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Ingevolge het besluit der laatstgehoudene Synodale Vergadering, en
volgens kennisgeving door den Scriba in het Officieel Orgaan der Kerk,
kornen de leden der Synode, to half tieli are in den morgen bijeen. Naar
aanleiding van eon hesluit der Synodale Commissie, worden de Geloofs
brieven ditmaal in de flugenoten-G eclenkzaal opgeeischt.
Bij onstentenis van den Moderator, neemt de Assessor, naar eisch van
Art. 87, den Voorzitterstoel in.
Hij vraag~ den Actuarius iu het gebed voor te gaan, en laat daarna
zingen, Ps. 146: 1.
lilt de Geloofsbrieven iiigediend blijkt, dat ter Vergadering verschenen zijn
—

Van Kaapstad: Di. A. I. Steytler, J. P. van borden, Z. J. dc Beer, B. J.
Haarhoff, F. X. Roome, G. J. du Plessis en L. Hugo, en Oudd.
B. Pienaar en W. M. Cilliers.
1&tellenbosch: Us. U. S. Botha en Oudd. J. J. P. du Toit.
Paarl: Us. A. Moorrees en Oud. T. J. Louw.
Zwartland: Ds. C. Rabie en Oud. C. A. cle Greeff.
Tulbagh: Us. J. A. Büchner en Oud. J. P. Malherbe.
Graajj-J?einet: Di. P. 0. J. Meiring en P. K. Albertiju, en Oud. S. J.
B. Hugo.
Swellend~a’m: Us. A. 0. du Toit en Oud. B. J. Lourens.
,,
Caledon: Us. J. 0. J. Krige en Oud. J. H. Kieser.
George: Ds. U. J. J. Rossouw en Oud. H. P. Raubenheirner.
Uitenhage: Us. B. J. Pienaar, A.z. en Oud. C. M. Saayrnan.
Uradocic: Us. C. V. Nel en Oud. B. J. J. van Rensburg.
Beaufort West: Ds. P. H. Roux, en Oud. J. F. Pienaar.
Somerset West: Di. P. J. Pienaar en W. J. Conradie, en Oud. A. H.
Middie ton.
Wor.~ester: Ds. I. F. A. de Villiers en Oud. 3. du T. de Wet.
SomeTset Oost:—Oud. P. J. Fourie.
Durbanville: Us. U. Bosinan en Oud. A. A. Louw.
Clanwilliarn: Us. C. F. Leipoldt en Oud. A. J. van Ziji.
Colesberg: Us. 0. A. Scholtz en Oud. A. J. van Ziji.
Wi~.be~g: Us. J. 0. C. de Bruyn. en Oud. T. A. J. Louw.
Glen Ly’ii den: Us. U. du P. Steyn en Oud. C. van Aardt.
Albanje: Us. G. E. Rudman en Oud. H. W. C. Schoeman.
,Stockenstrom: Us. A. Faure.
Riversdal: Us. J. C. Truter en Oud. U. J. v. d. Berg.

G~1oofsbrieven on
Praesentie-lijst.
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Van Piquetberg: Us. W. dc V. do Wet en Oud. J. J. Eksteen.
Bredasdoip: Us. U. J. Viljoen en Oud. H. H. van Breda.
~T’Ve1lingIon: Us. J, P. i\1hertyi~ en Ouci. U. Hugo.
Prins ~1lbert: Owl. S. P. L,uttig.
Richmond: Us. Ii. J. L. du Toit en Oud. N. v. d. Merwe.
Victoria IVest: Us. (I A. Maeder en Oud. J. I. Viljoen.
,, Fransch Hock: Ouci-; G. J. Kriel.
1IIOSSe1 aai: Ds. J. Murray en Oud. A. 13. Munro.
Burqersdorp: Us. H. W. Geyer en Oud. J. S. van Ziji.
Galeinia : Oud. L. J. van Wijk.
.Aapier: Us. A. B. Cilliors en Oud. M. cm Toit.
Human sdorp: Ds. J. 1). Horak en Owl. C. M. Lotz.
?~1a’maquala~~d: Us W. S. E. Rbrich en Ouci. 1. J. M. v. Niekerk.
Lad/sin/I/i: Us. J. W. Louw en Oud. L. ). Joubort.
Iias~rburçi: Us. M. S Uaueel en Oud. J. J. Sieberhagen.
K’nysna: Oud. S. S. Marais.
Hop~Jield: Us. J. 0. Steytler en Oud. H. H. Louw.
ill idrlelburg: Us. P. A. Winter.
,; Aliwal iVoord. Us. U. Wileocks en Ouci. N. J. de Wet.
,, Robertson:
Us. H. P. van der Merwe e~i Oucl. J. F. Burger.
Oi~dtshoorn: Us. 0. Murray en Oucl. W. H. le Roux.
Darlinç~: Us. M. Smuts.
‘Alexandria: Us. 5. W. v. Niekerk. eli Ouci. J. C. Scheepers.
Ropetown. Us. P. J. A. de Villiers. en Owl. P. J. clu Toit:
Queenstown en Oud. A. J. W. van Altena.
Mon/a gil: Us. V. F. Malan en Oud. R. P. J. v. €1. Merwe.
Geres: Us. W. A. Aiheit en Ouci. W. J. v. d. Merwe.
Jansenville: Us. I. P. van Heerden en Oucl. J. H. Gouws.
&utherland: Us. B. B. Hattiugh en Ouci. P. J. Theron.
S/rn onsslad: Us. 0. F. C. van Lingen en Oud. J. U. de Vilhiers,
Aberdeen: Us. U H. Cilliers en Oud. C. J. v. d. Berg.
Murraijsburg: Us. R. U. McDonald en Ouci. C. S. v. Ileerden.
.Eleidelberg: Us. A. C. Murray en Oud. M. Eksteen.
Dordrec/it: Us. J. F. Marais en Oud. 5. A. J. I\larajs.
1-Janover: Us. S. P. Fouché en Oud. .1). F. v. d. Merwe.
~t. Stephens:Ds. M. C. Botha en Oud. I. J. E~’ortuin.
Riebeek West: Us. 0. S. Malan en Oud. I). F. Malan.
Villiersdorp: Us. E. 0. Malherbe en Ouch. W. P. Roux.
Pea iston: Us. C. H. Radloff.
Moclea’n: Oud. J. T. Nd.
~, Lady Grey:
Oud. 13. J. Brümmer.
Greykerk: Niemandl;
Victor/ct en Peddie: Us. J. P. Kriel.
‘I’arlcastad: Us. U. J. Pienaar5 R.z. en Oud. B. J. J. v. Rensburg.
Philadelphia: Ds S. P. Malherbe en Oud. J. W. Loubser.
alebeek Kasteel~ Us. J. S. Ilaumau en 0w1. I. J. IVI. le Roux,
Willowrnore:..Ds. J. R .Albertijn Ji~. en Oud H. de Jager.
Uniondale: Us. W. F. Louw en Oud. S. C. Zondagh.
Calitzdorp: Us. B. v. B. Barry en Ouch. A. J. Lategan.,
Du Thi/span : Us. W. F. P. Marais en Oud. j. M. Fi:aser.
Kimberley: Us. P. J; dc Vaal en Ouch. J. J. Schoitz.
,,

-
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Van P/iilipstoun: Os. 0. J. J. Van Velcien en Oud. P. 5. du Toit.
Bar/dy Oost: Ds. F. W. R. Gie en Ouci. J. A. Vorster.
C1arnarvon: I)s. ID. P. Van Fluyssteen en Oud. 0. F. Marais.
Noorder I1aarl: Os. W. A. Joubert en Ouci. F. S. 0. Clue.
Sie~Jnsbu,r~j: Oud. M. J. Marais.
Maraisburg: I)s. J. H. Krige en Ouci. A. P. Pretorius.
&eytlerville: Os. J. E. T. Weitz.
Va~? Rh/Jnsdorp: Os. R. H. T. v. ci. Meulen, en (jud. J. G. de Villiers.
Britsiown: Os. A. J. ~\T~ Wijk en Ouci. A .T. v. 1~ensburg.
Pries/ca: Os. B. J. van Niekerk en Ouci. S. S. Grove.
Ama’iidelboom: Os. S. H. Kuhn en Oud. 1). S. le Roux.
J\Tj~~~ Bet/,,~sda: j)s. A. A. Weich en (Dud. B. T. Pienaar.
Porterville: Os. M. C. Mostert en Ouci. C. J. Albertyn.
Ooudi’ni: Os. J. A. Malherbe en Oud. P. J. D. Stof berg.
Drie A~ker J$aai: Os. N. J. Brümmer en Oud. H. van Heerde.
]lloorreesburq: Os. J. 0. Retief en (Dud. 0. W. Krynauw.
I arrydale: Os. M. M. cm Toit en Ond. J. F. Stemmet.
Molteno: Os A. J. Pepler en Oud. J. T. v. iNiekerk.
Fetrusville: Os. A. A. van Scha~kwijk en OucL N. A. Vorster.
Griquastad: Ouci. J. W. \V. Viok.
Warrenton : Os. J. A. van Blerk en Oud. C. A. Smith.
T7enterstad: Oud. P. J. v. ci. Heever.
Laingsburg: Os. H. J. Pienaar en Ouci. P. N. Basson.
Elein Iioetsap: Os. J. J. Ackermann en Owl. H. J. v. Eck.
Gedarville: Os. A: 0-. T. Schoevers en Ond. A. J.Jouberb.
Ken/,ardt: Os. J. A. B. Voisteocit en Ouci. T. C. Nieuwoudt.
Elliott : Niemand.
Adelaide: Os. J. H. vau Wijk en Oud. W. S. .1. Lombard.
Umtata Niemaiici.
I\’ieuwe Keric: Os. 0. J. le R. Marchanci en (Dud. J. H. Pentz.
Sterlcstroom: Os. W. 0. Joubeit en Oud. J. S. Pretorius.
Rondebosch: Os. B. P. J. Marcha~id en (Dud. J. A. Pickard.
Jamestown : 1)s. W. L. Eaton en (DucT. L. J. Fourie:
1?ossuillt~: Os. J. B. Hugo en Oud. 0-. F. Hugo.
~trijden burg: Os. 0-. J. Maiherbe en (DucT. A. B. Loock.
Eruisvallei: Os. J. H van Aarde on Oud. P. A. dc Kierk.
Vosburq: Os. J. 0. Louw en (Dud. J. A. du Toit.
lVieuwoudtville: Os. C. A. Neethling en (Dud. N. J. v. d. Merwe.
Douglas: Os. 13. J. Wessels en (DucT. E. J. du Plessis.
Brandvlei: Ds. C. W. Aiheit en Oud. W. H. Sauncierson.
Vrijbu~’g: Os. P. J. Perold en Ouci. J. A. v. Niekeik.
Mafe/dng: Os. J. W. Meyer.
Upington: Ds. J.H.Hugoen (Dud. C. J. Cloete.
Loxton: Os. A. G~ T. Venter en (Dud. J. J. Jooste.
Dc Rust: O~. J. P. Burger en (Dud. J. J. Sehoeman.
Vedenbu~g Os 0- J Hugo Cii (Dud M v ci Spuy Louw
McGregor: Os. J. 0-. Weber en Oud. I. J. Goussard.
Kuilsrivier:
s. H. D. van Broekhuizen en (Dud. 0. W. Carinus.
Uqie Vs H S M Botha
Van Wijksdorp: Os. A: L. J. v. Rensburg en (Dud. J. P. Minnaar.
jllbertinia: Os. J. H. Koch en Ouci. W. J. v. Ziji.
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Van Garies: Vs. J. A. v. Ziji Viljoen en Oud. H. A. L. Schreuder.
Niekerhshoop: Oud. J. 0. Maritz.
]Jierwevflle : Vs. S. W. Pienaar en Ond. 0. F. Snijrnan.
Lezpoldtvzlle: Vs. P. de Waal en Oud A. J. Louw.
Oost Lon den: Us. A. M. McGregor en Ouci. F. T. Saayrnan.
Murray. Vs. M. G. Potgieter en Oud. P. J. cle Wet.
T<allcbaai. Vs. S. P. Helm en Oud. 0. 0. v. Blerk.
Salisbury: Oud. H. ~x. Louw.
Bn1 eldoorn : N iemand.
Bulawayo : Vs. J. N. Geldenhuys en ()ud. V. J. Oosthuizen.
Melsetter: Vs. J. J. Wessels en Oud. J. H. Kok.
Karreedouw : Niemanci.
Taler~on: (iud. E. F. Potgieter.
Indwe: Niemand.
Aurora: Oud. A. S. van Wijk.
Bedding/mis : Vs. V. J. de Villiers en Oud. A. B. Krige.

Do Opening

Ve Geloofsbrieven gelezen zijnde, wordt aan de Vergadering gelegen
heid gegeven de noodige aanmerkin~en daarop te maken.
Gewezen wordt op het informeele in verband met sommige der Brieven,
doordat de narnen der Afgevaardigden niet voluit geschreven zijn. Ook
wordt aangetoond dat de Geloofsbrief van den Afgevaardigde van Loxton
niet door de meerderheid der Kerkeraadsleden onderteekend is.
Vs. J. C. Reyneke schrijft, dat hij de Vergadering niet kan hijwonen.
Us. Ross deelt per brief en Us. Stroehel per telegram mede, dat zij, U.V.,
later ter Vergadering zullen verschijnen.
Vaarna wordt de Vergadering voorloopig voor wettig geconstitueerd
verkIaard.
Te twaalf nrc kornen de leden in de Groote Kerk bijeen, alwaar eene
groote schare vergaderd is, om de plechtige opening der Synode bij te wonen.
Ve H. E. Assessor, die ook hier de plaats van den H. E. Moderator innee~nt,
laat zingen Ps. 134, leest Pss. 122 en 123, en spreekt, na bet gebed en nadat
het eerste vets van Ps. 89 gezongen was, eeiie boeiende en doeltreffende rede
uit over de Ntodkreet der Kerk, naar aanleiding van hetgeen opgeteekend
staat in Math. 9 37, 38. Na bet zingen van Gez. 156 : 1. 6, wordt de zegen
uitgesproken en de dienst gesloten.
Te drie ure in den namiddag vergadert men weer in de Gedenkzaal,
toen eene aitnoodiging van de Z.A.0.V. Vereeniging ontvangen en aange
nomen wordt.
Een telegram van Cradock ontvangen, bericht der Vergadering, dat Vs.
Martin, een vroeger Leeraar onzer Kerk, gestoiven is.
Telegrammen worden gelezen van den Scriba van den Westelijken
Ring, de Vergadering der Congregationalisten, de Kerkeraden van Murrays
burg en Cedarville, Vs. Neethling (1-lopefield) en de B.B. Van den Heever
(Hanover) en Le Roux (Robertson), der Vergadering Gods zegen toe
wenschende.
Bericht wordt ontvangen van den Oud. van Middelburg, dat hij later
de Vergaderin~z zal bijwonen.
Naar aanleiding van den Geloofsbrief van den Afgevaardigde van
Loxton, wordt nu voorgestelci en aangenomen: “Daar de Afgevaardigde van
Loxton behoorlijk gekozen is. zoo ziet de Vergadering de informaliteit in
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zake de onderteekeiiing van den Geloofsbrief voorbij, en verleene hem
zitti~~g.”
Overgaande tot de werkzaamheden, is aan de orde de kiezing van ~~11Kiezing van
Moderator.
Moderator.
Genomineerd worden : Di. A. Moorrees, D. S. i3otha. A~. I. Steytler. W.
A. Joubert, P. A. Winter, G. Murray. J. P. van Heercien, J. R. Albertiju, Sr.,
W. A. A1heiI~, J. II. Hofmeyr. M. G. Potgieter, D. J. Pienaar, A. zoon, 0. A.
Neethling, G. A. Scholtz, J. H. van Wijk en J. 0. Truter.
Hieruit wordt Ds. A. Moorrees met eene oroote meerderheid van stem- Ps. Moo rrees
men gekozen.
gekozen.
Op de Nominatielijst voor een Assessor koinen : Di. W. A. Joubert, A.
I. Steytler, 1). 5. Botha, J. P. van Heerden, W. A. Albeit, G. A. Maeder, D.
J. Pienaar A. zoon, S. van Niekerk, J. H. Albertijn Sr., 0. Rabie, J. A. Koch,
J. 0. Truter, H. J. L. clu Toit. I. F. A. de Vilhiers, 0. Bosman, 0. J. Marchand,
Z. J. de Beer, W. S. E. Rörich, M. M. cm Toit, D. J. de Villiers en P. A.
Winter.
Ds. Steytler verzoekt dat geene verdere stemmen op hem zullen worden
uitgebracht.
Bij de tweede stemming wordt Ds. B. S. Botha met volstrekte meer- Ps. P. S. Potha
derheid van stemmen gekozen.
tot Assessor ge~
De gekozen Moderator en Assessor danken de Vergadering voor het ozen.
vertrouwen in hen gesteld en de eer hun bewezen.
Op verzoek van den Scriba wordt Ds. H. J. Pienaar hem andermaal als
Assisten t toegevoegd.
Be zittingen worden bepaalcl als volgt ‘s morgens van half-tien tot Tijd der Zittin.
half-één, en ‘s namiciclags van cirie tot half-zes ure.
gen.
Met bet oog op de Studenten-Reunie te Stellenbosch morgen avond,
wordt besloten de namiddag zitting’ op morgen van kwart-over-twee tot
half-vijf ure te hebben.
Eene nitnoodiging van den Burgemeester van Kaapstad ter receptie in Receptie van
de Stadszaal wordt ontvaugen en aangenomen.
Burgemeester.
Met eenparige stemmen vereenigt zich de Vergadering met ecu motie Motie van Dank.
van dank aan den H. E. Moderator voor de treffende rede heden morgen
uitgesproken, bet verzoek daarbij voegende, dat die in druk in het Officieel
Orgaan der Kerk verschijnen zal.
Besloten wordt een telegram van sympathie te zenden aan den Afge
treden Moderator, die vooralsuog verhinderd wordt de Vergadering bij te
wonen.
I-let Reglement van Orde wordt door de Vergadering als gelezen
beschouwd.
Het Rapport van den Actuarius Synodi is voor de Vergadering.
Rapport
Aetu.
Er wordt gewe~en op eenige fouten in bet Wetboek. 1)e Commissie ariusSynodi.
van Revisie wordt gevraagd de gewenschte verbeteringen aan te brengen.
Ook wordt, wat door de Synodale Oommissie naar aanleichiug van dit
Rapport aanbevolen is, narn. : “lie Synode worde gevraagd de aandacht
van alle Rings-Scriba’s en Consuleuten te bepalen bij wat door Art. 226
geeischt worcit,” door dc Vergadering aangenomen.
Bet Rapport van den &riba ~“ynodi wordt gelezen en behandeld.
Rapport Soriba
Inlichting wordt gevraagd omtrent eenige expe~diti~n uit de notulen Syuodi.
van de laatste Vergadering voortvioeiende, en opheldering door den Scriba
gegeven.
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Geloofsgenoot en
Afrika.

Z.

‘~

Us. 0-. A. Maeder met Us. 0-. A. Schoitz stelt voor, dat wat door de
Synodale Commissie bier aanbevolen word t, zal worden aangenomen, nam.
“Dc Synocle spreke hare waardeering uit van wat door (lell Ring van
l3eaufort gedaan is ter voorziening in do goestelijke behoeften ouzer geloofs—
genooten in U. Z. W. Afrika, en hechte hare goedheuring aan de stichting
der 0-emeenten 0-ibeon en Mona. Zij besluito, echter, voor hot tegenwoor
dige aithans, gemeide 0-erneenten niet formed bij ouze Kerk in te lijven,
maar hot aan den Ring van J3eaufort op te dragen do uitgewekenen aldaar
te bearbeiden naar hetgeen neergelegd is in do TIENDE AFDEELING onzer
Kerkelijke Wetten en Bepalingen, Art. II, pag 138.”
Hiermede vereenigt zich de Vergadening.
Ecu brief van de C. J. Vereeniging aihier wordt gelezen, don Afgevaar
digden wolkom heetende in do Kaapstacl en do hoop uitdrukkende, dat de
leden der Synode ook deze Inricliting eon bozoek zullen breiigen
Gedurencle do namiddag zitting is de ~redikant van Knysna ter Yen
gadening verschenen.
Na het lezen van do Kiadnotulen, wordt do Yergadoning met dankgehed
gesioten door Ds. A. I. Steytler.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l9den October, 1906.

TWEEDE ZITTINGI
Vr~dag, 19 October, 1906.

flank- en
dag.

Do Moderator laat zingen Ps. 25: 2, en vraagt den Assessor in het go bed
voor te gaail, en ook te danken voor den regen in sommige deelen van~ otis
land gevallen.
Do Notulen v~n de eerste zitting worden daarna gelezen, goedge~ieurd,
en door al do loden van de Vergad~ning onderteekend.
Be Geloofsbrieven van do Afgevaardigden van Mliott, Pearston, Darling
en Greykerk worden gelezen, en do B.B. Oudd. 0-. S. Coetzé, J. J. Moolman,
W. F. Versfeld en H. P. Rheeder nomen hunne plaatsen in.
Be Predikant van Fransch Hoek verschijnt ook nu ten Vorgadering.
Do Predikant van Macleaii schrijft dat hij, wegens ziekto in zijn huis,
do Yergadening niet zal kunnen bijwonen. Be Yergadering verneemt dit
met leedwezen.
Kennisgeving wordt ontvangen, dat do 13.B. Oudcl. P. S. du Toit en A.
0-. W. van Altena bij do volgende zitting, of zoo spoedig mogelijk, als eon
onbe~tneden motie zul[en voorstellen : “Bat en door do Moderatuur ecu Alge
Bede- meene Dank- en Bededag bepaalcl worde, en God te danken voor den hoer
lijken negen waarni~cle Hij ons gezegenci h~eft, en to vnagen om ook die
deelen van hot land waar en nog goon regen gevallen is, met regen to
zegerien.”
Ret volgende wordt als onbestreden motie met eenparige stemin~n door
do Vergadering aangenornen
“Do aanbeveling van do Mg. Synoclilo Zendiug Commissie, ondersteund
door do Syno dale C6mmissie, om ecu Zenthngdag geUurende doze s~men
komst van do Svnodo vast to stellen, worde aangeI~omen en Woen~c~a~g, q
November, worde daartoe afgezouderd.”
-
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Oud. N. J. de Wet, gesecondee.rd door Ds. G. F. 0. van Lingen, steit voor
“Eon telegram van sympathie met de betrekkingen van wijien Ds.
MartiQ worde door de Synode gezonden.”
Hiermede vereeiigt zich de Vergadering.
I-Jet T7eislaq van den ,Scriba dci S!Jnodale Gommissie is nu voor do
Vergadering.
Gelezen worden ook de a~mbevelingen door do Synoclaie Commissie
iiaar aanleiding van dit Versiag gc(iaan : (ii) “ Be I-I. E. Synode worde go
vraagd hot besluit onder No. 18 van dit Rapport genomen, te bekrachtigeu.”
(b) flat or van de Synocle zal uitgaan eon sebrij en van sympathie met do
achtergebleveiien der afgestorveneu. alsook met do broeders (lie afgetreden

Brief van
pathie.

syni.

zlj n.

flit wordt dade1~jk aangeiiomon, en tor uitvoerillg van wat onder (b)
voorkornt, cone Commissie benoemd, bestaande nit Di. J. R. Albertyn, Sr. cii
G. S. Malan.
Na verdere bespreking van ‘t Rapport door Di. J. I. Hugo, A. I. Steytler,
i-\. A. Weich en (IOu Ouderllng van Philipstown, stelt Dc. B. P. J. Marchanci,
onclersteund door Ouderling ‘1’. A. J. Louw, voor :—“ Do Synocle golet heb
bende op het besluit der Synodale Commissie onder No. 28 van ‘t Rapport,
is van oordeel dat zij gehancleld heeft buiten hare bevoegdheicl.”
Na discussie, waaraan deelnemen Di. B. Marchaiid, W. A. Aiheit, C. F.
Leipoldt, D. J. Pienaar, A.zii., A. C. Murray, J. C. rilniter, F. W. II. Gie, 0. A.
Scholtz, de Assessor, on Ond. J M. Fraser, wordt hot voorstel door do Ver
gadering verworpen.
Het Versla,’~ van de Ilande7inqen dci Modeiaiiau’ wordt geiezefl.
Rapport der
Aan de bespreking daarvan iiemell dccl: Di. 0. A. Scholtz, 0. F. C. van Moderatuur.
Lingen, D. J. J. van Velden, A. I. Steytier, A. A. Weicli, J. W. Louw. 0. A.
Maeder, en 0. Murray, waarna hot met dank wordb aangeuomeu.
Overgaande tot dc Beschrijvingspunten, is aan do orcie :—
1. “Be H. E. Synode overwege de wensche1i~kheid van hare zittingen zoo ‘Pijd v. sarnen
vroeg mogelijk in dc maand September of Maart van het jaar waarin zij komstderSynode.
bijeenkomt, ecu aanvang to doen hebben.”
Dit punt wordt ingeleid door Oud. J. J. Eksteen, waarna de Onderling
van Swellendam, geseconcleerd door den Ouderlin van. Phulipstown, voor
stelt: “flat de zitting zal zijn in dc maaud Maait.”
Oud. T. A. J. Lonw met J)s. B. J. Pienaar R. Zn., wil “dat hot zal zijn in
begin van September.”
Ds. J. ~W. Louw, ondersteund door Oud. W. Roux, stelt als tweede Amen- “esluitretijdder
dernent voor : “Be aanheveling van de Synodale Commissie narn. ‘ die tijd Samenkonist.
blijve zooals thans door de wet vastgestolcl,’ worde aangenomen.”
Bit laatste Amendement worcit besluit cler Vergadering.
2. “ Reeft eon Ring het rocht om. ak do omstandigheden zuiks dringend Twee Bevesti
vereisehen, twee Leeraren to geiijker tijd op clenzelfclen dlag in twee afzon- ~
derlijke gemeentei~ to laten bevestigen ?“
Ring.
Ret antwoorcl van do Synodale Coinmissie is Ja !“ waarmede dc Ver
gadering, op voorstel van. iJ~i. 0. Murray en D. F. Malan, zich vereenigt.
3. “ Do H. E. Sviiode besluite tot dc verdeeling vai’ den Ring van Verdeeling
I3urgersdorp.”
ring
BurgersBe incleeliug door de Synodale Commissie aan de hand gegeven, gelezen
zijnde, wordt er door Bc. B. J. Pieuaar, R. zu., gesecdnc[eerd door den Oud.
B
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van Tarkastad, voorgesteld: ~‘ Doze indeeling door de Synodale Commissie
worde aangenornen.”
Ms Arnendement stelt Ds. A. McGregor voor: “Dat or voor het tegen
woordige geeno verandering in de samenstelling der Ringen gemaakt
worde.”
Bijwoning v.
Na do Pauzo kondigt do Assessor aan dat do sluiting der lessen aan do
Sluiting der
KweekschooL
Theologisehe Kweekschool plaats vinden zal op Woensdag, 31 October e.k.,
en noocligt de loden der Synocle nit doze plechtigheid bij to wonon.
Do Scriba, onclerstound door don Assistent Scriba, stelt daarop voor
“Dat ecu Deputatie nit doze Vergadering, do Synode vertegonwoordigende,
do sluiting zal bijwonen.”
Do volgende Amendemont worden ingediend
(a) Door Oud. J. J. Schoeman: “Do uitnoodiging wordo aangonomen.
en goeno daggoldeuu worden voor dieui dag door do loden ontvangon.”
(b) Door den Actuarius: “Do uitnoodiging wordo aangenomen;” go
socondeerd door Ds. S. P. Malherbe, wordt dit laatsto Amendement hot be
sluit der Vergadering.
Do Moderator deelt hier mode, dat do Prodikant van Klein Boetsap
tij ding heeft ontvangen van do erustige ongosteldheid van één zijner
kinderen, on dat hij dus genoodzaakt is hoden avond naar huis terug to
keeren.
Do Vergadering verneemt dit met doolnemiug.
Besl,uit re ~erDo discussie over Beschrij vingspunt 3 wordt nu voortgezet, waarua hot
~ Amendernent verworpen, en do indoeling,
zooals door do Synodalo Corn
missie aan do hand gegeven, aangenomen wordt.
NaarnsverandeOok besluit do Vergadering nog dat do naam “Ring van Hoopstad” vor
ring van Ring v. anderd zal worden in “Ring van Du Toitspan.”
Daar do Ring van Queenstown eon niouwe Ring is, ontvangen do her
tegenwoordig zijnde loden macht em een tijdolijkon Voorzitter en Scriba to
kiezen, the naar eisch der wet, do oproeping tot de 0-ewone Vergadoring
zullen doen, en bepalen zullen op wolke plants en tijd do vergadering zal
gehouden worden.
Art. 90, re Alge4. “In Art. 90, alinea 2, wordo do volgende verandering gemaakt:
In
~ plaats van “En verder, enz.” kome “en vordor nit zes clieustdoende Predi
kanten on zes Ouderlingen of Oud-Oudorlingen, loden der Synode, en door
haar, zooveel mogelijk, uit do verschillende Ringen to worden gekozen,”
enz.’
Verandering re
5. “Do wetsartikelon betrokkiuig hebbende op do kiozing, do samon
~1~e~:ene.s~o. stelling en do werkzaamheden van do Alg. Synodale Commissie worden
zoodanig gewijzigd, dat do gonoemde Commissie voortaan wederom gekozen
zal worden, sarnengesteld en werkzaam zal zijn zooals vóór do Synode van
1894. Doze wijzi.ging, onz.”
Daar doze twee Beschrijvingspunton op dezolfde zaak hetrekkiug
hebben, worden zij to samen behandeld.
Do aanbeveling van do Synodale Commissie op doze punton gelezon
zijnde, geoft do Assessor eene toelichting van do zaak en stelt daarna voor
“Beschrijvingspunt 5 worde aangenornon.” Dit wordt geseconderd door Ds.
D. Marchand.
Onder do discussio die plants vindt, en waaraan deelnemon Oudd. P. J.
van den Heever, T. J. Louw. N. do Wet, J. I. do Villiers, on A. J. Joubort, en
Di. D. Marchand, D. J. Pienaar, A/z., C. Loipoldt on do Actuarius, kornen
do voigende Amendementen tor tafel
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(a.) Van den Actuarius, ondersteund door Oud. P. J. van der Heever:
Be aanbeveling van de Synodale Commissie op 13esehrijvingsPUnt~n 4
en 5 worde aangenornen met deze verandering, dat nam, de Commissie
in functie blijve van Synode tot Synode.”
(b.) Van Ds. B. J. Pienaar, A/z., met Bs. W. A. Aiheit: “Art. 90
2 worde gewijzigd als volgt: ‘Zij zal hestaan uit de leden der Modera~
tuur en verder nit één dienstdoenden Predikant en één Ouclerling of Oud
Ouderling uit elken Rtng, die ook tevens lid is der Synode, te worden be
noemd door de Synode op voordracht van de Predikanten en Afgevaarthgden
uit de respectieve Ringen. Lie diensttijd der aldus benoemden zal zijn van
Synode tot Synode.’”
Be zaak is nog onder behandeling als het tijd is om te adjourneerell.
Ecu schri-jven wordt voorgelezen ~‘an:
(a) Ben Seeretaris van het Britsch en BuitenlandsCh BijbelgenootschaP.
(b.) Van den Raad der Evangelisehe Kerken in en om Kaapstad.
(c.) Van den Moderator der Presbyteriaansehe Kerk; alien bet verzoek
bevati ende eene Beputatie naar de Synode te mogen zenden.
Besloten de behandeling dezer stukken tot Maandag te laten.
Afwezig zijn geweest: Ds. M. Daneel en Oud. Cilliers.
Be Scriba leest de Kiadnotulen, waarna Bs. C. Rabie bet Bankgebeci
doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 22sten October, 1906.

DERDE ZITTINGI
Maa~idag, 22 October, 7906.
Be Moderator laat zingen Gez. 67 : 5, en vraagt den Seriba het gebed
te doen.
Be Notulen der vorige zitting worden gelezen en, na eenige aanmer
kingen door de Vergadering, onderteekend.
Aan de Afgevaardigden van Middelburg en TJrntata, de Oudd. F. V.
Smit en W. A. Cruywagen, wordt, op ontvangst van hunne Geioofsbrieven,
zitting verleend.
Ecu sehrijven wordt ontvangen van den Predik ant van Umtata, te kennen
gevende, dat hij de Vergadering niet zai kunnen bijwonen.
Be Geloofsbrief van den Afgevaardigcie der Ned. Herv. of Ger. Kerk in Af~evaardigde
Trausvaal wordt gelezen, der Vergadering beriehtende, dat de H. E. Scriba vanTransvaa1sohe
dier Kerk, Bs. P. ~ ci, gekozen is, orn hare groete tot ons over te brengen.
Kerk.
Ret stuk worcit gestelci in hanctn van de Conimissie van Orde, die
schikkingen maken zal betreffeude den tijd, wanneer hij dc Vergaclering
toespreken zal. Intusschen wordt (len broeder eene eereplaats i.n de Ver
gaderrng aangewezen.
Ecu brief van den Secretaris van het Genootsehap cler Goede Tern- D8putatie.
peiieren, het verzoek beheizende eene Deputatie naar de Synode te zenden,
wordt in hancien van de Commissie van Orde gestelci.
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Bit geschieclt 00k met eon sehrijven door den Seeretaris der Presby
teriaansche Kerk. insluitende eon voorstel 01) do Synocle dier Kerk
aangenomen, in zake do nauwere vereoniging der Evangelisehe Kerken.
Be bespreking van Besehrijviugspuuten 4 en 5 wordt voortgezet.
Ecu voorstel door Ds. J. B. Aibertijn. Sr.. gesocondoerd door Ds. 0-. S.
Malan, om do zaak naar eon Commissie to vorwijzen, worclt verworpen.
Oncler do verdere discussie, waaraan deelnemeri Di. A. I. Steytler, J.
C. Truter, 0-. A. Scholtz, W. A. Aiheit, 0. Murray. A. A. Weich, do Scriba, en
Oudd. J. J. Schoeman, J. M. Fraser en N. J. do Wet, client Ds. 0. A. Scholtz,
met den Oud. van Ste ~t1crvilie. hot volgende als derde arnendement in: “ Be
aanbeveling van do Synodale Corn missie w orcie aangen omen.”
Bij do stemming worcit, iiadat do Aetuarius het Ainendement door hem
ingediend had teri’uggetrokken, dat van Ds. Sclioltz verworpon verklaard.
Be~Iitro SamenDaarna worclt hot Amendment van Ds. 1). J. Pienaar, A’Z., dat over de
sam enstelling der Synod ale Commissie handelt, cangenomen, alsook dat
missie.
deel van hot voorstel van den Assessor, dat betrekking heeft O~ do werk
zaamhieden van de Svnodalo Commissie en dat aldus luidt : “ In Art. 94
worden na ‘t woord’ Paaschfeest’ weggelaten do woorden ‘In het jaar
vergacleren ‘ en do woorden : ‘ Zitting kunnen houden
vermeld.’ in Art. 95 (d) wordo do iaatste zinsuecle
‘Ill hare vorgadering, enz.’ woggelaten.
Artt. 97 cii 98 worden geroyeerd
en hot volgende al s een nieuw Artikel opgenomen : ‘ Do Rapporten van dc
Alg. Zending Commissie, van den Act uarius en van (loll beriha Synodi,
van de Curatoren voor het Theol. $ominarium, van do Synodale Opvoe
clings en andere door de Svnode benoemde Commissiën, moeton minstens
vier weken voor do opening der Synode in hot Officicol Orgaan der Kerk
verschijnen.’
Na dc pauze, levort do Commissie van Ordo eon rapport in waarin zij
aanbeveeit, dLIt dle Afgevaardigclen uit do 0. R. Koiollio ~ rI~rans~Taa1 dc
Vergadering morgen zullen toespreken. Pit wordt goedgekeurd.
Ook legt zij nan de Vergadering voor do Orde van Werkzaarnheden in
verband met hot Eroederiijk Onderhoud 01) Woensdag o.k. Aangenomen.
Do Vergadering besluit do veranderingen in do Wet aangebracht door
hetgeen hcdlonmovgen. naar aanleiding van Beschrijviugpunten 4 en 5
besloten is, naar do Commissie van Revisie to verwijzen.
Besehrijvingspunt 6 wordt boschou\vd vervalien to zijn.
Rapport~ v. Corn0-dozen wordt het l?appm-t ran de (ioinini’sie ot’e~ de Aau?vere ‘ereeniging
~issie ver ~ne[ de Kerken in cle 0, li. Iioionie. 11~-an’racd en LVatal
~e~rnet~
Samen daarmede komt voor do \Tergadloring hot Rapport van (10
~i~e
ten~ Synodale Commissie.
Do Assessor licht nu kortelijks toe wat eigenlijk in vorband met cleze
zaak gcdaai~ is.
Oud. L. J. Joubort, met Ds. P. 0-. J. Meiring. stelt hiorop voor : “Be
aanheveliiig van do Synodale Commissie. dlat hot voorgestolde in het ilapport
zal worden aangenomcn, wordo goodg ekourd.
Aan (10 dliscussie nernen dod Di. 0-. F. C. van LinQen, C. H. Radloff,
P. 0-. J Moiting, J. C. du Plessis. D. H. Cihliers Ofl die Actuarius, waarna bet
voorstel met eenparige stemmen door do Vergadeiing aangonomen, en dc
dank der Synode aan do Commissie in dozen toegobracht wordt.
Rapport v. Afge.
fhierop voigt het Rapport van den Afgecaardigde ‘naar de Synode der
~,aardigden1naar fled. Herr. of Ocr. J~ei1c in 1iransvaal. dat met clank aangenornen wordt.
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Dit gesehiedt ook met het Rapport van den Afgevaardigde naar de
Synode der 1’led. Ocr Kerle in de 0. 1?. Kolonie.
Daar de Afgevaardigde naar de Synode der Ned. Ger. Keric in Natal
verhinderd werd aan zijn opdraeh~ to voldoen, worcit er geen rapport
ingediend.
Ter tafel kornt nu het Ravport van de Commissie over het werk van liet Rapport v. Corn
veizamelen van Bouwsto,en voor de Gesciriedenis onzer Kerk.
Wat de Synodale Commissie bier aanbeveelt wordt, na discussie door Gesohiedenis
Di. J. 0-. do Bruyn, 0-. F. C. van Lingen, D. Marchand, W. A. J oubert, onzer Kerk.
B. Marchand, den Assessor, den Actuarius. Di. 0-. A. Scholz en D. J. van
Velden, besluit der Vergadering.
De aaiibeveling vaii do Synoclale Commissie naar aanieicling van bet Onze Psairne~
Rapport van do Commissie voor eene uitgave van onze Psalmen en (xezaugen.
Gezangen in “Tonic Solfa” wordt aangenomen.
A an de Ordo is Beschrijvingspunt 7 :—“ Ret daarstellen van een gedenk
schrift op de graven onzer voorvaderen, de Rugenoten.”—Nadat gehoord
is, wat de Synodale Commissie daaromtrent rapporteert, licht de Oud. van
Noorder Paarl bet punt toe, en stelt ‘t, gesecondeerd door Ds. S. P. Malherbe
voor.
Ds. F. X. Roome met Oud. B. Pienaar (Kaapstad) wil, dat, wat de
Synodale Commissie hier aanbeveelt, nam. “Dc Synode hechte hare good
keuring aan de gedaclite hier uitgesprokcn, hoewel zij niot bet lichaam is
mu de zaak nit te voeron.”
Hiermode vereenigt zich de Vergadering.
Beschrijvingspunt 8 : “ Do Synodo late eon waarschuwei.~cle stem “Sport’-geest en
uitgaan over dcii toenemendell en overdrevenen “ sport
geest van onze dansen.
dagen, vooral tegon do voetbal wedstrijdeu.”
Dit wordt sarnen met Beschrijvingspunt 9
Dc R.E. Synode spreke
haar gevoelen nit over hot dansen,” behandeld.
Dc beide inzenders vereonigen zich met wat do Syi~odale Commissie
in dozen voorstelt, nam., dat or in den Rerderlijken Brief hiertegen zal
gewaarschuwd worden.
Dit draagt ook de goedkeuring der ~,Tergaderiiig wog.
Do Moderator bericlit, tot leedwezen der Vereeniging, dat bet kindje
van den Predikaiit van Klein Boetsap gestorvon en zijne vrouw ernstig
krank is.
Rij leest voorts eon brief van den Registrateur van bet Z.A. College
de leden der Synode tot eon hezoek aan do Gebouwen dier Inrichting,
uitnoodigende.
Ook dit schrijven wordt in handen van de Commissie van Orde
gesteld.
Afwezig zijn geweest Di. J. P. van Heerden, D. du P. Steyn, L. Hugo
en J. H. van Aarde, en do tweode Oudorling van Kaapstad.
Do Jiladnotulon worden gelezen, waarna Ds. J. 0-. J. Krige het Dank
gebed doet.
Gerosumeerd en onderteekend op heden den 23steii October, 1906.
.
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VIERDE ZITTINGI
Dinsdag, 23 October, 1906.
Na het zingen van Gez. 99 : 3, en gebed door Us. U. J. J. Rossouw,
worden de Notulen geresum eerd en onderteekend.
Ret bezoek aan do Gebouwen van hot Z.A. College wordt bepaald op
Donderdag o.k., ‘s namiddags te haif-zes nrc.
G&oofsbrief, AfDo Geloofsbricf van dei~ ~\fgevaardigde van do Kerk in de OR. Kolonie
~ wordt ingediend, der Vergadering beriehtende, dat do WelEerw. hoer
v. Heerden.
P. S. van Reerden door (lie Keric gekozeu is, om hare groete tot oiis over te
brengen. Do brooder wordt welkom geheeten en ontvangt cone eereplaats
in do Vergadering.
.Aan den brooder Ouderling Vlok van Griquastad, die tijding ontvangen
heeft van do krankheid zijuer echtgenoote. wordt verlof gegeven dadelijk
naar huis terug te keeren.
Gelezen wordt eon sehrijven van Us. U. du P. Steyn verlof vragende
do verdere zittingon dozer Vergadering niot langer bij te wonen, daar hij
Us. A. D. Lftckhoff Jr. op eon haastig bezoek aan do Scholen in Namaqua
land vergezellen moot. Ret gevraagde verlof wordt gegeven.
Us. J. G. do iruvn, met Us. 1). l3osman, geoft kennis van hot volgendo
voorstel dat hij morgen zal inclienon “Do namicidag zittiiig zij van kwart
vóór drie tot kwart over vijf.”
Groete v. Kerk
Aan do Afgevaardigden uit do Transvaal en do O.R.K. wordt nu do
in Transvaal.
gelegeuheid gogeven do Vergadering toe te spreken.
Do broeder nit Transvaal, Us. P. Nd, Seriha Synodi, komt ‘t eerst aan
het woord. Hij getuigt van hot geuot der Mg. Vergacloring van do Kerk
in Transvaal versdhaft door do groete dor Moedor-Kerk, bij monde van
haren Actuarius haar gebraeht. Rij spreok.t do waardeering der r1~rafls.
vaalsclie Kerk van do iiefde der moeder uit, cii verzekert van do hartelijke
wederkeerige iiofde der dochter. Voorts deelt hij mode hoe ‘t do Kerk
in Transvaal gaat—niettegenstaaude strijd on beproeving bloeit zij—de
storm, die or was, heeft de wortelen dieper doon schieten—het getal haror
Gemeenten is tot veertig gestegen—de belangstelling in do zaak der Zending,
zoowel ondor do Heidenen ais onder do Joden, neemt too—dc toestand der
i~rme Blanken en hot lot der ougelukkige woozen houden do aandacht
der Kerk op bijzondero wijze bezig—de iiefdo tot de Kweokschool is niot
af-, maar toegonomen. Do Zaak der IKerk in Traiisvaal hceft, echter, niet
alleon eene licht. maar ook cone donkere zijde—daar is strijd op ~chool
gebied—strijd togen do Zoudags-ontheiliging—on strijd tegen do toenomendo
ouzedehjkheid. Rij eindigt met do hartelijke groote dlier Kerk tot ons
over to brongen, en spreekt hot vortrouwen uit, dat dle oonhoid the bestaat,
innigor word en mag.
Wedergroete.
Do Moderator spreokt nu den Br. in naam onzer Vergadering toe. Hij
zegt, dat ‘t onzo Kerk altijd aangonaam was Afgevaardigden uit do rI~rans.
vaal en 0 R.K. in haar middeii to ontvangen. Thans mongt zich eon gevoel
van eerbiocl met onze vreugd, want zij staan nu voor ons als Afgevaar
digden van eon yolk, dat zich don eerbiecl van do gaansclie beschaafde
wereld heoft afgedwougen—dat ‘t aangonaam was to vernomen van don
toenemondon blooi thor Kerk on van do behartiging van do zaak der
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Zending—dat do beproeving geheiligd, gesterkt en vruchtbaar gemaakt heeft
—dat wij met innige deelneming vernomen hebben van de donkere schaduw
zijde op Godsdienstig gebied—getuigt van onze innige blijdschap, dat cle
eerste stap tot ilauwere vereenigiflg gedaan is, en vraagt hem onze hartelijke
groete aan de Kerk in Transvaal over te brengen, met do verzekering van
ouze gednrige voorbidding..
Daarna staat de Afgevaardigde van de Kerk in de O.R.K., Us. P. S. vai’ Groete v. Kerk
Heerden, op, om de groete dier Kerk over to brengen. Hij wijst er op, dat mURK.
wij één zijn. in oorsprong, in gesehiedenis, in leer. in leveii. Do Kerk in dc
Kaap Kolotiie heeft dikwijls bewijs gele~verd van hare liofde. hot govoig was
de innige weclerliefde der Kerk door hem vertegenwoordigd.
Ook hij
verblijdt zich over den eersten stap tot nauwere vereeniging. Voorts wijst
de Br. op eenige teekenen van vooruitgang in do Kerk van Tr~ns-Oranje
o.a., stichtung van nieuwe Gemeenten en uitbreiding op hot gebieci der
Zonding. Bij dit openbaren er zich teekenen van ee~ie geestelijke honeying.
Doch ook die Kerk had ecu stri~d—eon strijd op hot gebied vail Opvoeding
en Ouderwijs. Hij eindigt door do Kerk in do Kaap Koloiiie Gods zegen toe
te weuschen, cii do bede nit to spreken, dat zij eenmaal niet ledig voor den
Heero verschi~nen mag.
Do Moderator verzookt don Assessor antwoord to goven op de groete Wedergroete.
gebracht. Doze verzekert den Br. Afgevaardigde, van do grooto vreugde,
die ‘t ons geeft deze groete to ontvangen—dat ‘tons verblijdt van do unnige
liefde tot, en de steeds toenemende belangstelling in onzo Kenk to vernomen
—aisook van den zegen en voorspoed op bijna elk gebied ten opzichte van
de Kerk in do O.R.K., die steeds met voiharding en vrucht voortgaat do
rechten van Godsdienst en Opvoeding to vordedigeii. flij eiiidigt met hot
verzoek, dat do Afgevaardigcle do hartelijke groeto van de moeder aan do
dochter overbrengen zal.
Do Yergadering zing~ nu staande dozen B.B. Ps. 134: 3 toe.
Aan do Orde is Boschnijvingspunt 10: “De Synode ameudeero Art. 52 ~
den Kerkelijko Wetten als volgt : ‘ Voor hot verleenen van ecu Doopeedel is rnaa~-Certifieaten
do Kerkeraad gerechtigd tot den eisch van vier shillings. Waar Doopcedels Art. 52.
echter voor Kerkolijke doeleinden vereischt worden, zulhen zij gratis worden
verleend.’
Us. S. P. Malhorbe ste~t voor dat wat hier gevraagd wordt, zal wordon
toegestaan. flit wordt gesocondeerd door Us. U. J. Yiljoen.
Na discussie door Di. J. G. do Bruyn, A. A. Weich, G. A. Maeder, den
Assessor, U. J. Pienaar R.zn., J. Murray, J. N. Goldenhuys, J. G. J. Krige, U.
H. Cilliers. F. W. Gie en do Ondd. S. Grove, J. A. Vorster en A. J. Joubert,
wordt hot voorstel aangenornon.
Ingevolgo hiervan vorvalt Beschrijvingspunt 11.
Eeno uitnoodiging van den Rector van do Normaal School om Dinsdag
aanst., ‘s narniddags, na afloop van do zitting, do gehouwen dier Inrichting
eon bezoek to brongen, wordt ontvangen en aangonomen.
Nu komt ten tafel Beschrijvingspunt 12: “Bij ArL 17 (7) worde gevoegd: Art. 18 (7),
Predikanten, die zich torwoon in cone gemeente hebben gevestigd on
hunne Kerkelijke voorrochten aldaar genieton, wordon beschouwd als loden kanteu.
dior gemoente.’ Hot besluit der Synode (zie Acta XX, p. 85), wordo
vornietigd.”
Nas r aanloiding van cut Boschrij vingspunt boycoTt do Synodale
Commissie hot volgendo aan: “Bij Art. 17 (7) worde gevoegd: ‘Predikan

16
ten, die zich terwoon in eene gemeente hebbeii gevestigd. en zich bij den
Kerkeraad hebben aangemeld orn het gebruik huiiner kerkelijke voorrech
ten, worcien beschouwcl als leclen clier gemeeiite.’
Ps. G. F. 0. van Lingen, onclersteunci door Us. W. J. Couradie, stelt voor
“Pat deze aanbeveling zal worden aangenomen.”
Do Actuarius, als inzeuder van dit Beschrijvingspuut, loiclt hot bier
voorgestelde in, en vereenigt zich ook met de aanbeveliug cler Syuodale
Commissie, die nu door de Vergadering goedgekeurd wordt, nadat Di.
A. G. T. Schoevers, H. J. L. du Toit, J. C. Triter. P. Marchancl. 1). J.
Pienaar A.z., A. I. Stoytler, F. W. R. Gb, W. A. Joubert. G. A. Maccler, do
Assessor, Us. B. Marchand en Oud. J. J. Sclioeman hi~rover gesproken
hadden.
Huwelijk met
13. “ Be ~vnode wencle zich tot do Regeering met het (iringenci verzoek
~ OOI.
em dc bevesti~ing van hot volgens Gods Toorcl ~n Wet verboclen huwolijk
tcisschen ccii jollkman cii cle weduwe van zijn ‘ overleden ‘ ooin niet
langer toe te laten, en zoo clanigo huwelij ken en do toekomst ten strengste
te beletten.”
Pit I3eschrijvin2spunt wordt verwezen naar de Rechts-Commissie, die
daarover rapport uitbrengen zal.
Tijrlsbestek tus14. “In Art. 48 wor~le er ccii tijdsbestek vastgestelcl binnen hetwelk
sc~a~ug iemand. die aange omen is moot worden voorgesteld.”
Us. G. A. Maeder, gesecondeerci door Us. A. I. Stoytlor, steltvóór: “Pat
de aaubevoling van do Synoclalo Conimissie zal worden aangonotnen, narn.
‘Wat hier gevraagcl wordt, moot aan hot oordeel van den Korkeraacl
gelaten worcien.’
Us. P. J. Pienaar. A/z., met Us. P. G. J. Meiring, heeft het volgende
Amendement “i3esehrijvingspunt 11 worcie aangenomen en hot tijdsbestek
bepaalcl op zes maancion. doch met aaubeveling, dat do bewoording door do
Commissie van Rovisie to vinclon, het permissievo element uitclrukke.”
Ret voorstel worth besluit der Vergadering.
Commissien.
Do benoeming van do volgencle Commissiën vindt nu plaats :—
Over de Fondsen:
IJit den Ring van Kaapstad : Us. A. I. Steytler.
Tuihagh : I)s. W. A. Aiheit.
Swellendani : Oud. H. H. van Breda.
Graa~f-Reinet : Us. J. E. T. Weitz.
Albanio : Us. A. Faire.
Beaufort : Us. G. A. Maoder.
George : Us. P. J. Retief.
Burgersdorp : Us. J. F. Marais.
Paarl : Oud. T. J. Louw.
Colesberg : Us. J. H. Krigo.
Hoopstacl : Us. P. J. A.. do Vilhiei’s.
Clanwilliam : Us. M. C. Mostert.
Rec/its-Gommissie: Di. 0. Rabie, G. A. Seholtz. P. A. Winter, P.
Vaal en Oudcl. J. J. P. du Toit, N. v. dl. Merwe, U. F. Malan on
du Toit.
D~ Z’mdinc, : Di. 0 F. Loipoldt, P. J. Pienaar, R,’z., F. X. Roorne,
Murray, P. J. Pienaar, C. A. Noethling, A. 0. di Toit en Oudcl. 0. J.
en P. J. do Wet.

J. de
P. J.
A. 0.
Kriel
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Theol, Se9ninarium: Di. 0-. Murray, B. Marehand, J. 0-. de Bruyn, E. 0-.
Maiherbe, N. 3. Brummer, 0. H. Radloff, J. R. Hugo en Oucid. B. J. J. van
Rensburg en N. J. do Wet.
&is- en Yerblijfleosten: Di. J. D. Retief, A. B. Cilliers en 0-. E. Rudman.
Herderlijice Bi’ief: Di. D. Bosman, D. J. J. Rossouw en W. J. Oonradie.
Dc Normcta~-&hoo~ : Di. D. 3. Pienaar, A/z., J. 0. Truter, Z. 3. de Beer,
P. 0. J. Meiring, A. F. Maian, J. 0-. Steytler, A. M. McGregor en Oudd. B.
Pienaar (Kaapstad) en P. J. v. d. Heever.
Dc Opvoeding: De Assessor, de Actuarius, Di. W. A. Joubert, B.
Marchand, J. H. van Wijk, B. Wilcocks, H. P. v. d. Merwe, J. 0. du Plessis,
A. J. Pepler en Oucid. H. A. L. Schreuder en W. J. v. d. Merwe.
15. “Memorie onderteekond door 130 personen, zich noemende leden ~emprie
van de gerneente Rhodes, tegen de naanisverandering dier gemeente in Rossville.
Rossville.”
Wat de Synodale Commissie hier aanbeveelt, narn. : “ De Synode stelle
de zaak in handen van de Rechts~0ommissie,” wordt goedgekeurd.
16. “Do Synode geve aan de Gemeenten van Rhodesia vrijheid van Verzoek v
handelen naar besluit van hunne Kerkelijke Oonferentie in zekere huis~ ~O~e”si~L~
houdelijke zaken, naardat de bijzondere omstandigheden van Rhodesia dit
vereischen, b.v. in zake (1) de door de Synode vastgestelde Collecten (Artt.
242, 243, 146, 73 (22), 313, 139, 71); (2) do Keizing van Kerkeraadsleden (Art.
18 (6) ; (3) de extra-heffingen (Artt. 326 (h), 20 (f.)”
Do inzender is bezig hot hier voorgestelde toe to lichten als ‘t tijd is te
adjourneeren.
Di. 3. H. van Wijk en A. Faure geven kennis dat zij later zuhlen
voorstellen, dat hot genomen bosluit in zake dcii Nieuweu Ring van
Queenstown in revisie zal worden gebracht.
Afwezig is geweest do Oud. W. M. Cilhiers.
Do Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt het dankgebed gedaan door Ds.
0-. A. Maeder.
Geresumeord en onderteekend op heden den 24sten October, 1906.

iiit

Ge

VLJFDE ZITTINGI
Woensdag, 24 October, 1906.
Na hot zingen van Gez. 93: 2, 3 en gebed door Ds W. A. Aiheit, wor
den do Notulen van do vorigo zitting geresurnoord en onderteokend.
Boricht wordt ontvangon van Ds. A. A. van Schalkwijk, dat hij door
ongesteidheid vorhindord is do Vergadering heden bij to wonen.
Aan do Orde is HET BROEDERTJIJK ONDERHOUD. Be Voorzitter leest Broederlijk
eenigo vorzen nit Ps. 119. Hot onderworp voor dozen dag is Het lezen van derhoud.
Gods Woord. Ds. J. R. Albertijn, Sr., do eerste referent, spreekt over het
Lezen van Gods Woord in de Binnenicamer, aantoonende do verhouding
van Gods Woord tot den geloovige aan den oonen, en do verhouding van
den geloovige tot Gods Woord aan den anderen kant, waarna hij in hot
gehed voorgaat.
Ps. 25: 7 wordt gezongon on eenige B.B. nemen dccl aan hot gebed.

On
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Us. H. P. van der Merwe wordt daarop door den Voorzitter gevraagd
het woord te voeren over het Lezen van Gods Woord bij den Huisgodsdievst,
en wijst 01) de noodzakelijkheicl van den huisgodsclienst, waaraan door al
de leden van liet liuisgezin helioort dod genomen to worden.
De Voorzitter laat flu zingen Ps. 119: 17, waarna weer eenige B,B. in
het gebed voorgaan.
De derde spreker is Us. G. Murray, en het onderwerp door hem ingeleid
liet Lezen van den Bijbel in vereeniging met medegeloovigen. Hij spreekt
over de Bijbellcringen en prijst de zaak ten zeerste bij de loden dozer Yer
gaclering aan.
Gezongen wordt Gez. 52: 13, waarna versehillendo loden over hovenge
noemde onderwerpen spreken.
Na eenige korte gebeden en hot zingen van hot laatste vors van Gez. 83,
wordt het Broederlij k Onderhoud gesloten.
Na do pauze, deelt do Moderator mode, dat do Oud. van Olanwilliam
tijding ontvangen heeft van do krankheid zijner echtgenooto. Aan dozen
brooder wordt verlof gegeven Vrijdag morgen o.k. naar huis terug to keeren.
Tijd. der ZittinRet voorstel in zake do verandering van den tijd voor do namiddag
gen verandeid.
zittingen, waarvan gisteren kennis is gegeven, is nu voor de Vergadering.
Ret voorstel, “Do namiddag zitting zij van kwart vóór drie tot kwart over
vijf,” wordt aangenomen.
Do bespreking van Bp. 16 wordt voortgezet door Us. J. N. Geldenhuys,
die hot daarna voorstelt. Gesecondeerd door Us. D. J. J. van Velden, volgt
er eene discussie, waaraan deelnemen Di- G. A. Scholtz, G. Murray, B.
Marchand, F. W. R. me, J. W. Meyer, A. I. Steytler, W. F. P. Marais, D. J.
Pienaar A. Zn., 0. F. C. van Lingen, W. A. Aiheit, do Actuarius en Us. U.
J. J. van Velden.
Verzoek v. GeOp eon wenk hem door do Vergadering gogevon trekt do inzender van
meen•ten in dit Bp. zijn voorstel terug.
Rhodesia.
Dit geschiedt ook met do Amendementen ingediend.
Daar do Rapporten en Bpp. op III. ZENDING van hot Schema betrek
king hebbende, nog in handeii zijn van do Commissie over do Zending, gaat
do Vergadering over tot do behandeling van wat op hot Schema onder IV.
ONDERwIJS voorkomt.
Geen Rapport van de Commissie voor het Bijbellcennis Examen is ont
van gel.
Rapport
Ret Rapport van de Zondagsschool Gommissie wordt gelezen en do aan
Zondagsschool bevelingen van de Synodale Commissie naar aanleicling van dit Rapport
gehoord.
Onder do discussie door Di. A. A. Weich, S. P. Malherbe, 0. A~. Maeder,
den Scriba, Di. J. P. Burger en A. C. Murray, en Oudd. H. van Breda, S.
Grove, J. F. Burger en F. V. Smit, wordt voorgestelcl door Us. M. C. Mostert,
Arbeid ran de gesecondeerd door Us. D. J. Pienaar A. zn. : “Dat de eerste aanbevoling van
Kinderen.
do Synodale Commissie zal worden aangenomen, nam. : ‘Naar aanleiding
van hot Rapport der Zondagsschool Commissie worde er in den Herderlijken
Brief hot hooge gewicht van den arbeid aan bet zieleheil der kinderen speciaal
voor do aandacht onzer Kork gobraeht, en gewezen op den wenk in genoemd
Rapport, aangaande behoorlijken tijd aan ziilken arbeid te besteden.’
Ouderling S. Grove, onderstound door Oud. J. 0. do Villiers, dient daar
op hot volgende Amondement in: “ Do Vergadering beruste bij de be
spreking van doze eersto aanbevoling.”
~.

~.
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Ret Amendement wordt verworpen en bet Voorstel aangenornen.
Besloten op den Woensdag, waarop de sluiting der lessen aan de ThooL
Kweekschool plaats vindt, eene namiddag zitting van vier tot zes to hebbon.
Afwozig zijn goweost Oudcl. W. M. Cilhiers, S. Marais en P. J. van der
Reever, laatstgenoomde twee wegens krankheid.
Be Kiadnotulen worden ge1ezo~~, waarna Us. J. W. Louw het Dankgebod
doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 25sten October, 1906.

ZESDE ZITTJNGI
Donderdag, 25 October, 1906.
Be Moderator laat zingen Goz. 4 1 en verzoekt Us. P. A. Winter het
gebed to doen.
Do Notulen van de Zitting van gisteren worden hierop geresumeerd
en onderteekend.
Ret Rapport van de Zondaqsscizool Gornrnis.sie is flog voor de Vergadering. Rapport v. Zoiz
Us. B. Marchand, ondersteund door Us. F. X. Roome, stelt flu het de~~s~chooZ Coin
volgende voor : “ Aanbeveling (b) van de Synodale Commissie worde aan
genomen, nam. :‘ [let worde aan het Bostuur van hot Z. A. Bijbelvereeni
ging opgedragen, om aan den wenk in het Rapport der Zondagsschool Corn
missie gegeven, omtrent het voorzien van Zondagsscholen met boeken, in
dien mogelijk, gevoig to geven.’
Na korte discussie worcit dit good gekeurd.
Aan de verdere bespreking van dit Rapport nemen deel: Di. J. G. J.
Krige, G. A. Maeder, 0. J. du Plessis, P. J. Retief, A. C. Murray, J. A. Koch,
en Oudd. N. J. de Wet en J. M. Eraser. Er wordt, o.a., gewezen op de
wenschelijkheid van hot optreden van Kerkraadsleden als Zondagsschool
Onderwijzers, het goed work door “Do Kindervriend” gedaan, enz.
Eindelijk geeft de Vergadering door hot opstaan der loden hare hooge
waardeeringte kennen van het werk door Us. A. McGregor Sr., door middel
van “Do Kindervriend,” in belang van do Zondagsschool gedaan. Tevens
brengt zij haren dank aan de Zondagsschool Commissie voor hot work door
haar met zooveel hiofdo on opoffering godaan.
Ter tafel komon flu do Boschrijvingspunten die op dit Rapport betrek
king hobbon.
19. “Do Synode overwogo do wonschelijkheicl van do tijdohijko of Leeraar
pormanento aanstehling van eon leoraar ter behartiging van do bolangen Zonda~se~o 1 en
dor Zondagsscholen in do Gemeenton,” on
20. “Do Synode spreko do wonschehijkhoid nit dat eon on ander leeraar
onzer Kork van tijd tot tijd govraagd zal worden do Zondagsscholen onzor
Kerk to bezoekon, en lato ‘t aan de loden van do Zondagsschool Commissie
om daarvoor to zorgen, zonder koston voor do Synodale Kas.”
Do aanbovdling van do Synodale Commissio hior is : “ Be Synode ver
wijze naar Art. 39.”
Hierop stelt Ds. A. A. Weich, gesecondeerd door Us. P. 0. J. Meiring,
voor : “Beschrijvingspunt 20 worde aangonomon.”
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Hierover spreken: Di. 0. Rabie, A. I. Steytler, J. A. Koch, 0-. Murray,
P. K. Albertijn en Oud. B. J. van Rensburg.
Onder de discussie komt het volgende Amendement van Di. A. 1.
Steytler en 0. Rabie ter Tafel: “Be aanbeveling van de Synodale Commissie
op deze Beschrijvingspunten worde aangenomen.”
Be uitslag der stemming is, dat liet Amendement aangenomen wordt.
Aan de orde is VII. van het Schema,—OHRISTELIJKE WERKZAAMHEDEN.
Rapportv. ~
Gelezen wordt het Rapport van de Gommissie voor de bearbeiding van
we~q Comm issie.
leden langs den Spoorweg.
Be Synodale Oommissie wil dat aanbevelingen IV. en V. van genoemd
Rapport zullen worden goedgekeurd.
Aanbeveling IV.: “Be dank van de H.E. Vergadering worde gebracht
aan den Ei Oommissaris van Publieke Werken en den Mg. Bestierder van
Spoorwegen voor de wijze waarop zij uwe Commissie ondersteund liebben,
en voor al de concessies onzen Zendeling verleend,” wordt dadelijk, op
voorstel van Di. 0-. A. Maeder en S. P. Fouché, met eenparige stemmen
aangenomen.
Doop- en HuweV. “Dat onze Zendeling in do toekomst zijn eigen Doopregister en
~ Trouwboek zal houden en dat hij jaarlijks naar den Scriba der Commissie
Spoorweg Zen- afschriften ervan zencien zal, om bij den Ring ingleverd te worden en dan
ding.
door den Scriba des Rings met andere duplicaten naar den Zaakgolastigde
vorzondou te wordon,” wordt door Ds. 0-. A. Scholtz toogelicht en voor
gesteld. Gesecondeerd door Ds. A. I. Stoytler, wordt deze aanbeveiing,
nadat Di. W. Aiheit, D. J. Pienaar R.z., D. J. Pienaar A.z., de Assessor,
Di. H. Geyer en P. A. Winter erover spraken, verworpen, en hot volgende
Amendornent door den Assessor met Ds. B. J. Pienaar R.z., ingediend, aan
genomon: “Do Synode botuigt haren dank aan de Commissie over do
Spoorwog Zending voor de degelijke wijze, waarop zij haar werk heeft
godaall. en besluit dat de Spoorweg Zendeiii~g, die onder haar toezicht
arbeidt, zijn werk doon zal volgens de instructies in AANHANGSEL I., met
woglating van de woorden ‘die niet op den Spoorweg arbeidt’in No I.”
Voorts wordt voorgesteid door Ds. B. J. Pienaar A.z., gesecondeerd door
T’erlof re Doop Ds. 1). H. Cilhiers:
“Aan de Kerkoradon der Gemeenten, door weike do
Zendeli~ig.
eg Spoorweg gaat, wordt aanbevoien veriof to vorleenen aan den Spoorweg
Zondeliug kinderen van personen in den Spoorwegdionst to doopen.”
Bit draagt de goedkeuring der Vergadering Weg.
Naar aanleiding van 15 (b) onder VI. FONDSEN, stoit de Assessor vóór:
“Be Spoorweg Zending bhijve aan eene Commissie zooals op pag. 188 III,
2 onzer Kerkeiijke Wetten voorgeschrevon, opgedragen.”
i)It wordt gesecondeerd door Ds. A. 0-. du Toit en aangenomen.
Be dank der Vergaclering wordt aan do Commissie gebraclit met ver
zekoring van cie liartelijke waardeering van do groote diensten door liaar
in dozen der Kerk bewezeii.
Rapport v. CeuHot Rapport van de Uentra~e Gommissie voor Hulpbehoevende Jongelingen
~rale Commis~ie (zio IV
ONDERWTJS A Godsdie~stig) komt ter tafci
Hnlpbelioeuen
cle Jougeli igeu.
Do Socretaris dior Commissio doet versiag van do golden door horn
van do verschillende Ringen ontvangen.
Verder spreken over dit Rapport Di, A. Fauro, J. 0-. do Bruyn, W. A.
Aihoit, 0-. A. Maeder. Do discussie is nog aan den gang, als hot uur voor
hot adjournomout daar is.
~‘.
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Afwezig zijn geweest Di. I. P. van Heerden en A. A. van Schalkwijk,
en Oudd. P. J. van den Heever en W. M. Cilhiers, eerstgenoemde drie wegens
krankheid.
Be Kiadnotulen worden gelezen, waarna Ps. P. H. Roux het Bankge
bed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 26sten October, 1906.

ZEVENDE ZITTING.
Jrrijdag, 26 October, 1906.
Na het zingen van het eerste vers van Gez. 77, en gebed. door Ps. C. F.
Leipoldt, worden de Notulen geresumeerd en onderteekend.
Een schrijven wordt outvangen van Ps. A. McGregor Sr., waarin hij
zijne hooge waardeering te kennen geeft van den dank hem gisteren door
de Vergadering toegebracht voor zijn werk in belang van de Zondagsschool
door middel van” Be Kindervriend.”
Ret Rapport van de Centrale Commissie voor Hulpbehoevende Jonçjelingen Rapport v. Conis nog ter tafel, en aan de discussie daarvan nemen dccl : Di. A. 0. du Toit, ~
F. X. Roome, A. A. Weich, W. B. Joubert, J. R. Hugo, A. B. Cihliers, W. de de Jongelin~qea.
Wet, B. Marchand, 0. J. Maiherbe, en W. A. Joubert.
Be Actuarius, ondersteund door Oud. J. J. Schoeman, dient het volgende
Voorstel in: “Be Vergadering betuigt haren dank aan de Centrale Corn
missie voor het werk door haar gedaan, en verwacht dat de Ringen zuhlen
toezien, dat de collecten geregeld worden gehouden en verantwoord.”
Pit wordt aangeuomen.
Vóórdat d.c Vergadering van d.c zaak afstapt, geeft zij haar leedwezen te
kennen, dat dit belangrijk Rapport nie~ in druk versehenen is.
.Aan de orde is het Rapport van de Commissie voor Speciale Evançielie- R~p~ort v. C?na
predilcing. In verband daarmede wordt behandeld BeschrijvingsPUnt 48 :
“Be Synode stehle een van onze Leeraren aan als Evangelist, en berarne een cZiking.
plan, waardoor voor zijn salaris gezorgd zal worden.”
Ps. J. Murray leidt d.c bespreking van dit punt in, en stelt daarop, Voorstel re Spe
gesecondeerd door Ps. H. P. van der Merwe, de vol.gende wijziging van het
heschrijvingspunt voor: “Ret worde aan de Commissie voor Speciale
Evangehieprediking opgedragen, zoodra zij den geschikten man daartoe
vinden kan, één van de Leeraren ouzer Kerk voor Speciale Evangelic
prediking aan te stellen.”
Ds. J. H. Hofrneyr, d.c Ex-Moderator, verschijut nu ter Vergadering, en
wordt door den Moderator, in naam der Vergadering, hartelijk welkom
geheeten.
Naar aanleiding van hetgeen zoo even voorgesteld is, spreken: Di. J. W.
Louw, A. C. Murray, A. van Rensburg, W. Louw, C. H. Radloff, M. M. du Toit,
A. 0. du Toit, J. 0. J. Krige, A. v. Wijk, 0. Murray, H. P. v. cl. Merwe, A. I.
Steytler, C. Rabie, B. H. Cilhiers, 0. F. van Lingen, J. R. Ahbertijn Sr., B.
Rossouw, A. B. Cihliers, de Assessor en do Oudd. J. M. Fraser, W. Roux, H.
Van Breda en J. F. Burger.
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Onder de discussie wordt het volgende Amendement door Us. U.
Rossouw, ondersteund door Us. B. J. Pienaar A.z., ingediend: “Deze
Vergadering drukt hare hooge waardeering uit van het werk door de
Commissie gedaaii, begeert dat zij op den ingeslagen weg zal voortgaan,
en bidt haar Gods rijksten zegeu toe.”
Be uitslag der stemming is, dat hot Amendement aangenomen wordt.
Hiermede is het Rapport afgehandeld. Be dank der Vergadering wordt
aan de Commissie toegebracht voor hot work door haar gedaan.
Rapport d. CornH~t Rapport van de c~ommissie voor ~I~’actaat Yerspreiding wordt gelezen,
alsoolc dat van de Z. A. Bi~bel- Yereeniginq.
do Z. A. ~JbelDo Synodale Commissie heeft hier do volgende aanbeveling: “Hot
Pereenj~nq.
govoelen dor Commissie is : ‘In aanmerking nemende do collecton door do
Bijbel-Vereeniging van onzo Gemoenten ontvangen, behooren do Booken en
Tractaatjes tegen eon lageren prijs te worden verkocht.’”
Be Secretaris der Z. A. Bijbol-Vereeniging geeft antwoord op oenige
vragen, naar aanleiding van Jaatstgenoemde Rapport gedaan.
Coflecten eoor Z.
Na breedvoerige discussie wordt hot volgende voorstel door Us. A. I.
~ Steytler, ondorsteund door den Assessor, ingediend, on door do Yergadering
B. Bijbol-Genoot- aangenomen: “Do Vergadering drukke ‘t nogrnaals op hot hart van do
SO ap.
loden dor Synode, dat al de collecton voor do Bijbel verspreiding naar don
Secretaris van do Z. .A. Bijbol-Veroeniging zullen worden opgezonden, en
ovoreenkomstig besluit van de Synode, eene sorn niet to bovengaande do
helft zal worden uitbetaald aan hot B. en B. Bijbol-Genootschap.”
Afwezig zijn gewoest Di. U. van Veldon en I. P. van borden (met
verlof), en Oudd. W. M. Cilliers, A. Louw, P. 3. van der Hoover en
3. H. Gouws, laatstgerioernde twee wogens ongesteidheid.
Do Kladnotulen gelezen zijnde, wordt hot dankgebed gedaan door
Us. P. G. J. Meiring.
Goresurneerd en onderteokend op hoden den 29sten October, 1906.

ACHTSTE ZITTING
Maandag, 29 October, 1906.
Be Moderator laat ziugen uit den Morgenzang hot derde en het vierde
vers, en vraagt Us. G. A. Scholtz in hot gebed voor to gaan.
Be Notulen van do vorige zitting worden gelezon, goedgeh curd en
onderteekend.
Bericht wordt ontvangen van Oud. N. 3. van der Merwe, dat hij wegens
krankheid zijne plaats heden niet kan innemen.
Rapport v. ü~Voordat de Vergadering overgaat tot do behandeling van hot Rapport
We~Vfl
van de Commissie voor Arbeids-Koloniën, wij cit zij hare aanciacht aan het
ringen.
Rapport van de Co rnmissie van Revisie (zie VIII.—WETSVERANDERINGEN)
over de voigende T3eschrijviiigspunten
Art. 24(2).
49. “Art. 24 (2) Ouzer Kerkwetteu worde aldus verauderd
Waar
god Predikant of Consulent aanwezig is, daar kieze do Vergadering haar
eigen Voorzitter uit de dienstdoende Ouderlingen tegenwoordig’?’”
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Be Commissie van Revisie beveelt de aanname van dit Besehrijvings
punt aan. flit wordt dadelijk goedgekeurd.
50. “Aan Art. 18 (18) worde gevoegd : ‘flit Art. zal ook van toepassing Art. 18(18).
zijn op gevestigde gerneenten, waar er eene ongelijke aftreding van
Kerkeraadsleden plaatsvindt.’
Be Commissie van Revisie kan de noodzakelijkheid van het hier
voorgestelde niet inzien, en dus de aannarne van dit Beschrijvingspunt niet
aanbevelen.
Na discussie door Ds. B. J. Viljoen, den Actuarius, Di. 0. A. Maeder,
Z. J. de Beer, 0. A. Scholtz, P. A. Roux en Oudd. H. van Breda,
P. S. du Toit, J. 0. de Vilhiers, J. H. Pentz en J. J. Schoernan, vereenigt de
Vergadering zich, op voorstel van Ds. 0-. A. Maeder en Oud. J. I. Viljoen,
met hot gevoelen van de Commissie van Revisie, n~dat eon Amendement
van J)s. B. J. Viljoen en Oud. H. van Breda “dat het Besehrijvingspunt zal
worden aangenornen,” verworpen was.
51. “Tn Vorm A. (Art. 20 g), worde de naam ‘Armen Seholen’ opge- Art. 20(g).
nornen.”
Be aanbevehing van de Commissie is :—“ Bat in Vorm A (Art. 20 g),
na ‘Berde Kias Scholen’ als No. 14 opgenornen worde ‘Armen Scholen.’”
flit draagt de goedkeuring der Vergadering weg.
52. Hierover heeft de Commissie geen Rapport, daar zij meent, dat dit
Beschrijvingspunt naar de Synode moot verwezen worden.
53. “In Art. 217 worde, na do woorden ‘mocht zijn’ gevoegd :—‘ Of bij Art. 217.
ontstentenis of overhijden van den Voorzitter.’
Be Commissie van Revisie rapporteert als volgt :—“ Hoewel hot begin
sd, hier voorgesteld, reeds duidehijk in Art. 374, al. 2, uitgesproken wordt,
waar ook naar dit Art. verwezen wordt, zoo acht uwe Commissie ‘t toch
wenschehijk, dat tot verduidelijking in Art. 217 na do woorden ‘mooht
zijn’ ingevoegd worden de woorden ‘of bij ontstentenis van den
Voorzitter.’”
Be Vergadering vereenigt zich met dit gevoelen van de Commissie van
Rivisie.
54. Zal oncier 111.—ZENifiNG worden behandeld.
Voorts worden de volgende wijzigingen door do Commissie van Revisie W~Jziginge~.
voorgesteld, door de Vergadering goedgekeurd
Art. 20 g, leze: “Be beide hieronder volgende vormen hehoorhijk Art. 20(g).
ingevuld.”
In Art. 49 worden. in den vorm voor attestaat, do woorden “Ware ~ 49.
Gereformeerde Christehijke Kerk” veranderd in “Nederduitsehe Gerefor
meerde Kerk.”
ln Art. 245 worden de woorden “om tot de Opleiding School te worden Art. 245.
toegehaten” tussehen do .woorden “zuhlen” en “een Admissie Examen”
geplaatst.
In Art. 254 worde na hot woord “Zendeling,” de woorden “der Neder- Art. 254.
duitsche 0-ereformeerde Kerk” geplaatst.
Be wijziging in Artt. 142, 167 (f) en 253 voorgestehd, wordt niet
aangei~omen, maar naar de Commissie van Revisie terug verwezen.
N aar aanleiding van het besluit der Vergadering in zake do samen
stehhing en werkzaamheden der Synodahe Commissie genomen, (zie derde
zittiug) worden de volgende aanbevelingen van de Commissie van Revisie
ook goedgekeurd
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Dat Art. 90, ai. 2, voortaan loze: “Zij zal bestaan nit de loden der
Moderatuur en verdor uit óén Prodikaut en óén Oudorling of Oud-oudorling
uit elk Rings Ressort, door do Synoclo, tij dens olke gewono vergadering, nit
hare eigeno loden to wordeii benoomcl op voordraeht van do Proclikauten
en afgevaarthgdo Ouderlingon nit do respectievo Ringen.”
Art. 91.
Art. 91 “Voor (10 dienstdoollde Predikantou en Ouderlingen, die leden
dozer Synodale Commissie zijn, wordon op dezolfde wijze oven zooveel
Prodikauton on Ouderlingen of Oucl_ouclorlingon benoemd, om bij ontsten
tonis to ageoren.”
Art. 92.
In Art. 92 worden do Praesentielijst on Quoruni geregeld volgens
bepaling in Art. 81, voor 00110 Synodalo ‘~Torgadoring neorgolegd.
Art. 94, al 1.
Art. 94, al. 1 : ‘~Zij zal jaarlijks vorgaderen als or work voorhanden is,
en wel in do Kaapstad. tenzij anclers door haar bepaald, en zooveel rnogelijk
in do derdo of viercie week na Paasehfeest, en ook dcsvereischt, gedurende
do Syiiodale Vergaderingon. Buitengowone Vergaderingen kunnen in
clringende govailen door de Moderatuur, op verzoek van niet minder dan
vii £ ledon, belegd worden.”
Art. 95(d).
In Art. 95 (ci) worde do laatste zinsnedo : “in hare Vergadering, enz.”
weggelateu.
Artt. 97, 98, geArtt. 97 en 98, geroyeerd. zijnde, worde als nieuw wetsartikel in do
royeerd.
plaats gesteld: “Be Rapporten van de Algemeene Zending Commissie, van
den Actuarius en ~an den Scriba Synodi, van hot Curatorium van hot
Thool. Seminarium, van do Synodale Opvoedings en ander door de Synode
benoemdo Commissiën, moeten minstens vier wekon voor de opening der
Synode in hot Offieieel Orgaan der Kerk verschijnen.”
Art. 80(a).
Eindelijk wordt met suspensie van Art. 80 (a) besloten, dat do veran
derdo wetsbepalingeu met betrekking tot de Algemeene Synoclale Corn
missie dadelijk in working zullen treden.
Do Commissie van Revisie ontvangt den clank der Vergadering voor
hot werk door haar gedaan.
Aan cle orde is nu:
Rapport v. CornBet Rapport van de Gommissie voor Arbeids-Ko~oniën.
Hierbij wordt ook gelezen Bijlage A (hot Rapport van den Superinten
dent, Ds. J. W. L. Hofrneyr).
Ds. B. Marchand, do Voorzitter der Commissie, doet eenige mede
deelingen in verband met ons werk to Kakamas.
Verzoek aan de
Do aanbeveling der Synodale Commissie is: “Bat er een dringend
~ verzoek uitga van do Synocle aan ouzo Gerneenten om moor belangstelling
in doze zaak to toonen en getrouwer bij to dragon voor do ontwikkeling van
do Arbeids-Kolonie.”
Er heeft nu eene diseussie plaats, waaraan deelnemen Di. W. A. Aiheit,
G. Murray, do Assessor, P. J. Perold; J. A. Koch, 0. A. Maeder, C. H. Radloff,
0. F. van Lingen, R. McDonald, A. G. T. Sehoevors, P. do Vaal en Oudd. J.
M. Fraser, J. J. Ekstoon, J. J. Schoeman en T. C. Niouwoudt.
Besluit re ColTer tafel komt hot volgende Voorstol van den Assessor en Oud. P. S. du
r1ev9orArbeids Toit : “lie Synode besluite, dat er jaarlijks door elke Gemeento onzer Kerk
cone hijdrage voor Arboids-Koloniën gegoven worde.”
Na de pauze worden de volgende Amondlementofi ingodiend
(a) Door 1)s. J. A. Koch met Oud. W. J. van Zijl: “Do Synode wekke
andermaal do versehullende Kerkeraden ouzer Kerk op, om waar zuiks
sedert do laatste Synod ale Vergadering flog niet goschied. is, ten spoedigste

Art. 90, al. 2.
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cone degelijke collecte voor onze Arbeids-Kolonio te houden; en. verder,
elk jaar cone vrijwillige bijclrage voor dezo zaak te vragen.”
(b) Door Ds. V. J. Pienaaar, R.z., met Oud. H. Schoernan : “In plaats van
eene jaarlijksche collecte worde, zegge aanstaande jaar, eene vrijwillige
bijdrage van elke Gemoente onzer Kerk govraagd.”
Bij de stemming worcit het voorstel door do Vergadering aangenomen. Aanbevelin ~en
Do aanbevelingen ondor cut Rapport voorkomende, worden nu besproken :
1. ‘Bat de som van £100, als bewijs van waardeorino’. aan den Eerw. missie.
Honorarium aan
heer Schroeder worde gesehonken.
Eerw.
heer
Dit wordt, na korte discussie, goedgekeurd.
Sohröder.
2.
‘Dat cle werkzaamheden van Superintendent en Predikant 01) do Soheiding van
Arbeids-Ko) onie gescheiden worden.’
De Synodalo Commissie meent, dat de tijd nog niet gekomon is orn en Predikant
eene zelfstandige gemeonte ouzer Kerk op de .Arbeids-Kolonie Kakarnas, to
stichten; doch do Prodikant blijvo Superintendent en hem worde een
Assistent voor tijdelijke zaken toegevoegd.’
Ds. G. F. van Lingen, ondersteund door Oud. A. P. Pretorius, stolt voor:
“Do aanbeveling van do Synodale Commissie worde aangenomen.”
Vs. B. J. Pienaar, R.z., met Oud. H. Schoeman, heeft het volgende
Amendement: “Do aanbeveling van do Svnodale Commissie worcie aange
nomen met weglating van do woorden ‘ on hem
toegevoegd.’”
Be Vergadering neemt hot voorstel aan.
3. ‘Dat or eone Op~eidings-School to Kakamas worde gesticht. Reeds is Opleidings~
er, in dozen, eon klein begin gemaakt. En hot Department van Onderwijs
beveolt hot daarstellen van cone zoodanigo Inrichting stork aan, en heeft
zijno ondersteuning ons toegozegd~’ en
4. ‘Dat or oene Industrieele-&liool, die ook door do Regeering word ~0tnj~1eaanbevolen en die een groot vereischte is, worde begonnen.’
Do aanbeveling der Synodale Oomniissio hier is : ‘ 3 en 4 worden good
gekeurd, en de uitvoering daarvan gelaten in handen van do Commissie
voor Arbeids-Koloniën.’
Op Voorstel van Di. P. G. J. Meiring en H. J. Pienaar wordt do aan
beveling der Synodale Commissie aangenomen.
5. ‘Dat cone genoogzame sorn golds voor den bouw van do Noorder- Geld voor bonw
voor worde gevonden, en volmacht, in dezen, aan uwe Commissie worde van Noordervoor.
gegovon.’
Do Synodale Commissie moent, met hot oog op do helofte door do
Regeering, om een twee-derdo clod van hot kapitaal onder de Leenings
Acte to goven, dit to moeton aanbevelen.
Na discussie door Di. B. Marchand, W. A. Alheit, G. A. Maeder en Oudd.
J. I. do Villiers, B. Lourons, C. Cloete, N. J. do Wet on J. M. Fraser wordt,
op voorstel van Di. W. A. Alheit en J. S. Hauman, do aanbeveling der
Synodale Cominissie goedgekourd.
6. ‘Dat nicer Arbeids-Koloniën, ook door Ringen en zelfs Kerkeraden,
worden gesticht.’
Hot oordeel der Synodale Commissie is: ‘Do Synode doe cone aanbe
voling volgons don wenk hior gegoven.’
Op voorstel van Vs. J. S. Hauman, gesecondeord door Vs. W. A~ Alheit,
wordt doze aanbeveling der Synodale Commissie, na korte discussie, door do
Vergadering aangenomen.
Hot Rapport is nog ter tafol als ‘t tijd is te adjourneeron.
~
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Afwezig ziju g’eweest : Di. A. G. du Toit, A. 0. Murray, B. Wessols, A.
McGregor, B. van Veiden en I. P. van Ileerclen (laatstgenoemdo twee met
veriof) en Oudd : Ii. J. Albertijn, H. van Eck, N. Vorstor, P. J. van den
Heever en J. H. A. Gouws (laatstgenoemdo drie wegens krankheid).
Na het lezen der Kiadnotulen wordt hot dankgebed gedaan door Ds.
W. A. Joubert.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 30sten October, 1906.

NEGENDE ZITTINGI
Dinsdag, 30 October, 1906.
Do Moderator laat zingen Ps. 146 : 5 en op zijn verzoek gaat Us. 0.
H. Radloff daarna in het gebed voor.
Be Notulen van do laatste zitting worden geresumeerd en onder
teekend.
Besloten een schrijven van dankhetuiging te zenden aan den Burge
meester van Kaapstad voor zijn vriendelijk onthaal den vorigon avond.
Do Moderator deelt mode, dat eon vergroot portret van Oalvijn aan
do Synode is gesehonken door den Preclikant van Drie-Anker Baai.
Doze Br. ontvangt, bij monde van den Moderator, den dank der
Vergadering.
Vaprorb v. CornRet Rapport van de Commissie voor ~trbeids-Koloniën is nog ter tafel.
rnisiev.Arbeids
Aanbevoling 7 van dit Rapport wordt gelezon: ‘Dat eon~veel kleiner
~ Commissie (Centrale) voor Arbeids-Koloniön worde bonoemd, en eene verdere
~ ten opzichto van de bostaande Commissie. vooral met hot OO~~’
,
op uitbreiduig, worde aangebracht.
Us. H. J. Pionaar stelt voor, gesecondeerd door Ps. A. G. T. Schoovers:
“Do tegenwoordigo Arbeids-Kolonie Commissie blijve bestaan en stelle
hare eigeno Centralo Commissie aan.”
Ps. W. A. Aiheit stelt als Amendment voor : “Do aanboveling van
do Synodale Commissie worcle aangenomen, nam., ‘ Bat de tegenwoordige
Ai~eids-Ko1onie Commissie blijve bestaari, dat zij als Centralo Commissie
ageere met eon ledental van niet moor dan vijf loden, on dat Sub-Coin
missiën worden benoemd in do verschii1ei~cle Ringen, waar zuiks nooclig
mocht zijn.’”
Bit wordt geseconderd door Ds. A. I. Stoytler.
Verder nernen aan de discussie dccl: Do Assessor, Di. B. J. Pienaar, A.z.,
G. A. Maeder en Oudd. J. M. Fraser en J. J. Schoeman, waarna hot Amende
mont aangenomen wordt.
Eon schrij von van den Ed. hoer J. A. 0. Graaff, do Rapporten van do
Comité’s van beide Huizen van hot Parlernent over do zaak der Arme
Blanken, alsook zekere statistieke opgaven omtront doze zaak insluitende,
is door den Moderator ontvangen.
Dankbe~eigii~5CiZ~
Besloton doze stukken to stellen in handen van de Commissie to
worden benoemd voor Arbeids-Koloniön, en den heer Graaff den dank der
Synode daarvoor toe to breugen.

Wijziginq

Constitutie van
de Conirnissie.
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Voorts brengt de Vergadering, op voorstel van Di. D. J. Pienaar, A.z.,
en J. H. Hofmeyr, haren inuigen dank aan de Commissie voor Arbeids
Kolonien voor het gezegend werk door haar, soms met groote opoffering,
in naam van de Kerk ten behoeve vaii. onze Armen gedaan, nada~ nog
verschillende sprekers hunne hooge waardeering van wat gedaan is hadden
te kenuen gegeven.
Voordat men van cle zaak afstapt, wordt ook dit voorstel van Us. J. H.
Hofrneyr met Us. J. R. Albertijn. Sr., aangenomen : “Be hartelijke dank
der ~fergadering worde betuigd aan de Leden van liet Parlement en de
Regeering des lands voor do gereede en milde wijze waarop zij de Arbeids
Kolonie onzer Kerk ondersteund hebben.”
Aan de orde is het Rapport van de Gommissie voor het Dorcas Huis, Hot Dorca~
samen waarrnede het T7erslag van het Huishoudelijk Gomité van he~ Dorcas ~
Armen Huis voorgelezen wordt.
Be aanbeveling der Synodale Commissie, naar aanleiding van punt 3
van dit Rapport is :—‘ dat zij op de Key/c zullen getransporteerd word en.’
Op voorstel van den Assessor, ondersteund door den Scriba, besluit do Transport v.
Vergadering: “Ret worde aan de Commissie over de Dorcas Inrichting ~:t~8n in
opgedragen de haudelwijze van de Curatoren der Opleiding School te
Wellington, in zake eigendoms-rechten, te volgen (zie Rapport, Sectie VII);
of, mocht ‘t blijken, dat deze weg niet gevolgd kan worden. dan worden de
eigendommen op de Commissie als ‘Trustees’ voor de Ned. Ger. Kerk
getransporteerd.”
Beschrijvingspunt 47 wordt nu behandeld. Ret luicit : “Be Synode De betere Bear
bespreke dc wenschelijkheicl van cone degelijke en systematische bearbei~
ding van de ver afgezonderden en verarmden in uitgestrekte distrikten, die in uitgestrekte
zelden of nooit door onze Predikanten kuunen worden bereikt of bearbeid.” D,strikten.
Be aanbeveling der Synodale Commissie is : ‘Do Synocie verwijze den
inzender naar Afdeelinçj X, Sectie 1, der Kerkelijke Wetten en Bepalingen.’
Us. H. J. Pienaar licht het Beschrijvingspunt toe en stelt daarna, Voorstelre Afge
gesecondeerd door Oud. F. S. U. Cillie, het volgende voor : “(1)—Dc Synode zonderden.
bevole, bij ieder uitgestrekte Gemeente, de aanstelling van eon arbeider
zeer sterk aan. (2) Zoodanige arbeider zal staan onder direkt toezicht van
den plaatselijken Leeraar en ziju Kerkeraad ; en zal zich, ten opzicht van
zijn work, alleen aan do geestelijke bearbeiding van hen, onder wie hij
geplaatst is, wijden. Be Sacrarnenten zullen door zoodanigeu arbeider,
inclien hij eon Geordende inag zijn, niet worden bediend zonder toestem
ming van den plaatselijken Kerkeraad. (3) Be arbeider zal versiag doen
van zijn work bij iedere Ker~eraads-, Rings- en Synodale Vergadoring.
(4) Be arbeider zal, waar noodig, bezoldigd wordon deels door do gemeento
waar hij arbeidt en deels uit hot Fonds voor Hulpbehoevende Gemeenten,
welk Fonds daartoe zal wordon gesterkt. Indion de gemeente goon golde
lijke ondersteuning geven kan, zal do geheele bozoldiging uit genoemd
Fonds genomen worden. (5) Aan de Commissie voor Rulpbehoevende
Gemeenten worden do bevordering en uitvoer in dezen opgedragen; welke
Commissie ook belast zal zijn met ‘t indienen van ecu Algemeen Rapport
van hot work door de verschillende arbeiders gedaan.”
Be Actuarius, met Us. A. I. Steytlor, wil dat do aar~beveling van do
Synodale Commissie zal worden aangonom on.
Aan de discussie nemen verder deol : Di. J. G. i. Krigo, 0-. Murray,
A. A. Weich, J. U. Horak, J. A. Koch, A. 0-. du Toit, P. K. Albertijn,
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0. Rabie, P. de VaaI, B. Rossouw, J. N. Geldenhuys, do Assessor, B.
Marohand en Oudd. H. Raubeuheimer en P. Basson.
Ds. A. 0-. dii Toit, gesecondeerd door Ds. P. K. Albertijn, dient hot
volgende als tweede Amendement in: “Be Synode bepale opnieuw de
aandacht van de Kerkeraden van de groote gemeenten onzer Kerk bij
hetgeen in AEDEELING X, Sectie 1, der Kerkelijke Wetten en Bepalungen
vervat is.”
Ret besluit der Vergadering is: “Do aanbeveliug van do Synodale
Commissie worde aangenomOn.”
BeschrijvingspUilt 52: ‘In Art. 81 (1), leze men in plaats van de woorden
Art 81(1).
“en éénen ouderling of oud-ouderling,” “één ouclerling of oud-ouderling
voor elken Predikant,”’ door dc Commissie van Revisie naar do Synode
verwezen, wordt nu in behandeling genomen.
Voorstel in “erOud. B. J. J. van Rensburg licht dit BeschrijvingSpUnt toe en stelt ‘t
band met Art. 81
daanna,
gesecondeerd door Oud. B. Hugo, vóór.
(1).
Hierover spreken Di. J. 0. do Bruyn, A. I. Steytler, B. Marchand,
0. A. Scholtz en Oudd. B. J. van Rensburg, N. J. do Wet en U W. Carinus.
Onder do discussie worden do volgende Amendemontell ungediend. :—
(a) Door Ds. B. Marchand, met Oud. W. S. Lombard: “In het vervoig
worde iedere gemeente slechts door één Predikant en één Oudorling op de
Hooge Vergaderingen onzer Kork vertegenwoordigd.”
(b) Door den Assessor, met Ds. 0. Rabie: “Art. 81 (1) blijvo on
veranderd.”
Be discussie is nog aan den gang, als ‘t tijd is to adjourneeron.
Afwezig zijn geweest Di. S. P. Maiherbe en I. P: van borden (laatst
genoemde met verlof) en Oudd. J. J. P. dii Toit, H. P. Rheeder, C. J.
Aibertijn, N. A. Vorster en P. J. v. d. Heever, eerstgenoomdo met vorlof en
laatstgenoemde vier wogens krankheid.
Na hot lezen der Kiadnotulen wordt het Dankgebed gedaan door Ds.
S. H. Kuhn.
Geresumoerd on ondorteekend op hedon den 3lsten October, 1906.
-

TIENDE ZITTING.
Woensdag, 31 October, 1906.

‘.Vijziging
81 (i).

Ds. Z. J. do Beer doot hot gobod, waarna de Notulon van do vorigo
zitting geresumeerd en ondertookend worden.
Aan do ordo is Beschrijviflgspunt 52.
Art.
\Toordat men tot do verdero bespreking hiervan overgaat, wijst .Ds.
J. H. Hofmeyr crop, dat bij het opzenden van dit BeschrijvingspUflt niot
aan Art. 84 (a) is voldaan, en steit voor, “Bat in dozen volgens de wet zal
word-on gehandeld.”
Bit wordt gesecondeerd door Oud. J. T. Nd.
Na breedvoerige discussie, heeft Ds. 0. A. Maeder, met Oud. J. I.
Viljoen, hot volgendle Amendement: “Be Synode ga voort met do be
spreking van BeschrijvingSpunt 52 en do Amendementen daarop ingediend.”
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‘1~er stemming gebracht, wordt het Amendement verworpen en het
voorstel aangenomen.
Be Vergadering gaat nu over tot de behaudeling van het Rapport van napl re Corn.
de Commissie aangesteld over de Stukken en I3eschrijvingspunten betrek- over ieo e
king hebbeude op het THEOL. SEMINARIUM (zie V van het Schema.)
Gelezen wordt, wat de Synodale Commissie naar aanleiding van Aftroden v. Prof.
punt 3 van het Rapport van de Ouratoren van het Theol. Seminarium Hofmeyr.
aanbeveelt: ‘Be Synode geve haar leedwezen te kennen, dat de eerste Hoog
Leeraar zich genoodzaakt ziet met het einde van het volgende studie-jaar
af te treden; zij spreekt hare dankbaarheid uit voor de vele diensten zoovele
jaren door hem der Kerk bewezen, en benoeme eene Commissie die, namens
de Synode, een brief van hooge waardeering aan hem richten zal.”
Be Commissie over het Theol. Seminarium vereenigt zich met deze
aanbeveling van de Synodale Commissie, met deze bijvoeging, ‘Bat een
tastbaar blijk dier waardeering den brief zal begeleiden, cle uitvoering
waarvan in handen der Ouratoren gelaten zal worden.’
Bit draagt de goedkeuring der Vergadering weg, nadat aan de discussie
hadden deelgenomen Di. J. G. de Bruyn, B. J. Pieuaar, R.z., J. W. Louw, B.
J. Pienaar, A.z., en 0. A. Maeder.
No. 2 van het Rapport van de Commissie over het Theol. Seminarium, De te benoemen
dat luidt: ‘IJwe Commissie vereenigt zich met de aanbeveling van de Professor.
Synodale Commissie, dat de te benoemen Professor zoo spoeclig mogelijk
zal worden gekozen; opdat hij gelegenheid hebbe, desvereischt, flog
eenigen tijd in Europa in zijn bijzonder yak te studeeren,’ wordt tevens
door de Vergadering aangenomen.
No. 3 van dit Rapport ziet op Beschrijviugspunt 35: ‘Be Professoren
van het Theol. Seminarium worden iiiet door dc Synodale Commissie,
zooals die thans is samengesteid, gekozen.’
Be Commissie over het Theol. Seminarium is van gevoelen dat eene Kiss-eofle.qWvoor
wijziging in de sameustelliug van het Kies-Collegie voor de beroeping van Theol. Proff.
een Professor, wenschelijk is geworden.
Ds. B. Marchand stelt voor : “Bat ook Iiier, zooals in het geval van
Beschrijvingspunt 52, volgens wet zal worden gehandeld.”
Ds. A. I. Steytler, met Ds. A. 0. du Toit, wil: “Bat dc Vergaclering met
de behandeling van dit Beschrijviugspunt zal voortgaan.” Dit Amendement
wordt aangenomen. Ds. Z. J. de Beer verzoekt aanteekening, dat hij in de
minderheid gestemd heeft.
Ds. H. J. Pieuaar leidt nu de bespreking van Beschrijvingspuut 35 in, Voorstel re Kie.s
en stelt daarna hot volgende voor: “Be keuze van de Professoren voor hot eolleq~e.
Theol. Seminarium zal berusten bij: (a) Be Leden van het Curatorium voor
het Theol. Seminarium ; (b) de Leden der Moderatnur ; (c) de Examina
toren (Primarii) bij het Proponents Examen. Aau de Professoren worde
eene prae-adviseerende stem gegeveu.”
Bit wordt gesecondeerd door Oud. B. Pienaar (Kaapstad).
Ds. P. K. Albertijn, gescondeerd door Bs. A. 0. du Toit, stelt voor: “Bat
doze zaak naar eene Commissie, door den Moderator beuoemd, zal worden.
verwezen.” Bit wordt dadelijk verworpen.
Na dat Ds. B. Marchanci kennis had gegeven, dat hij om revisie van het ICennjsv. 1~erisie
zooeven gevalleii besluit, in zake do behandeliug van Beschrijvingspunt 35, van Besluit,
zal vragon. is ‘t tijd te adjourneeren.
•
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Afwezig zijn geweest Di. J. A. Malherbe, D. van YeMen,
E. T. Weitz,
J. van Ziji Yiljoen, J. R. Albertijn, Sr., W. S. E. Rörich, 0. W. A1heit~J. H.
van Aarde, J. R. Albertiin, Jr., H. W. Geyer, H. J. L. du Toit (laatstgenoemde
twee met verlof), en Oudd. W. F. Yersfelcl, C. J. Albertijn, J. T. v. Niekerk,
J. P. van der Heever (laatstgenoeinde twee wegens krankheid).
Dc Scriba leest de Kiadnotulen, waarna Ds. J. H. Krige het dankgebed
doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den isten November, 1906.
~.

ELFDE ZITTING~
Donderdag, 1 November, 1906.
Na het zingen van Ps. 84: 6, en gebed door Ds. A. B. Cilhiers, worden
do Notulen golezen, goedgekeurd, en onderteekend.
Revisie van beDs. B. Marchand geeft konnis, dat hij ook om revisie van het besluit
sluit.
gisteren genomen, op voorstel van Ds. J. H. Hofmeyr, naar aanleiding van
Beschrij vingspunt 52, zal vragen.
Ret voorstel om verlof tot revisie van hot besluit, waarvan gisteren
namiddag door horn kennis is gegeven, is nu vóór de Yergadering.
Ret gevraagde vorlof wordt gegeven, waarop Ds. B. Marchanct voorstelt:
“Dat Beschrijvingspunt 35, niet in behandeling kan worden genomen, omdat
aan Art. 84 (a) niet is voldaan.”
Op een punt van orde, wordt echter besloten: “flat de behandeling van
Beschrijvingspunt 35 zal worden uitgesteld tot morgen.”
Aan de orde is—
Rap. van Corn.
No 4 van hot Rapport van de Commissie over hot Theol. Seminariurn,
over Theol. Scm. naar aanleiding van hot aanzienlijk aantal kandidaten, dat zich voor hot
Admissie-Examen heeft aangernelcl. Ret oordeel der Commissie is, dat ‘t
zeer wenschelijk is, dat do groote behoeften der Kerk ernstig op het gemoed
onzer Predd. en Oudd. zullen worden gedrukt en in den Herderhijken Brief
crop gewezen.
Hiermede vereenigt zich de Yergadering.
Re verbeteringen
No. 5 is naar aanleiding van de verbeterin~en aan do Kweekschool
aan Kweeksohool.
Gebouwen aangebracht, en ziet op 6 van het Rapport van do Ouratoren van
hot Theol. Serninariurn : ‘Daar die veranderingen uiterst noodig bleken en
der Kerk lang van dienst zullen zijn, kan do Commissie niet anders dan do
vermeerderde uitgaven to billijken.’
Ret gevoelon van de Synodale Commissie is: ‘flat Cornmissiën zich
stipt behooren to houden aan besluiton der Synode.’
Ds. W. A. Aiheit, ondersteund door Os. G. A. Maeder, stelt nu voor:
“Hot gevoolen van do Synodale Commissie worde goedgekeurd, met bij
vooging van do woorden’ zoo veel mogelijk’ achter’ zich.’”
Os. J. C. du Plessis, met Ds. H. Botha, heeft hot volgonde Amendement:
“Hot gevoelen van do Synodalé Commissie worde goedgekeurd met toevoe
ging van do woorden: ‘doch do vergadering beruste in dozen in do vor
meerderde uitgaven gemaakt.’”
.
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Ms tweede Amendernent wordt het volgendo door Di. J. W. Louw en
M. S. Danoel ingedioud: “Do aanbeveling van do. Commissie over hot
Theol. Seminarium worde aangeiomeu.”
Met cut laatste Amenclement vereenigt zich do Vergadering.
No 6 ziot op het vorzoek der Hoogleeraren oni hot afschaffen van het Ja~rlijkscheEx
Jaarlijksehe Mondeling-Examen. Be (iommissie vereenigt zich met wat do K~ei~s~iiooL a
Synodale Commissie aanheveolt en meent ook, dat aan do Professoren
gelegenheid moet gegeven worden de Synode toe te spreken.
Do aanbeveling van de Synodale Commissie is: ‘Ret verzoek onder
punt 9 (Rapporten Curatoren van het Theol. Seminariurn) “om hot Jaar
lij ksche Mondoling-Examen af te schaffen,” wordo toegestaan.’
Daar de Professoren der Theol. Kweekschool hierovor gohoord willen
worden, wordt do verdero bespreking van de zaak tot morgen namiddag
uitgesteld.
No 8 verwijst naar I3oschrijvingspnnt 34. Do Commissie is van go
voolen, dat wat hier gevraagd wordt wonschelijk is, en, bij wijze van bijiage
tat ons Kerkelijk Blad, kan worden uitgevoerd.
In verband hiermedo wordt nu behandeld
Beschrijvingspunt 34 “Do Synodo drage bet aan do verschillende licha- ~O~he~
men van Examinatoren voor het Admissie-, Proponents- en Zendelings- bij Exarnina.
Examen. op aan hunue werkzaamboden meer publiciteit to goven door do
vragen, die schriftelijk gostelci worden, na afloop van hot Exameiì, in hot
Kerkelijk orgaan to publiceoren.”
Do Synodale Commissie keurt hot beginsol hior uitgesproken, good,
doch meont dat do bezwarou tegen do uitvoering daarvan to groot zijn, en
verwijst naar wat reeds beslotoii is. (Zie Acta. XV. pag 42).
Ds. D. Wilcocks, ais inzender van hot Bosclirijvingspunt, licht ‘t too, en
steit daarna vóór: “Dat do aanheveling’ van do Commissie over hot Theol.
Seminarium zal worden. aangenonien.” Bit wordt gesecondeerd door Ds. 0.
F. C. van Lingen.
Do ~criba, onderstound door Ds. M. C. Mostert, heeft hot volgende
Amendement : “Voor hot tegeiiwoordi~e beruste cue Vergaclering bij wat
do Synodale Commissie hier aanbeveelt.”
Na cuiscussie door Di B Marchancu, J. C. Trutor, N. Brftmmor cuen Beshiit re PU
Actuaris, D. J. Pienaar, A.z., P. G. J. Meiring, don Assessor en Os. H. J. L. b1ieitejtaan~verkzaamheden bij
du Toit, wordt ais tweode Amendement door Di. P. 0. J. Meiring en P. K. Examina.
Albortijn ingecliend : “ Do Examoii-Papieren worden goclrukt in het formaat
van ‘Do Kerkbocue,’ en na do Examina worden zij ais bijiage in oenige
achtoreeu-volgende uitgavon van ‘Be Kerkbode’ verzonden naar do
Predikanten.”
Ret Voorstel wordt ten gunste van dit tweede Arnendement terug
gotrokken.
Hot eerste Amendomeut, dat nu in. de plaats van hot Voorstel getreden
is, wordt door do Vergadering aangenomen.
No, 9 stelt voor eon woord van clankbetuiging aan do Curatoren voor
hunne getrouwe diensten der Kerk bewozen.
Dit draagt do goedkeuring der Vergadering weg.
Voorts vereenigt zich do Vorgadoring ook met wat onder 8, van hot
Rapport van do Curatoren van hot Theol. ~eminarium, in zake do bonoeming
van Curatoren gevraagd wordt.
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Aan do Or(le is hot Rapport van de Commissie van E;raminatoren
van I.(ancflda ten lot den Ileüigen Diensi.
Naar aanleiding van cut Rapport is cle Synoclalo Commissie van oor
dccl, dat hot volgondo moot worcien aanbevolon : ‘In Art. 183 worde, na
het woord “bokwaamhoden,” ingevuid, “ vooral in hot geval van Kandidaton
en Predikanten, die slechts eon drie-jarigen cursus aan eon bekencle univer
sities hebben doorgemaakt.”’
Pit worcit dadelijk door do Vergaclering goedgekeurd.
rz1~ek~v.~Eerw.
Beschrijvingspunt 33 : ‘Aanzoek van den Eerw. Wilhelrnus Petrus
Johannes Poen, om tot den status van Predihant to wordon toegelaten.’
Do Synodale Commissie is van gevoelen, dat, met het oog op do be
palingon dor wet, aan hot verzoek niot kan worden voldaan.
Nadat do stukken op do zaak betrekking hebbendo gelezen waren,
voreenigt zich do Vergadering met hot gevoelen door do Synodale Corn
missie mtgesproken.
~ercend~erin~ van
~Toor dat do Vergacloring van cut Rapport afstapt, doet do Assessor,
aKweek
naniens do Profossoren der Theol. Kweekschool, aanzoek orn do vacantie
tijden aan hot einde van hot jaar als volgt to veranderen : “In plaats
van 15 October tot 15 Januari,” leze men “1 November tot 1 Februari” (Art.
143).
Ter tafel komt nu hot Rapport van do Comrnissio over Rapporten en
Beschrijvingspunten op do Zending betrokking hobbendo, (Zie hot Schema
111.—ZENDING).
Rap.v Cura~o~en
Wat do Commissie, naar aanleiding van BIJLAGE X.—Rapport van de
~
Curatoi’en van de Opleidingsschool te Weliington—aanbeveelt, blijft overton.
staan.
Do aanbevelingen van do Synodalo Commissie, naar~ aanleiding van
hot Rapport van do Curatoron van do Opleidingsschool to Wellington:
‘(1) Met bet oog op wat onder IV in cut Rapport voorkomt, worclo do
dank der Kerk toegobracht aan do loden der Commissie en vooral aan den
Voorzittor, voor den ijvor aan den dag gelegd. (2) Naar aanleiding van
wat onder V 3, gezegd wordt, gevo do Synoclo hare blijdschap to kennen,
dat bijdragen van do Zendingkerk ontvangon zijn ter instandhouding van
do Opleidingsschool, on spreko haar vertrouwen uit, dat, met hot oog op
de groote uitgaven aan die Inrichting verbonden, de bijdragen niet zullen
verminderen,’ worden door do Commissie over do Zending goedgekeurd.
Hiermeclo vereenigt zich ook do Vergadering.
Wat doze Commissie naar aaiiloiding van VI van hot Rapport van
do Curatoren der Oploidingsschooi, omtreiit hot dccl ~van hot werk van
den Vrouwen Zending Bond—in zake do ruimo bijdragen door don V.Z.
Bond—zegt, draagt do goedkeuring der Vergadering wog.
Zoo ook vereenigt zich do Vergadoring met wa~ door do Synodale
Commissio, naar aanloiding van VI, VII, VIII en IX van hot Rapport van
do Curatoren van do Opleidingsschool, aanbovolen wordt.
V. Z. BonZ.
Na verdere bespreking van BIJLAGE 14.—Rapport vaa den V.Z. Bond,
brengt do Vergadering baron dank aan doze Vereeniging voor hot work
door haar gedaan.
EIJLAGE 15.—i~apport van de Algerneene Zending Gommissie
Binneni. Zending.
A—I) E BINNENLANDSCHE ~ENDING.
Do aanbeveling van do Synoclale Commissie hier is: ‘Terwiji do
Synode waardeert wat door sommige Zending Gemeente gedaan wordt

ni~ore~°~
Exainen.

tot instaudhouding van hot work. meent zij dat or door anderen meer
s~vstcmatisc1i kan gegovon wordon, ton eindo 00110 meerdere mate van
zeifstandigheid to hereiken.’
Do Vorgadoring hecht hare goedkeuring aan cleze aanbeveliug.
Geclurenclo doze zitting 15 (10 tweedo Predikant van Wellington ter
Vergadormg vorsehonon. liii worclt door den Moderator welkom geheeten.
Aan Di. A. van Wijk. B. Hattingh en P. K. Albertiju wordt verlof go
geven om hedon avond, Oil aau Ds. H. P. v. d. Merwo om morgen avond
naar huis terug to keoron.
Afwezig is goweost Ond. P. J. v. d. 1-leever, wegens krankheid.
Be Kiadilotulen worden gelezen, waarna Ds. J. H. Hofmeyr hot
dankgebed doet.
Geresunieerd en onderteekend op heden den 2den November 1906.

TWAALFDE ZITTING~
T7rijdag. 2 November, 1906.
Na hot zingen van Gez. 43: 6 en gebed door Oud. S. lingo, worden de
Notulen van do laatste zitting geresumeerd en onderteekend.
Eon brief wordt ontvangen van den hoer F. W. Hesse, architect to iI~nbod v. Mnr.
Kaapstad, aanbiedende om, zoo de Synode er too mocht overgaan, eon Kerk Hesse.
op do Arbeids-Kolonie te Kakamas to bouwen, do teekeningen en specifi
catiën voor dat dod kosteloos to maken.
Besloten do ontvangst van dozen brief met den dank der Yorgaderiug
to erkenuen.
Ook wordt eon schrijven ontvangen van do Z. A. V. Industrieele Ver
eoniging do loden der Svn ode uitnoodigende (10 Inrichtingen in verband
met deze Vereeniging eon bezoek to brengen.
Nog wordt gelezen eon schrijven van den Predikant van Griquastad,
kennisgevende, dat hij, terwille van do krankheid zijner ochtgenoote, do
Synocle niet zal kunnen bij wonen.
Aan do ordo is hot verlof tot revisie van hot besluit naar aanleiding i?eviciev. Beshiit
van Beschrijvingspunt 52, waarom bij eene vorige zifting door Ps. B. re Bp. 52.
March and is vorzocht.
Hot govraagde verlof gogeven zijnde, stelt Us. B. Marcliand voor:
“Aangozien (10 Synocle hot recht heeft om to besluiten, (lat beschrijvings
punton, wolke niet op don door Artt. 83 en 84 bepaalden tijd aan de aldaar
gomeendo porsoneii zijn toegezonden in behandeling zulien genomen
wOr(lOn,” on
“Aangezien Boschrijvingspunt 52 ze~ wekon vóór do oponing der
Synodo, zooals in Artt. 83 en 84 bepaald, aan elken Korkoraad werd toege
zonden, zoo besluite doze Vergadoring, dat hot voorstel van den Predikant
vaii Somerset Oost, Woensdag namiddag, met betrokking ~ot Beschrijvings
punt 52 genomen , wordo horroepen, en dat hot Beschrijvingspunt heden in
behandoling worde gonomon.”
Bit wordt gesecondoerd door don Assessor.
Na discussie, waaraan deolnernon Di. B. J. Pienaar, A.z., G. F. van
Lingon, 0. A. Soholtz. W. M. Cilhiers, den Actuarius en Ou.d. J. M. Fraser,
E
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wordt dit Voorstel door do Vergadering a angenomen en Be~e1wij vingspunt
52 weer in beliaiidelmg genomen.
Beslui~reBp,52.
Us. J. B. Albertyn, Sr., Onderstdnu(l door Us. (~. A. Maeder. stoll nu
voor “ Daar do zaak door Beschrijvingspunt 52 onder do aandacht dor
Synouc.
Vergacleriiig gebracht van zoo uitnemend gewicht is~ rakonde zij do
cellstitutie der Synode, zoo is do Vergadering van oordeel, dat or tijd tot
rijpe overweging bohoort genomen to worden, en besluit doze zaak, in
haren geheolen omvang, ter overweging, in handen eenor Commissie to
stellen. om, na raadploging met do versehulende Ringell, do volgende
Synode met advios en eon beredeneerd plan desaangaaiide to dienen.”
Ook kornen do volgencte Amendementen ter tafci :—
Van den Assessor, met Oud, B. Pionaar (Kaapstad): “Art. 81 blijve
onveranderd.”
Van Us. B. MarehancI, met Oud. S. 0-rove: “Bij do meerdere Ver
gaderingen der Kork worde elke gemeento vertegenwoordigd door iiiet
moor dan eCu Predikant en één Ouderling.”
Aan do bespreking nemen dccl Di. W. J. Conradie, U. J. Pienaar, R.z.,
do Actuarius, Di. W. A. Alheit, C. V. Nd, W. A. Joubert en Oudd. B. J. J.
van Rensburg en M. 3. Marais.
Ter stemming gebracht, verklaart do meerderheid dor Yergadering
zich voor hot voorstel.
Us. B. Marehand wil geen gebruik maken van hot verlof van revisie
in zake Beschrijvingspunt 35, door hem gevraagd en ontvangen. Ret
Eesehrijvingspunt is dus andermaal voor de Vergadering.
Rap.v.Com.voor
Do Vergadering wijdt, echter, hare aandaeht eerst aan het voorloopig
Opvoeding en Rapport van do Commissie voor Opvoeding en Onderwijs, dat betrekking
heeft 01) do Opleidingsschool to Robertson.
Be volgende stukken worden gelezen: (a) Rapport van de Commissio
voor Opvoeding, bij do laatste Synode benoemd; (b) Begeleidend sehrijven
van don Kerkeraad van Robertson, gedateerd 15 October, 1906 ; (c) Sectie
5 van hot Rapport van do Curatoren van do ‘Drostdij ; (d) Ret gevoelen
van do ~ynodale Commissie hieromtrent.
Op 1. So i~ 0 ol,
Na cone breed voerige discussie, waaraan deol nemen Di. 0-. J. du Plessis,
Robert~on.
H. P. v. d. Merwo, J. 0-. Steytler, J. H. van Wijk, B. Marchand, U. Wilcocks,
3. C. du Plessis, F. Roome, D. J. Pienaar, A.z., J. C. Trutor, P. 0-. J. Meiriiig,
do Scriba en Oucid. F. Smit, J. F. Burger en 3 M. Fraser, stelt Us. J. H. van
Wijk, gesecondeerd door Us. C. Rabie, het volgonde voor: “Do behandoling
van het voorloopig Rapport van do Commissie voor Opvoeding en Onder
wijs worcie uitgesteld, totciat hot Synodaai besluit over cl~ Beschrijvings
punten rakoude do Normaal School zal gevallen ziju.”
Aanbeveling re
US. J. C. du Piessis, onclersteunci door Oud. 0. Coetzee, client claarop
OpLSchoo~ Ro- hot volgencle Amendernent in : “Do aanbeveling van do Commissie over
Opvoethng en Onderwijs wordo aangenomen, narn. :—
‘(a) dat hot eigendom onder do voorwaarden in eon schrijven van
den Kerkeraad van Robertson, godateerd 15 October, 1906, vermeld, nan
gonomen worde.
‘(b). Bat hot behoorlijk op do Ned. 0-or. Kork wordo getransporteorci,
en
(c). Dat do Opleidingssehool ondor hot bcstuur van eon Curatorium
van vijf loden, door do Synode to wordon bonoemd, zal wordon gesteld.’
Do Vergadering vereenigt zich met hot voorstol.
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Gelezen wordt een schrijven in zake het verzoek der Hoogleeraren
(zie Sectie 9 van het Rapport van do Curatoren van het Theol. Seminarmm),
over het Jaarlijksche Mondeling-Examen en het in het open baar afnemen
van het Kandidaats-Examen (Artt. 140 (e) en 155).
Us. J. 11. Hofrneyr, gesecondeerd door Us. A. C. Murray, stelt voor, “Bat
aan het verzoek van de Roogleeraren zal worden yoldaan.”
heron wordt het volgende Amendernent door Us. B. J. Pienaar, A.z., Jc~a~’iijk~che ~‘x
en Us. C. Rabie, ingedienci : “Be aanbeveling van de Synodale Commissie ~
worde aarigenomen, nam : ‘het verzoek onder punt 9, “om het Jaarlijksche
Mondeling-Examen af te schaffen,” worde toegestaan.’”
Ret Amendernent wordt door de Vergadering goedgekeurd.
Gedurende deze zitting neemt Oud. W. M. Marais, afgevaardigde van
IJgie, zijne plaats in.
Afwezig zijn geweest Us. G. J. Hugo en Oudd. P. J. v. d. Heever en
A. Loock, laatstgenoemde twee wegens krankheid.
Be Kiadnotulen worden gelezen, waarna het dankgebed gedaan wordt
door Oud. P. J. du Toit.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 5den November, 1906.

DER’I’IENDE ZITTING1
lllaandag, 5 November, 1906.
Be Moderator laat zingen Ps. 25: 4 en vraagt Us. G. Murray in het
gebed voor te gaan, waarna de Notulen van de laatste zitting geresumeerd
en onderteekend worden.
Ret Rapport van de Commissie van Orde komt ter tafel.
nw.
Be Commissie van Orde beveelt aan dat met de volgende laat ingekom- Orde.
men stukken gehandelci worcien als volgt
1. Ret aanzoek van den Godsdienst Onderwijzer J. J. Preiss, oni tot
Zendeling te mogen worden geordend zoodra hij een behoorlij ken work
kring heeft, worde naar de l3innenlandsehe Zending Commissie om advies
tijdens deze vergadering der Synode verwezen.
2. flet verzoek van den Kerkeraad der geineente I)u Toits Pan om
den naam dier gemeente in” Beaconsfield,” te veranderen worde in over
weging genomen door de Synode, of nadat alle Rapporten en Beschrijvings
punten afgehandeld zullen zijn, Of wanneer eene gelegenheid zich er toe
voordoet.
3. Ret verzoek van den Ouderling van Heidelberg, dat het Avondmaals
Formulier verkort zal worcien, -worde niet in behandeling genomen,
omdat het niet in overeenstemning met Art. 83 zes weken vóór het
houden dezer vergadering in de handen van elken Kerkeraad word gesteld,
en van te ingrijpenden aard is om in behandeling te worden genomen voor
dat elke Kerkeraad de gelegenheid had om zich er over to laten hooren.
Be Vergadering vereenigt zich dadelijk met do aanbeveiingen daarin
gedaan.
Be bespreking van Beschrijvingspunt 35 wordt voortgozet en daaraan
nenien deel : Oudd. J. I. de Villiers, H. Raubenheimer, J. M. Fraser, B.

v. Corn.
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Pienaar (Nieuw Bethesda), C. Saayman, J. H. Vorster, W. M. Cilliers, N. J.
de Wet en B. Brummer, en Di. A. McGregor, J. W. Louw, C. Rabie, J. R.
Hugo. D. J. Pienaar, R.z., J. 0. J. Krige, A. I. Steytler, A. C. Murray, B.
Marchancl, 0. A. Scholtz, C. Radloff, F. Gie on G. A. Maeder.
Onder do bespreking worden do volgencle Amendemeiiten ingeclieiid
~ies-~ol~ re
Door Di. A. Steytler en A. C. Murray : “ Ret Kios-Collegie zal bestaan
nit hot tegenwoorclige Curatorium met inbegrip van do Professoron, en do
Moderatuur, waarbij drie Ouderlingen zullon worden gevoegd door do
Synode of Synodale Commissie to kiezen.”
Door Di. D. J. Pienaar, R.z., en M. C. Mostert : “In Art. 110 (a) wordo
do woordon ‘dc Hoogleeraron en’ weggelaten.”
Door Di. B. Marchand en C. Rabie: “Do leden van hot Curatorium
der Kweekschool en van dc Proponents- en Admissie-Examon Commissien
met de Professoren vormen een Kies-Collegie, dat eon cirie-tal namen aan
do Synodale Commissie voordraagt, waaruit eon Professor zal gekozen
worden.”
Door den Assessor en Ps. J. C. Truter
“Art. 140 (a) leze voortaan
‘Ret beroept do Hoogleeraren en doet zuiks in eene Vergadering, waarin
do Hoogleeraren, de leden der Moderatuur on de Primarii leden van do
Commissie tot het afnemen van het Examen van Kandiciaten tot den
Heiligen Dienst recht van zitting eu stemming hobben.’
Voordat do Vergadering over doze punten tot stommeiu overgaat. wordt
er eerst gestemd over do vraag “of cone verandering in dozen wonsehe
lijk is,” teen do meerderheid zich ten gunste van cone verandering
verklaart.
Daarop stelt Ds. J. H. Hofmeyr, gesecondeerd door Oud. J. T. Nd, do
volgende motie van Orde voor: “Do voorstoilen nu for tafel wordon in
handen van cone Commissie gesteld om, na overwoging daarvan, do Ver
gadering met eon bepaald voorstel to dienen.”
Do meerderheid der Vergadering verkiaart zich, echter, hiortegen.
Bes1ui~ re Kiesi3ij do stemming over hot ingekomon voorstel niet Amendemeiutoiu
Collegic.
wordon al de Amenclemeuuten verworpon en hot oorspronkelijk voorstel
met 105 tegen 102 stemmen aangenomen.
Overgaande tot do vordere behandeling van hot Rapport van do
Commissie over do Zending, wordt gei~ezen Sectie 3 van hot Rapport van
do Curatoren van “ die Drostdij,” dat handelt over den zwakken gozond
hoidstoestand van hot Roofd dier Inriehting, Ds. A. 1~ Louw.
Do aanboveling cler Synodale Commissio: ‘Do Synode betuige hare
instemming met wat door de Curatoren, onder Sectie 3, Ds. A. F. Louw,
gozegci wordt,’ draagt dadeiijk do goedkouri.ng der Vergaderiiug wog.
Vervolgeus wordt bosproken wat over Sectie 5 van genoomd Rapport
voorkomt, nam. : De To elcomst der Inric ii tin g.
T o e ko met der
Do aanbeveling dier Synodale Commissie hier is
‘ Wat
de Toekomst
te der Jnriclit’ing aangaat, is uwe Commissie van OOrdiOol : “Pat hot work,
dat thans ciaar gedaan wordt, zal wOrdien voortgezet, en diat, mdien die
Korkeraad van Robertson ertoe bewogon kaii wordon, om zijne Opleidings
school in oene Industrieöle to veranderen, onze Inrichting to Worcester
dan bostenici moot worddll voor do opleiding van TIlde Kias Ondier
wijzors.”
Aan do discussie, d~e volgt, nomon dool : Di. D. J. Pieiiaar, R.z.,
J. R. Albertijn, Sr., C. F. Leipoldt, A. A. Weich, J. H. Hofnieyr, P. Porold,

r

37
J. Murray, do Assessor, Di. M. S. Daneel, 0-. F. van Lingen, A. I. Steytler,
J. C. Trutor, D. van VeRlen, C. V. Nd, J. C. du Piessis, F. X. Roome,
0. A. Maodor en Oudd. J. J. Ekstoen, J. J. Schoeman, B. Brummer en
J. lvi. Fraser.
Als motie van Orde, stolt fis. B. Marchancl, met Ps. F. Roome, hot
volg’endo voor
“Daar ‘t blijkt uit hot voorstel van de Curatoren der
Drostclij Inrichting, dat zij meenen, dat the in cone Opvoeclings-Inrichting
moot worden veranderd, blijve dit punt overstaan tot de behandoling van
hot Opvoedings-Rapport.”
Pit wordt, echter, door de Vorgadering verworpen.
Ds. B. Marchand, met Ds. C F. Loipoldt, wil flu dat de aanboveling van
do Synodalo Commissie zal worden aangenomen, gewijzigd als voigt
“flat het work dat thans daar gedaan wordt inmiddels zal wordon voort
gezet, en dat onze Inrichting to Worcester dan bostemd moot worden voor
de oploiding van hIde Kias Onderwijzers.”
Do Vergadering veroenigt zich, editor, met hot voorstel van Ps. J. R. ~s~,ui~ra”Drost~
Albertijn, Sr., ondersteuiìd door den Scuba, nam.: “Do aanbeveling ~
van do Ouratoren : ‘flat do Drostdij blijvo voortbostaan met eon tweeledig
dod: (a) Als indusir~eele Inr’ichting, waarop behoeftige Jongelingen uit ons
yolk tot Christelijko ambachtslieden kunnen worden gevormd ; (b) als
Opleidin~gs-&hool voor Elementaire Onderwijzers, waarop jongo mannen
kunnen worden opgeleid voor work onder do verarmden van ons yolk,’
worde aangonomen.”
Verlof wordt gogeven aan Oud. I. van Niokerk, om Woensdag, en aan
Ps. J. A. Koch en Oud. W. J. van Zyl, om morgen avond naar huis terug to
keeren. Ps. R. H. T. van dci Moulen ontvangt verlof tot afwezigheid voor
eonigo dagen.
Afwezig zijn goweest Di. J. Wober, J. 0. Steytler, J. H. Krige,
Z J. do Boor, 0-. J. du Plessis, 0. J. Hugo, 0. J. Maihorbe, J. N. 0-oldonhuys,
en Oudd. I. J. Goussard, H. van Broda, M. Louw, B. Lourens, J. F. Burger,
A. Loock on P. J. v. d. Heever (laatstgenoemde twee wogens krankheid)
Do Scriba last do Kiadnotulon, waarna Ds. P. J. A. do Villiers hot
dankgebecl doet.
Geresumoord on ondortoekend op heden den 6den November, 1906.

VEERTIENDE ZITTING~
Dinsdag, 6 November, 1906.
Na het zingen van 0-ez. 52: 8 en gobed door Ps. A. 0. du Toit wordon
do Notulen van do zitting van gisteren geresumeerd on ondorteokend.
Berielit wordt ontvangen van Ps. L. Hugo, dat hij wogens kraiikheid
zijne plaats in de Vorgadoring heden niot kan innemen.
Do Commissie van Orde beveelt aan, ‘Dat aan hot verzoek van den Di~pensatie, Mel
Kerkeraad van Melsetter om Dispensatio van Art. 18 (17), opdat de her- ~
kozen Br. Ondorling, die reeds vier jaren in dienst is, als Ouderling dionen
mag, zal worden voldaan.’
Do Vergadoring keurt dit good.
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Be Assessor geoft konms : “ Dat hij om vorlof tot revisie van het besluit
naar aanleiding van Ep. 35 genomen, zal vragen.”
Vóór dc Vorgadering is nog het Rapport van do Commissie over do
Zending.
Pens~oei~, i~. A.
Naar aanleicling van wat vorcier oncler Sectie 3 van hot Rapport van do
F. Louw.
Cnrator~n van “ do Drostdij,” omtrent pensioen aan Us. A. F. Louw, gezegd
wordt, heeft Us. G. ~A. Scholtz, met Us. W. A. Aiheit, hot voigende voorstel:
“Aan Us. A. F. Louw, worde eon pensioen van £100 pa. betaald, totdat do
Brooder weer voikomen hersteld zal zijn.”
Bit wordt door do Vergadoring aangonomen.
In verband met dit Rapport gooft flu de Assessor konnis van het vol
gende voorstel, dat hij later indienen zal: “Verlof worde gegovon aan do
Ouratoren van de Boeron Zending-School to Worcester, om voor den Bestu.ur
der van den Inrichting, zi.jndo eon Predikant onzer Kerk, dod to nomen aan
hot Prod. Pensioen Fonds in do lYde Kias onder do gowone Bepalingen dor
Wet,” waarna do dank der Vergacloring aan de Ouratoren van “de Drostdij”
wordt toegebracht voor hot work dat zij in verbauci met dezo Inrichting
onzor Kork gedaan hobbon.
Rap. van Mg.
Nu volgt hot RAPPORT VAN BE ALGEMEENE ZENDING OoM~1iSSIE.
Zend. Commiss~e.
A.—DE BINNENLANDSOHE ZENDING.
Inlichting wordt op eonigo puntofl ondor dit hoofd govraagd on ge~
govon.
.Buiieul. Zend.
B.—DE BUITENLANDSOHE ZENDING (Bozuidon do Zambezi).
Soctio 4 Eman dhleni (Natal).
Ema~ d ~ 1 e
Do aanbovoling van do Commissie over do Zonding is: ‘Bat do Alg. Zena a.
thug Commissie in onclorhandeling tro(len zal met do Nod. Ocr. Kerk van

lCennisv. ~evisic
v.hesluit re Bp.

Natal, ton einde to zion of zij niet hot Zending work aldaar met do Op
loidingsschool, op zich zou ku.nnon nernen: (a) Omdat dat Zendingwerk eigon
lijk onder do Natalscho Kerk behoort; (b) Onidat do Oploidingsschool van
Evangeliston van dionst is alleen voor do Kerk in Natal on Oostelijk Trans
vaal; en (c) Omdat uwo Commissie van oordool is, dat hot instandhoudon
orvan door do Natalsche Kork, met behuip van Gemeenten in Oostoiijk
Transvaal on don tot hiortoe genoton geldelij ken steun van do Studonton
Zending-Yereeniging goodsehiks zal kunnen goschiedon.’
Op voorstel van Us. 0. F. van Lingon, ondorstounci door Us. C. H.
Radloff, wordt doze aanbeveling door do Vorgadoring aangonomou.
Onze EigendornEeno vordere bespreking van vorschillondo punten ondor dit hoofd
mefl~n bTranTal vindt nu plaats, en do Aig. Zending-Secrotaris, daartoe door do Vergadering
Evan~gelisten. ~ voi’zocht, gooft do noodigo informatio, o.a. omtrent don staat van onze oigon
dommon in Transvaal, ordening van Inboorling-Evangeliston, oiiz.
Us. B. Marchand, gesocondeerd door Us. P. do Vaal, dient nu hot vol
gondo voorstol in : “ I-Tot wordo aan do Sub-Commissie voor Buitonlandsch
Zondingwerk opgodragon toe to zion, dat do grondon on do gebouwen, op do
vorscliillondo Zonding Statios, waar uitvoorbaar, op do Kork gotransportoerd
worden.”
1-liermode voreonigt zich do Vergadoring.
0.—Do BUITENLANDSCHE ZENDING (Bonoordon do Zambozi). NYASA
ZENDING.
Bijbel

vertaling
W. ii.

Soctie 2—B~jbelvei’taling—do Vertaling van hot Niouwo rfestalilollt door
Us. W. H. Murray,
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Do aanboveiing van do Synodale Commissie is: ‘T)o Synodo sproko
haro waardeerin nit van do B~~be1-Vertaliu door Ds. W. TI. Murray, on do
goldeiijke en do andero Imip lìierin verloen(l (lOOr do Nntionai Thble
Society of Seotdand en hot Ii. cii B. Bijboigonootschap.’
flit worclt dadelijk met oenparige stemmon Hangenomen.
Ook wat do Clommissio over do Zonding hier bijvoegt, WOr(it door do
Vorgadoring goodgokourd, nam.: ‘flat do Mg. Zonding Commissie Ds. W.
H. Murray bolaston zal met do vortaling van hot Oudo Tostamont voort to
gaan. indien mogeiijk, totdat ‘t voitooid zal zijn.’
fis. W. H. Murray, dio tegenwoordig is, daartoo vorzocht zijnde. doet
eenigo meclodooli ugen ointront dc Bijbei-Vertaiing door horn ondornomon
waarna de Vergadering hare hoogo waardoorin~ van zijn work uitsprookt.
Soctie 6— Veiliezen.
Gelezon worcit ook wat ondor dit hoofd onder 14 (13) in hot Rapport I~erliezen
van do Aig. Zenclung Commissie gezogd worclt.
Zendingveld.
Do aanhevoiil1g van do Synodalo C1omrnissie naar aanieidun.g hiorvan
is: ‘Do Syn ode spreko haar leodgevoel uit over hot gevoeligo verlies
goleden door hot afsterven van eonige workers on worksters in hot Zending
void, inzondorhoid van den Eerw. Stefanus Hofmeyr, die do Kork zoo lang
cii trouw heoft gediend, on verezokere do aehtergobiovene betrekkingon van
hare innige deohneorning.’
flit wordt door het opstaan van aT do ieden. door do Yorgadoring aange
nornon met eon diop besof van hot veriies door onze Icerk goioden door hot
hoengaan van den Br. Stefanus Hofrneyr on dIe andero jongore Broeders en
Zusters ; aisook mot innigo dankbaarhoid jegons don Koning clor Kerk, (lie
ons doze Arbeiders en Arboidsters geieend heeft.

op

D.—AANBEVELINGEN.

1. Do bekrachtiging van haar bosluit, orn hot void dor J3eriijnsche Overname van
Zonding in Mashonaiand over to nomon, zooals beschroven ondor B 2 van cUt ~
Rapport.
shona1~nd.
Do Synodaio Commissio boveeit dit aan do gunstige ovorwoging van do
Syn ode aan ; on do Commissie over de Zonding is ten gunste van do overname
van hot Berlijnsche Zendingwork in Mashonaiancl.
Dc Mg. Zending-Secretaris verklaart wat hot nernen van dozen stap
door do Mg. Zonding-Commissie noodzakolijk hoeft gemaakt.
Ds. B. Marchand. met us. P. G. J. Meirung. stelt daarop voor : “Do overname worde bekrachtigd.”
flit draagt do goedkeuring der Vergadering weg.
2. Ret verieonon van opdracht aaii doze of cone andere Commissie, of 0p1. School voor
aan den Federaien Raad dor Korken, om in ovorlog met die Cornmissiën van Inboorling-Evan
Transvaal en Oranjo stappen to dlOon tot do oprichting van cone Oploidings
school voor Inboorling Evangelisten en Onderwijzers (zie B 3 van dit
Rapport).
Do Commissie over do Zending vereenigt zielì met wat hier door do
Synoclale Commissio aanbevoien wordt, narn: ‘Be Synode keure dit goed en
drage do uitvoering ervan op aan de Aig. Zencling-Commissie in ovorleg
met de Commissie door de Zuster-Kerken in. Transvaal on Trans-Oranjo
benoemd.’
Met doze aanbeveling stemt ook do Vergadering in.
4. Hot beramen van piannon, waarcloor hot Tekort in de Zondingkas Tekort in Zen
geheei kan worden gedeigdl, aismodle vaii piannen, orn die beiangsteliing dier dingkas.
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gomeenten in hot heerlijk Zendingwerk zoo to doen toonomon. dat Gods
schatkist in do tockomst goon tekort moor toonen zal.
Be.~1uil~~ re
Do Svnodalo Commissie heeft do volgondo aanbeveiuig
Do Syuode
~orL
bonooine één of moor Coileetanton in elkon Ring. die do verschulio’lde
gernecnteii zullon bozoeken en inzamelingen doon tot (lelging van hot
Tekort.’
Bij doze aanbovdling voegt do Commissie over do Zending hot vo~gen(lC
‘En do Synod-c is van govoolefl, dat, om do Zending iiikomston op ccii moor
bevredigendon grondsiag to stellen, hot gerogeid en ~te1solmatig goven. zelfs
van kleine sommon. aangemOecligcl client to wordeii ; alsook hot onder
steunen van eon of ander hepaald work, on hot saiarioörefl van ccii of moor
arl)Oiders in het Zeiidiiigveld door bopaaldo gernoenten cii 1u~iiigon.”
Op voorstel van den Assessor, met Ds. 0. Rahie, is hot besluit: “Met
hot oog op hot Tokort in do Zendingkas, vestige do Synode do aandacht dor
Rings Zeiidiiig_CornmisSiën op Art. 240 (a).”
Ds. A. G. clu Toit, met Ps. J. R. Albertijn, Sr., wil: ~‘ flat wat do Corn
missie over do Zeiiding hierbovon bi.jvoegt ook zal worden aangeilOmen.”
Hiermeclo voreenigt zich de Yorgadering.
Op voorstel van Ds. D. J. Pioiiaar, A.z., wordt met eenparigo stemmon
besloten, dat hot zooeven genornon besluit verwezeil zal worden naar do
Rings Zencling-Commissiën, die ‘t met nadruk voor de aandacht van Ringen
en Kerkerade-i brengen zullen.
$eheiciing van
5. Bc schoiding van do ambten van Zaakgelastigdo en Zending
~
Secretaris, die tijdelijk door één en denzelfden persoon zijn vervuld, en
Zend. Seer.
wel door hot beheer cler Financiön en het correspondentiewerk in hand-en
vaii. den Zaakgolastigdo to lateii, en den Zending-SecretariS vrij te stellen
voor inspectie- en deputatiewerk.
Do Synod-ale Commissie vereenigt zich met wat her door do Aig.
Zonding Commissio aanbevolen wordt.
Bes1luit re ZaakBe Commissie over do Zending wil: ‘Dat hot beheer dcr Financiën in
~.s~de en handen van den Zaakgelastigde gelaten zal worden, doch dat het correspon
V

dentiewerk tezarnen met inspectie= on deputatiework aan den Zending
Secretaris zal worden opgedragen.’
Ds. B. Marchand, gesocondeord door Ds. G. Murray, stelt vóOr: “Do
aanbeveling vazi de Commissie over de Zending word-c aangenomon.”
Do Assessor, met Us. W. Conradie, heeft hot volgende Arnendoment
“Do aanbeveling van do Aig. Zending_Commissie worcle aangenornen.”
KoningsVerjaarOndor do cliscussie, waaraan deeiiiomen do Assessor, Di. B. Marehand.
P. J. Pienaar, R.z., J. 0. Truter, 0. A. Maeclor, 0. F. Leipoldt, W. A. Alheit,
0. Murray, P. Marchand en J. R. Albertiju, Sr., wordt eon tweede Amend-c
ment van dcii volgonde inhoud door Us. B. Pienaa.r, Rz., met Oud. A. P.
Pretorius. iiigodiend: “Bij do aanbeveling van do Commissie over do
Zending word-c gevoogd. ‘met hetrekking tot hot correspond-en tiewerk zal
(10 Zaakgclastigde hem behulpzaam zijn.’”
Ter stemming gebracht, wordt hot eerste Ameudernent aangenomon.
Ds. B. Marehand vcrzoekt aantcokoning dat hij in do minderheid
gostem(l heeft.
Nog wordt hos~otcn op Vrijdag o.k., zijnde Konings Verjaard-ag,
zitting te hebben.
Afwezig zijn goweest Oudd. L. van Wijk, P. J. v. d. Heever en A.
Loock (laatstgcnocmde twee wogens krankbeid).
V

cli
Be Kiacluotulen goIeze~i z~jn(le. wordt het dankgebed gedaan door I)s. I.
P. van Heerden.
Geresunieercl en onderteekend 01) hedea den 7clen November, 1906.

VIJFT1ENDE ZITTINGI
TT7oe’nsdag, 7 Sovember, 1906.
Be Moderator laat zingen Ps. 6S : 14 en vraagt daarna Bs. J. R.
Albertijn, Sr., in he~ geboci voor te gaan.
Be Notuien van de vorige zitting worden ge1ezen~ goedgekeurd en
onderteokend.
Yolgens besT nit is deze clag afgezonderd tot eon Synodalen Zending-dag. Zendi~dag.
Ter iiiieiding best de Moderator Ps. 67 en spreekt ecu kort woord, zijne
groote vreugde te kemien gevende. dat wij dezen dag aan eene zaak, den
toning cler Kerk zoo clierbaar, wijclen kunnen. ~Tervo1gens heet hij do
Hoogleeraren der Theol. Kweeksehool. ([0 B ocenten aan de Opleidings
school, de Broeclers nit het Zenclingveld, en and ore Leerareu, die onze
Kerk zoo lang en trouw gediend hebben, onder hen, dcii waardigen vader.
Ds. Andrew Murray, thans in ons micidon, zeer har~elijk welkom.
Ret eerste onderwerp is : De noodza/ceiij/cheid van Uilbieiding op
Zendi’nggebied, en de Referent : H.E. Prof. Marais.
a hem spreken: H.E. Prof. Hofmeyr, Bi. W. H. Murray. J. R.
Albertijn, Sr., J. dii Plessis, S. P. Helm en A. 1. Steytler.
Be Voorzittor laat zingen Ps. 155: 4. Na eenige korte gebeclen. wordt
hot tweecle oncberwerp : Dc Financiën met betrelcicinti tot Zencliegwerlc
door Ds. 0-. F. Marais, van do Opleidingsschooi, ingeleid.
Aan do verdere discussie van dit onderwerp liemen deel : Prof.
Rof meyr, Bi. A. 0-. du ‘I’oit J. H. Albertijn, Sr., H. Barry, M. S. Baneel,
P. I-I. Roux en Oud. H.. van J3reda.
Na do pauze is het onderwerp : Dc Opleiding van Inboorling-Evange
listen en Onderwijzers.
Na hot zingen van Ps. 68 : 2 en gebed, waaraan eenige BB. deolnemen
wordt hot onderwerp door Bs. P. B. J. Stofb~rg. van Mochuii, ingeleid.
Na hem wordt Bs 0. P. Theron, van Bethlehem (O.R.K.) door dcii
Voorzitter gevraagd over dit onderwerp eon woord to spreken.
Baarop voert Us. A. 0. Murray het woord over: Dc behoefte aan meer
Arbeiders en Arbeidsters ‘in het Zendingveld.
Na eon laatste woord door Bs. Andrew Murray, van Wellington, en
eenigo korte geheden, wordt deze zit~ing besboten. met het uitspreken van
den zegen door dcii Moderator, nadab eerst aan Oudd. S. Marais en A. B.
Krige verlof word gegeven naar huis terug to keeren.
Geresumeerd en onderteekend op hoden den 8sten November, 1906.

F
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ZESTIENDE ZITTING.
Donderdaçj, 8 November. 1906.
Be Moderator laat zingen Ps. 119: 3, en vraagt Bs. B. J. Pienaar, A.z.,
hot gobed to doon, waarna do Notulon goresurneerd en ondorteokend
wordeii.
OnbestredenMoAls onbestredon motie. stolt 1)s. J. R. Albertijn. Sr., voor :
Deze
tie re Synoda~e
Zending Dag.
Vorgadering wenscht te book to stellen, dat do Synodale Zending Bag. op
gisteren voor de eerste maal, staando do zittiugen der Synode gevierd. zeer
plochtig. stichte.lijk on gezegond is geweest; dat de Synode eon diepen
indruk heeft ontvangen van de hoilige roeping onzer Kerk, om een Zending
Kerk to zijn ; dat do Synodo besluit om hot gezegend Zenclingwerk, reeds
door onze vaderen begonnen, met geheiligde geestdrift voort te zetten
dat do Synode als hot hoogsto lichaam. met hartelijke dankbaarheid voor
wat reeds gedaan is, onze Kerk oproept om de Zending met hare geldolijke
bijdragen. maar vooral met haar onophoudelijk gebod, to steunen on op
hot hart to dragon; en eiudelijk, dat do Synode aan al hare Zendelingen,
zoowel Binnon- als Buitenlandsch-e, do betuiging van hare hartelijke liefdo
en van hare hoogo waardoeriug van hun work toozondt, en hun toeroept
‘Houdt mood weest stork I Be bore is nabij I Hij moot hoersehon
Met eonparige stemmen noomt do \Torgadering dit aaii.
Oud. J. M. Fraser goeft kennis:
Dat hij hoden namiddagzal voorstelion
dat or door doze Vorgadoring eon golukwonsch aan Z. M. don Koniug, op
zijn vorjaardag, zal wordon toogezondon.”
Aan do Orde is hot verzoek van den Assessor om verlof tot rovisio van
hot besluit 1.1. Maandag naar aanleiding van i3escbrijvingspunt 35
genomen.
Bit verzook wordt niet toogostaan.
Be verdore hehandeling van hot Rapport van do Commissio over do
Zendiug is nu voor do Vergadering.
Vera nde ringen
Aanbevoling 6 (Rapport van Algemeono Zending-Oornmissio)
Hot
re Reg ment OP aanbrengen van eonige verandoringon in het Reglernent op de Zending,
wolke voorgesteicle veranderingen als Boschrijviugspunt, namens doze
Commissie, zijn ingodioud.’
Art, 256.
Be Synodalo Commissio verwijst iiaar Beschrijvingspuut 18 :
Do
Synode verandero do volgende Artt. van hot Roglement op do Zending:
Aan Art. ~56 (b), twoede paragraaf, worde toegevoegd do voizin: ‘doch
aIle~on in het geval van hen, die niet den cursus aan do Opleidingsschooi te
Wellington doorloopon hebben.’
“Ret laatste deol van Art. 256 (c~. na do woorden ‘wolko gesehieden
zal,’ lezo als volgt: of (loOr do Commissie zolve Of door eon der Rings
Zending-Commissie Of door den Ring dor Zendingkerk, waaronder do
applicant sortoort, of, in hot geval van Zendelingon in hot Buitenland, door
Evangeliedienaren da artoe door do Commissio verzocht.’”
Art. 236.
“Aan Art. 236 wordotoegevoegd (of op eon goschikteplaatsinhet wetbook
opgenomon) hot volgendo: ‘Be verschillondo Suh-Oommissiën dor Alge
meeno Zonding-Commissio hobben lie~ recht in eenig dccl van het Zonding
gebied vas~goed te verkrijgon, en transport van zu.lk eigendom aan to
.—‘
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ilemen ; aismede om geld op verband op te nemen en tot dat clod de
noodige verbandeii op de door hen verkregen eigondommen to passeeren.’
Be Commissie over de Zending vereenigt zich met de aanbeveling van
do Commissie van Revisie naar aanleicling van Beschrijvingspunten 18
en 54.:
1. Dat Art. 236. b. al. 2, als volgt leze :. In het geval van hen~ die dcii Art. 236.
cursus aan do Opleidingsschool te Wellington niet hebbon doorloopen,
bewijs van vóór of na zijil Zenclelings-examen zeiicliugwerk to hebben
geclaan.
2. Dat in Art. 265, 1, hot woorci zending’ gevoegd worde tussehen Art. 265.
de woorden ‘erkende’ en ‘gemeenten.’
3. Dat in Art. 236 toegevoegd worde, als niouwe paragraaf, na lit. d ; Art. 236.
Zij zal het recht hebben om in oenig dccl van hot Zendinggebiod vastgoed
to verkrijgen en transport van zulk eigendom aan te nemen ; aismecle om
geld op verhand op to nemen en tot dat dod do noodige verbai~den op do
door haar verkregen eigenclommen to passeere1~ met maeht orn (lit recht
aan do Zending Sub-Comrnissiën over to maken.
Riermede veroonigt zich ook do Vergadering.
Ret twoede cleel van Beschrijvingspunt 18 wordt op aanbevelirig van
do Commissie van Rovisie oiigewijzigd aangenomen.
Bit gesehiecit ook met Beschrijviugspmit 54 : In Art. 264 worden do Art. 264.
volgendo verandoringeii aangebracht : do aanhef luide: ‘Doze Nod.
Ocr. Zendingkerk wordt bestierd door.’ (1) leze aldus : ‘ Eone Algerneene
Vorgadoi~~ng of Synode, die enz.’ ; en ~ leze aldus: ‘Geestelijko ~Tor
gaderingen of Ringen, die onz.’ Do aanhef van Art. 265 loze: Lodon van
doze Vergaderingon zullen zijn ;
In Art. 265 (1) valle hot laatsto gocleelte.
beginnende met do woorden ‘alsmede allon’ weg.”
Ter Vergadering vorschijnt nu cone Deputatio van hot B. on B. Bijbel Deputatie v. B.
Genootsehap om de groete van hot Genootsehap door haar vertegenwoordigd ~
tot ons over to brengen.
Dc Moderator hoot ha ar welkom. waarna do Secretaris van hot Genoot
schap, Us. G. v. d. Morwe, de Vergadering toospreekt. Hij wordt gevolgd
door den WelEerw. Rogers.
Be inhoud van hot door dozen laatsten Br. gesprokeno wordt door den
A.ctuarius in het Hollandsch aan do Vergadering teruggegeven.
Daarop bedankt dc Assessor. in naam van do Synode, do Beputatie
voor hare overkomst, do iuformatie gegevon omtront hot work door haar
geclaan, en hare betuiging van waardeering van do vole werkzaamheclen
onzor Kerk ; en bidt haar Gods zegon voor do toekomst toe.
Aanbevoling 7 (Rapport Alg. Zending-Commissie).—’ Hot bevorderen Mg. Zend. Seer.
vaii don Algemeonen Zencling-Secretaris tot lid van die Svnode. e,r-officio.’
als hd d. Synode.
Do Commissie over do Zending beveelt dit aan.
Us. J. C. du Plossis, ondersteund door Ds. ii. i3otha, stelt voor : “ Be
Alg. Zending-Secrotaris zal zitting in ~ie Synode hebbeii met adviseerende
stem over zaken do Zending betreffende.”
Us. A. C. Murray, met 1)5 J. W. Louw, client hot volgoncie Amondoment
in : ‘~Do aanbevoling van do Aig. Zendiug-Commissie worde aangenomen.”
Aan do besprekiug hiervan nomen dccl : Di. G. F. van Lingen, F. N.
Roome, A. I. Steytler, J. W. Louw, B. Wilcocks, A. C. Murra, D. J. Pienaar,
H.z., G. A. Scholtz, W. A. Albeit, P. Moiring en Oud. J. J. Lksteen waarna
Us. G. A. Maeder, gosecondeord door Us. C. Rabio, als tweede Amendement
—
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voorsteldt :
Do Svnode hoeft voor hot tegoiiwoorclige goene vrijmoedig
heid om den Secretaris van de Aig. Zencliiig-Cornrnissio zittiiig in hare
vergaderung te von eon on.”
Ps. J. C. clii Plcssis trekt ziju voorstel, dat nu door Ps. P. Meiring
overgenomen worcit. ten gunsto van het tweodo Amendoment, terug.
Bij do sten-imi.ng worcit het twoede Amendeinont door do Vergadermg
aangenomon.
Aauzo~k v. br. 3.
Aan do orde is BosehniJVmgs~)Unt 17 : ~‘ Aanzoek van den heer .J. Ti.
H. Louw.
Louw, thans anijeidendo te ]Topo Town, om tot Zendoling onzer Kerk te
wonclen geordend zonder hot Zouclolings-Examen af to leggen.”
Do aaiibeveling van do Synoclalo-Commissio is : 1)it aanzoek worcle
niet toegostaan.”
Hiermede veroonigt zich de Corn missie ovor do Zending, met toevoegmg
van het volgende : ‘Pat in hot vervoig allo dergelijke aanzoekeu naar de
Commissie van Examinatoren voor het Zcndeling-Examen voor beslissing
zullort wordeii venw ozeii.’
Be stukkon 01) dit aanzoek betrekkim~ hobbonclo golezen zijfl(le, stelt
Ps. P. J. A. do Vilhiers. gesecondeerd door Ps. 0. i. Maiherbe. voor : Aan
hot verzook van den heen Louw worcie voldaan.”
Ps. I). J. Pienaar, A.z., met Ps. A. I. Stevtlen. heeft hot volgendo Amende
mont : “ Dc aanbovehing van do Svnodale Commissie wordo aaiigenomen.”
Aan do discussie nemen dccl : Di. P. Rossouw. A. I. Stejtlor, W. A.
Aiheit, J. W. Meyer, C. Rabie, ~n 0. A. Scholtz.
Na do parizo wordt vonlof gegevon aaii Oud. H. P. Rh ceder om heden
avond naar huis tonug to keeron.
KoniogsVerjaarAls onhestreden Motio ~wordt mob eenpanigo stenimon aangenomen, dat
een gelukwensch door dezo Yergadenung aan Z. M. den Koning op zijn
‘/erjaarclag zal wondc’n gozonden. en dat (lie in handon van Z. E. den
Gouvenneur za] wordon gesteid.
Be besproking van Beschnijvingspunt 17 wordt voortgezet en daaraan
iiemen (1001: Oudd. P. J. du rfojt J. M. Eraser, B. Pienaar (Kaapstad) en Di.
w A. Joubert, on 0. J. Maiheree.
Ten stemming gebraclit. neemt do Vongadonung het Amendement aan.
~a~ris~en~ ZAanhangsol 1 van het Rapport van dc Commissie over de Zendiiig
land.
Uwe Commissie heeft met leedwezen vornomen. dat do Aig. Zending
Commissio zich verphicht heeft geaeht do salanissen onzer Zonclelingen in
Nyasaland to venmunderen. en zij vertrouwt dat wanneor de foncisen ‘t
toelaten, hunne bezoidiging weclen op do oorspronkehijke sommen gesteld
zal wonden.”
Ps. A. C. Murray, ondorsteund door Oud. Pentz. stolt voor : “Pat deze
aanbevelin g zal worcien aan gon omen.”
Na korbe diseussie, besluit de Vergadeniii.o doze zaak in handen van
do Aig. Zencling-Comrnissie to laten.
Puhilciteit aan
Aauhangseh 2— Uwe Corn niissie geoft aan do hand dat, zoo cloenhijk,
meer puhiucitoit aan do besluiten op do respective Vorgacleningen van
Zending-Commissien genomon. gegeveu z~i1 worden.”
Bit w ondt dad olij k go ecigekeurd.
Nog is en, naar aanleiding van hot Rapport van de Aig. Zenching
Commissie voor do \‘Tengadonung
Personeel,
ZenE. 2— ferandei’inq in l,et l’ersoned dei Zending Gommissie.
ding Co~mis~ie.
Be Vergadoning veroelligt zich met eenpanige stommen en door het
opstaan van (10 leden met do aanbevoling vaii de Rvnodale Commissie
‘
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oncler cut hoofd. 11am.: “ .De Synode spreke hare hoogo waarclering uit van
do kostelijke diensten gedurende cone lange reeks van jaren der Zendiiig
zaak bewezen door wijien den WelEerw. J. H. Neethuin.g, H z., sedert do
laatste Synode mis door den dood ontnomen, en den H. E. Prof. N. J.
Hofrnyer, die wegens ..kl~mmende jaron zich genooclzaakt zag. als lid van
de Zending-Commissie af to treclen.”
Hel Rapport van de C1ommissie voor de Zen ding onder israel wordt ~end1ing
gelezen.
Do Commissie over do Zending hevoelt aan : flat minstens £50 p.a.
tot onclersteuning van dit werk door onzo Zuster-Kerk iii Transvaal zal
gegovon worden. en dat do Commissie tracht.en zal zoo spoedig mogelijk
een eigeu en zelfstandig work to Kaapstad of elders in cleze Kolonie to
beginnon.’
Do Synoclalo Commissie is van oordeel : Dat do Zendiiig ondor Israel
onder do Alg. Zendiug-Commissie dient gostelt te worcien.’
Hierop stelt Us. P. Meirii~g, ondersteund door Ds. J. R. Albertijn, Sr.,
voor : “be Synode drage ‘t aan eene Commissie op orn met do Commissie
over do Zencling onder Israel der ‘i’raiisvaalsche Kerk in. corresponclentie
to tredeii, ten chide met haar cut werk te behartigen.”
Us. J. C. rfrflter met (.~ud. C. Saayman wil, ‘~Dat ~vat do Synodale Corn
missie aanbev edt zal worden aangonorn en.”
Dc Vergadering vereenigt zich, echter. met bet oouspronkelijke
voorstel, en brengt claarna hareii clank aan d.c Commissie over cle Zencling
voor hot work door haar gedaan.
Ret Rapport van de Rechts_C!oinmissie kornt nu ter tafel. (Zie Bijl. 47).
Na toelichting van do gansche zaak door (len Scriba thor Commissie,
steit Us. G. Murray voor, “flat hot Rapport va~ de Rechts Commissie zal
worden aangenornen.”
Aan do cliscussie hiervan nenieii dcci: Di. A. J. Pepler, G. A. Scholtz,
U. J. Pienaar, A.z., do Assessor. I)i. J. II.. hugo, U. Wilcocks en Oudd.
•T. A. Vorster, en G. F. Hugo.
Dc zaak is hog voor do Vergad.ering, als ‘t tijd is to adjourneeren.
Afwezig zijn geweest: Di. E. Malherbe on H. Geye.r met verlof) en
()udd. R. v. d. Merwe en P. J. v. d. Heever, laatstgonoernde twee wegens
krankheid.
Do Kiadnotulen gelezon zijncle, wordt ii t daiikgebecl door Us. A. F.
Malan gedaan.
Geresunieerd Oil onderteekend op heden den 9den November. 1906.
.

ZEVENTIENDE ZITTING.
Vrqdag. 9 .iYovember, 1906.
Na het zingen van Gez. 78 : 9, ii, en gebed door Oud. S. P. Luttig,
worden do Notulen va.n do vorige zitting gelezen, goedgekeurd en onder
teekend.
Oudd. W. J. v. d. Merwe, I. J. M. le Roux ~ J. F. Burger ontvangen
~rerlof om heden avond naar huis terug to keeren.
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Ret eerste deel van hot Rapport van de Rechts-Commissie handelende
Rhdes
over Memorie tegen de naamsverandering van de gemeente Rhodes iii
Rossville, is nog voor de vergadoring.
Na cliscussie, waaraan deelnernen de Assessor, Di. 0. Rabie, B. Rossouw,
B. Pienaar, A.zn.. en Oud. N. J. do Wet. worden de volgende amondementen
ingecliend
Door 1)s. D. J. Pienaar. R.zn., met Oud. B. Brummer:
Do Synode
stelle eene Commissie aan. ten emde do moeilijkheclen te Rossville nit den
weg te ruimen.”
Door Us. U. J. Pionaar, A.zn.. met Us. J. R. Albertijn, Sr. : Daar ‘t uit
de dliscussie over het vorzoekschrift in zake de naamsveraudering der
gemeente Rossville gebleken is, dat or ten gevo~ge dier veranclering een
ernstig geschil in genoemde gemeente bestaat, zoo verwijze de Synode doze
zaak op groiid van Art. 392 naar den Ring, waaronder de gemeente sorteert,
met opdracht al het noodige te doon. ten einde hot geschil uit den weg
te ruimen.”
Bit laatste amendement wordt door de vergadering aangenomen.
Ret tweede deel van genoemd Rapport, rakende de kiezing en voor
stelling van eon Br. Owl. in do gemeente Knysna, wordt dadelijk
aang~nornen.
Huwelijk met
Ook deelt do Vergadering bet gevoelen clor Rechts-Commissie over
~~enooms l3eschrijvingspunt 13 :
Do Synocle wenclo zich tot dc Regoering met hot
dringend verzoek, om do bevestiging van hot. volgens Gods Woord en Wet
verbodeu huwelijk tussehen eon jonkmari en do weduwe van zijn ‘over
ledon’ oorn niet lanqer toe to laten, en zoodanigo hnwelijkeu in do
took omst ten strengste to boletton.”
Hiermede is hot Rapport van do Rechts-Commissio afgehaudeld en
ontvangt zij den dank der Vergadering.
Rap. van Corn.
Aan do Orde is hot Rapport van de (Jo mmissie over Opvoeding en
erw~i~.°
e~ Onderwijs.”
A.—Het Rapport der Synodale Opvoedings-Gomrnüsie.
Eweelceling On3.—Toolagon aan Kweekeling-Onderwij zers—
derwijzerv.
Do Oommissio over Opvoeding en Onderwijs is van oordeol, dat do
Commissie over ci e Opvoeding zal handolen zooals voorgeschreven in
Art. 120, met in achtneming van wat do Synodale Oommissio over hot
Ravport van do (Juratoron, en dat van den Rector van do Normaalschool
aaiibeveolt, nam.,: Do Synode wijze crop, dat hot bedrag van do toelagen
voor Kweokeliiig-OfldorWii zers door do Opvoedings-Commissio zal worden
bopaald.”
Do Commissie over do Normaalschool. verwijzende naar doze aanbevo
ling der Synodalo Commissie, goeft aan do hand, dat die aanboveling niet
enkel op Kweekeling-OnderwijzOrS, maar op alle Studonton van toepassing
zal ziju; on wijst voorts crop, dat, volgens den Rector, cone algerneene
jaarlijkscho toolage van £10 tot £12 per student, onder tegenwoordige
omstandigheden, gonoegzaam zou zij n.
Na bespreking door don Assessor, Di. P. IVleiring, J. C. Truter, den
Actuarius en Us. U. J. Pienaar, A.zn., wordt wat do Commissie over do
Normaalschool aa nbeveelt door do Vorgadering goedgekeurd.
Opvoedifl g in
4.—Hoe ~amaqua1and op do beste wijzo to dionen—
ivnmaqnaland.
Do aanbeveling van do Synoclale Oommissio is: ‘Dank wordo door do
Synode toegebracht aan Di. U. du P. Stoyn en A. D. Li’i.ckhoff, Jr.. on Adv.
van Ziji.’
Naam~verande-

..
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Voorts benoerne de Synode eene Commissie, om ecu Schema opte trekken.
aantoonende hoe Namaqualand en andere distrikten op den dnur, op het
gebieci van On clerwij s, geholpen kunnen worde u.’
Be Commissie over Opvoeding en Ouderwijs aciviseert : ‘Bat de Synocle
handele volgens aanboveling van de Svnodale Commissie met bijvoeging
daarin. echter. van de namen van Ds. A. B. Lückhoff, Sr., en den hoer Dean
van de “Cape Copper Co..” tot clegenen, wien de Synode haren clank voor
hunne diensten betuige.’
Ook acht de Commissie over Opvoeding en Onclerwijs de uitvoering van
hot tweede gedeelte van bovengenoe.mde aanbeveling van dc Synodale
Comrrissio zoer nooclzakelijk.
Hiermede vereenigt zich ook de Vergadering.
5.—Dc Schenking vaii Zuict Namies—
Naar aanleiding hiervan geeft dc Commissie van Opvoeding en Onder
wijs aan do hand : ‘Bat dc Synode baron dank der Regeering betuige voor
de schenking van de plaats Zuid Namies.’
Hiermede vereenigt zich de Vergaclering door hot opstaan der leden,
na eene discussie. waaraan dccl genomen word door Di. J. C. Truter.
W. Rörich, B. Marchand, C. Neethling en J. II. Albertijn, Sr.
B. —Rapport va ii de Gommissie van TVaalcza am/teid.—
Do aanbeveling van do Commissie over Opvoeding en Onderwijs hier
is: ‘Be Synode g~ve hare ingenomenheid te kennen met do verbeteringen
in de Onderwij s-Wet door de Regeering aan~ebracht, en brenge haren dank
aan dc Parlementsleden, door wier beijvering doze verbeteringen tot stand
zijn gekomen.’
Do Vergadering hecht dadelijk hare goedkeuring aan doze aanbe
young.
Vercler heeft do Commissie over Opvoeding en Onclerwijs nog do Voorstellen re
volgencle aanbevellng : “ 1)0 Synode clringe aan : ~1) Op verminclering van ~ ~
het~ aantal inspecties ; (2) Op liet opstellen van eenon Leercursus voor
Boeren-Scholen, rekening to worden gehouden met de behoeften der
leerlingen, die zoodanige scholeii bezoeken; (3) Op bet doorvoeren van het
beginsel van Klasseninspectie, ook bij do lagere Standarden, in plaats van
hot verouderd stelsel, tot hiertoe in zwang ; (4) Op do eerbiediging van do
taal van ons yolk door haar hare rechtmatige plaats to geven bij do
Examina voor den Civielon Dienst en voor Onderwijzers, en bij do inspectie
van Scholen niet het minst.’
(1), (2) en (3) worcleu dadelijk aangenomen.
(4) Wordt na breedvoerige discussie, waaraan deelnemen: Di. B. J.
Pienaar, R.z.. H. J. L. du Toit, A. B. Cilliers, 0. Murray, B. Viljoen, H. v.
Broekhuizen, J. v. Blerk. A. I. Steytler, on Oudd. J. J. Schoernan, P. J. du
Toit, J. M. Fraser, H. van Breda on B. Brümmer. door do vergadering
goedgekourd.
Beschrijvingspuut 21 : “Be Synode spreke anclermaal hare afkeuring ~oomsche Scho
uit van hot zenden van ~ ed. Geref. kinderen naar Roomsche Scholen, en less.
herame tevens plannen orn zuiks tegon to werkon.”
Ret oordeel van do Commissie over Opvoeding en Onderwijs is: ‘Tegen
hot zenden van kinderen naar Roomsche Scholen worde or in den Herder
lijken Brief en van tijd tot tijd ook van den kansel met alle kracht gewaar
schuwd; voorts wijdon do Ringon do aandacht aan deze zaak, onderzoek
door hen to worden gedaan naar hot getal kinderen onzer Kerk die reeds
in zoodanige Roomsche Inrichtin gen zijn.’
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Be aanbeveling vai’ (To Synoclalo Commissie is : Er worde opnieuw
in den Herderlijken Brief en va~i den kansel daartegen gewaarsehnwd, en
de Commissie your Tractaatverspreiding worde ge-vraagd maatregelen te
nernen, om door middel van traetaatjes. 01) cut gevaar to wijzen.’
Ds. C. F. Leipol cit licht het Besehrijvingspunt toe. Na hem spreken nog
Di. G. F. van Lingen, H. v. Broekhuizen. A. G. T. Schoevers. H. J. L. cm Toit
en A. I. Steytler, waarop de Vergaclering zich vereenigt met de aanbeveiing
door de Commissie voor Opvoeding en Ondcrwijs gedaan.
Beschrij vingspunt 22 blij ft overstaan
De T~eranderim~
Beschrijvingspunt 23: “Be Synode bespreke do Wetspunten in do School
enin School-Ra- radon Wet waarin, volgens haar oordeei. veramiering moot komon. en late,
namens do Synode, cone petitie bij de volgencle Parlements \Tergaclering
mdienen. ten oincie zooclanige verandering te verkrijg’en.”
Be Commissie over Opvoeding en Onderwijs heveelt aan. dat do Synode
zich verkiaren zal
(a). Tegen de benoeming van één-derde der leden van den School-Raad
door de Regeering, zooais tegenwoordig geschiedt (Sectie 10. School-Raad
Wet).
Bit wordt na korte discussio algemoen aaugenomen.
(b). Ten gunste van ecu quorum, bestaande uit niet minder dan drie
en niet meer dan dc heift van hot aantal leden van den School-Raad
(Sectie 28).
Ook cut worcit met algemeene stemmen aangenonien.
(c). Voor eene duidelijke verkiaring van Seetie 34.
Dit worcit insgelij ks met algemeene stemmen aange nomen.
(d). \Toor do betaling van reis- en daggeiclen aan lecien van den School
Raad, die moor dan zes mijien van hot dorp, waar de vergaclering gehouden
wordt, wonen.
Bit punt is nog ter tafel als het uur voor hot adjournement claar is.
Verlof wordt gegeven aan Bs. J. E. T. Weitz om Maandag avond naar
huis terug te keeren.
Afwezig zijn geweest: Di. B. vaii Velden, S. P. Malherbe, J. S Haurnan,
P. Perolcl, D. (1. Ivlalan en J. do Bruyn en Oucid. W. F. YersEeld, ‘P. A. J.
Louw. A. A. Louw, P. J. v. d. Heever. R. P. v. d. Merwe en A. Loock, laatst
genoemde drie wegens ki’anltheid.
Be Scriba leest do kladnotnlen, waarna Ds. J. E. T. Weitz hot dank
gebed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l2den November. 1906.

ACHTTIENDE ZITTING.
Maandag, 12 iVoveinber, 1906.
Be Moderator laat zingen Gez. 153 : 4, on vraagt Oud. P. Fourie in hot
gebeci voor to gaan.
Be Oud. v~n Venterstad versohij nt weer ter ‘[ergadering na afwezigheid
voor eenigen tijd. wegens krankheid.
Vorlof orn naar huis terug to keeren wordt gegeven aan Ds. B. H.
Cilliois, the tiiciing van do luankhciil. zijnei echt~enoote oiitvang~n heaft
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Vercier wordt verlof gegeven aan Oud. P. J. Theron, om heden avond, en
Oudd. M. J. Marais en H. Schoeman, orn Donderdag avond, naar huis teru.g te
keeren.
Ter tafel is nog het Rapport van de Commissie over Opvoeding en
Onderwijs naar aanleiding van Beschrijvingspunt 23.
Aanbeveling (d)—’ Be Synode verkiare zich vóór do betaling van reis- 1?eis- en daqgel
en daggelden aan leden van den School-Raad, die moor dan zes mijien van ~
hot dorp, waar de vorgadering gehouden wordt, wonen.’
Ds. B. Marehand. gesecondeerd door Ds. C. F. Leipoldt, stelt voor:
Be
aanbeveling van de Commissie over Opvoeding en Onderwijs worde aange
nomen met weglating van de woorden na’ School-Raad.’”
Be vergadering neemt. eehter, de aanbeveling in haar geheel aan.
Aanbevelinq ‘e)—’ Be Synode verk~ are zich voor de stichting van Scholen Scho~en binnen
binnen cirie mijion van elkancler, waar omstandigheden zuiks vereisehen, drie mijien.
met clien verstaricle, echter. dat binnen den afstancl van zes mijien niet
ineer dan twee Seholen zullen zijn.’
Op voorstel van Ps. W. Aiheit, ondersteund door Oud. A. J. van Ziji,
wordt deze aanbeveling, na korte discussie. aangenomen.
Besehrijv-ingspunt 24—” Be Synoclo doe onderzoek of er niet cigen- Kerk-eigendorn
dommen van de ~N ed. Geref. Kerk, voor Opvoedings-doeleinden gebruikt. in
in~ioei~
gevaar ziju om. zonder behoorlijke vergoeding, Gouvernements of Pubii.ek den.
eigendom. to worden. en neme voorzorg zuiks to verhoeden.”
Be Commissie over Opvoeding en Onderwijs is van oordeel, dat do zaak
in genoemd Besehrijvingspunt vermeld in handen van do Commissie van
Waakzaamheid gesteld zal worden, met opdracht om door cone cireulaire
elken Kerkeraad er opmerkzaam op to maken en dan, waar noodig, be
~rokkene partijen met advies te dienen.
1)s. C. F. Leipoldt, als inzencler. licht hot Beschrijvingspunt toe, waar
na de aanbeveling van do Commissie over Opvoeding en Onderwijs aange
nomen wordt met doze wijziging : “Bat men inplaats van’ cleCominissievan
Waakzaamheid’ lozen zal ‘ do Synodale Opvoedings-Commissie.
Ps. J. H. van Wijk vraagt verlof tot revisie van het hesluit in zako (10 Verlof tot .Revisie
vorming van den nieuwen Ring van Queonstowll.
geweigerd.
Do Vergadering hesluit geon verlof to verleenen.
To elf nrc verschijnen ter Vergadering twee Beputaties don Raa~1 der Dep~iafie~i van
Evangelische Korken in Kaapstad en omstreken en do Presbvteriaansche Raad
der Evang.
Kerken en der
Km k vertegenwoordigende.
Presby. Kerk.
Eeii adres wordt voorgolezeii. door den hoer A. T. Babbs, Secrotari~ vau
den Raad, waarna de WelEerw. heor Robson de vergadering toespreekt.
In ziju antwoord wijst de Moderator crop, dat ‘t mis gooi~e liehte zaak
is, dat loden en clienaars van anclere Kerken, die sarnen met ons hotzelfde
Evangelie prediken en in donzelfden Zaligmaker gelooven, ons (TO brooder
hand reiken. Voorts wijst hij op do goedo woordou door vroegere Doputa
ties van Kerken, thaiis hier vertegenwoordigd, gesproken—woorden. die hot
onbewimpelde getuigenis hebben afgelegd van do echte verhouding, die or
bestond tussehen onze Jierk en do Zuster-Kerken in dit land. Hij zou.
echter, cler waarheid to kort doen zoo hij stilzwijgend zou voorbijg’aan wat
do goede verhouding verstoord hooft.
Na gewezen te hebben op do houding door die Kerken aangenomen in
do dagon van onze beproeving en toeii onzo Kerk zoo zeer belasterd is
.~
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geworden, besluit hij met de innige bode, dat de dag spoedig aanbreken
mag, waarop elke schoidsmuur zal afgebroken, do vloek van rassenhaat en
nationalen trots verdwei~en zal zijn, en hot verderf van alle seetarianisme
eu naijver, plaats zal hebbeii gernaakt voor wedorkeerige verdraagzaamheid
cii nuimhartige samen werking in den dienst des Meestors.
Daarna brengt de Moclerato’ der Presbyteriaansehe Kerk, Dr. McClure.
de groete ther Kerk over.
Dc ~Joderator antwoordt hierop door te zeggen, dat ‘t aangenaam is
zulke hartelijke woorden van waardeering vaii het werk onzer Kerk to
hooron. Hij bohoeft or, ochter, nauwelijks op to wijzen. dat ‘t aangenamer
zou geweest zijn, zulke woorden to hobbon gehoord toen oiizo Kork onder
cone donkero wolk verkeorde—toen zij hot voorwerp van lastor was. Ru
wil. ochter, liever hot oog op do toekornst in plaats van 01) hot vorleden
vestigen. En wat clio toekomst aangaat, gelooft hij niet, dat er juist cone
uiterlijko voroeniging noodig was, ten einde samenwerking to verzekeren.
Wij gelooven in do macht der opreclitheici en dor waarheid. Hij wonscht
do Kork door doze Broeders vortegenwoordigd Gods zogon toe.
Sta~tstoe1agen
Beschrijvingspunt 22—” Do I-I.E. Synocle verzoeke hot Parlemont do
Kerk-Schol- Wet op Onderwijs zoo to wijzigen dat, waar men dit begeert, Staatstoelagen
aan Korkscholen zulleii worden gogeven, gelijkstaande met toelagen, (lie
aau publieke, nie~-sectarische scliolen worden gegoven, zullondo doze
toelagon wordon toegekend in evenrethgheid met do waarde van do ge~
houwen en het ameuhiement, (10 kwalificaties van hot onclerwijzend per
sonoel, hot aantal leorlungen, en do Standearden door do leerlingon bereikt.”
Do Synodale Commissie heeft, met hot oog op hot bosluit der laatste
Synode hieromtrent, geeno viijmoedigheid dit verzoek nu aan te beveelen.
Do Commisse over Opvoeding en onderwijs aciviseert als volgt : ‘ Do
Syn ode vorkiare zich ten gun ste van hot toekennon van Staatstoelagen aan
elementaire Kerkscli olen.’
Do Assessor licht het Beschrijvungspunt toe en stelt ‘t daarna voor.
Dit wordt gosecondeerd door Ds. A. I. Steytler.
Ds. U. A. Maedor, met Ds. U. F. van Lingen, heeft hot volgende
Arnendomont: “Do aanbevelin van de Synodalo Commissie worde aan
gonomen.”
Na cone breedvoerige discussie, waaran deelnomen ~ 0-. F. van
Lingen, P Perold, J. C. dii Plessis. A. I. ~teytler. B. v. Velden, J. W. Louw,
A. Weich, do Actuarius, B. Marchand, S. P. Fouché, H. van Broekhuizen,
Z. do J3eer, W. 1). Joubert. H. Gever en Oudd. W. t~oux, Brümmer. H.
Ilaubenheimer cii C. Lotz, wordt het Amendenient aangenomen.
Afwezig zijn geweest Di. A. 0. T. Venter (met velorf) S. P. Helm, S. P.
Malherbe, R. McDonald, W. do Wet en Oucld. A. A. Louw, W. F. Yersfeld
en R. v. dl. Merwe, laatstgenoerndo wegens krankheid.
Do Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt hot dankgebed gedaan door Oud.
F. Smit.
Geresumeerci en onderteekend op heden. l3den November. 1906.
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NEGENTIENDE ZITTINGI
Dinsdag, 13 i’Tovember, 1906.
Na hot zingen van Gez. 67: 2. en gebed door Oud. N. J. de Wet, worden
de Notulen van de vorige zitting geresmneerd en onderteekend.
Do Moderator leest een schrijven van Z.E. den Gouverneur ontvangen
in aiìtwoord 01) den golukwensch cier Synode aan Z.M. den Koning met
zijn Yerjaardag. op 9 November 1.1.
00k worcit ontvangen een schrijveu van den Zaakgelastigcie. waarin
doze to kennen geeft. dat hij zijn ambt als Zaakgelastigde cier Necl. Geref.
Kerk neeriegt.
Verlof wordt gegoven aan Oudci. B. F. Maian en J. C. Maritz. om heden, Oderwi
en aan Ds. P. Perold. om I)onderdag avond, naar huis torug to keeron.
voor Ele nentair
Voor de Vergadering is nog hot Rapport van de Commissie over 0 Ondeiw~js.
voeding en Onder’wijs.
Naar aanleiding van Beschrijvingspunt 25 : ‘~ Do Synode bronge onder
de aandacht der Rogeering de behoefte aan geschikte Elementaire Under
wijzers (lie ami het hoof ci van hIde Kias Hollandsehe Scholen kniinen
staan,” is hare aanbeveling: ‘ Do ~ynoc1o dringe crop aan. dat oncier
wijzors. die voor TIlde Kias Scholen wordeii opgoleid, zoodanige oplei(ling
ontvangen. dat zij in staat zijn de Hollanciselie taai als medium bij hot On
clerwijs te kunnen gebruiken.’
Ds. J. C. du Plessis stelt voor : “Doze aanbeveling worde aangonomen.”
Bit wordt gesecondeerd door Oud. G. Coetzee, en na korte bespreking,
neemt do Vergadering dit voorstel aan.
Beschrij vingspunt 26 blij f b overstaan.
Beschrijvingspunt 29 : Do Svnode brenge onder do aanclaeht der Industr. Scholen
Regeering do wenseheiijkheici van Inciustrieële Scholen te stiehten 01) do to Embo Icotwa
Government Land Settlements,’ to Embokotwa en Gubenza, in do gemeente
van Elliot en Ugio.”
Besehrijvingspunt 30 : “Be Synode besluite cone Kost- en Inclustrieële Industr. School
School to Bulawavo op to richton, ten einde do Armo Blanko kincleron van te Bulawa~o.
Rhodesia, of gratis Of zoo goodkoop mogelijk, naar hot geval mocht zijn.
te laten opleiden.”
Beschrijvingspunt 31 : ~‘ Be Synode verleene haren stoun aan het op- Induth;eele In
richten vaii Industrieële lunch tigen (Ambachts Scholen) in elk Rings-ressort. rIc1~t~n9en.
waar mogelijk.”
Naar aanloiding van doze Besehrijvingspunten heeft do Synodale
Commissie do volgendo aanbeveling : ‘Do Svnodo keure goed do opnichting
van moor Industrieële inrichtingen, waar zuiks mogeiijk is, als ecu van
do meest gezegende midclolen tot do ophe-ifing van onze verachterde Blankon.
Zij meent. editor, dat hot initiatiof behoort genomon to worden door den
Ring binnon weiks ressort men zoodanige school wonscht op to riehten.”
Dc Commissie over Opvoeding cii Onderwijs meont, echter : Dat hot
initiatief behoort gonomen to worden door den Kerkeraad of den Ring,
waar men zoodanige school wenscht op te richton ; en dat do Synodo cone
Comrnissio moot benoemen, om die Kerkeraden o1~ Riugen daaniu behuip-.
zaam te zijn.’

52
Ds. J. C. du Plessis: wil ‘Dat de aanbeveling van de Commissie over
Opvoeding en Onderwijs zal worden aangenomen.”
Under do discussie, waaraan cleelgenomen wordt door den Assessor, Di.
D. Wilcoeks, J. N. Geldonhuys. den Actuarius, .D. J. Pienaar. A.z.,
J. H. van Wijk, P. de Vaal. J. Murray, G. J. du Piessis en Oudd. C. Saayman,
N. J. do Wet en J. M. Fraser, wordt hot volgende Amendement door Ds.
B. P. J. Marchand, onderstound door Oud. N. J. do Wet, ingediend :—“ Doze
13e~Iuit re I~- vergadering, overtuigd zijncle van het nut van Indus~rieë1e Inrichtingen
dus1riee1eIni~ch. voor jongelieden, besluite do bestaande lnrichtingen to iJitenhago en te Ade
laide, zoowel als te Stellenbosch en die welke te Worcester zal worden opge
richt, zooveel mogelijk steun to verleenen. Ook bosluite zij, in den geest
van do jongst genotneu besluiten van hot Parlement, hij do Regeering met
allen ernst nan to dri.ngen, om do noodige huip voor de stichting en onder
houd van nile zoodanige ondernemingen to verleenen.”
Ter stemming gebracht, wordt hot Amondement aangenomen.
Bes1u~t re InDaarna stolt do Assessor, gosecoucleerci door den Actuarius, voor
~ “Eene Commissie worde benoemcl om den Predikant van Bulawayo behuip
zaam to zijn in het oprichten van oene Kost-School en cone Jndustrieële
Inricliting to Bulawayo, en in het verkrijgen van geldelijke ondersteuning
van de Regeering van Rhodesia en nit he~ Beit Opvoodings Fonds ~voor
doze I nrichtingen.”
Bit wordt dadelijk door do vorgadering aangeiiomen.
Hierinodo is Boschrijvingspunt 32 vorvallen. en hot Rapport van do
Commissie over Opvoeding en Onderwijs afgehandeld, en wordt aan haar
do dank der vergadering toegebracht.
Rap. van Cam.
Aan do orde is het TTerslag Van de Gommissie over de Noimaal ?S~c1iool.
orer~ orrnaal (Zie Bijiago 45.)
Secties 3 en 4 zijn naar aanloicling van Beschrijvingspunton 28
en 27.
Ds. C. V. ~el trekt, namens den Korkeraad van Cradock, Beschrij
vingspunt 27 terug, ten gunste van Beschrijvingspunt 28.
Beschrijvingspunt 28 : “Do H.E. Synode nenie maatregeleii, om do
Normaal School naar Stellenbosch te verplaatsen.”
Hot oordeel dor Synodale Commissie hier is :
Do Normaal School
blijve te Kaapstad
Ve;~plaa1einp a.
Do Commissie over dc Normaal School advisoert ais volg~ : Na
lVorQnaal SJ~ool
&bogch.
inge\vonnen getuigeius en zorgvu[dlgo overwogiug claarvan, is t uwe
Commissie onmogolijk hot in Beschrijvingspunt 28 gevraagde ann to
bevelen. Zij vereenigt zich dus met do aanbeveling dor Synodale Corn
missie.’
Do Assessor, als inzender van Beschrijvingspunt 28, licht ‘t toe en stelt
daarna voor:
Hot worde aan do Curatoren van do Norrnaal School op
gedragen :—
1. “ Na bohoorlijke keunisgeving nan alie hotrokkene partijen, de
eigendommen van do Normaal School op de voordeoligste wijze to verkoopon
of to verhuren.
2. “Hot geld voor die eigendoinmen ontvangen op do meost voordeeligo
wijze te beleggen voor hot Synodale Opvoedings Fonds der Ned. Geref.
Kerk.
3. “Met den Superinteiident.Jjeneraal van Onderwijs, den Raad van het
Victoria College en cle Bestuurclers van andero Opvoedings Inrichtingen,
-
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te Stelleiibosch, schikkingen te maken voor do opleicling van oiiderwijzers
en onderwijzeressen te Stellenbosch, vooral voor do Hoogere Scholen.
4. Met do Bestuurders van kost Inrichtingeri ~e Stelleiibosch eoiie
overeeukornst to treff en over kost en inwoning voor cliegenen, die zicli tot
onderwijzers en onclorwijzeressen aldaar iateii opleiden.
5. Aan personei~ die zich tot het arnbt van oriderwijzer lateii opleicleii.
geldelijk bijdragen to geven uit hot Synoclale Opvoediiigs Foiicls, oncler
bepalingen door do Synode to worden vastgestold.
6. ‘~Zoodanigo bij dragon nit hot Synodale Opvoedings Fonds tot do
Salarissen van don Principaal on do Methodo Meester~ dor Inridhting voor
de opleiding van oudorwijzers on onderwijzeressen te Stollonbosch to
geven, als nooclig mocht zijn ter a~nvuiling van wat van het Gouvorne
ment ontvangen wordt.”
Dit wordt gesecondoerd door Ps. P. (}. J. Meiring.
Ps. G. A. Maoder, onderstonud door dcii Scriba, dieiit hot vol gendo
Amendernent in:
De Syllodo hechte hare goedkenring aan do aanbeve
ling van do Commi~sie over de Normaal School vervat in Seeti.e 3 van liaar
Rapport.”
Aan do bespreking nemen dccl: Ondd. J. .J. Moolman, B. Brummer.
J. J. Eksteen cii Di. J. A. van Blerk, A. I. Steytler. J. G. Steytler, P. do Vaal.
S. P. Fouché, F. X. Roomo, J. C. Truter, P. Wilcocks, Z. do Beer on M. S.
IJaneel, die nog nan bet woord is, als ‘t tijd is to acijonrneeren.
Yerlof wordt gegeven aan Oud. A. van Wijk om morgen. on aaii i)s.
G. A. Scholtz om Donderdag. naar huis terug to koeren.
Be Moderator deelt do trenrige tijding mede, dat do Br. Onderling
R. P. van der Merwe, van Montagu, die eenigo dagen krank geweest was,
heden naniiddag zijne eon ~vige rnst is ingegaan.
Afwezig zijn geweest. Oud. W. F. ~\Tersfeld on Di. W. do Wot. (1. A.
Seholtz, M. Potgieter, laat~tgenoemde twee met verlof.
Be Scciba best do Kiacinotulen. waarna Ond. F. S. Cillie hot dankgo
bed doet.
Geresumeerd on onderteekend op hoden den l4den November, 1906.

TWINTIOSTE ZITTING.
Woensdag, 14

J~T0 vember,

1906.

Na hot zingen van Gez. 183: 2. gaat do Moderator in hot gehed voor on
gedenkt daarin aan het heengaan van den Br. Onderling van Montagn.
Na hot gobod, staat do Vergadering nog eonige oogenblikkon bij doze Dood vau Oud.
treurigo gobeurtenis stil. Be Moderator boost eenige vorzen nit 1 Kor. 15, V ~ontagu.
en spreekt eon kort woord over de onzekerheid van hot boven, en do zekor
heid dergenen, die in Christus ontslapen.
Di. C. Rabie en D. F. Malan. on Ond. L. Joubert sprekeii daarop ioder
nog eon woord van waardeering van don overledeno, waarna Ps. A. I.
Steytler in. hot gobed vóórgaat.
Na hot zingon van Gez. 7 : 4, worden die Notulen van die zitting van
gisteren gelezen, goedgekeurd on ondiertoeken d.
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Be Vergaclering besluit eon telegram vail deelnoming to zen den aan do
betrekkingeii van den ontslapen Brooder.
Su~peiisie,
Act.
Met eenparige stemmen worclt besloten Art. 82 (c) : Be Yergadering
S2 ~
zal niet langer clan acht-en-twintig clagen cluron” to suspe~ideeren.
H. Avondmaal.
Yerder Wordt besluten het H. Avonclmaal. (Art. 87 1e~ ). op Maandag
avoiid o.k.. te vieren.
Yc’ilot wordt gegeven aan Oudd. N. J. v. d. Merwe, 1). J. Oosthuizeu en
(~. (loete en Ds. J. H. Hugo, om Donderdag avoncl, en aaiì 1)s. J. II. Hugo
en Ouci. (.~. J. Albertijn, om Yrijdag’ avoncl. huiswaarts te keeren.
Be cliscussie van Beschrijvingspunt 28 wordt voortgezet door iii. M. S.
Daneel. W. A. Jouhert. J. H. Hofmevr, B. Marchancl. I). F. Malaii. S. W. van
Niekerk. C ~/ Nd en Ouc[. J. M. Fr~isor.
Na dc pauze wordt meègedeeld, dat do Rings-Conimissie vaii (len Ring
van Hoopstad. dcii raacl van cleze Vergaclering op zekere punten. do go
meente Mafeking rakencle, wenscht to hebbon.
l3esloten deze zaak naar do Rechts-Commjssje te verwijzen.
\Terlof wordt gegeven aan Oudd. H. v. Brecla en J. J. Ekstoen, om Vrij
dag e.k.. naar huis terug to keeren.
Eesehrijving~punt 28 is log ter tafel. Aaii de verclere bespreking daar
v~m worcit cleelgenomen door Di. G. F. van Lingen. B. 0. Maian. P. 0. J.
Meiring. den Actuarius. Di. B. Marchand. I. do Bruyn en Oud. S. P. Luttig.
]3esluit re verNa repliek door den Assessor verkiaart zich de vorg’aclering met eene
p1aatsiu~ der oroote meerderheicl voor hot Amenclenjent nadat eon verzoelc van Bs. A. I.
I’~ormaa1 ~choo1. ~
.
Steytler mu cone hoofdehjke stemming (Art. 16 cli), met was toegestaan.
Be Vergadering vereenigt zich nu ook met wat onder Sectie 4 van het
Rapport over do Normaal School aanbevoleu worcit.
Us. B. J. Pie~iaar. A.z., worcit in p~aats van Us. 0. A. Sciioltz (ver
trokken~. tot lid van do Reehts-Commissie benoemcl.
Afwezig is geweest Ouclerling W. F. \Tersfeld
Be Klaclnotulen gelezen zijnde, coot Us. H. J. Pienaar hot claiikgebed.
Geresumeerd en ondorteekend op heden den l5den November, 1906.
.

EEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Don c1erda~. 15 No rembei, 1906.
Be Moderator laat zingen Gez. 65 : 3, en verzoekt Oud. B. Lourens hot
gebed to doeii, waarna do Notulen van do laatste zitting geresumeerd en
oiiclerteokend worcleii.
Verlof wordt gegeven aan Di. A. C. Murray, en II. J. Viljoen en Oud. A. J.
Louw. om Vrijdag avond naar huis torug te keeren.
Do verdere hehandeling van bet Rapport van do Commissie over do
Normaal School wordt voortgezet.
Sectie 5 : Wat do Coinmissie liier aanbeveelt wordt cladelijk aango
nomen.
Seetie 6 wordt. na korte discussie, op voorstel van Di. A. 0. du rfoit
en 0. A. Maeder. goedgekeurd,
-

Sectie 7 Be Vorgadering’ vereenigt zich met wat do Commissie 1iiei~ aan isteKiassOnder
hand geeft. waarna tor tafel kornt Bcschrijvingspunt 26 :—~ Dc Svnode ~~1Jzer5
verleene haren stoun aau dc opleicliiig van Eerste Kias Onderwijzers door
(a) den lJniversitoits Raad te verzoeken bet onderworp. Opvoeclkunde,
onder de vakken voor den B.A. graad op to nemen ; (b) de Normaai Schoo’
zoo in to richton. dat zoodanige opleiding’ in hot geheel of gedeeltelijk daar
ontvang’en kan worden ; of (c) aaii Victoria College huip ~e vorleenon tot hot
verkrijgen van ccii Hoogleeraar in dit yak.”
Us. B. Wilcocks. als inzender, loidt do bespreking van dit J3eschrijvingspunt in, en stelt claarna voor
Bat de aanbeveling van de Commissie
over Opvoeding en Onderwijs—Zie Aanhangsel vail haar Rapport—zal
worden aangenomen, nam.
1. “Be Synode geve opclracht aan hot Cuiratorium van do Normaal
School zijne bijzondere aandacht te wijden aan do Opleiding van moor T 2
Onclerwijzers in die Jnrichting.
2. “Zij stelle ook eene Comm.issie aan, om aan to dringen (a) bij den
IJniversiteits Raacls, on~ do Opvoedknnde onder dc onderwerpon voor don
13..A. Graad to plaatsen en (b) bij do Regeering, om Leerstoelen voor do
Opvoedkunde aan Colleges. waar die noodllg’ zijn en men daarom vraagt. to
geven.”
Bit wordt gesecondeerd door Us. J. G. Steytlor.
Onder do discussie, die volgt. stelt Us. U. J. Pienaar, A. z., gesecondeord
door Us. M. S. 1)anool, hot volgende Amendenient voor
Be aanbeveling
van do Commissie over flpvoeciing 011 Onderwijs wordo aangonomen. met
weglating van wat ondor 1 voorkomt.”
Ret Amend em ent wordt aangenomen.
Sectie 8 : Us. C. H. Radloff. ondiorsteund door Ouci. A. P. Pretorius. stoit
voor : Be aanbeveling van do Coinmissio worde aangonomen.”
Aaii de discussie nemen dccl Ui. B. Marchand. A. I. Stevtler. D. J.
Pienaar, A.z.. W. A. Joubert, A. Weich, P. Meiring. U. J. Pienaar, Az.. i. P.
Burger, C F. Leipoldt. C. Rahie en Oud. J. 1V[. Fraser.
Be volgende Amendementen komen ter tafol :—Van Us. A. McGregor.
met Us. G. J. cm Plessis : ‘t Worde aan die Commissie voor Opvoeding’ on
Onderwijs opgedragen do aandacht van den Superintendent-Generaal van
Onderwijs te bepalen bij die onweiischelijkheid van hot toelaten van pas T7acantie Unrsus.
gernatriculeerde jongelingen tot (loll Vacaiitie Cursus, om daardoor hun
professioneel certificaat zonder Vak-opleiding to verkrijgen.”—Van Ds. W.
A. Jouhert, met Oud. C. Cloete: ‘:Met het oog op deze zaak worde aan den
Superintendent-Goneraal van Onderwijs die wenschelijkheid voorgestoldi.
om hot verleenen van certificateii aan jongelingen, die geen Vak-onderwijs
gehad hohhon zooveel mogelijk to beperken.”—Van Us. C. F. Leipoldt. met
Us. J. 0-. J. Krige :
Be aaiiheveling van den Rector, in Sectie 8 vervat,
wordle niot aangenomen.”
Be meerheid der vorgaderiug verklaart zich voor hot tweede Aniende
mont.
Secties 10, 11, 15.—Be vergadering vereenigt zich met wat in deze
Secties door de Commissie aanbevolen wordt.
Nadat do uitvoering van die hier bovengenoemde besluiten aan do
Commissie voor Opvoeding is opgedragen, ontvangt do Commis~ie over do
N9rmaal School den dank der Vergadlering.
dc
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Do Herderlijk Brief wordt nu der Vergadering voorgelezen. Na
oenige aanmorkingeu wordt het stuk goedgekeurd en de dank der verga
der ing der Commissie toegebrach t.
in verband met hot Rapport van de Commissie over Opvoeding en
Ondorwijs wordt. volgens bosluit (Zie Acta, 8ste zitting), nog behancleld
wat aTdaar onder A.—1.—Aauhod vanì den Kerkeraad van Robertson—
voorkomt.
Na collie opheideringen. trekt Ds. H. P. v. d. Merwe, namens den
Kerkerand van Robertson, het aanbod terug.
Naar aanieiding van wat (le Synodale Commissie. met het oog op
Bijiage A vain hot Rapport van de Coinmissie voor Opvoeding aanbeveelt,
nam. : Dank worde door de S~node toegebracht ann Di. B. dii P. Steyn em
A. B. LUckhoff Jr.. en Adv. Van Ziji. Zij henoemo ook cone Commissie, om
een schema op to trekken, aantoonende hoe Namaqualand en andere
distrikten op den duur op hot gebied van Onderwijs geholpon kuunen
worden,” legt (To Commissie over Opvoeding en Onderwijs hot volgende
Opvoeding in voor :
tJwo Commissie is van oordoel. dat de Synodale Opvoeclings-Com
~arnaqnaIancl.
missie do diensten van Ds. A. B. Lt~ckhoff Jr., of van eon ancl.eren goschikten
persoon. verzokeren zal voor minstens nog eOn jaar, ten einde het work in
verband met (To ()pvoeding in Namaqualanci en anclero thstrikten, waar
zijne huip aangevraagd wordt, in overiog met do plaatselijke Predikanten
voort to zetton. zijn salaris voor cut jaar to worcTon gevondoin nit hot Nama
cluaian(1 1~onds of nit hot Synoclalo Opvoedings-Fonds, met bohulp van cone
toelago van het OpvoecTings .Dopartenient, ~nc1ien verkrijgbaar.”
Hiermede vereenigt zich (To Vergadering.
Do Commissie voor Opvooding en do Commissie van Waakzaamheid
ontvaiigeii nu ook den dank der Vergadering voor de thonsten door haar
der Kerk hewezen.
Ann do orclo is hot Rappori van de Uo9nm/~sSn~ vooi liet Doofsto~nmen
en Btinden. In~tituut te TVoice.cter.
Na do pauze. wordt ccii telegram van do Aig. Zendings Conforentio nan
do Paarl. der Vergadering U ods zegen toobiddende, ontvangen.
Be~loten dat do Scriba eon antwoord hierop zenden zal.
OpleidinqScl~ool
Bs. J. R. Albertijn. Sr. stelt als onbestreclen motie voor :
Bat Sectie 12
to Robertson.
van het Rapport van (Toll Scriba van de Alg. Synodale Commissie zal worden
aangenomen, nam.
Do Synode wonscht bij dozen hare hooge ‘ingenomon
heid nit to spreken met hot werk dat door (Tell Leeraar en Kerkeraad vain
Robertson onclernomen is. dat work zeer hartelijk nan do onclersteuning’
van Kerkeraden en (]-emeenten nan to bevelen, en tevens arm de Synodale
Opvoedings-Commissie op to dragen om. zoo hare fondsen zuiks toelaten. en
or aanzoek om wordt gedaan, nit hot Fonds voor behoeftigen huip te ver
Teenen in den geest van Art. 112—118.’”
Be vergadering neemt tht voorstel aan.
Rap. van CornHot Rapport van do Commissie voor hot i)oofstomrnon en BlincTen
rnis~ie ‘tan Doof
stommen ~ Bl1~ Institnut to ~ orcester is nog voor do vergadering.
(lea Insfifuef.
Be aanbev cling van ae Svnodale Commissie naar aanleiding van cUt
Rapport is : Dc Synodo spreke haren dank jogons den Ileer nit voor don
zogen, die gerust heeft op doze nuttige Inrichting onzer Kerk, on geve to
kennen hare hooge waardee.ring van do dionsten van den Pruncipaal, den
hr. B. .J. (1. cTe Labat. die nu vijf-en-twintig jaar lang met veel liefcle, ijver
en toegewijclheicl hot work als Hoofd van den lnrichting heeft verricht.
He rd er 1
Briqf.

~J k e
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Tevens worde er in den Herd. Brief melding gemaakt van het groot getal
Doofstommen en Elindo Kinderen nog buiten onze Jnrichting, en de ver
schillende Kerkeraden hierop opmerkzaam gemaakt.’
Hierover spreken de Seriba, Ui. W. A. Aiheit, J. Murray, B. J. Pienaar,
en Oudd. H. van Breda, J. I. de Villiers en B. Lourens.
Ds. W. A. Aiheit, gesecondeerd door Us. 0. A. Maeder, stelt voor Honor~riurn aan
“Be aanbeveling der Synodale Commissie worde aangenomen met toevoe- ~)~LabatWor
ging van ‘en dat de Curatoren gemachtigd worden den Principaal een tast
baar bewijs onzer waardeering te geven.’”
Hiermede vereenigt zich de vergadering.
Us. J. H. Hofrneyr, ondersteund door Us. H. Botha, stelt verder voor:
“Be Synode betnige tevens haren dank aan de andere Onderwijzers en
Onderwijzeressen, en spreke hare waardeering uit van de wijze waarop do
heer P. Kruger do Tnrichting op do Conferentie to Edinburg, Schotland,
vertegenwoordigd heeft.”
Ook dit wordt door do vergadering aangenomen.
Bij monde van don Moderator spreekt do vergadering nu ook hare
waard~ering uit van hot work door do Curatoren dier Inrichting godaan.
Voordat do vergadering afstapt van wat ondor hot hoofd—ONDERwIJS— ~
voorkomt, geeft Us. Wilcocks kennis van hot volgonde voorstel, dat hij Opvoedkunde.
later indionon za.l: “Aan het besluit hodon morgen, in zake hot daarstel
len van oon loorstool in do Opvoedkunde, genomon, worde toogovoogd: ‘En
in goval do poging der Commissie, orn den TJniversiteits Raad on do
Regeering to bewegen tot hot daarstellen van eon leerstoel in do Opvood
kunde mislukt, dan besluite do Synode hot salaris van eon Professor in
genoernd yak aan hot Victoria College uit eon of ander onzer Kerk Fondsen
to waarborgen—dat salaris do som van £450 p.a. niet to boven te gaall.’”
Eon tweede Rapport van de Gommissie van Revisie komt tor tafel. (Zio
Bijiage 41.)
Beschrijvingspunt No. 12—.-Wat do Commissie hier aanbeveelt wordt
dadolijk besluit der vergadoring.
Ook hot onder Beschrijvingspunt No. 10 voorgestolde draagt do good
keuring der vorgadoring weg.
Bit geschiedt ook met do aanbevoling naar aanleiding van Art. 14’) (e).
Do aanbevolingon in verband met Artt. 142, 167, 253, 254 worden
insgelijks aangonomen met invooging, echtor, van do woorden ‘in Zuid
Afrika’ achter ‘Gerof. Kerk,’ in Artt. 142.
Be aanbeveling van wat onder V.—Arbeids-Koionien aan hot eincle van
Afdeeling 10 van hot Wetboek moot worden opgenomon, wordt ook door
do vorgadering goedgekeurd.
Be aanbeveling, naar aanleiding van Art. 92 omtrent cone wottig
geconstitueerde vergadering der Algemeene Synodale Commissio, wordt
aangenomen met doze verandering: ‘Eén-derde van hot aantal loden der
Commissie maakt eon Quorum nit.’
Ook met wat onder Colloquium Doeturn en Collegie tot Kiezing van
Boo gleeraren door de Commissio aanbevolen wordt, vereenigt zich do
vergadering.
Aan do orde is hot Rapport van de Commissie over de Fondsen. (Zie
Bijiage ~1.6.)

58
I. Algemeen—Het auditeuren der J3oeken—De vergadering keurt goed
wat de Synodale Commissie hier aanbeveeit: “Wat hier in het Rapporb
van den Zaakgelastigde aanbevolen wordt, worde aangenomen met veran
clering van bet woorci ‘Vak-mannen’ in ‘mannen van zaken, en die leden
onzer Kerk zijn.’”
Huip1~. GemenIL—Huip behoevende Gerneenten Fonds—De Synod ale Commissie heeft
~en Fonds.
de voigende aanbeveling: ‘Met het oog op het steeds toenernend getal
van Hulpbehoevende Gemeenten worden de versehillende Kerkeraden
opgewekt, krachtige pogingen aan te wenden om het Fonds te versterken.’
De Commissie voor l-Iulpbehoe-vende Gemeenten geeft aan de hand:
(a) ‘Bat er gedurende het tijdperk tussehen doze en de volgende Synode,
op stelselmatige wijze, jaarlijks van huis tot huis en van lidmaat tot
lidmaat zal worden gecollecteerd, en wel met het dod om zooveel mogelijk
één shilling van elk lid der Kerk te verkrijgen. Of (/) Dat or tot sterking
van het Fonds,~ eeno Heffing gelegd worde van 2d. of 3d. per lidmaat,
jaarlijli s bij de Rings-Vergadering to worden verantwoord.’
Us. J. W. Louw als inzender van Beschrijvingspunt 37—hot beramen
van een plan, waardoor de Kerk voor kleine en hulpbehoevende gemeenton
zal kunnen doeii meer dan zij tot hiertoe gedaan heeft—licht dat Besehrij
vingspunt toe.
Na discussie door Di. A. I. Steytler, G. Murray, U. Pienaar, B.z., en Oud.
S. Grove, wordt hot volgendo voorstel door Us. H. J. Pienaar en Oud. S. P.
Luttig ingediend: “Dc aanbeveling der Commissie over do Fondsen worde
aangenomen.”
I)s. C. H. Radloff, met Oud. T. A. J. Louw, heeft bet volgende Amende
mont: “Benevens de door do Synode vastgestelde collecte voor het Fonds
vcor Hulpbehoevende Gerneenten, stelle zij vast eene Heffing van 2d. per
lidrnaat, die jaarlijks bij de Rings-Vergadering zal worden verantwoord.”
Verlof wordt gegeven aan Oudd. D. le Roux en J. Kok om Vrijdag
avond, en Oud. J. J. Sioberhagen om Maandag avond, naar huis terug to
keeren.
Afwezig zijn geweest Oud. W. F. Versfeld en Di. J. U. Louw, 0. F. van
Lingen en U. F. Malan, laatstgenoemde twee met verlof.
De Scriba leest do Kiadnotulen, waarna Us. U. J. Pienaar, R.z., het
dankgebed doet.
Geresumoerd en onderteekend op heden den l6den November, 1906.

~P. v. Corn, over
de Fondsen.

-

TWEE-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
I

uijdag. 16 November, 1906.

Na hot zingen van Ps. 146: 3, en gebed door Oud. B. Brummer, worden
do Notuien van do vorige zittiug geresumeerd en onderteekend.
Verlof wordt gegevon aan Oudd. M. Louw, J. H. du Toit, J. Kok en Us.
S. Kuhn om heden avond, aan Oudd. H. Schreuder, E. J. dlu Plessis orn
Maandag avond, en aan Oudd. A. A. Louw, J. C. Scheepers, J. S. Pretorius
orn i)insdag avond, naar huis terug te keeren.
Ret Rapport van de Cornrnissio over do Fondsen is nog tor tafel.
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Naar aanleiding van 1I—Hul~behoevende ~erneen ten Fonds—wordt de ~ Gernei
discussie voortgezet door: Di. C. H. Radiloff, H. J. L. du Toit, H. J. Pienaar, ~
den Assessor, U J. Pienaar. A.z., D. Marchand, J. H. Hofrneyr en C. F.
Leipoldt.
Ms tweede Amendement wordt voorgesteld door Ds. C. F. Leipoldt:
“De Synode besluite :—(1) Niet eene gedwongene inzarneling te hebben of
heffing op te leggen, rnaar hover eene tweede collecte voor Huiph. Gemeenten
vast te stellen; (2) Voordat do Commissie van het Hulpb. Gemeenten
Fonds huip verleent, door den Ring of do Rings-Commissie, waartoe do
Hulpb. Gemeoute behoort, behoorlijk te laten onderzoeken of zoodanige
huip noodzakelijk is, on elk jaar bij gelegenheid van de Rings-Vergadering
onderzoek te laten doen of de Gemeente zichzelve nog niet helpen kan.”
Ms een verder Amendement wordt voorgesteld door den Assessor, Besluitre aulpb.
ondersteund door den Actuarius : “Dc Synode benoeme eenen Predikant ~ e e n t 0 U
in elken Ring, om crop aan te dringen, dat in elke gemeente in zijn Rings
ressort binnen één jaar cone inzarneling door middel van eenen bazaar of
van eene ‘van huis tot huis’ collecte, benevens do jaarlijksche collecte voor
hot Fonds voor t I ulpb. Gomeenton gedaan worde.”
Us. J. H. Hofmeyr, met Oud. J. P. Fourie, wil : “flat in toovoeging aan
do jaarhijksche collecte, elk gomeente, daartoe dringend aangezocht door
do Synode, jaarhijks eon bijdrage uit do Kerkekas of anderszins bijoenge
bracht, daartoe gove.”
Do meederheid der Vergadering verklaart zich voor hot Amenclement
van den Assessor.
Fredikanten TVedd. Ponds.
Wat do Commissie onder (B~ aanbeveelt wordt, na toehichting door Predi7~ant~n
Ds. W. A. Alheit en den Zaakgelastigde, en verdere bespreking door Di. Wed. 1~’onds.
I). J. Pienaar, R.z., B. Marchai’id, den Assessor, den Actuarius, Di. J. F.
Marais on J. W. Louw, aangonornen.
Dit geschieclt ook met (C), (D), (E).
Do aanbevoling der Commissie : ‘In Art. 284 worde £54 veranderd in
£42 onz.,’ wordt, na korte discussie goedgekeurd.
Daar zich goono volstrekto meerderhoid voor do paragraaf, begiunendo
Voor weduwen, die thans, onz.” verklaart, vervait die.
In plaats van wat voorgestehd wordt in do paragraaf, boginnonde “Ret
laatste gedeelte van dit Art, onz.” wordt besloten: “do wet bhijve zooals
die is, en vóór do zitting van de volgendo Synode worde hot Fonds weer
door een Rekenkundige nagegaan.”
Do aanbevehing van do Synodale Con~rnissie orntrent het deelnemen Tran.eD~a1 en
aan dit Fonds door do Leeraron van do Kerk in Transvaal is: ‘Do
d~
Leeraron der Kerk in Transvaal worden toegelaten tot deehhebbors aan
dit Fonds op voorwaarde: “Dat heffingen gehijkstaande met wat door cle
Kaapsche Kerk gemiddehd ontvangen wordt van hare gemeenten, zullen
worden gostort door do Transvaalsche Kerk voor hare gemeenten.”’
Hiermede veroenigt zich do Vorgadering.
Wat do Oornmissio, naar aanleiding van hot verzoek vervat in hçt
schrijven vaa Ds. G. v. d. Merwe, aaubeveelt, wordt door de Yergaderiug
goedgokeurd.
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Predikan ten Pensioen Ponds.
Aanbevelmg (1), Art. 300 worde zoo gewijzigd enz., Us. C. Rabie,
ondersteund door den Scriba stelt voor: “Wat de Commissie hier aanbevelt
worde aangenomen.”
Ds. H. J. Pienaar, met Us. A. B. Cilliers, heeft het volgende Amende
ment: “Dc jaarlijksche Contributie worde niet verhoogd.”
Aan de discussie nemen dccl: Di. G. A. Maeder, W. A. Aiheit, D. J.
Pienaar, R.z., A. I. Steytler, B. Marchand, H. J. L. du Toit, S. W. v, Niekerk,
A. 0. du Toit, W. D. Joubert en Oudcl. B. J. van Rensburg, B. J. J. van
Rensburg, N. v. d. Merwe, J. A. Vorster, B. Brummer en U. v. d. Merwe.
Bij de stemming verklaart de meerderheid der Vergadering zich voor
het voorstel
Aanbeveling (2)—Klassiflca tie.—
(a) Ring van Kaapstad.
Ejenwe KlassiflUs. D. J. Pienaar, A.z., gesecondeerd door Us. J. 0. J. Krige, stelt voor
Ge-~~ Be klassificatie van al de gemeenten in den Ring van Kaapstad, zooals
her voorgesteld, worde aangenomen.”
Oud. J. Pentz, met Ds. J. H. Hofmeyr, heeft het volgende Amendement:
Be kiassificatie hier voorgesteld worde aangenomen met deze verandering,
dat de gemeente Somerset West, in de eerste in plaats van in de tweede
Kias, geplaatst worde.”
Oud. T. A. J. Louw, ondersteund door Us. 0. A. Maeder, stelt als
tweede Amendement voor: “Be kiassificatie her voorgesteld worde aan
genomen met deze verandering, dat de gemeente Wijnberg, in de tweede
in plaats van in de eerste Klas, geplaatst worcie.”
Bit laatste Amendement wordt door de vergadering aangenomen.
(b) Ring van Ttdbugh
Dc Scriba stelt voor: “Be kiassificatie van de gemeenten in den Ring
van Tulbagh, zooals hier door de Commissie voorgesteld. worde aange
nomen.”
Bit wordt gesecondeerd door Us. H. J. Pienaar.
Als Amendement wordt door Oud. P. de Wet, met Us. M. S. Daneel,
voorgesteid : “Be kiassificatie, zooals hier voorgesteld, worde aangenomen
met deze verandering, dat de gemeente Murray in de viercle Kias komt.”
Ret Amendement wordt besluit der Vergadering.
Be uitslag der stemming voor leden van den Raad der Kerken wordt
nu aangekondigd.
Met volstrekto meederheid zijn gekozen: Be leden van de Moderatuur
en Di. U. J. Pienaar, A.z., W. A. Aiheit en J. R. Albertijn, Sr.
Raadde;Kerken
Daar er flog zeven leden moeten gekozen worden om het aantal op
veertien te brengen, zoo komen de volgende veertien narnen. op wie zich
verder de meeste steinmen vereenigd hebben, op het tweetal : “Di. W. A.
Joubert, A. I. Steytler, 0. A. Scholtz, 0. Murray, J. H. Hofrneyr, P. A.
Winter, P. 0. J. Meiring. D. Marchand, B. Marchand, H. J. L. du Toit, Oud.
T. J. Louw, (Jud.P. J. du Toit, Di. D. F. Malan en I). Wilcocks.
Be volgende Permanente Commissiën worden nu benoemd :—
Fermanente CornAlgerneene Zending- Gommissie: Proff. J. I. Marais, P. J. 0. de Vos, C. F.
missien.
J. Muller, Di. J. R. Albertijn, Sr., W. A. Albeit. B. S. Botha,
P. Helm,
P. H. Roux, A. C. Murray, 0. S. Malan en J. clu Plessis (Zending-Secretaris).
Predd. Pensioe~
Fon~1g.

.

~.
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C~uratoren van het Theol. Sem’inarium: Di. A. I. Steytler, A. Moorrees,
J. R. Albertijn, Sr., W. A. Joubert, J. H. Hofmeyr, Oud. D. Cloete Morkel
en Ds. D. S. Botha.
Curatoren van Opleiding School, te Wellington : Di. J. II. Albertiju, Sr.,
C. Rabie, W. A. Joubert. G. S. Malan, S. P. Helm, U Bosman en J. S.
Hauman.
Gurato ren ‘van de Drostdij School te Worcester : Di. J. R. Albertijn, Sr.,
I. F. A. de Vilhiers, W. A. Mheit, D. S. Botha, en de Zenching.-Secretaris.
C’ommissie voor het Kerice-Kantoor: Di. B. P. J. Marchand, W. A.
Joubert, A. Moorrees, J. P. van Heerden, D. S. l3otha, Oud. T. Hofmeyr,
Oud. T. J. Louw.
Commissievoor Hulpb. Gemeenten: Di. D. Bosman. J. G. de Bruyn en
D. Marchand.
Zondagsschool C’ommissie: Di. I. F. A. de Vihliers, A. F. Louw en A. A.
Weich.
Permanente Gommissie van Revisie: Di. A. Moorrees, 3. ‘P. van Heerden,
G. A. Scholtz, D. J. Pienaar, .Az., D. S. l3otha.
Admissie-Examen tot het Theol. Seminarium : Primarii: Di. A. Moorrees,
J. P. van Heerden. B. P. J. Marchand, D. J. Pienaar, A.z., N. 3. Brümmer, H.
J. L. du Toit, D. F. Malan. Secundi: Di P. 0. J. Meiring’, J. 0. de Bruyn, E.
0. Malherbe, A. F. Malan. H. P. v. d. Merwe, A. McGregor, H. Pienaar.
Exa men van Kandidaten tot den H. Dienst : Primarli : Di. A. Moorrees,
0. A. Scholtz, B. P. J. Marchand, W. A. Joubert, 3. R. Albertijn, Sr., 1). 3.
Pienaar, A.z., J. P. van Heerden (Scriba). Secundi: Di. 0. S. Malan, D. S.
Botha, P. 0. J. Meiring, N. J. Brurnmer, P. A. Winter, H. J. L. du Toit, I. F.
A. de Vihliers.
Toelatings-Exomen tot de Opleiding School : Primarii : Di. D. J. Pienaar,
R.z., H. P. v. d. Merwe, F. X. Roome, J. 0. Steytler, D. 0. Malan. Secundi:
Di. Z. J. de Beer, A. McGregor, P. K. Albertijn, H. 3. Pienaar, J. R. Hugo.
Zendelings en Oefenaars-Examen : Primarii: Di. D. S. Botha, E. 0.
Malherbe, 0. J. Hugo, B. Wilcocks, I. F. A. de Vilhiers. Secundi: Di. P. J.
Pienaar, A. F. Malan, D. 3. J. Rossouw. P. 3. de Vaal, A. A. Weich.
Commissie voor Opvoeding: Di. 3. P. van Heerden, B. S. Botha, N. J.
Brümmer, en als additioneele leden, Di. B. P. J. Marchand, W. A. Joubert, A.
Moorrees.
Curatoren der No~naal School: Di. 3. P. van Heerden, D. 3. he B.
Marchand, W. A. Joubert, F. X. Roome, N. 3. BrUmmer, 3. 0. de Bruyn, Oud.
L. 3. de 3. de Vilhiers.
Speciale Evangelic Predilcing Commiss’ie: Di. 3. B. Albertijn, Sr., H. P.
v. d. Merwe, A. 0. du Toit, C. V. Nel.
Gommissievoor Doo~fstommen en Blinden Inrichting : Di. W. A. Alheit,
H. P. v. d. Merwe, 3. C. Truter, I. F. A. de Villiers (Secretaris) en de hr. C.
H. Beck.
Commissie voor Tractaat- J7erspreiding : Het Bestuur der Z.A. Bijbel
Vereeniging.
Commissie ‘voor Arbeids-Kolon’iön : Di. B. P. 3. Marchand, W. A. Alheit,
H. P. v. d. Merwe, Oudd. T Hofrneyr en T. 3. Louw.
Gommissie ter Bearbeiding van leden langs den Spoorweg: Di. 0. A.
Scholtz, D. 3. Pienaar, A.z., P. 0. J. Meiring,
Commissie voor Zending onder Israel: Di. D. J. Pienaar, R.z., P. 0. 3.
Meiring, A. McGregor.
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C?ommissi~ q,oor Bijbeike~inis-Excim. : Di. J. C. Reyiieke, J. H. Krige, C.
H. Radloff. A. J. Pepler, 0-. Rudman, P. K. Albei’tijn, J. P. Kriei.
Gentrale Uommissie voor [Juipb. Jongelingen : Proff. der rIlleol Kweek~
school en Di. B. S. Botha, B. Bosman, Z. J. de Beer.
Bestuur der Z.A. Bijbe~ Vereeniging : Di. J. P. van Heorden, B. Marchand,
A. I. Steytler, B. Marchancl, F. X. borne, Z. J. do Beer en do B.B. P. F. Lindenberg, C. H. Brancit, P. J. Wege. C. J. Muller, rj~• Hofmeyr, A. J. Kuys en
ii erw. B. Pi enaar, (Secretaris~.
Commissie voor Dorcas Huis : Di. A. 1. Steytler, B. Marchand en de
Zaakgelastigcle.
Verlof wordt toegestaan aau Oudcl. J. J. Jooste en Cl. F. Marais orn
Maandag avond uaar huis terug te koeren.
Afwezig zijn geweest Oudd. ~W. F. Versfeld, L. van Wijk (met verlof),
0-. C. van Blerk, en Di, J. B. Lonw en 0-. J. Hugo, laatstgenoornde met ver
lof.
Be Scriba best do Kladiiotulen, waarna Ouci. W. Roux het dankgobed
doet.
Geresumeerd on ondorteokend op hecben. den l9den November, 190G.

DRIE-EN-IWINTJGSTE ZITTING~
Maandag, 19 lVovernber, 1906.

Kla~sificatie
Gemeenten.

Do Moderator laat zingen Gez. 62: 9, en verzookt Oud. J. du T. do Wet
het gebed to doen, waarna do ~otulen van do vorige zitting gelezen,
goedgekeurd en ondorteekend worden.
Besloten dat do Synode morgen (Dinsdag) gesloten zab worden.
Voordat de Vergadering overgaat tot de kiezing van een Zaakgelastigde,
draagt zij ‘t aan do Kerkekantoor Commissie op orn, na do pauze, eenige
narnen aau haar voor to stellen.
Hot Rapport van do Commissie over do Fondsen is flog ter tafel.
der
1C) Ring van Sweflen darn.
Do kiassificatie hier voorgesteld wordt
aangenornen met doze verandering, dat do Gemeenten Ladismith, Bredas
dorp en Napier in do Iste Kias en Albertinia in do lIde Kias geplaatst
worden.
(d) Ring van Graaff- R~einet. Be klassificatio, zooals door do Corn inissio
voorgesteld, wordt aang~ nomon.
(e) Ring van Albanie. Ook doze kiassificatie draagt do goedkeuring
dor vergadering weg.
(f) Ring van Beaufort. Be klassificatie, zooals hier voorgosteld, wordt
aangenornon, nadat Britstown in do Iste klas en Carnarvon in do TIde Klas
geplaatst zijn.
(g) Ring van George. Doze kiassificatie wordt goedgekeurd, nadat
Calitzdorp in do Iste on Do Rust in do TIde Has gestelci ziju.
(h) Ring van Burgersdorp. Be Vergadering neernt do kiassificatie hier
voorgesteld aan met doze verandering, dat zij do Cerneonton Aliwal
Noord en Dordrecht in do Iste en Lady 0-roy en Molteno in do TIde Kbas
plaatst.
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(i’~ ]?imi van de Paarl. Ook met deze kiassificatie vereenigt zich do
Vergaderin~, nadat de (iemeenten N oorder Paarl en Ropefield in de Iste
Kias komen.
(j) Ring van Golesberg. Be kiassifleatie hier voorgesteid wordt goedge
keurd, doch de Gerneente Hanover komt in de Iste en de gemeente
Philipstown in dc Tide Kias.
(k) Ring van Hoopstad. I)o Vergadering vereenigt zich met do
kiassifleatie zooals hier voorgesteld.
(1) Ring van Clanwifliam. Be Vergadering neernt doze kiassificatie
aan, doch besluit Piketberg en Porterville in do I[de, Namaqualand in de
hide, en Leipolcltville in de I \Tde Kias te plaatsen.
(m). Be gemeenten der Natalsehe Kerk.—Wat do Commissie hier Nata~sche Kerk
aanbeveelt, draagt de goedkeuring der Vergadering weg.
dd. Pens~
Verder wordt bes1ot~n. dat hot aandeel voor den Zaako’olastigde in dc Zaakgelasti~gde
als deelbebber v.
Ilde Kias zal zlJn.
Pens. Ponds.
Be verdere uitslag der stemming voor loden van den Raad der Kerken l?aadderKerkea.
is, dat de volgende z~ven leden nit het tweetal op de lijst gekozen zijn:
Bi. ‘W. A. Joubert, G. A. Scholtz, A. I. Steytier, J. H. Hofmeyr, G. Murray.
P. A. Winter en Oud. r~ J~ Louw.
Be vergadering besluit dat do veertien, die na de gekozenen de
meeste stemmen op zich vereenigd hebben, als Secundi leden zullen dienen.
Zij zijh
Bi. P. G. J Meiring, B. J. Marchand. B. P. J. Marchand, H. J. L.
du Toit, B. F. Malan, B. Wilcocks, J. C. Truter. H. P. van do Merwe,
J. G. J. Krige, C. Rabie en Oudd. P. J. du Toit, J. J. Schoeman, M. v. d.
Merwe en N. J. do Wet.
Be vergadering gaat voort met do behaiideling van hot Rapport van de
Commissie over do Fondsen.
Be aanbeveling : ‘Art. 307 blijve onveranderd,’ wordt dadelijk Are. 307.
aangenorn en.
Beschrijvingspunt 38. “Be H.E. Synode verleene huip nit hot Predd. Huip aan Piket
Pensioen Fonds aan do gemeenten Piketberg, Aurora en Redeiinghuis, om berg, enz. gewei.
do soni van £150, jaarlijks te worden betaald aan den WelEerw. hoer J. N. g
Viok, to viriden, zoodra Ds. Viok don door do wet bepaalden ouderdom zal
hebben bereikt.”
Be aanbeveling der Commissie over do Fondsen is
‘Eeschrijvillgs
punt 38 kan niet worden aaiibevolon.’
Ds. W. do Wet licht dit punt toe, en steit daarna hot volgende voor
“Be II.E. Synode verleeno huip uit hot Predd. Pensioen Ponds aan do
gerneenten Piketborg, Aurora en Redo1in~huis, om do som van £150,
jaarlijks to worden betaald aan den WelEerw. J. N. Viok, te vinden, zoodra
Ds. Ylok den door do wet bepaalden ouderdorn, zal hebben boreikt iii
hot jaar 1908, on drage ‘t aan do gemeente van Pikotberg op eon twoede
aandeel in hot Predd. Peusioen Fonds, en wol in do Tilde Kias, to nemen
van hot jaar 1903.”
I)it wordt gosecondoerd dloor Us. B. J. do Vilhiers.
Be meorderheid der Vergadering verklaart zich echter voor do aanbo
young dor Commissie.
Beschrijvingspunt 40.—~’ Aanzoek van don Kerkeraad der N. G. Ge- Aanzoek v. Urn
meente Umtata (wier Leeraar uit 00110 gomeente komt, die deelhebster is ~are Pensioen
aan hot Prodd. Pensioen Ponds. doch die niet binnen zes maanden na zijne
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bovestiging aanzook heeft godaan), om dool to hobbon aan gonoemd Pensioon
Fonds tegen betaling van do gowono inlogponningon en contributiën zonder
eene additioneele geidsom.”
Bet oordeol dor Commissie is: ‘Dat do heift van do additionoelo
goidsom moot wordon betaald en do gomoente in do TVdo Kias gosteld.
doch zonder vertooning van Dokters certijicaat.’
Hierrnedo vereenigt zich do Vergadering.
Beschrijvingspunt 41, 42, 43, 44 zijn ton gevolge van do klassificatio
roeds aangenomon, afgehandeld.
Dr.
A ndrew
Voor do pauzo wordt eon schrijvon ontvangen van don Registratour
van de Kaapsche Universitoit, dor vergadoring berichtende, dat de TJniver
siteits Haad besloten heeft den graad van Dokter in do Letteren aan to
bieden aan den WelEerw. heer Androw Murray, als orkonning van zijne groote
on belangrijko dionsten aan de zaak der Opvooding in Zuid-Afrika bowezen.
Do Vorgadering sproekt hare waardeoring uit van dit eere-bewijs, on
draagt ‘t der Modoratuur op, hiorop to antwoordon.
Art. 305.
Besehrijvingspunten 45 en 46, voorstelloude oonigo verandoringen in
Art. 305, dat handelt over aanzoek om, on toekenning van Pensioen.
Do Commissie over do Fondsen vereonigt zich met wat do Synodalo
Commissie hier adviseert, narn. : Bat wat onder Besebrijvingspunt 46
voorgesteld wordt, zal wordon aangenomen, en dat Beschrijvingspunt 45
daardoor als vervallen zal worden beschouwd.’
Hiermede vereonigt zich ook do Vergadering.
Art. 302.
De aanbeveling: “Aan Art. 302
worde gevoegd, enz.,” wordt
door de vergadermg aangenomen.
Het Arbeids-Kolonie Ponds.
Arb. Kol. Fond~.
Wat de Synodale Commissie hier aanbevoelt:
De administratie van
do golden der Arbeicis-Kolonie zal bij don Zaakgelastigdo berusten,” wordt
door do Commissie over do Fondsen on ook door de vergadering good
gekourd.
Diverse Fondsen.
Diverse Fondsen~.
(Zie 15—Diverse Fondsen en Rekoniugon—Versiag van den Zaak
gelastigde
f) Mochudi I~ oodlijdenden—\ h) Ookiep Ponds— i;—Noodlijdenden
Fonds.
Do Commissie over do Fondsen bevoolt aan dat uitbetaling zal geschie
den zooals door do laatste Synode besloten.
Dit wordt aangenomen.
Nyasa Zending
16. VERDERE OPMERKINGEN (Vorsiag van do Zaakgelastigdo~— a)
Ponds.
Dc Nyasa Zending en Zending Kandidaten Fondsen door den Zaakgelastig
do to worden beheerd.
Dit wordt door de Commissie over do Fondsen aanbevolen en door do
vergadering goedgekeurd.
Rapport der Gommissie voor het Kerkelcantoor.
Kerke Kantoor
Par. 6. Be aanstelling van eon Secretaris van den Zaakgelastigde.
—Seoretaris.
Do Commissie over de Fondsen beveelt zoodanige aanstelling aan; het
salaris do som van £500 p.a. niet to boven to gaan.
Do meerderheid der Vergadering vorklaart zich voor doze aanbeveling.
Par. 7. Bonus van £50 in plaats van £25 aan den hoer P. J. Pentz.
‘

—

-
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Door de Commissie aanbevo~en, wordt ‘t ook door de vergadering aan- .Bouus aan Mnr.
genomen.
Pen~z.
Do vergadering hecht verder hare goedkeuring aan wat de Commissie De “Kerkbode.”
omtrent “Dc Kerkbodo” zogt.
Nog neemt de vergadering het volgende besluit, naar aanleiding “van Vereeniging tus.
wat in het Rapport van den Zaakgelastigde, oncler Hoofd—DE KERKB ODE—
T7ereeniging met de “Faickel”’ gezegd wordt : “Ret worde aan den” Vereeniqin.g.”
Federalen Raad opgedragen te zien eene vereeniging tussehen Kerkbode,”
“Fakkel” en “Vereeniging” to bewerken.”
~au den Federalen Raad wordt volmacht in dezen gegeven.
De Oomniissi.e over de Fondsen ontvangt den dank der vergadering
voor het belangrijke werk door haar gedaan.
Do Moderator kondigt nu de namen aan van de zes loden, die do Kerke- Norninatie lijst
kantoor Commissie voor eon Zaakgelastigcle aan do vergadering voordraagt : ~?0d’ Zaakqelas
Di. A. Fauro, W. A. Joubert, B. P. J. Marchand, P. G. J. Meiring, F. X.
Roome en I. F. A. do Villiers.
Besehrijvingspunt 36 wordt, met toestemming van do vergadering,
door don inzender teruggetrokken.
Do vergadering wijdt nu hare aandacht aan wat do Synodale Commis
sic aanbeveelt onder :—
I.—Fondsen.
Robben Eiland
11.—Ret Robben Eiland Fonds—” De Synode doe eon beroep op do Ponds.
gemeenten onzer Kerk om voor dit Fonds bij to dragon.”
Be vergaclering kourt dit good.
II.—Statjstjelc.
$tatis€ielc.
Vorm A. wordo zoo zorgvuldig mogelijk ingevuld on cone zuivore
opgave van loden- en zielental gogoven.
“Vorm B. worde verbetord.”
Ook met doze aanbeveling voroenigt zich do vergadering.
V.—Het Archief.
Het ~rchief.
“Do ontbrekende stukken van Doop- en Lidmaten Registers moeten
vóór hot eindo des jaars aan den Zaakgelastigde worden opgezonden, on
Ringen worden verzocht op do eerstvolgende vergadering hierop to
letten.”
Dit wordt dadolijk goedgokeurd.
Op do vraag gestold onder VIII van hot Rapport van do Oommissio
voor Hulpbohoevonde Gomeenten, is hot antwoord van do Synodalo
Commissie: “Do Commissie voor Hulpbohoovondo Gemoonten behoort in
zulko gevallon handolend op to treden.”
Do vorgadering doelt dit govoelon.
Flot Tweede Rapport van de Rechts- Gommissie wordt ingodioud.
2de Rapport van
Na korte discussie neemt do vergadering ‘t aan.
Rechts Corn.
Do uitslag der stemming voor eon Zaakgelastigdo is, dat Ds. B. P. J. i~.
~r.
Marchand met 100 stemmen togen 71 yoUr Ds. I. F. A. do Villiers gokozen
~
wordt.
gekozen.
Besloten do plechtige smiting dor Synode morgon, to 12 ure, in do
Groote Kork, to doon plaats hebben.
Rot H. Avondrnaal. zal heden avond to 8 uro in do Zaal alhier door do
leden cler Synodo govierd woMen,
‘

-
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Ds. J. H. I-Iofrneyr deelt mede, waarorn hij niet, als Afgevaardigde naar
de Kerk in Natal, aan zijne opdracht voldaan heeft.
Afwezig zijn geweest: Oud. W. F. Versfeld en Di. A. F. Malan en
0. J. Hugo, laatstgenoernde met verlof.
De Scrjba leest de Kiadnotulen, en Ouci. P. Rauben.heimer doet het
d ankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden. den 20sten November, 1906.

VIER-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Dinsdag, 20 November. 1906.

Rappt. Corn.
Orde.

Na het zingen van Gez. 12: 1, en gebed door Ds. J. 0. Steytier worden
de Notulen van de zitting van gisteren geresumeerci en onderteekend.
Ds. B. P. J. Marchand deelt aan de vergadering mecle dat hij, na ernstige
overweging, besioten heeft zich de benoeming tot Zaakgelastigde te laten
welgevallen.
Be Commissie voor reis- en verblijfkosten ontvangt, bij monde van
den Moderator, den dank der vergadering voor het werk door haar gedaan.
v.
Een tweede Rapport van de Gommissie van Orde komt ter tafci:
1. Dat ho hoer Willom Hondrik Barnard, dio in eon
brief d d. 3 November, 1906, verlof vraagt oni hoewel
woonacht~g biunen de grenzen van do gemoente LJrnondalo,
zijne Kerkelijke voorrechten to Willowmore to mogen
genieton, verwezon wordo naar den Kerkeraad van Uniondale, en indien die Kerkorand woigerea moeht om aan
zijn verzoek to voldoen, naar den Ring.
2. Dat do hoer B. van der ~i1erwo, Godsdienst Onder
wijzer, dio om eon werkkring vraagt, naar do Algemoeno
Zending-Cornmissio verwezen worde.
3. Dat do Scriba Synodi den hoer Piekard op diens brief
antwoorde, dat hij den Kerkeraud van Rondebosch zou
kunnen vragon orn in overleg met andero Korkeraden in
do onigeving, oene Conferentie to laton houdon waarop
hot onderwerp dcor horn genoernd besproken kan wor
den,

Borstbeeld, A.
Murray.

Aanbov.,
Preiss.

J.

4. Dat do Synodo oene Commissie Qonoerne oni verdoro
subsoriptie~ voor eene stardbeeld van Dr. Andr~w Murray
te ontvangon. dat standbeeld to laten voltooien en op een
gesohikte plaats in het Hugenoton gebouw to latea
plaatsen.
5. Dat de resignatie van Ds. du Plessis als Zaakgelas.
tigdo aangennmeu worde; do Synode Ds. dii I’lossis haren
dank betuigo voor do dege1~ke wijzo waarop hij zijn werk
heeft gedaan, en dat de ~‘ynodc zeif een opvolger kieze of
het aan do Synodale Commtssioopdrage orn eon Zaakgelas
tigde te kiezen nog voor den afloop van doze Vergadering.
6. Dat op bet vnorstel van do Prosbyteriaansehe Kerk
aangaande cone nauwere vereeniging geautwoord wordo:
Dot do Synode, hoewel zij do goode bodoelirigon der broede
ron die djt voorstel doen verstaat on op prijs st&t, toch van
ooideol is dat do tijd voor zulk eeno nauwere vereeniging
tnsschon hen en ons niet gekoinen is.

Na cliscussie wordt ‘t aangenomen, naclat in zake liet standbeetd van Dr.
Andrew Murray het volgende bes].uit genomen is : “Aangezien de uitvoering

hiervan niet bij de Synode thuis behoorb. zoo stappe dc vergad.ering van
deze zaak af.”
J.
Ret volgende Rapport van de Binneni. Zending- Gominissie wordt
ingediend:
Do ondergetoekenden hebbon do ocr to berichten dat
zij hot aanzoek van den boor J. J. Preiss, godsdionst.
ouderwijzer der N. G. Kerk, in ovoriveging hebbon
gehad.
Aangaando ziju verzook om geordond to worden zoodra
hij een werkkring zal hobben gevondon, kan siwo Corn
missie tot hoar leedwezon niet gunstig rapporteeren. Do

Brief Ds. C. J.
Brink.

hoer Preiss is in hot jaar 1878 tot godsdienstnndorwijzer
bevorderd, toon do beide oxarniai (voor Godsdionqtondor
wijzors on voor Zendolingon) nog bestonden. Ret was
eorst in 1883 dat zij door idn oxanlon worden vorvangon
Orn doze roden hebbon wij do vrijrnooclighoid niet orn
aan to bevelon dat aan hot verzook van don hoer Preiss
worde voldaan.

Be vergadering keurt wat in dit Rapport aanbevoien wordt goed.
Ter tafel komen :—
(a) Een schrijven van Us. 0. J. Brink uit Pretoria (Transvaal).
Naar aanieiding hiervan neemt de vergadering het volgende besiuit:
Aan Us. Brink worde geantwoord dat wij, tot ons leedwezen, in deze
zaak niet kunnen treden, aaiagezien zij buiten onze jurisdictie valt.”
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(li~ Een aanzoek van den hr. Harencarspel.
Aanzoek Hr
Besloten dit stuk naar de Commissie van Examinatoren van Kandd. tot Harencarspel.
den H. Dienst te verwijzen, om verder onderzoek te doen en naar bevind
van zaken to handelen.
(c) Een brief van den H.ECI. M. T. Steyn, do H.E. Synode vragende een Brief H.Ed. M.
afgevaardigdo to zenden ter bij woning eener vergadering te worden gehou- T. SLeyn.
den te Bloemfontein in begin van Februari aanstaande in zake hot oprichten
-van een Monument ter gedachtenis aan do vrouwen en kinderen gedurende
den oorlog in de Concentratie Kampen gestorven.
Be vergadering besluit cle ontvangst van dit schrijveu to erkennen en
den H. Ed. hr. Steyii oiize blijdschap to kennen te geven over de mate van
gezondheid. c[ie hij andermaal geniet, on den wensch nit te spreken dat hij
spoedig volkomen hersteld mag zijn.
Voorts benoemt de vergadering den Moderator tot afgevaardigde
naar do vergadering.
Aan den Zaakgelastigdc wordt opgedragen to zorgen voor een herdruk Herdn,kke~.
van ons Formulier Bock.
Tevens wordt ‘t a~-in dozen ambtenaar der Kerk opgodragen onderzoek
te doe~i naar het kopie-recht van do uitgave van ous Begrafenis Formulier.
Nog wordt gelezen eon schrijven van do Z. A. Matigheids Vereeniging.
Ret stuk wordt met dank ontvangen, en dc Vergaclering besluit doze Brief Matigheids
Vereeniging Gods zegen toe to wenschen op hare pogingen ter bestrij ding Vereen.
van de Dronkonsehap.
Ret voorstel waarvan Us. Wilcocks kennis heeft gegeven, wordt door
hem kortelijks toeg~1icht en daarna ingediend.
Be meerderhe~d cler vergadering verklaart zich tegen wat hier voor
gesteld wordt.
Us. A. I. Steytler, ondersteunci door Us. Z. J. do Beer, dient nu hot Besluitre School
volgende voorstel in : “Be Synode doe aanzoek bij het Departement van vacantien.
Onderwijs om do vacantie dagen te doen beginnen en eindgen in hot
midden der week, opdat de School-kinderen niet verzocht worden den Bag
‘los 1-leeren to ontheiligen door op clien dag to reizen.”
Hier mode vereenigt zich do Vergadering.
lJs. J. R. Albertijn, Sr. best nu eon ‘In Memoriarn” opgetrokken door In Memoriam.
do Commissie daartoe benoemd
liii

~)crnrn.dam.

De Synode neemt in hare Acta op, een woord gewij d aan de nagedaohtenis, van de
broeders Leeraren, die sedert hare laatste zitting, de eeuwige ruste zijn ingegaan:
D~ Johannes Henoch Neethling, iI.z.—Meer dan een halve eeuw lang duurde den diensttijd
van dezen waardigen knecht des Heeren in onze Kerk. Als één van de ijverigste voorstanders
der Zending, als één van de warinste ondersteuners der Kweeksehool, als één van de sterkste
kampvechters voor de Opvoecling, als één van de vurigste liefhebbers van Kerk en Vaderland,
zoo kenden wij hem. Nederig in geziridheid, standvastig in karakter, onverschrokken in
handelwijze, liefderijk in geaardheid, toegewijd aan zijn work in den dienst zijns Heeren, zal
zijn naam nog lang in gezegend aandenken blijven.
JJs. Charles M~urray.—Ook dezer voortreffelijke Br. arbeidde bijna eene halve eeuw lang,
met zegen, als Leeraar onzer Kerk. Ook in hem had de Kerk een warmen Zending-vriend, een
teederen kinder-vriend, een ernstigen Christus-prediker, eon nederigen volgeling van zijn Heer
en Meester.
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Beze twee broeders behoorden nog tot hot getal dat nu zeer klein wordt, van Leeraren
die hurine opleiding in Europa hebben ontvangen, vóór do stichting onzer Kweekschool.
I)e vol~ende Broeders, wier heengaan wij betreuren, waren kweekelingen uit ons Theol.
Semirìarium :—
.Ds. Jan de Vr’ies, die na 23-jarigen arbeid zijn emeritaat moest nernen wegens verzwakte
gezon dheid; en die de laatste 12 j aren zijns levens in de school der beproe vi~g en des lij dens
doorbracht.
Dc. Rarend Bar~holomeus Keet, die ruim 30 jaren lang zijn Hoer en zijne Kerk, meer in de
stilte, met voorbeeldige getrouwheid en toegewijdheid heeft gediend.
Dc. David Johannes Malan.—Na slechts eon vijftal jaren van gezegeilden arbeid, is ons
deze jeugdige, godz~Jige, ernstige dienstknecht des Heeren, en man des gebeds, helaas ! veel te
vroeg, i~aar den mensch geoordeeld, ontvallen.
Dc. H. J. Rust —Pas in de bediening getreden, na jaren van wel besteede studio en voor
bereiding, nam de Hoer hem weg, nog vóórdat hij eene standplaats bekomen had.
Be kerk in Trans-Oranje leed een gevoeligen slag door het heengaan van twee waardige
Leeraars, t.w. :—
Dc. J. J. T. JPEctrquarcl, de waardige, begaafde, voortreffelijke Leeraar en Moderator
Synodi dier kerk, en
Dc. A. A. L. Albertijn, de stille, nederige, godvruchtige Leeraar der gemeente Rouxville.
“Be gedachteuis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn.” “1k moet werken de werken
Desgenen, die inij gezonden heeft zoo]ang het dag is; do nacht komt, wanneer nieinand
werken kan.”

Be vergadering dankt de Commissie voor dit waardig stuk door haar
opgesteld.
Vera’~dd.inComUe vo~geude veranderingen worden in de Permanente Cornrnissiën, op
misslen.
Vrijdag 1.1. benoemd, aangebracht :—
Uuratoren~ van de Drostdtj-Sc/iool: In plaats van Us. J. R. Albertijn Sr.
en W. A. Aiheit korne.n Ui. A. C. Murray en E. G. 1V[alherbe.
Kerlce-kantoor Commissie: In plaats van Us. B. Marchand, Us. A. I.
Steytler.
Permanente (Jommissie i an Revisie: In plaats van Us. 0. S. Botha, Us. U.
F. Malan.
Exaininatoren van J(ar’dd. tot H. Dienst: Prirnarii: In plaats van Us. B.
Marchand, Us. N. J. Brürnnier. Secundi: In plaats van Us. N. J. Brü.mmer,
Us. U. F Mal.an.
Arbeids-Kotonie Oomrni~sie: In plaats van Us. B. Marchand, Us. U. S.
Botha.
Bestuur der Z. A. Bij bet Vereenijinq: In piaats van Us. B. Marchand, Us.
J. 0. de Bruyn, en in plaats van Us. U. Marchand, Us. N. J. BrUmrner.
Ret Admissie-Exa men: In plaats van Us. B. Marchand, Ds. H. P. v. d.
Merwe, &cundus Ds. B. Bosman in plaats van Us. H. v. d. Merwe.
Gommissie voor Gonstitutie der Synode (zie Beschrijvingspunt 52) : Di. J.
El. Hofmeyr, J. R. Albertijn, Sr., U. S. Botha, J. P. van Heerden, I. F. A. de
Villiers. P. 0. J. Meiring, 0. A. Scholtz, U. Marchand.
Gommissie voor adv’t”s aan den Predilcant van Bulawayo (zieBeschrijvings
punt 30) : Ui. W. A. Aiheit, U. clu P. Steyn en de Zaakgelastigde.
Koilektan ten voor liet Ruipbe/i. (}emeen ten Ponds: Di. B. Marchand, J. A.
Maiherbe, A. 0. cm Toit, A. A. Weich, C. V. ~Ne1. H. J. L. du Toit, U. J. J.
Rossouw, J. C. du Plessis, J. 0. Steytler, P. A. Winter, W. F. P. Marais en W.
de V. de Wet.
Afgevaardigden
Ms afgevaardigde naar de Ned. Herv. of Geref. Kerk in Transvaal wordt
Kerken.
benoemd Us. W. A. Joubert en ads zijn &cundus, Us. J. R. Albertijn, Sr.
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Als afgevaardigde naar do Nod. Geref. Kerk in Oranje, Ps. P. J. Pienaar
A.z., en als &cundus, Us. U. Marchand.
Als afgevaardigde naar de Ned. Geref. Kerk in Natal, Ps. P. S. Botha
en als “~eeundus, Ds. J. 0. J. Krige.
Te 12 ure vindt do plechtige sluiting in de Groote Kerk plaats.
Smiting.
Do H.E. Actuarius bestijgt den kansel. flij laat zingon Gez. 49: 1,
leest Mark. 13: 28-37, en gaat daarna in hot gobed voor.
Nadat Gez. 52: 8 gezongen was, houdt hij cone boeiende on treffendo
redo naar aanleiding van vss. 33-36 uit het door hem voorgelozen hoofdstuk,
do aandacht achtervolgens bepalende bij den [leer des huizes, do dienst
lcnechten des huizes, den wathter dos huizes.
Na dankgebed en hot zingon van Gez. 77: 4, wordt do dioust gosloten
met hot uitspreken van den Zegen.
Goresurnoord oil ondertoekend op hedon don 20sten November, 1906.
A. MOORREES,
Moderator Synodi,
U. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN,
A ctuarius.
I. F. A. BE VILLIERS.
Scriba.

POST

ACTA.

To half vier ure in den namiddag komen do loden nogrnaals bijeon.
Hot niouwe Kios-Oollegie ontvangt hot recht, om. zoo noodig, dadelijk
op to treden, met dispensatio van Art. 80 der Kerkelijke Wetton en Be
palingen.
Commisste voor Opvoeding: In plaats van Ps. B. Marchand wordt Us.
C. Rabie als additioneele lid benoemd.
Do nieuwo Synodale Commissie wordt als volgt samengestold :
Synodame
Benevens do loden van do Moderatuur. L it den I?ing van Kaapstad: missie.
Frirnarii: Ps. A. 1. Stoytler on Oud. H. van Hoerde. ~S’ecu?di: Us. P.
Bosman on Oud. J. H. Pentz.
Ring van Tulbagh : Prirnarii : Us. W. A. Alheit en Ouci. J. du T. do Wet.
Secundi: Ps. H. P. v. d. Merwo on Oud. J. P. Malheibe.
Ring van Swellendarn: P’rimarii: Us. J. 0. J. Krigo on Oud. J. F.
Stemmet. Recundi: Us. J. W. Louw en Oud. B. J. Lourens.
Ring van Graa~i-Reinet; Prjmarji: Ps. B. J. Pienaar, A.z., on Oud. J. J.
Moolman. Secundi: Us. P. 0. J. Meiring en Oud. S. J. B. Hugo.
Ring van A lbc’nie: Primarii: Us. J. H. van Wijk en Oud. C. van ~A ardt.
Secundi: Us. J. H. Hofrneyr en Oud. H. J. Moolman.
Rinq van Beaufort: Priinarjj: Ps. H. J. L. van du Toit, en Oud-oud.
N. v. d. Merwe. ~ecundj: Us. P. H. Roux en Oud. S. Z. Grove.
Ring van George: Primarii: Ps. G. Murray en Uud. J. J. Schoeman.
Secundi: Us. R. v. R. Barry e~ Oud. H. Raubenheimer.
Ring van Burgersdorp: Prirnarii: Us. J. F. Marais en Oud. N. J. do Wet.
&cundi: Us. A. J. Popler on Uud. B. J. Brummer.

Corn
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Ring van de Paarl,: Priniarii: Us. J. R. Albertijn, Sr., en Oud. T. .T
Louw. Secundi: Us. W. A. Joubert en Oud. U. W. Krijnauw.
hiny van Uolesberg: Prirnarii: Us. 0. A. Scholtz en Oud. P. J. van den
Heever. &cundi: Us. P. A. Winter en Oud. A. P. Pretorius.
Ring van du Toitspan: Primarii: Us. P. J. de Vaa~ en Oud. J. M.
Fraser. Secundi: Us. P. J. Perold en Oud. E. J. du P~essis.
Ring van Glanwifliarn: P’rimarii: Us. W. de V. de Wet en Oud. J. J.
Eksteen. Secundi : Ds. M. C. Mostert en Oud. C. Aibertijn.
Us. 0. A. Scholtz wordt benoemd om de volgende Synode te sliaiteit
Zijn Secundus is Us. W. A. Aiheit.
VolgendeSynode.
Eesloten dat de voigende Aig. Kerk Vergadering U.V. over drio jaren
zal gehouden worden en weT op den Uonderdag in de derde week van
October 1909.
Dc oude Examina-Commissiën blij yen in functie tot na afloop van de
eerstk. Examina.
Dc H. E. Actuarius wordt gevraagd de recle door hem in den morgen
uitsproken in druk te geven.
Een schrij yen van de Z.A. Onderwijzers Unie in zake een leercursus
te Stellenbosch, in verband met het College, voor de Opleiding van Onder
wijzers voor onze hoogere scholen, wordt voorgelezen.
Dankbetuigingen.
Op voorstel van Us. J. H. Hofmeyr, gesecoudeerd door Us. J. H. Albertiju,
brengt de vergadering haren dank aan den Moderator voor de bekwame
wijze waarop hij de vergadering geleid heeft.
Aan den Scriba wordt, op voorstel van Us. U. J. Pienaar, R.z., de dank
der vergadering toegebracht, en hem tevens een bonus van £20 voor zijne
diensten gegeven.
Us. W. A. Joubert stelt voor, en de vergadering neemt het aan, “ecu
mo~ie van dank aan den ~ ssessor en aan den Actuarius voor hunne ge
troti.we diensten der vergadering bewezen.”
Ook de Assistent-Scriba ontvangt den dank der vergadering, en voorts
een honorarium van £15 voor zijne diensten.
Ue Moderator, de Scriba, de Assessor en de Actuarius betuigen ieder
dank voor deze waardeering hunner diensten door de vergadering.
Aan den Zaakgelastigde, die binnen kort aftreden zal, betuigt de ver
gadering, op voorstel van Us. W. A. Alheit, haren dank voor de vele ge
waardeerde diensten door hem der Kerk bewezen.
Auditeuren.
Aan de Kerke-Kantoor Com~nissie wordt het recht verleend Auditeuren
te benoemen.
Dc Moderator richt flu een kort woord tot de Vergadering, laat daarna
zingen Gez. 182 : 4, en sluit na dankgebed en het uitspreken van den
Zegen, de Eeu-en-Twintigste Vergadering van de Synode der Ned. Oeref.
Kerk in Zuid-Afrika.
I. F. A. DE VILLIERS,
Scriba Synodi.
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Rapport Doofstonnnen en Blinden Corn
niissie.

Bijlage 27. Rapport Syn. Zondagsscli. Coramissie.
28. Rapport van de Corn. voor Kerkvereeniging.
29. Rapport Corn. voor IJitgave Ps. en Gez. in
“Tonie-Solfa.”
30. Rapport Corn. van Waakzaamheid.
31. Rapport Corn. re Verand. Kiassificatie Gem.
P. P Foods.
32. Rapport van Rekenkundige omtrent P. P.
Fonds.
33. Actuarial Report on Valuation of Ministe~s
Wid. Pen. Fund.
34. Verslag van den Afgevaardigde naar Synode,
Transvaal.
35. Verslag van den Afgevaardigde naar Synode,
0. R. K.
36. Verslag van de Corn. over Dorcas Inrichting.
37. VersIng Huishoudelijk Corn. Dorcas Armen
huis.
38. Verslag Corn. rs Bouwstoffen voor Gesch.
onzer Kerk.
39. Rapport der Syuodale Coni.
40. Eerste Rapport van Permanente Corn, van
Revisie.
41. Tweede Rapport van Permanente Corn. van
Revisie.
42. Rapport der Corn. over de Zending.
43. llerderlijke Brief.
44. Rapport van de Coin, over Opvoeding en
Onderwijs.
45. Verslag van de Corn, over Norrnaal School.
46. Rapport der Comniissie over de Fondsen.
47. Berate Rapport der Reehts Cornrnissie.
48. Tweede Rapport der Rechts Commissie.

