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half tieii nrc in (1CI1 morgen kornell do loden der Synode in do 11u Preljmjujjre
geiioten-Gedenkzaal bijeen, ingevolge hot besluit der laatste Synode, en delingen.
volgens kennisgeving van den Scriba Synocli in hot Officieel Orgaan der
Kerk.
Daar do Moderator sedert do laatste Synodale Yergadering tot bog
~eeraar aan do Thoologischo Kweokschooi benoemd is, neernt do Assessor
(len stoel in. Na cen kort woord, laat hij zingen Ps. 100: 1. 4 en verzoekt
(len Scriba in hot gebeci voor to gaan.
Uit de Geloofsbrieven ingedienci, blijkt dat ter Vergadering verschenelL
rfe

han

Zljfl

Van Kaapstad: Di. A. I. Steijtler, i. P. van Heerden, 2. J. do Beer,
Roorne. B. J. Haarhoff, 0-. J. du Plessis en J. S. Haurnan, en
B. Pienaar en J. G. Lindenberg.
Stellenbosch: Us. U. S. Botha en Oud. Prof. A. Moorrees.
Paarl: Us. P. 0. J. Meiring en Oud. H. L. do Waal.
Zwartland: Ps. 0. Rabie en Oud. A. C. Koch.
Tulbagli: Us. C. U. Barn en Oud. P. 0. v. H. Tulleken.
GraafJ.Reinet: Di. A. F. Louw en P. K. Albertijn en Oud. P. J.
$weflendam: Us. A. 0-. du Toit en Oud. J. B. Swart.
Galedon: Us. J. 0-. J. Krige en Oud. J. P. Beukes.
George: Us. S. W. van Wijk en Oud. J. C. Truter.
Uitenhage: Us, 1). J. Pienaar en Oud. W. A, Saayrnan.
Uradock: Us. J. C. Reyneke en Oud. H. P. van Heerden.
Beaufort West: Ds. P. H. Roux en Ouci. U. do Vos.
Somerset West: Di. P. J. Pienaar en W. J. Conradje en Oud.
Malail.
Worcester: Us. I. F. A. do Vilhiers en Oud. 0. J. de Vos.
‘~omerset Oost: Oud. U. J. Schoernan.
Durbanville: Us. I). Bosinan en Oud. J. H. T. Dreyer.
• (llanzvilliam : IJs. 0. F. Leipoldt.
(iolesberg : J)s. 0-. J. fiugo en Oud. N. A. J. van Rensburg.
Wijn berg : Us. .J. 0. de i3ruijn.
Glen -L~~n den : Ds. U. cm P. Steiju cii Oud. C. F. Humphries.
Albanie : Us. 0. E. Rudman en Oud, P. H. B. Meijer.
Stockenstrom: Us. A. Faure,
Piquetberg :~ Niemand.
J?iVersClal : Ds. J. C. Truter en Oud. I-I. J. Odeuda],

F. X.
Oudd.

Loots.

U. J.

Presentie-1ij~4,
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Van B dw~dorp: I)s. U. J. Viljoen en Oud. I). S. de Wet.
Wellington: Di. J. R. A1bertijii~ Sr. en 1). 0. Mala” en Ond. J F. du Toil..
Prins Albert: Us. 1) Wilcocks en Ouci.. L. J. i3asson.
Richmond: Us. H. J. L. du Toit en Oud. N. van der Merwe.
Vie/or/a TVest: Us. J. 0. Perol.d en Oud. 0-. W. A. van Heerden.
• Franschlioelc Oud. J. P. K, dc Villiers.
JlosselbcLai : .lis. J. Murray en Oud. P. i1O1wrt~olL
Bgei’~doi~p: Us. II. W. Geijer cii OtnI. [1. J. Coetzec.
Calvin/a : Us. M. Jooste en Oud. W. ~tceiikamp.
N((p/e~•: Us. A. B. Cilliers en Oud. A. F. Viljoeu.
Human sdorp Us. J U. iioiak en Oud. E. •T. Matthee.
iVamajualand Oud. P. J. Coinelisse.
Lad/smith: Us. J~ W Louw en Oud. M. C. van Tender.
.Fraserburg: Us. M. S. Daneel en Ouci. P. A. Malan.
Knysnci : Us. P. R. Mclachlan en Oud. M. J. Jerlluig.
Honejjeici: Us. J. 0. Stevtler en Oud. J. C. Kmit.
,~1J/ddel burg : Us. E. Uommisse en ()ud. 0. 1~Tj1jOeu
Aliwal Noorci : Niemand.
Rob’~rison: Us. H. P. van dci Merwe en Oud. B. J. Kiopper.
Oud/shoorn : Di. 0. Murray en A. M. McGregor en Ouci. C. Coetzee.
Darling: Us. M. Smuts.
Alexandria: Ouci. J. C. Scheepers.
hope Town: Us. P. J. A. de Vilhiers cii (hid. C. F. du bit.
Queens/own: Us. U. J. Malan cii Oud. A. 0. W. van Altena.
Alontagu: Us. U. F. Malan en Oud. U. C. Steyn.
Ceres: Us. W. A. Aiheit en Oud. J. Rossouw.
Jansen v/lie: Us. I. P. van l:[eerden en Ond. J. U. Ferreira.
Sutherland: Us. B. R. I-Iattingh en Oud. P. J. Conraclie.
Siinonsstad Us. U. J. J. van Velden en Oud. B. Feenstra.
Aberdeen : Us. U. H. Cilliers en Oud. C. J. Joubert.
Marraysburg: Us. R. U. McDonald en Oud. C. J. van Heerden.
Heidelberg : Us. A. C. Murray en Oud. A. P. van Wijk.
Dordrecht: Us. J. F Marais en Oud. A. S. Roodt.
hanover: I)s. S. P. Fouché en Oud. U. J. van Heerden.
St. Stephens : Us. A.. 0, T. Schoevers en Oud. I. J. Fortuin.
Riebeek West: Oud. J. U. F. Malan.
Vii1ie~sdo’rij Us. E. 0. Ma1her~e en Ouci. S. CL B. Kriegler.
Pears/on.: Us. C. H. Radloff en Oucl. C. J. L~ter.
iliac/can: Oud. C. J. Greyling.
Laci~j Greg: Us. J. P. Woihuter en Oud. B. J. l3rümmer.
Grey Her/c: iNiemand.
Victoria en Peddie: Us. J. P. Kriet en Oud. L. J. du Preez.
Tar/casiad: Us. U. J. Pienaar, R.z.
Philadelphia: Us. 0. L. vail 1-leerde en Ouci. M. J. Louw.
Riebee/c Kasteel: Us. P. de Waal en Oul P. E. H. I-lain man.
TVillowmore : Us. J. R. Albertiju~ Jr. en Oud J. C. cm Pisani.
Uniondale: Us. W. F. Louw en Ouci. I. J. van der WTesthnizen.
Calitzdo~p: Us. B. van R. Barry en Oiid. N. L. Fouché
Du Toiispan: Us. W. F. P. Marais en Oud. J. B. Powell.
Kimberley: Us. P. J. de \Taal en Oud. J. H,. Posthumus.
-
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Van Philipstown: Ds. 1). Lategan en Oud, P. S. clii Toit.
Bar/ely Oost: Ds, F. W. B. Gie en Ouct 0. J. van Pletsen.
Garnarvon: Ds. U. P. van Huijssteen en oud. A. A. van Wijk.
.Noorder Paai’l: Us. W. A. Joubert en Oud. W. U. Steijn.
Steynsburg: Us. S. P. ~Ia1herbe en Oud. M. J. Marais.
IV[araisburg : Us. J. H. Krigo en Oud. A. P. Pretorius.
Steytlerville: Oud. U. .1. Senekal.
Van Rhynsdorp Oud. J. J. Nieuwoudt.
Britstown : Us. A. J. van Wijk en Oud. N. ,J. S. van cler Merwe.
Frieslea: Oud. J. M. Wessels.
Amandelboom: Niemand.
Nieuw Bethesda: Oud. W. J. van der Merwe.
Por/ervjlle Us. M. 0. Mostert en Ouci. J. A. P. Laurie.
Goudini: Us. J. A. Maiherbe en Ouci, C. W. clu Toit.
Drie-An/cer Baai: Us. N. J. Brümrner en Oud. J. H. Hablützel.
]ifoorreesburg: Us. J. U. Retief en Oud. B. J. Marais.
Barrydale: Us. M. M. du Toit en Ouci. .J. A. Kok.
.Jiolteno: Us. A. J. Pepier en Oucl. A. J. Pienaar.
Petrusville. Us. A. A. van Sehalkwijkon Oucl. N. A. Vorster.
Griquastad.~ Us. P. T. Stroebel en Oucl. J. D. Aucamp.
Warrenton: Us. J. A. van Bleik.
Ven.terstaci Us. 0. L. Gnundliugli en O~id. U. P. L. Geiclenhuijs.
Lainqsburg: Us. U. P. Cillie en Oud. W. J. Wentzel.
Klein Boetsap: Us. J. J. Ackerman en Oud. A. P. Vorster.
Gedarville : Niemaud.
Kenhardt: Us. J. A. It. Volsteedt en Oud. 1’ (1. do Klenk.
Elliott: Us. J. C. du Plessis en Oucl. B. D. Moolman.
Adelaide: Us. J. H. van Wijk en Ouci. W. S. J. Lombard.
Umtata Niernand.
Dc Nieuwe Kerle: Ds. U. J. le R. Marehaud en Oud. J. P. dc Vilhiers.
Sterkstroom: Us. W. U. Joubert en Oucl. J. H. Fotha.
Rondebosch: Us. L. M. Kniel en Oucl. W. F. L. Beck.
Jamestown: Niemand.
Rossville: Oud. J. P. Schoeman.
Strijdenburg: Us. (I. J. Maiherbe en Oud. 0. J. Uurand.
Kruisvaliei: Us. J. H. vail Aande en Oud. U. G. Conradie.
Salisbury : Niemancl.
En/ceicloorn : Niemand.
Bulawayo: Us. J. N. Gelclenhuijs cii Oud. P. J. .Knitzinger.
Melsetter: Us. J. J. Wessels en Oud. J. H. Kok.
Vosburg: Us. J. U. Louw en Oud. J. E. P. J. van Ren~burg.
Nieuwoucltville: Oud. N. J. van tier Merwe.
Douglas: Us. B. J. Wessels en Oud. B. M. Griessel.
Brandulei: Us. C. W. Aiheit on Oud. G. J. Nd.
T7rij burg : Us. P. J. Perolcl en Ouci. J. J do Vilhiers.
Mafeking : Us. J. W. Meyer.
Upington: Ds. J. H. Hugo en Oud, J. F. de Kierk.
Loxton: Us. A. G. T. Venter en Oud. W. T. van Schalkwijk.
Dc Rust: Us. J. P. Burger cii Oud, J. G. Olivier.
Vredenbur1,: Oud. J. M. du Bois.
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~Vau McG’reaor: Us. J G Webei’ cii Oud. A. F. Marais.
Kulis Rivier: Ds. H. J. Pienaar en Oud. D. F. de Yi1ijer’~~
(ijb Us, J. N. Viok.
Van TT’ijZ.sd ~p Oud. G. i. v~ni Wijk.
‘ei~ii~shoop Us. .1. B. Hugo en Oud. S. W. I~. Engeibi’echt.
Aibertinia.: Us. J. A. Koch.
Ociries: Us. J. A. van Ziji Villoen en Ouci. P. A. A. Rossouw.
.Jlere’ecitle: Us. S. W. Pienaai’ en Oud. P. A. S. ie Roux.
Leipoidleilie: Us. P. A. M. Brink en Oud. F. G. J. Mostei’t.
Oost Lon den: Niemand.
ilurra!,: Us. M. G. Potgieter en Oud.~oud. p w Viljoeu.
Kcfllcbaai Oud. J. (1, Pieterson.
Karreedouw : Us. P. H. van Huijssteeii.
Paterson : Niemand.
I’ndwe: Us. J. •T Krige en Und. J. Venter.
Auroi’a : Us. (~. R. Ferreira en Oud. J. P. i-luijsaineii.
Recleliny/iui~’:Ds. U. J. do Vilhiers en Ouci. I-I. S. Binnennm.
Ctathcart: Oud. P. .J. Oosthuizen.
Port Elizabeil, : Us. G W S. Hofuievi.
Joubn’tse/lie i)s. P. J. Retief en Oud. .J .11. Kretzinger.
Diben .~ioinand.
Te1~grarnna~n ii~
Van Oud. Lotz. i-Iumaiisclorp. wordt eon telegram ontvangen, ‘icr Ve~’~
lrwvcn
gadering Gods zegen toebiddende.
Di. C. V. Nd, S. P. Helm en C. H. Murray geven keiinis. dat z.~j dc \Ter_
gadering n jet zulieii Ii uni.ien bijwonen.
Us. S. W. van Niekerk cleelt per brie C mode. dat hij later ter ~erga({e
ring zal verschijnen.
Bericht worth oiitvaiigen. dat de Prod. van Vaii Wijksdorp. alsook do
Oud. van Wijnberg wegeus krankheid heden niet tegenwoordig kuimeri
ziju.
Do .Pred. vali Piquetberg cleelt per telegram mecle, dat hij morgen
tegenwoordlig hoopt to zijn. en alsclan den Geloofsbrief van zijn afgevaar~
digde indienen zal.
Ecu schrijveu worth ontvangen van den Precl. van Riebeek West. dat
hij dc Vergacleriug’ Eater zal bijwonen.
Dc Prod. van Tarkastad, als Praeses van dcii Ring van Queenstown,
verklaart, dat Us. U. J. Malan tot Pred. van Queenstown is bevestigd en
(ins lid is van don Ring. waarop dezo brooder veriof tot zitting ontvangt.
Be Assessor vorkia art daarna do Vergadering voorloopig voor wottig
geconstitueercL
Een adjounneiii~ni heeft nu pluats voor do pleehtige Opening.
Dn pieohtigc opeTo twaalf ure gosehiedt do Opening in de Groote Kerk, alwaar cone
ning.
groote schare bijeengekomen is.
Be H.E. Assessor laat zungeii Ps. .118 7. leest Mal. 2 : 1 on E1~. 6 10.
en spreekt, na gebed en naclat het eerste vers van Gez. 2 gezongen was.
eon cloeltreffende redo uit near eanleiding van Mal. 2 1—9. Na gebed is do
slotzang Gez. 156 1, waarna dc Zegen uitgesproken worth.
To drie nrc dles namiddags bijeengokomen, maakt de Voorzitter eerst,
met innige dankbaarheidl, melding van de tegenwoordigheid van den eer~
sten Prod. van Wellington in. doze Vergadering. na cene ernstig’e krankheid.
.
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Voorts leest hij telegrammen van Oudd. Van der Heever, Hauover~ eli Telegramnion
Stander en Kerkeraad van Burgersdorp der Vergadering Gods zegen toe- brieven.
biddende,
Een schrijven wordt5 gelezen van Ds. .D. Rossouw te kennen gevende,
dat hij hoopt later tegonwoordig te zijn; van Ds. D. Bosman, Umtata, inel~
dencle. dat ‘t hem oninogelijk is deze Vergadering bij te wonen; en van
Ds. 0. A. Scholtz der Vergadering de leiding des Heiligen Geestes toe
wenschende.
Omtrerit (10 afgevaardigcleu van Gibeon en Mona wordt. op voonstel Afgevaard i g d
van de Predd. van Britstown en Oudtshoorn. als colgt, besloten
Aange~ ~ri ibeon en
zien de H.E. Synocle ‘t aan den Ring van Beaufort heeft opgeclragen voor~
ziening te maken in do geestelijke bearbeiclrng vail onze uitgewekene ge
ioofsgenooteiz in D. Z. W. Afnika. cii do Ring eon Leeraar voor die Gemeen
ten heeft gevonden. bijname voor (~ibeon cii aaflgeziefl (lie Gemeeiite hog
niet onder do Syiiode is opgenomen. zoo worde voorloopig aan (To afgevaar
(ligderi eon eereplaats met a(lviseer(nclc stern in (leze \T(~rgac1errno. toege
ken €1’
op voorstel vaii deii Aetuanius wordt besloten do Opeiungsrecle vail Openingsrode.
(Ion Assessor, hedon morgen tutgesproken, in druk te doen verschijnen.
Daaina gaat dc Voigadeiing ovei tot ‘t kiezen van eon i\Iocleiatoi IJit Kiezing van Mo
iTo iiominatielijst. bestaande nit Ds. A. I. Steijtler, Oud. Prof. Moorrees. derator.
Di W A Aiheit D S Botha, B T Malan P A M Bunk D J Pienaai
R,z., .1. 0. Steijtler. C. P. Barn. P. J. Pienaan, A.z., P. 0. J. Meining, P. J. ic
R. Mardhaud, W, A. Joubert, A. 0. T. Schoevers, J. P. van Heerdon, 0.
Murray, I. F. A. dc Vilhiers, M. 0. Potgieter, P. F. X[alan, P. H. Roux, J. B.
Albertijn, Sr., S. W. van Wijk. B. Wilcocks, J. H. van Wijk. en .T. 0. J.
Krige, wordt Ds. A. I. Steytler ge.kozen.
Tot de kiozing van ecu Assessor overgaande, komen op de nominatie-~ Kiezi~ig van A~
lijst, Ds. P. J. Pienaar, A.z., Oud. Prof. Moorrees, Di.
A. Joubert, 0. J.
Hugo, C. Rabie. P. S. Botha, P. thu P. Steijn, B. Bosman, P. 0. J. Meiring, J.
0. do Bruijn, S. P. Fouché, A. A. vaii Sehalkwijk, W. A. Aiheit, J. P. van
Reerden, L. M. Kniel, B. F. Malau, 0. Murray. J. H. van Wijk, J. 0. Perold,
P. H. Roux, C. Grundlingh, B. Wessels. J. 0. J. Knige, J. B. Albertijn, Sr..
011 J. A. van Blork.
Hieruit wordt l)s. D. J. Pienaar. A.z,. tot Assessor ge
kozen.
Op verzoek van den Scniba wordt I)s. FL.J. Pienaai hem anclerman I iils Assi~tent Soriba.
Assistent toegevoegd.
Do nieuwgekozeue Moderator en Assessor nicliten elk een woord van
dank tot do Vergaclering voor het vertrouwen in hen gesteld.
Do afgetredene Assessor ontvangt don dank der Vergaclerin voor zijno
~etnouwe theristeu.
Besloten worth dat de zittingen zu.llen zijn ‘s morgens van half-tien Tijd der zittin,’en.
tot half-één lire. on ‘s namiddags van drie tot haif-zos ure,
Na ‘t zingen van Gez. 12 1, wordt het dankgebed gedaan door den
Prod. van do Paarh.
Geresumeerd en onclert;eekend op heden den i5den October. 1909.
.
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TWEEDE ZITTING,
T7riidaq. 15 October. 1909.
De Moderator laat zingen Ps. 1.46: 1 en vraagt den Actuarius in het ge
bed voor to gaan.
Be Notulen van do eersto zitting ~vorden golezon. goedgokeurd en vol
gens wet door aT do loden onderteekend.
Be BB. Oudd.Ds. 0. A. Maeder van Wi,jnberg, J. J. Eksteen van
Pic~uetbeig 1 S do Wet van Mi ~ aT Nooid P
Swanepoel van James
town en 0. J. S. Lubbe van Clanwilliam (lienen hun Geloofsbrioveu in en
nemen plaats in do Vergacierini~.
Overgaande tot hot SdHE~r’. VAN WERKZAAMHEDEN. worth geiezeii do
rangseliikking van hot work zooals (1001 do
mmissie van Orcle voorge~telcl.
Do Yergadoring keurt do voorgestei(1o rangsehikkillg goed.
Het Rapport ~cüi den Actuarius Synodi komt for tafel, cii gelezen zijucle.
wordt bet volgende voorstol door i~. j (~ rpflff~1., geseconcleerd door Ds.
W A. Albeit ingediend : Be nitgave van het Korkeiijk Examen Boekje
worde gestaakt.”
Us. B. J. Pienaar. Rz., met Us. 0. F. 0. van Lingen client als Amende
ment in: “i)e Examen Papiereu worden. in de toekornst jaa.riijks in den
Kerkelijken Almanak gepubliceerd.”
Een tweede Amendement (loor Di.. J. R. Hugo cii .J. 0. Webor luidt
Be Examen Papieren zullexi voortaan in do Kericbode gepubliceerd
worden.”
Bij de stemming draagt hot voorstel do goedkeuring van de Vergade
ring weg; waarua hot Rapport met dank aangenornen wordt.
Ret Rapport van den iSeriha Synod? wordt gelezen en claclelijk met
dank aangenomen.
~p. 2.—NiekerksVoordat mcii. tot ‘t lezen van do verdere Rapporten overgaat stelt Us.
OOP.
0. J. Hugo, gesecondeerd door Us. J. B. Hugo, voor : “.Beschrijvingspunt
No. 2 worde in behandeling genomen voordat do Vergadering met do Rap
porten voortgaat.”
Bit worcit aaugenomen.
Bp. 2 is dus voor do Vergadering: Ten chicle tijd to besparen, zullen,
behalve in buitengewone gevallen, geexi godrnkte stukken. die moor dan 24
uren vóór do behancloling van do zaken. daarin voorkomende, in handen
van de leden geweost zi.jn. aan do Vergacleriiig behoeven voorgelezen to
worden.”
Us. J. B. Hugo stelt voor dat dit Bp. zal worden aangenomen. Bit
wordt gesocondeercl door Us. M. S. Baneel. Na korte discussie wordt ‘t,
echter, door do Vergadering verworpen.
Nu wordt gelezen het Rapport van den &riba van de Synodale corn
missie.
Rap. v. Synodale
Wat onder Nos. 7, 10, 20, 28, 33, 36. 4~, en 46 van dit Rapport voorkomt,
Commissie.
~vordt door do Vergadering besproken.
Sabbatsonthefli.
Be Commissie in No. 33 genoemd gooft, bij monde van den Prod. van
Stellenbosch, verslag van iietgeen door haar in dozen gedaan word ; waar
op Us. P. J. do Vaal kennis geeft. dat hij later een voorstel in verband met
doze zaak indienen zal.
‘L
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Naar aanloidiug van wat ondor No. 46 voorkomt cloet do Assessor hot
volgende voorstel :
No. 46 van hot Rapport der Synodale Commissie
worde in handen der Rechts Commissie gestelci ter overweging en voor
rapport.
Gesecondeerd door Ps. 3. H. van Wijk wordt ‘t door de Vergadering
aangenomen.
Do Moderator leest uitnoodigingen (a) van den Senaat vaii het Z. A. Ifitnoodigingen.
College, om do nieuwe College-Gebouwen te bezoeken, (b) tot bijwoning
van do Studenten Re-Tjnie te Stellenbosch. (e) van den Supt.-Gen. van On
derwijs, om eon Exhibitie van School-Hanciwerkon in do Stadzaal met eon
bezoel~ to vereeren.
Voorts best hij een verzoek van do “Prov. Synod of the English
Church” ; alsook van dc Cape Town and District Evangelical Church
Council,” om per deputatie do groete van genoomdo Kerken aan onze Ver
gadering over te brengon
Na do pauze besluit de Vergadering
(a) Aan Ps. J. W. L. I-Iofmeyr, Supt. van onze Arbeids-Kolonie to Eerep~aats in~ de
Kakamas, eon eereplaats in haar miclden to geven.
Verg. toegekend.
(b) Dc uitnoodiging van den Senaat van hot Z. A. College aan to nomen, en ~Jaandag o.k., to half-zos nrc, ‘s namiddags, do gebouwen to bezoe
ken.
(c) Be Deputaties van do verschillonde Kerken te ontvangen, on de
tijclsbepaling voor ontvangst in handen van do Moderatuur to laten.
Hot Rapport van de C’ornmissie inzake de Gonstitu tie der Synode kornt
ter tafel.
Gelezen zijnde, stolt do Actuarius, gesecondeercl door Ps. J. H. van Rap. Corn. re Con~
WTijk, voor : “Do Constitutie cler Synocle blijve onvorandorcl.”
stitntiederSynode.
Bit wordt dadelijk door do Vergadoring aangenomen.
No. 5 (b) van hot Rapport blijft overstaan, totdat hot Rapport over de
Fondsen zal worden behaudeld.
Ovorgaande tot do behandoling van de Beschrijvingspunton, komt aan
do orde:
1. “Met het oog op do besparing van do kosten der Vorgadoring, besluito
(10 Synode aan hot begin der Eerste Zitting: Dat bij allo stemmingon per
stembriefjes, do stembriefjes zulben worden nagegaan door tweo of meor
Scrutineers. door den Yoorzitter to worden benoemd, met vrijhoid, om zich
van do Vorgadering to verwijdoron, ten eindo zoo spoedig mogelijk, don
uitslag schriftelijk aan den Voorzitter mode to doeben.”
Do iuzonder—Ds. J. C. Trutor, gosocondoerd door Oud. J. B. Swart—
stelt voor, dat ‘t zal worden aangenomen.
Als Arnendement stolt do Actuarius met Ps. W. A. Alhoit voor: “Na
do bespreking van Bp. 1, stappo do Vergadering orvan af.”
Na korto discussie, waaraan dccl genomen wordt door Os. P. Marchand,
don Actuarius, Di. P. van Volden, on P. J. Pionaar, R.z., wordt hot Amen
dement aangononion.
2. Pit Bp. is reeds afgohandolcl.
3. ‘Do Assistont Scriba, indion benoodigd, wordo tolkens bij hot bogin
eoner Synodabo Vorgadering gokozon.”
Ps. P. H. Roux met Os. J. G. J. Krigo wib dat ‘t zal wordon aangeflO- Bp. ~Aanste1lingv. Ass. Scriba.
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Aan do discussie nemon vordor dccl Di. D. J. Pienaar, R.z.. M. Smuts.
J. C. Revneke, D. H. Cilliers, 0. F. C. van Lingen. Z. J. do Boor, J. C. du
Plessis, do Assessor en Ds. P. K. Albertijn, en Ondd. J. C. Sehoepers, Ii. L.
do Waal, J. 0-. Linclenberg en Prof. Moorrees.
l3ij do stemming verklaart do Vorgadering zidh hiertogon.
Bp. 4.—Grenslij4. “Do I-I.E. Synode roctificeero do omsehrijving van do gronslijnon
nen~iekerkshoop. tussehei~ do gemeoute Niekerkshoop on do gemeente Prieska, zoodat die
luide, overeonkomstig do bedoeling bij do sbiehtii~g der gemeente : ‘ Reeht
over Saxendrift. larigs do 0-root Rivior af tot bij hot Zuiclelijko hoekhakon
tusschen Hospitaal en l3lauwbauksfontein ; vandaar in een recite lijn tot
bij do plaats 0 346, clan verci or lallgs de 0-root Rivier tot bij do grensliju
tussehen Hay en Gordonia.
Do Vergadering neemt hot volgonde bosluit:
Do Kerkeraad van
Niekorkshoop wordo naar de botrokkono Ringeii vcr~vezon.”
Bp. &—Gem. Nie5. “Do FLE. Synodo voego do Gemeento Niekerkshoop bij den Ring van
kerkslioop.
Beaufort ; of, inclien dit onniogolijk is, dan beido do Gemeonten Niekerks
hoop en Prieska, bij don Ring van Colosberg.”
Hot hiergovraagdo wordt dadolijk naar oono Commissie verwezen.
Bp. 6,—Kerkelij6. “Elke Ringsvergacloring zal con Commissic bonoemon. aan welko do
eReisters,Kas- taak is opgedragen, inzage to cloon in do Korkelijko Rogistors. Kassabook
en anclero Boeken clor gemoente in wi~r midclon (TO Ring vorgadort, aismodo
om navraag to doon naar hare finaneioelo administratio on van clit eon on
ander rapport aan don Ring voor to loggen.”
Do iiizencler—Ds. A. F. Louw—loidt ‘t iii cii stelt ‘t, gosecondeorci
door Us. U. J. Viljoen, vóOr.
Onder de discussio, waaraan doelnemen Di. W. do Wet, 0-. F. C. van
Lingon, A. 0-. du Toit, P. J. Peroid, do Actuarius. U. Steijn, F. X. Roomo,
II. ~[cDona1d, J. F. Marais. A. J. van Wijk. H. P. van dor Morwe, J. 0.
Stoytlor, D. J. Pienaar, R.z., J. W. Louw on F. W. Gio, on Oudd. A. F. VII
joon, A. P. van Wijk en N. J. S. van der Merwe, komon do volgendo Amen
demonton ter tafel: (a) Van den Actuarius met don Scriba : “Bp. 6 wordo
met Bp. 49 naar eeno Commissie verwezen, om. na onderzook, der Verga
dering met advies to dienen” ; (b) van Di. D. du P. Steijn on I-I. P. van dor
Merwe: “Do Synode besluite dat do Financieolo booken vail elko gomeonto
jaarlijks door gokwalificoerdo Auditouren, mannen buiton doii Kork oraacl,
nagezien on goancliteordi zullen worden, on (Tilt do Ring hij olko zitting
hiernailr onderzook zal doen.”
BesluitrlBp. 6.
Hot oorsproiikelijko voorstol on hot tweede Amendomerit voorloopig
teruggotrokkon zijnde. wordt hot oersto Amoiidement bosluit dor Vorgado
ring, on do volgondo Commissieloclon boiioomd : i)i. A F. Louw. ID. dli P.
Stoijn, R. Barry, Oudd. A. C. Koch. Prof. Moorrees. 3. H. Hahlützel on do
Zaakgelastigde.
Verzoeken.
Nog wordt golozon eon vorzoek (a) van het Bostuur van hot B. on B.
Bijbelgenootschap, orn de groete van gonoomd Geuootschap aan doze Ver
gadering te brongon. Dit wordt toegestaan; do I)eputatio to worcien out
vangen op Zondingdag—(b) van do ~‘ Order of Good rIlon~plal.s.~~ flit vor
zook blijft overstaan.
Do volgende Commissiën worden bonoemd
Commi~siën.
Gommissie voor de Fondsen: Ond. Us. 0-. A. Maeder, Di. H. P. van der
Morwo, J. C. Trutor, D. H. Cilliers, A. Fauro, M. S. Danool. H. W. Geijor. J.
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D. Retief. J. H. Krige. W F. P. Marais, J. C. cm Plessis, en Oucid. P. Robert-k
son en J. J. Eksteen.
Reclits Commissje (Art. 88) Oudd. Prof. Moorrees. N. van cler Merwo,
A. J. Pienaar. J. C. Scheopers en Di. P. (1. J. Moiring. P. 11. Roux, 1). J.
Pienaar, R.z.. en P. Wi1eo~ks.
Besloten wordt 01) ~Ti.ijcTag’, doll 29sten dozer, geen zitting tehebben, ton Jubelfoest
oindo al do ledcii der Svnocle in staat to stellen hot Jubelfeest van hot Theol. Scm.
rI~heol. Seminarium to Stellcnbosch op dien dag bij to wonen.
Gedurende doze zitting neemt de Ouci. van Albertinia, G. Oosthuizen,
zijue plaats in.
Afwezig is goweest Ps. J. P. Retief.
Do Kiadnotulen worden golezen, en na hot zingen van Ps. 81: 6, wordt
hot dankgebed gedaan door Ps. 1-I. J. Pienaar.
Geresumoerd on ondortoekend op heden den l8den October, 1909.
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DERDE ZITTING1
1ilaandag, 18 October, 1909,
Na hot zingen van Ps. 100: 4 en gobeci door Ds. J. G. J. Krige,
worden do Notulen van do vorige zitting golozen, goedgekeurd en onder
teekend.
Di. J. M. Hofmeyr en J. 1-I. Malan nemon hunne plaatsen in.
Geloofsbrioven uit dc Gomeonten Grey Kork, Paterson on Tarkastaci
worden gelezen. waaruit b1i~kt, dat do Afgovaardigdon, die ter vorgadoring
versehonen zijn, namelijk : do BB. Oucid. J. A. Pietorson, J. C. Engoibroeht
en S. P. Bekker, ais zoodanig wettig gokozon zijn.
Do Prod. van Aliwal Noord meldt per brief, dat hij door huisolijke
omstanclighodon vorhindord is doze vergadering hij to wonen.
Ook wordt gelozon do Geloofsbriof van don Afgovaardigde van do
N.G. Kerk in do O.R.K.. den HE. Moderator, Ps. J. P. Kostoll, die hartoiijk
wolkorn goheeten wordt on eon oereplaats in do vorgadering ontvangt.
Voordat men tot do verdoro werkzaamheden ovorgaat, maakt do Af~terven van Ed.
Moderator melding van do tij ding Zaterdag 1.1. aihier ontvangon van hot J. H. Hofmeyr.
afsterven van den Ed. J. 1-I. Hofmeyr in London, en spreekt oen waar
deerend woord over do diensten door den overledeno godurendo zijn loven
nan Zuid-Afrika bewozen.
Oud. Prof. Moori’ecs. ondersteund door don Actuarius, dient nu hot
voi~onde voorstol in : Po 1-I E. Synode van dc N.G. Kerk in Zuici-Afrika
heett met diope droeflioid do tijcling vernornon van hot onvorwacht over
iijden van don Ed. Jan Hondrik Ilofmeyr, wiens hoengaan zij ccii on
herstelbaar verlies aeht voor goheol Zuid-Afrika, en besluit hare dccl
uem~ug per kabolgiam nan Mevr. Hof me r mode to deelen.”
Uaarop maakt hij in gevoelvollo woorden gewag van ‘t verlies door
ons yolk goloden door hot hoengaan van den overledene. en spreokt voorts
do ovortulglllg nit. dat Jan ilondrik I—iofmeyr nog zal voortlevon in do
gO(laClltdflis Vflfl hot yolk, dat \voet Zijfle groote fliflflflOfl 0~ pI’ijS to
stellen.
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Do ledon cler Vorgadering betoonen hun instemming met bet go
sprokene door op to staan.
1~ê ontvangen van
Be Moderator koudigt aan hot besluit van do Moderatuur in zake
Deputaties.
do veizoeken om Deputaties te oiitvangen : Die van do ‘ Prov. Syiiocl of
the English Church” 01) Diiisdag. 26 October, ‘~ morgens to half-twaalf
Ure, en die vaii do “Cape Town and District Evangelical Council,” 01)
Donderdag, 28 October, ‘s morgens to half-twaalf nrc. Aan de “Order
of Good Templars” worde geantwoord, “ dat ‘t niet gebruikelijk is voor
onze Synodle Deputaties van ancleren clan mm of moor kerkelijken aarcl
to ontvangen. Represontatios, per brief ons toogezonden, zullon, ochter.
do noodigo aandacht ontvangen.”
Degemeente GiIn zake do gomeento Gibeon, wordt voorgostold door Ds. J. C. Trutor,
gesocoudeerd door 1)s. W. do Wot: “Aangezion do stichtiug van do go
meento Gibeon, door do Synodo is goodgekeurd. zoo worde bosloten haar
bij do Synocle in to lij von cii bij den Ring van l3eaufort to voegen. Daar
de Predikant die aldaar arbeidt echter, op informeole wijzo is boroepen, on
wel geordend, doch riiet bovestigd word, worde ‘t dcii Ring vaii Boaufort
opgedrageu, in dezen overeenkomstig do Keikewet to handolen. Daar
de Predikant, echter, onder eon misverstand tor Synodo is vorschenon,
worde besloten hem recht tot zitting met adviseereude stem to ver1eenoi~,
do heffingen der gemeente door hem meegebracht to ontvaugeii en zijne
kosten volgons wet uit te betalen.”
Be Actuarius met Ds. W. Albeit wil, echter, dat dc inlijving van do
gemeenten in D.Z.W. Afrika in handen van eene Oommissie zal worden go
steld, die na onderzoek der vergadering met advies dionen zal.
Be Vergadering keurt dit laatste good en de zaak wordt in handen
van de Rechts Commissie gesteld.
Be Actuarius gooft kennis dat hij later voorstellen zal: “Bat bij do
plechtige Opening onzer Synode, volgens aloudo gewoonte, do gebruikelijko
uitnoodigingen zullen worden uitgezonden.”
Motie van Orde.
Als Motie van Orde stelt Ds. J. C. do Bruyn met Bs. B. Stoyn voor
“J3eschrijvingspunt 47(a) wordo uu behandelcl.”
Ep. ri vermindeBit wordt dadelijk aano’enomeu, en bet Bp. komt dus ter tafel: “ Om
rrn~ van da~ge1den~
do Synodalo Kas te genioet to konien, besluite do I-I.E. Synode, de Synodale
daggeldon to verminderen tot zeven shillings on zes pence (7/6) per dag.”
Bs. F. X. Roomo, die ‘t toelicht, stelt ‘t voor. Bit wordt door Oud.
J. 0-. Lindenborg gesocondeord.
Do volgondo Amendemouten worden ingocl.iond:
(ci) Van Ds. B. R. Hattiugli en Oud. P. Conradio: “Be dag- en mis
goldlen blijvon zooals die zijn, dloch do heffingeii voor bet Synodlale Foucls
wordon vorhoogd als voigt: Registratie, Boopsbodioningen op gowouen
tijd, tweo shillings, op buitengewonen tijd, vijf shillings. RogistratiO van
aangeuomou Liclmaten vier shillings, voor elken Lidmaat zoven-en-haif
pence.”
(b) Van Be. B. H. Cilliors en don Assessor: Bp. 47(a) wordo vorwezen
naar do Commissio over do Fondsen.”—
Ret laatste Améndlomeut wordt besiu~t dor Vergadering.
Aan de orde is nu:
Bp. 7.—Art. 73.
7. “ Be I-I.E. Synodo stelie hot tijdpork, waarovor do vragen in
Art. 73 worden gedaan, vast, als van 1 October tot 30 September.”

Dit wordt ingeleici door Ds. A. J. v. Wi~k, die, gesecondeerd door
Ds. J. ~W. Meyer, ‘t daarop voorstelt.
.Ds. B. ~S. Botlia met .Ds. C. Rabie heeft het volgende Amendement
“I)o H.E. Synode stelle vast. dat hot tijdpcrk, waàrovor dc vragen
in Art. 73 worclen gcclaan. zal zijii van 1 Juli tot 30 Juni.”
1)5. P. Meiriiig met Ds. C. H. Radloff heeft een tweede Amendement:
“Bp. 7 worde aangeiiomen met bijvoeging van de woorden, ‘met uitzonde
ring van de vragen rakendo financieele opgaven en statistiek.’”
Ret eerste Amenclement draag’t dc goecikeuriug der Vergadoring weg. Fesluit rê Art. 73.
8. “In Art. 73 (23) worde do tweede vraag veranclerd als volgt Bp. S (23).
‘Roeveel is in hot laatste jaar in uwo gemoento voor de Zeiicling-zaak
in het algemeen bijeengebraeht?’
Toegelieht door 1Js. B. H. Cilliers, worcit ‘t na korte cliseussie aan- Bes1t~it rè Art.
genomen met toevoogiiig van “ (a~ voor do plaatselijke Zending, (b) voor
de zending in het algemeen.”
l3p. 9. wordt voorloopig toruggctrokken, totdat Bpp. 60, 61 en 62
zullen worden behandeld.
Gelezen wordt hot Rapport:
(a) Van den Afo’evaardiode naar do Synode van de Ned. Rerv. of Ger. Verslagen van Af
Kerk in do Transva~l.
gevaardigdon.
(b) Van dcii Afgevaardigdo naar cle Synode der N.G. Kerk in de
O.R. Kolonie.
(c) Van den Afgevaardigde naar de Synode der N.G. Kerk van Natal.
Alle cleze Rapporten worden met dcii dank der Vergadering ont
vangeli.
Na ‘t lezen van cenigo kennisgevingen wordt eon voorstel, een Coin- Voorstel rê Spoor
missie te benoemen. om do Regeeriug te ontmoeten in zake de vroegere weg Conoessies.
Spoorweg Concessies aan ouze Preclikanton verleend, verworpen.
Na cle pauze wordt do Commissio, onder Bp. 5, benoemd. Zij bestaat B15.—Commissie.
uit do volgende leclen : Di. S. P. Malherbe, A. G. T. Venter, W. F. P.
Marais, J. II. Hugo en Ouci. J. M. Wessels.
10. Aanbevelingen van den Raad der Kerken.
Aanbevelingen v.
(2.) Be Raad bevelo de Kaapsche Kork aan, om aan do Kerken ~i1 ~euRaadclerKer
Natal, de O.R. Kolonie on rI~1ans~Taal do gologonhoid to geven, desverkie- Vertegeuwoo r di
zende, op het College Curatoren van het Theol. Seminarinin vertegen- ~ College
woordigd te worden.”
Bit wordt. op voorstol vail PS, J. C. de Bruyn en den Actuarius, aan
genomon.
(3.) “ Naar hot oordool van den Raacl behooren allo blanke Christelijke ~ezamen1ijk Zen
genootschappon gozamenlijk plannen to beramon, om het Zendingwerk ~
onder do heidonen in Zuid-Afrika en daarbuiten, zoo ver bet Britsch nootsobappen.
gezag zich naar hot Noordon uitstrekt, oiidor behoorlijke con~rolo en toe
zicht van bedoeldo Korkgenootsehappon en der versehillende Civiele
Adilninistratios van Zuidl—A frika goplaatst to krijgon.”
Bit wordt aangonomon met do volgencle wijziging :
in plaats van
Christelijke geiiootschappen woiden gesteid do woorden ‘Protostantsche
Korkgonootschappeu.’
Verder \vordt 01) voorst ci vaii (Ion Aetuari us met Ps. J. C. Trutor
bosloten dit punt zooals aangenonioii iiaar do Algomeeiio Zonding Com—
inissie to verwijzou. om daaraan govoig to gevon.
‘~

“
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I. Re Vereenigd Kerlcblcid.
(1.’~ Dat de clrie bestaaricle Kerkiiladen opgaan in één blad, hotwelk
hot gezamenlijk eigendom zal ziju van do vier Synoden en door baar zal
wordien uitgegeven.
Ds. H. Pi~’naar met Oud. J. 0-. Lindenberg stelt voor ‘ Over I, punt 1,
neme de Vergadering voorloopig goon besluit.”
Ds. F. X. Roome met Ds. P. H. Boux heeft hot volgende Amenclement
“Dc bespreking van dit punt blijve overstaan totdat de Vereeniging der
Kerken. ter sprake komt.”
De Vergadering besluit het dcci van het Rapport vail den Zaakge
lastigde, daarmedo in verband staande, to lezen ; hetwelk geschie.dt.
Een tweecle Amenclement, door Di. P. Meiring en J. W. Louw ingediouci,
komt nu ter tafel: ‘~ Do aaiibeveling 1. van den Federalen Raad over eon
Vereenigd Kerkblad worde aangenomen.”
Na toeliehting door den Zaakgelastigde en verdore discussie door Di.
A. 0. Murray, D. J. Pienaar, R/z., 0. F. 0. van Lingen, J. A. Koch, don
Actuarius, Di. D. S. Botha, J. P. Woihutor, A. F. Lonw on W. A. Aiheit,
wordt het tweede Amendement aangenomen.
Besluit rê Ver.
(2.) “Dat het nieuwe blad weke1i~ks verschijne, in formaat 13 x 84Kerkblad aanbev. duim, met ten minste 16 pagina’s leesstof ; twee kolommen op óén blaci
zijde, zijnde dc inteekening niet to bovengaande tO
Aaubeveliugen
(3.) “ Dat de volgencle rubrieken o.a. claarin behartigcl wordon : a)
3, 4 aangenornen. Korknieuws. b)
Inleidiugs Artikel. c) Zencling Nieuws. d) Kiouiok
e) Kinderdeel. f) Preek. g) Biografie—ook van levonclen. h) Nocrologio.
i) Onderwijs en Opvoeding. k) Officieele Beridhten.
(4.) “Dat, zoo mogelijk, hot Blaci geIllustreerd zij
Deze pui~teil worcien daclelij k door de V orgadering aangenomen.
Red teur v. Ver.
(5.) “Dat eon Redakteur aangesteld worcie tegeu een salaris. zuilende
hij een predikant zijn.”
Dit worcit aangenomen met toevoeging van de woorden “bij voorkour”
vóór “een predikant.’
Aanbev. 6, Corn.
(6.) “ Dat ecu Commissie van Toezicht, bostaande uit 7 ledon, ovoi~ hot
van Loeziclit.
Blad door don Raacl cler Kerken benoemd worcio (niet noothvonclig uit zijne
leden), die dcii Redaktour aanstellen en hem met raad clienen zal on voorts
in voorkomendle aanstellingon en uitbreiding, enz., van hot werk Optrodldil
zal.’
AdministratieVer.
(7.) “Dat, in geval er eon tekort zij, dat proportioned naar getalsterkte
Kerkblad.
der Kerken tussclien ze verdeeld worde, doch dat eenig batig saldo door
de Commissie van. Toezicht geaciministreerd worcie ten laste van hot J3lad,
tenzij do Raad der Kerken van tijd tot tijd daarover anders beschikke.”
Ook deze t~tee punten worden dadelijk besi uit der Vergadering.
(8.) “Dat ‘t aan do Commissie van Toezicht opgedragen worde do Pro
Aanbev. 8, Drukpors.
Ecciesia Drukkerij of ecu andere Drukpers aan to koopeii, zuilendo do
koopsom proportioned tussehen do K orken worden verdeeld.”
Oud. Prof. Moorreos met Ds. D. J. Pienaar, R/z., stoit voor: “Punt 8
worde geschrapt.”
Ds. P. Meiring, gosecondeord door Ds. A. 0. du Toit. heoft het voL
gende Amendement: “ Ret worcle aau (10 Commissie van riloozicill; Op~0~
clragen, na onderzoek, inclien zij zuiks wenschelijk acht, ecu 1)rukpors aau
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to koopen, zullondo do koopsom proportionool tussehon do Kerken worden
vordeold.”
Dit punt is nog ondor behancleliug, als ‘t tijd is to sluiten.
Afwozig zijn goweest: Di. G. J. Hugo, R. MacDonald, J. S. llamiian.
J. B. Louw on (Jud. Us, G. A. Maeder, laatstgonoemclo twoo wogons krank
Iieid.
Na ‘t lozon van do Kiacinotulen worcit Gez. 83 6 gozongen en hot
dankgebed godaan door Us. 0. Rabie.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l9den October, 1909.

VIERDE ZITTING~
Dinsdag, 19 October, 1909.
Do Voorzitter laat zingen Ps. 25: 2. waarna hot gobed gedaau wordt
door Us. G. du Plessis.
Do Notulen dor laatste zitting wordon gelezon, on goodgekeurd zijndo,
ondertookend.
Be beliandeling van I. (8) wordt voortgezet door Oud. Prof. Moorrees, dio Aanbev. 8 rê
bij do smiting van do vorigo zitting nog aan hot woorci was.
Drukpers.
Op eon wonk van Ds. W. A. Aihoit, brongt Us. P. Moiring do volgeride
vorandoring aan zijn Amendomont, gistoron ingodioncl, aan, dat nu best
Dat ‘t aan do Oommissio van Toezicht to zamon met do Kerkokantoor
Commissie opgedragon wordo. na ondorzook. on zoo ‘t hun wonscheli.jk
voorkomt, eon Drukpors aan to koopon. zullondo do koopsom proportionoel
tusschen do Korken worcion vorcboelcl.”
Na vordere discussio door Di. F. X. Roomo, D. J. Piouaar, R.z.. D. S. Besluit rê Druk
Botha. A. F. Louw, on Oudd. B. Pionaar, W. U. Stoijn on C. Cootzoo. Wordt pers.
hot oorspronkelijke voorstol aangenomen.
Do Actuarius met don Assossor ste~t daarop vóór : Ret worde aan do
Commissie van Toezicht in ovorleg mot do Kerkokantoor Commissie opge
dragon, om het Veroenigd Korkblad op do voor do Kork moost veiligo on
voordcehge wijzo te pubiiceeroi~. zuilondo do kosten proportioned tusschen
do Kerken wordon vordoold.”
Met vorlof van do Vorgadoring wordt hot voorstol. ochtor. kort daarna.
voorloopig toruggotrokken.
Us. F. X. Roome gooft kennis. (lat hij morgen namiddag om revisie van
hot besluit gisteron gonomou re Vereonigd Kerkblad—par. 1—zal vragon.
Do Geloofsbriof van do Afgevaard~gcben van de Ned. fiery, of Gor. Geloofsbrieven.
Kork in Transvaal—den H.E. Moderator, Ds. U. Bosmau. en den fi.E. As
sessor, Us. U. P. Ackorman—wordt gebezon.
Do Moderator, Us. Bosman. die bogenwoordig is. wordt wolkom gehoe
ten en ontvangt ecu eeroplaats in do Yergadoring.
T.—(1O.) “Bat do naam van hot Blad zal zijn: ‘BE KERKBODE.’
(11.) “ Dat (bat Blad aan do Kaapstad uitgegoveu zal wordoii.”
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(12.) “Dat (be cerste Commissie Vail Toezicht zal bostaan nit:
Primarii.
Secu1?di.
Ds. 13. P. J. Marchand,
.Ds. J. clii Plessis.
P. G. J. Mcirin~.
D. J. Marchand.
Prof. Marais.
Prof. Muller.
PS. J. B. Kesteil.
Ps. P. Boslioff.
Paul NoL
J. M. Louw.
Be hr. G. van Iloerdo.
Do hr. T. Hofmevr.
hr. G. M. Hofmovr.
hr. J. ii. Conradie.
Doze clrie p~inton wordon dadolijk door do Vorgacloring aangenomen.
TI. RE EENv0RMIGHEID VAN BE KERKELIJE REGISTERS EN VORMEN:
.,

.,

..

Kerkelijke Regis-’
ters en Vonrjen,

1. “Dat do verschiliende Yormen voor Registers on Vormen door
do Aetuarii der Cefedereorde Kerken aanbevolen, zooals door
don Raad gewijzigd. aan de Synoden ter good- of afkeuring
wordeii voorgeiegd.”
Bit worclt aangenomen. In den vorm van Geloofsbrief, ochter,
worcien do woorden : ‘~Voorzittor cbs Kerkoraads” woggelaten.
Na do pauze neemt Ds. G. S. Malan zijne plaats in. Do Moderator best
ecu telegram van don N. W. Zoiiding-Ring der Vergadering Gods zegen
toebic1de~de.
II. 2, 3. 4. 5 van do Anubevelingen van den Raad der Kerken worden
cladelijk goecigokeurd.

III. AANGAANDE VEELwIJvERIJ.
Veelwijverij orider
“ Beze Vergadermg is
van oordoel : (1) dat do veelwijverij cbor
de heidenen.
i~oiclei~oi~ oeno schrikkolijke zondo is, die in dc gomeente des
Hooroii niot mag gedoogd wordon ; (2) dat geono porsonen uit
bet heidondom, die in doze zondo blijvon, tot do gomoente des
1-boron mogen wordon toegolaton ; (3) dat porsonon uit het
hoidoncbom, die zich aan doze zondo schuiclig maken en toch
met ernst naar toelating tot do gorneonte dos boron zoekon,
met voorzichtighoid~ geduld en volharcbing, behooren oncbor
wozon to wordon, totdat zij door Gods gonadige working ortoe gobracht worden met dit hoidensch euvol gohoel to broken.”
Ps. I). S. I3otha, gesocoll(boor(l door Ds C. Rabio, stelt voor: “Doze
\Torgadoring voreonige zich met hot ge~oelon van don Raad dor Kerken
over do veelwijverj uitgegesprokcn.”
Ps. B. J. Pionaar, R.z.. met I)s. M. Joosto, hooft als Amondemont: “Be
vrouwon van polygamistou mogen wordon toegolaten tot do Aannorning
on tot den Poop ; maar cbit wordt aan (be piaatseh~ko overhecben dor Kerk
gelaten to beslisson ondor welko omstandigheden zij tot don Poop mogen
worden toogelaten.”
Afgev~ardigde van
Voordat men met do verdero behan doling van cbit punt voortgaat,
Ds. J. D. wordt aan den Afgovaardigde van do Synode der N. G. Kork in do 0. R.
Koionio—den H.E. Moderator, Ps. J. P. Kesteli cbo gebegenhoicb gegevon
do Vorgadering too to sproken.
Baarvan gobruik makeiide, getuigt doze Brooder, dat ‘t horn eon grooto
ocr en vreugde is do groete zijnor Kork tot ons to kunnen overbrongen.
Voorts deobt hij mode. dat do Kork do9r hem vortogonwoordigd op gooste
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lijk en tijdelijk gebied vooruitgaat. ‘t Is ecliter. niet alles voorspoed. Do
noodzakelijkheid is ontstaan een Arbeids-Kolonie to stiehten met het oog
Op de arme blanken. Wat do Opvoocling aangaat, do twee iandstalen heb
ben absolunt gelijke roehten, en ruime gelegenheid wor(lt gegeve1l voor
Goclsdienst-onderwijs. vooral op de buitonschoien. Ret Binnen.— en BnitenL
Zeimclingwork bloeit, Ret besluit, do organisehe eenheid der Kerken goeci
keurende, werd met eon groote meerderheid aangenomeim. Hij eindigt met
de groete zijner Kerk tot ons over to brengen en ons Gods zegen toe to
bidden,
Op verzoek van den Moderator antwoordt do Actuarius in naarn cler
Yergaderin~ ‘t Is hem eon groote vreugde den Broeder te begroeton als
vertegenwoordiger van do Kerk die wij nog altijd liefhebbeu. Hij wijst
op do oorzaak, die aanieiding goworden is, dat de Kerk van Oranje zich
van ouze Kerk heoft moeten losmaken—op hot besluit door ouzo daarop
volgendo Synode genomen dat Deputaten over en weer zullon worden ont
vangen—dat do band heden nog even innig en hecht is—verblijdt zich over
den spoedigen groei op tijdelijk en geestelijk gehied—vraagt hem de groete
der moeder aan de dochter over te brengen, en haar van onze voorbede to
verzekeren.
Be Vergadering betoont hare instemming met hot gesprokene, door het
opstaan van al do loden, waarna do Moderator Ps. 134: 3 der Kork in do
0. R. Kolonie laat toezingen.
Be bespreking van III. aangaande veelwikerij—wordt nu voortge
zet door Di. A. C. Murray, 0-. F. C. van Lingeim, den Assessor, Di. D. H.
Cilliers, P. K. Albortijn, J. W. Louw, J. R. Albertijn, Sr., J. 0-. J. Krige, W.
A. Alheit, W. A. Joubert en Oudd. Piotersen, C. J. van Pletzen en A. P.
Pretorius.
Do Assessor ondersteund door Ds. A. C. Murray heoft oen arnende
ment: “III der Aanbevelingon van den Federalen Raad worde verwezen
naar do Algorneone Zonding Commissie, om in voorkornende gevallen naar
bevind van zakon to haudelen, totdat men na. in dezen door onze Zende
lingen of langs anderen wog, behoorlijk te zijn ingolicht, kan goraken.”
Eij do stemming worcit hot voorstel, met 11$ stemmen vóór en 99 Besiuitr~ Veelwij
tegon, aangenornen.
verlj.
IV. “ Bat, aangozion do wetton rakoudo hot huwelijk in do ver- No. IV, der. Aan
sehilloncie Koloniën, niet in alTo opzichten clozolfclo zijn, en,
aangezien zich oen go-v-al kan voordoen, waarin oen P~~oofl, van gescheiden
die wegens overspel door horn of haar gepleegd wottig geschoi- overspeligen
den is, na radikale vorandering in het leven weder huwen wil,
zoo is doze Vergadering van oordeol, dat do zaak door doze
vraag aan do ordo gosteld, moot ge1ato~ worcleu in handen dies
Loeraars, (lie, met iuachtnemiiig der wotten, waaronder hij
staat, on hot gebruik van eigo~o discretie, naar goedvindon
zal handelen.”
Ds. D. S. Botha met Oud. A. F. Viljoen stelt voor: “Doze Vergadering
is van oordoel dat hot huwelijk aan een persoon, die wegens overspel door
hem of haar bedroven wettig gesoheidon is, imiot Korkelijk bovestigd mnag
worclen.”
Ds. J. H. van Wijk, ondersteund door Us. J. C. Reynoke, wil dat wat
onder IV voorgosteld wordt, zal worden aangenomon.
Do zaak is nog ondor besproking als ‘t tijd is voor do sluiting.
ci
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Afwezig zijn geweest : Di. S. W. Pienaar, J. B. Louw, on Ouci. Ds. G.
A. Maeder, laatstgenoernde twee wegen s krankheid.
Na hot lezen van do Kiaduotulen wordt Ps. 25: 4 gezongen, en hot
dankgebed gedaan dOOr Ds. Z. do Beer.
Geresumeerci en onderteekend op heden den 20sten October, 1909.

VIJFDE ZITTING1
TVoenscla~~, 20 October, 1909.
Na het zingen van Ps. 81: 6 en gebed door Ds. C. B. Barn, worden do
Notulen gelezen, en goedgekeurd zij nde, onderteekend.
Eon geloofsbrief onderteokend door den Kerkeraad van Darling wordt
ontvangeu, on, in orde bevonclon zijncle. neornt Oud. C. I. Duckitt zijne
plaats in.
Ds. J. B. Hora1.~ geeft kennis, dat hij morgon namicidag om revisie vra
gon zal van hot besluit over 111—A anbevelingen van don Federalen Raad
—genomen.
Ann de orde is nu het Broederlijk onderhoud.
Be Moderator laat zingen Ps. 25: 6, best Ps. 90: 10—17, Ps. 127, Luk. 18:
15—17, en vraagt daarna Ps. P. Pienaar in hot gebed vóór te gaan.
BroederfljkonderRet onderwerp is: BE Z0NDAGSSCH00L. Be eerste Referent, Ds. P. K.
bond.
Albertijn, spreekt over de vraag: Roe liet kind te vormen tot een nuttig en
werkzaam lid van de Kerk van Christus.
Do tweede Referent is Ds. B. F. Malan, die over do Ori,anisatie van de
Zondagsschool spreekt.
Do derde Referei~t, Ps. I. F. A. do Vilhiers spreekt over bet Dod van de
Zondagsschool, narn., do bekeoring van hot kind.
Hierna wordt gezongen Gez. 97: 1, 2.
Ps. A. F. Louw als vierde Referent spreek~ over Ru/ten Zondagsscholen.
Verseheideno loden der Vergadoring nemen dod aan de bespreking van
het Onderwerp.
Do Moderator iaat daarop zingen hot iaatste vers van Gez. 97. en vraagt
Ps. 0. Murray ñiet gebed to sluiten.
Na de pauze is do bespreking van IV—Aanbovelingen van don Fede
ralen Raad—aan do orde.
Besluit rê No. iv.
Hieraan nomen dccl Ps. W. A. Albeit, do Actuarius, de Assessor, on
der Aanbevelingen Oudd. J. 0. Lindonboro’. J. 0. Olivier on Prof. Moorrees. waarna hot Amen
v. d. Fed. Ra~d.
demont aangenomen wordt.
U~Statns der ZenV. “Dat niemancl tot den Status van Zendeling toegelaton worde (lie
delingen.
niet cone theologiseho opleicling genoten heeft in ecu erkend Seminarium
of OpleidingsschooL”
Voorgesteld door Di. P. S. Botha en J. W. Louw, wordt ‘t na korto dis
cussie, door de Vergadering goedgekeurd.
No. VI, rê ZenVI. “Bat do Synoden der Gefedereorde Kerkon, ieder eon Cornmissio
ding onder Israel. vertogenwoordigende die Kerk, zal benoemen, om in samenwerking met die
Commissie der Ned. Herv. of Gor. Kerk van Transvaal do Zending ondor
Israel to behartigen.”
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Op voorstel van Di. W. A. Aiheit en J. C. Roynelce iieomt do Vorgado-.
ring dit aan.
VII. D~it Emeriti. ah~ctreclene en gesehorste Predikanten on Zendo- No.VII,rèontsla
hngcn, of die om andere reclenen nit do bediening zijn. zullen staan oncler Zendelingen. en
do wetten on bepa1inge~ì dier Kerk oncler welker ressort zij woonachtig zijn
of tijclelijk vertoeven.”
Op voorstel van Ond. Prof. Moorrees. gesecondeerd door Ds. W. A.
Alheit, wordt dit punt miar do Commissie van Revisie verwezen.
VIII. “Do verschiliènde Synoden nemeii in ernstigo overweging de No. VIII, r~Ge
vraag, of do tijd niet geko men is voor dc stichting eener g’emeenschapped1~p~i1jk
lij ke Normaaiscliool ten opleithng van onclerwij zers.
Ds. D. F. Malan thont hot voigende voorstel in : “ Op do vraag door
den Raad dor Ned. Gerc’f. Kerken voorgelegcl of do tijd niet gekomen~ is
voor do sticliting cener gemoensehappelijke Normaal School ter opleiding
van onderwijzers. besluito (10 Synocle bevestigonci to autwoorden en drage
aan genoemden Raad op. om do zaak verder to onclerzoekeu en eon bore
deneerci voorstol voor do voigende Synocie to leggen.”
flit wordt gesecondeerd door Ds. J. MT. Louw.
Do Assessor met 1)s. J. C. Reyneke stelt al.s Motio ~ an Orcie voor. dat
doze zaak zal biijveii overstaari, totdat hot Rapport over de Normaalschool
zal worden behaiideld.
Do Vergadoring ncemt deze motie ann.
Ds. F. X. Roome. the gisteren kennis gegoveil heeft. dat hij liedon oni
revisie van hot besluit re Vcreenigcl Kerkblacl zal vragon, ontvangt verlof
zijne aanvraag om revisie terug to trek1~en.
J3eschrijvingspunt 11 is nu aan de orde “ Aauboveling van do Corn- Bp. 11, rê Kerk
missie van (ion Raad der Kerken in zake Kerkveroeniging.”
vereeniging.
liet Rapport van de C~o’inmissie van den Road der Ned. Ger. Kericen van Rap. v. Corn.
Z. Afrika, in zake Kerlcvereeniqing komt ter tafci.
Raad der Kerk r~
Ds. D. S. Botha met Ds. C. Rabie stelt voor dat 1. zal worden aangeno Vereenioing.
men.
Eij die stemming verklaart do Moderator, dat do overgrooto meerder
heid or voor is.
Daar ‘t, echter. blijkt dat or eon misverstand was~ WOrdtt do zaak woer
voor behandeling opengezet.
fls. U. S. Botha. gesecondeerd door Os. C. Rabie, stelt nu voor: “I—dat
do Orgallisohe Vereenfging dor Ned. Gor. Kerk in Z. Afrik (Kaap Kolollie),
cier Ned. Ger. Kork in do 0. R. K. (Vrijstaat). der Ned. Gor. icerk vali
Natal, on der Ned. Herv. of Ger. Kork van Z. Afrika (Transvaal) wensche
lijk is.”
Do Vergadering besluit do geheele zaak in Comite-Ueneraal to behan
delen.
Aan do discussie nomen dccl Di. J. MT. Louw. J. C. Truter, MT. A. Alheit.
Oid. H. do Waal en Ds. D. J. Pienaar, R.z., die nog ann het woord is, als ‘t
t~jd is to acijourneeren.
Afwezig zijn goweest: Oudd. van der Heever, G. A. Maeder en Os. J.
D. Louw, laastgenoemdo twee wegons krankhei(l.
Na hot lezen cior Kiaduotulen en hot zingen van (loz. 68 : 1. doet i)s.
MT. do Wet hot dankgobed.
Goresumeerd en ondorteokond op lioden den 2lsten October, 1909.
.

-
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ZESDE ZITTING1
Don derdaij, 21 October, 1909.
Be i’Joclerator iaat zingen (4ez. 2 : 4, en vraagt Ds. W. F. Louw in het
gebed voor te gaan.
Daarna worden de Notnien van de vorige zittiig gelezen. on goedge
keurd zijiide, onderteekeud.
Be Predikant van Jamestown, Us. W. L. Eaton, neernt zijne plaats in.
Corn. R~i~
en
Tot leden cler Commissie voor Reis- en Verblijfkosten worcien benoemd
verb1ijfk~sten.
Di. J. U. Retief, A. B. Cilliers en 0-. Rudman.
Be Actuarius geeft kennis, dat hij later een voorstel indieiien zal oni
trent de publicatie van het Vereenigd Kerkblad, waartoe door de Synode
besloten is.
Us. U. J. Pienaar, R.z.. die gisteren bij hot adjournernont nog aan het
woord was, hervat do discussie over “de wenschelijkhoid van cone organ
ische vereoniging der Kerken.”
Hij wordt gevolgd door Us. P. 0-. J. Meiring, J. R. Aibertijn, Sr., B. 0-.
Malan, P. H. Roux, J. A. Koch, D. Viljoen, P. J. de Vaal, P. K. Albertijn,
B. R. Hattingli, H. 3. L. du Toit, R. MacDonald en Oucid. J. C. Truter, 0.
Coetzee, J. 0. Scheepers, M. C. van Tondor, J. 0-. Olivier.
Na de pauze spreken Di. C. Rabie, S. P. Fouché, H. J. Pienaar, 0-.
Murray, A. B. Cilliers, W. de Wet, C. D. Barn, A. 0. du Toit, J. H. van
Wijk, D. Wilcocks, Z. de Beer, E. Uommisse, B. H. Ciliiers, A. J. Popler, de
±~ssessor, Us. M. C. Mostert, en Oudd. A. F. Viljoen, J. Rossouw en MT.
Steenkamp.
Een schrijven van de Presbyteriaanscho Kerk, Kaapstad. wordt gele
zen, verzoekende per deputatie do groete van genoernde Kerk aan deze
Vergadering to mogen overbrengen.
Hot verzoek wordt toegestaan, en de tijdsbepaling in handen van de
Moderatuur gelaten.
Oud. J. 0-. Lindenberg geeft kennis, dat hij morgen zal voorstellen
“Daar V. van de Aanbevelingen van den Federalen Raad—re Status van
Zendelingen—door deze Vergadering aangenornen is, words Art. 251 her
roepen.”
Voorstelr~ College
Oud. Prof. Moorroess geeft kennis van het volgonde voorstel : “ Hot
~uratoren v. Iheol worde aan do Commissie over het Theol. Serninarium opgedragon eon vóor
stel aan do Vergacloring vóór te leggen, ton einde offekt to geven aan hot
besluit naar aanleiding van Aanbeveling 2 van den Raad dor Korken, go
nomen.”
Afwezig zijn gewoest Us. J. S. Haurnan en Oud. Us. 0-. A. Maeder,
laatstgonoern do wegens krank heid.
Be Kiadnotulen golezen zijndo, wordt Gez. 62: 9 gozongen, en hot
dankgebod godaan door Oud. W. J. van der Merwe.
0-erosumeord en ondertoekend op heden don 22steii October, 1909.
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ZEVENDE ZITTING.
Vrijda~,, 22 October, 1909.
Do Moderator laat zuugon Gez. 1 : 3 en vraagt daarna Ds. A. F. Louw
in hot gebed vooi~• to gaau.
Nadat do Notuien ge1eze~i en goedgekeurd zijn. wordou zij (TOOr do
leden van do Mocleratuur onderteekend.
Do volgende Oomniissiën worden benoemd
Dc Uommis$ie over de Zeiidi~ig: Di. C, F. Leipoldt, F. X. borne. C.
Rabie, A. F. Louw. P. J. Pienaar. J. M. I-Iofrneyr, J. C. du Plessis, on Oudd.
J. C. Schoepers, en ii. P. van Hcerdeii.
Dc Uommji’sje over lid ~Iheol. Seminarium : Di. J. W. Louw, H. J. L. dii
Toit, P. J. de Vaal, J. U. do llruijn, 0. J. Hugo, C. B. Barn, E. Dommisse, en
Oudd. B. Pienaar. C. Coetzee.
Dc Uommiissie ovel’ de Normaul School: Di. 0. Murray, J. C. Truter, J.
0. Steytler, A. M. McGregor. Z. J. do Beer, J. H. van Wijk, J. A. van Blerk,
en Oudd. P. 0. van 11. Tulleken, M. J. Marais.
Dc Gommisde over Oproeding: Di. W. A. Joubert, A. J. Pepler, B. Comrni~si~n,
Haarhoff, J. Murray, J. R. Hugo, D. 0. Malan, B. R. Hattingh, en Oudd. J.
0. Lindenberg. 0. Viljoeii.
C’omiiiiss~e voor den Herderii~jken Brief: Di. J. B. Albertijn, Sr., 0. S.
Malan en J. D. Horak.
Do Vei~gaJei’ing k curt doze benoemingen goed.
Ds B. J. Picnaar, R.~., diont nu hot volgencle Amendement in: A ange- Kcrkvereeni~iiig.
zion do zaak der Kerkvereeniging voor velen onoplosbare bozwaren heeft,
zoo besluite deze Vergadering do gansche zaak tot do aanstaaude Synodo
nit to stellen.”
Dit wordt gosecondeerd door Oud. L. J. du Preez.
Do thseussie over hot punt nog onder behandeling wordt voortgezet
door Di. 0. F. C. van Lingon. F. X. Roome. J. 0. J. Krigo, den Actuarius,
hi. B. F. Malaii. J. C. Reviìeke. en Oudd. W. D. Steiju, Prof. Moorrees, J. 0.
Lindenberg. en C. J. Duraiid.
Na die pauze gaat do Vergadering over tot do stemming. iiadat nan I)s.
B. S. Botha go1egenh~id tot repliek was gegevon.
Ret amendomont word verworpen, stemmende 34 ervoor on de moor- Bes1ui~ ~ Kork
derheid er tegen. Hot voorstel wordt met eon groote meerderlieid aaug’e- vereeniging.
nomori, verkiarende 32 zich ertegen.
Aanteekeniiig, dat zij in do rniiidcrheid gostemd hebben. wordt go
vraagd door Ds. W. J. Conradie en Oudd. N. A. J. van Rensburg en 0. J. S.
Lubbe.
II. Bat do Vereoniging onder do volgonde bopalingen behoort plaats
to hebben
1. Dc miam dor \Tereonigdo Kork zij : Dc Nederduilsche &erefbrmeerde
van Zu id-Afi’ika, bestaande uit de Nederciuitsche Gei’eforrneerde en
do Nodorduitsche Hervormde of Gereformoerde Gemoenten. (lie thans tot
haar behooren of later behooren zullen.”
Ds. P. 0. J. Meiring. gesecondeerd door Oud. Prof. Moorrees, stelt voor
Be H.E. Synode neme II, 1, van hot Rapport nan.”
.~
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Oncler de discussie komen do volgende Amciideiiiciitcii tei tafel
Van Us. J. C. Truter, ondersteund door Us. U. J. Pienaar. R.z., “II, 1
worde als volgt gowijzigd : I— Dc naain cler Kerk zij : De Nederduitsohe
Gereformeerde Keric van Ztdd Afrika JJ.—Zij bestaat uit do Nedorduitschc
Gereformeerde en do Nederduitsehe Hervormde of Gereformeorde Gemeen
ten, die than~ tot haar bohooren of later behooren zullen.”
Van Us. J. fT. van Wijk met Us. 0-. Murray: “Do offleicolo naaui der
Kerk zij zooals aaugegeven door den Raad dor Kerken en worde alzoo op
genomen in do Concept-Wet door hot Parlemont to worden gepasseerd met
ecu Nota Bene dat voor Officieele documenten do iiaam Nede]-duhtsclie Gere
form eerde Kerk van Zuid-Afrika genoogzaam z al zij ii.”
Besluit rC na~un
Do moercierheid cler Voro’aderino verklaart zieli voor dit laatste Amen
der Ver. Kerk.
dernent.
Us. 0-. F. C. van Lingen gooft keniiis dat hij later protest tegeii cut go
nomen besluit schriftelijk indionen zal.
~CC~st~tutie der
Ii, 2 : “ Ret bestuur der Vereonigde Kerk boruste bij Kerkeradon.
Ringen en cone Synode, met dien verstande, dat do Synodo samengesteidi
zal wordon uit alle dienstdoendo Prodlikanten on éón Oudorling uit elko
gemeento.”
Us. J. 5. Hauman met Oud. U. J. Schoeman stelt voor, dat dit zal wor
den aangenomen.
Daarop worden do volgondo Amondonienton ingodioiid
(a~ Door Di. B. R. Hattingh on S. P. Fouchè: “Do H.E. Synode iienie
II, 2 re Kerkvoreoniging aan, met clien verstando, dat ‘t niet veranderd zal
kuniien worden dan door minstens drie-viordon dor loden van (10 Syn ode in
ccii wottig geconstitneerde Vergadering.”
(b~ Door Di. H. J. Pienaar en J. A. van Z. Viljoon: “Hot Bostuur der
Veroenigdo Kerk, beruste bij Kerkeradon, Ringon en con Synodo. met (lien
verstande. dat do Synode samengestold zal worden uit allo dicnstdoende
Prodikanton en één Ouclcrling uit elko gemeente ; cloch indlien do Alge
moono Synodo mag worden verkleind dat dan Provinciale Synodon zullon
wordeii govormd.”
(c) Door Oudd. N. A. J. van Rensburg en 0-. J. S. Lubbo: “Do woor
don ‘nit alle dienstdoende Predikanten’ worden woggolaten en in plaats
crvau gcstold ‘ één Prodikant en één Ouclorling.’
Aaii do discussie nemen dod Di. Z. do Beer, W. A. Allicit, J. R, hugo,
U. S. Botha. do Scriba, do Actuarius, Oucl. IT. do Waal.
D~. P. H. Roux is nog aan het woord als ‘t tijd is to adjourneeren.
lirief v. ChrisGolezen wordt eon brief, onclerteokend Mevr. Stakesby-Lewis, namens
telijke Vro,iwen. eon aantal Christelijko vrouwen in do stad, verzoekenclo dat eon Doputa
tic zal wordeii ontvangon, om do zaak van do toenomende dronkensehap
voor do aandacht dozer Vorgadoring to brengon.
Bosloton hierop te antwoordon in denzolfdon geost als aau do ‘ Order
of Good Templars” is geschied.
Afwozig zijn geweest Di. J. U. Retief, L. M. Kriol, C. D. Bani en Oud.
Us. 0-. A. Maedor, Iaatstgenoemdo twoo wegons krankhoid.
Na ‘t zingon van 0-ez. 3 2, wordt hot dankgobod door Us. J. P. Burger
godaan.
0-erosumoerd en onderteekend op hedon den 25stoii October, 1909.

Re Naam der Vereonigde ICerk.
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ACHTSTE ZITTING
.Maandaq, 25 October, 1909.
Na ‘t zingen van Ps. 8-I 3 cii gebed door Ds. A.. G. dii Toit. worden do
Notulen van do vorigo zitting gelezen. cii na goedkeuring. onderteokend.
Eon telegram wordt gelezen van Ouderliug Van dor Merwe van Strij
clenburg (icr Vergaderirig Gods zegen toebiddende.
DL A. F. Malau en S. W, van Nickerk nemen liunne piaatsen in.
Ds. D. F. Malaii geeft kennis. dat hij orn revisie zal vragen van hot Verzoek revisie v.
besluit omtrent den naam van do Vereenigcle Kerk, en wel, indien moge
ii~k. voor hot Comité-Generaai opgehevcn wordt.
Ds. A. McGregor zet do discu~sic over II. 2 voort. Hi~ wordt gevolgd
door: Di. D. S. BotIia, .1. 0. Perold. ii. Pienaar, J. P. Woihuter. P. G. .T.
Moirmg. J. A. Koch. P. Peroid. J. W. Louw, II. MacDonald. S. W. van Wijk.
A. C. Murray, A. F. Louw, W. F. Louw. J. D. Horak, J. R. Hugo. B. Mar
cliand, en Oudd. Prof. Moorrees. G. J. van Wijk. J. G. Lindenherg. J. C.
Truter, H. L. do Waal.
Onder do discussie besluit de Vergaciering met eenparigo stem men do
woorden of oud-ouderling’to voegen achter do woorden ‘één ouderling’
in voorstel en amendementen.
us. I-I. Pienaar brengt met toestomming van zijn seconclant eon kloiuo Wiizigiii~ii~
veranderung aan het Amendemont, door hem ingediend. door toovoeging ~ Constitu
van de woorden “doze Synode bevele aan.”
Bij do stemming worden do clerde en eerste Amendementen met eon
grooto meerderhejd verworpen.~vereenj~t het tweede Amendement 118
stemmen op zich. en verkiaron 161 zich voor hot voorstol, dat nu beshuit
(icr Vergadering wordt.
III : Dat over do Fondsen beschikt zal worden als volgt
1. ‘~ Do voigendle Fondsen worcien ineengesmolten, met inachtnoming
van bestaando reglementen en overeenkomsten. to weton
(a) J)e Synodale Foiidson der vier Kerken
(b) 1)e Zending Fondsen~ met bepaling van wat tot (10 verschiUende
vortakkingen dor Z ending behoort
(c) Do Hulpbehoevende Gemeenton Fondsen van (10 Kaapsclie en
Transvaalsche Kerken.
(d Do Huiphehoevende Theologischo Stud enten Fondsen in do Kaap
sche. Vrijstaatsche en Transvaalsciie Kerken.”
Ps. A. G. dii Toit, gesecondeerd door Oud. J. B. Swart, steit voor dat ‘t
zal worden aangen omen. hetwelk geschiedt, nadat Di. W. A. Allieit, B. J.
Pienaar, Rz., P. I-I. Roux en W. F. P. Marais hiervoor hot woord hebben
govoerd.
III, 2. : ~‘ Be geheele Veroenigde Kerk, onder do bepalingen der Wet,
krijge died aan. en wordo verantwoordlelijk voor. do Fondson der betrokken
Kerken, o.a.
(a) Theologi sch Seminarium Fonds.
(b) Predikanten Pensioen Fonds.
(c) Predikanten Weduwen- en Weezen Fonds.
(ci) Hugenoten Gedenkteeken Fonds,
(e) Zondelingen Opleiding FOilds.
..
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(f)

Synodaal Opvoeding Fonds.
(q’~ Dorkas Inrichting Fonds.
(ii) Zuicl Aftikaansciie Bijbelvereefligiflg Fonds.
(i~ Arbeids- Kolonie Fonds.
(j Robben Elland Fonds.
Daar alleen cloolliebbors over (b) en (c) steminen mogen, bepaalt (10 ~Vcr
gadermg zich vooreerst tot (10 andere hiergenoomde Fondsen.
Na do pauze wordt eon telegram gelezen van dell Seeretaris van do
CongregatloHa] Union” to Uitenhage. aa~i cleze Vergadering zegen toe
wenseiiefl(lO. Bosloten wordt hierop to autwoorden.
Op eon punt van orcie vraagt en ontvangt Ds. J. I-I. van Wijk inlichtirig
in zake hot besiuit omtrent II. 2, heden niorgen genomen.
III, 2 is nog aan de orde.
flierover spreken Di. F. X. Roomo, W. J. Conraclie, J. G. do Brnijn Oil
W. A. Aiheit.
Oud. J. C. Truter. met Oud. J. P. Beukos, wil dat III, 1. 2, 3, 4, 5 met
weglating van 2 (b~. (c zullen worden anngenOmefl.
Bit wordt dac1e1i~k yerworpen.
Ps. J. 0. do Bruijn. ondersteun(l door Ps. M. Smuts, stelt voor dat 2 (1)
zal worden weggelaten.
Ook dit wordt door do Vergadering verworpon ; waarna III, 2 (a), (d),
(e), (f). (g), (Ii). (i), (1) aangenomen wordon.
III, 2 b), en 3 (b): Be golden van bet Predd. Peiisioen Fonds der
Vrijstaatsehe Kerk worden gestort in do kas van het P.P. FOn(lS der Kerk in
do Kaap Kolonie, ten oincle do thans bestaando gemeonten dci: eerstgenoem
do Kerk, zonder vordore betaling van inlegpenniflgerL deelhebsters to doen
ziju van genoemd Foncis, onder do hepalingen der Kerk in do Knap
Kolonie.”
Ps. W. A. Alheit, met Ps. M. C. Mostert, steit voordat doze twee pun Len
zullen worden aangenomen.
Pred. Wed,
en
Oud. Prof. Moorroes, gesecondeerd door den Actuarins, wil dat deze
Weezen Ponds.
twee punten en ook 111, 3 ~a) nam. : “Ret zij een aanbeveiing aan do Trans
vaalsehe Synodle om het rostant van hot Predikanten Weduwen- on Weezen Fonds aldaar to storten in hot Algemeene Woduwen Fonds, op voor
waarcle, dat do wedu well, die thans onclersteufling ontvangeil, overgenOmefl
worden onder do bopalingen, die het Fonds regelen “—naar de Commissie
over do Fondsen verwezen zullen worden.
Met dit ~aatste A mendement vereenigt zich do Vergadering.
Vri~staatsche SosIII, 3 (c) : Hot Predikanten Sustentatie Fouds cler Vrijstaatsche Kerk
tentatie Ponds.
blijve ten voordeele cier Vrijstaatsche Gemeenten.”
flit wordt dadelijk aaugenomeli.
P~aatse1ijke PondIII, 4: “ Bat Plaatselijke Fondsen, d.w.z., die niet onder Synodaal be
Sen.
lieer zijn, blijven onder hot beheer der clesbetreffendle liehamen ; tenzij hot
~vensohe1ijk blijkt er anders over to beschikkeli.”
Oud. N. van der Merwe stelt voor dat de woorden “tenzij
beschikken zullen worden weggelaten.
Gesecondeerd door Ps. J. 0. Perold, wordt (lit door (10 Vorgadering
aangenOmefl.
III, 5 : “Bat bij alle besehikking over (10 Fondsen gezorgdl worde, dat
de plaatselijke belangstelling niet kome to iij deii door to veel centralisatie.”

2~
Be Vergadering keurt dit goed.
IV. Dat ten opzichte van gelijkstelliug,’ de tegenwOOr(ligC handel- K1eut1ing1k1ma~ci
~vijze en bepalingen hieronitrent in do versehillende Koloniën in zwang, o11(1e1~CFcC1lIgiLIg.
bli~ven voortbestaan ; en dat aan de kleurlillg-lidmaten in do Kerk cler
Kaap Kolonie. daar zij nu geen recht op lidmaatseliap in de Kerken der
anclere Koloniëii hebben, dit recht bij en kraehtens de Vereeniging, door do
~ Kerk niet zal worden toegekend.”
Bit wordt toegelieht door Oud. Prof. Moorrees, die, gesecondeerd door
Ds. A. Faure, voorstelt “Alvorens IV in behandeling worde genomen,
worcie recbtsgeleerd advies ingewonnen, omtrent de wettigheici van zoo
ciaiiige bepaling.”
Na bespreking door 1)i. P. McLachlan. B. S. I3otha, den Assessor. Di.
F. W. Gie, A. C. Murray. F. X. Roome, en Oud. J3rümmer, wordt ‘t aangeno
men ; en op voorstel van Ds. J. H. van Wijk en den Scriba in handen van
dc Rechts Comniissie gesteld, die het zooeven genomen besluit uitvoeren
zal.
V. “Bat door speciale wetgevin.g bij Par1emen~aire Acte, in de vier Speciale We(ge
Staten, voorzieniug geniaakt worde tegen het gevaar, dat wij bij die ver
eeniging Kerkelij ke cigendommen zouden kunnen verliozen. T)ienover- ~Te1ee1igi1~g.
eenkomstig trachte elke Kerk eene Akte bij hot Parleinent doorgevoerd te
krijgen, zooals liet concept hieropvolgencle (met rechtsgeleerd advies, naar
do Omstandlighedlen gewij zigci).
WET.
Aangozien hot wcnschelijk is, dat do Nederduitsch Gereformeercie
Kerk van
hot redht hebbe zich te veroenigen of ineen to smelten
met cone aiiclere Kerk of Korken in Zuid-Afrika. houdende dezelfde belij
denis als de Ne(lerduitscli Goreformeerde Kerk van
; en aangezien ge
schullen mochteu ontstaau. indien de Nedorduitsch G-ereformeercle Kerk
van
zich zou voreenigen of ineensuielten met zooclanige andere Kerk
of Kerken als voornoemd. bij afwezigh.eicl van eene Wet verklarencle zoo
clanIg Recht als voornoemd te worden bezeten door do Neclerciuitsch Gere
formeerde Kerk van
: Zij hot derhalvo vastgestold door den Gouver
neur van
met advies on consent van dion Wotgevenden Raacl Cii die
Wetgevende Vergadering derzelve, als volgt:
1. Dat dc Mocloratuur van dc Synocle cler
Kerk het besluit clier
Synode om met de andere
Kerken to voreenigon. tozamen. met deze
Concept~Wet. vorwijzen zal naar den Kerkeraad van olko gemeente der...
.Kerk van
, voor zijn beraadslagou en besluiton crop,
met meerdier
heidi van stemmen in ecu wettig geconstitueercle vorgadering van zooclani
gen Kerkeraad.”
“2. Wanneer minstons (irie-vierdieli dier Kerkeraden voornoemd hunne
goedkeuring van zoodanige resolutie te kennen gegeven hebben na crop
besloten te hebben met cone meerderheid van stemmen op do wijze voor
noemd, mag die Synocie met minstens drie-vierden cier stemmen in eon
wettig geconstituoerde vergadering, weor zoodanige resolutie bekrachtigen,
en terstoud zoodanigo vereeniging of ineensmelting tot stand brengen, en
aaunemen en verkiaren den naain (of die nameri~ van het lichaam (of do
licliamen) waarin do respectieve eigendommen. roorende enonroerende dan
• .
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gevestigd [vested] in de Synode, Ringen en de onderseheidene icerkeraden.
in het vervoig gevesti~d zullen wezen, en aannemen en verkiaren den
naam van de vereenigde of ineengesmoltene Kerk.”
“3. Wanneer zoodanige vereeniging of ineensmeltiiig als voornoemd,
tob stand is gebracht op do wijze voornoemd, zal. de Synodo door den
Moderator en den Scriba, to then tijde in functie of als zoodauig ageereude,
do resolu tie die do vereenigiug of ineousmofting tot stauci brengt transmit
teeren aan den Gouverneur van
ter bekend.making ; en zoodanige ver
eeuiging of ineeiismelting zal beginnen en van kracht zijn na de bekend
making van de resolutie, die dezelve tot stand brengt in de Gouvernernents
Gazette dezer Kolonie.”
“4. Na do bekondmaking voornoemd ziillen de Burgerlijke Rechton
bezeten door de NederduitsOh Gereformeerde Kerk voornoomd aankleven
aan [inhere in] zoodanige vereenigde of ineengesmoltene Kerk, on do naam
(of namen) van hot lichaam (of de lichamen) aangenomon en verklaard
door do Synode als hiervoren vormeld, zullen gesubstitueerd worden voor
de narnen Synode, Ri’ng on Kerkeraad, en den naam der vereenigde of in
eengesmoltene Kerk zal gesubstitueerd worden voor den uaam Nederduit
sch Gereformeerde Kerk ~van
op dezelfde wijze alsof zoodanige ge
suhstitueerdo namen woordelij k beschreven waren geweost.”
“5. Wanneer zoodanige vereeniging of ineeusmelting als voornoemd
tot stand gebracht is, zal hot niet noodzakolijk zijn do dan bestaande
grondbrieven [titledeeds] van do eigeudommen der Kerk te laten verande
ron; rnaar alle transporten van eigendommen, gepasseerd door of vanwege
do Kerk na zoodanige vereoniging of ineonsmeltiug, zullen gepassoerd wor
den in don naarn (of do namen) gesubsti.tueerd als hiorvoren vermeld.”
“6. Doze Wet zal boginnen en van kracht zijn na dorzelver bokendma
king in de Gouvernements Gazette dezer Kolonie.”
Ds. D. S. Botha stelt voor dat V. zäl wordon aangonomen. Dit wordt
gesocondeerd door Ds. D. 0. Malan.
Hiorover sproken Di. J. A. Koch, J. 0. de Bruijn, P. Porold, do Actu
arms, Di. D. J. Pienaar, R.z., 0. S. Malan, J. C. Reijueko, J. C. Trutor, A. 0.
du Toit, J. 0. Perold, D. H. Cilliors, P. Stroebel, W. F. P. Marais, en Oudd.
Prof. Moorrees, I. C. Soheepors, J. 0. Lindenberg, N. S. van der Merwe on
B. J. Brümmer.
Onder do bospreking komon de volgeude Amendementen tor tafel:
(a) Van den Actuarius, met Oud. B. Pienaar: “ Do Concept-Wet, samen
met onze Ordonnantie, worde in handen gosteld van eeno Commissie, die,
na ‘t inwinne~ van rechtsgeleerd advios, indien noodig, do Synodo met raad
dienen zal.”
(b) Van Di. G. J. hugo en J. G. do Bruijn: “In V, 2 worden gesteld in
plaats van do woordoii ‘Minstens drie-vierdon der Kerkoraden’ do woor
den ‘al do Korkoradon.’”
Bij do stemming verklaart do Moderator hot eerste Amendement aan
gonomen.

Afwozig zijn geweest Di. J. 1). Retief, J. 0. Weber, J. J. Wessols, en
Oud. Ds. 0. A. Maedor, laatstgenoemde wegens krankheid.
Na ‘t lezen der Kiadnotulon wordt Gsz. 156 1 gezongen, en do Verga
deiing met gebed gesloten door Oud. B. Pienaar.
Geresumeerd en onderteokend, op heden den 26sten October, 1909.
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NEGENDE ZITTING.
Dinsdag, 26 October, 1909.
Be Moderator mat zingen Gez. 12: 6, en vraagt Us. N. J. Brummer in
hot gebed voor te gaan.
Be Actuarius verzoekt, dat de besluiten door de Synode genomen in
zake:
(a) Kerkbode Reclactie,
(b) Eenvormigheid der Kerkelijke Registers,
(c) Be Opleiding van Zendelingen,
(d) Vertegenwoordiging der Zusterkerkeii op hot Curatoriurn der
Theol. Kweekschool, verwezen zullon worden naar de Commissie van
Revisie, mu do noodige Wetsverandering aan to brengen.
VI. Van het Rapport van de Commissie van den Raad der Kerken
ko:nt ter Tafel
Na heb passeeren van bovengenoemde Concept-Wet door hot Pane- Re Coneept.Coii
mont zal do Moderataur op last der Synocle do Concept-Constitutie en de sti~utie.
gepasseerdo Wet na publicatie in het kerkelijk orgaan en in eon ander
nieuwsblad aan de verschillende Kerkeraden ter goed- of afkeuring, hinnen
eon vastgestelden tijd, zenden, met opdracht dat het besluit des Kerkeraads
in dc volgende bewoording do Moderatnur zal worden toegezonclen
1k do ondergeteekende, Voorzitter van den Kerkeraad der Neder
duitsche (Herv. of) Gereformeerde G-emeente—verklaar bij deze, dat het
uib de notulen van voornoemden Kerkeraad, dd.
, blijkt, dat de Kerke
raad voornoemd op datum voornoemd, in een wettig geconstitueerde ver
gadering, vorenstaand Voorstel ter Vereeniging met de Concept-Constitutie
en do Ooncept-Akte goedgekeurd (afgekeurd) heeft.
Gegeven op heden deu
te
T7oorzitter des Ker/ceraads.”
Na goedkeuring van de Coucept-Constitutie en de gepasseerde Wet
door drie-vierden don Korkeraden worden dezo stukken voor de respectiove
Synoden gelegd.
Na goedkeuring door dnie-vierden der leden van iedero Synode, worden
paragrafen 3, 4 en 5 der Concept-Wet uitgevoerd, waarna do vereeniging
der Kerken eon voldongen feit zal zijn.
Zoodra aan al do bovenstaande bepalingen volclaan is in oonige Kerk,
geve de Scriba dier Kork aan den Scriba des Raads daarvan kenuis, opdat
de Raad do verdere stappen doen kan tot hot bijeenroepen der Eerste
Algemeene Synode.
Us. U. S. Botha, met Us. W. A. Alheit, stelt voor, dat ‘t zal worden
aangenomen. Na korte bespreking vereenigt zich de Vergadering hier
mede.
Be Assessor stelt daarop voor: “Eene Commissie, bestaande uit den
Predikant en den Ouderling van Stellenbosch en do Preclikaii±en van

Paarl, Wijnhorg cii rLlar1~L t (1 worden belloelild. om stoande doze Synode
cone korto opsomming van (10 argnmeiiten voor on togcii do organischo
Kcrkvereonigin~ op to trokken. cii dozolvo. (lOSVCrkiCzOildO, Ha goodkouriiig
der Synoclale ~Terg~tcle1.i1~g, to latcii (lrukkon on aan do vorseliillondc Kerke—
radon in do Kaap Kolonie tor ovorweging eu bosluit dosHalignalide to
dooll voorleggen.”
Gesecondoerci door Us. .T. S. i-[anman. wordt ‘t door do Vergadering
aangenomcn.
Guieen~ehappeVII : flat do Raad. na goecikouring cler Veroenigiug door twee of
~~1~k~I1ike moor Synoden, hot aan cone Commissio opdrago nit (10 bcstaancle Kerke—
lij ke wotboeken (1cr onclerseheidene Kerko ii con Concept- wetboek 01) to
stellen en ter behandeling voor te leggen aan do eersto Synocle dor Vor
eenigdo Kork. In don tusschc.ntijcl houde elke afdeeling der Kerk zich
aarì haar bestaand Wetboek. voor zoover dat ondor do gowijzigdo omstandig
heden van toepassing is.”
Us. B. S~ Botha. ondersteund door Us. B. Marchand. heeft het volgende
voorstel: VII worde aangeuomou gewijzigd als voigt: “flat na good
kouring (1cr Vereoniging do Sinodon dor Kerkoii. die tot Voreeniging be
sluiten, elk twee of meer leclen benoemon. om to samon cone Commissio
to vormon nan wie ‘t opgodragen zal worden uit do bestaande Kerkelijko
wotten (1cr onclorscheiclono Korkon on Concept-wotboek op to stelien. onz.,
Oflz.’’

Zondagsontheili-

flit draagt do goodkeuring dor Vorgadoring weg.
Do verdere behandeling van dezo zaak, do Korkvcrooniging betroffondo,
worclt nu uitgesteld, totclat do Rapporten van do vorsehillenclo Commissiën
in dozen benoemd, zu-llen zijn ontvangen.
Us. J. U. florak krijgt gelegenheid zijn aanvraag om rovisio van hot
besluit omtrent III dor Aanbevelingen—re do VEELWTJVERIJ—, to doen.
Do govraagdo revisie wordt niet toegestaan.
Us. P. do Vaal, (lie vroeger kennis gegevon hooft. dat hij later eon voor
stol indienon zal iii zako do Sabbatsonthoiliging, stelt nu hot volgende
voor: “Doze H.E. Vergadering, met bozorgdhoid konnis gonomen
hobbende van do voortdurendo onthoiliging van den Dag des Hooren, wil,
met alle beseheiclenhoid do aandlacht dor Rogeering orbij bepalen : (1) dat
zooals biijkt nit do geschiedenis cler volkoron, on bijname hot Fransche
yolk, do verwaarloozing van den Sabbat immer uioodlottigo gevolgon hooft
gehad voor hot moroolo wolzijn van eon natie ; (2) dat, zoo or goeno ver
andering in (len toostand van zaken komt, dat gevaar ook ons Zuid
Afrikaanscho yolk bodroigt—een yolk (lat, vooral wat hot Hollandsch
sprekeuid dleel ervan betroft zich altijd hooft doon kennen als eon yolk,
dat den Rustdag in oero zoekt to houdon ;—(3) woshalve doze Vorgadering
besluit do Regeoring to naderon met hot vorzoek zulko maatregeien to
uuemen, als waardoor do meerdero heiliging van den dag dos boron zal
wordon. bevorderd.”
flit wordt gesecondeerd door Oud. B. Pienaar.
Er volgt flu oen lange discussie. waaraan doolgenomon wordt door
Di. F. X. borne, G. J. Maiherbe, S. P. Malherbe. J. W. Louw, M. C. Mostort,
J. W. Meyer, W. do Wet, B. J. Pienaar, liz. ,D. P. Cillie, P. die Waal. don
Asses~or, Di. W. F. Louw, P. K. Albortijn, 0. Rudman, en Oudd. J. 0.
Olivier, P. Conradie, B. J. Kiopper, H. L. (10 Waal, J. A. P. Laurie en J. .T,
Eksteeu.
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To halt~twaa1i uro vorschijnt een Deputatie van (i.e Provinciale Synode Pepit ~a tie van
(br Anglikaansclio Kork ter Yergadering. Zij wordt door den Scriba aan ~ikaansche
don 1~Jodoratoi vooi~oosto1~l. J)aarna richt do Archdeacon “ van Pretoria
Con WOOr(l in do Hoilandsclio taal tot do Yergadering, Imar do hartelijke
grooto on zegenwonschen vaii zijiio Svnodo toobreng’endo.
Do Moderator antwoorclt hiorop door dor Deputatie den dank dor
~Toi~g~tdoi.iiio. voor haar boiangstoliing on zogenwensehen too to brongon.
~oOrts wijst hij crop. dat ‘t nu (To eorste maal is, dat zuik eon I)eputatie
vaii (10 Amjikaansdhc Koik in on~ miclclon voi’~chi~nt Ilij hoiinneit aan
(10 Synodo van Dort. 291 jaren geloden, waarop ook. o.a. do Kerk van
Eiigeland door eouii~o B~ssc1ioppon vertegonwoordigcl word, en wenscht
der Fboogo Yorgadering van do Anglikaansche Kork. thans zitting hou
dondo to Kaapstad. (~ods rijkst.en zegeii op al hare beraadslagiugon toe.
Tot do gowone werkzaamhodon overgaaucbo, wordt hot volgende Zondagsmitheili
Amoncbomont door don Assessor. ondersteunci (boor don Actuarius. inge- guuig
(liOfld
Doze \Terg?L~lerilig hare aandacht vestigendo op do reeds phiats
v~ndondo en gedurig toonemen(le outheiliging van den flag cbs Heeren on
overwegonde. ondor moor, van hoeveol zogen do Christelijke Bijbelsche
heiliging van dien flag voor eon iecler is. welko nacleolen on straffen claar
ontogon naar Gods Woord to wachten zijn en nedordalen op hot land,
hot huis en hot hart door die betreurde ontheiliging. besluite
1. Togen die onthoiliging to waarschuwen en to waken
2. Zichzolve daarvan vorre to houden. wat opofforing zuiks ook koste
3. In hare omgoving to trachton albo anderen tot do heiliging daarvan
to bewogon.
4. l~T~o~~• door middob van (i.e Moderatuur, doze zaak voor do aandacht
(1cr Rogeering to brengen. ten einde hare modeworking to erlangon.”
Yóór do pauzo wordt nog. op verzoek van don Convener van do
(1ommissio over do Zonding, us. W. do Wet 01) doze Commi~sio gopbaats1t.
Ook wordt gobozen eon aanzook van Ds. D. J. Pionaar, R/z.. abs Con
subent van on riamons den Kerkoraad van Queonstown, om dccl to hebbon
aan hot Prodd. Pensioon Ponds. en web in do Tilde Kias.
Op voorstob van don Scriba wOr(lt ‘t abs eon baat ingokomen stuk
voigons Art. 85 naar do Commissie van Ordo vorwozen.
Na do p~tizo wordt gebozon oen u~tnoothging van den Burgomeestor Uitnoodiging van
van Kaapstad tot eon Rocept~o in do Stadszaa1 01) Maandag avond, I Burgemeester.
November. ok.
Do Yorgadoring bosbuit doze uitnoocliging aan to nemon.
Met toostomming (1cr Vorgadering dient Ds. P. do Yaal nu hot vobgonde
goamondeordo voor~tel, in zake do Sabbatsontheiliging. in :
Doze FT. E.
\orgadonng, met bezorgdheicl kennis genomen hobbenclo van do voort
clurende outheiliging van den flag des Hoeren, en lettonde 01) hot foit dat.
zooabs blijkt nit de gesehiedonis clor volkeren, en bijnamo do .Europeosche,
do vorwaarboozing van den J)ag des boron immer noodIotth~e gevolgen
heeft gehad voor bet moroebe wolzijn van eon natie, en dat, zoo or goen
verall([ering in den toostand van zaken komt, dat gevaar ook ons Zuicl
Afrikaansche yolk bedreigt. con yolk dat, voorab wat hot meerendeeb orvan
botreft, zich altijcl heeft (loon kennon abs eon yolk. dat den. Rustclag in oero
zookt to houden, besbuite
1. Tegen die ontheibiging to waarschuwen en te waken

2. Be leden oiizer Kerk to vermanen zich er verre van to houden,
wHt opoffering zuiks ook koste
3. [n haar om.geving te trachten allo ancleren tot do heiliging daarvan
to bewegen
4 ~ door miciclel cener Clommissie, (lie aanblijvon zal tot do
volgende Synodo, (10 Regeering to naderon met hot verzoek zulke maatre
gelen te nemen, als waardoor do meerclere heiliging van den Bag cbs Heeron
zal worclen bovorderd.”
Gosecondeercl door don Assessor. wordt •t met algemeene stemmen
aangenornon.
i)s. J. P. Burger, met Oud. P. S. du Toit, steit voor: “Be regeling van
(10 Vakantio~lagen worcbe verwezon uaar do Commissio van Waakzaamhoid.’’
Iliermecbo stemt dc Vorgadering dadelijk in.
Peputatie
mar
1)e Assessor, oncbersteunci (boor 1)s. J. W. Louw, hooft het volgondo
~ngli I
1.1 ( ii e ~ ooi ‘~tel
Doze ~Te1 gacbei ing be’Juite nogeen s hai o waai doei Ing van do
goede geziudheid der Kerk van Engolaiid jegens ouzo Kerk nit to spreken,
zooals heden morge uitgedrnkt in de overbrenging van hare zuster-groete
aan onzo Kerk, en bosluite. dat do Moderatuur, met eeiiige andore
leden der Synode, orizen medegroet over brengen zal aan de Synode dor
Kerk van Engeland, nu zitting houdondo in doze stacb, en bidt haar O-ocbs
rijkston zegen toe.”
Be Vergadering vereenigt zich met ‘t hier voorgestolde.
Overgaancbe tot do Beschrijvingspunten, komt aan do ordo
Bp. 12.—Rê Cc12. “Hoe moot men handelen met betrekking tot loden van do zooge
meente oridei’ bet mmmdc ‘ Goreformeercle Kerk onder hot Kruis’ in hot toopassen van Artt.
:30:2;31:3en47 :2?”
Do inzencber, Ds. J. R. Hugo, bit dit toe.
Na korte cliscussie door Di. G. J. Maiherbo, C. Rabie, en Oud. G. Viljoen,
stelt Ds. A. 0-. du Toit, me~ Us. U. P. van I-Iuijssteen. a.ls Motie van Orde
voor: “Bp. 12 wordo naar do Rechts Commissie verwezen.”
flit wordt echter verworpen ; waarna do inzender zijn heschrijvings
1)Uflt intrekt.
13. “Do H.E. Synodo wendo middelen aan om do Hervorrnde en 0-eroformeerde Kerken met dc Ned. 0-or. Kork to vereonigen.”
Daar Oud. W. A. Smit, do inzender, niet lid is dozer Vergadering, zoo
is dit punt, volgens Art. 83, niot ontvankelijk.
14. Bit Bp. is reeds naar do Commissio van Revisie vorwezen.
lIp. i5.—i~ Cm.
15. “ Do H.E. Svnodo gevo haar leeciwezen to kennen over hot feit, dat
(onst,tut,ev. in do Concept-Constitubie, opgotrokken (boor do vortegenwoordigers der
Afrika.
verschillondo Koloniën in Zuid-Afrika, waarin do grondsiagen gelegd zijn
van do wetton en regeoriugsvormen voor ecu Vereenigd Zuid-Afrika, den
‘~
uaam van Horn, flien wij eerbiedigen, als heerschappij voeTonde over al do
volkeren der aarde, stilzwijgend wordt voorbijg’ogaan ; en spreke ‘t als hare
overtuiging nit, dat ‘t do plicht der overheid is, ton alien tijcbo, maar voor
al bij zulko gewichtige keerpunten in de goschiecbenis des yolks, don naam
Gods to erkennen en hare afhankelijkhoid van 1-1cm uit to sproken, Die
hot lot der volkeren regelt. en wiens hand, op zoer konbare wijze in do go
schiedenis van ons elgen yolk zichtbaar is.”
Na toolichting stelt Us. D. S. Botha ‘t voor.
Gesecondeerd door Oud. Prof. Moorrees, wordl ‘t zondor tegen stem door
de Vergadering aangonomen.
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16. “Opgaaf gesehiede van wat de verschillende Ringen bij hunne
jon gst gehoud cii gewono vergaclorigen aau reiskosteii h ebben uitbe taald.”
flit worcit door den inzender teruggetrokken.
17. “ Do Moderator benoeme eon waakzaamheids Commissie om door lip. 17.—Vci’spreidirecte representaties bij bet Gouvernement, of 01) andere wijzo. to waken ~
tegen do vers~)1ei(ling Y~Ifl lioekeii, geschriften, enz., die nadoelig 01) het
zeclelijk leven van bet yolk zouclen kunnen werken.’’
rfoegoliellt, door Us. P. K. Alliertiju, stelt deze. gesecondeerd door Ds.
A. C. Murray. ‘t voor.
Na korte besprekiug. waaraan cleeliiemen do Actuarius. Us. P.
Mclacblan, on Oucid. J. A. Pietersen en U. J. Schoeman, wordt ‘t besluit cler
Vorgadering.
Ook wordt besloteu wa~ in dit pulit genoomd is iii den Hordorlij ken
Brief op to morn en.
Be Vergaclering besluit hier Bpp. 58, 59 naar do Commissie van Rovisie
to vorwijzen. 18 is reeds in hanclen der Rechts Commissie gostelci.
19. “Do H. E. Synode benoeme bij eene barer eerste samenkomsten cone lip. 19.—R~ het
Commissio. om onclerzoek in to stelleu in hoeverre bet stelsel van hot Bei~oepste1sc1.
beroopen van Predikanten verbeterci kan worden. Ueze Commissie rap
port uit te brengen staande do Vergadering.”
Us. A. F. Louw. als iiizender, licht ‘t toe en stolt ‘t voor. flit worcit
gesocondeerd (1001 Us. J. v Z. Viljoen.
Aau (10 discussie liiervan lemon dccl : de Actuarius, Di. U. J. Pienaar
R.z.. W. A. Aiheit. J. II. Hugo, J. G. Perold. en Oudd. M. J. Marais. en
H. J. Odeudal.
Oud. N~ J. S. v. d. Merwe is aan bet woord als ‘t tijcl is to adjourneeren.
Af~vezig zijil geweost Di. J. U. Retief, J. J. Wessels, U. Lategan. die
krank is. en Oudd. J. P. do Villiers en Us. G. A. Maeder. laatstgenoemde
ook wogons krankheicl.
Do Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt Gez. 11 : 1 gozongen. waarna
OucL W. D. Steyn bet clankgebed doot.
Geresumeerd en onclerteekend op heclen den 27sten October. 1909.

TIENDE ZITTING.
TVoen~sdag, 27 October, 1909.
Gez. 154 : 1, 2 wordt gezongeu on he~ gobed wordt gedaan door Us. C.
H. itadloff.
Dc Notulen der vorige zitting worden geresuineerd oil oudorteokend.
Volgens besluit van dc Commissie van Orde. en met goedkeuring cler Zcndingdag.
Vorgadering. is deze clag afgezonderd tot ecu Zendingdag.
I)e Moderator best vooraf Ps. 72.
Hot eersto onclerwerp is: Dc terugwerkende lcracht der Zen ding op lid
geestelijic le yen der i(erk.
Dc Referent is Us. A. F. Louw.
Naclat deze Brooder gesproken heeft, zingt do Vergaderim~’ Lied 1 vers 1
op het Programma.
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Aan do verdere diseussic iicmeu dccl Di. A. C. Murray. P. Stroobel. J.
(in Plessis, J. C. Reyneke.
Hot tweecie onderwerp is : De zegen i’an ltd sielselniatig geven.
Na do toespraak van dcii Referent, i)s. [I. P. v. d. Morwe, zingt do
Yergadering weer cell vers, waarna Prof. Marais en Ds. A. G. dii rfolt hot
woord voerei~.
Dcputatic B. cit 13.
To twaalf nrc versdhijnt ter Yergaclering ccii Doputatie nit hot Bostuur
B. Genootschap,
van het B. en B. Bijbel Gonootsehap, do groete van genoenid Bestunr aau
deze Vergadoring overbrongencle.
Be eerste spreker, do hr. Earp. gewaagt van do afweziglieid vaii Dr. A.
Murray, den warmen vrionci van hot Genootschap. Voortswijs~ hij op
wat het Genootsehap reeds geclaan heeft, steeds doot en wat or nog kari
gedaan worden.
Be tweede spreker, Ds. 0. v. d. Morwe, wijst op hot groote (1001 vaii hot
Genootschap, nam.. hot Woorci Gods in nile talon over do aarclo vorsreid
to krijgen.
In zi~n antwoord dankt de Moderator do Deputa.tio voor hare vridu(le
lijke woorden tot ons gericht, wijst e~op. dat do Voug’aderiug hocien b:zig
is met de groote en heerlijke zaa~k der Zending. ceno zaak, d~o dcii stoun
van het B. cii B. Bijbel Gonootsehap niet missen kan, en 1)icit haar Gods
rijksten zegon toe.
Zenclingdag voortNa do pauzo is hot ondcrwerp Dc I3[ieiitand.~clie Zending.
gezct.
Be Voorzitter mat zing’eii Lied 1 vers 4, waarna hot ondorworp door
Eorw, J. C. Pauw ingeloid wordt.
Na hem spreken Di. B. S Botha, W. A Aiheit, P. H. Roux, 0. .J. dii
Plessis. P. Perold. en Oucici. W. Wessols. P. Conradie. H. L. do Waal, A.
~Tfljoon, A. P. v. Wijk. J. J. Eksteen.
Be Vergadering zingt Lied 2 vers 1. waarna Us. B. F. Malan hot woord
voert over : Dc beweegredenen tot Zen din gwerk.
Na ‘t zingen van Lied 2, vers 2 sproken nog (10 Actuaruus, Di. 1 (10
Beer. J. Albertijn, Jr.. H. P. v. d. Merwe en Ond. Laurie.
Be Voorzitter sproekt daarna eon kort woord en met ‘t zingen van hot
laatsto vers van Gez. 155 en gebed door I)s. J. R. Albertiju. Sr., wordt doze
zittillg gesloton.
Geresumeerd en onderteekend op hedon den 28sten October, 1909.

ELFDE ZITTING1
Donderdag, 28 October, 1909.

Bp. 19.—Tiet
roepstelsel.

1)e Moderator laat zingen Goz. 2 3, en vorzoekt Ds. J. C. Reyneke hot
gebeci to doen, waarna do Notulen golozon. goedgekeurd on onderteokend
worden.
Do Ouderling van Karreodouw noemt zijne plaats in. Do Moderator
deelt cier Vergadoring mode, dat doze Brooder onlangs zijn ochtgelloote door
doi~. dood verl~ren heeft. Do Vergadoring verneomt dit met doelnoming.
BeBe cliseussie over Bp. 19 worcit horvat. Do Oud. N. J. S. van der Merwo.
die bij hot einde van de vorige zitting hog aan hot woord was, is do
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oersto sproker. I-Iij wordt gevolgd door den Assessor, Di. D. J. Pienaar,
R.z., J. van Z. Viijoon, J. (1. Royneke, j• W• Louw, P. H. Roux, H. J. L. dii
Toit. P. K. Albortijn. J. G. J. Krige, 1) II. (Dilliers, J. D. Horak, en Oudd.
J. 1). Aucamp, M. Cl. van Tonder, J. 0. Lindenberg, N. van der Merwe, H.
P. Pretorius, 0. Coetzee, G. Viljoen, J. C. S~beepers, C. J. Lötter, W. S. J.
Lombard en C. J. van Plebzen.
011(1. N. van der Merwe, met Ds. H. J. L. dii Toit, stelt a~s Amende
mont voor : Do Vergadering stappe af van Bp. 19.”
flit wordt editor vorworpeil en hot voorstel aangenomen.
Bp. 21. dat op dezelfde zaak betrekking heeft als in Bp. 19 genoernd, Bp. 21.
wordt naar do ondor 19 to benoemen Commissie verwezeil.
20 tcruggetrokken zijnde,—komt ter tafel
24 “In Art. 18 (4) worcle in de plaats van ‘ doch niet do
overko- Bp. 24.—Art. iS
men’ gesteid ‘en die na do stichting eoner gerneente tot haar overkornen.’ “(4).
Ds. 1). J. Pienaar, R.z., stolt ‘t voor, gesecondeerd door den Assessor
nemen aan do diseussie dccl Di. Z. de Beer, C. Rabie, J. 0. J. Krige, W. A.
Joubert, en Oud. Prof. Moorrees.
To half twaalf ure, terwiji dc diseussie hierovor nog aan den gang is, Deputatie v. d.
versehijnt cone Doputatie van den Raad der Evangelische Kerken in Kaap- ~ ~
stad en omstreken ter Yergadering.
Door den Seriba aan den Moderator voorgesteld, spreken de WelEerw.
lih. Rogers, l3everloy en McClure do Vergadering toe. O.a. herinneren zij
aan het verlies door ons yolk en. onze Kerk geleden door den dooci van den
Ed. J. H. Hofmeyr en den 1-IoogEerw. Prof. N. J. Hofmeyr ;—m~ken zij
gewag van onzen voorspoed op cii ijver in hot work des Heeren, vooral op
Zencling gebied ; en geven hunn.e blijdschap to keuiien over onze getrouw
heid in ‘t vasthouden aan het Woord van God cii de heiliging van den Dag
des Heeren.
In zijn antwoord dankt de Assessor voor do goode wensehen en woor
don van nanmoedigiug. Wijst crop, dat do Kork van Christus ecu strijden
do Kerk is—als versehillende regimenten vail dat cone groote leger, heoogen
wij alien hetzeifde dod, nam., do bestrijcling der zoncle en dc uitbrei
ding van Gods Koninkrijk, en wenscht den Brooders Gods zegen toe.
Vóór do pauze benoemt do Moderator nog do Commissie voor de Con- Corn. your Con
cept-wet. Zij bestaat nit : Ds. D. S. Botlia, dcii Actuarius, den Assessor, cept-~~et.
1)i. J. G. J. Krige, W. A. Joubort, en Oud. Prof. Moorrees.
Kennisgeving gesehiecit van sehikkingen gemaakt voor eon reis naar
Groote Schuur, om Tafolberg via Hout-Baai, togen vermindorden prijs en
per ‘~Motor-car.”
~a do pauze benoomt do Moderator als loden van do Commissio, waar- Corn. r~ Beroep.
van onder Bp. 19 gewag wordt gemaakt: Oud. Prof. Moorrees, Di. J.
steltel.
Albertiju, Sr., W. A. Joubert, J. H. van Wijl~. P. II. Roux, D. F. Malau, D.
J. Viljoen en A. F. Louw.
lip. 24 is nog onder behandeling.
Bp. 24
Hierover spreken Di. A. A. van Sclialkwijk, A. B. Cilliers, J. 0. de
Bruijn, W. A. Aiheit, J. F. Marais, B. R. Hattingh, do Actuarius en Oud. B.
J. Malau.
Bij do stemming wordt ‘t verworpen.
22. “Mag eon Leeraar kinderen uit cone andere gerneente, die in zijn
genieente op school zijn, aannemeu zondor verlof van den Loeraar of Ou
çlerling van de gemeente, waar zij thuis hehooren ?“
~

E
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Toegelicht door den Inzender—Ds. J. B. Hugo—nemen aau do discus
sic hiervan deel Di, B. S. l3otha, J. A. van Bierk. J. 0. Truter, B. H. Cilliers,
B P Cillie ~J G I Kii~e J S Jliuman I B ~\ ~beitijn, Si on Oiidcl B
3. Drummer en Pro [ Moorrees.
Be Assessor stelt daarna voor : Op (le vraag vorvat in Ep. 22 ant
woorde deze Vergadering’, op grond van Art. 33, alinea 1, ontkennend.”
Gesecondeerci door Oud. B. J. .M~aian. neemt (TO Vergadorillg ‘t aan.
23. “Be H.E. Synode riehto ecu horderlijk schrij von aan al do gemeen
ten onzer Kerk ter waarschuwing tegen do verschillende sekten in onze
dageii, bij name, dogenen, die do richting van ‘ wederdoop door indompo_
hug’ en do ‘ tongen-beweging’ toegedaan zijn.”
Ingezonden door Oud. W. A. Sinit, die niet lid is dozer YergaLiering, is
‘t niet ontvankelijk. (Art. 83.)
25. Is reeds in handen van eei~e Commissie gesteld.
Bp, 24~,—Art, 48.
26.
Art. 43 worc[e als volgt ge’cvijzigd ‘ Geeno jongelingen beneden
do 17 en geene jonge dochters benedeu do 16 jaren zullen tot (lit onclerzoek
worden toegelaten.
Bs. J. B. Louw hicht ‘t toe en stelt ‘t daarua, gesecondeerd door Ds. P.
de Vaal, voor.
Na korte diseussie, waaraan deelnemen Oudd. P. A. le Roux, J. 0. Tm
ter, H. L. de Waal, B. do Villiers, M. J. Olivier cii Di. J. P. Woihuter. J. W.
Louw en dc Assessor, vereenigt zich de Vergadering met ‘t bier voorge
stelcie.
Art. 198.
27. “In Art. 198 worde vóór ‘ kinderen’ gephaatst ‘ ongehuwde.’”
Op voorstel van Ds. B. J. Pienaar, R.z., ondersteund door Ds. J. W.
Louw, wordt ‘t dadelijk aangenomen.
Art. 16(2O).—R~
28 : “Be H. E. Svnocle \rerklare Art. 16 (20) nader, en wel zoo, dat ‘t
rovisie.
cluidehijk worde of uitvoering mag wordeu gegeven aan besluiten, waar er
‘

Rap. v. ~
rce~

~

kennisgeving gesehied is, chat oni revisie ervan zal worden gevraagcl ; en,
indien revisie eens geweigord is, of or weer rovisio van hetzelfde besluit
kan worden gevraagd.”
Na toelicliting door Oud. B. Pienaar, wordt ‘t besproken door Di. B.
S. Botha, W. A. Aiheit, J. B. Albertijn, Sr.. clei~ Actuarius, Di. G. Murray,
F. X. Roorne, den Assessor en Oud. J. G. Lindenberg, waarop Ds. B. S.
Botha voorstelt : “Naar hot oordoel van doze Vorgaderiug’ inag elk besluit
door eon Kerkehijke Vorgadoring’ hangs wettigen weg bij meerderheidi van
stemmon genomen, uitgevoerd worden. al wordt er ook keimis van rovisie
gogeven.”
Bit wordt gesecondeerd door Bs. B. J. van Vehden.
Ds. F. X. Roome. met Os Z. J. de Beer, heeft ‘t volgende Amendement
Aanvrage om revisie van ecu genomen beshuit, eonmaah geweigerd, zal
iiiet kunnen worden herhaald.”
Tot stemming overgaande. neemt de Vergadering bet voorstel aan.
Ret Rapport van de Uommis.cie van Orde over laat ingekomen Stukken
is aan (TO orde.
Hot wordtgelezen. puntsgewijze behandeld en door de Vergadering
aan gen omen.
Gelezen wordt ecu uitnoodiging van den Priucipaah van do Normaal
School tot eon ileceptie aau gonoemde Tnrichting. Be Vergadering besluit
do uitnoocliging aan to nemen en stelt Binsdag avouch. o.k., claarvoor vast.

\Teriof wordt gegeven aan Ds. J. A. Koch, oin, wegens krai~kheid, naar
huis terug te keeren.
Afwezig zijn geweest (Judd. B. J. Marais, C. J. Duckitt, 0-. A. Maeder
en Ds. U Lategan, laatstgeuoemdo twee wegens krarikheid.
Na ‘t zingen van Gez. 180 5, wordt het dankgebecl geclaan door Oud.
J. 0-. Lindenber~.
Geresumeeid en oriderteekeuci op hedeii, den isten November. 1909.

TWAALFDE ZITTING,
Jlaandcig, 1 November, 1909.
Na ‘t zingen van Gez. 93 1, 3, en gebed door Ds. S. P. Maiherbe, wor
den de Notulen van do vorige zitting geresumeerd en door de leden vail do
Moderatuur onderteekend.
Dc Ouderling van Wijnberg, Ds. 0-. A. Maeder, is heden tegeuwoordig
in de Vergaderiug.
Ret Rapport van de Gommissie voor de Spoorwe~j-Zending wordt gelezen ~ap.v.Com.~voor
en puntsgewij ze behandeld.
cling.
Nos. 1 en 2 worden dadelijk goedgekeurd.
Naar aanleiding van wat onder No. 3 voorkonit, stelt Ds. P. 0-. J. Panic ann ic hr.
Meiring, oiidersteund door Ds. J. S. Hauman. voor: “Do dank der H.E. Cuthbert.
Sviiode worcie gebraclit aan den hr. Cuthbert, Supt. van Spoorweg Scholeni,
voorzijne huip en genegenheid, ten opzichte vooral van de Hoilandsche
taal in de Spoorweg Scholen.”
Dit wordt door de Vergaclering aangenomen.
Over No. 4 vincit een discussie plaats, waaraan deelnemen Oudd. C. J.
van Pletzen, B. Pienaar, N. J. van Rensburg, A. P. Pretorius, E. 0-. Matthoc,
0-. A. Maeder, H. L. de Waal, Prof. Moorrees, en Di. J. 0-. Perold, J. C.
Royneke, F. X Roome, D. P. Cillie, S. P. Malherbc. J. I). Horak, P. 0-. J.
Meiring, A. J. Pepler, de Assessor, Di. P. J. A. de Villiers en B. J. Pienaar,
R.z.
Onder dc discussie stelt Ds. B. Marchanaci, gesecoudeerd door Ds. F. X. Veiiof aanSiionr
borne, voor : ~‘ Be aanbev cling der Commissie voor do Spoorweg-Zendiug
~
onder punt 4 van haar Rapport, narn. : dat Kerkoiaden cler Genieenten,
door welke de Spoorweg gaat, permanent verlof zullen verleenen aau den
Spoorweg Zendeling, orn kinderen van personen, in den spoorwogdienst,
to doopen,’ worde aangenom.en.”
Hiermede vereenigt zich do Vergadening.
Eon voorstel van Oud. B. Pienaar. met Oud. B. 0. Malan, narn. Do Trouw-Register
Spoorweg Zendeling worde toegelaten een Trouw-Register aan to houden,” ~ r we g
w’orclt ook aangenonlen.
01) voorstel van Oud. Prof. Moorrees en Ds. J. 0-. Steytler, wordit do be- Leges van 1-Inwepaling der logos voor bevestiging van Huwelijken aan do Conimissie voor
do Spoorweg-Zending gelaten en tevens besloten, dat hot bedrag der logos
in do kas der Spoorweg-Zending zal worden gestort.~
~adat hot versiag van dcii Spoorweg-Zenideling gelezen is, gaat do Ver
ga(lering over tot do behandeling van No. 5 van hot Rapport.
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Ds. J. 0-. Perold, met Ds. W. F. Marais, heeft het volgende voorstel
“Daar de Spoorweg-Zencling een noodzakelijk en gezegend werk onder
onze armen is, worden al de gemeenten onzer Kerk, namens do liE, Synode,
aandermaal ernstig opgewekt jaarlijks hiervoor eon collecte in to zarnelen.’~’
Na korte discussie neemt cle Vergaclering dit aan.
~ankaanEd.ComNo. 6 Ds. P. 0-. J. Meiring, gesoconcleerci door Oucl. B. Pionaar, stelt
hier voor: “IDe H.E. Synode spreke haron dank nit aan den Ed. Commis
saris van Publieke Werken en aan den Algemeenen Jiestierder van Spoor
wegen voor hunne hulpvaardighoid en toegenegenheid jegens onzen Spoor
weg Zendeling en hunne belangstelJing in zijn werk. IDe ii.E. Synode
vrage voorts den Algemeenen Bestierder van Spoorwegen zoo vriendolijk
te willen zijn in zijñ. officieele mecledeelingen aan zijne betrokkone ondor
geschikten melding te maken van de waardeering der Kork van hunno
vriendelijke huip van tijd tot tijd ouzen Zondeling betoond.”
Dit wordt met algemeeno stemmen aangenomen.
Dankaan Ds. C. A.
Naar aanleiding van wat onder No. 7 voorkomt, spreekt de Vergade
Scholtz.
ring hare hooge waarcleering nit van do cliensten door Us. 0-. A. Scholtz
aan de Kerk bewezen.
Aan den Spoorweg Zendeling, die togenwoordig is, wordt do gelegen
heid gegeven do Vergadering met eenige inlichting, in verband met zijn
werk, te dienell.
~e1i~~O1~
Do Assessor, met den A ~tuarius, stolt daarop voor: ‘Doze Vergadering
stelle to bock hare waardeoring van het work door onzen Spoorweg Zende
ling, den Eerw. B. J. Pienaar, met toegewijdheid on getrouwheid gedaan,
en bevele hem met do taak door onzo Kerk hem opgedragen aan de liofdo
en voorbede van do loden onzer Kerk aan.”
Ook hiermedo vereenigt zich- do Vorgadering, die voorts haren dank
aan do Commissie voor Spoorwog-Zonding voor hot work door haar godaan,
toebrengt.
v. RechtsHot Eerste Rapport van de Reclits- Comm issie komt ter tafol.
-

EERSTE RAPPORT
van de Rechtscomrnissie der Synode, 1909.
Uwe Commissie lieeft de eer het volgend rap
port van hare werkzaainhedon aan nwe HE.
Vergadering voor te leggen.
Zij heeft in behandeling gehad
1.
Ret besluit door uwe H.E. Vergadering ge
nomen op hare derde sitting, t.w :—“ Dc (sank
van de) inlijving van de gemeenten in D.Z.W.
Afrika worde in do handen eener Coinmissie go
steld, die na onderzoek do Vergadering met ad
vies sal dienen.”
Ret is uwe Commissie, na onderzook, geble
ken, dat do predikant van Gibeoñ beroepen is
door de Coinmissie van den Ring van Beaufort
met inachtiging van den Kerkeraad van Gibeon,
en dat hij, op verzoek van geinelde Cominissie,
te Wellington is geordend, doch niet oflicieci in
do gemeente Gibeon is bevestigd.
Verdcr heeft zij bevonden, dat hut vulgciid
besluit aangaande rio gemeenten Giboon en
Mona op de Iaatstgehondene Synode word geno
men : “Dc Synode
hechie hare goedkeui-ing

can do stichting der gemeenten Gibeon en Mona.
Zij besluite, echter, voor hot tegenwoordige al
thans, gemelde genieenten niet fornieel bij onze
Kerk in te lijven, mann hot ann (loll Ring van
Beaufort op te dragon de uitgewekenen aidaar
to bearbeiden, nnar hetgeen neergelegd is in (IC
Tiende Afdeeling onzer Kenk elijke WTetten en
Bepalingen, Art. II.” (Acta pag. S.)
Uwe Commissie beveelt ann, dat ann die go
ineenten de versekering gegeven ~vonde, dat do
Synode begeenig is dat de baud tusseiwn onze
Kerk en do gemeenten in D.Z.WT. Afnika zoo
innig mogelijlr zij dat echtrr wegens de eigeu
aardige omstandigheden aldaar do Synode voor
hot tegenwoorclige blijve bij hot voorneld be
slot, doch met dien verstande, dat in plants van
(len Ring van Beaufort, het can den Ring van
Kaapstad opgedrgen worde toezicht over die
gemneenten uit to oefenen ; en dat, zoodia do go
legenheid zulko toelant, zij hij do Kerk sullen
worden ingelijfd. Voorts beveelt uwe Comnmissie
nan, dat afsehriften van Doop- en Lidmaten
registers jaailijks naar den Zaakgelastigde go-
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aondon worclen, mu in bet arcluef to wordon be
waard.
Onder do l>ij~ondere oinstandiglieden werlt
aanbevolon dat aan den predikant van Gibeon,
togenwoordig in do vorgalering, reis- en vor
blijfkosten worden uitbetaald.
IL
Eon ~chrijven van den Scribe Synod~ van do
Kerk in den Oranjo Vrijstaat can 0-n Scriba
dezer Synode over do handelvijze van
zekeren
prodikant, met nan S J. do Toit,’’ in den \Trij_
staat. Uwe Coinmissie is van oordeel dat dear
de Synodo ter eerster instantie geene klacbt ont
vangen kan, belialve die wolke in Art. 403 ~vordt
vermeld, de zaak in dit schrijven genoemd, niet
in behandeling ken wordon gonomen.
III.
Stukkon in verband met do uitspraalc van den
Ring van Graaff Reinet in zake Ds. ~1. E. T.
Weita en zijn appOl togen genoemdo uitspraak.
Dear hot owe Coinmissie nit eon later schrij
von van den bezwaarde gel leken i~, dat dit app~’l
door hem ternggetrokken is (in welk schrijven
hij tovens zijn voornelnon to kennen geeft, oni
als predikant en ]idmaat dor Ned. Ger. [cork to
bedanken), zoo hoeft tiwe Coniniissie enkel in
behaudeling genomen do vraag of de uitspreak
van den Ring van GraalCReiuet meet ~vorden
bekrachtigd.
Doze nitspraek lnidt ala volgt :—
Na dcgelijk en onpartijdig ondorzook en
lnddetvle overiveging, is do vergadering van oor
doel, dat do besclinldigde, Ds. Jan Firnst ‘l’er
blanche \Veitz, Leeraar van de genicente Sleyt
lerville, slob schuldig geinaakt heoft can do
zonde van ontncht door vleeschelij ken omgang
gohad to hobben met do geklenrde vrou\v Clara
Bidivell, zijne litusliondster, af en too gedurondo
bet tijilperk van April, 1903, tot Augnstns, 1907.
En dit oordeel rnst o.a. op do volgende gron
den

1. Do verklaringen afgelegd vooral door do
volgondo gotnigen, t.w.: Clara Bidwell, M. van
Tonder, El. lIa~ivard, J. 1-layti ard, ii. P. Bezni
denhout en D. Terbianebo
2. I-let dnidelijke getuigenis van den Distrikts
dokter van Graaff-R’dnet, Dr. Hudson, die do
beschrijvingon, door Clara Bicl~vell van zokere
letsels aan bet lichaani aan He. Weits tot in do
kleinste bijzonderheden bevestigde en voorte
op do volgendo Wetsartikelen t,w.: 329 on 373—
382
Weshalve op boklaagde wordt toegepast Art.
384 (cZ), schorsing in den dienst voor eon oube
paaldon tijd mot verlies van traktoment, en
kennisgoving aan do SynOde, dat de besehnldigdo
behoort afgezet to worden.”
JJwo Commissio hoeft bevonden, dat in do be
bandoling dor zaak, do daarop betrokking bob
bondo wets artikolon (Art. 32h, en volg., 373 en
voig.), beboorlijk in acht gonomen zijn dat do
gronden in do nitspraak genoemd, door do vor
klatingon dor getnigen, voor zoovor owe Corn
missie dio boeft kunnon nagaan, worden go
staafd ; wosbalvo owe Commissio (not innig Iced
gevoel aan do Vergadering heeft to adviseeron,
dat do uitspraak dos Rings met betrekking tot
Art. 384 (d) wordo bokrachtigd, en dat or ge
noegeame grond bestaat om Art. 384 (e) toe to
passon.
Met vorschnldigden ocrbied liobbon wij do ocr
one to noe,nen van do I-I.E. \Tcrgadoring,
Do dicuetwilligo Dienaron,
A. Mooitiieict.
D. J. PIEN.tAn, RaN.
PAUL II. Roux.
DAviD \VILC0CKS.

J. 0. Scnimrsies.

A. J. PIENAAis.
N. v. r.

P. G. J.

i~IJi1a1NG.

Scriba.

H.et wordt gelezen en punt voor punt behandeld.
I. Hot acivies door do Rechts Commissie her gegovon wordt aaugonomen.
IL Ook 1Eio1~ wordt wat door do Commissie aanbovolen is, bosluit der
Vergadering.

III. Besloton wordt dit punt met geslotono cleuren to behaudelen.
Do loden van den Ring van O-raaff-Reinet verlaten do Vorgadering.
Besinit ye punt
Na do pauzo, steit Ds. W. do Wet, gosecondeerd door Oud. J. J. Eksteen, 111.
yoUr: ‘Het advies der Rechts-Commissio in dozo zaak worde hiermede
aangeuOmeu, waardoor doze Vorgaderitig hot vonnis, door don Ring van
Graaff-Reinet uitgesproken, bekrachtigt; en besluit Art. 384 (e) op den
schuldigen Leeraar toe to passen, verkiaronde hem hiermede uit zijn heilig
ambt ontzet.”
-Nadat eerlige Broeders op zeer gevoelvolle wijze en met groote teeder
heid gesproken hebben, richt de Moderator eon diep ernstig en aangrijpend
woord tot do Vergadering, waarna hot voorstel met algemeene stemmen
aangenomeu wordt.
Ds. W. A. Joubert gaat daarop in eei~ ernstig gebed voor.
Hiermede is hot Eerste Rapport van do Rechts-Commissie afgehandeld.
cli g ci on
Gelegenheid wordt nu gegevoil aan do Afgevaardigden uit Transvaai Algevear
nit Transvaal en
Natal.
en Natal, de groeten hunner Korken tot ons over to brengon.

Do eerste spreker is do HE. Moderator der Ned. Herv. of 0-er. Kerk in
Transvaal—jJs. H. S. Bosm an.
Hij wijst crop. dat sedert zijne laatste groete aan ons or veel gebeurd
en veranclerd is. Voorts spreekt hij over den Opvoedkundigen. 0-odsdienstigen en Kerkelij ken toestanci van het yolk in Transvaal. O.a. wijst hij
op hoeveel er in de laatste jaren op hot gebied der opvoeding is gedaan, de
drie groote stroomingen op Godsdienstig gebied en den strijd op Kerkelijk
gebied. alsoók wat door do Kerk, in verband met do Zending en hot vraag
stuk der Anne Blanken, wordt gedaan.
Na hem spreekt de H.E. Assessor dier Kork. Ds. B. P. Ackerman. ‘t Is
hem eene eer en vreugde dezo Vorgadering to mogen toesproken. Do Kerk
in Transvaai verlangt naar Voreeniging. Daar is veel strijd en daar zijn
er groote mooilijkheden in de Kerk aldaar. I-Iij spreekt den wensch nit
dat de Kerkvoreeniging tot stand zal komon.
Aan Ds. P. J. Conradie. Praoses Synodi van do Kerk in Natal, wiens
Geloofsbrief gedurende de morgenzitting ingediend word, wordt daarop
gelegenhoid gegeven. de boodschap en groete van zijn Kerk tot ons to
brengen.
‘t Is hem een voorrecht, ais vertegenwoordigende do oudste dochter,
her to mogen staan. Do Kerk in Natal gevoelt zich geheel en ai Oén met
ons—zij deelt in onzon voor- en tegonspoed. Hij verhaalt o.a. hoe ‘t met
do zaak der Opvoeding, vooral hot Godsdienst-Onderwijs, in do Kerk van
Natal staat ; waarna hij de groete dier Kerk afgeeft.
Do Moderator antwoordt op do groeten gebracht. Hij verbiijdt zich
over den voorspoed van Transvaal en geeft eon kort overzicht van do ge
schiedenis van do Ned. Herv. of 0-er. Kerk aidaar. Ook maakt hij molding
van do gotrouwheid van do Kerk in Natal jegens do Moeder Kerk in do
Kaap Kolonic. en wonscht do twee Kerken Gods beston zegen toe.
Rap. Corn, over tie
Het Rerste Rapport van de Gommissie over de Fondsen komt ter tafci.
Foudsen.
(Zie Bijiago 38.)
Hot wonit gelezen on puntsge~ijze bohandeid.
Rap. v. Keike’
Rapport KerJ(e-Kantoor Commissie (Schema p. 65). In vorbanci liiermede
1~antoor corn.
wordt par. 7 van hot Rapport van do Kerke-Kantoor Commissie golezon.
Do Ouci. H. L. do Waal is aan hot woord. als ‘t ti~d is to acljourneoren.
Afwezig zijn gowoost : Di. J. H. van Aarde, M. Smuts (moe voriof), A.
F. Malan, on A. G. T. Schoevors.
Goz. 50: 1 wordt gezongen, waarna hot dankgobed door Ds. F. X.
Roomo geclaan wordt.
Geresumoerd cii onclertoekend op hedon, den 2den November. 1909.
-

DERTIENDE ZITTING1
Dinsdaçj, 2 November, 1909.

Dank aalI
mae tu

Be Moderator laat zingen Ps. 130 : 4. on vraagt Ouci. N. v. d. Merwe in
het gebod voor to gaan.
Be Notulen gelezeu zijnde, worden goedgokourd en ondorteekend.
l3urgeMet algenioene stemmon nee~nt do Vergader~n het~ volgendo voorstel
~
1)0 ii E Svnode dci Nod Gei Kcik m z Arnka betuigo haien
dank aan den Buigemeester van Kaapstad voor zijn onthaal in do Stads
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zaal, 01) don avond van den isten November. 1909, en verzekert hem van
hare hooge waardeering van zulk een bewijs van aohting en vriendschap.”
Aan Ds. A. F. Malan en Ond N. L Fouché wordt verlof gegeven naar
huis terug to keeren.
Ds. 0-. J. Hugo ontvangt verlof Donderdag avond o.k. terug to keeren.
Ep. ~54 wordt. op verzoek. in handen oesteld va.n (10 Commissie bo~ Bp. 54.—Naar
Corn. verwezen,
noemd onc[er 13u. 19.
Eon schrijven van den hr. Do Kock, die het Acimissie Examen tot dc De hoer (le Koek.
Kweekschool doen wil, zonder het voorafgaande Matriculatie Examen,
wordt naar do Commi.ssie over do Theol. Kweekschool verwezon.
Nog wordt vooraf besloteii eon Commissie to benoemen, orn eon “ In Crn~n.r~”inMerno
Memoriam” van de afgestorvene Eroeclers, sedert do laatste Synode, op to
stellen. Do loden thor Commissio zijn Di. A. Faure en U. Bosman.
Do beharideling van hot Eorste Rapport van do Commissie over (10
Foncisen worcit voort.gezet•. Do eei’ste spreker is Ouci. H. L. dc Waal, (lie
bij do smiting van do vorige zitting aan ‘t woord was.
llij wordt govolgcl door Oudd. 0-. A. Maeder, J. H. Hablützel, B.
Pienaar en Di. J. C. Truter, H. W. Geyer, J. H. v. Wijk, J. W. Louw, U. J.
Pienaar, R/z., B. R. Hattingh on J. F. Marais.
Do Vergaclering stapt oinclelijk van hot punt onder discussie af, en
Aan de Orde is, wat voorkomt oncler hot hoofd—Binnenlandsche Zen ding Bin. Zenci. Fonds.
Ponds. (Schema p. 43).
Us. W. A. Aiheit stelt voor dat wat hier oncler (a), (b), (c) gonoemcl
worcit zal worden aangc nomen.
Gesoconcleord door Us. C. Rabie, veroenigt zich do Vergadering hior
mode.
Te half-twaalf nrc verschijnt ter Vorgadering ecu Deputatie. ver- Del). v, Preshy.
togenwoordigende do Presbytoriaanscho Kork. Door don Assistent Scriba 1~~i’k,
aan den Moderator voorgostelcl, spreken do WelEerw. hh. Douglas, Russell
on Campbell do Vergacloring toe, beclienendo laatstgenoemde zich van do
Hollandsèhe tani. Zij achten ‘t eon ocr on voorrecht in mis midclon to zijn
en eon woord tot do Vorgadering to mogen richten, herinnoron aan do
grooto diensten bewezon aan on invloed uitgeoofend op do Engelsche en
Hollandscho bovolking van Z. Afrika, o.a. door mannen als Dr. Andrew
Murray en wijien Prof. Hofniovr en Us. J. fT. Neethling, verblijden zich
over hot work door onzo Kerk gedaan, vooral op Zending gebied. en biddeii
haar Gods zegen op hare vordero wcrkzaamhedcn too.
Do Seriba, (lie hierop antwoordt, zogt, dat ‘t hem eon aangenamo plicht
is zulks to cloon to moor daar doze Ueputatio cone Kerk vertogonwoordigt,
due op vole punten met ons één zijn. Niet alleen zijn wij éón in leer on
Kerkregeorin,g, ook nit eon historiseh oogpunt heschouwd, is or veol dat
ons aan elkander verbindt. Sprekendo over don algomeenen wensch naar
vereeniging, wijst hij op do diepore, geestelijko eenhoidl in Christus, hot
Hoofd Zijnor Gomeente op aarde. Hij ouidigt met do Deputatie to diankon
voor haar groete on zogenwensehen en bidt haar en dlo Kork door haar
vertegenwoordigd Gods verdore biding too.
Hierop spreekt do Moderator nog eon harteiijk woord, waarna do
Deputatio do Vergadoring verlaat.
Eon onbestreclen motie van den volgendlen inhoud wordt nu aange- Onbestreden motie
nomen : Wannoer in do tookomst- Deputaties alhier ontvangon worden, r~ Hell, taal,
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en do Svnode in eon vreemde t~ia1 toegesproken wordt. zal hot gosprokeno
in ‘t flollandsch vertaald worden. hot antwooid zal in ‘t Ilollandsch
ziju. en zoo noodig, vertaald worden.”
Buit. z. F(~ds
Tot dc gowone workzaamheden terugkeeroudo, is aan do Orde hot
Buitenlandselie Z~ncflnq Ponds (Schema p. 43).
Be Yergadering vorblijdt zich over wat hier gerapporteerd wordt.
~ Fonds
J\7?/asa Zen di’nq Pond.q (Schema p. 43).
Nadat or door eonigo sprekers op do onweiischelijkheid van eon to
kort, zooals her vormeld, gewezen wordt, gaat do Yergaclering over tot hot
volgendo :—
Congres Fnuds~
IJet Con cjies Pon ds. (Schema p. 44).
Wat do Commissie hioi aanbevoelt wordt dadelijk door do Vorgadoring
goedgekeurd.
Opie.
~
.fJet Opieidinq / an’ Zendelin~jen .Foncls (Schema p. 44).
Forn ~
Op voorstel van den Actuarius en Ond. B. G. Malan. worc[t ‘t aan do
Ringon opgedrageri onderzoek in te stellen naar (10 aehtorstallige collocten,
waarvan hier gewag gomaakt worclt.
Stoflerg (~cdenk.
1Je~ Sto/beig &edenkscliool Ponds (Schema p. 44).
0th ~
Be Algemeeno Zencling Secrotaris, 1)s. J. du Plessis, doot hior opgavo
~.

van de verschillonde bronnon van inkomst voor do Stofberg Geclenk
school.
Hulpbeh. GemeenRet H?dpbe/Ioevende Gemeenten Ponds (Schema pp. 44, 66).
ten Foods.
Naar aanleiding van opmorking
(1) f[et treurig verschijnsol dat or seclert do laatste Synode jaarlijks
eene aanzienlijke vermindering in de gewone collecton is geweest (zie
p. 66, Y.),—vindt or ecu lange discussie plaats, waaraan deelgenomen wordt
door Di. B. J. Pienaar, R ‘z.. C. H. Radloff, F. W. Gie, J. W. Louw, G. Murray,
P. H. Roux, don Assessor. Ds. J. A. v. Blerk, en Oudd. Prof. Moorrees oii
0. Yiljoen.
Colleeten ~oor
Ondor do discussie komt hot volgende voorstol van don Actuarius met
Fonds’. )C
~ don Assessor, tor tafel
Op punt ~(1) vorklare dc Synode, chat zij met
innig leeciwezen, kenms hoeft gonomen van de verminderde collecton voor
hot Hulpb. Gemeenten Fonds, on besluito do gemoenten ouzer Kerk tot
ruimore bijdragon op to wekken.”
Do \Torgadering neen~t dit voorstel aan.
~2) “Do buitengewone hooge toelage £150 pa., aan Eerw. J. Theunisson
voor do Yaal Rivier Dolvorijen betaald (p. 66, IL.
Hierover sproken Di. J. C. Trutor. D. X[archiand, P. do Vaal, J. A.
v. Blerk, W. J. Conradie en 0. F. C. v. Lingen.
Do Assessor. onclersteunci door don Actuarius, heoft het volgendo
vo~rsteh : “Op punt ç2) oordeehe do Yorgadering, dat do toelage van
£150 p.a. voor do Vaal Rivier Belverijen voor het tegenwoordige zal
bhijven voortbestaan.”
Hiermedo vereonigt zich do Yergadering.
Parow
(3) Ret feit dat do gomeente Dorbanvihie eon jaarhijksche toelage van
£60 trekt, ten einde do wijk Parow to bearbeiden, welke toelage naar
het oordeel der Commissie behoort gestaakt te worden.—
Aan do bespreking hiervan noinen dccl Oucld. A. P. v. Wijk, W. J.
v. d. Morwe, J. B. Aucamp, 13. Pionaar, J. 0. Lindonborg en Di. 0-. Rudman,
D. J3osman, P. Peroid. F. X. Roome, do Assessor, Di. 0. v. Heerde, P.
McLachhan. B. P. v. Iluijssteeii. H. P. v. d. Merwe en D. Marchand.
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Ds. J. C. Reyneke, gesecondeerd door den Actuarius, stelt voor : “Do
toelago (~60’~ aan de gemeente Durbanville, voor het work in de wijk Parow,
blijve voor hot tegenwoordige.”
Daarop wordon de volgende Am endern onten ingediend
(a) Door Di. P. Perold en D. H. Cilliors: “De aanbeveling van do
Commissie over de Fondsen, met botrekking tot de toelage van £60 voor
hot work to Parow, wordo goedgekourd.”
(b) Door Ps. P. K. Albertijn met Ds. W. J. Conradie: “Aan den
Kerkeraad van Durbanville worde, uit het Hulpb. Gerneonten Fonds, voor
hot ~verk to Parow, in hot vervoig, £30 p a. toegekend.”
(c) Door Ds. D. i3osman, gesecondeerd door Ps. J. 0-. Steytier: “Do
kwostie van hot al of niet ondersteunen van hot work to Parow uit het
Huiph. Gemeenten Fonds wordo gelaten aan do discretie van do Commissie
over Hulpb. 0 emeonton.”
Tot do stemming ovorga~ndo, neornt do Vergadering hot oerste
Ameudoment aan.
(4) Ret feit dat do gohoele coilocte voor het jaar 1908—1909, ten be- Gerneenten
drage van £678 7s. lid., alleen door do gomeentou in Rhodesia zou ver- Rhodesia.
zwolgen zijn gewoost, ware de vakaturo in do- gemoento Salisbury niet ont
staan.
Na korto discussie, stapt do Voigadoring hiervan af.
Iii do plaats van Ps. J. D. Rotief wordt Ds. R. MacDonald tot lid vai’
do Commissie voor Reis- on Verblijfkoston bonoemd.
Verlof om voor eenigo dagen afwezig to zij ii wordt gegeven aan den
Ouderling van Rivorsdal.
Ret Broedorlijk Onderhoud morgon ochtend zal zijn van haif-tien tot
elf uro.
Afwezig zijn geweost Di. J. H. v. Aarde on M. Smuts (beidon met
verlof.)
Na ‘t lozen dor Kiadnotulen en ‘t zingen van Gez. 189 : 4, wordt het
dankgebod gedaan door Oud. A. 0. Koch.
Gerosumeerd en onderteekond op hoden, don 3den November, 1909.

in
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Na ‘t zingen van Ps. 146: 8, wordt hot gebed godaan door Oud. Prof.
Moorreos, waarna do Notulon van do vorige zitting gelezen worden en,
goedgekourd zij nde, onderteekend.
Volgens besluit is hot Broederlijic Onderlioud aan do Orde.
Ret onderwerp is Bijbelstudie.
Do Voorzitter best vooraf Ps. 19 en laat daarrìa zingen Ps. 25: 2.
Do eerste Referent is Ds. A. C. Murray. Hij spreekt over : De pliclit
van den Leeraar.
Na hem voort Ds. L. M. Kriel het woord.
Be tweede Referent is Ds. J. P. Burger. Hij spreekt over: .De plicht
van den Huisvader, ten opzichte van het gebruik van den Bijbel.
F

Brocclerlijk Onder.
houd.

42
Ds. A. J. van Wijk, als derde Referent, spreekt over: De plicht van
den Christen tegenover Gods Woord.
Nadat de Voorzjtter Gez. 55: 1 heeft laten zingon, spreken nog Di. J.
R. Alhertyii, Jr., D. J. Pienaar, Rz.. en Oudd. 13. Kiopper. J. C. Schoeper~.
To elf ure gaat de Vergadering over tot do gewone werkzaamheclen.
FE. (~n F’((ls.
Ter tafel komt nu liet Rapport van de Commissie voor het iJulpbe/~oe
vende Gemeen ten Fonds (l3ij lage 26).
I. Onclersteuning verleend gedurondo 1907. Us. J. J. Wessols dcolt
mecle, waarom ‘t noodig was huip aan do gemeenten in Rhodesia te ver
leenen.
Verder nemen nan de discussie over dit punt clod : Di. D. Steyn,
U. Marchand, P. H. Boux, J. C. Truter, do Assessor, Di. W. F. P. Mar~~is,
U. J. Pienaar. R/z., H. Pienaar en Oud. C. Coetzee.
i~esIuit rê gemeenDo Actu~rius. gesecondeerd door den Assessor, cloet daarop hot vol
ten IEiinde.ia.
gende voorstel :—“ Doze Vergadering is van oordeol. dat do toelagen thans
aan do Gemeenten in Rhodesia uit het Hulpb. Gemeenten fonds gegoven,
zullen blijven voortduren. Zij spreke haron dank nit jegens do l3roeclers
die aldaar onder groote opofferingen arbeiclon, en hesluite den toestanci
onzer goloofsgenooten aldaar onder do aandacht •onzer gemeenten te
brengen, met ‘t oog op speciale ondersteuning.”
Dit wordt met algemeene stornm en aangenomen.
RêZeielelingeu als
II. Toelagen gedurende 1908.—Naar aanleiding vaii do toelagen aan d~
Eiull)1)1c clikers.
gemeente Elliot voor eon Huipprediker-Zendeling, worcit de aansteli i ng
van Zendelingen tot Hulppredikors in onze gernoonten besproken door
Di. D. J. Pienaar, R/z., J. W. Louw, D. Marchand, J. C. Truter, J. G. J. Krige,
den Assossor, Di. A. G. cm Toit, J. R. Albertyn, Sr., U. S. Botha, J. H. van
Wijk, U. H. Cilliers, A. B. Cilliers, on Oudd. Ds. G. A. Maedor, N. S. v. d.
Merwe, J. Venter, B. Kiopper, Prof. Moorreos.
Onder do discussie diont Ds. G. A. Maeder, met Ds. A. G. du Toit, bet
volgende voorstel in : “Ret ~vorde nan de discretie van Kerkeraden go
laten of zij Hulpprodikors of Zendolingen al of niot in do gemeenten als
helpers zullen aanstellon.”
Daarop worden do volgende Amendomenten ontvangon
Van Ds. U. S. Botha, ondorstound door Us. J. (1. de Bruyn : “Op do
vraag, ‘Of eon Zendeling tot Huippredikor goordond en aangesteld mag
worden,’ antwoorde do Vorgadering dat in Art. 186 duidelijk wordt vor
klaard, dat onder Hnlpprediker verstaan wordt eon Preclikant en niet eon
Zendeling; doch dat. volgons cone bepaling op p. 138 onzor Kerkolijke
Wetton, een Kerkeraad we] van do diensten van eon Zendoling tot bear
boiding der gomeente gebruik Inag maken.”
Van Us. U. J. Pienaar, R/z., met Oud. S. P. Becker: “Volgens hot oor
dod van do Synode mogen Zondelingon niet tot Hulppredikers wordon
aangestolcl (Art. 186).”
Tot do stemming ovorgaando, neernt do Vorgaclering dit laatste
Amen doment aan.
Rôtoelage aan
Us. J. H. v. Wijk. gosocondoord door Oud.J. C. Schoopers, stelt daarop
vpor: ~‘ Do toelage aan de gemoente Elliot wordo dadelijk gostaakt als
zijnde in strijd met Art. 310, alinea 2.”
Oiider do discussie, waaraan deolnemen Ui. W. U. Joubort, P. Perold,
A. Faure, D. Marchand, J. C. du Plessis, do Assessor, Us. W. A. Albeit. en
Oudd. B. U. Moolman. B. Brummer en 3. C. Scheepers, komt het volgendo
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Arnendement, ingediend door den Assessor en Ps. P. J. Pienaar, R/z., ter
tafel: “I-Jet al of niet verleenen van do toelage aan Elliot uit het Hulpb.
Gemeenten Fonds worde gelaten in handen der Commissie voor genosmd
Fonds.”
Be Vergadering veieenigt zich met hot Amendement.
III. Toelagen voor 1909. flit wordt cladelijk goedgekeurd.
IV. hot work door Ps. A. J. Jacobs in Argentinië. Hierhij wordt golezeii
wat de Commi~sie over do Fondsen onder dit hoofd rapporteert, waarna
besloten wordt deze zaak in handen van do Commissie voor het Hulpb.
Gemeenten Fonds to laten.
V. Pit punt is reeds bij de vorige zitting afgehandeld.
VI. Of het gecollecteerde, bij wijze van speciale inzameling, een vast
Ponds vormen zal. Hierbij wordt gelezen het dod van hot ilapport van do
Commissie over do Fondsen op. doze zaak betrekking hebboude.
Oud. Prof. Moorrees, met Oud. Ps. 0. A. Maoder, doet un hot voigende R~ ~11ecteii ‘ooi
voorstel: “Be Syuiode besluite, dat alle golden door speciale collocten in- ~ Gem. Fonds.
gezameld of nog to wordon ingezameld voór hot Hudpb. Gemeonten-Fonds,
in eon vast Ponds zullen gestort worden, waarvan alleen do renten zullen
mogen gebruikt worden.”
flit wordt aangenomen.
Verlof wordt gegeven aan den Ouderhing van Nieuw Bethesda, om
naar liuis terug te keeren.
Eon schrijven, ontvangen van do Synode van dc Anghikaansche Kerk
in zake samenwerking op hot punt van Godsdienst-Onderwijs op onzo
Seli olon, blij ft tot morgen overstaan.
Afwezig zijn geweest Di. 0. L. v. Heerde, P. 0. J. Meiring en J. H. van
£\alde (krauk), en Oudd. H. L. do Waal, 0. J. v. Wijk en N. J. v. d. Merwe,
in atstgenoernde ook w egens krankheicl.
Do kladnotulen gelezon zijnde, wordt Gez. 12 : 6 gezongen en hot
dankgebed door Ps. B. Bosman geclaan.
Goresumeerd en onderteokend op heden den 4den Novomber, 1909.

VIJFTIENDE ZITTING.
Doiiderdag, 4 November, 1909.
Nadat Gez. 50: 1 gezongen was, gaat Oud. N. J. van Rensburg in hot
gebed voor.
Do Notulen van do vorige zitting worden daarop golezon, goodgekeurd
on onclertoekend.
Ps. J. H. v. Wijk goof t konnis, dat hij later voorstellon zal, om avofl(l- Keniiis r voorste].
zitting to hebben.
Ouch. P. J. Cornelisse ontvangt verlof, Vrijdag avond o.k., naar huis Verlof tot terug.
terug to keeron.
keer,
I-lot schrijven van do Sinocle dor Anglikaanscho Kork. gistoron ont- Ccii,. om Con,. iii]
vangon, wordt nu in bohanc~ohing genomon. Do Vorgadering besluit eon
~
Commissie to benoomen, om, zooals voorgetsold, met do Commissie cler
Angiikaansehe Kerk over doze zaak in onderhandeling to treden. Be
Commissie to bestaan uit do loden van do Mocleratuur cii do vior bog
looraren aan de Theol. Kweeksehool.
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H. Gem. Fonds.
Voorstel rê H.
Fonds.

VI van het Rapport van de Commissie voor het Hulpbh. Gemeenten
Fonds is voor de Vergadering.
G.
Ds. B. P. van Huijssteen, gesecoudeerd door Ds. W. do Wet, dient bet
volgende voorstel in: “Do H.E. Synode spreke hare~’groote teleurstelling
uit, dat do verwachte som van £10,000 niet werd ingezamelci voor het
Hulpbh. Gemeenten Fonds, besluite, orn voor de voigende drie jaren weer
eene speciale inzarneling te houden, en wel, voor ecu vast fonds, zoodat
do som van £10,000 kan gevonden wordon ; waarvau alleen de ronton,
ten behoeve van Hulpbh. Gemeenten zullen gebruikt worden. Die in
zameling geschiede door de aanstelling van één. tot drie bevoegde col
lectanten in elk Ringsressort, die bij do Ringsvergaderin.g jaarlijks van
hunne werkzaamheden verslag zullen doen.
Hierover spreken Di. J. C. Reyneke, M. Daneel, A. McGregor. de
Actuarius, 0. F. C. v. Lingen, H. J. L. du riloit, W. dc Wet en
H. Radloff.
Onder do bespreking wordt het volgende Amoudement door den
Assessor, met den Scriba, ingediend: “Dc aanboveling der Commissie
over do Fondsen in zake de speciale inzameling ten behoeve van eon vast
fonds voor Hulpbh. Gemeenten worde aangenomen, met veraiidering van
het woord ‘Ringen’in ‘Rings-Commissie.’
G.
Ds. B. P. van Huijssteen trekt, met verlof der Vergadering, zijn voor
stel terug ten gunste van het Arnendemont, dat daarop aangenomen
wordt.
IX—Stichting van Hulpbh. Gemeenten zonder voorafgaande toe
zegging van huip uit het Fonds.
Nadat eenige Broeders hierover gesproken hebben stapt de Vergadering
van dit punt af, en brengt baron dank aan de Commissie voor Huipbh.
Gemeenten, nadat vooraf besloten werd aan den Collectant in den Ring
van Albanie den dank der Vergadering toe te brengen.
Naar aanleiding van het Rapport van do Commissie over do Fondsen,
nog ter tafel, komt aan do Ordo:
~.

Besluit ~ H.
Fonds.

Het Arbeids-Kolcrnie Ponds (Schema p. 45).
flierbij wordt gelozen dat dccl nit hot Rapport van don Zaakgolastigde
hierop botrokking hebbende (45—par. 13 : “Do Arboids-Kolonie.”).
Voorts besluit do Vergadering ook het Versiag van de (Jommissie voor
Arbeids-Kolonien (Bijiage 30), on dat van den Superintendent van do
Arbeids-Kolonie, Kakarnas, to lezon.
Aan Ds. J. W. L. Hofmoyr, Supt. van onzo Arboids-Kolonio. wordt flu
golegenheid gogoven do Vorgadoring toe to spreken.
Daarna komt in behandoling het Rapport van do Cornniissie over
Arbeids-Koloniën, No. 8—Financieel----om do volmacht aan do Commissie
gegevon, do noodige fondson voor do Noord-voor to leenen. to verniouwon.
Do Zaakgelastigde, die tegenwoordig is, goof t hieromtrent do noodigo
inlichting.
Volmachtaan Arb.
Oud. Prof. Moorrees, met 1)s. B. J. Pienaar, R/z., stelt daarop voor:
KoL Corn.
“Do volmacht dlOor de vOrige Synode aan do Arheids-Kolonio Commissie
verleend, om de noodigo fondson voor do Noord-voor to loonon, worde
vornieuwd.” Hiermede voroonigt zich do Vorgadoring.
Arb. Kol. en Pail.
No. 9—Algemeen—par. 2: do vaste oigondommen onder do Nieuwe
.~ete.
Parl.ements Acte voor Arbeids-Koloniën to plaatsen.

Het Arb, Kolonie
Fonda.
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Bit draagt dadelijk de goecikeuring der Vergaderiug weg.
~a)—Aanbeve1ingen:
(1) Rot stiehton ocuer O-ep~eeute ouzer Kerk en hot beroepou van eenen pred.
Bel’oelen
eeii
voor v.Kaka
Leeraar, te Kakamas.
Dit punt is reeds vorwezen naar do Conimissio ondor Bp. 19 be
n oemd.
(2) Dringend verzoek om een jaarlijksche bijdrage door elko ge- Jaarlijk. Bijtlrage.
meento tot onclersteuniug vail hot work to Kakarnas.
Ook hierniodo stenit do Vergadering in.
(3) Prospectoor-rechten op do gronden dci Arbeids-Kolonio.
~
Be Vergadering besluit, dat ‘t aan de Arboids-Koionio Commissie go
laton zal wordoi~, om, naar ‘t haar goedduukt, al of niet prospectoor-reclitell
op do gronden der Arboids-Kolonie te vorleenen.
(4) Ret bestek. der Arbeids-Kolonio tot eon afzondoriijk Schoolraads- Scholraad en
district verklaard te krijgen.
Arb.-Kolonje.
Daar ‘t blijkt dat zoodanig verzoek niet moor noodig is. stapt (10
Vergadering vai’ dit punt af.
Na do pauze goctt Ds B Bosnian kemiis, dat hij moigon oehtond om ~ ooi~tc1
revisie vragon zal van hot besluit in zake onderstouning uit het liulpbh. an esi, ic Paio~.
Gemeenten Fonds voor ‘t work te Parow.
Bs. B. S. l3otha, ondorsteund door Us. R. P. v. ci. Merwe, dient hot Motie v. dank.
volgende voorstel in: “1)oze Vorgadering spreke hare hooge waardeoring
nit van hetgeen door do Regeoring en hot Parlornent tot ondorsteuning
van do Arbeids-Kolonie to Kakamas godaan is, en brenge haren dank aan
Ps. B. P. J. Marchaud, Bs. J. W. L. Rofrneyr. Dr. C. P. Theron en aile
andore workers on werksters op do Arboids-Kolonio, voor don ijvor, do
gotrouwheid on do toogewijcihoid, waarrnodo zij hun work godaan hebbon.”
Nadat Di. B. J. Pionaar, R/z., W, A. Aihoit, J. H. v. Wijk, J. lingo, on
Oudd. H. L. do Waal en Ps. G. A. Maodor nog gosproken haddon, noomt
do Yergaciering dit voorstol met algenioene stommon aan.
Ook wordt hot volgoude, voorgostold door don Assessor, met Ds. B. J. Hotie v. dank.
Pionaar, R/z., aangeuomen: “Doze Vorgadoring betuige haren oprochton
dank aan do Arbeids-Kolonio Comniissie voor hare kostolijko dionston
in verbanci met doze belangrijko onderneming onzer Kerk.”
Aan do Ordo, volgens hot Rapport van do Commissie over do Foudson, is

H6t Synodale Ponds.
Gelozon wordt het dccl van hot Vorsiag van don Zaakgelastigclo (Bij Hot Syn. Fond~.
lage 24, 14), dat hierop betrokking hoeft, aisook wat door do Commissio
over do Foudson (Bijiage 38) daaromtrent gorapportoord wordt.
Wat in het vorsiag van den Zaakgelastigclo omtront vormoerciordo Honoraria der
honoraria wordt aanbovoion, on door do Comnii~sio over do Fondson wordt Fondsen.
goedgekourd, wordt dadoiijk door do Vergadoriug aangenonien.
Do Assessor verzookt aanteokening, dat hij zich met cut bosluit niot
heoft veieeuigd.
Aanbevoling (a) vail hot Rapport vaii do Commissie over do Foncisen— ])aggelden.
de daggolden wordon tot op 7s. 6d. vorniindoi’d, ook voor dezo Vorgadoring
der Synodo.
Us. J. B. Albortijn. Sr., met Oud. J. P. Beukes, wil, dat wat hior worcit
aanbevolen, zal wordon aaugenomon-.
-
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lka.luit
gelicti.

i’~

Onder de discussie. waaraan deelnemen Di. B. B. Hattingh, P. K.
Albertijn. 0. F. C. v. Lingen~ F. X. Roome, A. B. Cilhiers, J. P. florak, U
S. Botha, R. MacDonald, en Oud. fi. L. do Waal. komeii do volgende
Amondeinonten ter tafel
Vail Ds. P. S. Botha, met Ouch. J. 0. Lindeuberg: “Dc claggelden wor
den tot 7s. 6d. vorminclerci ; cioch 4aar hot in strijcl is nigt dc wet die
voor (To tegenwoordige Vergadering cler Synode to verinindoren zoo
worden zij nitbetaalcl volgens tarief in Art. 318 (c) vastgestelcl.”
Van Ps. J. A. v. Blerk, met Ps. W. J. Conradie: ~‘ Do daggelden
worden tegenlOs. per dag uitbetaalcl voor slechts 28 clagen.”
Van Os. B. B. Hattiiigh, met P. J. Pienaar, R~’z. ‘De HE. Synode
besluite, dat de daggelden lOs. per dag blijven.”
fla~
Bij do stemming wordt het eerste Amendement besluit der Vergadering~
Oud. A. C. Koch ontvangt verlof morgeu afwozig to zijn.
Afwezig zijn geweest Di. W. A. Joubert en E. 0. Malherbe. laatst
genoemde wegelis krankheid, en Oud. H. J. Odendal.
Na ‘t zingen van Gez. 49 : 1 en gebed door Ps. C. F. Lcipoldt, wordt do
Vergadering goadj ourneerd.
Geresumeerd en onderteekond op heden deii 5den November, 1909.

ZESTIENDE ZITTING,
V~’ijdag, 5 November. 1909.
Goz. 1: 3 wordt gezongen, waarna Os. A. Faure in hot gebed voorgaat.
i)o Notulon van do laatste zitting worcien gerosumeord cii door do loden
van do Moderat uur onderteekend.
Verlf tt ternt~
Oud, C. Duckitt ontvangt verlof. Maandag o.k.. naar huis terug to
kern,
koeren.
Oud. i-i. J. Odendal, chic verlof had eenige dagen naar huis to gaan,
vraagt en oiitvangt nu verlof, niet weer terug to keeren.
Do vaststolling van don tijd voor ‘t vieren van ‘t Avonclmaal door do
1.eclcii der Syn ode wordt in haiiden van do Mocleratuur gehaten.
Kouiiig~. VcrjaarNaar aanleiching’ van ccii Motie van Orde door Oud. Ps. 0. A. Maeder,
lag.
in zakc do viering’ van ‘s Konings Vorjaarclag. op 9 Nov., o.k., worcht beslo
ten. dat dc Syllode op clien clag aan Z.M. den Koning ecu gelukwensch zen
doi~ zal ; en met do gewone werkzaamhecleii voortgaau zal.
Verlof van ievisic.
Os. P. Bosnian vraagt nu om verlof van rovisic in zake hot besluit om
trent onclorsteuniug uit hot l-Iulpbch. Gomoenten Fonds voor hot work to
Parow. Rcvisio toegostaan zijndc. wordt beshoton, hot al of niot verloenon
van huhp in handen vaii do Commissie voor hot Hulpbeh. Gemccnten Foncis
to haton.
Os. .1. fT. van Wijk. met us. D. Ste il. stelt voor : ~ zittingen
van 8 tot 9.30 worclcn g’chouclcn op Maandag’. Woensclag en Vrijdag van do
volgende week.”
Pit wordt i~iter woor tcruggctrokkcn. waarna Os. J. 0. do J3ruijn ken
nis geeft, dat hij Maandag. o.k.. voorstcllen zal. dat wij in ‘t vervoig ‘s
namidclags van half-drio tot half-zes nrc zullen zittcn.
Voor de Yergadering is

17
Ret S11n odale Ponds.
Aanhevelingen vaii do Commissie over do Fondsen
(b).—Dat het Hugonoten Gedenkteeken Ponds vai’ hot Synodalo Fonds liet SynoLalQ
geseheiclon worcle en maatregelen genomen orn do sehuld O~ do Gobouwon Fonds.
af to betalen.
Hierover sprokon Di. J. W. Louw, W. A. Aiheit, J. C. Reyneko, G. F. C.
van Lii~gen. J. R. A1bertijn~ Sr., 0. J. Pienaar, R.z., Z. do Beer, do Assessor,
do Actuarius, Di. J. C. Truter, U. J. Yi1jooi~, U Stoyn, P. Poroid, U. S. Botha,
J. H. van Wijk. do Scriba, en Oucid. Us. G. A. Maoder. W. D. Steyn, B.
Pionaar, N. van dor Merwe en C. Cootzeo.
Onder do discussie stelt Us. W. A. Aiheit, geseconcioercl door Us. J. C.
Reyneke. voor :
Ret Hugenoten Godenkteekon Foncis worde van bet
Synodale Fonds geseheiden. Hot worde aan do Ringen opgeciragen. (10
schuld nog rustendo op hot Hugonoten Gedenktoekon to vermindoron.”
Daarop worden do volgeiido Amondemonten ingecliend :—
Door (len Actuarins. met Us. F. X. borne: Voor het tegenwoordigo
worden do twee Fondsen niet geseheicien. Er worcien, eehter, ernstige
pogingen aangowend. do schuld op het Hugonoten Gedenkteeken te ver
minderon.”
Door Us. U. J. Viljoon. ondersteuncl door Oud. L. J. Basson
Hot
Hugenoten Godenkteoken Fond~ wordo van het Synodale Fonds gesehei
den. en do Synode besluite aan eon Commissie op te dragen haar met ad
vies to clienen hoe hot geld benoodigd voor hot Hugenoten Gedonktoekon
zal worden gevondon.”
Us. ~T• A. Alheit trokt zijn voorstel terug ten gunsto van (lit twoedo
Amendement. dat daarop door do Vergadering aangenornon wordt.
(c.)—Het ledental der gemeente, waarvoor hoffingon worden betaalci.
en lief
Op voorstel van Di. J. C. Reynoko on J. 0. Horak, neernt do Vorgado
ring hot volgende bosluit : ‘~De aanboveling der Comrnissio worde aange
nornen en heffingon wordon botaald op alle, in do gemeento wonendto lid
maten dor N. 0. Kerk.”
Naar aanloiding van wat or vorder in hot Rapport van de Comrnissio
over do Fondisen voorkornt is nu aan die orde:
Bp. 47 : Om die Synodalo kas to gemoet to komon, besluito do tLE.
Synode :—
(a) Do Synoda~o ciaggoldon to verminderen tot zovon shillings en zes
pence (7 6) per dag.
(b) Do reisgolden uit to bebalen tegen tariof van do tweodo kias per
spoor;
(c) Na do Synodale Vorgadoring van 1909 niot weor bijolkaar to komen
alvorens do Synodalo kas zonder bezwaar do kosten van zoodanige Vorga
dering zal kunnen dragon
(d) 1)o Synodale Vergadering, zoovor zulks mogelijk is, niet langer to
laten diuren dian den door do wet vastgosteldon ti~di.”
(a) Is reeds afgehandield.
(b) Us. P. 0. J. Meiring, met Us. W. Conradie. wil diat do reisgeldion zul- Rei~ge1~ii.
ion wordon uitbetaald gerekond togen tariof van do tweede kiasse por spoor;
waar or goon tweedo klasse is dan togen oersto klasse.
Daarop stelt Us. F. W. Gio, met Oud. J. B. Powell, voor : “Do reisgel
den blijven zooals zij in hot Wetboek vastgosteldi zijn.”
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Met dit Amendement vereenigt zich do Vergadering.
(c) l3lijft tot later overstaan.
(d) flit worcit door do Vergadering aangenomen.
B1. 49.—Vorm B.
Bp. 49 “ Do TiE. Synode wijzige Vorm B, om te voicloen aan do
Financieöle eischen van do Ned. Ger. Kerk.”
Gelezen wordt het Rapport van de Commissie aangesteld om over Bp.
49 to rapporteeren.
In Vorm B, door genoemde Commissie aan do Vergadering voorgelegd
wordt doze verandering aangebracht : “Inkomsten en lJitgaven te zijn van
1 Januari tot 31 December.”
Na de pauze wordt besloten, dat do Commissie in zako “ Godsclienst
Onderwijs op Scholen” benoemd. hare besluiteii ter good- of afkouring aan
do Synodalo Commissie onderwerpen zal.
Daarna komt ~Tor1n B anclermaal oncler behancleling.
Onder hoofd—Gemeentelijk—wordt, achter het woord “golden” inge
voegd “ voor andere cloeleinclen.”
Onder hoofd—S!Jnodaal—wordt ‘~ Spoorweg-Zencling “ geplaatst tus
scion ‘ Salaris Tilde Professor” en Rulpbehoevende Jongelingen.”
Onder Afdeeling—Andere Specia le Gollecten—wordt goplaatst “ Bijbel
verspreiding.”
Daarna wordt Vorm B, zooals door do Commissie voorgelegd en door
de Vergadering gearnendeerci, aangenomen.
Nieuwe Vorm.—
Vorm C—Siaat van Bafen en Laden—met doze veranclering dat onder
Yoriu C.
LASTEN geplaatst worde, “Golden of Collecten log niet verantwoord,”
wordt de Vorm zooals voorgesteld, aangenornen; en voorts besloten, dat
doze Vorm elk jaar bij den Ring zal worden ingediend, onderteekend door
den Voorzitter en K assier.
Bp. 50.—Art. 73
Bp. 50: “Do R.E. Synode noeme do Collecten, waarop zij ‘t oog heeft
(22).
in hot Kerkelijk onderzoek (A~rt 73 par 22), in volgorde.”
Do Commissie over do Fondson boycoTt aan, dat dit zal worden aange
nomen.
Aan do discussie hierover nemen deel: Di. P. I-I. Roux, J. 0. do Eruijn,
M. .Daneel en D. S. Botha, waarna do Vorgadoring zich met do aanbeveling
van do Coinmissie over do Fondsen vereenigt.
Aari do Orcle is
Het Kerkekantoor.

RET KERKEKANT00R.

Golezen wordt wat do Commissie over do Fondsen in haar tweede Rapport (Bijlage 38b) over hot Kerkekantoor zegt, alsook ecu schrijven van den
Zaakgelastigde ontvangen.
Aan do besproking hiervan nemen dccl: Di. Z. do Beer, J. I-I. van Wijk,
G. F. C. van Lingen, J. W. Louw, en Oud. A. P. Pre~orius, waarop Ds. Z. do
Beer, ondorsteund door Oud. A. Viljoen, voorstelt: Doze Vergadering is
‘t ééns met de aanbovoling van do Commissie over do Fondsen, en is van go
voelen, dat voor het tegonwoordligo hot salaris van onzon Zaakgelastigde
moot zijn £500 en dat van den Assistent en Boekhouder, £400 p.a.”
Nu wordt ook gelozen het Rapport van do Korkekantoor Commissie
(Bijiage 25).
Na verdore discussie, waaraan deelnomen Di. I). J. Pienaar, R.z., J. C.
Truter, G. S. Malan, en Oud. G. J. van Wijk. komt nog bet volgende Amen-
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dement van Oud. W. Lomhaard, met Oud. P. Meyei~, ter tafol : In het ver
vo~g zal het salarjs van den Zaakgelastigde ziju £450 p.a. en dat van deli
Assistent en Boekhonder £350 p.a.”
lie discussjo over het Kerkekantoor worcit nu uitgesteld tot Maaudag. H~1o1~Lju11Hljthet
Be Assessor, met 1)s. P. G. J. Meiriug. stelt voor : Be. in het Predd. 1’. W. Foncis
Wedcl. Fonds 1)elang hebbonde Leeraars, betuigen hunne instemming niet ~ F’onds.
hot besluit door do Svnocle genomen ii~ zako do storting van £100 in piaats
vaii £75 p.a. in Let Svnodale Foiids.”
Bit wordt aangeiiomen. stemmeiide, voigeiis Art. .295. slochts de Piodi
kanten. die nan hot Fonds dccl hebben.
Verlof wordt geg’even ann Ds. J. J. Wessels om Woonsdag aaiistaande.
cli aan Oud. C. J. Joubert, oni Boudordag, aanst.. naar huis terug te keeren.
Afwezig zijn geweest Di. W. A. Joubert cii B. vail Velden, o~i Ond. B.
C. Steyn.
~Na ‘t lezen dci Klacliiotuleii wordt (Iez. 180 5 gezongon en hot dank
gebed geclaan (loor Bs. 3. S. Hanman.
0-eresumeer en onderteekond op heden den $sten November. 1909.

ZEVENTIENDE ZITTING.
Maandaçj. 8 i’\rove1)lbe~. 1909.
Na ‘t ziiigen van Goz. 50: 4 en gebed door Bs. J.
Louw, worden do
Notulell van dc laatste zittiug gelezen. goeclgekeurd cii onderteekenci.
Ds. ~W. J. Nauclé verschijnt Loden ter Vergadering.
A an do Orcie cler werkzaamheden is Pet Kerice/cantoor.
Be discussie daarovor wordt voortgezet door dcii Actuarius, die als Het Kerkekantoor
tweede Amendement voorstelt: Met ‘t oog 01) do ouzekerheici waarin
zaken. rakende hot Kerkekaiitoor, thans verkeeren, blijven cle salarissen
van hot personeel voor hot tegenwoordige onveranderd. hot worde, ecliter,
nan do Svnodale C1ommissie. samen met do Kerkekantoor Commissie, opge
dragon, iiaar eisch van omshiidigheden. waar mogelijk, maatregelen tot
bezuiniging to nemen.”
Na hem spreken Oudd. : Es. G. A. Maeder, J. H. Hahlützel. B. J.
Brümmer, Prof. Moorroes, J. 0-. Lindonborg, en Di. J. W. Louw, J. C. Royne
ke, B. S. l3otha, H. MacDonald. F. X. borne. P. de Vaal. M. Banool. D. J.
Pienaar, Hz., M. Smuts. A. F. Louw on W. A. Aiheit.
Do volgende Amonderneut-on komen nog tor tafel:
Van Bs. B. J. Pienaar. R.z.. met Oud. C. J. van Pletzon : Ret salaris
van den Zaakgelastigde worde gosteld op £400 en dat van den Assistent op
£300 p.a.”
Van Di. M. Danoel on J. W. Louw: “Be Synode besluite dat de sala
rissen nan het Korkekantoor uitbetaald niet meer dan £1,000 zullon be
loopon, zoodlra hot Vereeuigd Kerkblad wordt uitgegeven, on late ‘t nan do
Kerkekantoor Commissie over, dit geld naar haar oordeel, onder hot per
soneel aldaar werkzaam. to vordeelen”
J3ij do stemming wordt hot tweedo Amondement met cone groote Besluit r~ Kerke~
moerdlorheidi aangenornen en hot voorstel met de aildiere Amonclementen kantoor.
~

verworpen.
U
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An. 2I~).

F’.

P.

[“onus

Oud. J. (I Lindenborg, gesecondeerd door 1)s. A. F. Louw, stelt daarop
VOOr: Doze Synod.e besluito Art. 269 zoodanig te veranderen, dat do Zaak
gelastigde niet langer noo(lwendig eon Leeraar moet zijn
Er ontstaat nu eon discussie of dit voorstel ontvaiikelijk is. Do moor
deiheicl veiidaai t zioh ceb tot \ 001 do ievelmi~ van dcii Modeiatoi dit ‘t
wel kan worclen ontvan&~eii
Oudd. Prof Moorrees en i)s. (L A. Maeder. verzooken aanteokoning.
(Tat zij iii do minderhejd gestomd hebben. zuliendo eerstgenoemde Z1J~n op
gaaf van reclenen morgen schriftelijk inclieneii.
Ret voorstel wordt uu bosproketi door Di. A. F. Louw. D. S. J3otha. (Toil
Aetuarius. Di. W. A. Aiheit. 11. P. van der Merwe. on Oud. 13. Pienaar, en
daarna aangenomeii.
Op voorstel van (Tell Assessor, oiidersteund door Ds. W. A. Aiheit. \vOrdt
besloten : Dc Vergadering drage ‘t aan de Commissie van Rcv~sie 01),
Ait. 269 in overoeiistomming met hot bosluit lioden geiiomeu te verancleron.
\Toorts. dat in genoemd Art. zal worden ingevoegd. dat zoodanig pe1~S001i
lid zal mooten zijn van onze Kerk.”
Do Moderator benoemt nu do Commissie aangesteld O~ do Synodo
met aclvies te dienen in zake de ~ermindering van do schuicl op hot Huge
ioten-O-edenkteeken rustondo. Do Teden zijn Di. J. G. do i3ruijn, J. II.
van Aarde. B. J. Viljoen, A. F. Louw, J. C. Reyiieke, J. G. Peroid. R. Barry.
J. F. Marais. D. G. Malan. P. J. A. (To Villiers. P. J. Perold. W. do Wet on J.
C. du Plessis.
Na de pauze is
No. 9 van het Rapport van do Kerkekantoor Commissie (Bijiage 25)
aan do Orde.
Gelezen wordt VT—A anbevelingon—van hot Versiag van den Zaakge
lastigde (Bijiage 21, pag. 50).
Hiorover rapporteert de Commissie over do Fondsen als volgt: (a , (b),
~c) worclen aangenomen on (d), (e,, (f, worclen naar do Commissie van
1~ evisie verwezen.
Hiermedo vereenigt zich (To Vergacleriiig, nadat do volgende verande
ring oncler (a) is aaiigebracht
ook do kosten zullen geiijkelijk worden
verdoeld.
I-let ‘I’weecle Rapport van de Co’in’mnissie over de Fondsen (Bijlage 38b)
koint nu weer ter tafel.
l~Tat do Comrnissie her aanbeveelt onder hoofd:
Predd. Pens foen Fonda.
en vooral hot cloolnemen aan dit Foncls door do Gemoenten van do N. 0’.

Kerk in den 0. V. Staat wordt gelezen.
Na bospreking door Di. J. 0. do I3ruijn. W. A. Alheit, A. Faure, B.
Viljoen P Ti Rou~ den Actuanus D~ I H van Wijk en den Scuba
wordt op voorstel van den Scriba. met Ds. P. 0’. J. Meiring, hot volgende
besluit gonornen: ‘~Do Classificatie van do Gemeonten in den 0. V. Staat
worcle golaten totdat do Kerkvereenigitig’ tot stand zal zijil gokomen ; voor
hot ~egonwoorduge wordon genoomdo gemeenten onder de bepalingen van
(1C keik in do k1d1) Ko~onie met bet in den 0 V Staat bestaancle PIEdd
Pensioon Foiids. vooiioopig ()pgOl-lOflicfl.’
Gulozon Wor(Tt nu wat (To Comniissio over FTC Foiidsen in haar eels/c
Rapport in zake liet Predd. Ponsioen FoudTs aanbeveelt.
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Naar aanleidin par. 1—Schuldbrieven——stelt Oud. Ds. 0. A. ~M~iedev.
iiiet 1)s. W. 1). Joubert, voor : “1)e ( iiieenteii. die achterstn1li~ zijn met ‘L
hetaleii van liuiiiie Sehuld1ir~even moeten dez(1 ye vóór 31 i)ecember. 1909,
vereffe~ien. zoo niet. zuilen do renten geëischt togen _1~ in plaat.s van 4 per
cent ZijU.’’
1)e Assessor met Oud. ProE Moorroes. hoe ft hot volgende Amendement :
Jiet al of niet inhetalon van schuldbcwijzei~. in geval van gemeeiiten. (lie
haar iniegpenniiigen aan hot Predd. Pensioen Fonds nog niet hebben be—
taalcl. worde verwezen naar do Korkekantoor Commissie. om naar bevmd
van zaken icder geval ~p ziju oigen merieten te behandelen.”
Oud. l)s. 0. A. Macder. trekt ziJu voorstei terug ten gunste van dit
A mendomont, dat da ama besluit der \Tei.gadei~ii~g word t.

~cs1uit

i’~

Sehuld

Dc (Dommissie over de Fondsen boveelt verder aan. dat Bp. 51—.Aan- Aanzoek.-.Simons
zoek v~iiì (len Kerkeraad der N. 0. Gemeente Simonsstad om in do Tilde Stfl(l.
kias gepiaatst to worclen—zal \vorden aangeuomen~
Daar genoeln([e gemeente reeds in dc lYde kias goplaatst is. wordt op
verzoek van i)s. D. J. van Yelden besloten. goon verandering in dozen aan
te brongen.
Ep. 52 :
Aanzook van den Kerkeraad cler N. 0. Gomeente .Bulawayo. Aanzoek.—Bula
namens do gomeonte. om dccl to hebbeu aan bet Predd. Pensiocu Fonds in ~
([C 1\de kias ‘m~1 /cwi/1seI~eldinq ean d~ addittoneele Ueldso2fl.’’
Do C~ominissio over do Fondsen boycoTt aan, dat aaii Eulawavo do
kouze gelaten zal wordon dccl to nemen in kiasse IV ot ~ zonder kwijt—
scheldin g van do addition cole geidsom.
Ilicimode vcreenigt zich do Vergadorng.
~Bp. 33 : Aangezion us. W. P. (To Villiers slocbts vijf maand u leefcle
na do door do TI. E. Synode bepaalcle dr~.e jaren voor bet Precld. Pensioen
Fonds. zoo wordt do I-I.E. Synode verzocht dozen Kerkeraad too to laten
sieehts eon dccl van do additioneele geidsom af to beta~en.”
i)e (1ommissie over do Fondson kan clit niot aanbeveien.
Ds. 1). P. van Huijsteen licht dit punt toe on stelt daarna voor
Do
lIE. Svnode schelde do gemeento van Carnarvon kwijt £250 van de addi
tionecle gel(lsom nog door (10 gemeonte van (1arllarvon to worden inbe
taald.”
Dit wordt gesecondeerd door Oucl. 1)s. 0. A. Maeder.
Ds. 1). J. Pienaar. R.~.. met Ds. W. F. P. Mara.is, wil dat do Vorgade
ring zicli voreenigon zal met wat do Conimissie ovor (10 Fondsen aanbeveclt.
Na discussie wordt bet Amendemen t aangenomen
Do Commissie over (10 Fondsen boycoTt voort,s aan. dat (TO ruieuw go
stiehto goiuednton als volgt zullen worden gokiassificeord:
(Datlicart III—Daiir C1athcart door do Synodale Commissie reeds in klas Catheart.
TV goplaatst is. woudt or bier goene veranclering gemnakt.
Joubertvillo TIT—De Vergadering besluit doze gemeente in do lYde Joubcrn’ilIe,
kias to plaatsen.
Dibén IV en Port Elizabeth IV—---Dit wordt aangenonien.
en P. Eliza
In do Coinmissie benoemcl om dc Synodo met advies to clionen in zake beth.
(10 vermindoring van do sehuld op hot Ilugenoten-Gederikteekoii rustende
wordt Ps. P. K. Albertijn in do plaats van Ps. A. F. Louw gesteld.
Aau i)s. J. A. R. \Toisteedt. die ti~(l1ng ont~angen heeft van (10 krank
hoid zijnor kincleren. wordt verlof gegoven heden naar lims terug to
keerou.
-

~)i. J. P. Kriel en A. J. van Wjjk en de Ouderling van Cntbeart, ont
vangen verlof, om morgen naar huis terug te keereii.
Verder worcit veriof gegeven nan Oud. F. G. J. Mostert om Maandag,
aanst. ann Oudd. D. Senekal en J. F. do Kierk. om Diusdag, aarist. ; en aa~
(Ic Ouderiingeii van ~aries en Redelinghuijs. oni Woensdag aanst., naar
huis terug te keeren.
Ecu schrijven onderteekend door do Predikanten en Ouderlingen, af
gevaarcligden van (te gemeenten Piquetberg, Recleiinghuijs en Aurora,
hiij ft overstaan.
Afwezig ziju geweest Oncid. J P. K. de Villiers, •T. C. Truter. B Kiop
pCi, P. A S. le Roux, 1). C. Steyii, en P. S. dii Toit (laatstgenoemcle wegens
krankheid’. en Di. J. II. Albertijn, Sr.. J. I). Horak, P. J. A. do Villiers, J.
(1. Weber, S. W. Pienaar en J. S. Hauman, laatstgei.ioemde met verlof.
Na ‘t lezen der Kiaduotulen wordt Gez. 83 : 6 gezongon en hot dank
gebed gedaan door Ds. H. P. van (icr Merwe.
Geresnineerd en onderteekend 01) heclen den 9den November, 1909.

ACHTTIENDE ZITTING.
Dinsdag, 9 November, 1909.
J3ij afwezigheid van den Moderator neemt de Assessor den steel in. Rij
laat zingen Gon. 78: 11, en vraagt Ds. G. Murray het gebed te doon.
Beze
Breeder denkt in zijn gebed aan Z.M. den Koning, wiens Verjaardag hedon
gevierd wordt.
Do Notulen van de vorige zitting worden daarna geresumeerd en onder
teekend.
Oud. Prof. Moorrees stelt, als onbestreden motie, voor: “Deze Vergadering
zende heden een kabeigrarn van gelukwonsching aan Z.M. den Koning.”
Bit wordt bij aeclamatie aangenomen.
Verlof tot terugBe Predikant en Ouderling van Vosburg ontvangen verlof, om Dinsdag aanst.
kee,.
naar huis terug te keeren.
Be Actuarius vraagt inlichting omtrent het besluit der Synode Vrijdag 11.
genomen over: “Wio als lidmaat der gemeente meet besehouwd worden?”
Be Vergadering besluit deze zaak te laten overstaan.
Tot de gewone werkzaamheden terugkeerende is aan de ordo het Rapport
van do Commissie over do Fondsen over 3 (a), pag. 6, van het Rapport van do
Commissie van den Raad der Ned. Ger. Kerken van Zuid Afrika, welk laatste
gelezen wordt.
Predcl. Weduw.
Na discussie wordt de aanbeveling van de Commissie over do Fondsen,
F~nds1o~dei~Ver- nam. :—-(a) “Om hot restant van haar Fends in hot Algerneone Weduwon Fonds
te storten, met de verstandhouding, dat de toelage der woduwen, die tharis
ondersteuning genieten, blij ye zooals tot nog toe hot geval is geweest, t.w., £30
p.a., tezamen £90 veer de drie; en (b) dat vordere deelnamo aan hot Fonds
geschiede onder do bepalingen der Kork in do Kaap Kolonio,”—door do Ver
gadoring goodgokeurd.
Aanzoeken
Do aanzoeken van Quoenstown on Karreedouw, em dccl to hobben aan hot
Queenst own en Predd. Ponsioon Fends, wordon naar do Coinmissie over do Fondson verwozon.
Kaneeco~.
Do Commissio over do Fondsen beveelt vordor aan
~-.

(1) Dat bet aanzoek dei~ gemeente Aliwal Noord, om in de Ilde Kias te wor- .\aitzoeJcAliw~
den geplaatst, niet zal worden toegestaan; doch dat zi], volgens besluit der vorige ~
Synode, in de Iste Kias kome.
Us. W. Naudé, met Us. A. J. Pepler, stelt voor: “Aliwal Noord worde in
de lIde Kias geplaatst.”
Oud. Us. Q. A. Maeder, ondersteund door Us. P. I-I. Roux, wil, dat de aan
beveling van de Commissie zal worden aangenornen.
Met. dit laatste vereenigt zich de Vergadering.
(2) Dat op de vraag vai’ den Predikant van Oudtshoorn—omtrent het ov~r- Ove~m~k~i v~ ii
maken van een tweede aandeel eener gemeente in geval van een verdeeling dier ~ ~“~‘ ~C
gemeente—bevestigend zal worden geantwoord.
Dc Vergadering neemt deze aanbeveling aan.
(3) Dat bet aanzoek van de gemeente Molteno, om nit. de lide in do hide Anzoek. i\ioltenn.
Kias te worden gebrache, niet zal worden toegestaan.
Nadat de Moderator nu weer zijn plaats ingenornen had, stelt Oud. A. J.
Pienaar, met Us. A. J. Pepier, voor: “Ret verzoek van de gemeente Molteno,
om in de Tilde Kias in plaats van in de TIde Kias t.e worden geplaatst, worde
toegestaan.”
Oud. Us. C. A. Maeder, met Us. P. G. J. Meiring, heeft bet volgende Amen
(lenient: “Dc aanbevehng der Conimissie onder punt 3 worde aangenomen.”
Be Vergadering neemt bet Amendement aan.
Be BATEN DER KERK, zooals door de Commissie in haar Rapport voorgestelcl, T~ Batun der Krrk.
wordt besproken door Di. G. F. C. van Lingen, I. J. Pienaar, R.zn., A. Faure,
J. H. van Wijk, J. C. Truter, F. X. Roome, en Oudd. Us. G. A. Maeder en ProF.
Moorrees.
Aan bet einde •van de discussie geeft Us. J. H. van Wijk kennis van ecu
voorstel, dat hij heclcn namiddag inclienen za~, inzake de aanstelling van ecu
Rekenkundige.
Naar aanleiding va.n wat de Coiumissie over de Fondsen rappoi~t.eert. is bet
Theol. Seminar ium Fonds (Schema p. 44) aan de Orde.
meal. sum. Fanis.
Gelezen worden ook (a) bet. Rapport van het Collegie (‘uratorium van ‘t Theol.
Seminarium (Bijiage 21); (b) beF Verslaa van c/en Zaakgelasti~de over bet “Theol.
Seminarium Fonds” (Bijlage 24, p. 44); en (c) bet Rapport van de Commissie
over de TJieol. Kweekschool (Bijiage 40).
Naar aanleiding van wat onder laatstgenoemd Rapport vermeld wordt :——
1-—Ret a.fsterven van den WelEerw. beer J. H. Hofmeyr en van Prof. N.
J. Hofmeyr—wordt, op voorstel van Us. P. G. J. Meiring, bet volgende besluit
met algemeene stemmen genomen :—“ Dc H.E. Synode betuige hare deelneming
aan de weduwen van w~ij1en Prof. N. J. I-Iofmeyr en Us. J. H. Hofmeyr met bet
afsterven van de vermelde hooggeachte Broeders; en ‘t worde aan den Scriha
opgedragen in dezen zin ecu schrijven aan haar te richten.”
Op voorstel van den Assessor neemt de Vergadering ook bet volgende met.
algemeene stemmen aan :—“ Be Synode stelle to bock hare volkomene tevreden
lieid met de kiezing van den WeiEerw. hoer A. Moorrees tot opvolger van wijien
den H.Eerw. Prof. N. J. Hofmeyr, wensehe hem geluk met deze aanstelling en
bidde hem Gods rijksten zegen toe.”
3.—Ret aantal Studenten aangegroeid. Be Vergadering verheugt zich over
wet bier gerapporteerd wordt.
4.——Het afsehaffen van do Collecte voor den TIiden Professor nanbevolen. CoII~’i~ v. Hid
Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Pri.afge~iaft
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Oud. Prof. Moorrees geeft kennis, dat hij morgen, om revisie van bet hesluit
Z( oeven genonicil, vragen zal.

5.- —Legaten ann liet ‘Iheol. Seniinarium, en
6.—Ret vij ftig-j arig bestaan van ons Theol. Seuiiiiarium.
lie Vergadering vereenigt zich hier met bet gevoelen van de (jommissie.
flij!az~n 22
~:;.
7.—Waardeering van de Rapporten van de (iommissiën voor bet Examen
van Kandidaten tot den Heiligen iiienst en voor bet Admissie Examell (Bijiagen
~2 en 23). Nadat deze Rapporten gelezen zijn keurt de \Tergadering wat onder
c[it punt vermeid wordt goed.
(1 ~O t ~‘(h~ In
8 —Coneept-~chema ‘~ooi hcL Admissie L~amen Gelezen woidt het L’on6eptVflfll’
~‘I~— F x—
~cheiiia voor hot Admissie E~earnen (l3ijlage 33).
Daar ‘t tijd is voor de pauze blijft dit overstaall.
lie Moderator [cost eeii schrijven, ontvangen va~ Mevr. J. H. Hofmeyr, der
Vergadering dankende voor hare betuiging van deelnarne in liner verlies door
het afsterven van haven eehtgenoot.
nnitul r~ RulonNa de pauze dient Ds. J. H. van Wijk bet volgende voorstel, waarvan hij
loden inorgen heeft kennis gegeven, in: “I-let worde nan do Moderatuur opge
~iragen, zoo spoedig mogelijk, een gekwahifieee~den Rekenkundige, buiten de
Kerk staande, te benoemen, om een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar den
staat der Synodale Fondsen, do versehillende securiteiten voor geleende gelden
na te zien en to waardeeren, en over dit alles te rapporteeren en de
Synode met advies te dienen.
Voorts zal deze Rekenkundige nauwkeurig
onderzoek doen, tijds omstandigheden in aanmerking nernende, naar de waarde
van ahle vaste eigcndomrnen tot de Synode behooronde. Ten einde dit te kun
non doen zal hij het redht hebben van inzage in alle beckon, dokumenten, coy
respondentien in verband met de administratie der Synodale golden. Ook zal
hij ann de Synode rapporteeren of de Finaneieele Boeken gehouden worden over
eenkomstig hot nieuwste en hot best erkende systeem.”
Gesecondeerd door Ds. D. Steyn, wordt hot, na korte diseussie, met een groote
meerderlieid van stemnien verworoen.
Hc~ Com~ept—Scl erncu voo~ het Adinissie Examen is nu voor do Vergadering
1111011.
RoOld A .—Aan do bespreking hiervan noinen dccl : Ds. D. Wilcocks, d~
Aetuarius, Di. Ti. Marchand, W. A. Joubert, C. Rabie, P. K. Albertijn, D. G.
Malan, H. W. Geyer, J. R. Albertijn, jr., do Assessor, Di. J. R. Hugo, B. R.
Hattingh, N. J. l3rümmer, en Oud. Prof. Moorrees.
Ds. C. Rabie, ondersteund door Ds: G. Murray, stelt voor: “I-let ConceptSchema, A, Dccl I en II, worde aangenomen.”
Do volgende Amendementen worden daarop ingodiend
Door Ds. P. K. AThertijn, met Ds. A. McGregor : “Ret Schema voor bet
Adinissie Examen worde goedgekeurd, doch dor Commissie worde aan de hand
gegeven me’rdere voorziening voor Natuurkundige vakken to maken.”
Door Ds. F. W. R. Gie, met Ds. D. P. Cillie: IC In hot Concept-Schema
veer bet Admissie Examen, Dccl II, 5 en 6, tussehen do woorden ‘Proza—
schrijver’ en Dichter,’ worde hot woord ‘en’ in piaats van ‘of’ gestold; en
ac’hter 5 gepiaatst ‘do aigemeene orntrekken van de geschiedenis van do Latijn
sche Letterkunde,’ en achter 6 ‘do algomeene omtrekken van de Griekscho Letter
kundo.’
Bij do stemming wordon beido Amondementen vorworpon en bet voorstel
angenornen.
floojd B .—Dit wordt dadohij k goedgokeurd.
‘

Iloo/cl C.---Dit w’ordt aangenomen met bijvoeging van Engeisch onder
afdeeling (d).
Us. P. K. Albertijn geeft kennis, dat hij morgen, om revisie zal vragen van io~~ ~
het besluit onder Hoo/d C (b) genomen.
Us. M. S. Daneel, onclersteund door Oud. D. J. Schoeman, steit verder voor
Het mondeling dccl van hot Admissie Examen, zoowei als van bet Proponents
Exa:men, zal to Steilenbosch worden gehouden.”
Bit wordt dadelijk verworpen, waarna de Vergadering haren clank aan do
Coinmissie brengt voor hot Concept-Schema door haar opgetrokken.
9 van hot Rapport van c/c Coinmissie over het Theol. Seminariuin.-—~Kics- Iu~-Ull~c.
College, Protessoren Theol. Kweekschool, i3pp. 42, 43.
Daar ‘t tijd is te acijourneeren blijft cut overstaan tot Inorgen.
Verlof om naar huis terug te keeren wordt verleend aan Oud. C. Coetzee,
die Vrijdag o.k., aan Oud. N. J. v. d. Merwe, die Maandag e.k., en Oudd. J.
Sehoeman, G. J. Nd en 13. D. Moolman, die Dinsdag aanst. vertrekken.
Dc Ouderling van Riversdal is weer ter Vergadering versehenen.
Afwezig zijn geweest Di. J. G. do Bruyn en E. C. Maiherbe, en Oud. J
P. K. de Villiers.
lie Kiadnotulen gelezcn zijnde, wordt Gez. 62: 1 gczongen, en bet dank
gched gcdaan door Oud. P. v. H. Tulleken.
Geresumcerd en onderteekend op heden den lOden November, 1909.
“

“

~.

-.

NEGENTIENDE ZITTING.
J’Voensda1j 10 November, 1909.

Na ‘t zingen van Gez. 127 : 5, en gebed door Ds. I). J. Pienaar, R.zn., wor
den de Notulen van de laatste zitting gelezen, en goedgekeurd zijnde, onder
teekenci.
Be Moderator meent, dat, aangezien er van de Broeders reeds naar huis
terug keeren, ‘t noodig is spoedig over te gaan tot do kiezing van de leden voor
de Synodale Commissie, waarop besloten wordt, dat de versehillende Ringen
lieden narniddag te half zesure bijeenkonien zullen, orn elk twee leden te kiezen,
die zij aan de Vergadering zullen voorstellen.
Oud. Prof. Moorrees ontvangt nu do gelegenheid voor zijn aanzoek, oia
revisie van hot besluit gisteren in zake bet afsehaffen van de colleete voor den
ITiden Professor genomen.
Verlof tot revisie wordt niet toegestaan.
Ds. P. K. Albertijn trekt zijn aanvraag om revisie terug. en geeft kennis Kuiini~ V. vo~1~tu].
dat nij later bet voigende voorstel indienen zal : “In bet Concept-Schema voor
bet Admissie Examen worden aan het einde van C(b) toegevoegd de woorden
en van Latijn in Dccl II in geval de Kandidaat in dit yak bij het Intermediair
geslaagcl is.’
Be Actuarius, ondersteund door den Assessor, heeft het volgende voorstel : Kididaats JOc
“‘t Worde aan do Commissie voor bet Examen van Kandidaten tot den Heiligen ~
Dienst opgedragen, om, in overleg met do Professoren dcr Theol. Kweekschool,
ecu gewijzigd schema voor dit Examen aan do volgende Synode voor Ic leggen.”
Bit wordt met algemeene stemmen aangenomen.
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No. 9 van bet Rapport van de Coinmissie over de rfheol Kweekschool.—Kies
College, Theol. Professoren, dat gisteren, bij ‘t adjournement, aan dc Orde was,
komt nu in behandeling.
Naar aanleiding van wat deze Commissie aanbeveelt is nu ook voor de Ver
gadering Bp. 42: “Art. 139(a) leze aldus: ‘Ret College Curatoren behartigtdo
belaiig~ii vaii bet Sominar.iuin : (U) Ret bero~pt de floogieerareH. en ([Oct zulks
in een Vergadering, waarin de Hoogleeraren, de leden der Moderatuiir, de Pri
marii leclen van de Commissie tot bet afnemen van bet Examen van Kat~didatun
tot den Heiligen Dienst, en tien andere leden door de Synode gekozen, recht van
zitting en stemmen zullen hebben.’”
Kiusofl~gu your
Ds. G. S. Malan, als inzender van dit Bp., licht ‘t toe en stelt daarna voOr
H V. “Art. 139(a) leze aldus : Ret College Curatoren behartigt de belangen van hot
Seminariurn; (a) Ret beroept de Hoogleeraren, en doet zuiks in een Vergadering,
waarin recht van zitting en stemmeii zullen hebben de Hoogleeraren, do leden der
Moderatnur, de Primarii leden van de Commissie tot bet afnemen van bet Examen
van Kandidaten tot den Heiligen Dienst, en tien andere leden door de Synode
gekozen, zooveel mogeiijk uit Ringen nog niet vertegenwoordigd, nit een nomi
natie lijst, waarvan elke Ring één lid voordraagt.’”
I)it wordt gesecondeerd door Ds. P. H. Roux.
Hierover volgt nu een discussic, waaraan deelnernen : Di. J. P. Wolliuter,
J. W. Louw, J. C. Reyneke, de Assessor, Di. W. A. Joubert, W. J. Conraclie,
H. J. Pienaar, D. S. Botha, Z. de Beer, J. D. Horak en A. F. Louw.
Dc Assessor, met Ds. H. J. Pienaar, heeft als Amendement, wat in bet voor
stel is opgenomen, met wegiating van de woorden “de Hoogleeraren” in de zin
snede “recht van zitting en stemmen zulien hebben, enz.”
Bij de stemming neemt de Vergadering bet voorstel aan.
Hiermede vervalt Bp. 43.
No. 10 ziet op
hrugbutalingdor
Ep. 44 : “Dc H.E. Synode gelaste de terugbetaling zonder rente van golden
h:~utti~e I h~L aau behoeftige Theol. Studenten uitbetaald nit bet Fonds voor Hulpbeh. Jonge
lingen, zoodra, voigens de meening van de Centrale Cominissie voor Hulpbeh.
Jongelingen, zooclanige terugbetaiing gesehieden kan.”
Ds. W. de Wet licht dit punt, door zijn Kerkeraad opgezonden, toe.
Verder spreken hierover Di. P. do Vaal, D. Bosman, D. S. Botha, P. G. J.
Meir~ng, D. H. Cilliers, en Oudd. Ps. G. A. Maeder, en Prof. Moorrees, waarop
Ds. P. G. J. Meiring, met Ds. C. H. Radioff, het volgende voorstelt: “Dc HE.
Vergadering bekrachtige do bepaling door de Centrale Commissie voor Hulpbeli.
Jongelingen gemaakt, ten aanzien van jongelingen, die huip ontvangen, t.w.,
‘huip wordt verleend, aileen op voorwaarde, dat de applicant zich vooraf plech
tig verbindt: (a) orn voor bet jaar, waarin hij ondersteuning ontvangt, de lessen
aan bet Theoi. Seminarium te Stellenboseh bij te wonen; en (b) de heift van
bet ontvangen bedrag binnen vijf jaren na do voltooiIng zijner studiën, en in
geval hij niet in do bediening treedt, de voile sorn met do renten, aan de Con
trale Cominissie voor Huipbeh. Jongelingen terug te betalen.”
Dc Vergadering neemt dit voorstel aan.
No. 11 ziet op Bpp. 46, 65, 67.
AlL I~I.~-R~ KanBp. 46 : “Art. 154 worde zoo gewijzigd, dat de iaatste voizin lezen zal
dula~t~I~xamcn—- ‘Op ‘t einde van bet derde j aar kunnen zij zich bij do Professoren aandienen
tot bet afleggen van eon Examen in die vakken der Godgoleerdbeid, in welke zij
onderwijs hebben ontvangon, mu als Kaudidaten in de Godgeleerdheid Ic worden
erkend.’”
‘
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Be (ioniiiiissie over de Theol. Kweekschool beveelt dit 13p. aal1, waarna ‘t door
de Vergadering aangenomen wordt.
Bp. 65: “Be I-I.E. Synode verandere in Art. 180, alinea 14, hot word ‘twee
du-twintig in vij f—en—twintig.’
Be Commissie over de Theol. Kweekschool beveelt aan, dat de wet onver
anderd zal blijven. Ook de Commissie van Revisie kan de wijziging hier voor
gesteld hot aanbevelen.
Ds. B. R. Hattingh, als inzender van het Beschrijvingspunt~, licht ‘t toe, en
is nog aan het woord als ‘t tijd is voor de pauze.
Op voorstel van den Scriba besluit de Vergadering Art. 82, par. 3: “IDe
Vergadering zal niet langer dan acht-en-twintig dagen diiren,” voor het tegen
woordige te stispendeeren.
Na de pauze steit Ds. Hattingli voor, dat het I3eschrijvingspunt (65) door
hem ingezonden, zal worden aangenomen.
Be Assessor, metS Ds. ID. G. Malan, wil, dat de Vergadering de aanheveling
van de Commissie van Revisie goedkeuren zal.
Met dit Amendernont vereenigt zich dan ook de Vergadering.
lIp. 67: “Tn stede van de eerste paragraaf onder Art. 71 onzer Kerkolijke J~rt.71.--RêfIu1pb.
Wetten en Bepalingen, worde het volgende gesteld: ‘In elke gemeente zal er
Foucis
jaarlijks voor dit doel worden gecollecteerd en zullen de gecolleeteerde gelden
bij den Zaakgelastigde worden verantwoord. Er zal een Centrale Commissie
zijn, door do Synode benoemd, bij wie het beheer van dit Fonds berusten zal.
Zij zal alleen aan jongelingen, die het Admissie Examen hebben afgelegd en
workelijk behoeftig zijn, en met inachtneming van aanbevelingen door do Corn
missie voor Hulpbeh. Jongelingen in de verschillende Ringen gedaan, huip
mogen verloonen en hot rocht hobben hot voorgesehotene geld of cenig gedeelt€
ervan terug te oischen zonder renten.”
Do Commissie over do Thool. Kweekschool beveelt dit aan, alsook de Corn
mjs~io van Revisie. Be Cornrnjssje over de Fondsen kan zich met ‘t bier voor
gestelde niet voreonigon.
Na diseussie door den Actuarius, Di. J. C. Truter, D. Bosman, S. P. Mal
herbe, A. B. Cilliers, J. G. Perold, ID. J. Viljoon, J. F. Marais, en Oud. N. J.
v. Rensburg, stelt do Aetuarius voor: “Do aanbeveling van do Commissio van
Revisie en van do Commissje over do Theol. Kweekschool, met betrekking tot Bp
67, wordo aangenomen.”
Bit wordt gesecondeord door den Assessor.
Ds. J. C. Truter, met Ds. S. P. Maiherbe, heeft bet volgonde Arnendoment:
“Do aanbeveling van do Commissie over do Fondsen worde aangonornon.”
Do Vorgadoring kourt hot voorstol good.
Daarop wordt ‘t aan do Comrnissio van Rovisie opgodragen, wat nu •aan
gonomon is in overeenstomming to brongen met hotgeen heden morgen naar aan
biding van Bp. 44 hesioton is.
Voorts rapporteort do Commissio over de Theol. Kwookschool, dat zij hot Aa,tzoek v. d. hr.
aanzoek van don beer F. J. do Kook, “om hot Matriculatie Ex~m.on on hot eerste d~ Koch gewoigerd.
dool van hot Admissie Examon in hotzolfdo jaar to doen,” niet kan aanbevelen.
Met dit gevoolon voreonigt zich do Vorgadering.
Naar aanloiding van hot Versiag van hot College Curatoriurn van hot Thoel.
Sominarium, spreokt Ds. B. F. Malan over do indeoling van do vakken aan do
Theol. Kwoekschool door do Professoron gedoceord, waarna
IJet Rap7ort van do Synodale Opvoedinqs Commissie tor tafol komt.
~ d. Synodale
‘

~.
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Opv, Commissie.
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(nm. veer hetProInents Examen.

Hierbij wordt gelezen wat de Cominissie over de Fondseii (Bijiage 38, pag.
en de Commissie over Onderwijs (Bijlage 39, 13) daaromtrent ra~porteeren;
alsook wat in bet Rapport van den Zaakgciastigcle çl3ijlagc 24, aCd. 15) ointrent
het Synodale Opvoedings Fonds gezegd wordt.
Aan de diseussie nemen dcci de Actuarius, Di. H. P. v. d. Merwe, G. S.
Malan, D. Wileocks, 0. Murray, J. C. Truter, N. J. i3rümmer, P. J. Perold, P.
MeLachian, en Oiid. Ds~. 0. A. Maeder.
Deze zaak is flog voor de Vergadering als ‘t tijd is te adjourneeren.
iDe Moderator leest nu een antwoord, per kabeigram ontvangen, waarin Z.M.
de Koning deze Vergadering dank zegt voor haren gelukwensch hem gisteren
toegezonden.
Op een sehrijven ontvangen van Dr. A. Murray, beshut de Vergadering
de viering van bet 1-leilige Avondmaa1 door de leden der Synode, Maandag avond
e.k., te acht nrc, te hebben.
Voor bet adjournement benoemt de Moderator nog de Commissie voor bet
Examen van Kandidaten tot den Heiligen Dienst. Zij bestaat uit:
Primarii: Di. J. R. Albertijn, sr., W. A. Joubert, B. J. Pienaar, A.zn., N.
J~ Brünuner, D. F. Ma~an, H. J. L. du Toit en J. P. v. Heerden.
Secundi : Di. P. 0. J. Meiring, I. F. A. de Villiers, B. Wilcoeks, D. S. Botha,
0. S. Malan, J. C. Truter en B. J. Pienaar, R.zn.
Verlof om naar huis terug te keeren wordt gegeven aan Ds. J. v. Z. Vii
joen, die heden, Oud. J. H. Kock, die Maandag e.k., Oud. J. B. Powell, die
Dinsdag aanst., en Oud. J. D. Aiicarnp en Ds. P. Stroebel, die Vrijdag, 19 dezer,
vert rekken.
Afwezig is geweest, wegens krankheid, Ds. H. Barry.
Na ‘t lezen der Kladnotuien wordt Gez. 3: 3 gezongen, en doet Oud. J. P.
K. de Villiers bet dankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden den ilden November, 1909.

TWINTIGSTE ZITTING.
Donderdag, 11 November, 1909.
Be Moderator laat zingen Ps. 118: 7, en vraagt Ds. J. M. Hofmeyr in bet
gebed voor te gaan.
Dc Notulen van de vorige zitting worden geresumeerd en onderteekend.
Oibeefl enMorin
Bs. C. W. Retief, van Gibeon, vraagt wat 11cm te doen staat nu de Doop
en Lidmaten Registers der gemeente tij dens den oorlog aldaar verloren geraakt
zijn. Verder wijst hij op de moeilijkheid die er bestaat grond aldaar aan t~e
koopen, aangezien zijn Kerkeraad niet als een verantwoordelijk iichaarn door
de Regeering aldaar beschouwd wordt.
Dc Vergadering beveelt aan, dat hij trachten zal zooveel mogelijk beeedigde
verkiaringen door de ouders te laten afleggen. Dc laatste zaak door hem ge
noemd wordt aan de Rechts-Commissie opgedragen, die voimacht in dezen heb
ben zab
Rap.
Syn. Opv.
Ret Rapport van de Synodale Opvoedings Commissie is nog voor de Ver
( ommissie.
gadering.
Toelagen ann Ran.
Ter tafel komt een voorstel van Bs. H. P. v. d. Merwe, dat als volgt liiidt
didaten T3.
“Par 2 van de aanbeveling van de Commissie over de Fondsen, worde aange
nomen.
—
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Bit wordt gesecondeerd door Oud. B. Kiopper.
Daarop worden de voigende Amendementen ingediend :—
Door Di. F. X. Roome en Z. de Beer: “Dc toekenning van toelageii ult het
Synodale Opvoedings Fonds blijvc zooals, volgens bepaling, tot hiertoe is ge
schied. Verder geve do Vergadering opdracht aan do Commissie over Opvoe
ding bij de Regeering aari te dringen, mu meerdere ondersteuning voor de
opleiding van Tilde Kias Onderwijzers, alsook om de opheffing van de restrictie
tot ‘t bekornen van een Iste Kias Onderwijzors Certifieaat.”
Door den Actuarius, met Ds. G. S. Malan : Ret worde aan de Synodale Bu~Iujt to “elaguii
Opvoedings Commissie opgedragen: (a) Toelagen nit het Opvoedings Foncis “U~(j
naar eisch van hmstandigheden toe te kennen; (b) onmiddellijk bij de Regeering w~jzevs.
aan te dringen, om ruimere toelagen, beide voor Lagere en Hoogere Klas Onder
wijzers; (c) hare ondersteuning te geven aan elke poging om hot theoretisch
gedeelte van de opleiding van Hoogere Kias Onderwijzers in nicer onmiddellijk
verband te brengen met bestaande Colleges, waar zuiks begeerd wordt; (d) de be
palingon omtrent het TI Examen veranderd on, met ‘t oog op ‘s land omstandig
lieden, verbeterd en meer uitvoerhaar te krijgen.”
Na verdere discussie, waaraan deelnemen: Ds. F. X. Roome, de Actuarius,
en T)s. D. Wilcocks, wordt hot laatste Arnendement besluit der Vergadering.
Naar aanleiding van
Bp. 40 : “Be H.E. Synode steile ter beschikking eene jaarlijkscho sorn golds
ter vorniing van Onderwijzers voor I-Ioogere Scholen,” stelt Ds. D. Wilcocks,
ondersteund door Ds. B. 0. Malan, voor: “Daar do behoefte aan behoorlijk
Gekwalificeerde Onderwijzors voor Isto Kias en Hoogere Scholen groot is, en
die behoefte, met do toonemende ontwikkeling des yolks grooter wordon zal, en
daar Onderwijzers voor Lagere Kias Scholen in vole Inrichtingen govormd wor
den, zoo worde ‘t aan do Commissie opgedragen do toolago uit het Synodaic
School Fonds voor Lagore Kias Ondorwijzors gelijdolijk to verminderon, en Let
Fonds al meer aan to wondon voor do vorming van Hoogoro Klas Ondorwijzers.”
Bit wordt door do Vorgadering verworpon.
5.—-Het Onderwijs in Namaqualand. 6.—Namies Zuid. 7.—--Handels bezig- Oulerwijs ii,
heid to Namies Zuid.
W 1 Ia ii d.
Wat do Commissie over Ondorwijs hiorovor rapportoert wordt gelozen.
Ds. N. J. Brümmer, Scriba van do Synodalo Opvoodings Commissic, goof t
iniichting omtrent do zaken hior in hot Rapport vermold.
Na discussie door Di. W. do Wet, W. J. Conradie en D. Steijn, stelt Ds.
G.E. C. van Lingen, met Ds. W. do Wet, voor: “Do aanbeveling van do Corn
missio over Onderwijs, B. 3, 4, worde aangonomen; on do namon van do gomeen
ten Garies, Upington, Gibeon, Mona, Griquastad, Dobén, Vrijhurg, Salisbury
en l3ulawayo wordon samon met Narnaqualand gonoemd.”
Do Vorgadoring kourt dit good.
Do Assessor diont~ nu hot volgonde voorstel in : “Do Synode spreke hare
hooge waardooring uit van hot kostolijk work inzako Opvooding in Namaqua
land godaan door Ds. A. I). LUckhoff, jr., on voorts botuigo zij liaren oprechtcim
dank aan do Rogooriiig voor hare onmisbaro en door onzo 1~erk zoor gowaar
deordo huip in dozen verleond.”
Gesecondoord door Ds. 13. Haarhoff, wordt ‘t door do Vergadering aango-.
nornon.
Us. J. R. Hugo, ondersteimnd door Us. W. A. Albeit, stelt veer : “Do aen
beveling van do Cormnissie ovor do Fondsen, omtront B. 2, van hot Rapport van
do Commissie over Onderwij s, wordo aangenomon.”
“
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iliermede vereenigt zich de Vergadering, waarna zij ook haren dank brengt
aari de Synodale Opvoedings Commissie.
\sl.B ijbelRet Verslaq van de Commissie voor het Bijbelkennis E~camen komt ter talel
k ~iin is 1~xanieii
en wordt gelezen.
Hierover spreken Di. J. C. Reyneke, D. 0. Malan, J. P. Woihuter, J. R.
Hugo, J. 0. Perold en D. Marehand, waarna Ds. J. 0-. Perold, met Oud. A.
Viljoen, voorstelt: “Dc H.E. Synode heehte hare goedkeuring aan hetgeen uit
gesproken wordt door de Commissie over Onderwijs (D, 1, 2) aangaande het
\ierslag van de Synodale Commissie voor het Bijbelkennis Examen.”
Dc Vergadering neemt dit aan, en brengt voorts haren dank aan de Com-~
missie voor liet Bijbelkennis Examen.
~ ~ye~I~i~e
Ret Verdag van de Synodale Zondagsschool Commissie (Eijlage 16) wordt
Zunclagsciool Coin. gelezen.
Wat de Commissie over Onderwijs (Bijiage 39A) daarorntrent zegt onder 1,
2, 3, 4, 5, 6, wordt dadelijk aangenomen.
7.—Centraal Depôt.—Op voorstel van Ds. P. K. Albertijn, met den Scriba,
wordt par. 7, met het Rapport van de Z. A. Bijbelvereeniging en Bpp. 56, 57,
naar een Commissie verwezen, die later rapport uitbrengen zal.
(onnn~ssie be.
De leden dezer Commissie zijn: Di. P. K. Albertijn, J. C. Truter, 0. S.
1oeifld.
Malan, A. C. Murray en J. G. Perold.
8.—Dit wordt aangenomen met weglating van de woorden “de vermeerdering in.”
9 en 10 worden dadelijk aangenomen.
Opgaafvaniedeiien
Na de pauze dient Oud. Prof. Moorrees zijn opgaaf van redenen in waar~ ~ )tcst or ~ hij in de minderheid gestemd heeft toen een besluit genomen werd, orn een
lees.
voorstel van den Tweeden Ouderling van Kaapstad in behandeling te nemen, ten
dod hebbende eene verandering van Art. 269 der Kerkelijke Wetten en Bepalin
gen. (Ziè Aanhangsel A.)
Zondagschool cit
Naar aanleiding van het Rapport van de Zondagsschool Commissie, dat nog
Midc1agd~eiisten.
vo:)r de Vergadering is, stelt Oud. M. J. Marais, gesecondeerd door Oud. 0.
Vill oen, voor: “Deze Synode spreke de wensehelij kheid nit (en doe ‘t als een
vriendelijke wenk tot de Kerkeraden onzer gemeenten uitgaan) van de namiddag
diensten ‘s Zondags naar den avond te versehuiven, ten einde meer tijd voor
Zondagssehool arbeid te hebben.”
Aan de discussie hierover nernen deel: Oudd. 0. Viljoen, Prof. Moorrees,
M. J. Marais, N. S. v. d. Merwe, W. Wessels, M. Olivier, en Di. C. H. Radloff
en W. A. Joubert.
Laatstgenoemde, met Ds. S. P. Malherbe, wil, dat bij wat in den Herderlijken
Brief in dezen gezegd wordt, gevoegd. zal worden: “En hinde ‘t den Kerkeraden
op het hart behoorlij ken tijd en een geschikte uur aan de Zondagssehool te
wijden.”
Ret voorstel wordt teruggetrokken en bet Amendernent aangenomen.
Dc Vergadering brengt haren dank aan de Zondagsschool Commissie, als
ook aan Ds. A. McGregor, sr., voor zijne diensten in belang van de zaak der
Zondagsschool.
Gelezen worcit bet Rapport van c/c Coininissie voor Hulpbeh. Jon yelin~jen
(Bijiage 17), dat met dank aangenomen wordt.
lbt1,. in-er de NorRet Rapport van de Curatoren c/er Normaal School (Bijlage 19) met bet
m~m1 ~-e1inii.
Verslag van den Rector der Normaal Se/tool (Bijiage 32) worclt gelezen.
Wat de Commissie over de Normaal School rapporteert onder:
1—Dc verineerdering van Normaal Seholen. Blijft overstaan.
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2.—Sclieiding van College cii School. Wordt aangenomen.
3.—Staking van toelageii van £40 p.a. ijesloten, dat de sehikkingen in zake
toelagen onveranderd zuilen blijven.
4.—Verzoek van den Schoolraad. Dc aanbeveling van bet Curatorium der
Normaal School wordt aangenomen, narn. : Deze zaak te laten in handen der
Curatoren, met voimacht, om naar bevind van zaken te handelen.”
5.—Onderwijs in het Hollandseli van Standaard III. Dc Vergadering
verlieugt zich over wat hier gerapporteerd wordt.
6.—Godsdienst Onderwijs. Na inliehting door den Moderator, besluit de
Vergadering, dat het Curatorium aan den wenk van de Commissie gehoor zal
geven.
7.—Waarsehijnlijk aftreden van den Rector. Daar de Rector, de heer
‘Whitton, in de Vergadering tegenwoordig is, wordt hem de gelegenheid gegeven
een woord te spreken.
Nadat hij hieraan voldaan heeft, brengt de Moderator
hem den dank der Vergadering toe voor zijnc trouwe diensten aan de Inrich
ting en daardoor aan onze gansehe Kerk en ganseh ons yolk bewezen.
Dc zaak van een bewijs van waardering zijner diensten wordt in handen
van de Curatoren gelaten.
8.—Dank aan het Curatorium. Dit wordt dadelijk aangenomen.
Hierbij wordt ook gevoegd een woord van dank aan den Huisvader en de
Huismoeder aan de Norinaal School.
Nadat dit Rapport afgehandeld is, wordt het volgende voorstel van Di. J.
U. Reyneke en D. J. Malan aangenomen: “Dc H.E. Synode spreke hare hooge
waardeering nit van het nuttige werk, dat door den Taalbond gedaan wordt en
drage ‘t aan den Seriba Synodi op dit per brief aan den Voorzitter van genoem
den Bond bekend te stellen.”
Aan de Orde is nu het Rap port van het Bestuur der Boofstornrnen en Blindert
lnrichtinq (J3ijlage 20).
Hierbij wordt gelezen bet Rapport van de Commissie over Onderwijs (Bijlage 39c).
Aan de hespreking hiervan nemen deel : Dc Scriba, Ds. W. A. Aiheit, de
Assessor en Ds. W. A. Joubert, waarna de Assessor, ondersteund door Ds. J. R.
Aibertijn, sr., het volgende voorstel indient : Dc Synode drage ‘t aan het
Bestuur onzer Dofstommen en Blinden Tnrichting op den Onderwijzers, Onderwijzeressen en Leerlingen te verzekeren, dat zij met teedere belangstelling bet
Rapport van bet I3estuur heeft gelezen; met dankbaarheid heeft vernonien van
zegen op dit werk onzer Kerk rustende; en dat zij de Inrichting, met al hare
belangen, voortdurend in de liefde van Christus zal blijven koesteren en in bare
voorbede gedenken.”
Bit wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Verlof om naar huis terug te keeren wordt gegeven aan Oud. W. A. Venter,
die Donderdag aanst., en Oud. L. J. du Preez, die Dinsdag e.k. vertrekt.
Afwezig zijn geweest Di. J. D. Horak en D. van Velden.
Be kiadnotulen gelezen zijnde, wordt Gez. 2: 2 gezongen, en het dankgebed
door Us. P. K. Albertijn gedaan..
Geresumeerd en ondertcekend op heden den l2den November, 1909.
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EEN-EN-TW1NTIGSTE ZITTING1
Vrijdag, L2 November, 1909.
Dc Moderator laat zingen Gez. 4: 1, en vraagt Us. M. U. Potgieter in hut
gebed voor te gaan.
De Notulen van de zitting van gisteren worden gelezen, goedgekeurd en
onderteekend.
Een telegram wordt ontvangen van Oud. N. v. d. Merwe, van Calvinia, der
Vergadering Gods zegen toewensehende.
Us. N. J. Brhmmer en Oud. B. Pienaar worden als leden toegevoegd aan
de Commissie naar welke par. 7 van lìet Rapport van de Commissie over Onder
wijs en dat van de Z. A. Bijbelvoreeniging met Bpp. 56, 57 gisteren verwezun
zijn.
Dc namen van de leden door de versehullende Ringen voor de Algemecue
Synodale Commissie (Art. 90) benoemd worden gelezen.
Deze benoemingen dragen de goedkeuring der Vergadering weg.
Dc nieuwe Aig. Synodale Cominissie is dus als volgt samengesteld
Benevens de leden der Moderatuur; uit den Ring van Kaapstad : Frimarii
Lcden
~1.. Us U J le R Maichand en Oud Piof A Moorrees
~Secundi Us N J Bruin
synoclale Cornmissie.
mer en Oud. J. H. Hablutzel.
Van Tulba~h : primarii: Ds. W. A. Aiheit en Oud. P. v. H. Tullekeii.
Secuncli: Ds. C. U. l3am en Oud. B. J. Klopper.
Van Swellenclarn : Primarii : Us. J. C. Truter en Oud. M. C. v. r~ di,
Sec-audi: Ds. J. G. Krige en Oud. J. B. J. Swart.
Van Graaff-Reinet : Primarii : Ds. A. F. Louw en Oud. E. J. Matt1~ec.
Secundi: Us. C. H. Radloff en Oud. J. W. v. d. Merwe.
Van Albanië : Frimarii : Us. J. C. Reyneke en Oud. H. P. v. Heerden.
Secundi: Ds. J. H. v. Wijk en Oud. J. C. Seheepers.
Van Bean/ort : Primari’i : Us. P. I-I. Roux en Oud. N. v. d. Merwe. Secundi
Us. H. J. L. du Toit en Oud. N. J. S. v. d. Merwe.
Van George : Frimarii : Us. U. Wileoeks en Oud. C. Coetzee. Secundi : Us.
J. P. Burger en Oud. J. C. du Pisani.
Van Burqersdorp: Fri marii : Us. J. F. Marais en Oud. A. J. Pienaar.
Secundi: Us. A. J. Pepler en Oud. B. J. Brüinmer.
Van Dc Faari : Primarii : Us. W. A. Joubert en Oud. H. L. de Waal.
Secundi: Us. U. S. Malan en Oud. J. U. F. Malan.
Van Colesberg : Frimarii : Us. P. J. A. de Villiers en Oud. U. Viljocn.
Secundi: Us. S. P. Malherbe en Oud. M. J. Marais.
Van flu Toitspan: Primarii: Us. W. F. P. Marais en Ond. J. U. Aueamp.
Secundi: Us. P. J. Perold en Oud. J. B. Powell.
Van Clanwilliam : Frimarii : Us. W. de V. de Wet en Oud. J. A. P. Laurie.
Secundi: Us. M. C. Mostert en Oud. J. J. Eksteen.
Van Queenstown: Primarii: Us. U. J. Pienaar, R.zn., en Oud. A. 0. W. v.
Altena. Secundi: Us. G. F. C. v. Lingen en Oud. S. P. Becker.
I-Jet Versiag van het Bestuur van de Uoofstommen- en Bllnden Inriehting
is nog voor de Vergadering.
Wat de Commissie over Onderwijs, par. 2, aanbeveell, wordt door de Ver
Versiag r~ Bllnden gadering goedgekeurd, nam. : “ TJwe Commissie geeft aan de hand, dat cut Ver—
~Do~:t.
slag van bet Bestuur der Uoofstommen en Blinden Inridhting herclrukt en in
‘~

-

herdrukt.
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al de gemeenten verspreid zal worden, vooral ook in den 0. V. Staat en in do
Transvaal.”
Vorder spreken nog i)i. P. MuLaclilan, W. do Wet en I-I. P. v. ci. Merwe,
waarna do dank der Vorgadoring aan bet I3estuur on aan den Secretaris wordt
gebracht.
Naar aanleiding van No. 1 van bet Rapport van do Commissie over de Nor
niaal School, dat gisteren voor de Vergadering was, spreekt Ds. D. F. Malan
over bet voorstel vroeger door hem in verband met VIII van de Aanbevelingen
van den Raad der N. G. Korken in Zuid Afrika ingediend, en stelt daarna voor:
“Op do vraag door den Raad der Kerken aan de Vergadering voorgelegd aan- Voorstel r~ Ge
gaande de wensehelijkheid van cone gemeenschappelijke Kerkelijke Normaal
~1No~~
School, antwoorde de Synode bevesti~,end, en drage ‘t aan gerneldon Raad op,
om hieromtrent verder onderzoek ft doen, on eon beredeneerd voorstel te leggell
voor de volgende Synode.”
Dc Actuarius, met Ds. D. JV[archand, heeft het volgende Amendemont:
“Ret al of niet stichten eener gczan~enlijke Kerkeiijke Normaal School blijve
overstaan totdat do Kerkvereeniging eon voldongen feit is.”
Rot .Amendement worcit later, met verlof der Vergadering, toruggetrokken,
waarna het voorstel aangenomen wordt.
Ret Rapport van de Commissie henoomd om den Predikant van Bulawayo Kost- en Twins
behulpzaarn te zijn in bet oprichten van ecu Kostschool en een Industrieele trieele
Imichting
in Rhodesia.
Inrichting, wordt gelezen.
De aanbeveling van de Commissie over Onderwijs (l3ijlage 39, E)—eon be
roep op de Kerk door den Predikant van Bulawayo in belang van dezo zaak—wordt aangenomen.
Bp. 37: “Dc R.E. Synode dringe aan bij do Regeering, om do Wet op hot Godsd. Onderwijs
Onderwijs zoodanig. to wijzigen, dat hot Lager Onderwijs moor onder Gods- o1 onze Scholen.
dienstigen en Kerkelij ken invloed gosteld worde.”
Do Commissie over Onderwijs kan dit niet aanbovelen.
Ds. J. C. du Plossis lioht ‘t punt toe, on stelt, ondersteund door Ds. W. D.
Joubert, voor: “Do Synode verkiare zich ten gunste van bet beginsol van Staats
ondersteuning voor Elemontaire Kerkscholen.”
Di. J. W. Louw on C. H. Radloff stellen als Amendement voor: “Do Ver
gadering voreenige zich met het gevoelen van do Commissie over Ondorwijs.”
Ds. A. F. Louw; met Ds. A. C. Murray, heeft eon twoede Arnendoment
“13p. 37 worde aangenomen en de nitvoering or van vorwozen naar do Commissie
aangesteld om met do Anglikaansche Kerk over Godsdienst Onderwijs op Scho
ion te onderhandolon.”
kan de discussio nemen dccl: Di. D. J. Pionaar, R.zn., J. P. Wolhnter, P.
J. Perolci, D. Marchand, C. D. Barn on A. J. Popler.
Na do pauze vraagt Ds. G. S. Malan, met ‘t oog op hot bosluit gistoron, in Art, SO gesnspen
zako Kies-collego voor Theol. Profossoron, genomen, dat Art. 80 zal wordon gosus- (icCid.
poudeerd, zoodat do Ringon kunnen overgaan tot hot nominooren van loden voor
genoornde Kies-collego, en do Synode do tien loden voroischt kan kiozon.
Do Vergadering besluit Art. 80, zooais gevraagd, to suspendooren.
Ds. A. J. Peplor, die voor do paiize flog aan hot woord was, zot do bespre
king van Bp. 37 voort, on stelt daarna, als dorde Amendornont, voor: “Do H.E.
Syriodo vorzoeko do Rogooring, waar op rodoiijken grond verlangd, Staats
toelagen aan Soctarischo Scholen te gevon naar bepalingen door do Synode oP
do S nodalo Commissie goedgekeurd..”
-

.
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i)it wordt gesecondeerd door 1)s. J. P. Woihuter.
Nadat nog Di. J. A. v. Blerk en J. R. Albertijn, sr., gesproken 1iebben~
stelt laatstgenoernde, oiidersteund door Ds. D. Wilcoeks, ais vierde Amendement,
1 (~1ttit 1C C o(k(1 vooi
Dczc Veioaduuno vuI~[aart zicli zui b~sI1bt cii ~terk ten gun~te van
Onderwijs op ooze
b
b
~cho1cn.
Bijbel- en Godsdienst Onderwijs op OIIzC Publieke Seholen, en drage de behar
tiging dezer zaak op aan de Commissie bcnoemd om met de Comrnissie der
Anglikaansehe Kerk in deze zaak samen te werken.”
Dc eerste, tweede en derde Amendenienten worden ternggetrokken, en dit
laatste met groote meerderheid van stemmen aangenomen.
Onbestreden Motic
Oud. Prof. Moorrees stelt nu, als onbestreden motie, voor “Deze Vergade
re~t~.a1r~chten OOS ring beef t met hooge ingenornenheid kennis genomen van de e~ausuie in de Con
stitutie, waarbij gelijke reebten voor beide landstalen verzekerd worden, en
spreke bet vertrouwen nit, dat ons yolk van de aizoo verkregen rechten hehoor
Iijk gebruik maken zal.”
Dit wordt met algemeene stemmen aangenomell.
Bp. 38 vervalt, doordat er niemand is om ‘t voor te dragen.
Art. W7—12~.
Bp. 39 : “Artt. 107—125 worden of veranderd Of nit bet Wetboek verwij
derd.”
Wat de Commissie over Onderwijs bier aanbeveelt, nam. “Dat de bier
genoemde Artt. verwezen worden naar de Permanente Commissie van Revisie
ter royeering van sommige en ter wijziging van andere, naar de veranderde om
standigheden,” wordt op voorstel van Ds. ID. J. Pienaar, R.zn., met Ds. ID. S.
Botha, aangenomefl.
Leerhoekie o V 0
Bp. 41 “Dc HE. Synode benoerne een kleine Commissie, die zorgen zal
Horvorming. e~ z.
dat er door een Leeraar onzer Kerk een eenvoiidig ieerboekje geschreven zal
worden over de Hervorming en Leer der Kerk, voor gebruik in Zondagsscholen
en Catechisatiën.”
De Commissie over Onderwijs kan dit niet aanhevelen.
Oud. B. Pienaar, de inzender, iicht ‘t punt toe en stelt ‘t daarna voor.
Dit wordt gesecondeerd door Ds. J. 0. Perold.
Na discussie door Oud. N. J. v. Renshurg en Ds. J. 0. Perold, besluit de
Vergadering van de zaak af te stappen, en ontvangt de Commissie over Onder
wijs den dank der Vergadering voor bet werk door baar verrieht.
13p. 5.—Verz a c k
Be Commissie aangesteld om over Bp. 5 ft rapporteeren levert haar Rap
Niekerkshoop.
port in.
.

VERSLAG
van de Commissie aangesteld om BeschrijviflgSpUflt No 5 te overwegen.
Den HoogEertv. Moderator,
Ned. Geref. Synode,
Kaapstad.
FlooaEimw. I-IEaa,—U~ve Commissie heeft do
ear to rapporteeren dat zij met meerderheid van
stemmen bes]oten heeft hot volgendo aan ne
HoogEertv. Vergadering in zako besclirijvings
punt No. 5 voor Ce leggen :__. Do verdee]iug

tusschen do llingcn van Beanfort en Dntoits
pan hlijve zoo als zij thans is.”
Mat hoogachting.
owe Dienst~v. Dienaren,
S. P. i\[ALI1E005, Vooraitter.
W. .1. M WTESSFTS
A. G. T. \TFN’rIzR.
.T. RunoT~FF Huco (met voorbehoud).
W~ F. P. MARAIS (met voorbehoud).
Kaapstad, 21 Oct., 1909.

Oud. Ds. 0. A. Maeder, met Ds. S. P. Maiherbe, stelt daarop voor: “Dat bet
Rapport zal worden aangenomen.”
-
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Ds. J. R. Hugo, ondersteund door Us. W. F. P. iViarais, wil: “Dat de go
meenten Niekerkshoop en Prieska bij den Ring van Coiesberg zullen wordon
gevoegd.
Ret voorstel wordt aangenomen.
De Vergadering wijdt nu haar aandacht aan wat onder het Schema voor
komt onder
III.—-ZENDING.
Gelezen wordt het Rapport van de Curatoren. van de Ovleidiny Schoo~ te
Wellington (Bij lage 9).
Ook wat de Commissie over de Zending hierover rapporteert.
Aan de discussie, die volgt, nemen deel: Oudd. Prof. Moorrees, B. Klopper,
en Di. M. Smuts, C. Rabie, W. A. Aiheit, G. S. Malan en A. C. Murray.
Ds. G. S. Malan, met~ Ds. J. R. Albertijn, Sr., stelt voor, dat par. 3 : “Do
Commissie wenscht, enz.,” en par. 5 “verder ondersteunt, enz.,” van het Rapport
van de Commissie over de Zending, zullen worden aangenomen.”
Dc zaak is nog voor de Vergadering als ‘t tijd is te adjourneeren.
Verlof om naar huis terug te keeren wordt gegeven aan Us. A. G. du Toit,
die Donderdag aanst., en aan Oud. W. J. Wentzel, die heden vertrekt. Aan den
Predikant van Aurora (Ds. C. R. Ferreira), die onder geneeskundige hehande
ling verkeert, wordt verlof van afwezigheid toegestaan van Maandag aanst.
Oud. G. van Wijk geeft kennis, dat hij Maandag voorstellen zal, dat de zit
tingen zullen worden verlengd.
Afwezig zijn geweest Ds. U. van Ve]den, en Oudd. J. H. Kritzinger en D.
L. P. Geldenhuys.
Dc Kladnotulen gelezen zijnde, wordt Ps. 118: 1 gezongen, en doet Us. U.
J. de Villiers het dankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l6den November, 1909.

Op].

School

to

Wellifloton

TWEE-EN-TWINT1GSTE ZITTING,
Maandag, 15 November, 1909.
Na ‘t zingen van Ps. 119: 9, doet Us. J. G. Steytler het gebed.
Dc Notulen worden daarop geresumeerd en onderteekend.
Oud. G. van Wijk heeft nu de gelegenheid zijn voorstel, waarvan hij vroe
ger kennis gegeven heeft, te doen.
1-Iij stelt voor: “Dat de zittingen zullen
zi~n.: ‘s morgens van negen tot haif-een ure, en ‘s narniddags van haif-drie tot
lialf-zes ure.”
Dc Vergadering besluit ‘s narniddags van drie tot zes ure te zitten.
Rap. r. Coratorco
Ret Rapport vaii de Curatoren vai’ de Opleiding School te Wellington is ~ 0P1~ School.
nog voor de Vergadering.
Hierover spreken Di. C. Rabie en H. P. v. d. Merwe, waarop Us. G. Mur- Achtcrstauigc (ol
ray, ondersteund door Us. U. Steyn, het volgende voorstelt: “Den Zaakgelas- lecten.
tigde worde opgedragen bij gelegenheid van elke Ringsz’itting eene lijst van
gemeenten, die met Synodale Collecten achterstallig zijn den Quaestor toe te
zenden, met opgave der verschillende achterstaliige collecten.”
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Dit wordt door de Vergadering aangenomen.
Us. J. G. de Bruyn steit voor: “Bat par. 5 van de aanbeveling van de Corn
inissie over de Fondsen onder hoofd ‘Ret Theol Sern. Fonds’ en beginnende
met de woorden ‘ter voorkorning van moeilijkheden,’ worde aangenomen, met
verandering van de woorden ‘iedere gemeente’ in ‘iederen Kerkeraad.’”
Gesecondeerd door Us. H. P. v. d. Merwe, wordt ‘t dadehjk door de Ver
gadering goedgekeurd.
lHriclrting FrieWat de Commissie over de Zendino’ onder par. 6—dc Inriehting Fri eden
denheim.
1
b
/teirn—rapporteert, wordt besproKen
door
Di. D. S. Botha, P. de Vaal, J. R.
Albertijn, Sr., en Oud. Prof. Moorrees.
Be Zending Seeretaris, die tegenwoordig is, geeft de noodige inhchting hier
orntrent.
Rapport
Ret Rapport van de Coramissie voor het a/nemem van het Exainen voor Zen
v.Zeielelingeo delingen en Oe,fenaars (Bijlage 10) kornt ter tafel.
IDe aanbevelingen daarin voorkomende en die de Commissie als Beschrijvings
puuten wil zien behandeld, worden aangenomen, met de wij zigingen, zooals voor
Art. 2~, lit P. 2.
gesteld in het Rapport van de Commissie over de Zending, nam. : “Art. 255.
lit. b, par. 2, die overtollig is; nu Art. 251 geroyeerd is, worde weggelaten, en
onder 2(c) ‘drie’ of ‘meer’ in plaats van ‘drie’ of ‘vier.’”
Ret Rapport van de Commissie voor bet Toelatings Examen tot de Opiei
ding School voor Zendelingen (Bijlage 11), wordt gelezen.
~on iel~~~~ij/1
Bp 63 “Be H E Synode wijzige bet loelatings Examen tot de Opleiding
to w~i- School te Wellington zoo, dat een jongeling, die het Tilde Kias Onderwijzers
lnigton.
Certificaat bezit, of een Examen daarmede gelijkstaande met goed gevolg heeft
afgelegd, in de genoemde Inriehting zal worden opgenomen, zullende in elk geval
dc Kandidaat ook moeten onderzocht worden in de Algemeene en Gewijde Ge
schiedenis,” wordt sarnen met dit Rapport behandeld.
Be Commissie over de Zending kan dit Beschrijvingspunt niet aanbevelen.
Ook de Commissie van Revisie heeft geen vrijmoedigheid daartoe.
Ecu sehrijven ontvangen van den Middellandsehen Ring van de Zending
kerk, beleefdelijk verzoekende, dat de voorgestelde verandering niet zal worden
toegelaten, wordt gelezen.
Aan~de diseussie h’ierover nemen dccl: Di. A. F. Louw, B. S. Botha, W. A.
A]heit, A. C. Murray en F. X. Roorne.
Ds. A. F. Louw, met Us. A. C. Murray, dient daarop bet volgende voorstel
in: “Bij Art. 247 worde het volgende gevoegd: ‘indien hij het Tilde Klas
Onderwijzers Examen heeft afgelegd, zal hij alleen in de vakken Nederduitseh,
Algerneene en Gewijde Gesehiedenis en Grieksch worden geexamineerd.’”
Us. F. X. Roome, ondersteund door Us. 0. F. C. v. Lingen, heeft het vol
gende Amendement: “Be aanbeveling van de Commissie over de Zending worde
aa ngenomen.”
Ret Arnendernent wordt besluit der Vergadering.
Versiag v. (nraRet Versiag van de Curatorert van de Drostdij Inrichting (Bijiage 12) kornt
torch v. Drostdij nu voor de Vergadering.
to u orcestel.
Rierbij wordt gelezen wat de Commissie over de Zending onder afd. 4—
Drostdij Inrichting te Worcester—rapporteert.
Bcsloten wordt dit Rapport tot den namiddag te laten overstaan.
Versiag v.
Ai~.
Be Vergadering gaat nu over tot de behandeling van het Versiag van de Aig.
1 (1111.
Zending (‘ommissie (Bijlage 13).
.

~.
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A.—DE BINNENLANDsCJIE ZENrnNG.
1.—Werkkringen en Toelagen. Hiervoer spreken Di. M~. F. P. Marais, A. Bii,1. Zeuding.
C. Murray, P. Perold, P. de Vaal, en Oud. J. B. Powell.
Op voorstel van Di. P. 0. J. M~eiring en C. Rabie neemt de Vergadering het (~mpo~u~d~ ie De
volgende besluit:” Be zaak van den arbeid in de Compounds’ worde terug ver- tL~Its1)aH.
~~ezen naar de Aig. Zending Commissie, die kennis geven zal van hare vergade
ring, waarop zij getuigenis van belanghebbenden inwinnen zal.”
2.—Transporten en Verbanden. In verband hiermede wordt
Bp. 32: “in Art. 236(3)e, worden de woorden na ‘vast eigendom,’ vervaflgefl Ait. 23G(3). ge
door : ‘zullen gesehieden op naarn van de Zending Sub-Commissie op welker ge
bied het te transporteeren eigendom gelegen is,’” behandeld en aangenomen.
4.—Zendelingen.
Wat de Commissie over de Zending hier rapporteert,
wordt gelezen.
Aan de diseussie, die volgt, nernen deel : Di. H. Pienaar, W. A. Aiheit, J.
0. de l3ruyn en do Actuarius.
Op voorstel van laatstgenoernde, met Us. H. Pienaar, wordt besloten : “Do Verhouding v a ii
verhouding van de Zendingkerk tot de Moederkerk, ten opzichte van de uitoefe- ~ ~
ning van Kerkelijke Tucht (zie Artt. 261 en 384) worde naar de Reehts-Com- t~ei~t.
missie verwezen, om de Synode met advies te dienen.”
Aanbevelingen—(a) en (b). Be Vergadering vereenigt zich met wat de Corn- Olairaclit aau Mg.
missie over de Zending bier voorstelt, narn. : “Aanbeveling (a) worde aangeno- Z~~d 1etan~.
men. Betreffende (b) geeft zij aan de hand, dat de Aig. Zend. Seeretaris gedu
rende de voigende zes maanden, meer bijzonder zijn aandaeht aan dit werk zal
wijden door rechtstreeks en door bemiddeling van de Rings Zending Commis
siën pogingen aan to wenden de Fondsen van de Bineni. Zending te sterken.”
‘

~,

B.—DE BUITENLANDSCHE ZENDING (Bezuiden de Zambesi).

1~ujt1.

Zeikling.

1.—Dc Stofberg Gedenkschool. Met wat de Commissie over de Zending en
de Uornrnissie over do Fondsen (Eerste Rapport) bier rapporteeren, vereenigt zich
do Vergadering.
4.—Moehudi. Gelezen wordt wat de Commissie over do Zending bier rap
porteort, waarna do Alg. Zending Secretaris inliehting geeft, omtrent “het on
gedoopt blijven van vole kinderen, orndat hun ouders nog niet het jaarlijksche
.Kerkgeid van 6s. hebben betaald.”
Na do pauze stelt Oud. Prof. Moorrees voor : “Be Synode waarschuwe tegeii ~~~)~tQ1 rê hetalen
elk gebruik, dat aanleiding geven kan tot do mooning, dat de voorrechten aan Your k.op.
hot lidmaatsehap verbonden, voor geld kunnen verkrogen worden, en brenge de
zaak onder behandeling voor do aandacht der Zending Commissie.”
Gosecondeerd door Ds. D. S. Botha, wordt ‘t door do Vergadering aange
nomen.
6.—Zoutpansberg. Be Aig. Zending Secretaris geeft inliehting omtrent wat 1~t1iiopisc1ie Kerk.
hier vormeld staat in zake een aanta[ loden der Ethiopische Kerk, die denken zich
bij ons aan to sluiten.
7.—Mashonaland. Do Vergadei~ing geoft hare vreugde en dankbaarheid
jegens den Hoer to kennen voor kennelijken zegen op en vooruitgang van het
work in Mashonaland.
9.—Transporten van Zending Eigendommen. Gesehenken van gronden door Zeiiding E i ~ en
wijien Eerw. S. Hofmeyr en Us. Gonin aan de Zending Commissie.
doiyimei,

(~$
Op voorstel van Ds. J. R. Albertijn, sr., met Ds. B. G. Malan, wordt beslo
ten : Be Synode geve hiermede hare liartelijke erkentelijkheid te kennen voor
de gesehenken van gronden door wijien Eerw. S. Hofmeyr ell Ds. Gonin.
“

(Benoorden de Zambesi).
De Nyasa Zendin~. 2.—Groei van het werk. 3.—Gemeentelijk werk. 4.—
Stappen in de richting van zelfonderhoud.
Be Vergadering vereenigt zich met wat de Commissie over de Zending hier
over 2, 3 en 4 zegt. Voorts geeft zij hare vreugde te kennen over den vooruit
gang, waarvan melding wordt gemaakt, en den blijkbaren zegen op het werk in
Nyasaland geschonken.
G.—Portugeesch Oost-Afrika. Dc Aig. Zending Secretaris geeft inlichting
omtrent de moeilijkheden die er waren in verband met werk in Portugeesch
Gehied.
C.—DE BUITENLANDsCHE ZENDING

Na~a Z~mling.

D.—ALGEMEEN.

1.—Be Ethiopisehe Kerk.
Aanbeveling ré erkenning van de Ethiopische
Kerk als Zusterkerk.
Na discussie, waaraa.n deelnemen: Oudd. M. C. van Tonder, Prof. Moorrees,
J. J. Eksteen, en Di. J. R. Albertijn, Sr., B. S. BOtha, W. J. Conradie, A. C.
Murray en J. W. Meyer, wordt het volgende voorstel door Oud. Prof. Moorrees,
met Ds. 0. F. C. van Lingen, ingediend: “Be aanbeveling der Commissie worde
aangenomen , met de volgende wij ziging (a) in plaats van ‘Zusterkerk,’ ‘Chris
telijke Kerk’; (c) hoewel de Synode in het algemeen den doop dier Kerk erkent,
meent zij, dat men, in bijzondere omstandigheden, met groote omziehtigheid
haudelen moet.”
Bit wordt door de Vergadering aangenomen.
Wereld Zenci in g
4.—Wereld Zending Conferentie. De aanbeveling van de Commissie over
~onferentie
de Zending, “dat twee van de Deputaten onzer Kerk naar de Cnnferentie zul
len zijn de Voorzitter en de Seeretaris van de Aig. Zending Commissie, en dat
dc benoeming van de twee anderen in handen van de Aig. Zending Commissie
gelaten zal worden, zuilende deze Afgevaardigden zonder bezwaar voor de Zen
dingkas aan hun opdracht voidoen,” wordt aangenomen.
ZeieIi,i~r Cnngres5.—Be Zending Congressen. In verband hiermede wordt gelezen ecu schrij
sen.
yen van Dr. Andr. Murray, door de Commissie van Orde ontvangen, en naar de
Commissie over de Zending verwezen.
Aan de discussie, die volgt, nemen dccl: Oudd. C. J. van Pletsen, 0. Vii
joen, J. C. Scheepers, J. B. Aucamp, H. L. de Waal, N. J. S. v. d. Merwe, en
Di. H. P. v. d. Merwe, A. C. Murray, B. Marehand, J. R. Albertijn, sr., J. W.
Louw, P. Stroebel, J. 0. Perold, B. J. Pienaar, R.zn., H. J. L. du Toit en J.
P. Woihuter.
it~ aansteiiing
Ds. H. P. v. d. Merwe dient nu het volgende voorstel in: “Maatregelen wor
den genomen, hetzij doo1 de aanstelling van ecu bevoegden persoon of anderszins
te zijn ku geven om Kcrkcradcn tc hclpen de bijdragcn dcr gemcentcn voor de Zending, waar zulks
Zending.
begccrd wordt, op stclseimatige basis te brengen; de uitvocring cr van tc worden
gelaten in handen van de Aig. Zending Commissie.”
Bit wordt gesceondeerd door Ds. M. S. D~aneel, en daarna aangcnomen.
Be Vergadering brengt voorts haren dank aan den Aig. Zending Seeretaris
voor het werk door hem met zooveci ijvcr, bekwaarnhcid en toegewijdheid ver
richt.

EUIIOPISChC Kerk,

~.
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Ook wordt besloten ecu Herderlijk schrijven van aanmoediging aan al de Hcrdeiijk Schrij
hck~erlingen nit bet 1-Teidendom in onze Zendingvelden te richten, en dat dit ~e;1mriuden~che
schrijven zal worden opgedragen aan Di. A. C. Murray en H. P. v. d. Merwe.
Nu komt ter tafel bet J7erslag van den V. Z. Bond (Bijiage 14).
V.Z. Bond.
In verband hiermede wordt gelezen wat de Commissie over de Zending rap
porteert.
Ook wordt nu behandeid het hiermede in verband staande
Bp. 31 : “In Art. 236 (3). a, worden de woorden ‘de Curatoren van de Op- ~ 23G(3). a. ge
leiding School’ geschrapt, en na ‘toezicht van’ ingevoegd: ‘de Alg. Zending wJzgd.
Commissie, twee leden waarvan steeds leden zullen zijn van het Bestuur van den
V. Z. Bond.”
Ds. A. F. Louw, met den Scriba, stelt voor: “Bp. 31 worde aangenomen,
met dien verstande, dat één der twee leden zal zijn, de Secretaris der Aig. Zend.
Commissie, en dat bet tweede lid door de Aig. Zend Commissie zal worden be
noemd.”
Ds. P. de Vaal, met Ds. D. J. Pienaar, R.zn., wil deze verandering: “drie
leden” in plaats van “twee leden.”
De zaak is nog onder behandeling als ‘t tijd is te adjourneeren.
Verlof om naar huis terug te keeren wordt gegeven aan Ps. J. F. Marais,
die morgen, en aan Ps. J. N. Geldenhuys en Oud. P. J. Kritzinger, die Vrijdag
e.k. vertrekken.
Afwezig zijn geweest Di. D. van Velden, E. G. Maiherbe, J. H. v. Aarde, C.
H Rad~off, E. Dommisse, G. J. Malherbe, en Oud. J. H. T. Dreyer, laatstge
noAmde twee wegens krankheid.
Dc Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt Gez. 147: 2 gezongen, en bet dank
gehed door Ds. B. Haarhoff gedaan.
Geresumeerd en onderteekend op heden den lOden November, 1909.

DRIE-EN-TWINTIGSTE ZITTING,
Dinsdag, 16 November, 1909.
De Moderator laat zingen Ps. 118: 14, en vraagt Ds. P. G. J. Meiring het
gebed te doen, waarna de Notulen van de vorige zitting geresumeerd en onder
teekend worden.
Besloten wordt, dat de Synode Dinsdag, 23 November, sluiten zal.
Ds. D. S. Botha geeft kennis van ecu voorstel in zake “de Z. A. Onderwijzers
lJnie,” dat hij later indienen zal.
De Vergadering besluit den Moderator met tien leden af te vaardigen, om
bij de ontvangst van het lijk van den Ed. heer Hofrneyr, aan het Dok, de Synode
morgen te vertegenwoordigen.
Voorts, dat wij Donderdag e.k. ‘s namiddags van haif-vier tot zes ure zul
len zitten.
Tot behandeling van bet Rapport van den V. Z. Bond terugkeerende, zet
Ds P. de Vaal, die gisteren nog aan het woord was, de discussie voort.
Hij
wordt gevolgd door Ds. 0. S. Malan, die als tweede Amendement voorstelt:
“Art. 236(3)a luide als volgt: “Dc V. Z. Bond zal staan onder toezicht van de
Aig. Zending Commissie, tweb leden waarvan, door de Synode benoemd, zul-

~ 236 (a).—V.Z.
Thmd.
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len behooren tot bet Bestuur van genoemden Bonds die in de keuze van werk
kringen en de aansteliiug van arbeidsters in overleg met de betrokkene Sub
Commissiën handelen zal.”
Bit wordt gesecondeerd door Us. J. R. Albertijn, sr.
Us. A. F. Louw trekt flu zijn voorstel, gisteren ingediend, ten gunste van
dit tweede Amendement terug.
Verder nemen deel aan de discussie: Us. J. R. Albertijn, sr., de Assessor,
Di. A. 0. du Toit, U. S. Botha, J. A. v. Blerk en W. A. Albeit.
Be Assessor wil, dat in plaats van “toezicht,” ~n het Amendement van Us.
U. S. Malan, het woord “beheer” zal staan.
Bit wordt gesecondeerd door den Scriba.
Us. P. de Vaal trekt daarop zijn Amendement terug.
Bij de stemming wordt het Amendement van Us. G. S. Malan, dat nu voor
stel geworden is, aangenomen.
Be volgende Bpp. worden daarop in behandeling genomen :—
Bp. 3-Mannon
Bp. 36: “Be R.E. Synode spreke hare sterke afkeuring nit over den Mannen
en den Vrouwen Zending Bond.”
Be Commissie over de Zending kan dit niet aanbevelen.
Oud. C. J. van Pletsen licht het punt toe, en stelt daarna voor: “Be HE.
Synode spreke hare sterke afkeuring uit over den Mannen- en den Vrouwen Zending Bond van Kerkwege.”
Bit wordt gesecondeerd door Oud. U. P. L. Geldenhuys.
Er ontstaat hierover een diseussie, waaraan deelnemen: Oudd. G. Viijoen,
B. Brümmer, J. G. Olivier, U. P. L. Geldenhuys, U. J. v. Heerden, en Di. P.
U. J. Meiring, A. C. Murray, G. S. Malan en A. G. du Toit.
Be Commissie over de Zending rapporteert, dat zij dit Bp. niet kan onder
steunen.
Us. A. 0. du Toit, met Oud. 0. Viljoen, stelt nu, als Amendement, voor:
“1)e Synode spreke hare hooge waardeering uit van het werk door den Mannen
en V. Z. Bond gedaan en wensche deze lichamen Gods rijksten zegen met derzelver
verdere ondernemingen in belang van de uitbreiding van Gods Koninkrijk onder
onze Arme Blanken en de Reidenen.”
Ret Amendement wordt aangenomen, met sleehts twee tegen stemmen.
Oud. C. J. van Pletsen verzoekt aanteekening, dat hij in de minderheid
gestemd heeft.
i’,Iauncn Zon,jiiig
Bp. 33 : “Tot Art. 236 worde een vierde par. toegevoegd, nam: C (4) Be
Bond.
Mannen Zending Bond zal staan onder het bestier van de Aig. Zending Com
missie, aan welke hij jaarlijk~ rapport zal doen, en zal ten opzichte van arbei
ders en werkkringen geen adminlstratieve macht hebben.’”
Be Commissie over de Zending beveelt ‘t aan en de Vergadering keurt dit
goed.
Vea,id~’rin~ v .Art.
Bp. 34: “Art. 229 leze voortaan: ‘Be Binnenlandsehe Zending zal in zich
22.).
sluiten den arbeid aan die Kleurlingen en Naturellen, die binnen de perken der
Kerk wonen en van hare geestelijke verzorging afhankelijk zijn.’”
Ret overige deel van bet oude Art. 229 worde onder de Tiende Afdeeling
der Wetten gebracht (p. 138) en par. II van die Afdeeling leze voortaan
Aheol oioier ver.
“11.—A rbeid onder veraehterde geloo/sgenooten. Aan de versehillende
aeliterdu ge]on~s- Rings-Commissiën wordt opgedragen om te zien naar die leden der Kerk, die
tot de kiasse van verachterde geloofsgenooten behooren, en die zoowel binnen
als buiten het gebied van gevestigde gemeenten wonen, met het doel, enz.”
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Do Commissie over de Zending beveelt aan, dat dit Bp. zal worden aange
no men met invoeging van de woorden: “betrokkene of” voor het woord “naaste”
in par. Ii, Tiendo Afdeeling der Wotten, pag. 138.
Dc Zending Secretaris licht het punt toe.
A~an de discussie, die hierover gevoerd wordt, neinen deel: Oud. Prof. Moor
rees en do Actuarius, waarna, op voorstel van laatstgonoemde, met Ds. G. S.
Malan, besloten wordt: “Art. 229 worde veranderd, zooals door de Commissie Art. 229.
aan de hand gegeven. Met betrekking tot de wijziging op pag. 138, II, worde
aan eene Commissie opgedragen een Regloment voor do bearbeiding van onze
verachterde g~1oofsgenooten op te stellen en aan de Synode voor te leggen.”
Dc leden dier Commissie zijn: Di. G. S. Malan, P. H. Roux en D. 0-. IVialan.
Bp. 35: “Be Synode bepale, dat het salaris van den Aig. Zend. Secrotaris j~i~ ~en1 iii
worde gevonden als volgt: uit hot Nyasa Fonds, ~ uit hot Buiteni. Zend. Fonds ~ecretari~.
en uit bet Binneni. Zending Fonds, en dat do drie Fondson pro rata ook do
contributiën tot het Predd. Pensioen Fonds voor bet aandeel van den Aig. Zen
aing Secretaris zullen storten.”
flit wordt door de Commissie over de Zending aanbevolen Ci] doer de Vor-.
gadering goedgekeurd.
Bp. 30: “In Art. 235 (o) worde, na het woord ‘passeeren’ ingovoegd: ‘als- Art. 233 (e).
mode orn eigendornrnen te verkoopon, verruilen of op andore wijzo to alineeren,’
met maeht,’ enz.”
Na tooliehting door don Seerotaris neernt de Vergadering ‘t aan.
Ret Rapport van de Gommissie voor de Zending onder Israel (Bijiage 15) ~ai. v. Corn.
komt ter tafel.
Zerni. ouder Load.
Gelezen wordt wat do Commissie over de Zending onder hoofd—Zending
onder Israël—-hioromtrent rapporteert.
Na discussie door Oud. H. L. de Waal, Di. J. G. J. Krige, A. G. du Toit
en B. J. Pionaar, R.zn., veroenigt zich do Vergadoring, op voorstol van den
Scriba on Ds. J. C. Reyneke, met wat in de laatste par. van hot Rapport van do
Commissie voor Zending onder Israel voorkomt.
Do volgonde Permanonto CommissiCn worden nu benoemd :—
Aiqerneene Zending Commissie : Prof f. J. I. Marais, P. G. J. do Vos, en l’errnatieute (tm
Di. J. R. Albortijn, sr., G. F. Marais, W. A. Aihoit, D. S. Botha, S. P. Helm,
H. P. v. d. Morwo, A. C. Murray, 0-. S. Malan on J. du Plossis (Secretaris).
Curatoren van het Theol. Serninariurn: Di. A. I. Stoytlor, J. R. Albertijn,
sr., W. A. Joubort, C. Rabio, J. 0. J. Krige, Oud. B. Cloote Morkel on Ds. TJ.
S. Botha (Seeretaris).
Curatoren van de Opleiding School te Wellington: Di. J. R. Albertijn, Sr.,
C. Rabie, W. A. Joubert, G. S. Malan, D. Bosman, N. C. Mostert en C. B. Barn.
Curatoren. van de Normaal School: Di. J. P. v. borden, D. J. le R. Mar
chand, Z. J. do Beer, F. X. Roome, N. J. Brftrnrner, J. 0. do Bruyn on Oud. L.
J. de J. de V~illicrs.
Curatoren van de Drostdij Inrichting te Worcester: Di. I. F. A. de VIIhers, MT. A. Alheit, 0. F. Marais, C. B. Barn en J. du Plessis (Zend. Seeretaris).
Commissie voor het Toelatings Examen tot de Opleidinq School te Wellina
ton.: Prirnarii: Di. B. J. Pienaar, R.zn., A. McGregor, F. X. Roorne, J. 0.
Stoytler en B. J. Malan. Secundi: Di. J. Murray, 0. J. du Plossis, J. H. v.
Wijk, J. M. Hofmeyr en 0. F. C. v. Lingen.
C’ommissie voor Zendelinqs en Oefenaars Exam en: Prirnarii: Di. B. S.
Botha, B. Wileocks, E. Dommisse, W. J. Conradie, E. 0-. Maiherbe. Secundi:
Di 0-. J. Hugo, B. J. J. Rossouw, P. J. de Vaal en A. B. Cilliers.
~-

~-
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Gommissie voor het Doofstomrnem- en Blinden Instituut : Di. W. A. Aiheit,
J. U. Truter, P. J. Pienaar, I. F. A. de Villiers (Secretaris) en de heer C. H.
Beck (Thesaurier).
Gommissie voor het Admissie Ea~amen tot het Theol. Seminarium : Primarii
Di. 1). J. Pienaar, A.zn., J. P. v. Heerden, P. G. J. Meiring, H. P. v. d. Merwe,
N. J. Brümmer, D. F. Malan en H. J. Pienaar. Secund’i: Di. I. F. A. de ViL
hers, J. G. de Brun, D. G. Malan, D. du P. Steyn, A. McGregor, J. R. Hugo
en P. K. Albertijn.
Commissie voor het Ea~amen van Kandidaten tot den Heiligem Dienst : Reeds
benoernd. (Zie l9de zitting.) Ds. B. J. Haarhoff kornt in plaats van Ds. G. S.
Malan als Secundus.
(]ornmissie voor Opvoeding: Di. J. P. v. Heerden, D. S. Botha, N. J. Brüm
mci’, H. P. v. d. Merwe, Prof. A. Moorrees.
Zondaqsschool Commissie: Di. I. F. A. de Villiers, A. F. Louw en P. K.
Aibertijn.
Fer~manente (Jommissie van Revisie : Di. D. J. Pienaar, A.zn., J. P. v. Heer
den, W. A. Aiheit, D. F. Malan en D. J. le R. Marchand (Scriba).
Commissie voor Speciale Evangelie-Frediking : Di. J. R. Albertijn, Sr., H.
P. v. d. Merwe, J. C. Reyneke en A. G. du Toit.
Coinmissie ter bearbeiding van onze leden in dem Spoorwegdienst : Di. D.
J. Pienaar, A.zii., A. F. Louw en C. V. Nel.
Goinmissie voor Zending onder Israel: Di. D. J. Pienaar, R.zn., A. McGregor
en A. G. du Toit.
Commissie voor Arbeids-Kolomiën: Di. W. A. Alheit, P. H. Roux, H. P. v.
d. Merwe, en Oudd. T. J. Hofmeyr en T. J. Louw.
Commis~sie voor Hulpbeh. Geineenten: Di. D. Bosnian, Z. J. de Beer en D.
J. le R. Marchand (Scriba).
Centrale Coinmissie voor Hulpbeh. Jongelingen: Dc Proff. van het Theol.
Seminarium, Di. D. S. Botha, J. H. v. Aarde en D. Bosman.
(Jommissie voor Bijbelkennis E~amen: Di. J. C. Reyneke, J. H. Krige, C.
H. Radloff, A. J. Pepier, W. F. P. Marais, 0-. Rudman en J. P. Kriel.
Bestuur der Z. A. Bijbel- Vereeniging : Di. A. I. Steytler, J. P. v. Heerden,
N. J. Brümmer, F. X. Roorne, en de heeren P. F. Lindenberg, T. J. Hofmeyr en
A. J. Kuys.
Commissie voor Dorcas Huis: Di. A. I. Steytler, D. J. le R. Marchand en
de Zaakgelastigde.
Coinmissie voor het Kerke-Kantoor: Di. A. I. Steytler, J. P. van Heerden,
D. S. Botha, F. X. Roome, en Oudd. J. H. Hablützel, T. J. Louw en T. J. Ilof
meyr.
Commissie benoemd in zake “de Zondagsontheiligi’ng”: Di. A. I. Steytler,
0. S. Botha, J. P. v. Heerden, D. Marchand, J. G. de Bruyn en P. 0. J. Mciring.
Commissie in zake het Verspreiden van Onzedeiitjke Leetuur: Di. N. J.
Briimmer, P. K. Albertijn, 0. J. du Plessis, en Oudd. B. Pienaar en J. P. de
Vifliers.
Be twee leden door de Vergadering naar aanleiding van Bp. 31 benoernd
zijn: Di. B. S. Botha en 0. F. Marais.
Aigevaavd
Als Afgevaardigde naar de Ned. Herv. of 0-er. Kerk in Transvaal wordt
]iocliter- henoemd Ds. J. 0. J. Krige, en ais zijn Secnndus : Os. J. C. Reyneke.
Als Afgevaardigde naar de Ned. 0-er. Kerk in den 0. V. Staat: Os. 0.
Murray, en als Secundus: Os. J. W. Louw.
-
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Als Afgevaardigde naar de Ned. Ger. Kerk in Natal: Us. I. F. A. de Vii
hers, en als Secundus: Us. U. J. le R. Marchand.
Us. J. C. Truter wordt benoemd om de volgende Synode te sluiten. Zi~n
Secundus is Us. U. J. Pienaar, R.zn.
Na de pauze kornen, naar aanleiding van het Rapport van de Counmssic
over de Zending, eenige stukken, ontvangen van de Commissie van Orde, voor
de Vergadering.
Een schrijven van Eerw. Wiflemse over “toekenning van pensloen.”
~~erzock r. Eerw.
Us. F. X. Roome, met Ds. 0. L. v. Heerde, dient het volgende voorstel in:
“Aan den Eerw. 0. J. Wihlemse, nii ruim 50 j aren in den dienst van onze Kerk,
worc[e een pensioen, niet te bovengaande £24 p.a., toegekend.”
Ue Assessor, ondersteund door Us. U. Wilcoeks, heeft het volgende Amen
dement: “Ret aanzoek van den Eerw. Willemse worde naar de Aig. Zend. Corn
missie verwezen ter harer gunstige overweging.”
Dc Vergadering vereenigt zich met het Amendernent.
Schrijven van B. J. v. d. Merwe.—Ue Commissie over de Zending kan dit Veizock v. in. B.
J. v. Mcrwe,
met aaubevelen.
Ue Vergadering deelt het gevoelen van de Commissie.
Bp. 29: “Een sehrijven van den Secretaris der Zendelingen Conferentie, Re schrijvcn v.
gehouden te Heiibron, O.R.K., in Februari, 1908, door Zendelingen onzer Kerk ~OC1~t Cf van
in de vier Kolonjën van Zuid-Afrika, in zake ‘de verandering van wetgeving houden teHeilbi’on
met het oog op ‘t verkoopen van drank aan Naturehlen in Transvaal,’ gerieht 1.0).
aan de Synodale Cornmissje, en door haar verwezen naar de Synode.”
Ue Commissie over de Zending meent, daar dit schrijven betrekking heeft
op eene zaak, die reeds voorbij is, hetzelve niet in behandeling kan worden
genomen.
Ue Vergadering keurt goed, wat de Commissie hier rapporteert.
Us. C. H. Radioff, ondersteund door Us. J. 0. Steytler, stelt nu voor: “Ue VoorstelrCBinnenl.
Synode besluit tot hare volgende Vergadering de Colleeten door de versehihlende Zenclingkas.
Rings Zending Comrnissiën bijeengebracht, in de Binneni. Zending Kas te stor
ten, ten einde de Aig. Zending Commissie in staat te stellen het ontbrekende
aan de salarissen van onze Binnenl. Zendelingen, zoo spoedig mogelijk, aan te
vuhhen”
Na korte discussie, waaraan deelnemen: Ui. U. S. Botha, J. R. Albertijn,
Sr., en de Assessor, wordt het voorstel verworpen.
Ret Rapport van de Curatoren van de Boeren-Zendjn~,-School te Worcester Diostdij to Wor
komt nu in behandeling.
cestei.
Wat de Commissie over de Zending en de Commissie over de Fondsen hierom
trent rapporteeren wordt gelezen.
Aan de bespreking van het Rapport nemen dccl: de Scriba, Ui. H. P. v. d.
Merwe, 0. F. C. v. Lingen, U. S. Botha, U. J. Pienaar, R.zn., J. Murray, de
Actuarius, Di. W. A. Aiheit, J. H. v. Wijk, de Assessor, Ui. J. R. Albertijn,
sr., P. MeLachian, F. X. Roorne, H J. Pienaar, en Oudd. N. J. v. Rensburg,
B, Brürnmer, R. L. de Waal, J. C. Truter, Prof. Moorrees, Us. 0. A. Maeder en
B. Klopper.
Us. H. P. v. d. Merwe, met Us. M. 0. Potgieter, stelt voor: “Met ‘t oog Vooistellei, r~
op de groote wensehelijkheid van uitbreiding van het werk in -verband met bet Drostdij.
Doofstornrnen en Blinden Instituut te Worcester, besluite de H.E. Synode de
Drostdij met te verkoopen, rnaar die in verband te brengen met bovengendemde
Tnrichtingen: I. met ~ oog op industrieel werk voor doofstomme en blinde Oud
K
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leerlingen, die elders geen levensbestaan kunnen vinderi; II. ter opname, zoo
mogelijk, van zoodanige kinderen, die in hun verstand gekrenkt zijn, of aan
de vallende ziekte lijden.”
De volgende Amendementen worden ingediend :—
Door Ds. F. X. Roome, met Ds. D. J. Pienaar, R.zn. : “Aangezien de sehuld,
die er op de Drostdij rust groot en zorgwekkend is, en nog steeds aangroeit,
en aangezien voor een verdere voorbereidende kiasse tot opleiding van Zende
lingen, indien noodig, op eon andere wij ze voorziening kan worden gemaakt, zoo
besluite deze Vergadering, dat de thans bestaande school gesloten en de Drostdij
op de voordeeligste wijze van de hand gezet of verhuurd worde.”
Door Oud. J. C. Truter, ondersteund door Oud. J. B. Swart: “Be Corn
missie van de Drostdij zette het eigendom op de meest voordeeligste wijze van
de hand.”
Door den Assessor, met Ds. H. J. Pienaar: “Be vraag omtrent het beschik
ken over onze Drostdij eigendommen, met het oog op de toekomst, worde ver
wezen naar hot Curatorium van de Drostdij Inrichting, ten einde in overleg
met en onder goedkeuring van de Synodale Commissie naar bevind van zaken
to handelen.”
Dit laatste Aniendement wordt door de Vergadering aangenomen.
Ret Rapport van de Commissie voor Speciale Evangelie-Prediking (Bijiage
28~, wordt gelezen en met dank aangenomen.
Oud. J. J. Eksteen geeft kennis, dat hij morgen om revisie vragen zal van
het besluit, heden morgen in zake de zitting van Donderdag namiddag aanst.
genomen.
Verlof orn naar huis terug te koeron wordt gegeven aan Oud. A. P. Pre
torius, die Donderdag avond, en aan Oud. A. Vorster, die Woensdag morgen
vertrekt
Afwezig zijn geweest: Di. P. Perold, 0. J. Maiherbe, J. H. v. Aarde, en
Oud. J. H. T. Dreyer, laatstgenoemde drie wegens krankheid.
Be Scriba leest de Kiadnotulen, waarna Gez. 180: 5 wordt gezongen, en hot
dankgebod gedaan door Ds. M. Smuts.
Geresumeerd en onderteekend op hedon den l7den November, 1909.

VIER—EN.~TWINTTGSTE ZITTING.
Woensdag, 17 November, 1909.
Na ‘t zingen van Ps. 104: 7, en het gebod door Oud. J. C. Seheepers, leest do
Scriba de Notulen van do vorigo zttting, die goedgekeurd zijnde, onderteekend
worden.
Oud. A. P. Pretorius deelt mede, dat niettegenstaande gegeven verlof, hij
nu niet voor de sluiting naar huis zal terugkeeren.
Ds. J. 0. de Bruyn vraagt en ontvangt verlof versehoond to blijven van op
do (Dommissie voor I-iulpbeh. Gemeenten to dienen.
Ds. A. 0. du Toit stelt, als Motie van Orde voor: “Dat do zaak van do Kerk
vereeniging heden namiddag aan de Orde zal zijn.”
Be meerderheid dor Vergadering verklaart zich hiervoor.

i’ ~)

Oud. J. J. Eksteen vraagt orn revisie van het besluit gisteren genomen in
zake ‘t zitten op morgen, Donderdag, van haif-vier tot zes ure.
Ret gevraagde verlof wordt niet verleend.
Voor de Vergadering is nu het Rapport van de (Jommissie voor de Dorcas
Inrichtingen (Bijiage 31).
Ret Versiag van den Zaakgeiastigde—Afd. 17—De Doreas en Diakonessen
Huizen—wordt hierbij gelezen.
Te half-elf ure, toen dit Versiag nog onder behandeling was, verdaagt de
Vergadering, om aan leden de gelegenheid te geven deel te nemen aan de Pro
cessie in verband met de aankomst van het lijk van den Ed. J. H. Hofmeyr.
Na de pauze is, volgens besluit in den morgen genomen, de zaak van de Kerk
vereeniging aan de Orde.
Gelezen wordt bet Rechtsgeleerd Advies door de Rechts-Commissie ingewonnen in zake IV van het Rapport van de Commissie van den Raad der Ned
Ger. Kerken van Zuid-Afrika re Kerkvereeniging. Voorts ook bet Rapport van
de Commissie benoemd om, met inachtneming van de bestaande Ordonnantie
No. 7 van 1843 en na ‘t inwinnen van Rechtsgeleerd Advies, een Concept-Acte
van Vereeniging aan de H.E. Vergadering voor te leggen.

OPINIE,
1. Do twee onclerwerpen die hoofclzakelijk
lnij veor advies warden voorgelegd zljn —
(a) Do kwestio van den status van klenr
ling lidmaton, en
(b) Do kwostie van do mogelikheid eener
(tneko~mstige~ S’ynollns Con tracta—en
in hoeverre in beide gevallen let
raadzaam is dat in oene op to stehlen
Coneopt-Acto 01) d~t punt o.a. wordo
g~1et. Aangaande do laatsto kwestie
(b) hob ik niot veel informatie vddr
mij, doch daar zij~ in do “instructios”
-ecorkonit, sal ik traehten daarever
ooi inliclitiag to geven.
2. Aangaande de kwesttie vani kieurling—
Iidmaatscliap is het met bepaald duidolijk
dat wotgeving noodig is—met het oog on.
op zekere gozegdon (dicta) van twoe Rochtors
in do zaak Boedloff vs. Robertson (4 Soarlo,
pag. 128, ad. pag. 138 en 143) en op do
bepalingen van Socties 3 on 4 van do Ordon.
(No. 7, 1843), en aangezion niemand in staat
zou zijn (naar ik geinstruoerd ben) to zeg
gel), dat onder eon vereenigd stelsel liij ver
stdken was van reehton die hij tovoron go
noten had dat dorhalve hens feitelijk goen
Iced (‘ daninu,n “) aangedaan word.
3. Doch in eene kwestio van dozen aard
——es~ con fcsso eon van belang—sdhijnt bet
stehlig raadzaarn zaken niet in dubis to laton,
maar duidehijk dien aangaande te bopalon;
in zoo verro, waarschijnlijk, als dit goscthio—
den han sondor daard~or buiton mate de
diserotie dor Kerk
vcor
do tookornst to
beperkon. Oak staat or to lotton, dat ter
w~ji do “Wotten on Bopahinigen” ejan do
“Noderd.
Horvormdo
of
Gorefornieordo
Kork” bepaaldolijk hot principe daa.rstollen
(Art. 3), dat “tot elk dozer bijzondoro ge
moonton h hooron alloon l≤Ianke&’ on aiwobr
“do Kerk
laat goon gohfrstelling too

t usschen blanken on kleurlingen,” daar goon
gelijksoortige bepalingen
(aithans in ox
presse bewoordingen) in do Kerkwotten van
do O.R.K. on Natal schijnon to zijir (zie
Art. 6 dor rospoctiove wotboekon). Indion
dan hot do bedoehing is hot principe van “go
lijkstellmg” uit te sluiton, is liot—tor voor—
homing vale ino~ge1ijke nsooilijkhoden——m.i.
stehlig raadzaam hieromtrent in do op to
stehion Ooncopt—Acto duidelijk vooraiening
to makou.
4. lVIaar op wolke wijzo? i~{on kan hior
cmtrent o.a. den van drie koorson volgen:
(a) Nobrloggon dat wat do O.’R.K., Trans
vaal en Natal betreft i~ot principo in let
zoo even aangehaald Art. 3 van do Wotten
en
Bopalingen van do Nederd. Herv, of
Gerof. Kerk golden sal; of (b) zondor in do
Concopt-Acto daaromtrent dofinitiof jots to
bepahen, Ian men expressehijk vorkiaren, dat
do Synodo van
do
Veroenigde Kerk do
maclit sal hebbon dat hot voor haar “com
petent” sal zijn van tijd tot tij,d naar good
vinden den status to vorkiaren van klour—
lin.g-lidmaton dor Kerk en to omschrijvon
tot welko rechton of privi!ogiën zij gerocli—
tigd zijn; of (c~ neor to loggen en to bopalen,
dat op hot punt “ian “ge1ij1etoilin~g’’ do
tegenwoordigo
handolwijze on bopalingen
hieromtrent in do versehillonde kolenieu in
zwsrlg [zu11en~ blijven voortbestaan, ens.
(sb Art. IV van hot “Rapport”). Dr moe’s
dat eene bopahing in don goest van ditar
tikol van hot Rapport (IV) dooltreffond za!
Zijn. Wil mon oehtor hiorin later andore
voorziemngen maken, dan sal hot noodig
sun sich daaromtront nanr ‘t Parlomnent to
begoveim tot vorkrijging van dc noodige
authorisatie.
Wil men editor, mogelijik,
die macit eenvoudig in de handon van do
Synode laton, dan meen ik, dat eoimo bopa
hug op zinsnode (h) zoim verleenen.
Heel

r i oh

-

loch t s gel e or d
Ver. Kerk.
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w,narschijnlijk bestaat er dan ook eene ver—
standhouchng dat do liandelwijzo in Art. 4
nan do hand gegeven volgen sal.
5. W~t aangaat do kwestie van eeoc tnogehjke tool omstige Synodus Contracts, stuat
tt 1 tteu dat hierin cle Synode dezer Koion~e
grooto vrijheicl bezit in tornien van do wijsiging in Sectie 3 van A?kto 9 van 1898 daargestelci. Daarentegen hebben wij bet feit,
dat in Art. 110 van do O.R.K., Art. 10 van
Natal en Art. 78 van de Transvaal (au ik
mij kortheidshalve zoo meg uitdrukken) er
oene stipto bepaling voorkomt dat van elk
gemeente do predikant en een ouderhng
tegenwoordig moot zijn. Wel is waar bestaat er—naar ik versta—geeno Kork Ordonnantie in die koloniën, en mean ik, dab
de Kerken in die kolmnëu bevoegd zijn
hierin andere voorziening to maken. Toch,
met hot cog op hot gebruik thaos dear in
zwarig, is het mi. raadzaam dat ook op dit

punt men iii de Concept—Akte (desverkie—
aeride) nan de Synoclo der Vereenigde Kerk
do voile maclit en bevoegheici sal toekennen
cm van tijci tot tijd indien zij bet wensehe
iijk besdhouwt nadero bepalingen to mal OiL
aaugaande bet regelen, wijzigen, veranderen
of vermindering van do samenstolling der
Synocle. Wil men mogelijk eenig voor
~vaarde (‘‘proviso’’) luerbi~ voegen, ban sulks
natmiriijk geschieden.
13. 1k vrees dat ik wat breedvoerig gead
visoerci heb—maar do kwestie is natuurli,jk
eon van belang, en hot eon en andor em
passant ender do aandaeht to brengeii kan
mogehjk dienstig zijn aaiigaande den inhoud
en onitrek van de bedoelde wetgeving, en
eenige instructies dienaangaande die won
schelijk mogen zijn.
A. J. MCGREGOR.
Kamers,
12 Nov., 1909.

Us. B. F. Malan, die vroeger kennis gegeven heefL, dat hij aanvraag doen
zal om revisie van het besluit in zake “de naarn van de Vereenigde Kerk,” ont
vangt flu de gelegenheid zuiks te doen.
Yo~r~te1 rS Naam
Revisie toegestaan zijnde, steit hij voor : “Be naam der Vereenigde Kerk
dci Yore en i g de zij, zooals voorgesteld door den Raad der Kerken (zie Ilandd. der 2de .Vergade
1~crk.
ring, pag. 10).
Doch, om een mogelijk misverstand te voorkomen, worde het
aangenomen voorstel alzoo gewijzigd: Be Vereenigde Kerk zal bestaan uit de
Nederduitsche Gereformeerde en de Nederduitsehe 1-Tervormde of Gerefor
meerde Gemeenten, die thans tot haar behooren of later behooren zullen, en zal
bekend zijn onder den naarn: Be Nederduitsehe Gereformeerde Kerk van Zuid
Afrika.”
Gesecondeerd dor Ds. P. G. J. Meiring, volgt er een discussie, waaraan dccl
nemen: Oud. Prof. Moorrees, de Assessor, Di. P. G. J. Meiring, B. S. Botha,
de Actuarius en de Moderator, nadat diens plaats in den stoel door de Asses
sor was ingenomen. Na hem spreken nog: Di. P. K. Albertijn, G. F. C. v. Lin
gen, A. F. Louw, B. H. Cilliers, B. Wilcocks, en Oudd. Ds. G. A. Maeder en
J. 0. Lindenberg.
Ds. B. S. Botha beef t bet volgende Amendement: “Be Vergadering blijve~
bij het besluit tevoren over deze zaak genornen.”
Bit wordt gesecondeerd door Us. M. C. Mostert.
Bij de stemming wordt het voorstel besluit der Vergadering.
Terugkeerende tot IV van bet Rapport van de Commissie van den Raad der
Kerken, spreken daarover: Di. A. Faure, S. W. v. Niekerk, G. F. 0. v. Lingen,
de Assessor, Oudd. H. L. de Waal en B. Brümmer.
Voorstol r~ OrgaDs. A. Faure, ondersteund door Us. B. J. Pienaar, R.zn., stelt voor: “Aan
nerk Yer- gezien vele moei[ijkheden de Organisehe Vereeniging der Kerkei~ ‘in den weg
staan, die alleen door eene Specia~e Acte van bet Parlement uit den weg kun
nen geruirnd worden.
“Aangezien die moeilijkheden aanleiding geven kunnen tot verwikkelingen,
tot scheuring en tot sehade van de Kerk;
“Zoo besluite de Synode het Rapport van den Raad der Kerken in zake de
Organische Vereeniging der Kerken naar hem terug te verwijzen, met verzoek,
voor de aanstaande Synode, een beredeneerd voorstel te brengen, waarin voor
ziening gemaakt wordt voor het Bestuur der Vereenigde Kerk door Kerkeraden,
Ringen, Provinciale Synoden en eene Synodus Contracta.”
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Us. S. W. v. Niekerk dient, a~s Amendement, bet volgende in: “Ten op
ziehte van ‘gelijkstelling’ besluite de H.E. Synode aan te bevelen, dat er in
bet Wetboek der Vereenigde Kerk niets zal worden gezegd omtrent ‘Kleurling
Lidmaten, maar dat op hen zoowel als op de Blanke Lidmaten van de Gemeen
ten der Vereenigde Kerk, Art. 49 van de Wetten en Bepalingen der Ned. Ocr.
Kerk van Zuid-Afrika zal worden toegepast, met de volgende wijzigingen
In alinea 5 worde bet woord ‘zullen’ veranderd in ‘mogen,’ en in alinea 1
worde het woord ‘gelieven’ veranderd in ‘vrijstaan.’”
Dit wordt gesecondeerd door Us. M. 0. Potgieter.
Oud. J. 0. Lindenberg is nog aan bet woord als ‘t tijd is te adjourneeren.
Verlof om naar huis terug te keeren wordt gegeven aan Oud. P. J. de Kierk,
die Donderdag, en aan Us. J. H. Hugo, die Vrijdag naar huis terugkeert.
Afwezig is geweest Us. 0. J. Malherbe, wegens krankheid.
Be Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt Gez. 12: 6 gezongen, en bet dankgebed
gedaan door Us. H. W. Geyer.
Geresurneerd en onderteekend op heden den l8den November, 1909.

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZLTTING.
Donderdag, 18 iVovember, 1909.

Be Moderator laat zingen Gez. 29: 2, en vraagt Us. U. J. Mareband in bet
gebed voor te gaan.
Ue Notulen van de iaatste zitting worden daarna gelezen, goedgekeurd en
onderteekend.
Us. 0. F. C. van Lingen ontvangt verlof Maandag e.k. naar huis terug te
keeren.
Oud. J. 0. Lindenberg, die gisteren bij de sluiting nog aan bet woord was,
zet de discussie over IV van bet Rapport van de Commissie van den Raad der
Kerken voort.
Na hem spreken: Oudd. Us. 0. A. Maeder, B. Kiopper, en Di. U. S. Botlia,
F. X. Roome, J. 0. de Bruyn, L. M. Kriet, A. 0. T. Schoevers, U. F. Malan,
H J. L. du Toit, A. C. Murray, J. I-I. v. Wijk en U. Marchand.
Be volgende Amendementen komen ondertusseben ter tafel
Van Us. U. S. Botha, met Us. H. J. L. du Toit: “IV van het Rapport worde
aangenomen, met de bepaling, dat ‘t in de voorgestelde Partements Aete tot Ver
eeniging der Kerken zal worden opgenomen.”
Van Us. F. X. Roome, met Us. J. 0. de Bruyn: “IV, dat luidt: ‘dat ten
opzicbte van gelijkstelling, de tegenwoordige handelwijze, enz.,’ worde ge
sehr apt.”
Van Oud. J. 0. Lindenberg, met Oud. W. v. Schalkwijk: “Be Synode neme
geen besluit orntrent IV van bet Rapport, maar drage ‘t aan de versehillende
Kerkeraden op, waar er gekleurde leden zijn, te trachten zoodanige leden te
bewegen vrijwillig over te gaan tot een Zendinggemeente, of zicb tot een Zen
dinggemeente te vormen, belovende zoodanige Kerkeraden die Zendinggemeenten
met geldelijke bijdragen als anderszins te ondersteunen.”
Op een wenk van den Moderator laat Us. U. Viljoen bet Amendement door
hem ingediend tot later overstaan.

pt.

iv

v. Corn. v

7$
Na do pauze, to haif-vier ure, neemt de Assessor, bij afwezigheid van den
Moderator, den stoel in.
Liapjt v. ~ v.
Dc Vergadering besluit, aangezien vele leden afwezig zijn, ter wille van do
begrafenis van den Ed. J. H. Hofrneyr, over te gaan tot de behandeling van het
Eerste Rapport van de Permanente Commissie van Revisie (B~j1age 34).
Aizetting v. ccii
Bp. 60: “Art. 384(e) worde geroyeerd en in de plaats er van de volgende
!‘redikait. Art. ~ nleuwe sectie gesteld: ‘ Geheele ontzotting en intrekking van de Acte van Toe
lating tot het predikambt en de bediening van de Bondzegelen.’”
Be Commissie van Revisie kan dit punt niet aanbevelon, doch geeft aan
do hand, dat “na Art. 348 (1), (ci) geplaatst worde als (e) : ‘schorsing in den
dienst voor een onbopaalden tijd, met ontslag uit zijne gemeente en verlios van
trakteinent, en verval van allo reehten op eene vrij e woning en andere emolumen
ten,’ en dat (e) dan (/) worde.”
Us. H. J. Pienaar, als i~nzender van dit Bp., licht ‘t toe en stelt ‘t voor.
Gesecondeerd door Oud. N. J. S. v. d. Merwe, nemen aan de diseussie, die
volgt deel: Di. U. J. Pienaar, R.zn., W. A. Aiheit, P. K. Albertijn, A. C. Mur
ray, U. S. Botha, B. R. Hattingh, de Actuarius, Ds. P. G. J. Meiring, en Oudd.
U. v. Wijk, Prof. Moorrees en W. D. Steyn.
Als Amendoment stelt Us. D. J. Pienaar, R.zn., ondersteund door Us. W.
A. Aiheit, voor: “Wat d.c Commissie van Revisie aanbeveelt, worde aangeno
in en.”
Oud. Prof. Moorrees, met Us. C. Rabie, heeft een tweede Amendement:
“Met betrekking tot het voorgestelde in Bp. 60, en de aanbeveling der Commissie
van Revisie daaromtrent, blijve de Wet onveranderd.”
Do Vergadering neemt het eerste Amendement aan.
Oud. Prof. Moorrees en Us. U. S. Botha verzoeken aanteekening, dat zij in
do minderheid gestemd hebben.
Bp. 9 wordt, door hot bovengenoernde besluit, als afgehandeld besehouwd.
Kerkelijke B)eken
Bp. 61 : “Bij Art. 389 worde gevoegd: ‘eon Predikant door den Ring go
c~Do1 urnentenn~ seliorsi zijnde, zal gehouden zl]n, oniniddeliijk na de schorsrng, alle Kerkeliike
1~ei~i.
Boeken en Dokumenten den Kerkeraad to overhandigen.’”
Do Commis~ie van Revisie beveelt dit Bp. aan, en stelt voor: “Bat aan
Art. 389, na do woorden ‘genomen zijn,’ zullen worden gevoegd de woorden: ‘eon
zoodanigo Predikant zal gehouden zijn onmiddellijk na do sehorsing alle Kerke
lij ke Boeken en Dokumenton den Korkeraad to overhandigen.’”
Hiermede vereenigt zich do Vorgadoring.
Bp. 62: “Art. 386 wordo aldus gowijzigd: ‘eon Kerkelijke Amhtenaar in
zijn boroop door cone Ringsvorgadoring geschorst of afgozet, en zich op do
Synode boroopende, zal in ieder goval, en hangende hot appèl, zijn dienstwerk
i~iet blijven waarnemen, en zal binnon twoo maandon (tonzij do Ring andors
oordoolt in goval van schorsing) do Kerkelijke Gebouwen, hem tor woon gostold,
ovtruimon.”
Door do aannamo van do aanboveling der Commi~sie van Rovisie onder Bp.
60, vervalt dit punt.
Bp. 63 is reeds afgehandeld.
Bp. 64: “Bi~ Art. 384 (1), d, na: ‘vorlies van traktoment,’ worde gevoogd:
‘on emolumenten,’ in overeenstemming met Art. 390.”
Art, 390 gewijzigcl
Do Commissie is van oordeel dat hioraan reeds voldaan is door hot besluit
gevoigd vim Af- onder Bp. 60 genornon.
Voorts bevoelt zij aan, dat Art. 390 in hot vorvoig
zettmg v. Fred,- aldus ~uiden zal : ‘In gova~ van afzetting eens Predikants door do Synode, zal do
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noodige aanschrijving aan den Kerkeraad en aan den Consulent gesehieden.
Zoodanige geheele afzetting heeft dadelijk ten gevolge bet verlies van trakte
ment en ernolurnenten, zoo zuiks niet reeds is gesohied, door toepassing van Art.
384 (1), (c), (d) of (e).”
De Vergadering keurt deze aanbeveiing goed.
13p. 65 is reeds afgehandeid.
Bp. 66 : “In Art. 81 worde ‘benoeine’ veranderd in ‘kiezen.’”
Art. Si.
Op aanbeveling van de Commissie wordt dit aangenomen.
Bp. 67 is reeds afgehandeld.
Bp. 14: “Dc H.E. Synode wijzige Art. 207 als volgt: ‘eon Leeraar, die B1~. 14.—II~ Pie
naar hot Buitenland vertrokkon en aldaar voor eon tijdpork van meer dan één
j aar als Herder en Leeraar eener gemeente werkzaain geweest is, 0/ aan do eene
andere Universite’it gestudeerd heeft, zal tot den predikdienst niet worden toe
golaten dan na hot overloggen van bewijs van goed zedelijk gedrag en na hot
houden van eon Colloquium Doe turn met de Commissie tot bet Examineeren van
Kandidaten tot den Heiligen Dienst, ten einde zijn voortdurende gehechtheid
aan de leer der Kerk to doen blijken. Die cone gemeente aldaar heeft bediend,
zal ook zijn Acte van Demissie moeten overleggen.”
Do Commissie van Revisie beveolt aan, ~dat doze zaak verwezen worde naar
den Raad der Kerken ter overweging en rapport.
Ds. B. R. Hattingh, met Ds. W. A. Alheit, wil, dat do aanbevoling van do
Conimissio zal worden aangenomon.
Ds. J. G. do Bruyn, ondersteund door Ds. P. J. Pienaar, stelt daarop als
Aniendement voor: “Ret Besehrijvingspunt wordo niet aangonomon.”
Do Vergadoring neemt bet voorstel aan.
VII van do Aanbevelingen van den Raad der Kerkon naar do Commissie I’t. VII van Corn.
van Revisie verwezen, kan door haar niot wordon aanbovolen.
~ d or
Op voorstol van Ds. G. F. C. van Lingen, met Oud. Ds. G. A. Maeder, ver
eenigt zich do Vergadering met dit gevoelen van de Commissie.
Tweede Rapport van de Permanente Conzmissie van Revisie.
Rap. v. Poem. Coin.
Bp. 58 : “In Art. 83 worde ‘t moor duidelijk bopaald, dat alle Boschrij- V. Revisie.
vingspunten voor do aandaeht van olken Kerkoraad zullen komen (alinea 1) in Ait. ~s.
dien vorm, waarin do voorstollers meonon zo voor do Synode to loggen.”
Do Comrnjssje van Rov~sje kan dit niet aanbevelon.
Ds. G. S. Malan, als inzender van dit Bp., lieht ‘t toe, en stelt daarna voor:
“Aangozien do Commissie van Revisie adviseert, dat naar haar oordeol, do Wet,
in hetgeon do inzonder bier begeort, reeds genoegzarno voorziening maakt, en,
slechts orn die reden, zij do aanname van hot Bp. niot kan aanbevelon, zoo worde
hot advies van do Commissie van Rovisio aangonomon.”
Gosecondoord door Us. G. F. C. v. Lingon neemt do Vergadoring dit voor
stol aan.
Bp. 59: “Art. 90 worde gowijzigd met ‘t oog op niouw gostichte Ringon.” Art. 90.
Do Corninissie van Revisie bosohouwt do wijziging bier gevraagd niot
noodig.
Ds. D. J. Pionaar, R.zn., do inzonder, stolt daarop voor: “In hot goval van
eei~ nieuw gestichten Ring, benoeme do Synodo (Art. 90) twee loden dor Aig.
Synodale Commissio, die terstond na hunne bonoeming als loden wordon orkond,
on met eerst dan ais do Ring formeol geconstitueerd is.”
Dit. wordt gesecondeerd door Oud. C. J. van Pletsen.
Ds. W. A. Aihoit, onderstound door Ds. J. C. Trutor, stolt als Amondemont
voor: “De Vergader~ng keuro good wat do Commissio van Revisio adviseert.”
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Bij de stemming wordt het Amendoment aangenornefl.
Verlof orn naar huis terug te keeren wordt gegeven aan Ds. W. Eaton en
Oud. P. A. Swanepoel, die morgen avond, aan Us. J. J. Ackerman, die Maan
dag voormiddag, on aan Oud. U. J. Schooman, die Maandag avond vortrokt.
Afwozig zijn geweest Di. A. A. van Sehalkwijk (met verlof) en G. J. Mat
herbe, wegens krankhoid.
Do Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt Ps. 146 : 8 gezongen, en het dank
gebed gedaan door Oud. J. du Toit.
Goresumeerd en onderteekend op heden den l9den November, 1909.

ZES~EN~TWINTJGSTE ZITTING.
Vrijdag, 19 November, 1909.
Na ‘t zingen van Gez. 43: 5, vraagt de Voorzitter, Us. H. J. Pienaar hot
gehed te doen, waarop de Notulen van de vorige zitting worden geresumeord en
onderteekend.
Ret Tweede Rapport van de Pormanente Oommissio van Rovisie is nog voor
do Vergadering.
Deze Commissie beveelt aan, dat:
(a) “In gevolge van hot besluit der Synode genomon op punt V van do
Aanbevolingen van den Raad der Korken, Art. 251 geschrapt worde.”
flit is reeds geschied.
(b) In verband met hot besluit der Synode, genomen op Punt II (1) van
de Aanbevelingen van den Raad der Korkon, de Vormen van Attes
tatiën in Art. 49, en Certificaat van Lidmaatschap in Art. 50, ver
anderd worden zooals door do Synode aangenomen.”
Ook dit is reeds afgohandeld.
IV van het Rapport van do Commissie van don Raad der Korkon is nu weer
aan do Orde.
Aan do discussie, die hierovor volgt, nernen dool: Di. A. J. Poplor, J. C.
Reynoko, J. W. Louw, U. J. Malan, J. U. Rorak, A. B. Cilliors, J. P. Wol
huter, W. A. Aihoit, P. J. Perold, G. F. C. van Lingon, U. van Voldon, P. 0. J.
Moiring en Oudd. Prof. Moorroos, N. J. S. v. d. Merwe, J. A. P. Laurie, P. Con
radio, J. J. Ekstoen, C. Viljoen en J. 0. Olivior.
Bij do stemming wordt hot Amendemont van Us. U. S. Botha aangenomon
met 119 stemmen tegen 92 voor hot voorstol van Us. A. Fauro.
Aanteokening, dat zij in do minderhoid gostomd hobbon, wordt vorzocht door
Oud. N. J. v. Ronsburg, on Di. J. C. Royneke on A. Faure.
Oud. M. J. Marais ontvangt vorlof, om hedon naar huis torug to kooron,
wogons ornstigo krankheid zij nor inoedor.
Na do pauze besluit do Vorgadoring—daar hot Rapport van do Commissio
vau don Raad dci’ Kerkon re Korkvorooniging flu afgehandeld is—hot Comité
Qeneraal op to hoffon.
Dit gosehied zijnde, stelt Us. U. Viljoen, ondorstound door Us. 0. F. C. van
Lingen voor: “Do Synodo besluite hot bosluit reeds gonornon over do wonscho
lijkheid dor Organischo Vereeniging dor Kerkon to bekrachtigen; maar:
“
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Aangezien de uitvoering daarvan voor het tegenwoordige met vele moeilijk
heden gepaard gaat,
Aangezien zij van gevoelen is, dat er niet genoegzaam lieht op meer dan
één punt bestaat,
Aangezien de Vergadering oordeelt, dat eene zaak van zulk ingrijpenden
aard niet in der haast mag worden doorgedreven,
Aangezien zij van gevoelen is, dat deze zaak eerst door de versohullende
Kerkeraden en Gerneenten in overweging behoort genomen te worden,
Zoo besluit zij deze zaak uit te stellen tot de volgende Synodale Verga.dering.
Voorts draagt zij ‘t aan de Afgevaardigden naar den Federalen Raad der Ker
ken op om verdere informatie, en aan de vèrschillende Afgevaardigden om het
gevoelen van hunne Kerkeraden en Gemeenten in te winnen, en bij de volgende
Synodale Vergader~ng rapport te doen.”
Als Amendement stelt Us. Us. S. Botha daarop voor: “Na veel gebed en
na rijp beraad besluite deze Vergadering onder biddend opzien tot God, met
het oog op de welvaart van ons yolk, de vruehtbaarheid van onze Kerk, de be
langen van het Godsrjik en de eer van den Urieeenigen God tot eene Orgarn
sche Vereeniging, met de Kerken in de naburige Koloniën reeds genomen, en wel
volgens de besluiten reeds hieromtrent door deze Vergadering genomen, welke
besluiten hiermede bekrachtigd worden.”
Dit wordt gesecondeerd door Us. A. M. McGregor.
Us. H. J. Pienaar, met U~. J. G. J. Krige, heeft een tweede Amendement:
“Aangezien de kwestie van den naam der Vereenigde Kerk geenszins op bevre
digende wijze is opgelost, en aangezien wij aangaande de kwestie van de rech
ten der Kleurling-Lidmaten, zelfs na ingewonnen Rechtsadvies, geen verzeke
ring hebben, dat, wat door de Synode daaromtrent besloten is, door Parlemen
taire Acte zal worden bekrachtigd,—zoo besluite deze H.E. Vergadering de zoo oiganiscb~ V or
gewichtige zaak der Organische Kerkvereeniging naar den Federalen Raad eenlgllig.
terug te verwij zen, die, vooral met het oog op de hierboven genoernde kwesties,
degelijk en grondig onderzoek instellen zal.”
Bij de stemming wordt het Amendement van Us. U. S. Botha aangenonien Finnal be,luit.
met 99 stemmen tegen 84 voor dat van Us. H. J. Pienaar.
Aanteekening, dat zij in de minderheid gestemd hebben, wordt verzocht
door: Ui. U. van Velden, U. J. Pienaar, R.zn., U. Viljoen, Z. de Beer, A. G.
T. Schoevers, A. Faure, G. F. C. van Lingen, P. van Huyssteen, J. H. v. Wijk,
en Oudd. N. van der Merwe, W. S. J. Lombard en M. J. Olivier.
Het Rapport van de Commissie door de Synode benoemd om, met inachtne
ming van de bestaande Ordonnantie No. 7 van 1843 (zooals geamendeerd door
Acte 9 van 1898), en na het inwinnen van Rechtsgeleerd Advies, een Concept
Acte van Vereeniging aan de H.E. Vergader~ing voor te leggen,—wordt gele—
zen en in behandeling genornen.
-

RAPPORT
van de Commissie door de Synode benoerncl om, met jnachtneming van
de bestaand~ Ordonnantie No.7 van 1843 (zooals geamendeerd door
Acte 9 van 1898). en na het inwinnen van Rechtsgeleerd Advies, een
Concept-Acte van vereeniging aan de HoogEerwaarde Vergadering
voOr te leggen.
IJwe Coinuuissie is, us liet inwinueti vail rechtsgeleerci acivies eli na de zaak rijpehjk overw-ogen
te hebben, ertoe gebraclit can de HoogEei-waarde
Vergadermgaiui to hevek-n dat mdwn do Svnode

tot cone organisehe vereeniging besluiten moclit,
zij bet aan eene Commissie opdrage mu, tezamen
met vertegenwoordigers der bctrokkenu kerken,
ceno Akte °p to stel~eu -rdoor hot reelit tot

-
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vereeniging zal worcleii verkregen onder de vol
gende voorwaarden :—
1. Dat can de Veeenigde Kerk zal worden
gewaadorgd cUe reeliten en voorrechten vervat
in de Oidonua~itie No. 7, 1843, en do emendatie
aeLe van 1898.
2. Dat cle Vereeniging tot stand sal komen
onder de voorwaarden door den Raad der Kerken
aanberolen en door de Synoden goedgekeurd.
3. Dat de reeliten van kleurling licimaten ci in
bepaald zullen worden volgens liesluit van den
Raad der Kerken.
4. Dat ne Vefeenigde Kerk het recht hehijen
zal hare Constitulie, ~vat de sainenstelliug 6cr

Kenuis v. Revisie.

Corn. v. Revisie,
3cie Rapp.

Synode betreft, zoodanig te wijzigen dat zij
een Synodns Contracta Sf eeoc Algemeene
Synodo met Provinciale Synoden hebben mag.
Met verschnlcligden cerhied noemen wij ons.
Van de HoogEerwaai’de Vergadering,
Dc die. Dienaren en Broeders,
1). S. I3ovIIA, JoorzilIe).
\\T A. Joumiirr.
D. J. PIENAAR, A.zx.
J. G. J. Kmnos.
A. MoORREvs.
J. P. VAN 1-IEERDEN, Scribcn.

Oud. Us. G. A. Maeder stelt daarop voor: “Dat dit Rapport zal worden
aangellomefl.”
Ge~econdeerd door Us. J. S. Hauman, vereenigt zich de Ve:gadering met
dit voorstel.
Us. U. Marehand geeft kennis, dat hij om revisie vragen zal van het besluit
genouien in z~ke het Uorcas Inr4ehting Fonds onder bet Rapport van de Corn
missie van dei~ Raad der Kerken re Kerkvereeniging.
Ret Derde Rapport van d~ Permanenle Commis~°ie van Revisie komt ter
tafel.

DERDE RAPPORT
van de Permanent Commissie van Revisie.
Uwe (lommissie heeft hat volgende to rap
porteoren omtrent beschrijvingspunten en
aanbevelingen naar haar verwezen, en om
tront veranderingen in Wetsartikelen, als
gevoig van besiniton dar H.E. Vergade
ring:—
Art. 269.
ingevolge hot besluit genomen onder het
hoofd “Ret Kerke-kantoor, para. 4, pag.
89, in hat Tweede Rapport van do Commis
sie over do Fondsen (~Bij1ago 38b), worden
in dit Artikel, na ‘t woord “leeraar,” in
gevoegd do woorden “of ook wel oen ander
lid.”
Aanbe veii’ngen van den Zciak9elastigde. (VI,
pag. 50. Zie ook Eersto Rapport van de
Commissio over do Fondson, pag. 88.)
(a) Art. 240 luido aldus: “Do kosten van
do Rings Zonding Comrnissio, wolko door den
Ring worden booordeold, sullen golijkelijk nit
‘t Fonds van do Binnenlandseho on do Bui
tenlandscho Zonding betaald worden, mits
niot to bovon gaande do sorn van £15 ‘s
jaars.’’
(b) Art. 242 wordo a1zoo gowijzigd: “Er
worde jaarlijks cone collocto ton behoove van
‘t Zending Instituut iii iodoro gerneente on
set Kork g~houden, e’~ bij do Ringon var
antwoord.”
(c) In ~ :t 272. derCe paragraaf, iezo men
“£7” in plaats van
£5.”
(ci) In Art. 301 wo:~don achter ‘t woorci
“loeraar,” in regel 6, ingolaecht do woor
den : “reeds ponsioon trokt of.”
(a) Art. 304 (6) luido als volgt: ~‘ Elke
pensionaris heeft aanspraalc op ponsioon van

dcii dag z~jner demissie. Neemt hij oen be
roep nan, dan verliest hij zijne aanspraak
op pensioen tan don dcl zijner bevosti
giug.”
U) In para. I, op pag. 140, dor Korke
lijke Wetten, worden aclitor ‘t woord “Kor
keraad” ingevoogd do woorden “togen do
gewone betaling.”
Beschr~vingspunten .42 en 43.
Ingevolge het bosluit genonron over daze
beschrijvingspunteii, moat Art. 139 (a) aldus
worden veranderd: Alias na hot woordjo
“waarin” vallo wag, en in do plaats komo
‘t volgende: ‘‘recht van sitting on stem
ming sullen bebbon do Roogleoraron, de la
den der Moderatuur, de Priniarli loden van
de Conimissie tot hot Afnemen van hot Exa
men van Candidaten tot don Iloiligon Dienst,
en tien andere loden door do Synodo geko
zen, soovoel mogelijk nit Ringen nog niot
op het Kies College vertegenwoordigd, en nit
een nominatielijst, waarvan elko Ring één
lid voordraagt.”
Beschr1jvimga punt 67. (Zie ook Rapport van
do Centrale Commissio voor Holpbehoo
vende Jongelingen, pag. 33, para. 7.)
Als govoig van besluit hieronder gonomon
moet do derde paragraaf van Art. 71 go
rcyeerd wordon en in do plaats or van wor
den gesteld: “In olke gemeonte sal or jaar
lijks voor dit doel worden goco]loctoerd, on
sullen de gecoilectearde geldon bij don Zaak
gelastigdo wordan veran twoord. Er sal zijn
acne Centrale Commissie, door de Synode be
noemd, bij wie hot behoer van dit fonds be
rusten sal. Zij sal alloen aan jongolingon,
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die hot Admissie Examen hebben afgelegd
en werkelijk behoeftig zijn, en met inacht
nenung van aanbevelingen door de Comniis
sie voor Hulpbehoevondo Jongelingen in de
versehullendo Ringen gedaan, huip mogen
verleenen. Zoodanige huip zal worden ver
leend aileon onder voorwaarde dat do appli
cant zich vooraf plechtig verbindt (a) orn
voor hot jaar, waarin hij ondersteuning ont
vangt, do lessen aan het Theologisch Semi
narium te Stellenbosch bij to wouuen; (b) de
helft van het ontvangen bedrag binnen v~jt
jaren na do voltooiing zijner studien (en in
geval hij niet in do bodiening troedt do voile
som) met do reuio aan do Centrale Commis
sic terug to betalen.”
Beschr(jvin~jspunt 39.
(a) Art. 107 blijve onveranderd.
(b) Art. 108 luido aldus: “Tor bevorde
ring van het gowono school-ondorwijs zal er
eeno Synodale School Commissio zijn, be
staando uit vijf leden, door de Synodo be
noomd.”
(c) Art. 109 a, blijve onvoranderd.
(ci) A:t. 109 b, luido als volgt: “Do op
ieiding van bekwame en godvruchtige on
derwijzers ann t~ moedisn en te bevorde
ron.’’
(e) Art. 109 c, inide aldus: “ Dc oprich
ting van geschikte scholen, vooral in ver
waarloosdo strekon.”
U) Art. 109, d, e, blijven onverandord.
(g’) Art. 109, f, g, wordon geschrapt.
(ic) Art. 110 bhjve onveranderd.
(i) Ar4. III, a, b, c, d, blijvon onvoraul
dord, on als niouw Artikol worde gesteld:
Die toelagen ontvangen, zullen zich mooten verbinden ten minsto drie jaren onder
wijs to goven nadat zij als ondorwijzers zijn
toegoiaten. Indien zij vóór don afloop hunnor voorhereidende studibn afwijkon van hun
voornemen oni als onderwijzers to wordon
opgeleid, zuilon zij terugbotaling noon van
zoodanig bodrag als ten hunnon behoove uit

hot fonds is betaald, en in geval zij hei~ ge
von van onderwijs vOdr hot einde van drie
jaren mochton laten varon, voor eon billijin
te berekenen godoelte van dat bedrag nan
sprakolijk zijn.
(k) Artt. 112—115 worden goroyeerd.
(1) Art. 116 bhjft, alleonlijk leze men: “ Do
Commissie ‘‘ in piaats van ‘‘ zij “ in regal 1.
(en) Art 117 luide aldus:
“Zij botaalt
cone scm niet to bovongaancle £15 per jaar
veer eikon kweekeling, doch eerst nadat zij
ziclu ovortuigd heeft dat genoegzame vorde
ring is gemaakt.’’
(n) Art. 118 worde goschrapt.
(o) Art. 119 blijvo onvorandord.
(p) Artt. 120 en 121 worden goschrapt.
(q) Art. 122, a, blijve onvoranderd, en
122, b, ieze: “ Aan do Commissie gelegon
heid gegeven worden speciala collocten to
houdon, wanneer zij do gomeonte bezoekt.’~
(r) Art. 123 blijve onvorandord.
(s) Art. 124 worde geplaatst na Art. 210.
(t) Art. 125 wordo geschrapt.
Beschr~mflijspunt 40.
In Art. 154 zal do laatsto voizin aldus
iuiden: ‘‘ Op hot oinde van hot derde jaar
kunuen zij zich bij do Professoxen aandie
non tot ‘t afleggen van con oxamen in die
vakkon der Godgeleerdheid, in wolke zij on
derwijs hebben ontvangen, om ais Kandida
ten in do Godgeleordhoid to wordon erkend.
Meenonde hiormedo ann do ens opgeicagon
taak to hobben voldaan,
Noeunen wij ens,
Van do HoogEerwaarde Vergadening,
Do Dionstwilligo Dionaren,
D. J. PIENAAin, A.Zi~.
3. P. VAN HEERDEN.
W. A. AaHEIT.
D. F. MALAN.
D. 3. LE R. MAsucRAND,
Scriba.

Gelezen wordt wat de Commissie voorstelt re Verandering van Art. 139 (a),
ingevolge besluit genomen in verband met Bpp. 42 en 43.
Op voorstel van Us. G. S. Malan, wordt met algemeene s1.emmen besloten:
“Art. 139 (a) leze aldus: ‘Ret College Curatoren behartig~ de belangen van het
Seminarium:
(a) Ret beroept de Roogleeraren, en doet zuiks in eene Vergadering, waar- Besluitrêpersoneel
in recht van zitting en stemmen zullen hebben de Roogleeraren, de leden ~~;e~0 ~
der Moderatuur, de Primari’i leden van de Commissie tot het afnemen Scm.
van het Examen van Kandidaten tot den Reiligen Uienst, en tien andere
leden door de Synode gekozen, zooveel mogelijk uit Ringen nog niet op
het Kies-Collegie vertegenwoordigd, uit een Nominatie-lijst waarvan
door de Predikanten en afgevaardigde Ouderlingen uit de respectieve
Ringen, één lid wordt voorgedragen.”
Oud. P. S. du Toit ontvangt verlof om heden, en Us. J. P. Wolhuter oin
Maandag c.k., naar huis terug te keeren.
De Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt Gez. 21: 2 gezongen, en het gebed
gedaan door Us. P. Viljoen.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 22sten November, 1909.
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ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Maandag, 22 november, 1909.
Be Moderator laat zingell Gez. 77: 1, en vraagt Us. S. P. Fouché het ge-~
bed te doen.
Be Notulen worcien daarna geresumeerd en onderteekend.
Schrijven v. lee]Op voorstel van Us. I). J. Malan wordt hesloten een schrijven van deel
Ileming.
neming te richten aan de nageblevene kinderen van wijien Us. S. P. ~Naudé
van Queenstown met den dood van hun vader.
Us. B. R. Hattingh geeft kennis van een voorstel, dat hij later indienen
zal, in zake de toepassing van Art. 18 (‘4) op Oud-kerkeraadsleden.
Rap. V. Corn. v.
Ret Berde Rapport van de Permanente Commissie van Revisie nog
Revisie.
oncler hehandeling komt ter tafel.
Alt. 269.
Art. f 269.—Wat deze Commissie hier voorstelt, wordt dadelijk door de
Vergadering aangenomen.
Aanbeveling~n van den Zaalcqelastigde.—Wat hier onder (a), (b). (c), (d),
(e’~ en f) voorkomt wordt~ door de Vergadering goedgekeurd,
Colleete re HuipBp. 67.—Ret voor Rulpbeh. Jongelingen gecollecteerdo hij den Zaakge
beh. Joflgeliflggfl. lastigde te worden verantwoord.
Wat naar aanleithng hiervan in het Rapport voorkomt, wordt door de
Vergadering aangenornen.
AiL 107—125.—
Bp. 39.—” Artt. 107—125 worden of veranderd Of uit het wetboek ver
Re Onderwijs.
wijderd.”
Ret her voorgestelde onder (a)—(t) draagt de goedkeuring der Verga
dering weg.
Bp.46.—RêKandiBp. 46.—” Art. 154 worde zoo gewijzigd dat do iaatste volzin lezen zal:
daten in (lodge
leerdheid.
Op het einde van het 3de jaar kunnen zij zich bij de Professoren aandie
nen tot het afleggen van een examen in de vakken der Godgeleerdheid, in
welke zij onderwijs hebben ontvangen, om als Kandidaten in de 0-odgeleerdheid te worden erkend.’”
Ook wat de Commissie hier aanbeveelt wordt door de Vergadering
aangenornen.
Be Permaiiente Commissie van Revisie ontvangt daarop den dank der
Vergadering voor het belangrijk work door haar gedaan.
Ret Rapport van de Gornlnissie ter overweging van Bpp. 6 en 49.
-

Uwe Oon missio heeft do eec hot volgendo
te rapporteeren —
War betreft Besc1hrijvingsprnit No. 6 atoll
owe Commissie hot voigendo voor:
A~t. 71, Sec. 1, worde geschrapt, en hot
Art. zoo voranclerd, dat bij Art. 72 eon
twoede Sec. worde toogevoegd, ni. :
“Bij eliso Ringsvergadering aol or oen
Financieele Oomrnissio (vgl. Art. 16,
12 (b) wordeij benoernd.”
tail hoar is opgedragen
o. Waar voroischt do T~orkeraden bel nipzaam to zijri tot hot daarstellon van eon Pro
dikants Ponds, on to zorgon voor eon bohoor~
lijh Prodikants solaris;
C. Vormen B on C nauwkeurig na to Zion
en naar aaileiding van haar ondorzoek oei~i
behoorlijk rapport over do finnnoiohn der ofzondorlijke gemeenten nan do vorgadoring
‘mor to leg~en;

e. Bij olko Ringazitting do booken en re
gisters der gomoente, waar do Ring vergadort,
no to zion, en aan do vorgadering vapport to
doe~ ; en
d. Indien de Ring zuiks noodig oordeelt do
booken eener gemeente binnen hot Ringsres
sort bij persoonlijke visitatie no to Zion, en
rapport van haar bovinding nan oene volgen
de vergadoririg to doon.
\let vorsdiinldigde hoogachtmg,
~U0 wolEerws. d.w. dionaars on B .B.,
RrcuAnn BAROY.
A. Li’. Louw.
Z~ J. DE Bonn.
A. C. Koca.
3. B.
1). DU PIEssis S’IEYN.
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‘~‘Vat de Commissie over Bp. 6 (49 reeds afgeh.andeld, zie zitting 16) rap- i~n~ie~ ~1e, Ge
porteert, wordt gelezen.
meenten.
Ds. A. F. Louw, ondersteund door Ds. .D. Steijn, stelt daarop voor: ‘De
aanbeveling der Oommissie worde aangenomen.”
Ouci. J. 0-. Lindenberg, met Oud. D. J. Malan, heeft het volgende
Amendement: “Wat onder c voorgesteld wordt, worde geschrapt en in de
plaats er van gesteld ‘elke Kerkeraacl zal verplicht zijn jaarlijks twee
Auditeuren aan te stellen, niet leclen van den Kerkeraad, orn de boeken na
te gaan en jaarlijks rapport aan de Ringsvergadering voor te leggen.’”
Ds. J. H. van Wijk, onders~eiincl door den Assessor, dient als tweede
Amenclement in: “Oncler Art. 73 (18) worde ingevoegd : ‘Worden de
Kerk-Registers en de .F’iuancieele Boeken (zie Art. 8 (d) volgens Korkewet
gehouclen en door gekwalificeercle personen geauditeerd’
Aan de discussie nemen deel: Di. A. F: Louw, N. J. Brürnmer, J. C.
Reyneke, D. S. Botha, P. J. de Vaa~1, J. H. van Wijk, de Assessor, Di. B.
Viljoen, J. R. Hugo, J. 0. J. Krige, C. B. Barn, D. H. Cilliers, D. Steijn en
Oudd. J. 0. Lindenberg, J. J. Eksteen en J. C. Truter.
Be Yergadering neernt het voorstel aan.
Voorstel aangelo.
Ret T7erslag van de Z. A. Bijbel Vereeniging (Bijiage 29) kom~ ter tafel. ~‘°‘~ Bijbe~ Ye,
In verband hiermede, ,wordt gelezen het Rapport van de Gommissie eoni~ing.
benoemd om over de Z. A. J3ijbel Vereeniging en Bpp. 56 en 57 te rappor
teeren.
Aan do HE. 5ynodo,—
U~ve Commissie heeft do eer hct volgende
to rapporteeren —
Zij heeft in behandeling gdhad—
‘t Rapport van do Bijbolvereeni,ging en Be
schrijvingspunton 56 on 57.
Wij isebben bevonden : —
(1) Dat 2,172 Bijbols, Gezangboeken, enz.,
nismedo ecu grcot aantai Traktaatjes, gratis
werden verspreid; eon boevoelisoid godsdiens
tige leotuur goedkoop verkrijgbaar is ge
steld ; en ‘t schrijven en uitgeven van zoo—
danig lectuur is bevorderci.
(2) Dat do Bijbelvereeniging claartoe unor—
namelifr in staat is gesteld deels door do go
me~nte1ijke collecten onzer Kerk, en d~o1s
door do rente op do bestaancie fondsen.
(3) Dat van genoemdo collecten £520 is go
stort in do kas van do Bijhelvereoniging, ter
wiji ‘t Br. en B. Bijbelgenootschap £625 ont
king (of £900 gedurende do afgeioopen 3
jareui).
(1) Dat door do gonoonudo inkounsten als
andorszins ‘t kapit~a1 der Bujholvoreeniging
zoodanig is gestorkt, dat hot vooreerst mis
sehien goon verdoro vermeordering bob oeft.
(5~ Dat do belegging van do vaste fondson
der Bijbolvereeniging do nleeste omzueht.i g
lucid vereischt.
Weshalvo
II.
Uwe Commissio aanbovoelt —(1) Dat do gemeentolijke collocton voor do
Bijbolvoreeniging vooral en moer gebruikt
sullen wordon tot ‘t gratis verspreiden en
goedkooper vorkrijgbaar stollen van Bijbols

en diozangboekon, en t uitgovon van (good
koopo) godsdionsbige loctuiur naar do bohoef
ten vaui ons yolk.
(2) Dat do Bijbelvoroenigin.g vooral or oak
wou’k van m1akon zal goedkoopo on gesc.hikto
Zondagsclioolbookon en andero Zondagschool
benoodigdlioden verkrijgbaar to ste11~n.
(3) Dat sebrijeors uit onze Kork aangemoe
cligd worden om, door middoi van de Bijhol—
veroouuiging, geschikto godsdionstigo leotunr
voor ens yolk to vorsehaff en.
(4) Dat do belogging van do fondsen van do
Bijbolvereeniging in handen van do Kerke
kantoor Commissio wordo gestelcl. Een dod
der fouidsen is roeth-buj hot Korkekantoor ho
legd.
(5) Dat met botrekking tot beschrijvings
punton 56 en 57 de vordeeling dor gemeonte
lijke collocten tussehen do Bijbolveroeniging
en ‘t Br. en B..Bijbolgenootshap blijve voort
bostaan, zonals door do Synodo vastgesteld, on
zooals door doze tw-oe vereeisigingen ondor—
lung is overoengekomon.
(6) Dat tot dit nibs hot werk on hot stre
vod van do Bijbolveroeniging aan don voort
durendon en iuarteli~ken steun ouzer gemeen
ten blijvo aanbevolon.
Met versehuldigdo hoogachting noenu en
wij ons,
Tiw ci .w. Dienaren,
P. RE. AaRuuRTYN,
Voorsitter.
A. C. MURRAY.
N. J. BuuijMMjuuc.
J. C. Tiiu~~ii.
CEO. 5. 1V[ALAN.
B. PIENAAR.
j. C. P~ruoan,
Scribe.
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Wat de Cornrnissie aanbeveelt onder II, (1), (2), (3), wordt dadelijk
goedgekeurd.
II (4).—Op voorstel van den Actuarius met Us. B. J. Pienaar, R.z., be
sluit de Vergadering het hier voorgestelde niet aan te nemen.
II (5), dat ziet op Bpp. 56 en 57—de inzarneling en verdeeling van de
collecten voor Bijbelverspreiding—wordt, na discussie door UI. B. J. Pie
naar, R.z., J. C. Truter, B. Steijn, U. S. Botha, den Actuarius en Oud. B.
Pionaar, op voorstel van Di. J. 0-. Perold en B. S. Botha, aangenomen.
11(6), wordt zonder discussie aangenornen, waarna de Vergadering
haren dank aan bet bestuur der Z. A. Bijbel Vereeniging brengt.
Voor de pauze nog, ontvangen Oudd. W. S. J. Lombard en J. C.
Scheepers verlof om heden avond naar huis terug te keeren.
~N a de pauze heeft Ds. D. Marchand gelegenheld zijn aanzoek om
revisie, waarvan Vrijdag 1.1. kennis was gegeven, te doen.
I)oica,~.
Yerlof toegestaan zijnde, stelt hij voor: “Be Dorcas-Iluizen worden
op den Voorzltter en den Scriba In der tijd van den Ring van Kaapstad,
als ‘trustees’ getransporteerd.”
Gesecondeerd door Us. F. X. Roome, wordt dit voorstel na korte dis
cussie, door de Vergadering aangenomen.
Be Commissie over de Fondsen adviseert dat de gemeente Queenstown In de Ilde en de gemeente Karreedouw in de hIde kias zal geplaatst
worden als deelhebsters aan het Predd. Pensloen Fonds.
Us. U. J. Pienaar, R.z., met Us. S. P. Maiherbe, wil dat Queenstown in
de Tilde kias zal geplaatst worden. Hiermede vereenlgt zich de Vergadering.
Us. P. K. Albertijn met Us. B. P. van Huijssteen stelt voor, dat Karree
douw in de TYde kias zal gesteld worden.
Ook dit voorstel neemt de Vergadering aan.
Hug. (~ede~ik
Rapport
van de Commissie in zake het ilugenoten Gedenkteeken Ponds.
reeken Foncis.
Dc Comniissie aangesteld om de H.E.
Synode met advies to dienon met betrekking
tot hot vinden van do rente op ‘t 1-lugenoten
Geclenkteeken en het kapitaal, beef t do eer
hot volgende can de hand to geven:
(1) Dear
‘t 1-lugenoten
Gedenkteeken
Fonds geseheiden is geworden van ‘t Syno
dab Fonds, worde or ee~s Commissie van,
zegge, S leden aangestelcl, cm ‘t 1-lugenoten
Gedenkteeken. Fonds to administreeron.
(2) Ten einde do rente op do £34,000, ni.,
£1,700 p.c. to vinden, beveelt uwe corn missie
ran:
(a) De H.E. Synodo betale huer can do
Gedenktoeken Oommissie voor bet ge
bruik van de zaal en do seven kamors,
en wel tegen £40 per macnd, d.i.,
£430 P.C.
Doze som ken deor hear bospaard
wordeit, indiende I-I.E. Synodo cnn do
vior jaar vergadert.
(h) Uwo Commissie adviseert verder, dat de
heffingen voor hot Synodale Fends ver
lioogd sullen worde~i van 4~d. tot Gd.
per lidmaat, voor zoo lang vereischt,
met dion verstando, dat do additiorioelo
£750 alzoo verkrogen, sal ovorhandigd
wordon aan bovongenoemdo Conimissie
voor do administratie van ‘t Hugono
ten Gedonkteeken Fends.
(c) Ret restant van zogge £500 nog bonco
digd oni do ronte to dokkon, moent
uw Commissie sal govoncben kunnen

worden uit do huur van do ovorigo ka
mors van ‘t Godonktoekon, indion die
kamors bohoorlijk geadverteerd wor
don.
(3) Voor do afbotaiing van hot kapitaal,
meont uw Commissio, out versehillende ro
denen, dat or thans goon spociabo collocto
ken gehoudon worden.
Zij boveolt ochter
eats, dat bet ann do versehillende Ringen sal
worden opgedragen, hot geld, of eon deeb
ervan, to vindon, nadat do insamoling voor
‘t HuIpbehoovonde Gemeonten Fonds oerst
is gesehied.
i\Ieenende, hiormode, aan onzo opdracht to
hebbon voldaan,
Noemen wij ons, met vorsohuldigdo hoog
achtiag,
[lw dienstwilhgo Dionaren,
RICHARD BARRY,
Praosos.
its BRUyN.
B. J. Vrajo~~.
J. C. Rivi’urns.
J. C. DU P~sssis.
P. 3. PSRoLD.
W. DE Vos DE VvET.
P. K. ARBERTYN.
J. F. MARAI5.
J. H. VAN AARDE.
P. J.. A. its VIRLIERS.
DAN G. MALAN.
J. G. Psuou,
Seriba.
J0HAN

a.
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Naar aanleiding van (1 stelt Ds. W. A. Aiheit, gesecondeerd door Ps.
D. J. Pienaar. R.z., voor: “Ret Hugenoten Gedenkteeken Fonds zal door
de Kerkekantoor Commissie worden bestierd.
Riermede vereenigt zich de Vergadering.
Over (2) vindt er eeri lange discussie piaats, waaraan deeinemen Di.
B. Viljoen, de Actuarius, Di. J. 0-. de Bruijn, J. W. Louw, M. Daneel, P. de
Vaai, D. J. Pienaar, R.z.. en Oudd. Ds. 0-. A. Maeder. A. P. Pretorius, J. J.
Eksteen, 0. Viljoen, E. J. Matthee, B. BrUmmer en J. 0. O1.ivier ; waarna
het punt onder behandeiing aangenomen wordt met deze verandering
onder (a) “Ret Synodale Fonds drage jaarlijks £480 bij tot het Hugeno
ten Gedenkteeken Fonds.”
(3).—Dit draagt dc goedkeuring der Vergadering weg.
ha).
Vers~ag van de Gommissie orn Ic rapporleeren over Bpp. 19, 21 en 54.
sci.

Aan. owe Cominissie is apgedragen om be
sehxijvingspunten 19, 21 en 54 to overwegen
cii do V ergadering dieuaangaande to advi
seeren.
I. Met betrekking tot do vraag in besehrij—
vingspunt 19 of liet stolsel van het beroepen
van predilcanten niet vorbeterd zoo kunuon
wordei~, is hot uwo Oommissie gebleken. dat
Iloewel ci sekere nacleeien aim verbondon zijn
hot togenwoordige stelsel toch over hot alge
Ineen goed lieeft gewerkt. Ceene verande.
ring, di~do nadeelen van hot stelsel son hun
non wegneinen kaia er o.i. gemaakt worcien,
di~ niet tegelijkertijd eene afwijking sal sijn
van hot gezondo beginsel, dat do gemeente al
leen door hare vertogonwoordigers in den Ge
combineeadoi~ Kerkerand do verantwoorde
Iijkheid sal dragon voor do keuzo van haar
cigen leeraar.
II. Met betreicking tot do beboorlijke toe
lassing van dit beginsel ~vil uwe Commissie
edbter ann do hand goven, dat Kerkoraden,
Consulenten on Ringsoomrnissies strong zul
len toezion, dat bij hot uitbrengen van he
roepon Art. 18 (b) en do inlioud van do ploeli
tige verhiaring vervat in Art. 175 in do Ge
combincerde Korkoraadsvergacioring sullen
worden voorgelezen en dat het aldaar voor
geschroveno streng in aoht gonomen sal wor..
den.
LU. Uwo Oonlmissie is vercier van oordool,
dat or, zooals in beschrijvingspunt 21 go—
vraagd, voorzieiiing hehoort gemaakt to wor

den voor do tijdelijko •bearbeiding eener ge
nioonto geduronde oeno lange en nadoehgo
vacaturo. In ovoroenstoniming met het be
ginsel reeds in onze Kerkewet ei~kend. dat do
t~ing in buitongewone omstandighedon too
zicht sal licuden oem- do geostelijko he’arbei
ding cener gemeento (zie Artt. 6, 205’), wil
owe Commissie nan de hand geven, dat do
Synodo bopalon sal, dat ingeval van lang
durige vacaturen do Ringscomniissio, waar
zij sulks noodig acht, don Kerkoraad sal inn
gon adviseoren, met botrekking tot do gecstc
lijke bearbeiding der gemeento ti~deus do va
oature.
IV. Met botrekking tot beschrijvingspnnt
54 bereelt owe Commissie nan, dat do Ar
beidskolonje to Kakamas tot eeno afzonder
lijke gemeento gestictht sal worden.
Daar
eehtor do oanstandigheden der gemeente blijk
baar geheel buitengewoon sullen zijn, geeft
zij ann do hand, dat do keuze van den leeraar
bij do Arbeidskolonie Oommissie beruston sal.
Vertronwende 1~ ierinedo nan onzo opdracht
voldaan to hebben, blijven w~ij met versehul
digde lioogaohting,
Uwo d.w. Dienaren,

J. P.

VAN HEERDEN.

A. M0ORREES.
J. H. VAN Wijjc.
PAUL

H.

Roux.

A. F. Louw.
P F. MALAN,
Scriba.

1.—Be Vergadering vereenigt zich. met het hier gerapporteerde.
II.—Wat de Commissje hier aanbeveelt wordt door de Vergadering
aangenomen en naar de Commissje van Revisie verwezen, om in het Wet
boek te worden opgenornen.
III.—Hetzelfde besluit wordt ook hier door de Vergadering genomen.
IV.—Ook dit wordt aangenomen met deze bijvoeging: “met opheffing
van de Wetsartikelen betrekking hebbende op het beroepen van Predi
kanten.”
Met het oog op het Predd. Pensjoen Fonds. wordt de toekomstige ge
meente Kakamas 111 de IVde kias geplaatst.

IC
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Tweede Rapport van de Gommissie over de Theol. Kweelcschool.

Rap. v. Corn. over
Kwcekschool.

AfcI. X in bet Wet
boek.—Rap. daarorntrent.

College Curatoren van bet Theologiseh Semi—
narinifl.
J. W. Louw.
H. J. L. am bIT.

IJw-o Commissio heeft nuder haar nand ~cht
gehad paragraaf 2 der ~anbeveiiugen vail
den Raad der Kerken, handeleude over ver
tegenwoordiging der Kerken in Natal, de
O.R. Kolonie en Tnansvaal op hot Ccllnge
Curatoren van hot Theologisch Seminarium,
en bevoelt aan, dat met bet oog op do cakesten verbonden nan bet bijwoneii van a-erga
cleringen, ens., elk cier genoemcle kerken door
édn lid sal worden vertegenwoordigcl op bet

P. J.

nit ~AAL.

C. D. B,cax
J0HAN C. Dit BRuYN.

B.

P1za~AAR.

E. Doarairsss.

Gelezen zijnde, wordt ‘t tladelijk aangeiiomen.
Rapport van de Gommissie voor een voorgestelde Reglement in verba’nd
‘met Afdeeling Tien der Wetten en Bepalingen.
- -

‘Ii.

In voicloening a-an In opdracht ler Fi.E.
~ynode, heeft uw Conirnissie do ecr het vol.
gende to raporteeren : -—
I.
Do volgende aanhef worcie geplaatst onder
(10 woorden —
TIENDE AFDE:ELING.
BIJznNnonE WEicKzAAMJIErn DEli. h~ii~.
(Inwendige Zending).
De bijzo-ndero werkzaarnheid der Kerk zal
in aid sluiten den arbeid onder gezonicene,
voraohterde en rninder bevoorreehte geloofs
genooten, aooals : —
1. Arbeid in grooto gemeenten en op donpen, enz., ens.

I),rar de iverkzaainlieclcn onder do Tiejiclo
Afdeeling vermeld, zeer uiteenloopend ziju,
en an meest nile reeds door dc Synode rnider
tc-ezicit en bestier van bijzondere Corn
missiën zijn gesteld, zoo is uw Commissie van
corded, dat bet ulaatsen daarvan onder één
algerneene coniroissie niet gesehieden kin
clan na seer zorgvulclige overweging, waar—
toe, naar onite meening, cleze Synode thans
bij het einde van liaro verriohtingen niet de
behcorlijke gelegenheid biedt.
Met rersehuldigde hoogachting,
f’w. H .Eeriv. cl.w. clienare-n,

II.

Gito. S. MALAN.

.tls Hoofd II worde opgenomen Reschrij
v~ngspcmt 34 (b), zooais door do Co-mlnissie
over cia Zendirig (pag. 9~3) nanbevolen.

PAUL Roux.
DAN. U. MALAN,

Scriba.

flit Rapport wordt gelezen, en na korte discussie, door de Vergadering
aangenomen.
App~l, Kerkeraad
Ret Rapport van de Rechts Commissie re het appél van den Kerkeraad
v. Barkly Oost.
van Barkly Oost tegen een besluit van den Ring van Burgersdorp, in zake
aanzoek van zekere leden van de gemeente Barkly Oost, om hunne kerke
lijke voorrechten in de gemeente Elliot te genieten, komt voor de Ver
gadering.
Ret volgende voorstel, door den Assessor, met den Actuarius, ingediend,
wordt daarop door de Vergadering aangenornen: “Ret advies der Rechts
Commissie in zake het appèl van den Kerkeraad van Barkly Oost, worde
aangenomen, met weglating van de toevoeging rakende de verklaring van
‘rechten en voorrechten.’”
i3esloten wordt de plechtige sluiting der Synode morgen voormiddag,
te half-twaalf ure te doen plaats hebben ; alsook, om heden avond van
aCht tot tien ure zitting te hebben.
Us. B. Marchand, geeft kennis, dat hij om revisie vragen zal van het
besluit in zake een “Vereenigd Kerkblad” genomen.
Commissie
voor
Te acht ure in den avond bijeengekoinen, worden tot leden van de
Acte tot ~rereeni
ging.
Commissie, om samen met vertegenwoordigers van de betrokkene Kerken
eene Parlements Acte tot vereeniging der Kerken op te trekken, benoernd
Us. J. R. Albertijn, Sr., Oud. Prof. Moorrees, de Actuarius en Us. B. S. Botha.
Beze Oommissie ontvangt volmacht, om al het noodige te doen ten
einde zoodanige Acte door de beide Huizen van het Parlement gepasseerd
te krijgen; ond,,er de verstandhouding. dat zij zich, wat de hoofdinhoud
aangaat, houden zal aan de besluiten hieromtrent door de Synode genomen.
-

-
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Do volgende aanzoeken worden. ontvangen: Van den Kerkeraad van i3isic~satie v. Art.
Mafeking, om dispensatie van Art. 18 (17), te~ einde do herkiezing an den 18 (17) Mafekiiig.
Br. Diaken Abel van der Merwe, na zes-jarigen dienst. te ~ettigen. flit
wordt toegestaan.
Van den Kerkeraad van Klein Boetsap, orn dispensatie van Art. 18 Verzoek K le iii
(17) voor de herkiezing van den hr. Ouderling A. P. Vorster voor nog Boetsap.
twee jaren, nadat hij reeds drie jaron gediend heeft; on voor~den br. C. A.
Hanekorn, die reeds vier jaren gediend heoft. Be Vergadoring verleent
het gevraagde verlof.
Van den Kerkeraad van Indwe, orn dispensatie van Art. 18 (17) ter Verzoek Indwe.
herkiezing van den br. Ouderling Jan Venter na vier-jarigen dienst. Bus
pensatie zooals govraagd wordt verleend.
Van den Kerkoraad van Joubertville, dat de naarn van de gemeente Verzoek ,Joubert
zal veraii.derd worden in Jouhertina. Na ontvangen inlichting sternt de ~h1e
Vergadering dit toe.
Van den Kerkeraad van Bulawayo, om dispensatie van Art. 18 (17) ten
einde de herkiozing van den br. Ouderling P. J. Kritzingor na vior-jarigen
dionst to wettigon. flit wordt toegestaan.
Van den Kerkeraad van Bulawayo, om despensatie van Art. 18 (7), ten \Terzoe1~. B a I a
eindo den Eerw. A. J. Botha, Hulpprodiker dor 0-emeente, die nog niet den
ouderdom van 40 jaren heeft beroikt, tot Ouderling te mogen kiezen, Hot
gevraagde verlof wordt niet vorleend.
Van den Kerkoraad van Maclean, om don naam dor Gemoento to ~1a~eaiiveianc1eiI
in Komeha.
veranderon in Korngha.
Na korte discussie. wordt dit toogestaan.
Do namen dor Gemeenten, die bij dragon hebben gezonden tot ‘t be- Kosten v. Afgc
strijdon van do rois- en verblijfkosten hunnor afgevaardigden. worden go- vaarchgclen.
lezen; waarop hot volgonde bosluit genomon wordt: “Do Synode richte
door middel van ‘do Kerkbode’ als andorszins oen woord van opwekking
tot do verschillendo Voorzittors dior Kerkeraden, die nog niet aan hot ver
zoek gohoor hobbon gogeven, opdat zij ook, waar mogelijk, hun bijdragen
lovoren.”
Do Vorgadering gaat nu over tot do kiezin.g van loden voor den
Fedoralen Raad.
Ondertusschon heeft do eorste Prod, van Graaff-Reinot do golegonhoid
hot boschrijvingspunt door hem ingozondon, too to lichton.
Ter tafel komt dus
Bp. 55:
“Do H. E. Synodo zondero eon man af, die aT Bp.5~5.—1{êafzonzijn tijd en aandacht zal wijdon aan hot vraagstuk der verarmdon ondor ~
ons yolk. Zoodanige persoon, die niet noodwendig eon Predikant bohooft onze verarnolen.
to zijn, zal zijn work vorrichten in overleg met do Commissie voor Arbeids
Koloniën.”
Na toolichting stelt hij ‘t, gesecondoerd door Ds. J. H. v. Wijk, voor.
Aan do discussie hierovor nemon deol: Di. A. G. T. Schoovers, H. J.
Pionaar, do Assessor, Ds. J. C. Roynoko, J. G. Steytler, W. A. Alhoit, B.
Steyn on Oud H. L. do Waal.
Do Assessor, met Ds. J. C. Royneko, heeft hot volgonde Amendernent:
“Bp. 55 worde verwozon naar do Synodalo Commissie tor haror ornstige
overweging, met opdracht, om, zoo zij hotgeen door gonoomd beschrijvings
punt wordt booogd1 als uitvoorbaar boschouwt. en do bonoodigdo fondsen
govonden kunnen wordon. narnons do Synodo naar bovind van zaken te
handelen.”
~‘

-
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Ps. A. F. Louw trekt zijn voorstel terug, waarna het Arnendement van
den Assessor aangenomen wordt.
Afwezig zijn geweest Di. P. Wilcocks, B. J. Wessels en Oud. Prof.
Moorrees, laatstgenoemde wegens ongesteidheid.
De Seriba leest de Kiadnotulen, waarna Gez. 43: 6 gezongen en het
dankgebed door Oud. Ps. G. A. Maeder gedaan wordt.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 23sten November, 1909.

ACHT-EN-TWINTIGSTE ZITTING1
Dinsdag, 23 November, 1909.
Na ‘t zingen van Gez. 120 : 5, doet Oud. J. C. Truter het gebed.
Be Notulen van de vorige zitting worden gelezen, goedgekeurd eu
onderteekend.
Ter tafel komt het Vierde Rapport van de Permanente Commissie van
Revisie.

VIERDE RAPPORT
van de Permanente Corn missie van Revisie.
Ovoreeiikomstig besluiteii door do Synode
genomon in verband met hot versiag van do
Commissie aangesteId over Beschrijvingspun
ten 19, 21, ~4, wenscht ewe Corn minsie bet
volgende aan te bevelen : —
I. In Art. 210 kome als alinea 2: “Voorts
wordt ‘t aan do Ringscommissie opgedrageri,
in geval van langdurige vacaturen, waar zij
sum
noodig oordoelt, den Korkeraad met
advies to dieneii, met betrekking tot de goes
telijike bearboiding dor Gemeente.”
U. In Art. 212 ~vorde als derde alinea iii
gevoegd:
“Kerkoradon, Consulenten
en
Ringsoornmissiën sullen strong toezien~ dat,
bij hot uibbrougen van boroepen, Art. 18 (6)
en do inhoud van do plochtige vorkiaring ver
vat in Art. 17ô in do Gecombineerdo Kerke
raadsvergadoring zullon worden voorgelenen,
en dat hot aldaar voorgeschrovene streng in
aoht sal worden gonomen.
Ill. Naar aanieiding van hot Tweede
Rapport ~an do Commissie over ‘t Theolo
gisch Sominarimn in vorhand met Aanbove
ling 2 van don Raad dor Kerken, in sijne
vorgadoring to Pretoria, 13 Maart, 1907, be-

veelt uwe Cominissie nan, dat in Art.138 in
para. 1, de woorden “door de Synode be
uoemd” sullen worden geschrapt, en dat af
deeliug (a) in ‘t vervolg sal luidon : “Dit
Collegie besbaat uit seven leden, door do
Synodo benoemd, waartoe do Moderator oxofficio behoort.”
En dat na ‘t woorci ‘loting” sullen worden
ingovoogd de woorcien: “Aan de Nod. Ger.
Kei~ken in den Oranje Vrijstaat on Natal, en
do Ned. Herr. of Geref. Ker’k in do ‘Pi~aijs
vaal, wordt Iiet reclit vorloend ouc, desver
kiosende, ioder één lid tel dit College toe to
voegen.”
Met hoogacliting van do H.Eorw. Verga
clering,
Do Dienstwillige Dienai en en Broeders,
B. J. Pi~~ii, A.zn.
J. P. VAN ~FI~ERD)dN.
W. A. ALnniT.
B. F. MALAN.
B. J. LE R. MARCHAND,
&riba.

Gelezen zijnde, wordt ‘t door de Vergadering aangenomon.
Oud. Prof. Moorrees vraagt, namens de Commissie benoemd tot ‘t
resumeeren van de verschillende argumenten vóór en tegen eene Organische
Kerkvereeniging, verlof, om het werk aan haar opgedragen uit te voeren
zonder voorafgaande goedkeuring der Vergadering.
Ret gevraagde verlof wordt toegestaan.
Leden van (len
De Scrutineers leveren hun rapport in over de stemmen uitgebracht
Federaleii Raacl.
voo~ leden van den Federalen Raad. Daaruit blijkt dat met volstrekte
meederheid van stemmen gekozen zijn, benevens de leden van de Mode
ratuur, Oud. Prof. Moorrees, Di. W. A. Aiheit, W. A. Joubert, P. S. Botha
en P. G. J. Meiring, Op het tweetal voor de ontbrekeuide vijf leden komen
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Di. J. R. Albertijn, Sr., B. F. Malan, B. J. Pienaar. R/z., G. S. Malan, G.
Murray, J. 0. Truter. 1.). J. le R. Marchand, H. J. L. du Toit, J. G. 3. Krige
en P. H. Roux.
Hieruit worden gekozen Di. B. F. Malau, 3. B. Albertijn, Sr., G. S.
Malan, 0-. Murray en D. 3. Pienaar, R/z.
Be Yergadering besluit de volgenden op de lijst, narn., Di. J. 0. Truter,
B. J. le R. Marchancl. 3. 0. 3. Krige en H. J. L. clu Toit tot Secunch te
benoemen, hebbende Ds. P. fI. Roux verlof bekomen zijn naam terug te
trekken.
Di. J. R. Albertijn, Sr. en 0. Rabie, die bij uitloting, volgens wet, uit-.
gevallen zijn, worden andermaal tot leden van het Collegie Curatoren van
het Theol. Seminarium henoemd.
Gelezen wordt hot deel van het tweede Rapport van de Rechts Corn
missie. dat betrekking heeft op de verkiaring van “rechten en voor
rechten” van lidmaten (Zie Bijiage 48).
Oud. Prof. Moorrees met Bs. C. Rabie stelt voor : “Het advies van de
Rechts Commissie worde aangenornen.”
Ds. B. S. Botha met den Assessor steit als Amendernent voor : “Als
een lidrnaat verlof verkrijgt, om in eene gemeente te sorteeren, waarin hij
niet woonachtig is en hij zijn Kerkelijk attest in die gemeente ingeleverd
heeft, dan mag hij in die gemeente genieten, al de ‘rechten en voorrechten’
in Art. 350 vermeld.”
Be Actuarius, ondersteund door den Scriba, heeft de volgende omen
datie: “Be Synode wil ‘t duidelijk verstaan hebben, dat de vergunning
orn ‘Kerkelijke voorrechten ‘1elders te mogen genieteu, zonder inlevering
van attest, alleen ziet op het genot van de Bondzegelen, en niot op lid
maatsrechten in het algemeen.”
Na breedvoerige discussie, trekt Ds. B. S. Botha ziju Arnendement
terug, en wordt do ernendatie van den Actuarius door de Yergadering aan~
genornen.
Te kwar~ over elven verdaagt de Vergadering voor do plechtige Slui
ting in de Groote Kerk.
Te half-twaalf ure bestijgt Ds. W. A. Aiheit dei~i kansel. flij laat
zingen Ps. 68 : 1, leest 2 Sam. 10 : 6—14 en Ef. 6: 10—20, en gaat daarna
in hot gebed voor. Nadat weer gezongen was, en wel Ps. 62: 4, spreekt
hij een gepast en bernoedigend woord naar aanleiding van 2 Sam. 10: 12;
erop wijzende, dat wij in den strijd gesterkt worden door : (a) een zalig
bewustzijn van ouze éénheid; (b) eene diepe overtuiging van de macht
des vijands ; (c) eene innige liefde tot ons yolk en de steden ouzes Gods;
en (d) cone kinderlijke onderworpenheid aan en afhankelijkheid van
onzen God.
Na ‘t gebed dat volgt, en ‘t zingen van Gez. 77: 1, wordt do Zegen
uitgesproken.
0-eresumeerd en onderteekend op heden, den 23sten November. 1909.
A. I.
B. J.
3. P.
I. F.

STEYTLER, Moderator Synodi.
PIENAAR, A.zooN., Assessor Synodi.
VAN HEERDEN, Actuarius Synodi.
A. DE VILLIERS, Scriba Synodi.

92

POST ACTA.
Na do pauze keurt de Vergadering goed, wat de Rechts Commissie in
haar Tweecle Rapport (zie Bijiage 48) rê D.W.Z. Afrika rapporteert.
Ret Derde Rapport van do Rechts Commissie (zie Bijiage 49), dat voor
do Yergadering komt, heeft betrekking op do afzetting van een Zendeling
onzer Kerk door de Zending Kerk.
Hierover spreken Ds. W. A.. Aiheit, de Assessor, Di. B. S. Botha, J. 0.
do Bruyn, P. 0. J. Meiring, de Actuarius en Ds. A. F. Louw.
Op voorstel van Ds. W. A. Aiheit en den Assessor wordt hot Rapport
daarna aangenornen.
Afzetting Eerw. j.
Ds. J. 0. do Bruvn, ondersteund door Oud. Ds. 0, A. Maeder, stolt
A. vaii Niekerk.
daarop voor: “Roew~’el de Zending Kerk tor goeder trouw heeft gehandeld,
besluite de Vergadering, ten einde aan de eischen der Wet te voldoen, de
zaak van de afzetting van den Eerw. J. A. v. Niekerk door do Synode van
do Ned. Ocr. Zending Kerk to vorwijzen naar den Ring van Beanfort, bij
wion zij, volgons Art. 318 (3), thuis behoort.”
Bit wordt ook aangenornon.
ZendingKerk: velDo Actuarius stelt verdor voor: “Be geheele verhouding van do Zen
houdingtotMoeder ding Kerk tot do Moecler Kork, vooral wat do uitoefening van Korkelijke
tucht aangaat, wordo verwezon naar ci o Binnonla ndscho Zending-Sub-Com
missie, ten fine van Rapport bij do volgendo Synodo.”
Gosecondoord door Ds. A. F. Louw, keurt do Vergadering ‘t goeci; en
brongt daarna haren dank aan do Rochts Commissie.
kies-Coilege:
Overgaande tot do kiezing van tion loden voor hot Kies-College (vol
gens bosluit 26ste zitting), wordt bosloton do gonornineordon voor do Ringen
van Kaapstad, Paarl en Swollondam, wolko Ringen reeds op hot College
vertogenwoordigd zijn, uit to laten, on do tion andoro, narn., Di. H. P. v. d.
Morwo. A. F. Louw, 0-. Rudman, P. H. Roux, R. Barry, H. W. Goyor,
0-. J. Hugo, P. J. do Vaal. M. C. Mostert en B. J. Pienaar, R/z., tot loden van
hob Kies-Collego te verkiaron.
Ds. B. Marchand doet nu zijn aanzook om rovisie van hot bosluit re
eon ‘ Vereonigd Kerkblad’ gonornen.
Be gevraagde revisie wordt niet t000’ostaan.
Herderlijke Brief
Be Horderlijko Brief (zie Bijiage 5O~ wordt aan do Vergadoring voor
gelezen, en door haar goedgekeurd.
Voorts wordt besloten dat doze Brief, zoo spoedig rnogelijk, gedrukt en
aan do versehillende Kerkoradon gezonden zal worden.
Ook wordt gelozen eon ‘In Momoriarn’ van do sodort de laatste Ver
gadering, afgestorven Leeraren onzer Kerk.
RW.Z.Al’rika.

In Memoriam,

J~

Iv~E1V1O ~RT AM.

Volgens besluit dex’ 1-i.E. Synode worden
in hare Acta opgenomen de volgende aanteekeningen ter geclachtems aan ontslapen ledoxen tier Kerk,
Sedert de vorige Synodale Vergaderiug zijn
naar do ecuwigheid verhuisd do broeders : —
Ps. Pieter Adriaan Ooeniaad van 1{eyningee, emeritus leeraar van Winbur,g, O.V.S.

Ds. George Andries Martin, afgetreden
leeraar van Aliwal Noord.
fl~, Johan Andrew Stegmanu, emeritus
loeraar van Cores.
Ps. Willeni Petrus de Vilhers, emeritus
lceraar van Carnarvon.
Ps. Andries Adriaan T~omv, emeritus leersar van Noorder Paarl.

Ds. John IVIcCarter~ emeritus leersar van
(alviuia.
Ds. Jollaunes Roos, emeritus saakgelas
t-igde der Ned. Ger~f. Kerk.
Do HoogEerw. N. J. Hofmeyr, D.D.,
emeritus professor, Theologisoh Seminariuni.
Ps. J~hannes Lodowicus dii Preez, van
Nijistroom, Transvaal.
Ps. Michiel Heyns, van Fouriesburg,

O.v.S.

Ps. Pieter Barenci .Jaoobus Stofberg, van
Mochudi.
Ds. Louis Hugo, van Robbeiieiland.
Ds. Jan Adam. Bhchner, van Tulbagh.
l)s. Paul Ai~ust Winter, vali Midlelbm’g, KR.
Ps. Thonias Arnoldus (‘heron Louw. van
Fouriesburg, O.V.S.
Ps. Stephanus Philippits Naude, van
Queenstown.
Ps. George Thom, van Frankfort, O.V.S.
Ds. Christoffel Hendrik Bcshoff, van
Bothavi1lo~ O.V.S.
Ps. Jan Hench’ik Hofmeyr. van Somerset
Oust.
Peso vaders en breeders liobben sommigen
voor korteren, anderen voor langeren tijd,
0-en ieder naar zijn persoonlijhen aard en
aanleg, zijn onderseheidene gaven en talen
ten, niet meerderen of minderen voorspoed
en sogen, do Kerk trouw gediend.
Niet
li@ht sullen mannen, sooals Audries Adriaan
Louw, Johannes Boos, Paul August Winter,
Pieter Barend Jaeobus Sfofberg, en anderen,
vergeten kunnen worden.
Dc invloed door
hen uitgeoefend sal nog tot in lengte van
dag-en blijven voortleven -en voortwerken.
Irisonderheid wenscht do Synode in herin—
iiering to houden dc geclac’htenis San:—-

- 1. Jan Hendrik
Hofmeyr, die voor bijna
50 jaren lang de Kerk met- grooten ijver en
bekwaamheid, met ;iiinige vroomheid des Ic—
vens, cii met waarachtige toewijding aan sijim
Heer gediend hooft. Peso brooder heeft do
Kerk, in menig opzieht, ~elangrijke dienstemi
bewezen, niet allee-mi als leeraar van Murrays
burg en Somerset Oost, maar cdli als Scriba
en Moderator dci’ Synode, als mju’eraar veer
de Opvoeding, en als lid van beia-ngrijke Ker—
kelilke C-onuuissiën.
2. Professor Njcoiaas ,J ohannes Hofmeyr,
i).P., die 59 jaren lang als eon der meest
nntwikkelde godgeleerden; als diepo, heldere
denker; ale buitengewoon -begaafde redo
naar ; als con blijinoedig, codgewmjcl held des
ge]oofe ;
als eon onveimoeida, em’nstige
voorbidder ;als do beminnelijko en bemin—
nende vriencl en leidsmon der jeu-gd, en vool’
49 jaren als ono-vertreffelijke en bezielende
ioogle-eraar ann ons Theologiseh Seminariuni,
boiden -over Kerk en yolk ccii a-ller krachti-g—
sten en incest gezegenden invloed heoft uit
geoefend. In dezen uitstekenden diena-ar en
leidsman van onze Kork on mis yolk hebben
wij eon van God-s grootste gaven aan ooze
Kerk bazeton en genoten. Zoolang de Kerk
sal blijven voortbestaan, sal zijn naam gewis
op do gesehiedrol als een van hare beroemd
ste sonen prijken.
God lof! uit hot diepste hart der Synode
niet alleen voor sulk een gave, sulk eon leven,
sulk eon invloe-d, maar ook voor ad hetgoen
Hij in en door al onze getrouwe en godvrueh
t-ige afgestorvenon heoft willen uitworkon en
tot stand brengen, tot heil vcor do wereld en
do eec Zijus Naants.
“Do gedachte-nis des reciltvaardigen sal tot
seiaening sijn.’’

- -

Be Vergadering betuigt hare iustemming met dit stuk.
Ook wordt gelezen een Herderlijk Schrijven aan de Bekeerlingen uit Herderlijke Brief
het Heidendom (zie Bijiage 46), waaraan de Vergadering eveneens hare ~
goedkeuririg hecht.
Op voorstel van den Actuarius, betuigt do Synode haren innigen dank
aan Us. W. A. Aiheit voor de treffende rode heden morgen door hem uit
gesproken, en spreekt zij ‘t als haren wensch uit dat die in de “de Kerk
bode” zal verschijnen.
Besloten wordt dat de volgende Algemeene Kerk Vergadering over Aanstaan(le
vijf jaren zal gehouden worden, en wel op den Donderdag in do derde week ~‘umode
van October, 1914. Mocht ‘t echter blijken. dat do uitslag vali do stem
ming van do verschillende Kerkeraden ten gunste is van do Organische
Vereeniging der Kerken, of, dat or andere ornstandigheden zijn, die naar
haar oordeel ‘t noodzakelijk maken, zal do Synodale Commissie bet recht
hebben do Algemeene Kerk-Vergadering vroeger bijeen to roepen.
Op voorstel van Us. W. A. Aiheit, ondersteund door Us. J. R. Albertijn
Sr., brengt do Vergadering haren dank aan den Moderator, den Assessor, den
Actuarius, den Scriba en den Assistent Scriba voor hunne dienston der
Vergadoring bewezen.
Op voorstel van Us. J. 0. Truter wordt aan den Scriba en Assistent Honoraria.
Scriba dezelfde remunoratie, als bij do vorige Synode, voor hunne diensten
toegekond.
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Sioot~v~ic1 d
Moderal~i.

Do Moderator, Assessor, Scriba en Actuarius spreken elk eon woord
van dank voor deze waardeering hunner diensten door de Yergadering.
Voorts worcit ook nog dank toegebracht aan den Eerw. Kerkeraad van
Kaapstad voor het gebruik van do Groote Kerk bij gelegenheid van de
Openings- en Sluitings plechtigheden zoo goeclgunstiglijk afgestaan ; en
aan de rapporteurs van do versc]iillende nieuwsbladen voor de degelijke
rapporten door hen geleverci.
Ejndelijk ricl~t do Moderator een laatste woord tot do Yergadering.
Hij wijst op do noodzakelijkheid van eene algeheele toewijding aan den
Koning der Kerk en Zijn zaligen dienst, en herinnert aan het woord van
Johannes: “Hij moet wassen rnaar ik minder worden,” en aan dat van
Paulus: “1k leef, doch niet meer ik, maa~r Christus leeft in mij.”
Daarna laat hij zingen Oez. 156: 1, doet het dankgebed en sluit met
het uitspreken van den Zegen do Twee-en-Twintigste Vergadering van do
Synode der Ned. Ocr. Kerk in Zuici-Afrika.
I. F. A. DE VILLIERS,
~S1criba iSfynodi.
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BIJLAGE
Do ondergetoekende heeft in de minder
heid gestemd teen hat besluit genoirlen werd
em eon voorstel van den tweeden ouderling
van Kaapstad in behandeling to nemen, ten
dod hebbende eene verandering van Artt.
269 en 270 der Kerkohjke Wetten en Bepi
lingen, mu de volgende redenen : —
1. Omdat do behandeling van gemeld voor
stel in strijd is met Art. 84 der Kerkelijke
Wetten en Bepalingen, on krachtens Sectie 4
der Ordonnantie en bet beginsol duidelijh
noergelegd in do uitspraak van bet Burger
lijk Gerechtshof in de zaak van Burgers vs.
do Synoclalo Commissie, do Synode geen
recht heeft eenig besluit to neinen in strijd
met de Wetten en Bepaliugen der Kerk, en
dat elk zoodanig besluit als ultra vires en
dos vail nul en geener wnarde moot worden
beseholiivd.
2. Omdat do ~ynode zeif do hior gogeven
opvatting van Art. 84 heeft gehulc[igd, door
in do Sate sitting van do XVII vergadering
to besluiten om to laat ingekomen voorstel—
len, die wetsverandermg beoogden, met
s~spensie van dat Artikel naar do Continissie
van Revisie to verwijzen (zie Aeta XVII,
p. 18), en in do lOde sitting van do XIX
vergadering, dat: Beschrijvingspunten wets
herziening betreffende, die niet volgens Art,
65, alienoa b (thans Art. 84) in tijd opge
zonden sijn aah den Scriba der Revisie Gom
missie eerst in aanmevking komen sullen,
madat al het overige work zal afgedaan zijn,
mits or tijd toe is. (Zie Aeta XIX, p. 44.)
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3. Oindat genoemcl Artikel in bet ~Vet
boek opgenomen is, met hot uitdrukkehjk
dod, om overhaaste wetgeving te veorko
men, en door de toelating dat voorgestelde
wets veranderingen, waarva 0 geen kennis—
geving gesciteici is, iii behandeling worden
genoinen, cleze bedoeling wordt verijdeld.
4. Omdat bet voorstel bovengenoomd met
cells gegrond is op do aanbeveling van eenige
Synodale Commissie, dock sleehts gedaan is
near aanleidin.g van eon seer onbestemde
iiitdrukknig in zeker Rapport.
5. Omclat volgens bet
gevalleii bosluit,
000ige Conimissie uit haar weg ken gaan
om do gewichtigsto zaken nan to roeren,
die aanleidiug geven
liunnen tot bet in—
dienen van voorstellen, waaruit ingrijpendo
ivetsveranderingen kunne n ontstaan, terwijl
do leden der vergadering geen gelegenheid
tiebben gehad sick behoorlijk voor to be
reiden voor do behaudeling ervan, en do
mogelijkheid bestaat dat do vergadering al
zoo in konflikt home met hare eigene wetten
en bepalingen der Ordmmanbie.
6. flmdat door do behandeling van zak~n,
die met op hot schema voorkomon, en goon
uitdrtik~ke1ijke aanbevehngen van Oomnns—
siën zijn behalve in oxceptioneele gevaBen,
het work ormoodig werdt vornleerderd eli do
sitting wordt verlengd.
A. Mooiussn~.
Kaapstacl,
11 November, 1909.

