B. Cilliers, W. H.
Boshoff, A. I. Steytler, 0-. Murray, H. v. ci. Merwe, J. H. Neethling Hz., A. 0.
clu Toit en D. van Velcien.
Voorstellen daarOnder de discussie komen de volgende Amendementen ter tafci:
omtrent
Van Ds. J. 0. J. Krige met Ds. C. Rabie: “Dc Aanbeveling vervat in de
tweede afdeeling van No. 5 van hot Rapport dier Commissie worde
aangenomen.’
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Vaii Oud. 9’ J. Marais met Ds. A. B. Cilliers: “ Be Vergaclering bevele
aan, dat or in elken Ring eon Commissie voor Speciaai Evangelizatiewerk
worde aangesteld.”
Van Ds. B. H. Cilliers met Oud, B. Grobbelaar: Aanbeveling XXV I.
worde ondei (le aanclacht van Kerkeraclen en 0-emeenten gebraclit. die teveus
worden opge~vekt, om. waar er behoefte bestaat. in dien geest te hande1ei~.”
Van Bs. C. H. Radloff met Ds. G. J. Hugo : ‘Be Vergadering heruste 111 Besluit der Ver
hetgeen do Svnode in dozen reeds heeft besloten.”
gaderiug.
l3ij do stemming, wordt cut iaatste Amendemeut aaugenomeii.”
Als Conveuor van do nienwe Ueinin:t~sie (‘001
)(‘c~ale J’cf1l~’/(~l/e— Corn. ic Evaui~e
piedikin~i. wordt 1)s. J. R. Albertijn benoemd.
lizatiewerk
Bij dc Commi~ie in zake do Nauweu Vei ~mgui~ dci Keikcn iNc 7
(c~ en 8). wordt de H.E. Assessor gevoegd.
Veriof om naar huis terug te keereu, wordt gegeveu aan 13s. .B. .J.
l~,Tesseis en Oudd. B. P. Schutte, M. C. Jacobs en J. J. Eksteen.
Afwezig zijn geweest : Di. J. H. Krige, S. P. Malherbe. CL F. van Lingeu
en R. Barry, do twee laatstgenoendlen wegens krankheid en Oudd. P. 1). de
Viiiiers cii P. 5. du Toit, laatstgenoende wegens ongestelciheid.
Do Kiacinotulon gelezel.l zijnde, wordt bet clankgebed door (hid. 1). C.
Lourens gedaan.
0-eresumoerd on onderteekenci op hedell den Gdeli November. 1903.

VEERTIENDE

ZITTI NO.

T~uiidag 6 November. 1903.
Na het zingell van (iez. 147 : 2. en gebed door Ds. ii. J. Lückhoff-.
worden do Notulen vail do vorige zitting geiezeii. goeclgekeurd en oncler
teekend.
Be Vergadering besluit op Maandag eerstk., den geboortedag van Z. M.
den Koning, geene zitting te houden.
Eene uitnoodiging wordt ontvimgen vail den Burgemeester van Kaapstad
tot cone receptie op Maanclag avond den 9den November.
I-let Rapport der Gommissie voor Tractaa~ Verspreiding, alsook (lat van ~appor ten
do iS’~ynodcde Colporiaye Gommissie gelezen zijnde, wor(len zij. na korte Tactaatver
discussie, in han den van dc Commissie, benoemd oni hot Bestuur der z. A. sp~s~ em Cd
Bijbei Vereeuiging to ontmoeten, gestelcl, terwiji cle Vergaderiiig haren
dank aan genoemde Commissie toehrengt voor den dienst in dozen aan do
Kerk bewezen.
Ret Rapport van de Commissie over do Zending kornt daarua ter tafel. Rappoit: Cornen wordt punt voor punt behandeld.
smjs-ai~ over de
I. (a) verwijst naar No. 21 (a) van het Rapport van do Synodale Corn- Zendemg.
inissie over het ontslag van cle Gommissie voor het Examineeren van Gods- Gods~•ienst On
(lienst- Ondei wijzers en Zendelin ~en. (Westelijk dccl der Kerk..
~ j~
-

F

amen.
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Hierover sprekeu: Di. J. H. Neethuing. H.zii.. B. S. Botha. W. A. Joubert’
A. Murray. C. Rabie. P. Perold, A. A. Weich. P. de Vaal. B. H. Cilhiers. A. L
Steytler, P. van der Merwe. S. P. Helm, eu Ouclerlingei~ A. van Wijk. F•
Davel. Prof. Muller, en J. F. Marais.
Onder de discussie stelt Ds. J. R. Albertiju. gesecondeerd door Ouderling
H. Theunissen voor:
De aanbeveling dor Synodale Commissie, uìam. Een
~\dnussio Examen tot cle Zeuidingklassen. van liet Instituut of Oploiding
school to Wellington. gelijkstaande met het Matriculatio Exameui der
Kaapsclie TJniversiteit.” worcie aauigenomen. met doze toovooging
en aaiu
de Kerkelijke Commissie worcie vri~hoid vorloond lfl (10 coisto ~lrio JarOii na
1906. leerlingen toe to lateui (lie niet volkom cii in het Tool atings Examon
geslaagd zijn.”
Ret volgende Amendement wordt door Ds. J. I-I. Neethling. IIzn.. onder
steund door Ouderling Ds. Roos. ingediend: ~ Ret voorstel van do Synodale
Commissie over do Zending. worde niet aauigenomen. zi~nde do strekking
daarvan nadeelig voor hot work van do Zonding iii t algen~oon. on in ~ bij
zonder voor (IC werkingen des Geestes.”
Besluit der Ver—
Ret voorstel wordt met groote rfloer(lerheid van ~toninien aauigenomen.
gaderiug
Daar hot zoo even genomen bosluit cone Veuandoring in (10 Kerkwetten
ten gevolgo heeft. wordt het in handeui van (le Commissie van Revisie
gesteld.
I. (b) v. ‘t Rap.
I. (b) ziet op No. 21 (b) van ‘t Rapport van (10 Svuiodale (1ommissie over
hot Versiag van do Commissie voor liet Examineeren vail Godsdieuist Onder-.
wijzers en Zenclelingen çWestelijk dccl cler Kork).
Ret hier aanbevolen.e over do vakkeii van Onclerwijs aaii (To Opleiding
school. met toevoeging van wat door do Comni.issie over do Zending worcit
voorgestelcl, uiani. en ook dat het Admissie Examen reeds van nu aan door
do Kerkelijke Commissie” zal wordoui afgenomen”. wol(lt dadelijk good
gekeurd.
I. (c) in verband met ‘t Rapport van (10 Svnodaie Commissie over hot
Versiag van cle Commissie voor hot Examineeren van Goclsclienst Onder
wijzers en Zenclelingon (Westelijk dccl der Kerk). blijft overstaan. daar hot
later weer voor de aanclacht cler Vergadering zal komeui.
Doodsbericht.
Na do Pauze kondigt de Moderator aan dat er zoo even bericht is out
vangen van ‘t afsterven van den hoer J. J. Theron. Thesaurier van onze
Doofstommen en Blin den Inrichting, to Worcester.
De Vergadering hetuigt haar (liep leedwezen. on heslui~ ecu Telegram
van deelneming aan de nagelatene wecluwo en kinderen te zenden.
1 (d) v. Rap. vu
I. ~d) vaiu ‘t Rapport van de Commissie over (To Zending. ziet op No. 21
Zeng
e (d) van ‘t Rapport van dc Synodale Commissie over hot Verslag van dc
Commissie voor ‘t Examineeren van Godsdienst Onderwijzors en Zendelingen
in ‘t Westelijk deel der Kerk, dat reeds aangenomeui is.
TI. (a) verwijst naar Naar No. 22 (a) van ‘t Rapport van de Synodale
Commirssie over het TTerslag van de Binnenlandsehe Zending Corn inissie.
Oud. U. Coetzee, gesecondeerd door I)s. A. G. du Toit stelt vóór: Dc
aanbeveling van do Synodale Commissio. Ilam., Do ordening van den hoer.

I

J)~ C. Odendaal on del 1)uiten oewone omstandigheden °eschieclt ziinde. zoo Ordening
v. IL
C. Odendaai.
1)erUSte do Synode in wat gedaan is. worde aangenomen.
Ds. I. J. Pienaar. Az.. met 1)s. A. I. Steytler. heeft het volgend
Arnendement
Do ordening van den heer D. C. Odendaal rnicler buiten
gewone omstandigheden gescIliC(lt zijnde. zoo beruste de Synode in wat
gedaari is. (10011 iriet (le waaischuwing dat zuiks niet als precedens zal
worden beschouwd. en zulk eene ongeregeldhejcl ill de toekomst niet zal
worden herhaald.
Aan do thseussie nemen deel : Di. W. A. Aiheit. B. J. Pienaar. R.zn.. J.
B Louw G Muua~ J l-T Neethling fl in C Rabie A I Ste~ tiem en
Owl. Prof. Muller.
Bij do stemming wordt hot voorstol aangenomen.
II. (h,) ziet 01) No. 22 (hJ van hot Rapport van do Synodale Commissie
over ‘t Yersiag ‘van de Bimienlanclseho Zonding Commissie.
Na eene discussie. waaraan dccl nemon : Di. B. Pienaar, R.zn., B. S. Unie der mdcGe
Botha. C. Murray. A. Schoevors, B. Marchand. J. C.‘1 Trutor, G. A. Maeder, pendentea
meenton.
B. Wilcoeks. en S. Perold. stelt Ds. Botha met Ds. Q-. Murray voor : “Be
aanbevelmg van (le Commissie over do Zending, ‘ dat het aan de Biunen
lanclscho Zencling Commissie op gedragen worcle, aan (10 ‘Congregational
Union’ (Unie der Independenten Gemeenten) bij hare eerstkomende
Yergadering eon sehrijven hieromtrent to richten.’ worcie aangenomen.”
Als Amondement stolt i)s. B. J. Pienaar gesecondeerci door Oud. J. C.
Scheeiers goor Be aanbevehng van (10 Synodale Commissie op dit punt
worde aangenomen.”
Be ‘Vergadoring vereenigt zich met het voorstel.
TI. (c) ziet op No. 22 (c) van ‘t Rapport van de Synodale Commissio
over ‘t Verslag vaii do Binnenlandsehe Zending Commissie.
Nadat do verzekering gegeven is. dat wat door Synoclale Commissio
gevraagcl wordt, geschiedt. berust do Vergadering in do besproking va-n do
zaak.
II. (a) ziot 01) No. 22 (a) van ‘t Rapport van do Synoclalo Commissie Gemeente Lanover ‘t Versiag van (10 Bimienlandsche Zending Commissie.
Na korte discussie, besluit do Yergadoring (10 aanbeveling vaim do
Commissie ovei:~ de Zomiding aan to nemen, en do zaak naar de Binnen
landsche Zending Commissie to vorwijzen, ten einde ernaar onderzoek to
doen on naar bevind to handelen.
Ook voreenigt do Vergadering zich. me’~ wat do Commissie over do
Zending verdor onder dit hoofd a-anbeveelt.
III. (a) vorwijst naar No. 23 (a) van ‘t Rapport van do Synodalo
Commissie over het Versiag va-n de Buiteniandsche Zending Gomm-issie.
Op voorstel van Bs. J. Murray, gesecondeerd door Bs. J. S. Hauman, Terugho a din
wordit do aanbeveling van do Synodale Commissie. narn., “cle Synode der Sacramenten~
bepale do aandaeht der Buitenianclsche Zending Commissie bij the paragraaf Mabieskraal.
van ‘t Rapport van Bs. Stofberg, (lie handelt over do terughouding der
Sa-cramen ten to Mabieskraal,” aangenomen.
III. (b) ziot 01) No. 23 (b) van ‘t Rapport van do Synodale Commissie
over ‘t Verslag va-n do Buitenlandiseho Zending Comrnissio.
-
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fl~leidingseho ol
I
E~ange1i~

Do Verga (1019 ng’ voreenigt zich IflOt (TO aanheveli ug van do Comiuissie
over do Zending. narn. :
do oprichting vail een Zendingschool voor

Evangelisten, waarop in ‘t Rapport van de BE. Stofberg. Hofmeyr eu
Daneel wordt aangedrongen, worde in handen der Euitenlandsche Zending
Corn missie gesteld.
Be verciere aanbeveling van do Commissie over do Zending—” dat de
Synocle aan onze arbeiders de bijzondere verzekering zal geven van hare
doelnenìing en voorbede, en do hope uitspreken dat de Hoer hun, op wat
dikmaals met tranon is gezaaid. eon heeriijken oogst zal g’evell.” wordt, met
oenparige stemmen aangenomon, en ‘t schrijven aan die broeders aan do
Commissie over de Zenc’Iing opgedragen.
v.
TY. vorwijst naar Beschrijvivingspunten 24 en 25 (zie ook Acta 1897.

IV. v. Rap.
Corn, over de
Zendin~.

1)~O’
I ~
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Hot Rapport van do Synoclalo Commissie, a1~medo dat van do Cornmissio
over de Zending. over wat onder doze punten genoernd wordt, worden
voorgelezen.
Daar het tijd is om to acijourneeren, worc’It de verdore behandeling van
wat her voorkornt uitgesteld tot de volgende Zitting.
Afwezig zijn geweest: do Ouderlingen van Hopefleid, Phiipstown en
Victoria West. laatstgenoernde wegens krankheid. en Us. G. F. van Lingen.
J. Steytler. W. F. Ma~rais. F. M. O-ie en R. Rarry. (10 twee iaatstgenoerndeui
wegens krankheid.
1)e 1Uad~Nottilen worcleiiigelezen, waarna 1)s. J. ~V. Louiw hot dankgebed
doet.
Ceresunieerd en onderteekofl(l op heden den lOden November. 1903.

VIJ FTI END E Z ITT IN 0.
D/’nsdag, 10 Novein ber, 1903.
Be Moderator laat zingon Gez. 155 : 2, 4 on vraagt Us. 1:1. P. v. d. Merwe
hot gebed to doen.
Nec. 24 en 2~3.
Be Notulen vaii (10 vorige Zitting’ worden geresurneerd en onderteekend.
Schema.
Be besprekiuug van TX var~ hot Rapport van do Commissie over do
Zending. (Tat ~11 verband staat met Beschrijvingspunteii 24 en 25. wordt
voortgezet.
Algemeene SecreEerst overwoogt do ‘Vergadoring dc wenschelijkheid van ‘~ aauustellen
~ari.c voor
de van eon Algemeenen Secretaris voor ‘t weric der Zen cling.
Zending.
Na een korte discussie stolt Us. J. R. Albertiju, gesecondeerd door Us.
0-. Murray voor:
Er worde eon Algerneene Secretaris voor ‘t Zending
work in hot Buitenland aangestold.”
Us. 0-. A. Maeder met Ds. C. Rabie wil het volgende: “Er worde COne
Algemeene Secretaris voor do Zending’ aangesteld, die alle takken van hot
Zendingwczen zal behartigen.”
~.
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Ms Motie van Onle stelt Ds. A. F. Louw. onderstemid door den Actuarius. Motie v. Orde,
voor:
Do Synode overwege eerst hot iaatste godeol to oiider flT vaii hot
i~appor1~ van do Commissie over dc Zendiiig.~’
flit worclt goedgekeurcl. en de Vergadering gaa~ over. om do zaak van ~
cone Algemeene Synociale Ze~c1~ing C~onimissie voor hot Zendingwerk onzer ~ Gommissic
Kerk, to hespreken.
Aan de discussie, die hierover gevoerd ~v()rc1(. nemen dcci: do Assessor,
(Ic Actuarius, Di. G. S. IV[alan. A. .1. Stevtlor, .J. R. Aibert1J1L A. F. Louw.
D. J. Pienaar Az.. H. P. v. d. Nerwe. P. Pieuaar. .1. W. Louw. I). S. J3otha en
Z. J. do Beer.
Tnmiddels wordt hot volgoude voorstel door Ds. A. F. Louw, onderstound
door Ds. D. J. Pionaar. Az., iiigediend :
Do Synode keure hot beginsel van
eon Algomeene Zending Commissie good en stelle do zaak in handen van
eon Clommissie om, staancle do Vergaclering. haar met advios to dienen en
eon good beredeneerd plan voor to leggen.”
Als Amenderneiit stelt Us. 0. S. Malan met J)s. U. J. Pienaar Rz. voor : Beshult re A1~.
Dc Synode besluite naar aanleiding van do laatste paragraaf van IV van Zeiid. Cornrnissi~.
‘t Rapport van dc Commissie over (10 Zending, cone Commissie aan to stellen.
die haar, staande do Vergadering, met advies zal dienen, aangaando al do
mii~tei~ ondor boven vermeid hoofd en eei.~ uitgewerkt voorstol in dozen zal
voorleggen.”
Hot voorstel wordt teruggotrokken en hot Amendoment door do Ver
gadoriug aangeriomon.
V verwijst muir Besehrijvingspunt No. 26. Tn verband 111(91110(10 wordt
‘t Rapport van do Vrouwen -Zending-Bond gelezen.
Nu volgt er eon lange discussie, waaraan doelnomon : Di. 0. A. Maoder,
J. R. Albortijn, A. I. Steytler, P. do Vaal, J. W. Louw, C1. Rabie. (I. S. 1V[alan,
fl. S. Botha, A. A. Weich, A. 0. du Toit, 1). Marchand, J. C. Trutor. J. A.
Louw A Muiia’~ I TI Neethlmg fly do As~es~oi deAGtuanus

opleiding win zoodanig~ arbeidsters.”
flit wordt gosecondeerd door Ps. C. RFlbio,

16
Eeii J~[otie vaii Orde door dell Actuariu$ iiiet i)s. .J. IL ~\eethling I [.z..
van den volgendon inhoud :
Do bosprokiug VaIi ~ I)liJve overstaan totdat
hot Rapport over LV zal zijn atgeliandeld”. wordt (Ll(IolgJk ~v(’rworp(’ll. en
hot Amendement van den Assessor aangdnomen.
Ordenen v. InVI VerWiJSt naar hot Rapport der Synodalo ( 1onm~issic over Resdhrijvirigs
boorlingen.
punt 27, dat alcl.us luidt
Rot Rapport van do Commissie over hot Ordonen
van Inboorlingen çActa 1897. pag. 82). wordt tot do volgonclo Svllodo
uitgesteld.
Ds. G. Murray goseconcloord (lo01~ (ion Actuarius stelt voor, dat do
nanboveling van do Synoclale Commissie O~ (lit punt zal wordon aangon omen.
iliermode vereenigt zich (10 Vorgadormg.
Art. 208
VII vorwijst naar hot Rapport dor Synodale Commissic over No .28 van
schrapt.
‘t Schema, dat aldus luidt :
Art. 208 worcie geschrapt. omdat (10 Admi
nistratie van geldon voor (10 Zendiiig door do Rings Zonding Coifimission
verwarring veroorzaakt en do zaak niet bevordert.
Hierovor sprekeii Di. W. A. Aiheit. P. v. d. Merwo. 11. P. v. d. Morwo.
.J. I-I. Neotliling liz.. D. S. Botha on G. A. Maedor. waariia do aanboveling
der Synoclalo Commissie goedgokour(l en hot Boschr.ijvingspunt nangon omen
wordt
Orername
~
Viii ziet 01) hot Rapport vaii (10 Synodalo (1ommissie over No. 29 van
Zendinq Ins/i- t Schema.
to WellingRet Rapport vail die Commissie over de Zendiiig aismode dat van (10
Synodale Commissie 0~ (lit punt. wordon gelezeii. waarna Ds, G. A. Maeder
gesecondeerd door Ds. C. Rabie voorstelt
Ret ZendingJnstituut to
Wellington. wordo. met aile vorantwoorde1i~kheid door (10 Synode over
genomen.”
Rot volgendo Amondementwordt door Ds. D. J. Pionaar, Az., ondersteund
door Ds. G. F. Marais, mgethend: “Do aanbeveling clor Svnodale Coi~miss~
op No. 29 van ‘t Schema worde aangonomen. luidende als volgt
Motie v. 0rd~.

~-

van

Met in achtnorning van paragraven 1 en 2 onder VIII van net Rapport
dc Commissie over dc Zending aldus voranderd :
IndileTi later hot
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Instituut niet langer als Kweekplaats onzer Zendelingen noodig zal zijn, d.c
soni van £5000 voor de eigendommen aan do gemoente vail Wellington zal
worcien uitbetaald.”
Ret voorstel worclt teruggetrokken cii het Amendement met cenparige
stemmen aangenomen.
Be Vergadering brengt haren hartolij ken dank aaii den eersten
Predikant van Wellington voor het aanbod geclaan—eon aanbocl van zoo
groote waarde voor onze Kerk.
IX Vorwijst naar liet Rapport der Synodale Commissie over Beschrij- Oreraa)ne Van
vin~:spuiit No. 30. handelende over (10 l3oereii-Zending-School to Worcester. Boe~i?, Zenciinq
Na ‘t lezen van wat do Synodale C~ommissie her tanbeveelt. alsook wat ~ ~ Wor
do Commissie over de Zencliñg Jiieromtrent rapportoert, stelt Ds. (}. F.
Marais, ondersteuml (loot Ps. J. A. Beyers voor :
Do aanbeveling van d.c
Svnodale Commissie worde aangenomcn. luidende als volgt
~‘ Daar het
bli~kt. dat er 01) hot cigendom, dat £ 10.000 heeft gekost ccii schuld van
£8.000 zal ruston. (10011 dat do waarde ervaii wel ecn £12,000 ~ £15.000 is
Dat or voor (le uitgaven van (To volgende (inc jareli geiden in hancien
en toezeggingen go(laan zijn. die geheel voldoeiide zullen wezen ; on
Dat or tot (10 voigende Svnode this goon geldeiijke risico zal wezen zoo
zrj het aaubod aaiìneomt.
Zoo nemo de Synode do Inrichting. ais ccii gave des Heeren aan do Kerk.
met b1i~dschap en dank over.
Zij make haar voor het tegenwoordigo tot eene Voorbereidende School
voor hot Zending-Institunt to Wellington. aismedo tot eene Opleidingschool
voor workers voor hot Zendingveld. die niet den vollen status van
Zendelingen bekonien
Zij stelle Curatoren aan om het bestier cr0-von 01) zich to nemen. en
waehtc tot dc volgenclo Synodale Vergadering om clan finaal over hot dod.
waartoe do Innichting later zal mogen gebruikt wordon. te besluiten. zoggo
als cone Christelijke Inclustrieele Zending School.”
Met eenparige stemmen worcit (lit voorstel aangenomon.
Do Vorgaclering spneekt hare inilige dankbaarheicl nit jegens den Ileer,
die ons doze Innichting gegeven hoof t. en ook jegons do Commissie en do
Gomeento van Worcester. voor wat (loon haar in dezeii geclaan is.
X ‘Verwijst naar wat (10 C~on ~sio vow Zendeling- en God~ctiensi On dci
w,)zei-s Etctinen. in hot Oostolijk (1001 der Kenk. to rapporteeren heeft.
Daar. echter. doze Commissie goon rapport heeft. korn~
Xl Aan do onde.
Do Co’iinis.s/e rooi do Z’end’iig ondei Jsi~e1, waarnaar hier verwezen Zending oncle
wor(lt, heeft ook goon rapport.
.
Israel.
Terwijl (lit punt nog oncler behaiideling is, wordt (10 Vergaclering
gea dj ourneerd.
AtwezLg iij ii &~ vs est L)i V~ [I IJoshoft (~ F ~r~tii Liugen W do V~ et
C Ncethhng J C Kiigc U Malheibc ) Hauman en R Baii\ ktatstge
noomde wegens krankheid. on Oudd. J. F. Marais, W’. F. Versfeld, B. J.
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Roux. F. J. Botma, H. Morkel. H. Gildenhuis, C. Kiopper. J. P. Malherbe.
B. F. Malan. B. W. Krvnauw, J. P. van dei Westhuizen, J. P. du Toit en
P. P. du Toit.
Be Klaclnotulen wordeii g’eiezen en hot dankgebed gedaan door Ps.
P. v. d. Merwe.
Geresurneerd en on.clcrteekencl op heden den liden November. 1903.

-

ZESTIENDE ZITTING.
Woensdag, 11 Novembei~, 190$.
Na ‘t zingen van Gez. 63: 5. cii gebeci door Ps. W. A. Albeit. worden do
Motif v. Ordo— Notuleu der zitting van gisteren. geresumerd en onderteekeiid.
Daggelden.
Als Motie van Orde stelt Ps. L. 1-lugo hot volgeucle voor: Paar vole
leden der Vergaclering reeds naar huis gaan. zoo overwege do Syiiodo nu
Be~1uit.
J3eschrijvingspunt No. 50. haiidelende over do claggeideii van loden.”
Pit wordt aangeuomen. en, na korte discussie, worden do daggolden van
7/6 to 10/.- per dag verhoogd. Bit besluit reeds bij doze S noclalo Vergader
ing in werking’ to treclen.
Op eon verdere Motie van Orde wordt besloten do Verslagen van dcii
Staat van Godsdierist dit maal niet te lezen.
Zendi~ig
onder
XI. ~T an hot Rapport van dc Commissie over do Zoiiding, dat iiaar t
Yersiag van do Commissie voor do Zending onder Israel verwijst is log voor
do Vergaderiiig.
Be verdere discussie wordt gevoerd door Di. J. II. Ncethuiiig, II.z.. P. J.
Pieiiaar. R.z.. J. II. Albertiju. G. A. Maeder, A. McGregor. F. borne, J.
Haumaii. N. Brummer, C. Radloff. on Oucid. Prof. Muller, S. P. Luttig’ en
Eerw. B. Pienaar. waarna Oud. Prof. Muller met 1)s. C. Rabie hot volgende
voorstel doet:
Eene uieuwe Commissie voor do Zeiiding onder Israel,
wordo benoemd. cii aaii haar opgedrageu. iiameiis ouze Kerk. ccii arbeici
oncler Israel to beginnen cii middelen daartoe te verzamelen.”
Pit worcit aang’enorneii.
XII. Bespreekt (a) 3iemouie van dv i11i~Jn.~c/te Zendin~ over hot geven
ing.
van sterkon drank aan onze kleurliug arbeiders.
Hiorover spreken Di. J. Murray. .1. H. Neethling H.z. P. J. Pionaar A.z.
A. B. Cilliers, dc Assessor. en Oudd. 1-I. Lourens. C. P. Klopper. A. de Waai,
.J. P. Malherbe. P. Michau en J. J. Schoernan.
Wat do Commissie over do Zonding hier aanbeveelt, narn., “die Mernorie
~vorde in lianden van do Binnenianclscho Zonding Commissie g’esteld,”
wordt door de Vergaderiiig goedgekeard; .uadat een Arnendernent van deii
volgenden inhoud, Be Synode nerne do Memorie van hot Rhijnsche
Genootschap voor kermisgevirig nan.’~ verworpen was.
J7eeiw~je~r,q en
(~) ReJi /ce?vnis~/eving van dv Sijn.ode dei’ N. 0. Iierk van NcIICi.1 over ‘t
lobolo—Kaiiei’e. afscliaffcii van lobolo on. veelwijverij onder onze Kaffers.
.
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Be aanbeveling van de Commissie over do Zencliug orn cUt stuk in
handen van de Buitenlancisehe Zencliug Commissie te stellen. worclt door do
Vergadering aaugenomen.
III ~T~rjjg~ naar eon brief over ‘t Barn Zending Fond.s.
B~ni” Ze,idir
Ret Rapport van cle Commissie over de Zending. in verbami hiermede. ron~.
wordt gelezen.
Aaii dc discussie. clie~vo1gt, nemen dccl Di. J. H. Neetliliiig. Hz.. B. S.
Botlia. W. A. A~lieit en Oud. Prof. Muller.
Ds. B. S. Botha, ondersteund door Oud. G.Joubort. stoit voor : Doze Beslitit,
lJai
Vergaclering besluite, dat do renten vloeiendo uit list Bam-Zendiiig-Fonds. Fond~.
tot dc aanstaancle Synoclale Vergaclering gebruikt zullen wor(lell als volgt
(10 eene heift voor de opleiding van arbeiders en arbeidsters in hot Zendiiig
void, dc anclere heift in gelijke cleolon voor de Buiten- en do Bmiienlai~dselie
Zending.”
Ret volgencle Amendement worclt door Ds. W. A. Aiheit met J)s. A.
I. Steytler ingecliencl
“De inkomsten van hot J3am Zoncling Fonds
worden besteecl op het beginsel van £1.000 per annum, ter opleidmg van
arbeiclers, en het overige dccl voor dcii Algemeeneii Zendingarbeid onzer
Kerk in Zuid-Afrika. Bit deel zal wordon gesphtst in twee gelijke deelen.
tusselien de Buiten- cii do Binnenlandseho Zending (1omm issien. Doze lie—
palingen zullen van kraclit zijn tot (10 volgende Synode.”
Na de pauze spreken nog over dit punt Oudd. 0-. Joubert. i)s. Roos. 0-.
Bruwer. A. van Wijk en Di. 0. A. Maedor. C. Rabie. P. v. d. Merwe en J. C.
Truter.
Bij do stemming, clraagt het voorstel do g-oedkeuring (icr Verga~
dering weg.
Do aanbeveling’ aan ‘t einde vail hot Rapport van do Commissie over do
Zencling, (lie handelt over het successierecht en hot inwinnen van nadere
informatie omtrent hot Foncls, bij do Z. A. Associatie, wordt met eenparige
stemmen aangenomen. en dc zaak aan do financiecle Sub-C1ommissie van
het Kerke-Kantoor opgedragen.
Bij moncle van den Moderator betuigt do Vorgadering haren (hmk ann
de Commissie over de Zending voor liet gewichtig work door haar iii dezeii
gedaan, en spreekt do hoop nit. dat zij nog’ veel vrucht op dozen haren
arbeid moge zien.
Ook cle Commissien. voor do Buiten- en Binnenlandsehe Zencling out
vanoen den dank der Veraadering voor het werk door haar godaan.
J~uppori R,-e/ef.~
Ret Rapport van~ de Rec/,t~-C’onimiss’ie komt nu ter tafel.
c’oi?i’~nc.
Ret lianclelt over Berschrijvingspunten 22 on 23 cii cone Memorie ontyan
gen van 25 leden der Gemeonte, Aihaine, vragende om oiidor (llen-Lvnden to
sorteeren.
Verkiezing
Eerst wordt gelezen hot deel, dat betrekking heeft op No. 22 van ‘t Kerkeraads~id.
Schema: Beroep van den heer FT. C. Marais Oud.-diaken van do Kaapstad
selie Gemeente O~ die ‘Synode, in zake do verkiezing van. dew Wei-Ecrw. hoer
J. Roos tot Ouderling van genoemde gemeente.
G
;
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Nadat, volgeiis Art. 243. do loden van dcii Rillg vaii Kaapstad, als do
betrokkene partijen de vergaderiiìg vorlatoii haddeiì. geeft cle Predikaiit
van Riversdal, als lid van do Rechts-Comrnissie. toelichtiug in deze zaak. ~s
Eerst wijst de Reclits-Commissie in haar Rapport op eenige in.formali
teiten in cle behandeling van do zaak.
Us. G. F. Marais. ge~econdercl door Us. G. .J. flugo. stelt voor : Onclanks
cenige ougeregeldheden iii de procedure dozer zaak beschouwt do vergader
L’itspraakv.Com. ing, dat hot appél toch niet vervalt, en govolgelijk tredo Z1J in (10 behandel
i’e Es. Roos.
iilg eivan.”
Uit w’ordt aangenomen.
Ret ordeel van do Rechts-C1onimissio is : Dat Us. Roos niet do noodige
bevoegheid bezat (Art. 14 (4)) om tot Ouderling clor gemeente te wordeu
gekozen:
Dat do Wet. zooals die thans staat. in zulke gevallen goon voorzieiiing
rnaakt.”
1-lierovor vmdt eene lange discussie plaats. waaraaii deeliìomen Ui. W.
A. Aiheit, 0-. A. Scholtz, 0. Rabie. W, H. Boshoff. U. S. i3otha, 0-. Rudman.
J. W. Meyer ‘ H. J. Lückhoff. U. J. Pienaar. A.z.. J. W. Louw. 0. A. Maeder,
‘v oorstel re Ds.
l~oos.
J. C. Truter. U. J. Rossouw. .J. It. Albertijii. do Assessor, cii Oudd. Prot.
Muller. Cl. P. Liebenherg, J. J. Schoeman en T. J. Marais.
Us. 0-. F. Maniis onderstcu.nd door Us. 0-. A. Maedor. doet mi hot vol
gonde voorstel : Do uitspraak (1cr Rechts-Conimissie Ui (leZe zaak wordo
bekrachtigd.”
Us. 0-. A. Sclioltz met Oud. J. J. Sclioemaii hoeft hot volgeil(lO Amoiide
mont : Aaiigezicn, editor. Art. 14 ç4 met vail toepassing is op Us. Boos, (lie
aiR Zaakgolastigdo. eon Lecraar (br Ned. 0-or. Kerk moot wozeil (Art. 349.;~
Aangezion (10 \Vct gceiie voorziening maakt in zijn goval. om eon
Korkelijk attest bij cone gomeonte iii to dienoii, daar lìij. volgens Art. 174 (f)
zooclanig attest bij de Commissie tot ‘t afnemon vaii liet Examen van Cancli
(laten tot (loll Reiiigon-Dienst al reeds heeft nigediend
Aangezion, volgens Verklaring van den Korkeraad van do Kaapstacl,
Us. Roos al aaron lang zijno kerkelijke voorrecliten in (lie gemoente heeft
Bes1ui~ re Appél gonoton on zich bi~ haar heeft aangosloteii
van Marais
Zoo bosluite doze vergadering hot AppOl van (loll hoer Marais van do
hand to wijzon 011 do beslissing vaii (boil Ring good to kouren.”
Bij (10 stemming worclt hot voorstel door (10 vergadermg aangonomen.
Us. J. F. Marais verzoekt aanteekemiig. dat hi~ in do mindlerhleid
gestemd heeft.
Afwozig zijli geweest, Di. J. 0-. J. Krige, 0-. F. van Lingon, P. J. Rotief
en It. Barry. (10 twee iaatstgenoemdleil wogens krallkhoidl.
Dc Ouderlingen van Oudtshoorii on Warrenton zijn met verlof naar
huis vertrokkon, cii Us. I). J. Malan oiitvangt vorlof. om morgen naar huis
-

terug te keeren.

Do Kladnotulen worcbeii golezon. waarna i)s. 0.11. iladloft hot dank—
gobed cboet.
(iorcsumeerd oil ondorteekoiid op hedoii den l2dboll November, 1903.
--
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Na ‘t zin~~on van Gez. i~3~ I (‘U gel)e(l (looi J)s. G. F. Marais worden do
Notulen van (10 vonge zitting geresumeer(l 011 ouderteekeud.
I)e Oüderliug vaii Ktellenbosch zegt. dat ook hij na ‘t hesluit door do Prof Muller
Vei~adeiin~ ~isteien in zake hot br~ aai ~ an den hoei H A Maiais te~cn ~‘1ftt de Ver,~dei
do veikieiin~ van don WolEoiM J lloo~ tot Oudeiling van do Gemeento ing
Kaapstad ~2euomou ~o(n ie~ht tot iitting in deie Veigadenn~ heeft en ,ich
geroepeu gevoelt (10 Yerga(lerillg to veriaten.
EDit wordt iiu (lool hem gedaaii.
Ps. B. P. J. Marcliand verzoekt om aanteekeniug van Protest tegen hot Pi’otest aange
hesluit gisteren in bovengenoemde zaak genomen.
teekend.
Ps. A.. I. Stevtlor oceft koijuis. dat hij om revisie van. het gonomon Voorstel van Re
besluit zal vrageu.
visie van B~s1uit.
Do behandeliug van hot Rapport van (10 Rechts-Commissio worcit Verder Behande
voortgezet.
ling
1~ap.
i~tet tweede dccl. handelende over Beschrijvingspunt 23 Beroep door ~~~C0m
Ps. P. Ros~ op do Synode. tegen (10 uitspraak van den Ring van Burghersdorp,
in zake hot versehil tussehen (len Korkeraacl cler Ned. Geref. Gemeonte Appdl: Dc. Ross
Lady-Grey, en (lou gewezeu Koster dier Gemeente, (len heer Abraham
V.
P. J. (~oetzee.
Qveroenkomstig Art. 243 verlateu (10 loden van den Ring van Burghers
dorp. als do hotrokkone parti~e1i. (10 Yergad.oring.
Ps. G. A. Scholtz geeft. als lid van do Rechts-Oomrnissie. de noodige
toelidhting in do zaak.
Ret gevoelen van (le Rechts-Oomrnissie is. dat do Rings-Commissie ~ ijitsprt~ d c’
haar uitspraak. wolke uitspraak later door den Ring bekraehtigcl werd, Reclits Commis:
buiten hare bovoegdheid is gegaan ; omdat zij zich niet bij hot punt SIC.
eigenlijk onder hehandeling hepaalde ; maar handelde alsof Coetzee do
Kiager en do Kerkeraad (10 aangeklaagcle was.
Weshalve do Commissie meent. dat hot Appél van den Kerkeraad van
Lady-Grey moot wordoii toogestaan en do uitspraak cbs Rings vernietigcl.
Do Vergadoring veroenigt zich met do uitspraak door dc Rechts
Commissie gedaan.
Rot derde (1001 vaii hot Rapport liaiidolt over cone Memorie van 25 Memorie nit Geloden cier Gemeonto. Albanio. om ouder (10 Gemeente van. Glen-Lynden to meente, Albanie.
sorteeren.
Do Aanbo~reling vail do Rocht-Commissio : “Memorialisten worden Besluit re Memo
naar den Ring van Albanio verwezen.” wordt door do Vergadering ne, Albanie.
aangenomen.
Ps. B. Marchand hepaalt de aandacht der Vergaderiiig bij ecu Rapport
gistereii in do Argus” verschonen naar aanleidiug vaii eene discussie in
dc Synode over do Zending onder Israel.
Do Vergadering geeft hare afkouring van het gerapporteerde te kennen.
G1
c
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Uwe Commissie heeft in behandoling ~ehad
d0 volgendo Beschrjjvingspunten, t. w. 33, 32,
34, 35, 38 en 40 (Zie Schema.)
Z~j wenscht met dankbaarheid to orkennon
do ondersteuning die de zaak der Opvoeding
van Regee~ingswege oudervonden heeft, en den
vooruitgang die op dit gebied in menig opzieht
wordt gezien. Echter is hot haar na ondorzook
gebleken, dat er onmiskenbaro en algemoen
govoeldo grieven bestaan, die ten eers~o dionen
verholpen te worden, indien do zaak der Op
voeding in ons land geen ernstige sehade ]ijden
zal.
Ten oindo do zaak in bahoorl~jken vorm voor
do aandacht van uwe H. Eerw. Vorgadering te
brengen stelt uwe Commissie zich voor in do
eersto pl~ats to w~jzen op do voornaamsto
~jrieveiz, die voor haar aandacht gekomon 41n, en
vervolgons do vraag to beantweorden boo eon
50182’e toesfr,ncl in htt loven kan ‘wordon go
roepon.
I
GRIEVEN.
(No. 33 van ‘t Schema.)
(1) Hot gebrok aan een bohoorl~jk opgostold
Reglement, waaraan zoowel hot Departo
mont aan den eonen a}s do School Com
mission aan den anderen kant, zich zullen to
houden hebben, daar do bestaande Rogu
laties niet dan met grooto moeite, on soms
in goheel niot to verkr~jgen z~jn.
(2) Ten tweedo, het reeht door hot Departo
mont geöischt om zich in to laton met do
samenstelling dor Scboolbesturen, hetwelk
aanleiding goof t tot hot vormoedon, dat in
sommigo gevallon do bekrachtiging van do
kiezing van Comite-leden wordt geweigord.
om audero dan loutor opvoedkundigo
rodenen.
(3) Hot foil dat op do billjjke rechton van
schoolbesturen vroogor door do Rogeering
erkend allengs moor on moor inbrouk
wordt gemaakt, daar doze nu eon over
heerschende stem eischt bjj do aanstelling
on hot ontslag van onderwUzers, zich op
onrechtmatigo w~jze inlaat met hot huis
houdel~jko beheer dor school, en or maar al
to dikw~jls wantronwon sch~jnt to bestaan
togen do goode trouw der besturen, on bet
oor geloend wordt aan geheime beschul
digingen waarop met voorb~jgaan der
School Commission wordt gehandold.
(4) Hot vorzuim om to lotten op do volksbo
hoef ten b~j do aanstelling van inspecteurs,
daar in oonigo gevallen mannon zjjn be
noomd wien hot ontbreekt aan do go
wenschto hoffoljjkhoid of san do noodigo
bekwaamheid voór dat ambt, terwUl z~j
toch als do beoordeelaars van schoolwork
on School Commission eon overwogendon
invlood uitoefenen,

Oproedinq rn Onderw~j.s komt ter
(5) Do godurige vermenigvuldiging van in
specties, waardoor zoowol onderw~jzors als
loerlingon in gestadige spanning wordon
~ehouden, on hot gorogold school werk
wordt bolemmerd.
(6) Do bijna st’lselmatigo verwaarloozing van
hot Hollandsch bjj doinspectiesvaoscholon.
(7) Ret toekonnon en onthouden van toela~en
zondor oonig gowicht to hechten aan hot
oordoel van betrokkenn o schoolbesturen.
(8) Hot gobrek aan eon uniform boginsol in
bet stichten van nieuwo on bet ovornemen
van bestaande scholen. daar op sommige
plaatson do Rogooring aandringt op do ver
oeniging van schoolbesturen, terwUl oldeis
concurrontie tu~schen scholen van don zolf
den standaard in do hand wordt geworkt.
Ii.
B~j do beantwoording van do vraag, hoe eon
botere toestand in hot lovon kan worden geroo
pon, dient vooraf to wordon overwogon, of do
if erk geroed is hot bestaando Stolsel von Onder
wjjs to bl~jven stounon als in hot vorlodono, dan
of z~j moont dat do tjjd gekomon is om zich
op hot gebied van onderwjjs bf goheel of
godooltol~jk los to maken van den Staat.
A.—VERBETER1NG VAN RET BE
STAANDE STELSEL.
ludion do Vergadoring besluit ten guns o van
do voortduring van hot togenwoordig Stolsel
van Onderwjjs, d.w.z. togen do oprichting van
Vrjje of door do Regoering gesubsidieerdo
Korkscbolen, dan diona de Ado van 1865 ~f
plaats te maken voor eon gehoel nieuwe Onder
w~js Wet, èf naar do vorandordo omstandig
heden on do behoeften van onzen t~jd to
wordon gowijzigd, on wol alzoo, dat eon boginsel
van Volksscholon tegonovor Gourernomonts
scholon niet alleon wordt vastgohou~len, maar
nog moor dan thans bet goval is op don voor
grond gestold.
Daartoo zal noodig zijn, dat do macbt van
diseretio thans in handon van do Regeering (on
door haar vooral godurende don oorlog op wile
keurige wijzo uitgeoefend) worde boperkt on
duidelijker omschreven. Met hot oog hierop
worde o. a. bepaald
a. Dat aan do School Regulation zooals in
hot “School Manual” vervat, met
oonigo noodzakelijke wijaigingon en vor
kiaringen, door hot Parlomont kracht
van Wet wordo gogovon, on zij
voor hot publiek vorkrijgbaar wordon
gestold.
5. Dat do namon van wottig gekozen school
bestuursloden sleehis tor notificatie on
niot ter approbatie aan do Regeering
sullen wordon opgezondon.
c. Dat de aanstolling van onderwijzers sal
berusten bij schoolbesturen, onder

worpen aan de bekraohtiging van do
Regeering die, ingeval van weigering,
een opgaaf van voldoende rodenen aan
het schoolbestuur gevon zal. Bij het
outsiag van onderwijzors behoort
dezeifde regel te gelden ala bjj hunno
aanstelling.
d. Hot recht om scholen op te richten en te
bobeeren thans aan Stads- en Afdeel
ingsraden toegekend, worde horroepen,
omdat zulke lithamen niet in do eorsto
plaats worden gekozen met bet oog op
de bolangen van de Opvoeding, en der
halve menigmaal onbevoegd zi.ju om
die te bohartigen.
e. De oprichting van sebolon door ledon van
bet publiek behoort to worden verge
makkoiijkt door don vorm van aan
zoek to vereenvoudigen.
f. Inspecteurs ~an Onderwijs behooren do
bevoegdheid to bezitten in do Hol
landsobe zoowel ala in do Engolscbo
taal to inspecteeren.
g. Uwo Commissie scht hot wenschelijk dat
voor hot togenwoordige do gesctiiede
nis van Zuid Afrika niet in do vakken
van onderwijs zal wordon begrepen.
ii. Zij meent dat do tijd gekomen is, dat hot
stolsol van individueelc ini~pectie van leer
lingen als verouderd behoort vervangen
lo wordon door kiasseninspeetie, omdat
do onderwijzer do beste beoordeelaar
is van do vordering, die elke boning
heeft gemaakt, en dat do inspcctio
plaats vindo slechts gedurendo ééne
m’~and des jaars.
i. Uwo Commissie acht h~t noodig dat or
oeno of andere macbt behoort to staan
tus~cben hot Department van Onder
w~js en do Schoolbesturen.
Daartoe ziju voorgesteld :—
1. Een Minister van Onderwijs.
2. Eene Staande Parlementaire C’ommissie van
Onderwijs.
3. Permanente Selcoolbesturen.

Ten twoode sal men, door do Staats-toelagon
to bohouden, in staat worden gostold moor, en
in sommige opzichton dogeljjkor scholen te
stichten, on ook oene rnimero voorziening to
makon voor do opvoeding van armo kindoren
tot onzo Kerk b’~hoorendo.
Wat echtor pleit togon do door de Regeering
gesubsideordo scholen is, dat men alzoo niet
goheel on al bevrjjd wordt van Staats-inmeng
ing, daar hot ni~t meer dan billjjk is dat, waar
do Staat ondersteuning geeft, h~j ook in do
gelegenheid gesteld worde to oordoelen of de
toelaag behoorl~jk wordt bestood.
Dit laatsto bozwaar valt geheol en al wog,
waar men able Staats-toolagon laat varen on
scholen sticbt, die geheol onafhaokel~jk van de
Regeening 4jn; ook son men daardoor scholon
verkr~jgen waarop do godsdienst on do leer der
Kork b~hoorl~jk wordon behartigd on
moedertaal hare rechtmatige plaats innoemt.
Hot client eehtor door do Vorgadoring in
ernstigo overweging to worden genomen
of in eon sarnenleving als do onse hot isoloment
van èèno sectie bevordon]jjk sal z~jn tot do
wolvaart van ons yolk.
Ook is hot eone ernstigo vraag, of wij goreod
sullen zijn do geldolijke verantwoordelijkhoid
vereischt tot do sichting van vnijo scholon to
dragon, aangozien hot duidelijk is, dat w1j go
roepen sullen worden tot groote opofferingon
torwillo van onzo Taal on onze Kerk, die op do
door do Regeoring ondorstoundo scholen niet al
toos tot haar recht komen. Daarentogon is hot nit
moor dan eon voorbeold reeds duidelij k gobleken,
dat do stichting van Kerkscholen goen onmogo
lijke zaak is, on dat genoegzame bronnen van
rnkomsten spoedig worden ontdekt waar oene
zaak van zoo grooton e’nst on zoovoel beteekenis
voor ons nageslacbt in den naam dos Hoeren
wordt ondernomon. Weshalve spreken wij do
overtuiging nit dat, indion do Kork daartoe go
drongen wordt, do loden niot zullen terug
doinzon voon do offers, die van hen zullen
govraagd wordon

B.—SECTARICHE SCHOLEN.

Beschrijvings Punt 22 kan uwo Commissie
niet aanbevolen.

In geval w~j do gowonschte verandeningen in
hot bestande Onderw~jsstelsel niet kunnen
verkr~gon, en hot bepaald noodzakolUk wordt
one daaraan to onttrekken, dan dient bepaald te
worden
(I) Of w~j eenvoudig allo Staats-toelagen
sullen laten varen, dan wol
(2) of wü aandringen zullon op Staats
toolagen san Sectariecho Scholen.
Wat hot laatste beireft, diont in ainmerking
to worden gonomen, dat leden van onzo Kerk
alzoo eon aandeeb kr~gen aan het geld, dat door
hen b~j w~jzo van bolasting in do Staatskas
gestort wordt, torwiji in hot eerste geval z~j niot
alleen do gewone bolastingon zullen moeten
opbrngon, waaruit ook do Rogeonings scholon
onderstound worden, doch bovendien hunno
eigene scholen sullen moeten onderhouden.

GODSDIENST ONDERWIJS.

HOLLANDSCH ONDERWIJS.
(Zie Beschrijvings Punt 34 en 35.)
Hot is onze diopo ovortuiging, dat allen die
in dit land wonen do boide hoofdtalon behooren
machtig to ~ omdat niets meer schadel~k is
voor do gewenschto samonwerking van alle aecties
der samonleving dan onbokendheid van do eeno
met do taal die door die andere ~esproken
wordt, weardoor ala van self eon onoverkome
lijke slagboom tu~schen die boido won’t
gevormd.
Volgens do tegenwoordigo Schoolrognlaties
kan eon van beide talon ale medium van ondor
wUs voor eerstbeginnenden worden gebrnikt.
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In do hoogoro k1as~en is Engelach in do
prakt~jk hot eonig medium met hot oog op de
examina waar hot Hollandsch zeor stiefmoedor
lUk wordt behandeld.
Wij meenon echter dat do vrjjheid om
van beide talon to gobruiken in do lagere
hlasson veolal een doode letter is met betrek
king tot hot Hollandich. Hierin behoort ver
andering te komon
(a.) Doordat Schoolcommissieb gebruik
makon van do vrijheid aan haar ver
loord.
(b). Doordat bjj do inspektie beide talen op
goI~j~en voot zullen worden behan
deld.
Verder meent awe Commissie dat b~j do On
derw~jzers examina (behalvo voor Inboorlingen)
eon grondig onderzoek in de Hollandsche taal
behoort to worden ingosteld, on oindelUk vor
wijst zij naar do aanbovelingen in het Rapport
dor Commissie over Opvoeding van 1894.
(III.: 2 en 3) luidende als volgt :—
“Indien hot ondorwijs in do moedortasi tot
zijn recht komen zal dan dienen zekoro vakken,
bij name do Hollandscho Grammatica en
Aardr~jkskuude, en waar do leerlingen tot onzo
kerk behooren, ook hot Godsdienstonderw~js
door middel van die tail to worden mede
gedeold. En ook is het zeer weuschelijk dat
onze Gezangen en Psalmon in zulko scholen
wordon gozongen.”
“Waar bovongenoemde vakken door middel
van hot Hollandech zijn gedoceerd moot nood

port.

Aiuendement

hebben,

Noemen w~j ons met hoogachting,
Uwe H. Erwi. Dienstw.
Dionaren en Brocders,
A. MOORREES, Voorz.
A. MURRAY,
C. F. J. MULLER,
B. P. J. MARCHAND,
D. J. PIENAAR, Ast,.

G. F. MARAIS,
J. P. VAN HEERDEN,
D. WILCOCKS,
P. J. CILLIE,
J. J. SCHOEMAN.
J. U. VAN Wvi~,
Secretaris.

I-let eeii~te dccl onder hoofd. GRIEvEN. wordt gelezen.
Ds. J. (1. Revueke. OilclerSteunAi dOor Ds. 0-. Maeder. steit voor dat do
be’~piekiri~z ~ an do zaak van t Ondeiwrj~ met ~e~loteu (leulen zal go
sehieden.
Ret wordt door do Vergadering niet goedgekeur(i.
Na ~eene breedvoerigO toeiichting van de zaak door (loll Assessor, doet
Ds. B. Marchami gesecondeord door Ps. W. A. Aiheit hot volgende voorstel
Be Synode betuige hare iustemming met wat or voorkOlnt Oll(ler I.
GRIEVEN, van ~t Rapport der Commissie over Opvoeding en Onderwijs.”
Rierover spreken Di. H. Pienaar. B. Marchaud. A. I. Steytler, A. .J.
Pepler. en Oudd. P. .J. Cillie en J. 1V[. Fraser.
Na do pauze nemen nog aau (10 diseu~sie (1001 Di. J. Hauman. W. [1.
Boshoff, 1). S. Botha. B. .T. Pienaar Rz.. J. 1-I. van Wijk, J. I-I. Neetlili.ng Hz.
J. R. Hugo. fT. van Broekhuizen. P. Perold, B. Wileocks. .1. G. J. Krige
B I-I Cilhiei~ J C du Ple’~sis A Fauic en (iudd A G Vis~oi Eciw
13. Pienaar. A. Meiring. A. C. Meyer en B. Giidenhuis.
Inrnjdtlels dient 1)s. P. v. d. Merwe ouciersteund (loOr 1)5. J. C. Revueke
(lit Ameudein ent in
Doze Veio(idleilllo (TO Gii von (1001 (Ic Commis’~ie ovei ‘t Oudeiwijs
als do voornaamste oorzakeu van (10 bestaancle oiitevredenheid, genoomd.
overwogen hebbende, oordeelt dat zij welgegroud Zi~I~ Cii nit den weg
behooren geruimd to worden.”
V

Voorstel re Rap

zakolijkerwijze aan Kaudidaton bjj do Elemen
tairo en School Hooger Examina golegenheid
gegevon worden do vragon daarin gesteld ook
in hot Hollandsch to beantwoorden.”
Wat aangaat Beschr~vingspunton 38 en 40
verw~jzen w~j awe H. B. Vergadering naar do
aanbevolingen van do Synodale Commissie.
Nog wenscht awe Commissie opniouw voor
do aandacht der Synodo to br~ngen de wonsche
l~jkheid, dat naast hot tegonwoordig Matricu
latie examon eon ander examen zal wordon
ingestold van gel~jke waarde, en dat als “eind
examon” golden zal voor hen die goon woton
schappel~jken curios wenschen door to gaan.
Hopende hiermedo aan de taak ons door awe
H. B. Vergadering opgedragon voldaan to

55
Bi~ de stemming vereenigt de Vergadoring zich met het Amendement. Amen~I. Aange.
Afwezig zijn geweest Di. 0-. F. van Lingon, B. Steyn on R. Barry, do 11O1I1~fl.
twee laatstgenoemclen wogen.~ krankhoid.
Yerlof wordt gegeven aan cleu Preclikant van Steytlerville en aau den Vorlof vau Al
Preclikant en Ouderling van Namaqualand. om morgon. Vrijdag avonci, aan wczigheid.
Ouclerling A. 0-. Visser om Maandag avond o.k. en aan don Preclikant van
Hope Town. om Dinsdag. den 17(1011 (lezer. naar huis torug to keereii.
Na hot lezon clor Klaclnotulen. wordt hot clankgebecl door Us. 13.
Marchand goclaan.
Geresunieercl. en onclerteekonci op hedoi~ den l3don November, 1903.

ACHTTJENDE ZITTING.
Vrijdag, 13 November, 1903.
Do Moderator laat zingen Ps. 146 : 4, en vraagt Us. A. F. Malan het
gebed to doen.
Do Notuleii van (10 vorigo zitting worden gelezen, goedgekeurd en
onderteekencl.
Met ‘t oog op hot gewichtigu’ work dat hog voor do Vorgadering is, worcit
besloten Art. 63 “Do Yorga~’. i~. g zal met langer clan 28 dagen cluren,” op h~i~j~’~an ~i
to hoffon.
63.
Eon voorstel om avondL~_ilgen to hebben, wordt verworpen.
D~ Predikant vail Stollenbosch vraagt of do Kerkeraad van Stollonboseli, 1~ Secundi loden
aangozion zijn Oudorling na hot genomon bosluit in do zaak vail I-I. Marais ~‘
~o~hi
togon do verkiezing van Ds. Roos, do vergadering heeft vorlaten, ‘t recht
heeft eon Seemiclus naar do Vorgacloring’ to zendon? Daar dit ook hot geval
is met den eersten Ouclerling vaii Kaapstad, wordt doze zaak naar do Rechts
Commissie verwozon, die zoo spoedig mogelijk advies in dozen g’even zal.
1-let tweecle clod van ‘t Rapport vail do Commissie over Opvooding en Verder behande
Oiidorwijs, komt tor sprake.
hug van Rapport
Wat do Commissie hior, onder A, Verbeterin~j van het bestaande stelsel, ~r O~o~’°
on B, Sectarisclie &holen, rapporteort, worclt gelezen.
Sectarisohe
Aan do thscussie die hierovor gevoercl wordt. nomon clod: Di. 0-. A. Soholen.
Maeder, 0-. Murray, J. W. Louw, J. H. Neethling’ Rzn., W. B. Joubert. S. J.
Perold, H. 0-oyor, de Assessor, en Ouderlingon 0-. i3ruwer, en 13. Brummor.
Als Motie van Orde stelt nii (10 Actuarius hot volgonde voor : ‘~ Ten Resluit.
eindo do zaak to bespoedigen, bosluite do Vergadering zich voor hot tegen
woordige nog to llOu(lOll aan ‘t tegonwoorclig’o stelsel van Onderwijs, en
hare aandacht to wij don aan do noodige verboteringen van (lit stelsel.”
Bit wordt dadeiijk aangonomen.
Do Vergadering 1)ospreokt nu die noodzakciijke verbeteringen van, en
toevoegingen aaii hot bestaancle stelsel.
Aaii doze (I1SCUSSi0 nomei~ (led : Oucierlingen .J M. Fraser en P. J.
(Julie, on Di. A. A. Weich, J. C. Reynoke, 0. A. Scholtz, A. I. Steytlor, J. IL
Neethling Hzn., en de Assessor.
-
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Na de pauze spreekt flog Ds. C. H. Radloff over cit punt. waarna do
Vorgadering overgaat om te stemmen over wat onder A voorkomt.
Eon voorstel wordt gedaan door Ps. A. I. Stoytlor. gosecondeerd door
Ps. J. H. Neethling, Hzu.. in A (a) tot (j~ aan to nemon, met woglating van
wat onder (g) voorkomt.
flit wordt verworpon. on do Vorgadering besluit A ça~ tot (i) aan to
nomen.
Comrni$si~
~,,
Do Actuarius met Ps. D. J. Pienaar. R.zn.. stelt nu voor : Do Vergacle
Waakzaa~7beid ring besluite cone Gommi.ssie ran Waa/czaamheid to benoemon, bestaancle
Onderwijs.
ult zeven ledon der Synodo cii twee dor Thoologiseho Professoren, aan welke
Commissie opgedragon wordt, to waken voor do bolangen van onze Kork
in geval door het Parlement ingrijpendo veranderingen van hot tegenwoordige
stelsel van Onderwijs worden voorgosteld. Ook wordo het aan haar opge
dragen bij de volgende Synodale Vergadering, indion or vóór dien tijd door
‘t Parlement niets is besloton. to rapporteeren over do wenschelijkhoid van:
a. Eon Minister van Ondorwijs.
b. Eene staande Parlementaire Commissio Tan Ondorwijs.
c. Permanente Schoolbesturon.
Hierover spreken Ouderlingen G. Joubort. P. Michau, C. P. Liehenberg,
P. Cillie, en Di. W. A. Aiheit. P. Pienaar. G. F. Marais, D. .J. Pienaar Rzn..
0-. Murray. (1-. A. Maodcr. 13. Marchand. 0-. Malan. do Actuarius cii do
Assessor.
Bij do stemming wordt dit voorstol met cenparige stonimen door do
~Tergaderi1ig aangonomen.
Naar aanleiding van B (1) on ç2) van ‘t Rapport, komt voor do Vergade
ring eon voorstol van Us. J. H. van Wijk, gosecondeord door Ds. U. Marohand,
en luidende als volgt:
“in goval wij dc gowonschto voranderingen in hot bostaande Onderwijs
Kerk Sehoku.
stolsel niet kunnon verkrijgen, dan zal hot als besluit der Synodo staan,
dat do tijd voor do stichting van Kerkseholen met of zonder Staatstoelage,
is aangebroken.”
~d ~ Royneke
Hot volgende
ingodiond
Amendement
:
Doze Vergadeiii~g
wordt door Ds.
besluito
D. S. dat
Botha
‘t Parlemont
met Ps. J. per
C.
~.

Memorie verzocht zal worden do Wet op Ondcrwijs alzoo to wijzigen dat
Staatstoelagen, gelijk staande met toolagen nu aan Onsectarische Scholen
gegoven, ook aan Kerkscholen kunnen gegeven worden waar men zuiks
begeert.”
Aaii. do discussie, die volgt nemen dccl: Do Actuarius. Di. P. S. Botha.
•J. H. van Wijk, 0-. Murray en D. van Velden.
Daar het tijd is om to adjourneeren, wordt do discussie verdaagd.
Verlof wordt gegevon aan de Ouderlingon van Mossolbaai on Rhodes om
heden, aan den Predikant van Jamestown on do Oudorlingon van Victoria
~Test en Quoenstown om Maandag avond, aan dcii Predikant van Rhodes en
do Ouderlingon van Steytlerville, Cradoek en Stoynsburg om Dinsdag, en
aan. do Ouderlingen van Barkly Oost en Clanwilliam om Woensdag, naar
huis terug to keeren.
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Atwezig zijil goweest : Di. F. Sypkens, P. Mbertyn. J. H. Neetliling Jzn.,
B. Steyn, R. Barry. en do Ouderling van Philipstown, de cirie 1aatstgenoemdei~
wegens krankheid.
Na hot lozen cler Kiathiotulen. doet Us. J. H. van Aarde het clankgebecl.
•O-erosumeerd en onclerteekenci 01) heclen den l6den November. 1903.

NEGENTIENDE

ZITTING.

Jiaandaç,i, 16 November, 1903.
Na ‘t zingen van Ps. 118 : 14 en gehed door Us. C. Murray, worden do
Notulen van do vorige zitting goresurneerd en ouderteekend.
Op voorstel van deii Actuarius met den Ouderling van Ceres wordt als Brief van deel
onbestreclen motie aangenomen, dat het den Scriba worde opgedragon aan neeming.
do Woduwe van wijien den heer J. A. Smuts—ons zoo plotseling door den
dood ontvallon—een brief to zenden. de ha~’te1ijke deelnoming van doze
Vorgadering met haar in hot zwaar verlies door haar geleclen, betuigende.
Eon Motie van Orde, om Vrijdag o.k. do Zittingen dezer Vergadering to Motio~vaTL Orde.
siuiten, en zoo noodig. doze week Avond-Zittingen to hebben, wordt niet
aangenomeii.
Do bespreking van wat reeds bij do ~v-origo Zitting, naar aanleiding van Verder behande
B (1) on (2~-1 vooroesteld is. wordt voorto’ezet door Di. B. Marchand. A. J van
ling van Rapport
Commissie
Steytler. A. i. Pepior, P. de Vaal, C. Radloff, Z. do Beer, den Assessor, en over Opvoedihg.
Ouclerlingon N. v. d. Merwe, J. I. do Villiers, A. Elomorus, P. J. v. d. Walt,
P. Michau on T. J. Marais.
Ondor do discussie korneii do volgonde Amendomenten ter tafol
Van Us. B. Marchand met Us. H. Goyer : “ Iii geval wij do gowensehte Eerste ~mende
voranderingen in hot bestaando Onderwijsstolsel niet kunnen krijgen, en ment.
hot bopaald noodzakelijk wordt ons daaraan to onttrekkon, late men allo
Staatstoelago varen.”
Van D~. C. Radloff met Us. B. J. van Volden: “Doze Vorgadering blijVo Tweede Amende
bij hot tegenwoordige stelsel van Onderwijs, en wachte om to zion in hoe- ment.
vorro ouze rechtvaardigo grieven uit den weg wordeu geruirnd, on do voor
gostoldo verbeteringon aangebracht, voordat wij eenigo radikalo verande
ringen zullen goedkeuren.”
Van Us. A. J. Pepler met Ouderling C. Hattingh : “Be Synodo drago
hot op aan do Commissie van Waakzaamheid om do Regeeringvoor to loggen
do Grioven en aaubevoleno Verbetoringen, volgens ‘t Rapport van do Corn
rnissio over Opvoeding en Onclerwijs, met hot nedorige verzoek do Ondor
wij swet dionsvoigons to emendeeren. Wordt aan dit yerzook goon bevredigond
govoig gogovon. dan wondo zich do Comrnissio dadolijk naar gezegde
Regeoriug, vragende, waar bogeord, Staatstoelagen, geevenredigd naar die:
vau Publieko Scholen, ook aan Kerkscholen toe to kennen. En zoo ook doze
poging mislukke. dan worde ‘t als bosluit der Synode beschouwd, dat or, zoo
veel mogelijk, Yrije Scholon zulleu worden gosticht~”
-~

-~

Motie vail Orde
re Rapport.

j\J5 M’jtio vail Orde worcit voorgesteld en aangonomon hot voorstol en
~ Amendemonten reeds voor do Vorgaclering in handen van cone Commissie

te stellen. die, na do pauze. naar aanieiding daarvan eon voorstel indienen zal.
Commissie
heBe Commissie to bestaan uit de Inzenders van Voorstel en Amende
noemd.
menten benevens Bs. A. Murray en den Assessor.
Brief van
Na do pauze leest do Moderator ecu brief van den Raad cler Evangelisehe
1elische Ke~’ken. Korken verzoekende om per Deputatie do groete dier Kerk tot oxis over to
brengen.
Besibten, dat do Raacl zal gevraagd woMen zulks per brief te doon.
Voorstel
v an
Do Commissie aau wio, vóór do pauzo do ingekomene voorstellen over
Commissie over handigd zijn, diont nu hot volgonde voorstel in :
“Met hot oog op hot
igkomen ;~or.. besluit, dat roeds genomen is, wordo ‘t aan do Commissie van Waakzaamlioid
port van Opvoed- opgodragen om, indion ‘t haar niet gelukt do gewonschto verbetering to
mgs Cornrnss,e. verkrijgen, zulke stappon to doen, als zij meent voor do holangen van hot
Onderwi~s en do Kerk wenschelijk to zijn.”
Aangenomeu.
Do Vergadering neemt dit Voorstel met eenparigo stommen aan.
(/odsdienst o~~Ret volgende punt in ‘t Rapport is GOPSDIENST ONDERWIJS (zio No. 32
dsrs’ij.c.
va~n ‘t Schema).
Hot l3eschrijvingspunt, waarnaar hier vorwezen wordt. teruggetrokken
zijnde, gaat de Vergadering over tot do behandoling’ van hot laatste punt in
‘t Rapport. riarn..’ H0LLANDSCH ONDERWIJS (zio Besehrijvingspunten 34 on 35).
Bit dccl gelezen zijnde, wordt hot door don Assessor toegolieht.
Voorsteire’tlloll.
Ds. C. Radloff. ondersteund door Ouderling J. V~ Schoepers. stolt voor:
Do aanbeveling van do Commissie over Opvoeding on Onderwijs wordo aan
genornon, narn. : ‘Ret is onzo diepe overtuiging, dat allen, die in dit land
wonon do beide hoofdtalen behooren rnachtig to zijn. orndat niets meer
scliadelijk is voor de gewenschto samenleviiig van nib secties der sarnen
loving dan onbekondheid van do cone met do taal, die door do andero
gesproken wordt, waardoor als van zeif or eon onovorkornolijko slagboorn
tussehen die beide wordt gevorrnd.”
Bs. G. F. Marais. gesecondoerd door Ds. 0-. A. Maedor heeft ‘t volgende
Amendernent: ‘-Daar hot voortbestaan van onze Kerk on onze Nationaliteit
er van afhangt, dat do Hollandsche taal tot haar reeht zal komen; en daar
dit niet geschieden kan voordat erkend wordt, dat zij cone van do twee
talon des lands is, zoo worde hot aan do Commissie voor do Opvoeding
opgedragon om. door middel van con Acto bij hot Parloment, hieraan govolg
to goven.”
Rierovor sproken Di. B. J. Pienaar Az., J. H. Neethling Hz., A. I. Steytler,
B. van Velden, 0-. A. Maedor, J. C. Reyneke, C. B. Murray, on Ouderlingen
P. J. Cillio, J. M. Fraser, C. P. Liebonborg, A. M. Moiring, J. J. Schoernan.
Aaiigenornen.
Bij do stemming wordt hot voorst~l met 125 tegen 108 stemmen aango
norneri.
~i~e~t ~°
Ds. B. J. Pienaar Az. met Oudorling P. Michau doet nu het volgencle
amina,
voorstel: “Aan do Cornmissio inzake hot Onderwijs aangesteld worde
opgedragen onderzoek to doen na~r do verandering gornaakt met betrekking
tot het verplichtende van do kennis van ‘t Hollandsch in verband met do

Hollandsch
derwijs.

On-
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Civiele dienst Examina, en dezelve onder do aandacht onzer Vertegenwoor
woordigors in hot Parlement to brengen.”
flit wordt dadelijk aangenomen.
Ds. A. G. clu Toit met Ds. C. H. Rudloff stelt voor, dat de twëecle aanhe
veling van do Commissie over Opvoeding en Onderwijs zal worden aango
nomen, nam Wij moenen echtor dat do vrijheid orn óón van beide talen to n~ l,~icle i~ten.
gebruiken in do iagore klassen voelal eon doode letter is met betrokking’ tot
‘t I-Iollandscli. Hierin behoort verandoring to kornen :—
(a) Doordat School-Commissiën gebruik maken van do vrijlieid aan
haar verleend;
(b) Doordat bij de Inspectie beide talon op gelijken voet zulleri worden
behandeld.’
Hiermedo vereenigt zich do Vergadoring.
Ds. G. A. Meader, onderstound door Oudorling Gildenhuis. stelt voor.
dat ook do derde Aanboveling dior Commissie. ‘dat bij do Oiiderwijzers
Examina (behalve voor Inboorlingen) een grondig onderzoek in do Holland
sche taal behoort to worden ingesteld.’ zal worden aangenomen.
Ook dit draagt do goedkeuring der Vergadering weg.
Ouderling T. J. Marais met Ouderling P. van der Walt wiL dat do
Aanbevelingen, waarnaar dezo Commissie verwij st (zio Rapport dor Corn
missie over Opvoeding van. 1894 (III: 2 en 3)) zullen worden aangenomen.
Do Vergadering keurt dit good.
Naar aanloiding van wat onder Nos. 38 on 40 van ‘t Schema g’evraagd Nos. 38 en 4
wordt, verwijst do Commissie over Opvoeding en Onderwijs naar do aan- van Schema.
beveling van de Synodale Commissie over doze punten.
Daar de Tuzender van No. 38 niet tegonwoordig is, en niornand gereed
is hetzelve over te nemen, zoo vervalt hot.
No. 40 wordt door den Inzender, Ds. D. J. Pienaar Rz., teruggetrokken.
Do Actuarius ondersteund door Ds. D. J. Pienaar Rz.. stelt voor dat do Ejud-Examen
laatste aanbeveling van do Commissie over Opvoeding cii Onderwijs, gelijk staan~
handelende over do wenschelijkheid van oen eind-oxamen’ naast en C1L
gelijkstaando met het Matriculatie-Examen, zal worden aangenomen, met
doze toevoeging, ‘dat do Commissie van Waakzaarnheid do noodigo stappen
daartoe zal doen.’
flit wordt door de Vergadering aangenornen.
Voorts wordt ook wat reeds vroeger, naar aanleiding van het Eerste en l3cslotene a a
Tweede Dccl van dat Rapport besloten is, aan de Commissie van Waak- ~ h
zaamheid toevertrouwd.
toevctrouwd.
Voorciat do Vergaclering van de hehandeling van dit Rapport afstapt. Rooi~c1i Kati
wijst Ds. A. D. Lückhoff op hot gevaar dat ons van den kant van do Seliolen.
Roomsch-Katholieke scholen dreigt.
Nadat eenige leden nog over deze zaak gesproken hadden, stelt do
Scriba gesecondoerd door Ds. J. W. Louw hot volgende voor: ‘Do Svnode
sproke hare sterke afkeuring uit van de schadeiijke gewoonte van leden
onzer Kerk om Iiiinne kinderen naar Roomsche Scholen to zenden. drage
do bohartiging van deze zaak aan do Commissie vail Waakzaamheid op, en
‘~

.~
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brenge haar teveiis, door middel van den i-Ierdorlijken Brief. onder do
aandacht van de loden onzer Kerk.”
Bit wordt met eenparige stemmen aangenomen.
Verlof naar huis
Verlof wordt gegeven aan (10 Oudorlingen van Sterkstroom en IJniondale
orug to Icecren. om heden avond. aau. do Ouclorliugen van Willowmore en Darling om
morgen, aan the van do Rust. Dordrecht, Elliot, Lady-Grey cii Molteno om
Woensdag. aan the van Bredasdorp, Barrydale on Rivorsdaie om Donderdag
en aaii die van hope Town, Sutherland en Portorville om Yrijdag avond
naar huis terug to keereii.
Afwezig zijn geweest : Di. L. Hugo. 0. F. vaii Liiigcn. (L S. Malan,
0. Rudman. P. .Albertijn, A. F. Malan, W. F. Marais cii R. Barry, laatstge
noerncle wegens krankheicl, en dc Oudorlingen van Middelburg, Riebeek
Kasteel en Aliwal-Noord. laatstgenoomde wegens krankheid.
Do Kiadnotulen worden gelezen en hot dankgebed door Ds. W. H.
I3oshoff gedaan.
Geresumeord en onderteekend op hecleii den l7den. November, 1903.

TWINTIGSTE

ZITTING.

Dinsdag, 17 j’~Tove~j,ibei. 1903.
Na ‘t zingen van Ps. 100: 1, 3 en gebod door Ds. U. Rabie. worden do
Notulen van de Zittirig van gistereu gelezen. goedgekeurd on onderteekenci.
Broederlijk OnDo eerste Predikant van Wellington gosecondeerd door Ds. C. D. Murray
derlioud.
stelt als Motie van Ordo voor. dat do Morgen Zitting op morgen, Woensdag,
volgens Wet, aan eon Broedorlijk Undorhoud zal gewij d worden.
Do Vergadering vereenigt zich met dit voorstel, en Ds. A. Murray wordt
gevraagd het Onderwerp voor hot Br. Underhoud to iioemen on in te leiden.
Rapport CommisRet RAPPoRT VAN BE C0MMIsSIE IN ZAKE EEN ALGEMEENE SYNODALE
sic re Mg, Syno- ZENDING C0MMISSIE is voor do Vergadering.
dale Zend, Corn
naissie.

Aan den HEw. Moderator Synodi—
HEw. Hoer!
Ingovolge hare opdracht heeft uwe Com~
de eer hot volgende te rapporteeren :—
1.—Voor hot beginsol van een Algomeeno
Synodalo Zending Corn. is uwo Corn. eenparig
goweest, en do aanname daarvan worst uwer
vergadering aanbevolen.
11.—Hot volgendo schema voor de samon
stelling en werkzaamheden van zoodanige Corn
missie wordt hierrnede aanbevolen
(1) Aan de Aig. Syn. Zend. Corn. zal
worden opgedragon do behartigiog van al hot
Zendinework onzer Kork.
(2) Zij zal bestaan nit elf loden door de
Synode to bonoemen, en zal (minstens drie
maal ‘a jaars) op door bar vastgestelde dagen
vorgaderen.

(3) Uit de leden dozer Algemoene Corn.
zulle~ drie Sub-commissien worden benoomd,
van drie leden elk, aan welke de bohartiging zal
worden toovertrouwd van do belangen (a) van
hot Binnenlandsch Zendingwerk; (b) van het
Buitenlandsch Zendingwerk (bezuiden do Zam
besi); en (c) van hot zendingwerk benoorden
do Zambesi, thans order bestier van do P.Z V.,
(Nyasa Zending.)
(4) De Sub-commission zullen naar eisch
van omstandigheden vergaderen, en aan do
Algomoono Corn. verantwoordelilk zjj n.
(5) Uit do loden van de Algemeene Corn.
zullen twee ex-officio leden worden benoemd
voor elk der volgonde besturen : (a) do Cura
toren van bet Opleidings-Instituut te Wellington,
die tegelijk een Corn. van Toezicht o~or al bet
werk van den V.Z.B. zullen ziju, en (b) do
Curatoren van do Zending school to Worcester.
IIT.—In zake het personeel dozer Corn.
meenen wij dat do beste samenstolling zal
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worden verkregen door de benoorning van drie
vertegenwoordigers van den Binnenlandschen
werkkring, drie van den Baitenlandachen
werkkring, en drie van den werkking der P.Z.V.
met do toevoeging van zooveel ledora meer dan
dienen zullen om bet getal der Corn. op elf to
brengen.
1V.—In zake de aanstelling van eon Alge
meonen Zending Secretaris doen wij do voigende
aanbevelingon :—
(1) Hij zal ox officio lid en Scriba der Alg.
Syn. Zend. Corn. ziju, en secretaris der ver
schillendo Sub-commissien. (Voor do Binnon.
landseho Zending zal, inthen hot noodig
geoordeeld worth., eon Huip secretaris door do
Algemeene Corn. worden aangesteld.)
(2) Zjjn silaris zal door de Aig. Corn. worden
vastgesteld, en zal govonden worden nit do vol
gende fondson P.Z.V. (drie-tienden), Buitenl.
Zend. (drie-tienden), Binnenlandsch Zend.
(twee-tienden), Opleiding Zend. Kandd. (een
tiendo), Synodale Fonds (een.tiende). Bij bet
salaris van den Zend. Seer. zullen worden go
voegd bet salaris van eon kierk en do huur van
eon kantoor.
(3) Totdat do Synodo andere schikkingon
zal hebben gemaakt zal hjj Penningmeester z~jn
van bet P.Z.V. Fonds en bet Ponds voor do
Opleiding van Zending Kandd.
(4) RU zal aanspraak bebben op pensioen nit
bet P.]?. Fonds, zullende daartoo het Synodale
Ponds of do Zendingfondseu jaarljjks £10 ten
zjjnen behoove daarin storten.
V—Ms reglement voor do besturen onder
punt II (5) van dit rapport genoemd stellen w~j
het volgendo voor :—
A.—Het OPLEIDINGSINSTITuuT to Wellington
zal onder hot beheor staan van een Commissie
van vUf Curatoren, door do Synode te benoe
men, waarvan minstens twee tevens loden der
Aig. Syn. Zend. Corn. zullon z~jn.
B.—De ZENDIN050HO0L TE WORCESTER zal
onder hot beheer staan van eon Commissie van
vijf Curatoren, door do Synode te benoemen,
wear van minstons twee tevens loden van do
Aig. Syn. Zond. Corn. zullen z~jn.
C.—(l) Do VROUWEN ZENDING BOND zal
staan onder toezicb van do Curatoren van bet
Oploidings-instituut, en zal in do keuze van
werkkriogen en do aanstolling van arbeidsters
in overleg met do botrokkene Sub-Cornmissii~n
haudelen.

(2) Alle rekoningen van Inkomst en Uitgaaf
zulien jaar1~jks b~j hot Kerkekantoor ter publi
catie worden ingediond.
(3) Goon vastgoed zal door den V.Z.B.
worden gekocht dan met toestemming van de
Alg. Syn. Zend. Corn., en alle transporten van
vast eigendom zullen voor on ten behoove van
do N.G. Kerk van Z. Afrika gesehieden.
VL—Moge do Synode tot do aanname van
bovenstaande aanbevelingen besluiten, dan
zouden do volgende voranderingen in hot
wetboek moeton worden gemaakt :—
1. Woordel~jke veranderingon : bet moor
v)ud door bet enkelvoud te vervangen in Art.
202, 203, 204, 205, 206, 207f, 211, 215, Aanb.
XXIV.
In Art. 217 wordt “Synodale” veranderd in
“Sub.”
2. Zakel~jke veranderingen:
a. Art.. 203 wordo g~sehrapt en hot nieuwe
reglernont voor do Aig. Syn. Zend. Corn.
hier opgonomen.
b. Na Art. 204 wordt bet reglernent onder
punt V van dit rapport opgenomen.
c. Art. 204b worde gesehrapt en ondor Art.
204d worde ingovoegd
“Do Zendelingen in ‘t gebied der P.Z.V., z~jn
van dezo bepaling uitgozonderd, vallendo z~j
onder hot desbetreffende reglement van do
d. Hot reglement voor den Aig. Zend.
Secr. worde op eon geschikte plaats in
hot wetboek opgenomon.
a. Hot Reglement voor do P.Z.V. (zie
Bjjlage Kerkwelton pag. 11) wordo
geschrapt
W~j hobben do oer ons te noernen,
UFT. Eerw. Dw. Dienaren en Broeders,
ANDREW MURRAY, Voorz.
J. H. NEETHLING,
P. V. P. MERWE,
A. F. Louw,
G. A. SCHOLTU~.
S. J. PEROLD,

D. G. J. Roux,
D. C. S. GROJIEELAAR,
S. P. HELM,
D. S. BOTHA,
GEO. S. MALAN, Sec. -

-

Nos. I, II en III, over de aanstelling en samenstelling van een
Algemeene Synodale Zending Commissie, worden gelezen.
Na korte discussie worcien I en II door de Yergadering goedgekeurd,
met cleze wijzig-mg, dat do woorden “minstens driemaal ‘s jaars” onder
II ~2) wordon weggelaton. cii HI wordt als eon wenk door haar, aaiigenomen.
IV flaiidelt over do a~mste11mg van ccii Algerneene Zending $ecretaris. Mg. Zend. Sec.
Na ccii korte diseussie, waaraaii deelnernen Di. : J. H. Neethling I-Iz., retaris.
A. I. Steytler, 1). J. Pienaar Az.. J. 0. J. Krige en 0-. A. Macden, wordt h~t Besluit re Mg.
volgend beshuit genomen : “Dc Synode keure good do benoeming van eeneu Zend. Secretaris.

Mgemeeneu Zending Secretaris die eon Leeraar onzer Kerk en lid van do
Algemeene Zending Commissie zijn zal.”
Wat verder onder IV. voorkomt wordt, na cliseussie door Di. B.
Marehand, A. Murray, P. Pionaar, G. A. Maeder. W. A. Aiheit, A. I.
Steytler, G. Murray. den Assessor, den Seriba en den Actuarius. met do
volgendo veranderingen, aangenomen
Salaris V. Mg.
(a) Onder IV. (2) ‘twee-tienden “ na “Opleiding Zend. Kandd.” en
Lend. Secretaris. weglating van do woorden “Synodale Foncis, een-tiende.’
(b) Onder IV. (4) weglating van (10 woorden “hot Synodale Fonds of”
en veranclering van “jaarlijks £10” in “£50 als inlegpenuingen en jaar
lijks £5.”
Ds. J. du Plessis
Voorts besluit de Vergadering, met eenparige stemmen. Ds. J. du Plossis
~r.~t~oci
tot Algemeeiien Zending Secretaris to benoemen.
Wat oncler V., A, B en C (1). (2) en (3) voorkomt, wordt dadelijk good
gekeurd.
Dc onder VI.. (1) en (2) voorgesteldo wetsveranderingen worden in
handen van de Commissie van Revisie gesteld, naclat eerst do volgende
verandering onder 2 (c) aangebraeht is : “benoorden de Zambezi” in plaats
“der P.Z.V.” en weglating van de woorden na “uitgezonderd” ; en do
toevoeging van de woorden
“Zie Bijiage Kerkwetten pag. 11” na 2 (e)
gemaakt is.
Aanb. xxiv. v.
Eindelijk wordt nog Aanbeveling XXIV van hot Wetboek alzoo go
t Wotboek.
wij zigd, dat do Registers daargenoemcl. aan den Zaakgelastigde zullen
worden opgezonden tor bewaring in ‘t Archiof.
Ri) )ort v Coin
Na de pauze gaat do Vergadering over tot do behandeling van hot
ov~r’ de Normaal Rapport van de Gomm2ssie ovei do Normaal School.
.

School.

Den Hoog Eerw. Moderator Synodi.
Uwe Comrnissie beef t in bohandeling gohad
(1) Het Rapport der Curatoren.
(2) Het Rapport van den Rector.
(3) Be8chr~jvingspunten 36c, 37 en 39.
Do informatje en hot advies waarvafl uwe
Commissie te Synode dionen moot, vindt uwe
H.E. Vergadoring in hot hiercolgende besluit
waartoe zij (do Comm.) gekomen is na do noo
dige informatie te hobbon ingowonnen en na
eene breedvoorige discussie. Hot besluit luidt
aldus:
“Do stukken botrokkelijk do N. School on
in verband daarmede beschrijvingspunten 36c,
37 en 39 zorgvuldig overwogen hebbende, is
uwo Commissie tot do volgonde conclusiën
gekomen :—
Dat do N. School thaiis niet ten ~ol1e aan hot
doel beantwoordt waartoe zij word opgericht.
Hot gotal kweekelingen is zeer laag gedaald.
Dat dit zoo is wijton wij o.a. aan do volgende
oorzakon:
a. De onaantrekkolijkhoid van bet ondor
wjjzersambt en do rninder schoono vooruit

zichten daaraan verhonden in vergel~jking met
andere professiën.
b. Hot in het leven roepen van Opleiding
scholen hier in de Kaspatad en te Wellington
waardoor onnoodigo en nadeelige concurrentie
met de N. School is ontstaan.
c. Hot onvoorzichtig versproidon van on
gunstigo en soms ongegrondo opiniën omtrent
genoemde iarichting.
d. De onwenscheljjkheid van onder tegen
woordige ometandigheden de Kostinrichting en
de Dagschool onder eon en hot zelfde hoofd to
hebben.
Daar or ecliter naar hot oordeel uwer Corn
missie groote rnoeil~jkhedon do uitvoering van
de voorstellen in bovengenoemde Beschrjjvings
punten vorva~ in den weg staan, heoft 4j geene
vrjjrnoedigheid do aauneming or van (voor hot
tegenwoordige) aan to bevolen.
Doch 4j geeft aan do hand :—
(1) Dat aan het Curatoriurn instructie worde
gegeven de Kostinrichting van hot N. College
en do eigenljjke Dagschool te scheiden, en
onder een ander hoofd te plaatsen, dat in z~jn
beheer dier inrichting do han~en vr~j zal hebben
en rechtstreeks aan hot Curatoriurn verantwoor
deljjk zal z~jn.
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(2) Dat aan bet Curatorium dor N. School
te zamen met de Synodalo Commissie volmacht
worde gegeven om, indien zuiks gedurende bet
reces no~dzakeljjk wordt, eonigo stappen to
doen, die z~j noodig achten.
Voorts, wat aarigaat do klacbt over ongenoegzaam onderw~js in do Roll. taal heeft uwe
Commissie bovonden, dat die gegrond 15 wat
betreft de Model School maar niet hot College
In do Model School begint het onderwtjs ~
Hollandsch met Stand. IV. Uwe Commissie ~S
van oordeel dat dit reeds moot gescbi~den met
Stand III.
Hopende biermede aan de taak ons opgedragen voldaan to hebben~ noemen we ons met
hoogachting,

Uwe H.Eerw. Dw. Dars. en Broeders
A. I. STEYTLER,
Voorzitter.
(met ~oorbehoud) J. C. REYNEK~,
~ MURRAY
D. J. PIE ~AAR Azw
N. ~. D. MERWE.
D. .~. LE R. MARC HAND.
T. ~. HOFMEYR.
(met voorbeboud) G. J. HUt~0.
(wet voorbehoud) J. I-i. VAN WIJK,
Secrotaris.

Na golezen te ziju, wordt bosloten (lit Rapport met geslotene deuron on
in Comité-Generaal te behai~delen.
Intussehen wordt het Rapport van do Rechts-Comrnissio over eon
Secunclus lid in plaats van do Oudd., die na hot besluit der Vergadering in Secundi leden v.
do zaak van I-I. Marais tegen do Verkiezing van Ouclerling Ds. Roos’, de Ds. Roos en
Vergaclering verlaten hebben. gelezen.
Op voorstel van den Predikant van Victoria-West goseconde~rd door 1?eclits Commis
den Ouderling van Alexandria, wordt hot eerste dccl van cut Rapport, dat ~
over eon Seci.mdus van den Ouderling van Stellenbosch handolt, atm
genornen.
Muller.
Voordat hot tweede dccl van tht Rapport. dat over den Secundus van
den eersten Ouderling van Kaapstad hanclelt, ter sprake komt, dient Ds. A. Voor~te1 van Re
L Steytlor zijw voorstel van Revisie, waarvan vroeger keunis is gegeven, i~-i. viSie.
Dit wordt gesecondeerd door Ps. A. Murray.
1)s. U J. Pienaar, A.z., met Ps. W. A. Alheit heeft hot volgendo
Amendement : Geen Revisie in doze zaak worde toegestaan.”
Ret Amendement wordt besluit der Vergaclering.
Naar aanleiding van het tweede dccl van ‘t Rapport der Rechts-Corn- Revisie niet toe
missie stelt nu dc Actuarius, ouclersteund. door den Assessor, voor: ‘-Do gestaun.
Synode verklaart, dat do Secuudus van den eersteu Ouderling van do Kaap
stad het recht heeft zijne plaats in (10 Vergaclering in to nemen.”—Aange
nomen.
Hot Rapport afgehancleld zijnde. ontvangt do Commissie den (lank cler
Vergadering.
Ret Rapport van do Commissie over de Normaal School wordt nu, Rapport Commis
zooals besloten, met geslotone deuren en in Coi~ité-Generaal hehancleld.
Normaai
Er volgt eene breedvoerige diseussie, waaraan. deelnemon Di. J. S.
Hauman, A. I. Steytier, J. W. Louw en 0-. Murray, die nog aan ‘t woord is,
als het tijcl is orn te acljourneeren.
Met eenparige stemmen geeft d.c Vergadering hare instemming met ‘t
volgende voorstel te kennen:
‘-Daar door (10 Aanstelling van Ps. J. clu Plessis tot Algemeenen Voorstel re af
Secretaris der Zending, de Preclik ant van Stellenbosch als Secretaris der ~ ~
Buitenlandsche Zencling Commissie aftreedt, zoo wenscht deze Vergadering ing, Ds. JR
te bock te stellen hare innige dankbaarheid jegens dozen Broeder, die in Neethling, Han,
-
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genoemde betrekkillg gedurende cone lange reeks van jaren ouze Kerk
onschatbare diensten heeft bewezen. Ret is de bede der Vergadering~ dat
het loon op den arbeid met zooveel toegewijclheid aan do uitbroiding van
Gods Koninkrijk hesteed, moge zijn de verzekering. dat veleii. zeer velen.
uit do Heidenen zijn toegebraeht tot ‘t getal dorgenen. die zalig worden.”
In gevoelvolle woorden erkent dc Predikant vai’ Stellonboseh do hooge
waardeering van zijne diensten door dezo Vergaderiiig.
Een Protest van Ds. B. P. .J. Marehand. waarvan vroeger kennis is
gegeven, tegen hot besluit der Vergadering in do zaak van H. A. Marais
tegen do verkiezing van Oudorling Ds. Roos. wordt thans door hem
ingediend.
Protest tegen het besluit der Synocle in do zaak van Den Hoer H. A. Mcora’is tegen den Kaapstadschen
Ring met betrekking tot do verkiezing van .Ds. J. Roos als oudel’ing der gerneente Kaapstad.
Do ondergeteekende, wenscht hiermede beseheidenlijk to protesteeren tegen hot besinit genomen
in bet appel van den Heer H. A. Marais tegen de uitspraak van den Kaapstadschen Ring, op
Woensdag den ilden November, 1903, (a) daar volgens het gevoelen van de Rechts Commissie, die do
Synode met advies in dezen gediend heeft, yr geen wetsartikel is dat van toepassing is op do verkie
sing van eon leer aar tot ouderling eener gemeente
(b) daar, naar zijne meening, Art. 14, (4) in het onderhavig geval riiet han worden toegepast.
(c) daar, volgens do uitspraak der thjnode eon emeritus leeraar, of leeraar die de Kerk in eon
andere capaciteit dan die van een dienstdoenden predikant dient, geen lidmaatsreehten bezit,
daar goon zoodanig lee~aar do macht bezit eon attest in te dienen die niet onder is dan 1 jaar
en zes weken, tenzij hij in hot eerste jaar zijner bediening aftreedt (Art. 139.)
(ci) daar, volgens Art. 3~8 een leeraar als lidrnaat wordt beschouwd van do gemeonte waarin hij dv
laatste tweejaren gewoond loe~ft, en van zoodanige gerneente eon bewijs van Godzaliges~ wandel
—indien noodig—eisohen han
B. P. .T. MAROHAND.

Do volgende Commission worcien benoomd
Algemeene Zending Gommissie : Di. A. Murray, J. H. Neethling, Hz.,
Prof. Hofmeyr, Prof. Marais. Di. J. R. Albertijn, W. A. Aiheit. D. S. Botha.
S. J. Perolci, 0-. S. Malan, J. du Plessis (A1g. Seer).
Opleid. School,
Guratoren der Opleiding School, [Vetlington: Dr. J. II. Albertijn. A.
Wellington.
Murray, W. A. Joubert, C. Rabie. 0-. S. Malan.
Zending School,
Guru toren Zendingschool te T’Vorcester: Di. I. F. A. (TO Villiors. J. R.
Worcester.
Albertijn, W. A. Alheit, D. S. Botha. ,T. du Plessis.
~Arbeid longs d~
Gommissie over Arbeid langs den S~poorweg: Di. 0-. A. Seholtz. D. J.
Spoorweg.
Pienaar Az.. P. v. d. Merwe.
Zend.
Gom’inissie vow’ Zending wider Israel: Di. D. J. Pienaar. Rz., F. X. Roome.
Israel.
A. McGregor.
o voeding
Gommissie over Opvoedin.g: Di. A. Moorees, B. P. J. Marehand. -W. A.
Joubert.
Normaal School.
Gommissie over de Normaal School: Di. A. Murray. D. J. Marehand,
W. A. Joubert, A. D. Lückhoff. A. I. Steytler. J. P. van Heercien, Br. L. de
Villiers, (Thesaurier).
Zendelings .E~rGommj.c,qje Exaininalor Zenendelings-Examen (We.stelijlc Deel) dei’ IiZerlc:
Primarii: Di. C. Rabie, W. A. Joubert. J. 0-. J. Krige, J. R. Alhertijn, 0-. J.
Hugo. Secundi: Di. P. Pienaar, A. F~ Malan. D. Botha, I, F. A. do Villiers.
0. Malan.
Commissien be
noemd.
Mg. Zend. Com~

~

AdniLss/e R.z~anien
lot ~t Theol. Seminauiuni
: Pr/mar/i : Di. J. FT. flofnicyr. arnem‘~‘~
)
)•
to~ .Ph~oI.
A. Moorrees. .J. 1. vaii 1-leerden, D. J. I ienaar, Az., 1). P. J. Marchaiid. D. J. Scii~,
Marchaiid, N. J. J3rummer. iS1ecu’ndi: Di. W. A. Joubert, (I. F. Marais. G. S.
Malan. I. F. A. do Vilhiers, W. A. Aiheit, A. F. Malan. A. McGregor.
Gommtssu’ i oor ,S~pectale Bvanq F, ediA ing
Di J R Alboitiju U F spe~Lalc Lzang
Marais. 11. v. d. Merwe, A. F. Louw.
I’1~dikiflL1
Comiiii~ie van RevLs-ie: Di. A. Moorree~, U. A. Scholtz, J. P. van ileerdeii. Corn. r. Ii-evicic.
B. J. Pienaar. Az., D. S. Botha.
Conniussie voor Tralctaat- Verspreulin1j: Di. J. R. Albertijn, U. F. Marais. ~ Ve-?’spr
W. J. (1onradllc, A. F. Louw, Eerw. B. Pienaar (Convener).
Zondagschool C~omm-issie: Di. I. F. A. do Vilhiers, A. F. Louw, A. A. Weidh. ~ondag cli ool
Arbeids I(olonie Uornmissie: Di. 13. P. Marchand, W. A. Aiheit, U. A. ~Z~1i-8 Kolonie
Macder, W. II. Boshoff, H. J. Pieiiaar, R, van Niekerk, Ouderiingeii J• J~ Corn.
Schoeman, A. U. Visser, J. J. Eksteen, T. J. R. 1-Iofmevr. N. v. d. Merwe.
Gominissie voor Hulpbe/ioc~vende Gemeenten: Di. D. J. le II. Marchanci, ~Ii1~h;,,(rernecnU. J. 1-hugo. W. A. Joubert.
Doofstommen— en Blinden Iiisiitaut: Di. ~W. A. Allicit. I. F. A. do Villiers, Do?fstornrnPn
.T. C. Truter, U. S. Malau, Br. C. i-I. l3eck.
Bltnclen Inst.
Ctoinni-issie roor ‘1 Proponenl.s L’xamen : Primauli: i)i. J. I-i. Noetliling. liz.. Proponents Er
A. Moorreos. C. Rahie. W. A. Joubert. J. R. Mbertijn. I). J. Marchaud. J. P.
vaii borden. &eundi: Di. U. A. Scholtz. U. F. Marais. W. A. Aiheit. J.
U. J. Krigo, B. S. Botha, U. J. Hugo, 0-. Malan.
Ker/ce-Kantoor: Di. A. I. Steytler, J. H. Neethling, Hz., W. A. Joubert. ~erl~e Kn~toor
13. P. Marchand. J. P. van borden. B.B. T. J. R. I-Iofmeyr en B. Dekenah.. °°~
Verlof worcit gegeven aa~ den Ouderhing van Jamestown om Woensciag. Verlof naar lmis
aaii do Ouderhiugen van Philipstowu. LTitonhage en Strijdenburg orn Don- terug te keeren.
cierciag. en aan Ds. U. J. Hugo en do Oucierhingen van Nieuwoudtvihle.
1-lanover en Fraserburg om Vrijdagavoiid to vertrckkoii.
Afwezig zijn geweest : Di. A. F. Malaii, U. S. Maian, D. II. Cilliers on
R. Barry, laatstgenoemde nog wegeiis kraiikheid.
Do Kladnotuleii worden gelezen en hot gebed door Ds. J. A. Beyers
gedaan.
Geresumeerd en onderteekend op heden dcii l8den November. 1903.
-

-

-

-

-

EEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Woe-nsdag, 18 7’Tovember, 1903.
Be Moderator laat zingen Gez. 93 en en gaat ciaarna in ‘t gebed voor.
Broe~’1ijk
Do Notulen van do vorige zitting worcien geresumeerci en oiidcrtec-koiid. derhou~.
Do Vergardering gaat nu tot het Broederlijk Onderhoud over.
Na ‘t zingen van Gez. 4 1 cii ‘t iezen vaii Ps. 67, wordt het Oncierwerp.
Geestelijic Leven en Geestelijlce Aibied. (loor Ds. A. Murray ingo1c~d ; waarna
i)s. A. [. Steytler in ‘t gebed voorgaat.
Nu s1)roken ilog Di. U. A. Maeder, LI. P. v.d. Mcrwe on. iiachit Gez. $1
5 gezongon was. Di. J. U. Neethling, liz., B. Rossuw. S. Perold, Z. de Beer. J.
1
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Verauderingen
de Coiuinissies.

Gomnw~sie
benins

llij
~

1Iaum~ni, I-I. J. Lückhoff. Oudorliiig, Dr. Hoffmaim, Di. G. Murray en J. II.
Albertij n.
Na gebed door den Ouderling van Swolieridam oil ‘t zingon van Gez.
189 : 4, wordt hot Broederlijk Onderhoud gesloten, en gaat do Vergadering
tot hare gewone werkzaamheden over.
Ds. A. D. Luckhoff vraagt dat, oin rodenen door hem genoemd, zijn
naam als lid van do Curatoren van do Normaal School zal geschrapt worden.
Na cenigo aaiirnerkingen orntreiit (10 sameiistolling van sonirnigo Corn
mission. wordon do volgende Verandoringen aai~ gebracht
In (10 Algomeene Zending Commissio, kornt Ds. S. P. Helm in do plaats
van .Ds. A. F, Douw;
In do Commissie voor Opvoeding, Ds. J. P. van borden in plaats van
Ds. A. Moorrees;
In do Commissie voor d.c Normal Scliool, Ds. F. X. Roomo in plaats van
J)s. A. D. Lñckhoff;
In (10 Commissie voor Zending oncler Israal, Ds. Z. do Beer in plaats van
Ds. F. borne;
Iii do Cornmissio voor Doofstornmon en Bliiiden Inrichting, Ds. H. P.
v.d. Morwo in plaats van Ds. G. S. Ma1a~
Iii do Commissie, Exarnen van Kandd. tot den H. Dienst. wordt Ds. G.
A. Scholtz tot Prienariu.~ on Ds. D. Marchami tot Sec~ndu~ bonoeind, en
komoii Di. D. J. Pienaar, Az. en B. P. J. Marehand in (To plaats van (10
.&cu.n~i, Di. W. A. Alheit on J. G.J. Krige.
Do volgende Commission werden nog benoernd:
Vooi B~belLennis Ezaincn Di J H Ho±rncyi WT U Bo’~hoff, J H
Kiige C H Raclioft G Rudrnau D du P Steyn en J C Reyneko (Se~ietaiis)

Curatoren. TIieol. ~S1e,ninariam : Di. J. Ii. Iiofrnoyr. A. Murray. A.
Moorrees, A. I. Steytler, J. 11. Neetliling, Hz., W. A. Jouhert en Oud. D.
Cloete Morkel.
pprtNormaal
Dc vordero bespreking van ‘t Rapport van (To Commissie over do
Be s p r e k i n g Norrnaal School wordt voortgezet door Di. G. Murray en J. C. Royneke.
voortgezet.
Wat in ‘t Rapport, naar aanleiding vami Nos. 36 (c), 37 en 39 van
Schema. voorkomt, wordt nu gelezen.
Nos. 36(c) 37 en
Do Actuarius, gesecondeerd door Ds. G. A. Maeder, stelt voor : “Do
39 van ‘tSehema. aanbevelii~g dor Commissie op Boschrijvingspunten 36 (c), 37 en 39, worcle
aal.igdllornoflefl
Iliorover sprekon Di. G. A. Maeder, D. Marchand, P. •Albortijn, IJ,
Wilcocks. A. Murray en Owl. P. J. Cillic.
rJle1.~vijl do cliscussie nog aan den gang is, wordt do Vorgadering gead
journeerd.
Verlof naar Iiuis
Verlof worclt gegeven aan die Ouderlingon vami Micldelburg en Adelaide
terug te kouieu. em heden avond, en aan de Ouderlingen van Riebeeks-Kasteel, Beaufort
West en Van Rhijnsdorp om Vrijdag avond naar huis torug to keoreri.
Afwezig zijn geweest Di. A. F. Malaii, G. S. Malami en A. van Wijk.
Be Kiadnotulen worden gelezen en hot dankgebed door Ps. P. do Vani
gcdaan.
Gerosumeerd en onderteekend op heden don 19d.en November, 1903.

Curatoreji TliuoI
Scm.

TWEE~EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Donderdag, l9den November, 1903.
Na ‘t zingen van Ps. 25: 4 en gebed door Os. J. C. du Plessis worden do
Notulon van der vorige zitting geiezen. goodgekourd en ondertoekend.
Dc voigende Comniissi~n wOr(len benoomd :
Co,nm~cs2en hc
Comniissie voor ‘t B~cain’en t’a,i Toelating tot (le Zending School : Di. D. ‘Poelating~ Ex
T Pienaai B ~n II P v(fl) dci M~ i w e I) I Malan F X Boome P K ~men ~enthn
Albertijn ;
School.
C~olportage Uommi.ss/e: Di. P. van der Merwe, H. P. vaii der Merwe, J. CoIportag~ Corn.
P. van Heorden on Eerw. B. Pienaar.
In de Commissie voor Opvoeding komt Os. B. J. Pionaar, R zn., in do
plaats van Os. J. P. van borden.
Be discussie over ‘t Rapport van do Commissio over do Norrnaal School Verder behande.
wordt voortgezet door Ouderling A. M. Meiring on Us. F. Roome:
~ RaPç~r.Corn~
Waari~a Us. A. J. Peplor met l)s. C. Stulting hot volgendo voorstelt : School.
“Be Synode besluite hot op to dragon aan do Coinmis~ie van Waakzaam- Voorstel vs Rar~.
heid oni do gowensclite stappen to doen tot (10 oprichting op oonige port.
geschikto piaatsei~ in do Kolonie van Opleithngs Tnrichtingon ter vorming
vooral van Elemontairo Ondorwijzors voor de Kleinoro Buitonschoion.”
Ais Moti.e van Orde wil Os. A. Murray omlersteund (lOor Us. (1. Maeder. ~fotie v. Orde.
dat (10 vorciero behandeling van (lit R~pport tot morgen namiddag EaT
worden uitgesteld.
Hiermedo voroenigt zich do Vergadering.
Eon Doputatie, bestaancle uit drie loden zal don Superintendent- Deputatie noar
Goneraal van Onderwijs moroen ochtond. iii verband met doze zaak. ont- Sup.
Gen. van
Onderw~js.
moeten.
Voor do Vergadermg komt nh hot Rapport van de Gonni.qsie voor Rapport, Corn.
Arbeid,’ilcolonien.
voor
Op zeer breedvoerigo wijze spreekt Os. B. P. J. Marchand over (lit
Rapport on hot work, dat door onze Kerk in dezon gedaan wordt.
Nadat ook eenige andere leden der Vergadering hierover hot woord
govoerd hadden, geeft de Moderator aan don Eerw. Schröder. die togon
woordig is, gelegenheid de Vergadering toe te spreken.
Eerst wordt eon schrijven van dien Broeder, verselienen in de ‘Kerk
bode” van 10 September, 1903, gelezen.
Uaarna geeft hij bij wijze van antwoorden op vragen hem gesteld.
versiag van hot werk, dat door onze Kerk, in dit opzicht, gedaan wordt~
Na de pauze, is Eerw. Schröder nog aan ‘t woord.
Os. U. S. Botha gesecondeerd door Os. C. H. Radloff stelt daarna voor:
“Deze Vergadering geve volmacht aan do Commissie voor Arbeidskolonien, ~
om een kapitaal, niet te bovengaande £30,000, op to nemen. oni do bestaande £30000 te nor.
schuld af te betalen, do watervoor aan do zuidzijde der rivier te voltooien, den opgenornen
en do watervoor ten noorden van de rivier te waken, met dien verstande,
I~

(i~
dat hot aan do (lommis~ie opgcdragon zal zij]i pogingen ill ‘t work to
~ite1lon. om hot geld voor mm(ler daii zos per cent. to krijgen.”
Na thscussio door (ion ~\sscssor. Di. i~. Marcha~d, J. 11. Neeth1ii~g. J.zn..
.1. H. Noothiing, I-1.Z1L. en ()udd. J. J. (10 Vilhiors. .J. M. ll1raser. H.
rflIOUflj~(~fl P. van dor Wait, (~. P. Liehonborg. (L JOuJ)Crt, A. do Waai en
P. Maihorbo, ~vordt (lit voorstol 1)lOt biJila oc’iiparige stoiiinieii aan—
genomon.
Collecte,ArbeidslsTerder dient Ds. 1). S. Botha met Ds. W. A. Aiheit nog hot volgende
ko1on~e te Kaka- voorstel in :
Do Synode bevole aan dat er in elke gomoente onzor Kork.
innnen zes maanden, cone collecto gehoucien worcie voor ‘t optrekken van
do noodige gebouwon 01) do Arbeidskolonie to Kakamas.”
Na korte discussie wordt dit mot oonparigo stommen door do Verga~
dering goocigokeurd.
.
Naar aanleidino van wat onder de laatste twoo paraoravon van dit
Kerkelijk
ver—
band derArbeids- Rapport voorkomt, omtrent hot kerkelijk verbanci der Arbeidskolome.
koknie.
besluit do Vergadering doze zaak in handon van eene Commissie to steilen.
the haar. zoo spoedlig mogelijk, met raaci in dezen chienon zal.
On best red e n
Ais Onbostrecien Motie stoit do Actuarius voor :
Do dank (icr Ver
Motie.
oa(ierino wor(ie aan do Arbeids-Commissie on aan Eerw. SchrL~der 1)etuigd
voor hot groot. moolijk en gozogomi work ~p do Arboidskolonie godurondo
do iaatsto ~aron godaath”
1)it wordt met eonparigo stommen aangonomen. on l)ij mon(io van don
Moderator wordt (10 dank (her XTorgadermg aan do Arbcids-Vonmnssie oil
ann Eorw. Schrüdor toogobracht.
[~uPP1ernenta1r
Hot .cS~upple’men/aii’ Rapport di~r Goinmissie van Rei’is/e komt ter tafel
Revi~ie.
(zie bijiago). on wordt In zijil geheol door do Yorgadoring goodgekourd. m~t
do vo~gonde kioino wijzigingon : Under I.. l5de regel van ondor, heze men.
ook in vóór Grioksch ; onder TI. Xrbe~d in pinats van Werk—
zaamheden ; on ondor IV. Do Inrichting” in phaats van I-lot Instituut.”
S1idh~0~ d. 5YBesloton. dat (10 plodhtige Sluiting der Synodo 01) Woensdag o.k. zal
pin ats vinden.
Dop. naar Dr.
Di. A. Murray, D. J. Pionaar. A.zn., on G. F. Marais worden benoomd
Muir.
ais loden (her Deputatie, (lie den Superintendent Gonoraai van Uridorwijs op
morgen zal ontmoeten.
Ke1nnis v. VoorDs. G. A. Maeder geeft kennis van eon voorstol in zako (10 Ibis- en
Vorbhijfkosten van Eorw. Sehröder.
Verlof near hnis
Verhof wordt gegoven aan Di. D. J. J. van Voldon. A. •T. Popler en Ondd.
ternkIe keeren. TI Slier on J. P. van dor Westimuizon om Vrijdag. aan Di. F. W. (lie. J. .1.
Ackerman on R. H. T. van cler Moulon oni Maandag. on Ds. W J. Conradio
om Dinsdag avond to vertrekkon.
Afwozig zijrl goweest: 1)i. G. S. Malan. I-I. van .Broekhuizon en II.
Barry.
Nadat do Kiadnotulen golezen zijn. wordt hot dankgobed door Ds. G.
A. Maeder gedaan.
(~orosumeord en ondorteekond op hodon den 20sten Nevoniber. 1903.
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Do Moderator iaat zingeil Ps. 138 : 1 eli vraagt 1)s. A. F. Louw in hot
gebecl voor to gaan ; waarna do Notuien geresumeercl en onclerteekend
worden.
Met vorlof dor Vergadoring trekt Ds. 1). van. Voi(lori zl~Jn aanzoek. om
mar huis to keoren, torug.
Ais Cornrnissie voor do stichting eerier Gemeente to Kakamas worden Corn .stichting,
hen oeifld : DL 13. MarChafl(l. G. A: Selioltz. A. (~. T. Sehoevers. I. P van Gerneente, Kaka
Hoerden cii J. S. Haurnan.
Tot &eundi voor ‘t Examen van toelating tot (10 Zonding-School worden Sceundi leden,
bonoomd: Di. Z. J. do Beer, A. McGregor. H. J. Pienaar, P. J. Retiof on A. ~
van Wi~jk.
SchooL”
Hot Bappoit van cie Commis.~ie ovel’ de Fondsen is nu voor (10 Vergacle- Rappoi’t, Corn.
ring. on wordt punt voor punt hohawlold. (Zie Bijiage 25.’)
over de Fondsen.
1. Binnenlavdsehe Zending : Wat (le Commissie hier, oncler (a) on (b) i. Birnieni. Zen
aaribeveolt, narn., Dat (10 gomeen tori (Icr bianken aangemoedigcl worcleu ding Ponds.
meer ondersteumng to gevon aari piaatseiijke Zonding Gerneenten ln haar
nijdden. on dat (10 oudero Zending Gemeenton onzor Kerk zowlor onder
storming uit hot Fonds behooronkiaar tekomen, opdat nieuwe werkkringen.
dos te J)oter kim ii on wordon goopen d 011 onderstound.” worclt, na korto
discussie, aangonomen.
2. Bu,itenlanci.qche Zendinq : Met hot bier gera~)pOrteerde. vereenigt zich ~: Bu~ten~. Zen
de Veroaderino.
cing on
3. i iteol. Semi anum : Bi~ bet bier aambevolone wordt hot Rapport van
Theol. Semiden Zaakgelastigde, aismodo dat van de Commis~io over bet Theol. Semina- narinrn Ponds.
rium golezen.
Besioten dat do oerste aanbovoiing onder (lit hoofd : Eene sorn niet £7,500 voor ver.
tebovenigaando £7.500 worde rut (lit Fonds voor (10 verbetormg van do ~ v~n1 Se
Seminarie (lebouwon, genomon,” alsook do tweode nanbeveling. (bIt (10
collecto voor dcii III Professor blijven moot,” zuilon worden aangonomon.
4. Predd. TTTeduwen Fonds.—Wat do Svnodale Commissie over Jloschrij- 4. Predd. Wethi
vingspunt 4$
In Art. 381 worde £42 verandord in £54, en £81 in £96 ~
aanboveelt. wordt in (lit Rapport goodgokeurd.
£42 in £54 £8~
Na ‘t lezen van bet Rapport van den Zaakgelastigdo op dit Print. vor- ~ £90 vi~~derd
eonigt zich de Vergadering met do vorandering door do Synodalo Commissie
voorgesteld en door de Commissie over do Fondsen goedgekeurd.
Verder wordt besloten om hot besluit van do laatste Synode, waarnaar
hior verWeZen wor(lt. nani.. “do Transvaalsche Kork worde vorzocht ook
heffingeii uit hare gemeenten voor dit Fonds to vorkrijgen, benevens do
contribution van do Leeraars,” in han(len van de Commissie over hot Kerko
Kantoor to stollen.
5. Fredd. Pension Fonds.—Wat hier gerapporteerd staat, alsook hot ver- ~ Predd Pern
slag van den Zaakgeiastigde onder dit hoofd, gelezon zijnde, komon eerst ionds.
~.
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No. 42
~ohiom~t.

V.

‘t do aanbevclingen, in verband met No. 42 vail ‘t Schema (botere Kiassifica
tion der cleelhebbende gemeenten aan dit Foncis), ter sprake.

No. 1 en 2 worcien dadelijk aaiigenomen.
No. 8 (Verandering in de Kiassificatie van sommige cler deel hebbende
gemeenten) wordt tot do voigende Synode uitgesteld, en eene Commissie
benoemd, die drie maanden to voren eene door haar voorgestel de Kiassi
fleatie in de Kerkbodo publiceeren zal.
Verder worden de ingekomen aanzoeken aangonomen. zooals in ‘t
Rapport voorgesteld. met doze wijziging dat Kuilsrivior in do T\Tde Kias
geplaatst wordt.
Do Commissie benoemd voor (10 betere Kiassificatie outvarigt opdracht
om zich in correspondentie to stoilen met (lie gemeeriten, die nog niet dccl
hebsters aan het Fonds zijrl.
No. 41 van ‘t
Wat do Commissie op No. 44 van ‘t Schema aanbevoeiL nam., “dat (10
S~1wrna.
tegenwoordige drie aandeelen van den Kerkeraad van (10 Kaapstad be
schouwd worden als voor den 2den. 3den en 4den Predikant van de Kaap
stad, tot den tijd dat het Pensioen van den isten Predikant eon aauvang
neemt”is nog onder behandeling als ‘t tijd is voor de pauze.
V~rdere hehandeNa de pauze gaat do Vergadering over tot do verdere behandeling van
~ het Rapport over de Normaal School.
Be Deputatie naar don Sup. 0-en. van Onderwijs deelt dcii uitslag van
haar onderhoud mode.
Aan eene breedvoorige discussie, (lie voigt, nomen dccl : Di. A. Murray.
A. I. Steytler, J. C. Reyneke, B. S. Botha, J. W. Louw. W. A. Albeit. A. F.
Louw, Ouclerling P. J. Cillie en do Assessor. (lie nog aan ‘t woord is als ‘t
tijcl is voor bet adjournement.
Onder do discussie komt hot volgeude Amendomont van Ds. 0-. A.
Maeder met Ds. C, Rabie. op hot voorstel van den Actuarius (zie 2lste
Zitting). tor tafel: ‘De Svnode besluite de Normaal School, zooals zij
bestaat, voort to zetten en to verbeteren. met dion verstande. dat de Leeraren
en Ouderlingen zicli verbinden om leerlingen claarvoor to vindon.”
Verlof wordt gegevon aan Ds. H. J. Lückhoff om Maandag. aan Owl. T.
J. Mans om Diiasdag, en aan Oud. B. W. Krijnauw om Woonsciag o.k. naar
huis terug te keeren.
Afwezig zijn geweest: I)i. M. S. Dancel en P. Perolcl.
Do Kiacinotulen worcion gelezon, waanna Us. P. dc Vaal hot dank
gebod cloet.
Gerosumoer(l en ondertoekond op hoden (lola 23steu November. 1903.

deethebbende Genieenten.
Tot voig. Synode
rntgesteld
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VIER~EN-TWINTIGSTE ZITTING.
.iIaandag, 23 November, 1903.
Na ‘t ziligdn van Ps. 81 : 1, 12, on gebed door Ds. J. H. van Wyk,
worden do Notulon gerosumeerd en oiiderteekend.
Do cliscussie over het Rapport van de Commissie van do Normaal Vordei behandel
School wordt voortgezet door den Assessor en Di. H. P. van der Merwe, W. ing Rap., Nor
A. Joubort, J. i-I. van Wijk, A. Murray, J. H. Neetliling, H.zn., p~
niaal ~aJhooI.
Pienaar, A.zn., en Oudd. A. M. Meiring, B. Pienaar.
Na repliek door den Actuarius worcit hot voorstel : “Dc aanbeveling Besluiten re-Norvan de Commissie op Beschrijvingspunton 36 (c), 37 en 39, worde aange- inaal School.
nomen,” besluit der Vergadering.
Aanbevehug (1) van dit Rapport wordt op voorstel van Us. C. H.
Radioff met Us. C. Rabie, daclelijk aangenomen.
Naar aanleiding van (2) komt ter tafci eon voorstel van Ds. J. H. van
Wijk oudersteund door den Assessor en luidende als volgt : “Aan hot
Curatorium der Normaal School on de Commissie van Waakzamheid wordo
voimacht gegeven om, indioii zuiks geduronde hot reces noodzakoiijk
wordt, eonigo stappen to doen, die zij nooclig achten.”
Ds. W. A. Jonbert met Us. G. van der Merwe wil hot voigende: “Do
aanboveling van do Commissie over do Normaal School, worde aange
nomon.
Do Vorgadering veroonigt zich met hot Amendement.
Ds. J. G. J. Krigo doet nu hot volgonde voorstel : “Do Synode drage
hot aan ‘t Curatorium van do Normaal School 01) om met aile kracht cle
Norrnaal School to veheteren on nit to breiden, wordende vrijheid gelaten
aan dogenen, die hover van andero Inrichtingen tot Oploiding van
Onderwij zers when gobruik makon.”
Dit wordt door Us. 3. C. Reyneke gesecondeerd.
Do Actuarius met Ds. U. J. Pionaar, A.zn., heeft hot volgondo Amonde
mont : “Do Synode drage het ~an hot Curatorium van do Normaal School
op om met alle kracht de Normaal School to verbeteren en nit to breiden.”
Dit Amen demont wordt door do Vergadering aangonomen.
Naar aanloiding van wat over “Ondorwij s in do Hoilandsehe taal in do
Model School” gerapporteerd wordt, besluit de Vergadering do aanbovehing
van do Commissie aan to nomen.
I-let Rapport afgehandeld zijnde, ontvangt do Commissie den dank der
Vorgadormg.
Us. H. P. van der Merwe ondersteund door Us. J. P. Burger dient ~ A an b o d van
dit voorstel in : “ Doze Vorgadermg vern omen liebbende. dat do Korkeraad K or k era ad,
van Robertson gereeci is oen stuk gronds aldaar gelogen nan do Kerk ten
re
goscheiake to geven voor cone Tnriehting ter Opkweeking van Onderwijzers riehting.
voor hot Lagor Ondorwijs, bosluite dat aanbod ann to iiemon en dladolijk
aldaar zooclanigo Inrichting to stichten.”
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Na korte disenssie wordt clit aaiibod naar do Synoclale Opvoedings
Commissie verwozen. die atm do Synodale Commissic rapporteeron zal,
welke laatste volmacht hebben zal om naar bevmd van zaken to behandolon.
Au~1ifeu,
beAls Auditeuren worden boiioeind : voor
noeunL.
I/el Syondale Fond.s : Di. I. F. A. do Villiers en Underling J. A.
Stegmann;
Tlieol. Sern. Fond’s: Di. A. Steytler cii I. F. A. do Vilhiers
Pi’edd. TVed. Fonds: Ds. 1). J. Pienaar Rz. en Oud. J. A. Stegmann
iS~jnodale Opvoedings Fond.s: Di. D. J. Marchand enA. McGregor, Sr.
Hulpbe/t. Gemee~len Fonds: Di. D. J. Marcharici cii J. dii Plessix
Predd. Pensioen Foncl.’~: Do h.h. L. do J. cle Villiers cii J. Ilablützei
Hug. (Iede’nldeeleen Fon4~: Di. A. 1. Steytler Cli A. McGregor, Sr.
Robben Riland Ponds: Di. F. Roome ~ii J. dii Plessix
Ponds tol Opleiding ian Zendelinyen: Di. N. J. Brummcr on F. Roome.
Eon aanzoek van ‘t Bestuur van het Magdalena Huis wordt naar do
Magdaiena iluis. Kerke-Kantoor Commissie verwezen.
over
Na de pauze wordt do hehandeling van hot Rapport van do Commissie
de
Foudse1L~ over dc Fondsen onder hoofd Predd. Pensioen l~onds voortgezot.
Wat do Commissie op No. 44 van ‘t Schema aanbevoolf “Dat do tegemi
woorthge drio aandeolcn van (Toil Kerkoraad van do Kaapstaci boschouwd
worden als voor den tegoiiwoorthgon 2dcn. 4(1011 en 5(1011 Preclikant van de
Kaapstad, tot den tij ci dat hot Pensioen van don 1 sten Prodikant ccii aan
vaiig neemt,” wordt besprokon en aangenorneu.
Wuderopuanic
Naar aanleiding van ‘t vorzook om wecioropname van do Gomoenten
Wairenton
en Warrenton en Vrijberg beshtiit do Vorgadoring de aanboveling vaii do Corn
Vrijbui’g.
missie, narn., “hot verzoek worde toegostaan, op voorwaardo dat slechts
de achterstalligo coiitributien wordon betaald, zonder renten daarop,” worde
aangenomen met deze wijziging, dat Vrij burg in do Tilde Kias zal wordoii
opgenomon en do achterstalligo contribution volgens Tilde Klas zullen
wordon betaald.”
46
Wat do Commissic op Beschrijvingspunt 46 aanbeveolt wordt, na korte
~e~ema.
discussie, door do Vergadering goodgekeurd, met doze verandering dat
achter “Zonding Gemooiite” zal worden ungevoogci ‘~door do Synode.”
Voorts hesluit do Vorgadering : Naar aanleiding van Beschrijvings
•°~s punt 46, wordo het aan do Commissie voor Kiassificatie opgodragen oeno
~uij)redd. Pens. rokenkunclige to raaclphegen met hotrokking tot dc mogelijkheid cior op
nenling vail Zending Gomeenten als doolhebstors aan hot Predd. Pens. Fonds
op voor haar gomakkehij ker voorwaarden.”
13er~c1ir. 1unt 76.
Met wat op Bexchrijviugspunt 76 (in Art. 403 wordo ‘t getal 65 in 60
voranderci) aanbovolen worcit. voreenigt zich do Vorgaciering.
l3esluit re AanNaar aanleidung vail hot vorzook van do Kork in Transvaal om dod
zoek~.~eI~arne ~ attn (lit Fonds is do Comniissie van oordoel. dat mon blijve bij hot
Ponds, Tanaval- besluii dci’ vori~e Svno(io (Zic Acta XTX. pag. 69.
~h hl~.
T)it draagt de goedkeuri ng de \Tel~g~1,diel~i11g. wog.
~.

,~

Aan’zoek v. dcclname can Predd.
Pens Ponds.

Over cell atmzock van do gemeente, (Jarnarvon, rapportoert do Coin-

missie aix volot:

.~

Eenparig beveelt uwe Commissie atm

:—“
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(1). Do Gomeoi~te. C~arnarvon. too to laton tot do TIde Kias en zonder Gemeente, Car
eisch van eertifieaat over de gOzOn(lhel(l des leeraars (Art. 398) ;
(2). De Gemeente onmiddellijk de verschulcligcle inlegpenningen van
£150 plus de heift van do aclclitioneele sorn (Art, 398) te betalen;
(3). Dc andere helft van cle additioneele sorn zal de Gemeente slechts to
betalen hebben in geval do ponsioi~aris langer dan drie jaren nit hot Foncis
mocht trekken.
Hiorovor ~prekon 1)i. 1). .1. Piennar. A.z.. (1. A. Macdor. J. H. Neethiine.
I-I.z.. W. A. Aiheit. A. I. Stovtior. G. F. Marais. J. W. Louw. (TO Assessor, c’n
()udd. G. RrLlwer. 1). van Niokork on A. van Wijk. waarna (10 ~anbovo1ing
(icr (1omrnissio met 6() togon 22 stommoii aangonomeii wordt.
Do Assessor. ondersteund door 1)s. W. A. Aiheit. stol t daarna hot vol- R e k en knndige
gonde voor : ‘~Do Vorgadoring bosluito dat zoowol hot Prodd. Wed. Fonds voo~Prec~.~d.
ais het Predci. Pens. Fonds aan het ondorzook van eon rekenkundigo zal en ens. on
wordon onderworpon. wiens rapport aan de volgendo Svnodaio Vorgadering
zal wordon voorgelegd.”
Dit wordt door do Vorgadoring goedgokeurd.
6. &~nodak Ponds.
s notlale fond~
Wat do C1omrnissio op Nos. 77 (a) on 51 van ‘t Schema aalll)evOelt wordt.
77 ~ en
tezamen inot hot Rapport van don Zaakgelastigcle onder hoofd. S~jnodale 51 v. ‘(Schema.
Fonds. gelezen.
Besloton wordt dat do honoraria van en Aetuarius, van do Scribas on Honoraria van
Quaestors der Ringen en van dcii vasten Scriba (icr Aigemoene Kerkverga- Aetnarins,
dormg. blijven zullen zooals vastgosteid.
Do Predikant vaii Noorclcr-Paarl geeft keiinis van eon voorstol dat hij Kei~nis v. Vour
op morgen indienen zal.
stel.
Besloton dat (To vioi me van hot TI A~ on dmaal moi eon avond plai ~ ~ ~ it
v ci
vm(lon zal On do Piehtieo Smiting Wooii~~dae uioigen to haif—twaali U) (
S’~node
Voorts besluit do \7ei.o’a~ierjiio hctieii avo1~(i vaii Iialf-acht tot half-tieii
uro zitting to hebbon.
Godurondo die avond zitting wordt do verdere bohandeling van hot v 00 r tzet ting,
Rapport van die Commissio over (10 Fondsen voortgezet.
~ap~ort over do
Wat op Beschrijvingspnnt 51 (Lidmaatsgelden) aanbovolen wordt,
draagt. na korte diisCIiSSiO. die goedkeuring dor Vergadering weg.
Wat do Commissie. naar aanleiding van Beschri~vingspunt 52, onder ~a) No. 52 (a) v.
voorstolt, wordt aangenomen met toovoeging van en Namaqualand voor Schema.
1901.”
Ook wat ondor (b) aanbevolen is. wor(it door de Vergadering gOO(ige
keurd.
Dc aanbevehng dor Commissie om (10 zaak van eon vermeordord 1)01’- Vermeerderd
sonoel en eigen Kei~ke1ijke drukpers in handon van cie Commissie voor hot ~
Kerke-Kaiitoor to laten, wordt aangenomon voorloopig met weglating van Kerke-Kantoor.
do woorden “en een eigen Kerkelijke drukpers.”
Dc volgende Commissien wordien benoemd :
Commissien he
C1o’mmis~sie over Zanqwijzen: Di. W. A. Joubert en Z. J. de Beer.
noemd.
Coinmissie over de Zemdi~nij I(as: Ds. N. J. Brmnmer en Br. L. J.. do J,
do Villiers,
~,

‘

‘
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Afwezig zijn gewoest: Be Oucl. van Groenepunt en Di. J. ii. Necthling,
J.zn., S. P. Maiherbe, A. 0. T. Sehoevers en 0. S. Malari, laatstgenoemdo
wegens ongesteidheid.
Be Assessor doet hot dankgebod.
0-oresumeerd cii ondorteekend op heden den 24ston November. 1903.

VIJF~EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Dinsdag, 24 J\Tot~e~flber 1903.
1)e Moderator laat zungen Ps. 105 : 1, 5 en vraagt Ouci. i)r. Hoffinann
hot gebed te doen.
Be Notulen worden gorosumoerd en onderteekend.
Afkenriug van
Besloton in den Brief over ‘t Emigreeren van ledon onzer Kerk, ook
verkoop v. grond onze afkeurino’ van ‘t verkoopeii van groncl aan vreemdon to kennon to
Ran vreernden,
geven.
Driikpers
voor
J)c zaak van eene elgene Dnukpers voor de kerk komt ter spiake en
Kerke-Kantoor. wordt aiidermaal aan de (Joinmissio voor ‘t Kerko-Kantoor opgedragen.
Rap. Corn. over
f[et Rapport van do Oomrn~ssio over de Fondsen is nog voor do
d e Fond sen Yergaderung.
En aan dc orde is
voorigezet.
7. HITLPBEFIOEVENDE 0-EMEENTEN.
tuiph Genwen
net hici naai aauleidmg van Beschii~vmg~pmit ~ ~ ~ciappoiteoidc
tezamon met het Rapport van do Oornmissie voor Hulpbeh. (}orneenten cii
dat van do ~iommissie in zake de betere bearbeidung onzor loden, the buiten
bereik onzor gemeenton zijn. gelezen zijnde, wordt besproken.
Rapport van de Commissie re de bet crc bearbeiding onzer led en die hu?~ten bereik onzer Cemeenten zijn.
(No. 56).
Ingevolgo hare opdracht heef I uwo Commissie de oer hot volgende to rapporteeren : —
1. Dat hot zeor wenschelijk is voor den Ring van Graaff-Reinet zoo spoedig mogelijk eene
gemeente to Port Elizabeth to sticliten.
2. (a) Dat volgons haar oordeol hot onmogelijk is te Grabamstad en Alicedale eene
gemeento te stichten.
~. (b)
Dat de tegenwoordige Predikant van Albanie irn nog hot noodige op die twee plaatsen
doen kan zonder biilpprediker nit hot Hulpbeh. Gem. Fonds ondersteund.
3. (a) Bat Naauwpoort, Rosmead en Norvals Pont onder bearbeiding biijven kunnen van den
Spoorweg Zendeling.
(b) Bat hot zeer wenschelijk is, voor den Ring van Colesberg, om stappen te doon in zake
do bearbeiding van onze loden te Do Aar en het gobruiken van het stuk grond voor eane I~ed. Geref.
Kerk aldaar gogoven.
4. (a) Dat, ter bearbeiding van onze loden to Oost London en King Williams Town, do
gomoente Maclean dadolijk daartoe moot overgaan om oenen Huipprodiker to beroepen.
(5) Dat, wegons do armoede van genoomde gemoonto nit het Hulpbehoevendo Gemeenten
Ponds tot zijn salaris gostemd zal wordon £200 (twoe honderd pond stg,) voor hot eerste jaar on £100
(eon honderd) jaarlijks voor zoolang zulks noodig is.
5. Dat het niet wensehelijk is, voor dit doel nu in onze Kerk als eon goheel to collectoeren.
Wij hebben do eer to zijn, H.E. beer
Uw B. w. Dn. in don Heere,
H. J. LucicHoFF, Voorzitter,

J. G. J. KRcGE,
H. J. MoornAN,
J. P. BURGER,
S. J. PEROLD,
CHARLES B. Mr~iY,

-
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Aan do disciissie iiemen cleel Di. J. H. Neothiing. Hz.~ J. W. Louw.
U. A. Maedor. J. (~. du Piessis, W A. Aiheit. D. van Veideil, U. Murray.
A. Welch. de Assessor en Ouci. C. P. Liebenberg.
Intusscheii komt ter tafci eon voorstel van Us. U. A. Maocler. ollder
steund door Oud. U. S. Viljoen, luidende als voigt : Voor de Hulpbeh.
Gemeenton worcie de collocte even als voor do Buiten- on Biniieiiiandsche
Zending bij cone hoofddienst. tijdons Dec.—Jan. Avondmaal g’ehouden ; en
do Gemeenten onzer Kork worcien dr~ugencl verzocht gonoemd Foiids to
onclorsteuneii.”
Do voigonde Amenclementon worden ingediend
Door Us. U. S. J3otha met Us. U. Wilcocks: Hot worde aan do Corn
missie voor iluipbeh. Gemoonten opgodrageii om jaariijks in do rnaaiid
December pci~ circulairo do Kerkeraden to herinnoren aan do c’oiiecto voor
(lit F’onds en aaii (10 dringende behoefte aan ruimo bijclrag’en
Door den Actuarius met Us. U. J. Pienaar, Hz. : “ Met ‘t oog 01) hot
steeds kiimmencl getal Hulpbeh. Gemeenten en oncler eon chop besef van
do hooge verantwoorcleiijkhoicl. die 01) (10 Kerk in dozen rust, clriiige do
Synocle bij do versehiliencle Kerkeraclen crop aan. geregeici en ruim. zoowel
door do jaariijksche coliecte als door bepaalde bijdragon nit do kas, hot
Fonds to sterkeii ; ten chide do Commissie in staat to steileii 111 do tegeii
woordigo behoefte to voorzien. on ook, waar noodig, iiiouwo werkzaam
hoclen to beginiieii
Door Us. fl. Marchanci met Us. A. Wo~ch : Er wordo tot storkiiig van ‘t Beshiit re Hu~
llulpbeh. Gomeenten Foncls eon lioffing va~.i 1~-d. op olk.en 1idn~at g’olegcl ; Genieenteu,
doze heffing bij olke Ringsvorgachering to wordon verautwoord.”
Hot eerste Amen clement wordt door do Vergadering aangeiiomon.
Hot Rapport ~V~L11 do Conimissle over l3eschrijviiigspunt 56 wordt in
handen van do Commissie voor liulpboh. Gemeenton ~e~te1d. (lie zoovoel ~eherna.
~ 56
mogeiijk in dcii goest claarvan han(lelen zal.
8. ~i~0DALI’~ OPVOED1NG F ONI)S.
Synodale0pvoec
Do Vergacloring voroenigt zieli met (10 aanbevehiiigen hier geda~m.
ing Ponds.
9. OPLa~iDiNG VAN ZENDELINGEN.
Opleiding
Do Vorgadoring keurt het hier aanbovolcno good.
Zendeliugen.
10. ROBBEN EILAND FONDS.
Robben Eilar
Wat de Commissio onder dit hoofcl rapporteert, wor(lt naar dl(~n Ring Ponds.
van Kaapstad verwezen.
11. A l~BEIDSKO LONIEN.
Arbeidskoloniei
Wat oncler chit hoofcl gerapporteercl wordt. is reeds door do Vergaderuig
afgehandeld.
12. HUGENOTEN GEDENKTEEKEN.
Hug -Godenkt~
Bij hot hior gerapporteerdo wordt ook hot Versiag van dcii Zaakgelas- ken.
tigde onder dit hoofd gelezon.
Us. J. H. Neethling, liz. doet hot volgende voorstel: Met ‘t oog op
voorziening in do groote tijdelijke en geestehijke behoeften onzer Kerk en
laudgenoton, besluito do Vergadoring geono verdero cohlecte voor hot lingo
noten Gedenkteeken to houden vóór het jaar 1905.”

Djt woi’dt dOOr Ds. (1. ~vIurray gescondeerd CII (1001 de Vergaderiiig aaii
geilomen.
Ook do aallbeveliiig v~u~ dank aaii do Commissie voor hot hug. Gedenk
teeken en van ‘t ge.ven van eon tastbaar l)eWiJs. ais waardeeimg onzer Kerk.
aan den Za~kge1astigde voor zijne getrouwe d~ensteii als Scriba van (10
hug. (}edenkteeken Commissie. wordt goedgekeurd.
Diverse Ontvang] 3. DTVE USE ONTVXNGSTEN.
sten.
1)e aanJ)evelmg her met betrekking tot Mochuli wordt goedgekeurd.

i3esluit ye Collecte voor Hug.
Gedenkteeken.

~W~it OVCI eei’amnide ~s1aiii— en (JeloojsIJeIioolen gern~)pOrteer(l word~ be
scliouwt (10 \Tergaderilig als niet bij haar thuis J)ehoorelnle.
1)ooMoirnucu en
14. 1)OOFSTOMMEN EN BLINDEN.
IThuden.
Bij liet liier gerapporteede wordt ook hot Vorsiag vaii hot .Bestuur
dozer Inricliting gelezen, waarna hot tiJ(l is voor (TO pauze.
Cornn~issieu ~
Eerst worden nog do volgeiido Commission benoemd
Verarrnde Starngenoten.

(~O)n1nis.Ste van Wac~1czaam/ieid : Prof. Marais. Prof. (10 Vos. J)i. A.
Moorrees. W. A. Joubert. J. P. vaii borden. B. P. .1. MarchamI. B. J. Pienaar.
~ (1. F. Marais en 1). S. Botha
Coni. voor betere
Goin’inisste vow I~lass’,/wa1ie 0(11? Gemeenlen eooi Predd. PenS. Foiids
Klassifleatie der Di ~T Aihoit. C. Rabie. S. P. Maiherbe, A. B. (1illiers. A. A. Welch. A.
Faure, P. v. d. Merwe, 0. Murray, A. J. Peplor. J. IL Krige. P. (10 Vaal.
Na de 1)auze vraagt do Predlikant van Noorder Paarl dat Z1JU naani. ais
lid van do (1omniissie voor Opvoeding eu van do Commiss~e voor Hulpbeh.
a emeonten. zal geschrapt worden.
Bit wordt toegestaan.
Versiag re DoolDo bospreking van hot Rapport vaii (10 Commissie over F~ondsen. onder
~~ort~ hoofd Doofstommen en Blinden. wordt voortgozet door don Scriba. Di. W. A.
zet.
Ahheit. J. H. Neethling. H.z.. J. C. Truter, B. van Velden. J. Hauman en
Oud. Blomorus, waarna do aan1)ovelmg, door (To Commissie over do Fondsen.
geclaan. door do Vergadloring ~tctflg0ii0ine1i wordt.
In ~noriaiu.”
h)oor Ds. D. S. Botha. OlidorstOulidi door Oud. J. C Seheopors. wordt
voOrgestel(l
Doze Vergadorilig drage hot aan cone Commissio op om tor
lieriniiering aan Wijion Ds. William Murray, Dr. J. J. Kotzó on ander
Leeraren onzer Kerk. die se(lort (Te vorige Svnodalo Vorgadering overledeii
zijn. con stuk op to stelien, (Tat iii do Acta dezer S node zal wordon op
gellomeii.’
Hij spreekt nu ecu woorci van waardleerii1g van do vole diens ten door
doze dienstknechten des Heeren aa~ Kerk en yolk bewezen. waarna het
voor~tc1 met eeuparigo stemmen aaflgeiiOmeit wordt.
Eerw. Schroder.
I)s. ( ~\. J\Iae(ler dient thans hot voorstol. ~vaarvaii vrocger ken iifts is
gogeven. iii ; het I uidt als volgt
~.\.au Eerw. Sehirödcr, (Ti.e in de \‘ergadc—
ring tegeuwoordig was urn iiiiiclitiiig to govemi iii zake oiize Arbeids Kolonic
te Kakamas, worden zi,jno reis- oil. verl)ljjfkOsten betaald.”
Bit wordt aangenomen.
Rap. v. Za~kgefleL Rapport van den Zaakoelastigdle onder do voloendo hoofdeu De
1astigd~ voort~ezet
,Staf~stie/c, Dc Keritbocie, De Aim~a na/c en Bet J~i’/ce-Aantooi. wordt gelezeim.
fTierover spreken l)i. 1). ilossouw. B .Pienaar. k.z.. ~\. 1. Stoytier. 1). •J.
Pieiiaar. A.z., W A. Aiheit. do Assessor cii Oud. T. J. Marais. Be Vergader

Corn. v. Waakzaarnlieid.

~.

.
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lug 1)esluit hot attn do Kerke-Kantoor Commissie op to dragon ~terande~
ringen en verbeteringen in het uitgeven van de Kerkbode aau te brengon, Do Ke~ lebode.
alsook gratis exemplaren van genoemd blad aan de Predikanten in Trans
Oranje en Transvaal to zenden.
Ret Rapport van do Commissie over Nietiwe Yormen voor Poop- en ~
~ie~i0~
Taidiflatell registers wordt g’elezeu en met eeiiige ~vijzigingen goedgekeurd.
~
11 et Rapport van do Commissic over hot Theol. Seminarium wordt ~°P~II
golozeui cii punt voor punt bohandehi.
Rapport vav do Commissie over hot Theologisoh Seminarium.
[1w Commissie, overwogon liebbende de Versiagen (1) van de Curatoreti van bet Tlieol. Sennna- Rap. v. Coot
null (2) van do Commissie voor hot Acimissie Exainen, en (3) van do Commissie van Examinatoren over Titeol. Sent
van Candidaton tot den Heiligen Dienst, coowel als het Rapport der H. E. Syoodale Commissie over
genoornde Versiagen, heeft de eer Uwe Hoog Eerw. Vergadening daaroniti’ent te adviseere’i ale
volgt
I. Naar aanleiding van bet Rapport van bet Collegie Caratoren van het Theol. Serninanium,
(a) Wenscht Uwe Commissie hare overtuiging uit te drukken dat de voorgestelde verbeteringen en
en veranderingen aan de g~ bou~ven van hot Theol. Seminarium seer noodig ciju on niot langer kunneit
worden uitgesteld; en
(1) Vereonigt Uwe Commissie zielt due van liarte niet do aanbeveling 39 (a)
missie (Bijiage 17)

V~11

de Syiiodale Cotit

(2) Doch, na ingewonnen iuforrnatie, meent Uwe Conirnissie dat de corn van £6,000 genoeind iu
bet Versiag van bet Collegie Ceratoren, niet toereikend cal zijn;
(3) Uwe Coimmissie heeft vernomen dat een plan reeds is opgetrokken waarvan de uitvoeniug op
circa £11,000 cal komen to staan; en daar het blijkt dat een kapitale som van £30,000 be
noodigd is voor de gewone uitgaven van hot Theol Seminarium, en aangezien de fondsen van
bet Seminarium reeds bijna £38,000 bedragen, beveelt Uwe Commissie aan dat de corn van
£8,000 uit genoeinde fondsen besteed cal worden voor bovengemelde doel, en dat bet over~ge
geld benoodigd orn de som van tll,000 op te maken, uit ande~ e Synodale fondsen voorge
schoten, of op audere wijcen gevonden sal worden, zullende de tenten en bet kapitaal van
laatstgenoemde corn weêr kumien afbetaald wordeu nit de steeds klimrnende fondsen van het
Theol. Seminarium.
b. Uwc Commissie verecnigt zich met Anuboveling 39b van do Synodale Comniissic (Bijlage 17.)
c. Uwe Commissie keurt niet good Aanbeveling 39c van de Synodale Cornmissic (Bijlage [7)
maar beveelt aau dat bet aan do Centrale Conunissie cal overgelatcu worden om to haudcleu
naar bevjnd van zaken.
ci. Uwe Commissie keurt goed Aanbeveling 39d aldus gewijzigd. ‘De Centrale Coinrniseie eat hot
rc~t hebben orn bet voorgeechoten geld of een gedeelte ervan terug to eicchen sunder renten.’

LI. ~aan aanleidiug van het Rapport van do Corarnissie voor hot Admissic Exainen,
cternt uwe Commissie in met de .Aaubeveling van do Synodale Corninissie (Bijlage 17) dat
Psychologie’ niet èhn den onclenwerpen van het Admissie Examen cal uitrnakcii.
1.11. Naar aanleiding van hat Rapport van do Commissie voor bet Examinceren van Kaudidaten
tot den Heiligen Dienst, beveelt Uwe Commissie aan
(1) Dat bet Exarnc’n in December sal ~eliouden worden
(2) Dat, claar bet Collegie Examinatoren bet schriftelijk cleel van hot l~xamen scheideri ~vi1 yen
het mondeling deel., de wet (Art. 180) dienovereenkornstig zal veranderd ~vorden;
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(3) Dat de nieawe regeling in werkiug zal tredea in 1904. Met betrokking tot bet aanzoek van
den Wel-Eerw. C. T. Wood, is owe Cominissie van oordeel dat de Heer Wood verwezen nioet
worden naar bet Collegie Examinatoren, en dat bet aan die Commissie overgelaten moet
worden te oordeekn of zijne keunis van de Hollandselie taal toereikend i~.
Met hoogaehting noernen wij ens van de Hoog.Eerw. Vergadering.
De Dienstwillige Dienaren,
W. A. Jouoeirr, Voorzitter,
J. R. ALBERTYN,
GEO. S. MALAN,
J. J. Scitoen~r,
J. C. cu Puessjs,
A. M. MEII~ING,
J. Ruocu~t’ HU;O.
(ebou,~on
der
Tl~eo11 Kwcck-

Art. 49 ~ 2.

I. (a) Ret her gerapporteercie over do aaiibeveling van do Synodale
Commissie onder hoofcl Thool Semiuarimn (39a) wordt door de Vergadoring
goedgekeurd. met doze wijziging dat hot aaii liet Curatorium zal wordeli
opgedragen twee loden te bonoemen, om samen met do Curatorou zoo
spoedig mogelijk de noodige veranderingen 011 verbeteringeli aan to brengen
atm de Gebouwen der Theol. Kweekschool en wonmgou der Professoreii.
I. (b) In verband met hetgooii hier gerapporteerd wordt over do atm
bovelingeii vali do Synodalo Commissie op Art. 48 ~ 2. wordt hot Rapport
van do Centrale Commissie voor Hulpbeh. Stucleiitoii gelezen.
Rapport van ~e (Jentraic (Jomm~ssi~e veer Halpbchoeveadc Stucknton, ingettiend bij d~ Hong Pierw.
Syno~te, 1903.
Uwe Commissie is veer hot eerst vergaderd geweest op ~ Juni, 1898, toen er besloten werd ca.
De verechillende Kerkelijke Commissiëu voor Hu~pbehoevende Studenten in de Kolonie eli daar
buiten te schrijven, vragende, ons te melden, over wat fm:dsen zij to besehikken hadden ; of er ook
Student~n nit die fondsen trokken; en of zij ons van tijd tot tijd inelden wildeu wie bij haat aaiizoek
deden om onderstenning.”
Hiervoor werden de volgende redenen opgegevcn :—“ Dat de èèue Comniissie tot hiortoe niet wist
;vat do audere deed, en Studenten this bij meer dan èène Commissie konden aartzoek doeu; en dat, ale
ceo Student zich tot ons wendde om to weten van waar hij liulp bekomen kou, wij op do boogto mogen
zijn om hem inliobtingon te geven.”
Toen bij ceo volgende vergaderiug do nutwoorden der Commissiën gelezen waren, werd besloten
den Ringen te mel en, dat bet one opgevallen was, dat zij niet in alit’ gevallen terugbetaling eischten,
hetzij geheel of gedeeltelijk, met of vender renten; en de Ringen to verzoeken, do vraag te besprekeii, of
de terugbetaling zal gesehieden ann de Fondsen, waaruit getrokken werd, dan of or een “Centraal
Fonds” za~ tot stand gebracht wordeu: dat do Commissie bet voorts om meer dan èène teden wonecho
lijk acht, dat, eer de Ringecommissie voor Hulpbehoevende Stodenten ann con student onderstand
toekent, zij met de Centrale Commissie in correspondentie er over trede.
Uwe Commissie, van bet meerendeel der Ringen antwoord ontvangeu hebbende, boo eenige Huip..
behoeven~e Studenten, die zich tot haar gewend hadden, met het noodige advies helpen, zoodat zij bij
do Ringen ondersteuni og vonden.
Bij latere vergaderingen kwam bet ons eehter voor de aandacht, dat S~ udenten bi,j de Ringen
gebolpen werden, zonder dat wij er in gekend werden. Dat alzoo eenige Jongelingen veel ondersteun
jug genoten, terwiji anderen geheel zonder huip blijven nioesten.
Huiphehoevende Jougelingeti zagen ~1zoo, dat do Centrale Comniissie bun weinig huip hieden ken
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En onder bestaande omstandi~heden kan ook Uwe Cornmi~sie geen afdoend werk verriehten.
Uwe Commissie wil derhalve vertrouwen, dat naar aanleiding van de aanbeveling der Synodale
Commissie hieromtrent, Uwe Hoog Eerw. Vergadering cen weg vinden zal om meer doeltreffende bepal
ingen in deze te maken.
Met hoogachting noemen wij one,
U. Hoog Eerws. Dienaren en Broeders in den Heer,
N. J. HOFMSYR, Voorzitter,
J. I. M~i~&is,

P. J. G.
C. F. J.

OF Vos,
MULLER.

A. D. Lucicuorr,

B. P. MARC~AND,
W. A. JoDeFar, Scriba.

Na korte discussie. wordt do aanboveling van do Synoclalo Commissie
waarrnedo zich do Commissie over hot Theol. Sorninariurn vereenigt, door
do Vergadering aangenomen.
I. (c Be aanbeveling van do Synodale Commissie
Bat hot cone in- Hnlpb. Studen
~tructie aan (10 Centralo (1ornrnissio zal zijn. onderstouning te gevon alleen ten.
aan jongolingon. die hot Admissie Exarneii hebbon afgelegd.” wordt her
aangenomon.
Art. 49 (b) zal in overconstomming met wat nu bosloten is gebracht
worden.
I (ci). \Vat hior in hot Rapport voorgesteid en door do Synodale Corn- Voorgesohoten
missie, aanbovolon WOr(lt. narn., Hot voorgeselioten gold of eon gedeelte geld, Centrale
ervan kan door do Contrale Commissie. zonder rente. wordon toruggeeischt. Corn.
wordt goedgokeurci.
11. Met hot hier gerapporteerdo over hot Vorsia van do C1ornniissie voor Atlniissie Ex
hot Adrnissie Examen. nain.. i)at Psvchologie niet eon (icr on(lerworpen
van hot Admissio Examon uitmakon zal,” vereouigt zich (le Vergadoring.
III. Naar aanleiding van wat. in verbaud met hot Rapport van do
Commissie voor hot Exarninooron van Kandidaten tot don H. Dionst. voor
gosteld wordt. bosluit do Vorgadoring doze zaak in handon van do Exarnijj
atoren van Kandidaten tot (ion II. J)ionst to laton.
Verdor veroenigt zich do ~Vorgadering met (10 aaiiboveiini~ dozer Cornc. ‘t~.
missie op hot aanzook vaii dcii Eerw. C. r~ WoO(i.
Wood,
hot Rapport a1~gohaiulehi zijnde. ontvangt do Commissie den dank dci
‘

~

~re1.gadierilio.

Be Prodikanton van Swellon darn On Calodlon worden 1)cnoornd ~ COli
In Mornoriam” van (10 Leoraren. (ho sodort (10 laatsto Sv-no(laic Vorgadering, ovorleden zijn. 01) to stellon.
\Toi.iof wordt gegevon aaii Di. P. J. Rotiof on fi. W. Gever on do Oudd.
van Alexandria en Yictoria-Oost om hedon avond, en aan Di. S. P. Foncho
en B. J. Wossels orn morgen ochtond naar huis torug to keoren.
Afwozig zijn gewoest : do Ouderhing van D’Urbanvillc en do Frodj
kanton van Hopefiolcl on Riobeok-Wost. iaatstgenoornclo wogoris krankhoid.
Na hot lezon dor Kiadnotulen. (loot Bs. W. (10 Wot hot dankgebod.
Geresumoerd on onderteokenci op heden don 25sten November, 1903.

~

voor ‘In

Mernoriuin.”
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ZES-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
TVoensdag, 25 November, 1903.

Do Gemeente .i~
i~mf
UI.
~jqPre(l• Pens.

Do Moderator 1’aat zingen Ps. 100: 3 en vraagt Ps. L. Hugo in hot gebed
voor te gaan.
Do Notulen worden gelezen,goedgekourcl on ondertoekend.
Do Commissie over Fondsen beveelt aan dat do gemeente 1)e Rust iu do
3do Kias voor ‘t Proclcl. Pension Fonds z~ii gonlaatst worden.
Do Vergadoring voreenigt zich. met (leze aaubevolmg.

Do ~\‘oorzittor van (10 Comin~ssio 1)CflOOm(l om hot Protest (zie 1)(’SiUit
dci Veigacleiing naai iaule~dm~ Vdll Beschuijvm~punt 14’) op tO ~t(11en
best hot stuk.
Na eonigo aanrnerkingon wordt hot door (le Vergadoring met bi~jr~a eon—
parige stemmen goedgokeurd.
Brief.
Do Herderlijke Brief worth flu (icr Vergadering voorgolezon on good
gekeurd.
“in Memoriam”
hot In J\[emoriani “ van leoraren onzer Kerk sedort (10 1 aatste Svnode
ont~lapone overledon, wordt voorgcl.ogd on aangduoniell.

Protest nm Rijks
Regering

Tn Itterncw~am.
Tn voldoening nan een besluit der H, E. Synode op Dinsdag den 24ste November 1903, gonomen,
worden in hare Acta opgenonien do volgende nanteekeningen (or geclach tonis ann ontslapon leeraren
der Kerk.
Sedert do vorige Synodale Vergadering zijn do eeiiwige rust ingegaan do broeders :—0s. Benjamin Dummy, van Bredasdorp.
Hillega.rd Muller, van Burgersdorp.
Theodore Meyer, van Jamestown.
Wynand du Toit, van Dewetsdorp, O.V.S.
Pieter Strasheim, die to Philadelphia, en to Wijnberg en in Rhodesia heeft gearheid.
Alexander Daneel, van Heidelberg.
Gysbert Keet, van Wepener, O.V.S.
William Murray, van Worcester.
Dr. Johannes J. Kotze, van de Kaapstad.
Do. Maarfen Coet,7ee, van Wolmaransstad, Tcansvaal.
Dr. Sehalk Louw, van Philipstown.
Do. Arenci Hofmeyr, van Hanover, en
Willem P. Rousseau, van Pietermaritzburg, Natal.
l)ezen alien hebben onder de bestnrende, bewarende en zegenende hand van God do Kerk naar de
mate der gaven hun van God toevertrouwd, getrouw ge.diend.
Sommigen hunner zi,jn na eon betrek
ke]ijk korten diensttijd, in jeugdigen ouderdom, door God opgeroepen tot hooger dienst, anderen
onder hen, zoo nb do broeders A. B. Daneel, W Murray, J. J. Kotze, W. P. Rousseau, en A. H. Hofmeyr
hebberi voor eon tijdperk van meer dan 30 jaren mogen arbeiden abs leeraror~ voordat hun work hier
op aarde w~’s afgedaon. Met dankbare vreugde erkent do Synode het werk door doze broedors gestieht
door hun godzaligen wandel, door hun onvérmoeiden arbeid, en door bun voihardend gebed. Zij zijri
tot zegen geweest zoo wel op Rings- en Synodale Vergaderingen als in hunne rospoctieve gemeenten.
Inzonderheid wenscht de Synode in herinnering to honden de gedacitenis nan
I. Dr. .1. J Kotze, die door zijn gehechtheid ann do leer en do gebruiken der Kerk, door zijne
voorliefde tot Presbyteriaansche beginseben, en door zijn holder hogrip van Kerk-recht en Kerkelijke
wetten dikwijls goeden invloed hooft uitgeoefend. Doze brooder heeft do Kerk menige bebangrijke
dienst bewezen abs Examinator bij do Kerkolijko Examina abs lid von versehilbonde Kevkelijke Corn
miosies en als Actuarius Synodi.

II Ds. William Murray, die gekerimerkt was door buitengewOfle nederigheiti, buitengewone 1ieM~,
buitengewonen ijver en buitengewone toegewijdheid nan den Heere en des Heeren clienst. Deze
ontslapen dienstknecht ties Heeren was met ontferming over tie ellendigen bewogen hij trok zich het
lot tier lijtienden, tier gezonkenen en tier armen ann hij arbeidde met zeifverloochenende liefde aan
lialpbehoeveride iueciemenschen. Daarvau getuigen zijn ouwaurdeerbare diensten nan tie Zending,
aan tie opvoeding van Doofstornmen en Bliuden, nan tie onciersteuning van a.rmen en nan tie op.
voeding tier ~eugcl bewczeu. Hil was gedurende eon langen tijciperk lid en voorzitter der Binneni.
Zending Commissie. Hij was tie stichter tier Inriehting voor Doofstommen en Blinden te Worcester.
Aan hem is grootencieels te tianken de stichting en bloei tier Arbeitis Kolonie te Kakamas. Hij heeft
in sijne gemeente degelijke opvoeciings inrichtingen tot stand gebraeht, en tinaronder eene waarin
arme ~ongens gratis worden gevoed, gekleed en opgevoed en eon of nuder ambacht leeren. Boven
dien werd hij seer tiikwills door God gebruikt niet alleen in zijne eigene gemeen~ e, many nok elders em
door zijne duidelljke en ernstige prediking zonclaars tot ijokeevrng to bewegen. God zij geloofd voor
een man van wien ook gezegti mag worden: “ Hij was nan 00(1 gegeven, nan God gewijil, en door God
gezegend
“Pie in rnij gelooft sal Ic von al ware bij ook gestorven.”
J. 0. IL Kuras,
T). S. BOTUA.

To el i~ nrC hooFt Ct 0011 ad1ourflemont tot (lCfl namidclng plants.
To halt-twani 1~ UiC. iiadat (10 loden dot Syn ode itt do Groote Nork Plehti~e Sinit
haddell plants genomoil l)ekllmt (10 HEw. Assossot den kansol om bij do
plechtige oponbaie slmting dci Veigadoi’ii~ ~ 001 to gaan Iiij laat iiii~en
Ps. 99 : 1, 2, 5, best .Jcsaja liv.. on gnat claarna in hot gebed voor.
Nadat Gezang iii. 2. 6. gezongen was. lioudt hij cone treffende, wel
sprekencle en, met hot oog op onzen ti](l. zoer toepasselijke rede, naar ann
ieithng van Ezech. xxii. 30.
Na gebed on hot zingon van Gozang 1. 1. spreokt hi:j don zegoli nit.
Na do pauzo wordt op voorstol van 1)s. W. IL. Boshoft (10 Assessor t~o- SI i1in~srede vao
vraagd (10 redo iii den morgen u~tgesproken. in druk to gevon.
den A~essnr.
Do Moderator deebt mede dat do echtgenooto van. i)s. U. Leipoidt van
Ulanwilliam gistereii avond overledon is.
mu
i~esloten eon tebcorani van (loolnOmill° nan den Brooder Loipoldt to deelneming
Telegram
van
zonddn,

Ds. C. Leipolcit.

Ds. J. H. Neetlilirig. 1i.zii.. steit abs oiibestreden Motie voor
Doze Ontheiliging van
\Torgaderirig hare aaiidacht vostigeiido op do reeds plants vindende eli
~ (lOs
gedurig toenomonde oiitheiiiging van den Dag des Heeren en overwegende,
ondor moor. van hoovoel zegen de Christelijke Bijbelsche heiliging van dion
1)ag voor een iecler is. welke nadeelen on straffen. daarer’tegon, naar Gods
Woord to wachtcn zijn en nederdalen op hot land, hot huis en hot hart door
die betreurde ontheiliging. l)esluit
~.

1. Tegon die ontheiliging te waaischUWOtt en te waken
2. Zich zelve daarvan verre to houden wat opoffering zuiks ook
koste;

3. In hare omgeving to tra.chton alie anderen tot do iieiiiging
claarvan to bewegen.”
Dit wordt dadolijk aangenomen~
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Tweede Snpp~ementair Rapport
Coin. v. Rovisie
pap. der Corn.
over Kerk Ver
baud
Arbeidskolonie.

Be volgende liapporten worden gelezen
ça). Hot Tweede iS1upplemenlair 1?apporl van (ic’ Commissie van Rov~sie
(zie Bijiage 34).
Bit wordt aangenomeii.
(b). Rapport der Commissie over het Kerkelijk Verband van de
Arbei(lSkOlOflie.
Rapport van d~ Oommiss’ie over hot Kerleelifk Verbcind der Arbeidslcolonit.
Uwe Ciommissie is van oordeel dat do Kolonie zd] be~ohouwd worden ale staande onclor toezicht van
Commissie voor Arboidskolonien, die voorziening zal moeten maken voor do geestolijke hearbeiding
dergenen die binnen do grorizen der Arbeidsko~onie (Zuid en Noord) woonachtig zijn.
dc

De afeeliriften van Doop on Lidmaten Registers wordon direkt aan het Kerke-Kantoor gozonden.
B. P. J. MA1~CTTANU.
0-. A. Scuor~Tz.

J. S.
20 November, 1902.

HAUMAN.

I. P. VAN HEERDEN.
A. 0-. T. Scnor:vrns.

Hot liicr voo~geste1 (TO wordt goodgekourd.
Rap. Corn. Be(e). Rapport der Conimissie om u~tvoerillg to gevdll aan Bese1iri~vingsschrijvings pun t1flLfl~ 5~.
Rapport der Comm’issie orn uitvoering te geven aan Besclirijvingspunt 55.
lJwe Commissie heeft, zoo spoedig het haai’ mogelijk was, een onderhoud gehasi met hot Bestum~

der

Z.A. Bijbelvereeniging om to vernemen of er eenige mogelijkheicl b~nctend om gernelde

Vereenigiug bij onze Kerk in to lijven.

Hot Bestuur heeft daarop eene Vergaderiug belegd van do
Leden en Begunstigers, op welke vergadering hot volgende besluit word genomen

“ Dat wij de Vereeniging overmaken met de obligaties, baten en lasten aan de Synodo dei Nod.
0-er. Kerk, dat het tegenwoordige Bestuur aanblijve, en dat do aanvulling verder door do Synodo cal
gesehieden naar dat or vacaturen ontstaan.”

Hot doet uwe Commissie voel genoegen gerneld besluit heden aan uwo H.E Vergadering te mogen
meedeelen, en wenscht u van harte geluk dat deze aloude inricliting, die immor ten behoove onzer
Kerk heeft gewerkt, nu voor altoos als haar eigendorn kan worden verzekerd.
Uwe Commissie neemt verder do vrijheid de volgende aanbevelingen to doen:
1. De Vacature ontstaan door hot overlijdon van hot Bestuurslid, den Br.
dadelijk aangevuld.

J. A. Smuts, worde

2. Do Synode wekko al once gemeenton op inn geregeld jaarlijks voor do ]3~jbelver~proi ing fe
eolleete-reii, en bevele nan dat doze hijdragon znlleu gestort worden in do has dozer Vereeniging.
3. Deco Vereoniging storte jaarlijks in do kas van ‘t Britseh en Buitenlandsoh Bijbelgenootseba1)
eone corn, niet to boven gaande do helft der vrijwillige bijdragen, tot vortaling en verspreidin& van
Gods Woord, wolke corn door dat Genootsehap cal worden erkond als “do bijdrage dor Nod. 0-er. Kerk.”
4. Ret Bestuur ondorzooke of bet niet mogolijk is once Gozangboeken tegen eon lageron prijs to
v~rkoopen.
~.
Stappen worden gedaan orn aan ‘t Depot eon voorraad degolijke Godsdionstige boeken en
traktaat-jes to hebben, welko tegon billijken prijs to bekomen ciju.

6. Hot Bestuur worde in staat gestelci om weer colportage werk to ondernenion.

O ~-)
0,,

7. Pogingen worden gedaan~ om ecu geschikter plaats voor het Depot to vinden,
S. In den Herderlij ken Brief of langs een a~deren weg worcie dit eon en ander voor de aaudacht
dee gemeenten on’/~er Kerk gebracht.
Hiermede meent uwo Commissic nan do haar opgedragen ta~k te hebben volda’ua, en noeint Eich
van doze H.E. Vergadering do
D.w. dienaren,
0. F MARAIS,
A. IVI. MCGREGOR,
W. H. Bosuore,
DAvID WILCOCKS,
A. 0-. vu Ton’.

i)e Yergaclerilig ueemt cut Rapport aaii.
(d) Rapport der Commissie over hot Dorkas ArrnenJ-iuis
Diakoiies (Iieschriivingspuut 54~.

oil

I)e

Verslaq va-u do (Jornmiss’ie over lie! Dorkas Armenhuis en Do Dgakones.
Ann de HoogEerw. Sycode, op den 16 November, 1903.
Na onderzoek bevindt uwe Commissie
I. Vat het doe] van de Stichting van deze Inrieliting op 9 Februari, 1552, was Gezonde Geriefe
lijke woonvertrekken daar te~ stellen voor Onde, Zwakke en Krankelijke Armen van goede getuigenis
belioorende tot Cbristelijk Protest. Kerkgenootscbappen, tegen betaling van een billijken hnurprijs, of
~vaar zuiks noodig mocht zijn, gratis.’,
II. Dat de thans bestaande Eigeudommen £17,753 Ss. Od. Kosten, bestaande nit
Dorkas 1
Diakones
Eben. 1-Jaezei
Dorkas 11
l3ouwgrouilcn

...

..

...

...

...

...

...

...

...

...

£4,298
2,957
2,917
6,300
1,250

Os.
Ss
.3s.
6s.
Os.

Od.
Od.
Od.
Od.
Od.

I~)n ann Beleggingon...

...

£5,090 4~. 2d.

£17,753 8s. Od.
Belastiugen vauwege Stads- en Districtsradon; alsook Suceessic reohtou op Legaten door de
Regeering, ziju kwijtgeseholden.
III. Dat do Trustees Di. A. D. Luckhoff, en J. Roos ziju, op wie de gebouwen getransporteeri zijn;
en die Commissie van bestunr bestaat nit eon aantal zusters, loden onzer lcerk, met Vs. Lu&s huff
Lot Seeretaris.
Er ziju twee 1-{uisuioeders van Dorkas 1 ou 11 rospectievelijk, en cone bestureude Zuster van
do Diakones.
hit hot Fiuaneieel Versing van hot afgeloopen jaar blijkt dat tie Inltouisteu do Uitgaveu tick ken
aaugesieu er eon ba!i~j saldo van ongeveor £200 over was.
Aanbevelingen:
(a) Met dit alles voor zioh, wenscht Uwe’ Commissie de aanname van hot aanbod van den
Stichter, den WelEerw. Heer A. V. Luckhoff, namens het bestunr, nan to bevelen, en dat de overname gesohieden zal op 1 Januari, 1904.
(b) Dat het bestuur van Zustors met Vs. Luokho~ ats Secretaris, aanblijve
(c) Dat cone Commissie van drie Broeders, loden onzer Kerk, wordo aangesteld die opzicht hebben
zullen over do 0 ebouwen en hot administreercu der finaneieen~

~
Coin. Dor
kas Huis.

$4
(d) Vat het gebouw El eii-Haezer, won ing van den pastor der inriohting, aau fls. Lucklioff zal
wordeu toegekeud zoo lang hij leeft, waarop hij reolit lieeft volgens b ‘sluit bij de stichting.
Met hoogachting noerneu wij ons van de Hoog- Eerw. Vergadering.
Dc Dw. Dienaren,

J.
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R. ALBERTYN,
J• Ho i~ r v
F. X. Roone, Scriba.
1c~taj)stad,

19

Novernliei,

1903.

Na 0011 woord van tooliclitnig (lOor 1)i. A. 1). Lucklioff.
A. I. Stevtier
worclt hot Rapport met (lailk aaiigeiiomen.
I3ij moncle van dcii Assessor spreokt (10 Yerg~idering hare hooge waar
cleeiing uit vaii cle clieustcii dooi dui Plo(likant van 1) Uibaiivillo ni zoovelo
opzichteii aan do Kerk hewezeil.
C1VI

V

i)ank
Pied
vfl.e.

can den
Duibtu

l3estuur si ed ~
I)orkas lunch-

Di. VA. I. Steytier. 1). Mardhan(l Cii (10 Zaakgelastigde V;~~~,(~(jfl Leiioomd
als i3estuursieden van do Dorkas Inrichtiug.
Uflig
ç( ) Rappoit dci Commis-~ic ovei hot Eniu~iceien ~ an luden onzci Kcik
Rap. Coin, over
V)
1
Ernigreeren van
.hesloten dit stuk in handen van eeiie (omniissic. bestaande rut Di. 1).
ledeu ouzer Kerk. Marchand en N. Brümmer, to stellon, die sanien met do opstellers cenigo
verancler~ngen hierin aanbrengen zal.
Centrale
Corn.
TU plaats van (loll Predikant van 1)’Iirbairviile. (lie als lid der Centrale
Hulpbeh Commissie voor iiulpbehoovende jono’elin~’on bedankt heeft. worcit, Ds. J.
Gornoenten.
II. van JV\a1.de benoemd.
(join. voor Hull)V
In plaats van den Predikaiit van Noorder Paari. (lie ais lid (101 Corn
beh. Gernee,iten. miSslo voor Huip-behoevende Gemeenten bedankt heeft, wordt Ds. W. do
V~4~~rt benoernd.
Do Assessor wor(lt in plants ~van (len hoer .1. A. Smuts coverleden) als
lid van liet Bestuur Vflll de J3ijbel Vereeniging aangesteld.
(jedenkdni~
v
Ann do versehullende Gemeenten onzor Kerk wordt aanbevolen O~ (loll
100 jan~ bcsPun cci~tcn Zondag in Maait cic1lI’~t /1111(10 dC Geddiikddg ~ an hot llondei d 1(t~i~~~
Bijbel
Geuoot- VBostaali van hot B. en B. Bi~bei. (Jonootsehap vooral to denken ann (10 nooci.
sehap.
zakeiijkheid van (10 vorsproiding van Gods Woord en ook voor do goode
zaak to collecteoren.
Dc Census.
Do onclersteuning van (10 Census (lie in hot volgend jaar zal plaats
vinden. wordt 01) verzook van hot Gouvernement. ann do loden aanbevolen.
Rap. vande Corn.
Nog wordt gelezen hot Rapport van de Coinmissie van Orcle over to
van Orde.
iaat ingekomeii stukken.
V

‘V~V

V

V

V

Ralipoil van (le Cfoauni~sic van Orde one, In IaoI ~nUekurnea slukkeu.
Met betrekking tot zekere te laat uigekorneu stukken aciviseert de Commissie aau de Iloog’ Eeiw.
Vei’gadering, als volgt
V
(U)

Ecu schrijveu van den Heet’ van OostVen hevatteudo een zijdelingsclw klacht tegeu bet
Bestunr den’ Doofstomrnen cii Blindeii [liii lii inig kan flViS ~fl StVPi1d mel Art. 04 § 4 zjinde,
niet, ~vorden ontvangen.

(b) Ecu sehrijven vain dcii I-leer N. Srnit ~vaarin sehrijver zicli aanbicdtV ~‘our Evaug’elizatie

werk worde verwezen naar de Sub-Commissie voor de Binnenlaudsche Zeniling.

8~
(c) l3rieven van de Vereeniging Hollandia en den Hoer H. J. Lon~ ziju in hauden gesteld
van de Commissie voor eon Arbeids-Bareau,
(d) Eon vraag van Ouderling H. J. de Wet over verplaatsing van ecu predikant uit eon
zeker wijk der gerneente naar eon ander, schijnt te doelen op eeu bepaald. geval on kari
due nict worden bebaudeld ale in strijd met Art. 64 § 4.
(c) Twee brieven van Ds. J. M. Louw naniens de Algemeeue Vergadering der Ned. Her
vormde of, Gereformeerde Kerk (Trausvaal), vragende orn niedewerking dec Synode to~
het vieren van het Houderd-jarig Bestaan vaii den Gezang-bundel, waaromtren~ Uwe
Commissie aanbeveelt dat de Vergadering niet in de zaak trede.

(f) Eon brief van dcii Heer C. Wessels is niet voor behandeling door de H. Eerw. \Tergadlo~
ring gesehikt.

(q) Aan ecu schrijven van do Itedactie van het Blaci:
gegeven.

“

Do Goode Hoop

“

is reeds gevoig

(h) Eon Keunisgeving van ecu voorstel van do Predikauten van Tarkastad en Philadelphia,
omtreut den invoer van Aziaten, beboort naar het gevoelon (icr Comunssie in doze Ver
gadering niet thuis.
Voorts stelt Uwe Commissie your dat indien er tijd is do volgeudevoorstellen worden bebaudeld,
f auders uitgesteld tot de volgende Synode
(1) Veraudering van Art. 14: 4.

(Dc Predikant van George).

(k) Het zenden van eenige Leeraren naar do naburige Koloniën (2de Prodikant van Graaff
Reinet).
(1) Do naamsverandering der gemeente Groenepunt.
(in)

Do zendiug onder do Mohaniedanen.

(a) Heiliging van den dag der Heeren.

(Predikant van Groenepunt).

(Tweede Predikant va~ do Nieuwe Kerk).
(Predikant van Stellenboseh).

Met versebuldigdeii ecrbied, van doze Hoog Eerw. Vergadering,
Dc onderdanigo Dienaroit,
A. Moonnoes,
J. P. v.

1. F. A.

ije VILLIEnS.

Kaapstad, 24 November, 19O~3,

ça) cii (b) worcien goedgokeurcl.
(c~ dat haiiclolt over hot Versiag vaii do A rbcids- i3ureau (~ommissic V~tslag, Arbeids
wor(lt aaugenomoii on verder wordt besloten doze zaak ~1l1Cle11iUJ~I~i II l,uroau.
haiiden van cone Commissio 1)OStaailde uit Di. D. Marcliand. D. Pienaar. li.
zii., A. ii’. Louw en U. Murray, to stelloii.
(ci), (e). (f), (g), (h) worden aa~ngenomon.
(i) Do Actuarius met Di. A. I. Steytler doot hot volgeiicle voorstel
Do
Svii ode verkiare dat do bepaling omtrent hot bokendstaaii op hot Lidmateu Mi. 14 (4
Register in Artikol 14, 4 niet van toepassing iS O~ Prodikaiitoit”
Als Amendement stelt Ds. 0-. F. Marais, oiiderstemid door Ds. 1). Rossouw
vool
Predikanteii die in bezit zijii van cone Actc vail Demissie, als in
Art. 337 geuoomd, zuilen als lexion cler Gemeonte beseliouwd wordeii. waar
zij zich ter woon bogevon on hun clomissie den herkeraad vertooneii.”
1-let Amendement wordt door do Vergadering aaugenomen.

A[gev. imar Ned.
Herv. Of r Car.
hark.

111

Irans—

vaul.
~fgev. hear N.G.
~efk.in O.R.
Afgev. near N.G•
Kerk in Natal.
l)eVoIgendeV~rgaderiug.
Jiiinkbet ul g i
gao.

(ic) I-let her gevraagcle wordt iii handoii van do eominissio voor Evaii
geli~atio gestold.
(7~ Met wat her voorgesteid wordt. verceiii t zwh (10 Yergadering.
(rn ~STerwezc~n naar do ~\ lt.~’emeeiie Zmiding Commissic.
(ii) ~Wat her onder geiioemd wordt is reeds atgehandeld.
Xis Xtgevaarthgde naar do Nod. fiery, of Geref Kerk in Trausvaal
wordt benoenid Us. J. P. van borden. en ais Secunclus Us. G. Murray.
Xis Aig’ovaarchgde naar do Ned. Gerof. Kerk in (10 OR. Kolome
Us. A. Moorrees. on als Secmidus Us. W. A. Aiheit.
Xis Xfgevaardigcie naar do Ned. Geref. Kork in Natal. Us. J. II.
.

Ilofmeyr. en als Secundus Us. U. S. J3otha.
Us. J. P. van fleercien wordt bonoemd om do vo1g~nde Algomeeno Kork
Yergaclering te sluiten. Xis zijn Secunclus wordt benoemd Us. G. F. Marais
Besioten dat do volgencle Yergaclering over drie jaren zal gehouden
worden op den Uonderdag in (10 clercie week vail October.
Bij monde van den eersten Predikant van Kaapstacl brengt de \Terga...
dering haren dank aan den II. E. Moderator voor (10 bekwame wijze waarop
hij cleze Yergaclering geleid heeft. on wenseht 110111 verder Gods rijkston
zegen toe.
Be I-I. E. Moderator dankt do Yergadering voor doze waardeering zij nor
thensten.
Besioten eon gratificatie van £15 aan (len Assistont Scriba too to kemieii.
Voorts brengt de Yergadering haren clank aan den Assessor. den Aetna
rius en don Scriba voor cliensten bewezen.
Na eon kort woord door den H. E. Moderator wordt Gezang 180 : 5 go
zongen en na gebeci en het uitspreken van den zegen wordt (10 Twintigsto
A1.gemeene Kerk-Yergadering der Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika gesloten.
Ue Scriba best nu do Notulen die goedgekeurd worden.
Dc Moderator spreekt hog eon kort woord. laat zingen Gez. 180 5. on
na gebed on hot uitspreken van den Zegen. worclt do Twintigsto Algemeene
Kerkvergadering van do Ned. Ger. Kerk in Zuid Afrika gesioten.
Gerosumeerd en onderteekend op heden don 25ston November. 1903.
J. H. HOEMEYR, MoDERA’roI~.
A. MOORREES, Xs~Essoi~.
J. P. VAN 11.EERDEN, Au’IuA1uu~.

1. F. A. VE VILL1ERS, S~R1BA.

