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SYNODALE HANDELINGEN.

EERSTE ZITTING.

Donderdag, 14 October, 1915.

Te half tien ure in den morgen komen de leden der Synode, volgens kennis- Preiirninaire

geving van den Soriba in het Officieel Orgaan der Kerk, in de Consistorie Handelingen

Kamer der Groote Kerk bijeen.
Uaar de H.E. Moderator sedert do laatste Synodale Vergadering afgetre

den is, neemt de liE. Assessor den Voorzitterstoel in.
Hij laat zingen Gez. 12: 1, en vraagt Ds. G. Murray in bet gebed vódr te

gaan. .

Uit de Geloofsbrieven ingediend blijkt dat ter Vergadering verschenen
zijn :—

Van Kaapstad: Di. J. P. van Heerden, Z. J. de Beer, F. X. Roome, J. 5~ Presentie-lijet.

Hauman, en Oudd. W. M. Cellier, en L. J. de J. de Villiers.
Stellenbosch: Ds. D. S. Botha en Oud. P. J. Carinus.
Paarl: Ds. P. G. J. Meiring en Oud. J. C. de Waal.
Zwartland: Us. J. D. Horak en Oud. S. W. van der Merwe.
Tulbagh: Ds. 0. J. Hugo en Oud. L. P. Erasmus.
Graaff-Reinet: Ds. P. K. Albertijn en Oud. C. J. Immelman.
Swellendam: Us. A. 0. du Toit en Oud. F. H. Badenhorst.
Caledon: Us. P. J. J. Bosboff en Oud. P. H. de Kook.
George: Us. J. A. Beyers en Oud. F. A. Gerber.
Uitenhage: Us. U. J. Pienaar, A/zn., en Oud. C. M. Saayman.
Cradock: Niemand.
Beaufort West: Us. J. 0. Steytler en Oud. B. J. van der Merwe.
Somerset West: Us. P. J. Pienaaren Oud. J. E. Scholtz.
Worcester: Us. I. F. A. de Villiers en Oud. F. U. Hugo.
Somerset Oost: Oud. U. J. Sohoeman.
Durbanville: Ds. U. Bosman en Oud. M. H. van Niekerk.
Clanwilliam: Us. 0. L. van Heerde.
Colesberg: Dr. H. A. Lampreoht en Oud. P. J. du Plessis.
Wijnberg: Us. 0. F. C. Faustmann en Oud. Ds. 0. A. Maeder.
Glen Lyndem: Us. M. L. de ViUiers en Oud. H. S. de Beer.
Albanie: Niemand.
Stockenstrom : Ds. A. Faure.
Piketberg: Ds. M. Smuts en Oud. J. J. Eksteen.
Riversdal: Us. J. C. Truter en Oud. J. F. van Rensburg.
Bredasdorp: Us. U. J. Viljoen en Oud. J. N. Swart.
Wellington: Us. U. 0. Malan en Oud. F. S. Malan.
Prins Albert: Us. D. J. le R. Marohand en Oud. U. H. le Grange.
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Van Richmond: Ds. H. J. L. du Toit en Oud. P. van der Merwe.
Victoria West: Us. M. S. Daneel en Oud. J. U. de Villiers.
Fransok Hock: Oud. J. P. K. de Villiers.
Mosselbaai: Ds. U. Wilcocks en Oud. A. G. Munro.
Burgersdorp: Us. H. W. Geyer en Oud. 0. Venter.
Calvinia: Us. M. Jooste en Oud. S. W. Burger.
Napier: Us. A. B. Cilliers en Oud. P. P. Pick.
Humansdorp: Us. C. H. Stulting en Oud. M. J. Meyer.
Namaqualand: Us. J. A. R. du Toit en Oud. P. J. do V. Malan.
Ladismith: Us. J. H. Malan en Oud. M. C. van Tonder.
Fraserbury: Us. J. W. L. Hofmeyr en Oud. P. J. J. Pienaar.
Knysna: Us. W. J. Theron en Oud. U. P. van Huyssteen.
Hopefteld: Us. P. A. M. Brink en Oud. E. P. do Jongh.
Middelbury: Us. E. Uommisse.
Aliwal Noord: Us. W. J. Naudé en Oud. E. J. J. van der Horst.
Robertson: Us. H. P. van der Merwe en Oud. C. P. Kiopper.
Oudtshoorn: Di. C. V. Nel en P. J. Viljoen en Oud. W. H. 10 Roux.
Darling: Us. A. U. Luckhoff en Oud. C. H. van Niekerk.
Alexandria: Us. H. A. Hanekom en Oud. J. A. van Rooyen.
Hope Town: Us. P. J. A. de Villiers en Oud. J. H. Louw.
Qucenstown: Us. U. J. Malan.
Montagu: Niemand.

,, Ceres: Us. R. U. McUonald en Oud. W. J. van der Merwe.
Jansenville: Ds. J. P. van Heerden en Oud. P. J. J. Gouws.
Sutherland: Us. J. A. R. Volsteedt en Oud. A. Viok.
Simonstad: Us. J. A. Hurter en Oud. P. F. H. Hugo.
Aberdeen: Oud. P. J. J. Pienaar.
Heidelberg: Us. B. A. Spies en Oud. H. J. Gildenbuys.
Murraysburg: Us. C. M. Hofmeyr en Oud. 0. P. Russouw.
Dordrecht: Us. J. F. Marais en Oud. C. J. Marais.
Hanover: Oud. U. F. van der Merwe.
St. Stephen’s: Us. A. 0. T. Schoevers en Oud. I. J. J. Williams.
Riebeek West: Us. J. P. van Huyssteen en Oud. A. J. Smuts.
Villiersdorp: Us. E. 0. Malherbe en Oud. W. A. J. Pretorius.
Pearston: Oud. P. J. van der Westhuysen.
I(omg/ia: Us. P. T. Stroebel en Oud. 0. H. do Kook.
Lady Grey: Us. J. P. Wothuter en Oud. K H. Potgieter.
Grey Kerle: Us. T. I. van Wijk.
Victoria en. Peddie: Niemand.

,, Tarkastad: Us. J. F. Botha en Oud. J. P. van Niekerk.
Philadelphia: Us. E. A. Pienaar en Oud. J. M. de Kook.
Riebeek Kasteel: Ds. P. do Waal en Oud. N. J. Bresler.
Willowmore: Us. J. It. Albertijn.
Uniondale: Us. W. F. Louw.
Calitzdorp: Us. C-. J. du Plessis en Oud. A. J. Lategan.

,, Du Toitspan: Us. J. Rabie en Oud. P. J. van Niekerk.
Kimberley: Us. P. J. do Vaal en Oud. L. J. Vorster.
Philipstown: Us. U. Lategan en Oud. P. S. du Toit.
Darkly Oost: Us. F. W. It. Ole en Oud. H. J. Mentz.
Carnarvon: Us. J. 0. Pauw en Oud, U. P. Russouw,
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Van Noorder Paarl: Us. W. A. Joubert en Oud. J. U. Perold.

Steynsburg: Us. S. P. Maiherbe.
Maraisburg: Us. J. H. Krige en Oud. D. J. Hattingh.
Steytlerville: Us. 0. J. Maiherbe en Oud. C. J. Uorfling.

,, Van Rhijnsdorp: Us. R. H. T. van der Meulen.
Britstown: Oud. A. J. van Rensburg.
Fries/ca: Oud. U. J. du Toit.
Amandelboom: Oud. B. A. Kuhn.
Nieuw Bethesda: Us. R. J. B. Feenstra.
Porterville: Us. lvi. C. Iviostert en Oud. P. E. Hamman.
Goudini: Us. J. A. Maiherbe en Oud. J. du Toit.
Drie-Anker Baai: Us. A. lvi. McGregor, en Oud. H. van Heerden.
Moorreesburg: Oud. M. A. N. Basson.
Barrydale: Us. W. F. Marais en Oud. J. A. Nel.
Molteno: Us. A. J. Pepler en Oud. A. J. Pienaar.
Petrusville: Us. L. P. J. Lochner en Oud. J. H. Yzelle.
Griquastad: Oud. W. J. van der Berg.
Warrenton: Nienand.
Vensterstad: Us. P. L. Louw.
Laingsburg: Us. J. A. van der Merwe en Oud. P. J. Conradie.
Klein Boetsap: Niemand.
Cedarville: Niemand.
Kenhardt: Us. C. J. Liebenberg en Oud. J. J. Liebenberg.
Elliot : Us. J. C. du Plessis.
Adelaide: Niemand.
Umtata: Niemand.
De Nieuwe Kerk : Oud. J. P. de Villiers.
Sterkstroom: Us. W. U. Joubert en Oud. J. van Heerden.
Rondebosch: Us. H. E. du Plessis en Oud. W. F. L. Beck.
Jamestown: Oud. 0. J. J. van Rensburg.
Rossville: Niemand.
Strijdenburg: Us. D. J. Gildenhuys en Oud.’ P. J. Badenhorst.

,, Kruisvallei: Us. J. A. van Aarde en Oud. 0. C. Theron.
Vosburg: Us. P. J. du Toit en Oud. F. J. Borman.
Nieuwoudtville : Niemand.
Douglas: Us. C. J. Grobler en Oud. P. J. van Heerden.
Brandvlei: Us. J. A. van Z. Viljoen en Oud. A. J. Nel.
Vrijburg: Niemand.
Ma/eking: Us. J. N. Geldenhuys en Oud. H. C. van Wijk.
Upington: Us. J. A. Pienaar en Oud. W. H. van der Westhuizen.
Loxton.: Us. C. W. Aiheit en Oud. J. van der Westhuizen.
Dc Rust: Us. J. P. Burger en Oud. J. J. Schoeman.
Vredenburg: Us. L. M. Kriel en Oud. J. J. Sadie.
Gibeon: Niemand.
Mona: Nienand.
McGregor: Oud. S. W. Colijn.
Kuilsnivier: Us. A. J. van Wijk en Oud. U. H. Carinus.
Ugie: Us. J. J. Ackernann en Oud. C. J. Naudé.
Van Wijksdorp: Us. J. H. Hugo en Oud. P. S. de Witt.

,, Niekerkshoop: Us. J. A. van Z. Roux en Oud. H. J. Burger.
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Van Albertinia: Us. J. F. Marais en Oud. C. J. S. Cronjé.
Games: Us. C. J. Stander en Oud. P. A. Rossouw.
Merweville• Us. S. W. Pienaar en Oud. W. C. le Roux.
Salisbury: Us. C. R. Kotze en Oud. H. A. Louw.
En/beldoorn: Oud. Eerw. A. Liebenberg.
Bulawayo: Oud. Eerw. A. A. Louw.
Melsetter: Oud. A. U. Schonken.
Leipoldtville: Us. J. J. Minnaar en Oud. A. J. Mouton.
Oost Londen: Us. B. J. Wesseis en Oud. A. W. U. Snijmari.
Murray: Us. M. G. Potgieter en Oud. P. J.de Wet.
I(alkbaai: Us. C. H. Radloff en Oud. J. C. Pietersen.
Karreedouw: Us. P. H. van Huyssteen en Oud. P. H. du Preez.
Paterson: Oud. J. U. W. Human.
Indwe: Us. A. H. Naudé.
Aurora: Us. P. J. van der Merwe en Oud. A. S. G. Liii.
Redelinghuis: Us. U. J. de Villiers.

,, Cathcart~ Us. 0. F. C. van Lingen en Oud. lvi. J. Lotter.
Port Elizabeth: Us. A. C. Stegmann en Oud. H. S. Sharp.
Joubertina: Niemand.
Diben: Niemand.

,, Herh~ld: Us. C. Grundlingh en Oud. P. J. van der Westhuizen.
De Hoop: Us. 0. Murray en Oud. A. J. Lategan.
Kakamag: Us. P. J. B. Shaw.
Namies: Us. A. F. Marais en Oud. B. F. Liebenberg.
Het Strand: Us. N. H. C. Theunissen en Oud. Us. W. J. Conradie.
Maitland: Us. M. N. J. van Rentburg en Oud. J. M. Pentz.
Observatory: Us. E. 0. du Toit en Oud. J. J. Pentz.
King Williamstown.: Us. 0. J. Barnard en Oud. 0. P. Goosen.

,, Rietbron: Us. J. R. Aiheit en Oud. R. J. J. van Vuren.
,, De Aar: Us. A. A. van Schalkwijk.

Stanjord: Us. F. J. W. Koch en Oud. J. S. du Toit.
Danielskuil: Us. M. Brink.
Herbertsdale : Us. H. S. Pretorius en Oud. J. L. du Preez.

Ue Geloofsbrieven geiezen zijnde, wordt aan de Vergadering geiegenheid
gegeven, zoo noodig, aanmerkingen daarop te maken.

Ouderling van Uaar de Ouderling van Uiben geen geloofsbrief heeft, wordt besioten hem
Diben. geen zitting te verleenen totdat hij zijn geloofsbrief zai hebben ingediend.

De Voorzitter verklaart nu de Vergadering voor wettig geconstitueerd,
waarna een adjournement plaats heeft.

pie ohtige Precies te twaalf ure komen de ieden in de Oroote Kerk bijeen om de
PC I g. plechtige Opening der Synode bij te wonen.

De H:E. Assessor treedt ook nu op. Hij iaat zingen Ps. 105: 2, 3, en leest
Filipp. II: 1-18. Na gebed heet hij de Broeders welkom ter vergadering, wijst
op bet groot getal dergenen die sedert de iaatste Synodale Vergadering door
ouderdom, krankbeid, als anderszins uit den dienst getreden zijn, alsook het
getal ons door den dood ontnomen, alien te samen acht en veertig, en spreekt
daarna eene boeiende en treffende rede uit over “ Het idee van dienen ais op
den voorgrond tredend in onze ambtsvervuiiing als Voorgangers in de Kerk van
Christus,” naar aanieiding van Matth. xx: 25-28. Na bet zingen van Gez. 62:
9 wordt deze dienst gesloten. -
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Te drie ure in den namiddag komt men weer bijeen.
Telegrammen worden gelezen: van de Zendingkerk in den O.V. Staat, den Telegram men

Kerkeraad van Piketberg, den Kerkeraad van Oudtshoorn, Os. G. van Niekerk en brieven.

(Graaff-Reinet), Os. J. H. Neethling (Hopefield), Os. Murray (Dowa), Eerw.
lionges (Wolseley), en de B.B. Posemann (Strijdenburg), Lotz (Humansdorp), en
van den Heever (Hanover) der Vergadering Gods zegen en de leiding des H.
Geestes toebiddende; van Ds. van Huyssteen (Montagu) berichtende het schielijk
afsterven van den Br. Afgevaardigde, P. A. Euvrard; van Os. A. A. van der
Lingen en Oud. Retief (Joubertina) dat zij later arriveeren zullen; en van Oud.
Coetzer (Umtata) dat hij de zittingen der Synode niet zal kunnen bijwonen.

Gelezen wordt een schrijven van Os. J. C. Reyneke dat hij boopt aanstaande
week ter Vergadering te verschijnen.

Voorts worden uitnoodigingen gelezen: van den Burgemeester van Kaap- Uitnoodigingen.

stad naar eene muziekale uitvoering in de Stadzaal heden avond, met een
verder aanbod van vrije toegang-kaartjes voor do loden tot het Zoo-hoof d. . /

Van het Komité van The City Club “aan de leden der Synode, gedurende
hun verblijf in de Stad, de voorrechten aan genoemde “ Club “ verbonden, aan
biedende.

Van het Werda-Komité te Stellenbosch ter bijwoning van een Heldendag
te worden gehouden te Kaapstad op den 23sten October, eerstk.

Besloten wordt een telegram van deelneming aan de familie Euvrard te Telegram v an

Montagu te zenden, een brief van dankbetuiging aan den Burgemeester, en de deelnenung.

andere heeren voor hunne vriendelijke uitnoodigingen.
Overgaande tot de kiezing van een Moderator, wordt er eene Nominatie- K i e z in g van

lijst gevormd bestaande uit: Di. 0. S. Botha, 0. J. Pienaar, A/zn., J. P. van Moderator.

Heerden, H. P. van der Merwe, J. C. Truter, H. J. L. du Toit, W. A. Joubert,
P. J. Pienaar, G. Murray, P. 0. J. Meiring, I. J. Minnaar, 0. L. van Heerde,
S. Pienaar, I. P. van Heerden, en J. A. Beyers.

Hieruit wordt Us. 0. J. Pienaar, A./zn., met groote meerderheid van Ds. D. J. Pie

stemmen gekozen. Hij richt een woord van dank tot de Vergadering voor de naar, A. Zn., ge

eer hem bewezen en het vertrouwen in hem gesteld, en maakt tevens in gevoel- kozen.

volle woorden gewag van bet werk door den afgetreden Moderator, Os. A. I.
Steytler, gedaan.

Op de Nominatie-lijst voor een Assessor komen: Di. W. A. Joubert, 0. S. Kiezing van

Botha, P. G. J. Meiring, J. F. Botha, A. Faure, A. H. Barnard, J. C. Truter, P. Assessor.

J. J. Bosboff, J. P. van Heerden, E. 0. Malberbe, H. J. L. du Toit, H. P. van
der Merwe, J. P. Wolhuter, A. F. Marais, 0. Murray, I. 11. A. de Villiers, C.
V. Nel, A. 0; T. Schoevers, I. P. van Heerden, A. 0. du Toit, en 0. Bosman.

Op bet tweetal komen: Di. 0. S. Botba en P. 0. J. Meiring.
Bij deze tweede stemming wordt Os. 0. S. Botba met groote meerderheid Ds. 0. 5. Botha

van stemmen gekozen. gekozen.

Oe nieuw gekozen Assessor neemt zijne plaats in, en dankt do Vergadering
dat zij hem tot baren Assessor gekozen beeft.

Oe uren van zittingen worden vastgesteld als volgt: ‘s morgens van half TiJd der zittin

tien tot half één, en ‘s namiddags van drie tot half zes. gen.

Een Commissie wordt benoemd om plannen te beramen voor eene meer
gerieflijke rangschikking van de zitplaatsen der leden in do Vergadering. De
leden der Commissie zijn: Di. 0. J. Hugo, P. K. Albertijn, en de Zaakge
lastigde.
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Aan den Ouderling van Venterstad wordt zitting met adviseerende stem

verleend, totdat zijn Geloofsbrief zal zijn ontvangen.
Be Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt bet dankgebed gedaan door den

Assessor.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l5clen October 1915.

TWEEDE ZITTING.

Viifdag, 15 October, 1915.

Be Moderator laat zingen Ps. 25: 4, en vraagt den Actuarius bet gebed
te doen.

Be Notulen van de Eerste Zitting worden gelezen, en, nadat besloten was
bet voorstel, bij de vorige zitting door Di. G. J. Hugo en P. IC Albertijn in

•gediend, nam. “ Eene commissje worde benoemd om onderzoek in te stellen naar
een meer doeltreffend lokaal voor de zittingen van deze Hoog. Eerw. Vergade
ring,” daarin op to nemen, goedgekeurd, en door al de leden van de Vergadering

Assistont Soil- onderteekend.
b%a. Op verzoek van den Scriba wordt Bs. A. J. van Wijk hem als Assistent

toegevoegd.
Be Assessor met Ds. G. F. van Lingen stelt vôór: —“ Be Synode drage bet

aan de Moderatuur op om te doen wat gedaan moet worden om, zoo mogelijk,
reeds Maandag bet Kies-college in Art. 131 genoemd voltallig te maken, opdat
do kiezing van een Hoog-leeraar aan bet Theol. Seminarium zoo spoedig mogelijk
plaats hebben kan.”

T ol ogra m en Be Vergadering neemt het voorstel aan.
briovon. Een telegram wordt gelezen van den Moderator Synodi der N.G. Kerk, O.V.

Staat, der Vergadering den bijstand Obristi toebiddende.”
Eon schrijven wordt ontvangen van Ds. Jno. Murray, berichtende dat hij,

wegens krankheid, verhinderd is geworden, de Vergadering der H.E. Synode
bij te wonen:

Ook van Bs. B. F. Bosman wordt bericht ontvangen dat hij de Synode niet
zal kunnen bijwonen.

Aan Ouderling J. J. Pentz wordt op zijn verzoek verlof tot afwezigheid
Goloofsbrioven van de verdere zittingen dezer Vergadering gegeven. -

Ingodiend. Be Geloofsbrieven van de Afgevaardigden van: Van Rhijnsdorp, Daniels
kuil, Be Aar, Rossville, Clanwilliam, Klein Boetsap, en Warrenton worden
ingeleverd, en, in orde bevonden zijnde, nemen de broeders I. J. van Zijl, J. A.
Swanepoel, B. J. Viljoen, 0. F. Hugo, B. J. A. van Ziji, J. P. Snijman, en W.

RoohtsCommis- J. Vorster zitting in de Vergadering.
sb. Tot leden van do Rechtscommissie worden benoemd: Be Assessor, Di. P. G.

J. Meiring, B. J. le R. Marchand, P. J. J. Boshoff, en Oudd. W. M. Cellier, J.
Schema van P. K. de Villiers, A. J. Pienaar, en J. J. Schoeman.
Workznamhe. Het SCHEMA VAN WERKzAAMHEDEN wordt nu aan de Vergadering voor
den. gelegd.

Besloten dat de Beschrijvingspunten, die na den door de Wet bepaalden tijd
ingekomen zijn, hoewel in de Agenda opgenomen, aan bet einde van de zittingen
zullen worden behandeld.
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Op voorstel van Vs. G. F. C. van Lingen betuigt de Vergadering, door bet Oponingarede.

opstaan van de Leden, haren dank aan den Moderator voor zijne openingsrede
gisteren gebouden.

Naar aanleiding van Art. 85 der Kerkelijke Wetten en Bepalingen wordt
besloten dat de leden van de Moderatuur de Commissie van Orde zullen uit
maken.

Ter tafel komt bet Verstag van den A etuarius Synodi, dat, gelezen zijride, x:~:~::’~
dadelijk met dank aangenomen wordt. nodi.

Ret Rapport van den Scuba S’ynodi is nu voor de Vergadering. Rapport v a

Met het oog op wat onder No. 4 van het Rapport vóórkomt stelt Vs. J. C. ~1Soriba S ~.

Truter, gesecondeerd door Vs. H. J. L. du Toit, vbôr: “ Punt 4 van het Rapport
van den Scriba Synodi worde verwezen naar de Rechtseommissie.”

Vs. J. F. Botha met Oud. B. P. van der Merwe heeft bet volgende Amende
ment :—“ Be Vergadering bepale dat bij de sticbting en het maken van grens
scheidingen van nieuwe gemeenten, al de betrokkene Ringen zullen worden
geraadpleegd, en drage het aan de Rechtseommissie op om de noodige wetsver
andering aan de Vergadering vôôr te leggen.”

Be Vergadering verklaart zich ten gunste van bet Amendement, waarna
het Rapport van den Scriba Synodi, op voorstel van Oud. Ds. G. A. Maeder en
Vs. M. S. Baneel met dank aangenomen wordt.

Telegrammen worden ontvangen van: Oud. S. van der Merwe (Calvinia), Tologrammen.

drie weduwen (Richmond), en van den Scriba van den Noord-westelijken Zen-
ding Ring, der Vergadering Gods zegen toebiddende.

Aan de orde is bet Versiag van den Scuba de,’ Synodale Commissie.
Naar aanleiding van wat over” het deelnemen aan het Predikanten Pensioen Aanzookon ma

Ponds door de gemeenten onzer Kerk “ vermeld wordt, stelt de Actuarius met a a a

den Scriba voor: Alle aanzoeken on deelname aan bet P.P. Ponds, die nog . Fonda.

niet gekiassificeerd zijn, worden naar de Commissie over de Fondsen verwezen.
Aan deze Commissie worde ook opgedragen de overweging van de persoonlijke
aanzoeken om deelname, aismede of de tij d net gekomen is om de reeds vast
gestelde kiassificatie te berzien, en te veranderen.”

Bit wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Tezamen met Nos. 3, 16, 20, 72, van bet Rapport wordt No. 4 van bet Ver

slag van de Kerkekantoor Commissie gelezen, en do Zaakgelastigde onzer Kerk
wordt gevraagd inliebting te geven omtrent wat onder deze punten genoemd
wordt.

Na de pauze wordt per telegram berieht ontvangen uit Bulawayo dat Vs.
Eksteen, die daar krank ligt, een weinig beter is.

Be Geloofsbrieven van de afgevaardigden van Nieuw Betbesda en Albanie Qeloofabrioven

worden ingediend, en de b.b. B. J. Pienaar en W. J. Swemmer verschijnen ter Ontvangen.

vergadering.
Ook nemen de Predikanten van Somerset Oost, Montagu, Warrenton, Vrij

burg, Melsetter, Klein Boetsap, Rossville, Griquastad, en Albanie heden voor
de eerste maal zitting in de Vergadering.

Be bespreking van bet Rapport van den Seriba der Synodale Commissie
~vordt voortgezet.

Vs. P. G. J. Meiring, ondersteund door den Assessor, stelt voor : “ Be be- 1k be a I ulton

handeling van No. 60 (b) van dit Rapport worde tot later uitgesteld.”
Hiermede vereenigt zicb de Vergadering. Bloomfontoin.
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Op voorstel van Di. G. J. Hugo en D. J. Viljoen wordt No. 61 (a) (b)
aagenomen.

Ds. L. lvi. Kriel, gesecondeord door Ps. 0. J. du Plessis, stelt als Motje van
Orde voor: “ No. 61 (c) blijve overstaan.”

Pit wordt door de Vergadering verworpen, waarna Us. P. K. Albertijn met
Dr. H. A. Lamprecht voorstelt: No. 61 (c) worde aangenomen.”

Ps. H. W. Geyer ondersteund door Us. lvi. Jooste heeft het volgende Amende
ment :—“ Beze Vergadering acht het niet wenschelijk, onder de tegenwoordige
landsomstandigheden, over dit punt een oordeel nit to spreken.”

Us. C. H. Radloff met Ps. C. J. Grobler stelt als tweede Amendement vôör:
No. 61 (c) worde aangenomen met weglating van do laatste paragraaf, begin
nende met: “ Be Conferentie enz.” tot kerkelijke tuclit.”

Aan de bespreking nemen deel: Di. 0. J. Hugo, L. lvi. Kriel, 0. J. du
Plessis, B. 0. Malan, D. J. Viljoen,P. 0. J. Meiring, J. C. du Plessis, H. W.
G-eyer, C. H. Radloff, en de Assessor.

Bit punt is nog onder diseussie als het tij d is om te sluiten.
Afwezig zijn geweest U5. J. P. Burger, en Oudd. E. J. J. van der Horst en

lvi. J. Lotter, alien wegens krankheid.
Be Kiadnotulen worden gelezen, en bet dankgebed gedaan door Oud. W. M.

Collier.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l8den October, 1915.

DERDE ZITTING.

Maandag, 18 October, 1915.

Na hot zingen van Gez. 68: 1, 7, en gebed door Us. P. 0. J. Meiring worden
do Notulen van de vorige zitting geresumeerd, en onderteekend.

Ds. B. H. Cilliers neemt voor do eersto maal plaats in do Vergadering; zoo
ook de afgevaardigdo van Vrijburg, do Broeder P. G. Grobler, wiens geloofs
brief ingediend, en in orde bevonden word.

Aanvulling van Naar aanloiding van hot besluit bij de vorige zitting genomen in zake het
K1e8 College. Kies College (Art. 131 : a) gaat do Vergadering nu over tot de aanvulling

ervan.
Curatoren van Curatoren van het Theol. Seminarium.
hetTheol. Sem. Bij loting (Art. 130 : a) treden Di. I. F. A. de Villiers en J. P. van Heerden

af. Zij worden beiden weer door de Vergadering benoemd.
Zoodat ‘t Curatorium van hot Theol. Seminarium zal bestaan nit: Di. B.

J. Pienaar, A./zn., W. A. Joubert, J. P. van Heerden, I. F. A. do Villiers, H.
P. van der Merwe, B. S. Botba, en Oud. P. J. Carinus.

Commissie voo~. Daarna draagt de Voorzitter, ingovolge Art. 16: 12 (b), do namen van do
hetExamen van voigende B.B. vóór als Loden van de Commissie voor het Examen van Kandi
~an1~~t den daten tot den Heiligen Dienst :—Primarii: Di. W. A. Joubert, D. J. Pienaar,

A./zn., H. J. L. du Toit, P. 0. J. Meiring, J. P. van Heerden, P. G. Malan,
P. S. Botha; Secundi: Di. J. C. Truter, I. F. A. de Villiers, P. Wileocks, P. J.

Tien Addition- le R. Marchand, H. P. van der Merwe, P. J. J. Boshoff, J. H. van Wijk.
wordengekozen Pit draagt de goedkeuring der Vergadering weg.

Voorts wordt besloton dat do versehillende Ringen gedurende de pauze
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samenkomen zullen om de namen van leden aan de Synode voor te dragen ter
kiezing van de tien additioneele leden, onder Art. 131 vereischt.

Een scbrijven wordt ontvangen van den Raad der Evangelisehe Kerken in Doputatios.
bet Kaapscbe Schiereiland, alsook van den Secretaris van het Britsch en
Buiteni. .Bijbelgenootschap, vragende om eene Deputatie naar de Synode te
mogen zenden.

Ook wordt gelezen cene uitnoodiging van “ The Civil Service Club “ aan
de Leden van de Synode om gebruik te nialcen van de voorrechten aan genoemde

Club” verbonden.
De Commissje benoemd om onderzoek in te stellen een beter lokaal te vinden Univorsiteits

voor de zittingen van deze H.E. Vergadering, rapporteert dat bet haar gelukt Zaal.

is de Universiteit Zaal te verkrijgen.
Be Vergadering brengt haren dank aan de Commissie voor bet werk door

haar in deze gedaan, en clraagt bet verder aan baar op scbikkingen te treffen
om genoemde zaal voor de zittingen in orde te brengen.

Be Scriba zal den dank der Vergadering toebrengen aan den Raad der
Universiteit, die zoo goedgunstiglijk de zaal Icosteloos ten dienste van de Synode
beeft gesteld.

Be bespreking van Art. 61 (c) van bet Rapport van den Scriba der Syno- ~
dale Commissie wordt voortgezet.

Be Moderator vraagt of de Vergadering niet in bedenking zou willen nemen
de wenschelijkbeid van geen verdere bespreicing van ivat onder dit punt voor
komt, waarop Bs. W. A. Joubert, ondersteund door Oud. P. van der Merwe, het
volgende voorstel indient :—“ Be Vergadering becbt bare goedkeuring aan de
aanbeveling van den Raad der Kerken onder 61: c voorkomende, zonder haar
gevoelen uit te spreken over de gronden, die daarvoor aangegeven worden.”

Ten gunste van dit voorstel trekt Ds. P. K. Albertijn met verlof van zijn
secondant bet door hem voorgestelde onder dit punt, terug.

Bit geschiedt ook met bet Amendement door Us. C. H. Radloff ingediend.
Het Amendement door Di. H. W. Geyer en M. Jooste bij de vorige zitting

ingediend, treedt nu in de plaats van bet oorspronkelijk voorstel, met bet zoo-
even door Bs. Joubert ingediende als Amendement.

Bij de stemming wordt bet Amendement van Us. W. A. Joubert met eene ~ v~

overgroote meerderheid van stemmen aangenomen. bertaangeno.

Oud. B. F. van der Merwe verzoekt aanteekening dat hij in de minderbeid men.

gestemd beeft.
Naar aanleiding van No. 64 wordt op voorstel van den Actuarius met Us.

U. G. Malan besloten al de stukken in verband met deze zaak in banden van de
Recbtscommissje te stellen.

No. 69 (a). Be Voorzitter kondigt aan dat Prof. Jannascb gewillig is
Maandag aanst. aihier met een geoefend koor eenige der Pss. en Gezz. uit
onzen Ps.- en Gezang-Bundel vóór te dragen.

Be Vergadering verneemt dit met blij dschap en vereenigt zicb van barte
met wat bier voorgesteld wordt.

No. 69 (b) Bi. H. P. van der Merwe en M. Smuts stellen vóc5r dat wat bier
voorkomt samen met Beschrijvingspunten 61, 82, 92, 93, in banden van eene
Commissie zullen gesteld worden voor later rapport. Bij de leden onder dit
punt reeds genoemd worden ook nog de namen van Di. H. P. van der Merwe,
A. U. Luckhoff, J. J. Wessels, en J. A. Beyers gevoegd.
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Vergadering v. No. 73 (a). De Vergadering oordeelt dat Art. 94 zoo moet worden ver
deSyn-Commis- klaard, dat de Synodale Commissie in den regel elk jaar behoort te vergaderen,

tenzij het na de gepubliceerde Kennisgeving in Di~ KERICB0DE” blijken
moeht dat er geen werk voor handen is.” Dit wordt goedgekeurd.

No.73 (b) naar (b) “ Met bet oog op Art. 86 (e) vergeleken met Art. 95 (c), verzoekt
deqonmissiov deze Commissie aan de HE. Synode, duidelijk te willen omschrijven in welke

gevallen de Moderatuur, en in welke de Synodale Commissie in spoed
vorderende zaken optreden mag.”

Na opheldering door den Actuarius van wat door genoernde Artt. bedoeld
wordt, en wat tot biertoe onder deze Artt. gedaan is, wordt besloten dit punt
naar de Commissie van Revisie Se verwijzen ter verduidelijking en verbetering
van~Artt. 86 (e) en 95 (c). Tezamen met de oude le.den Di. J. P. van Heerden,
U. J. le R. Marchand, en Prof. Moorrees worden Di. U. Wilcocks en U. P. van
Huyssteen tot tijdelijke Commissie van Revisie benoemd.

(d) De Vergadering betuigt hare hartelijke instemming met wat bier ver
~ne1d wordt.

(e) Na opheldering door Us. D. Wilcocks wordt het hier gevraagde in
handen van de Commissie over de Pondsen gesteld.

Comnflssio over Overgaande tot de benoeming van de Commissie over de Fondsen worden
do Fondson. volgens Art. 104 benoemd

Uit den Ring van Kaapstad: Oud. Us. G. A. Maeder.
Tulbagh: Us. H. P. van der Merwe.
Swellendam: Ds. J. C. Truter.
Graaff-Reinet: Ds. C. H. Stulting.
Albanie: Os. A. Faure.
Beaufort: Us, J. G. Steytler.
George: Ds. J. R. Albertijn.
Burgersdorp: Us. H. W. Geyer.
Paarl : IJs. L. M. Kriel.
Colesberg: Us. J. H. Krige.
Dutoitspan: Us. P. J. Perold.
Clanwilliam: Oud. U. J. A. van Zijl.
Queenstown: Ds. J. C. du Plessis.

No. 74 blijft overstaan totdat het Rapport van de Kerkekantoor Commissie
vóór de Vergadering komt.Rapport van d.

Modoratnur. Ter tafel komt het Rapport van de Handelinyen der Moderatuur, dat
gelezen wordt.

Na de pauze worden eenige aanzoeken, om het Portret van de Synode te
nemen, ontvangen. Alsook een aanzoek van de Nationale P~rs Maatscbappij
om de Rapporten van de Vergadering der Synode van tijd tot tijd in DE
BURGER” verschijnende, in pamfiet vorm uit te geven.

Al deze aanzoeken worden in handen van den zaakgelastigde gesteld.
Oud. D. F. van der Merwe vraagt dat de Moderatuur een Biddag om regen

zal bepalen wegens de droogte, die er in zekere deelen van ons land heerscht.
Aan zijn verzoek zal worden voldaan.

Als Ringsleden voor het Kies-College worden door de verschillende Ringen
voorgelegd de namen van Di. D. Bosman, 0. J. Hugo, J. C. Truter, P. K.
Albertijn, A. Fanre, M. S. Daneel, D. Wilcocks, W. J. Naude, J. U. Horak,
E. Dommisse, P. J. Perohi, M. C. Mostert, en J. F. Botha.

~3

Biddag om Re
gon.
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Op voorstel van den Assessor ondersteund door Us. U. J. le R. Marchand Ringsledonvoorhet Kies Colloge
worden de Leden, benoemd door de acht Ringen nog niet op het Kies College
vertegenwoordigd, en die, benoemd door de twee Ringen die elk slechts één ver
tegenwoordiger op genoemd College heeft, verkozen verklaard. Be tien addi
tioneele Leden zijn dus: Ui. J. C. Truter, P. K. Albertijn, A. Faure, M. S.
Baneel, D. Wileocks, W. J. Naude, E. Bommisse, P. J. Perold, 1st C. Mostert,
en J. P. Botha.

Ret Versiag van de Moderatuur wordt behandeld. Versing van do

No. 4. Be Actuarius en de Moderator verkiaren wat de aanleiding was tot Modoratuur.

het schrijven hier genoemd.
Naar aanleiding van No. 5: Be Zondagskwestie “ wijst de Assessor op DeZondags

wat in deze zaak gedaan is. kwestio.

No. 9 blijft overstaan totdat het Rapport van de Commissie voor Rulpbe
hoevende Gemeenten in behandeling koint.

11. “ Een scbrijven van Us. C. Spoelstra in zake Bouwstoffen voor de Bouwsioffen v.do gosohiedenis
geschiedenis der N.G. Kerken.” Ps. P. G. J. Meiring met Oud. Us. G. A. der N.G.Korken
Maeder stelt, na bespreking, vbôr: Be Vergadering stappe van dit punt af.”

Be Actuarius gesecondeerd door Us. W. A. Joubert heeft het volgende
Amendement :—“ Eene sorn niet te boven gaande £400 worde beschikbaar
gesteld en aan de Kerkekantoor Commissie toevertrouwd om, indien de weg zich
daartoe opent, het begonnen werk in verband met onze Bouwstoffen, indien
mogelijk, voort te zetten en te voleindigen.

Be Vergadering neemt bet Amendement aan. Vortegonwoor..

No. 14. Be afgetreden Moderator, die tegenwoordig is, wordt gevraagd diging op do Srnode dor Gore-
en geeft inlichting waarom de Moderatuur zich niet geroepen heeft geacht een formeerde Kor

vertegenwoordiger naar de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland ken in Nederid.

te zenden.
Na discussie stelt Us. J. C. du Plessis, gesecondeerd door Us. B. G. Malan,

als Motie van Orde voor: “ Be verdere bespreking van deze zaak worde uit
gesteld totdat Beschrijvingspunt 29 behandeld zal worden.”

Riermede vereenigt zich de Vergadering.
No. 17. “ Ret uitstellen van de Synodale Vergadering aangekondigd voor Hot uitstollen V

den l5den October, 1914.” dSynodaloVer
gadering.

Na bespreking wordt de handelwijze van de Moderatuur in deze goed
gekeurd.

No. 22. “ Ret aannemen van jongelingen tot lidmaten door Veldpredikers.” Aanneming
door VoldprodiNa breedvoerige discussie is dezo zaak nog onder behandeling als bet tijd kers.

is om te sluiten.
Be Moderator kondigt aan dat wij morgen te baif tien ure in de TJniver- Vorgadering in

siteits Zaal vergaderen zullen. do UniversiteitsZeal.
Afwezig zijn geweest Us. A. J. Pepler, Oud. G. C. Theron, Bs. J. P.

Burger, en Oud. M. J. Lotter, laatstgenoemde twee wegens krankheid.
Be Kladnotulen gelezen zijnde, wordt het dankgebed gedaari door Oud, M.

J. Meyer.
Geresumeerd en geteekend op hedenden l9den October, 1915.
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VIERDE ZITTING.

Dinsdag, 19 October, 1915.

Be Moderator laat zingen Gez. 189: 4, en op zijn verzoek gaat do Soriba
daarna in bet gebed voor.

De Notulen worden gelezen, en nadat besloten was hot Personeel van bet
Curatorium van bet Theol. Seminarium zooals gisteren voorgesteld, daarin op
te nemen,, goedgekeurd, en onderteekend.

Be Rechtscommissie levert haar eerste Rapport in.

EERSTE RAPPORT

van de Rechtscommlssle der Synode 1915.

Uwe Commissie heeft do oer hot voigendo to
rapporteeren aangaando de zakon door do HE.
Vergadering aan haar opgodrngon.

I.—Rech t von Zitting von den Vuderling
van Diben.

Voor TJwo Commissie zijn versebenen tweo go
tuigen, t.w. Ps. J. N. Geldenhuys, gowezen lee
raar van Diben, en do bodoelde ouderling, do
brooder Stophanus J. H. Fourie.

Uit hun getuigenis is gobleken, dat door eeno
kerkeraadsvergadoring van do gemeento Diben,
in 1914 gehonden, tot primarius afgevaardigde
near de toen aangekondigdo Synodo gekozen word
do hr. oudorling Stophonus Fourie; dat na hot
uitstollon van do Synodo on in gevolgo den wonk
der Moderatuur, do secunclus van dozen brooder
a]s afgevaardigde in 1914 naar de Ringsvergade
ring is opgetreden; dat tot doze Synodale ver
gadering andero twee broeders ouderlingon door
den kerkeraad gekozon werdon respoctievelijk tot
primarius on secundus afgevaardigde; dat toon
hot onmogelijk block voor eon van beiden dozer
broodors tot do Synode op te komon, on do publi
catie gesehiedde van do opinie van den H.Eorw.
Assessor en Actuarius aangaando de afraardiging
tot dozo vergadering, do gekozene secundus van
dit jaar kennis gaf ann den broodor Fourio, dat
vo]gons hot oord:ei van genoemde Moderatuurs

loden, hij do eigenlijke afgevaardigde dor getnoento
was en zich naar do Kaapstad begoven moost,
betgoen geschiedde, zoekcnde do brooder Fourie
intusschen tevorgeefs orn - in bezit to komen van
do noodige credentialon.

Daar, volgons Art. Si (a) en (b) afgovanrdig
den naa, Jo Synode voorzien moeten zijn van
geloofsbrieven, en deze brooder goon zoodanig
geloofsbriof heeft noel, binnon redelijken tijd zai
kunnen bekomen, en daar hot voorts geblekon is,
dat zijne tegonwoordigheid aihior eigenlijk ton
gevolge is van een verzoek mn den laatstgekoze
lien secundus en niet direct krachtons afvnardiging
door den korkeraad, zoo vind-t uwo Commissie
goon grond om zijne toelating tot bet lidmaat
sehap dezor vergadering can te bevelon. Onder
do omstanriighedon ochter goeft zij aan do hand,
dat zijne reiskoston hem vergoed ~vordon on dat
hem verblijfkosten nitbetaald worden van den
dag dor oponing tot en met o.k. Woensdag.

A. 3. PIENAAR.
3. P. KRIEL DE VILLIERS.
W. i’f. CELLIERS.
P. 0. 3. MUllING.
P. S. BOTHA, Voorzitter.
P. J. 3. BOSHOFF.
P. 3. LU R. MARCHAND.
J. 3. SCHOEMAN.

Op voorstel van Oud. Ds. G. A. Maeder en Os. P. T. Stroebel wordt bet
door de Vergadering aangenomen.

Verlof van afwezigheid op morgen (Woensdag) wordt verleend aan de
Oudd. van Somerset West, Prins Albert, Moorreesburg, Calvinia, Durbanville,
Riversdal, Philadelphia, Murray, Van Wijksdorp, Laingsburg, Ladismith,
Pransoh Hook, Stanford, Goudini, Caledon, Barrydale, Leipoldtville, Swollen
dam, Brandvlei, en Clanwilliam.

Doze B.B. zullen goon daggélden ontvangen.
Aan Os. S. P. Malherbe wordt verlof van afwezigheid toegestaan van 19

tot 21 dozer.

Eersto Rapport
van do Roohts
Commissie.
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Be Assessor kondigt aan dat de :luiting van de Lessen aan ons Theol. Semi- Sluiting van do
narium Woensdagnamiddag eerstk. plaats vinden zal. Er zal een speciale trein I~o~sex~ ~
loopen voor leden die verlangen de slmting bij te wonen. rium.

Op voorstel van de Assessor met Oud. J. H. Louw wordt besloten dat wij
Woensdagnamiddag geene zitting zullen hebben, nadat een Amendement door
Ds. A. B. Luckhoff met Ds. G. F. C. van Lingen “om de Professoren te ver
zoeken de sluiting hier in-~de Stad te hebben,” en een tweede Arnendernent door
Oudd. J. J. Soboeman en J. van der Westhuizen “om den gansohen dag geene
zitting te hebben “ verworpen waren.

Be bespreking van No. 22 van bet Rapport van de Moderatuur wordt voort- Aannoming in
gezet. do iCampon.

Onder diseussie wordt het volgende voorstel ingediend door Ds. E. 0. Mal
herbe en Oud. P. J. van der Westhuizen: “Beze Synode besluite dat de namen
van al de jonge mannen onlangs in de kampen aangenomen opgezonden zullen
worden aan de betrokkene ~Kerkeraden ten einde behoorlijk te worden geregis
treerd.”

Ds. P. de Waal ondersteund door Bs. 0. L. van Heerden stelt als Amende- Besluitder Ver
ment voor :—“ Beze Vergadering betreurt bet dat er ongeregeidheden in verband gadorrng.
met de Aanneming van leden van de Verdedigingsmaebt bebben plaats gevon
den, doch gehoord bebbende de verkiaring van de broeders, die in Buitsch West
Afrika bebben gearbeid, berust zij in wat aldaar gedaan is, hoewel zij hare
goedkeuring niet heebten kan aan de aanneming binnen de Unie. In elk geval
wordt het aan de betrokkene leeraren opgedragen de namen aan de respectieve
Kerkeraden te bezorgen.”

Ret Amendement wordt aangenomen.
Ret volgende Voorstel door Di. B. J. Viljoen en A. 0. du Toit :—“ Deze Work door

Vergadering spreke bare hooge waardeering uit van het werk door de RB. ~o0nf °

leeraren in de kampen gedaan, en brenge haren dank aan de gemeenten, die
hare leeraren voor dit werk hebben afgestaan,” draagt ook de goedkeuring der
vergadering weg.

Ret Rapport van de Moderatuur alsook dat van den Scriba der Synodale
Commissie wordt met dank aangenomen.

Be Vergadering gaat nu over tot de bebandeling van de Bescbrijvings
punten onder I, A, SYN0DAAL, van het SCHEMA VAN WERICzAAMHEDEN.

No- 1 is reeds afgebandeld. Boschrijvings
Op voorstel van den Assessor met Ds. B. 0. Malan Worden Nos. 2, 3, 4, ~te~i.

20, die zien op eene nieuwe indeeling van Ringen in handen van eene Corn
missie gestéld, die later rapport uitbrengen zal.

No. 5. “ Met bet oog op Art. 204 (1), 16 (11)d, en 186, worde de wet zoo
verduidelijkt dat het blijken zal of de Consulent bij gecombineerde Kerkeraads
vergaderingen recbt tot stemming beef t.”

Be Actuarius, als inzender, licht dit punt toe, dat na korte discussie naar
de Commissie van Revisie verwezen ;vordt.

No. 6, dat ziet op zingbare wijzen voor onze Psalmen en Oezangen
blijft tot later overstaan. —

No.~ 7. “ Met bet oog op Art. 379 verklare de Synode duidelijk of het bof
dat tucht uitoefent ook bet eenig hof is dat van straf ontheffen kan,” wordt
ook door den Actuarius toegelicht, die daarna, gesecondeerd door Oud. Ds. 0.
A. Maeder, voorstelt dat bet naar de Rechtscommissie zal verwezen worden.
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Tijd van do zit- Bit draagt de goedkeuring der Vergadering weg.
UngondorSyno- No. 8 wil dat de Synode hare zitting op den tweeden Donderdag in

September in piaats van op den tweeden Donderdag in October beginnen zal.
Vs. lvi. Smuts gesecondeerd door Oud. A. S. (I. Liii dient dit als voorstel

in.
Onder de discussie kornen de volgende Amendementen ter tafel
(a) Van Ds. D. H. Cilliers met Oud. Ds. G. A. ~Maeder: “ Be wet blijve

zooais die is.”
(b) Van Di. J. F. Botha en J. P. Woihuter: “ Be H.E. Synode beginne hare

zitting in het vervoig op den Donderdag na Paaschfeest.”
I’4adat eenige B.B. gesproken hebben over de wenschelijkheid ai dan niet

van eene verandering in deze aan te brengen, wordt het eerste Amendement aan
genomen.

Buiten stem- No. 9. “ Of een tegenwoordige zijnde lid van de Vergadering buiten stem
~n ming b]ijven kan in tuchtzaken” worth door den Actuarius ingeieid, die daarna

voorsteit het naar de Rechtscommissie te zenden.
Gesecondeerd door den Scriba, vereenigt zich de Vergadering hiermede,
No. 10, dat van den Kerkeraad van Piketberg afkomstig is, wordt door Vs.

M. Smuts toegelicht, en door hem met Oud. Vs. 0-. A. Maeder als voorstel in
gediend.

Hierover spreken Oud. V. F. van der Merwe, en Di. L. M. Kriel, V. H.
Cilliers, E. 0-. Maiherbe, P. J. J. Boshoff, 0-. L. van Heerde, en do Actuarius,
waarna het beschrijvingspunt teruggetrokken wordt.

Zitting nan do No. 11. “ Be Synode besluite aan de Hoogleeraren van de Kweekschool,
Hoogleoraren. en aan den Zaakgeiastigde der Kerk recht van zitting met adviseerende stem in

hare vergaderingen te geven.”
Toegeiicht door den inzender, Vs. V. P. van Huyssteen, stelt hij, gesecon

deerd door Vs. E. 0-. Maiherbe, het eerste deel van dit Beschrijvingspunt vàbr,
nam.: “ Be Synode besluite aan de Hoog-leeraren van de Kweekschool recht van
zitting met adviseerende stem in hare vergaderingen te geven.”

Na de pauze wordt gelezen een verzoek van Vs. B. A. Spies om afwezigheid
van de Vergadering voor drie dagen wegens ziekte in zijn huis.

Afgevaardigde Ook wordt de (*eloofsbrief van den Afgevaardigde der N.H. of 0. Kerk in
do Trans- do Transvaal, Ds. A. J. Louw, Actuarius Synodi, ingediend.

De Moderator beet den Afgevaardigde harteiijk welkorn, en wijst hem
eene eerepiaats in de Vergadering aan. Hij zal later do gelegenheid hebben de
groete zijner Kerk over te brengen.

Commissie voor De Commissie benoemd met het oog op de nieuwe indeeling van Ringen is
~eN~uwe ~ als volgt samengesteld :—Di. H. J. L. du Toit, M. Smuts, 0. L. van Heerde,
Ringen. g M. Jooste, J. 0. Steytler, J. A. van Blerk, P. J. de Vaai, C. Grundlingh, C.

V. Nel, V. J. Viljoen, R. D. McDonald, E. 0-. Maiherbe, P. J. Pienaar, en C.
It. Kotze.

No.flweervoor Aan de verdere discussie van No. 11 nemen deel Di. A. McGregor, J. ‘if. L.
do Vorgadonng. Hofmeyr, 0. J. du Plessis, F. X. Roome, V. J. Malan, 0. Rudman, P. K. Alber

tijn, V. J. Marchand, de Actuarius, en Oudd. B. A. Kuhn, Vs. 0. A. Maeder,
en J. C. de Waal.

Ter tafel komen de volgende Amendementen
(a) Van Ds. 0. J. du Plessis met Oud. B. A. Kuhn: “Be Synode hesluite

aan één der Hoog-leeraren van de Kweekschool, en aan den zaakgelastigdo recht
van zitting met adviseerende stem in bare vergaderingen to geven.”
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(b) Van Ds. G. E. Rudman en Oud. I-I. S. do Beer: “Aan de Professoren
van do Theol. Kweekschool worde eene eereplaats in do Synode gegeven, indien
zij begeeren mogen de Vergadering bij te wonen, of haar over ééne of andere
zaak toe to spreken.”

Als Motie van Orde stelt do Actuarius, ondersteund door Ds. P. T. Stroebel, No. II in ban

vôôr: “ Be Vergadering stelle No. 11 in handen van eene Commissie (waarvan g~0 °‘~
o.m. leden zullen zijn: de Voorsteller van het Beschrijvingspunt en de Voor- s~e1d.

stellers van de Amendementen) om de zaak te overwegen en de Synode met
advies te dienen.”

Be Motie van Orde wordt door de Vergadering aangenomen.
No. 12, dat ziet op Vormen B en C wordt met Nos. 16, 101, en 108 naar de

Commissie over de Fondsen verwezen.
No. 13, het benoemen van eon Assistent Scriba door do Synode “ wordt

door den in.zender teruggetrokken.
Naar aanleiding van No. 14 stelt Os. J. R. Albertijn met Os. A. McGregor Rings-Scriba on

vôbr In elken Ring zal er om de vijf jaren eon Scriba en Quaestor door de
Ringsvergadering gekozen worden, zullende beide betrekkingen door Mn en
denzelfden persoon worden waargenomen; en met dien verstande tevens dat do
aftredende Scriba herkiesbaar zal zijn.”

flit wordt door de Vergadering aangenomen.
No. 15. “ Nos. 8 tot 15 in Vorm A worden geschrapt.” Vorm A.

Oud. P. H. de ICock met Oud. C. M. Saayman dient dit Beschrijvingspunt
als Voorstel in.

De Zaakgeiastigde, die in de Vergadering is, geeft informatie in verband
met wat bier gevraagd wordt, waarna do volgenda Amendementen worden in
gediend

(a) Boor Di. J. A. Beyers en J. G.Steytler: “ Nos. 8-15 in Vorm A worden
onveranderd gelaten, en elk jaar ingevuld.”

(b) Boor Di. J. C. Truter en P. IC Albertijn: “ Eene Commissie worde be
noemd om Vorm A in overeenstemming to brengen met do eisehen van den tegen
woordigen tijd.”

Het laatste Amendement wordt besluit der Vergadering, nadat het Voor- Bosluit.

stel en het eerste Amendement terug getrokken waren.
No. 17 vervalt, daar er niemand is om bet toe te lichten.
Naar aanleiding van No. 18 stelt Us. J. C. Truter ondersteund door Ds. P. Vofleonon van

.jcto van Do
J. J. Boshoff voor: Be Vergadering besluite dat bet aan do discretie van Rings- missio door do

commissiën zal worden gelaten of zij plaatselijk zullen vergaderen ten einde, ~uig5~~mmi5-

waar vereiseht, demissie te verleenen, of do door haar verleende Acte van
Demissie door Mn harer leden door haar gedeputeerd, te doen overhandigen.”

Hiermede vereenigt zich do Vergadoring.
Be Scriba leest de ICladnotulen en Os. P. J. A. de Villiers dcet bet dank

gebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 20sten October, 1915.
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VIJFDE ZITTING.

Woensdag, 20 October, 1915.

Gez. 20: 1, 9 wordt gezongen, waarna Ds. Z. J. de Beer in bet gebed vóór

De Notulen van de vorige zitting worden gelezen, goedgekeurd, en onder~

Ds. D. Bosman geeft kennis dat hij later de volgende vraag aan de Ver
gadering zal stellen :—“ Of men onder de bestaande Wetten en Bepalingen onzer
Kerk het recht heeft zendelingen als 1{ulppredikers in onze gemeenten aan te
stellen?

Doputatie. Eon schrijven wordt gelezen van den Seeretaris van “ The South African
People’s Union “ bet verzoek beheizende cone Deputatie, bestaande uit de voor
naamste leeraren van de Anglikaanscbe, Wesleyaansche, Presbyteriaansche, en
andere gezindten, naar de Synode te zenden in zake do plaatselijke” keuze in
verband met bet uitreiken van Drank Licenties.”

Op voorstel van Di. A. McGregor en J. G. Steytler, wordt, na korte discussie,
besloten de Deputatie to ontvangen.

De tij d daarvoor zal later vastgesteld worden.
Boodsohap van De Moderator kondigt aan dat hij de drager is van een boodsehap van Zijn
zijn Exo. d e n Exeellentie, de Gouverneur-Generaal, die te kennen wenscht te geven dat hij (de
~:u~0~ Gouverneur-Generaal) do verrichtingen van de Synode met groote belangstelling

volgt, dat hij gaarna eene gelegenbeid had gezoeht om met de leden onzer Ver
gadering kennis to maken, doch dat hij door krankheid en zijn vertrek naar
Pretoria verhinderd is geworden dit te doen.

De Vergadering waardeort doze belangstelling van Zijn Majesteit’s Ver
tegenwoordiger.

Do Rechts Commissie levort haar Tweede Rapport in.Twoodo R a p -

port v d Reohts
Commissie.

TWEEDE RAPPORT
van de Rechtscommissie der Synode, 1915.

in verdere voortzetting liarer workzaamhedon
heoft uwe Co,nrnissie do ocr voorts als volgt te
adviseeren —

IL—Protest van Uude,ling H..J. vaiL Heerden,
van Crodock.

Ann ‘iwo Commissie is voorgelrgd eon protest,
geteokend door H. J. van Heerden, ouderling
van do gomeonte Cradoek. togon do zitting van
oudorling 0. Jordaan, a’s afgevaardigde dior go
meonto, in doze Synode. Voigens hot protest is
doze laatstgenoemde brooder dit jaar tot afgo
vaardigdo gokozen, en word do brooder van Beer
4 a in 11)14 a’s zoodanig gekozen. Daar flu,
volgens bewering Vflfl (len kiager, doze Synodo
“i~ anchrs is dan do Synode in 1914 samen

0 ‘0’) en da,rna uitgesteld, en daar do HE.
ssessor en de HE. Aetuarius geadviseord hob

bra, dat do porsonen in 1914 afgovaardigd, do
eigonlijko vertogenwoordigors der gomeonten ~ijn,

zoo rnaakt Nj nanspraak op zittiug in doze Synodo.
Noeh mid. Jordaan, nook do predikant van

Cradoek is tegenwoordig, zoodat uwo Conimissio
niet in do gelegonhoid geweest is gotuigenis over
do zaak to winnen. Indion do toedraeht dec
zaak juist in hot protest ,vordt voorgesteld, be
veolt uwe Commissio nan dat nail don brooder
van Heordon geantwoord worde, dat volgons
Artt. Si en 87 do afgevaordigden naar do Synode
door do korkoradon daartoe gekozen en van go.
loofsbriovon voorzien moeton zijn. Die afgevaa.r
digdo dus, die van do bodoelde eredentia1oi~
voorzien is, bewijzonde dat hij wettig van den
korkoraad gokozen en afgovaardigd is, moot door
do Synode air zoodanig wordon erkend on too
gelaten.

uI—ui sake Beschrijvingspunt 0.

teekend.
4

D;t boschrijvingspunt luidt —Met hot oog op
Art. S28 verkiaro do Synod~ of con togonwoordig
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zijnde lid van do vergadering buiten stemming hot vereischte minimum van twee-derden to vallen,
Lii yen Icon in tuchtzalcen. dam wordo bet ledental aangevuld. zooals annge

Tm overweging nemeude, dat cle belangon der geven in Art.
reehtspieging ‘ernstig gesehaad zouden kunuen
;vorden, indien loden ~vel tegenwoordig sUn en D. S. I3OTHA, Voorzitter.
aldus do vereisehte twee-derden ~vel uit maken, P. J. J. BOSHOFF’.
doch buiten steniming blijven, zoo bc.veelt u~~’e I). J. bE RflIARCHAND.
Commissie anti, dat do Synode besluite dat loden J. J. SCHOEMAN.
ecner vergadering, welko tot hot’ is geeonstitueerd, A. J. PIENAAR.
stemmen moeten, tonzij zij redenon kunnon op~ .1. P. KRIEL DE VILLIERS,
macmen, welke door de audere ]eden gegroud W. M. CELLtERS.
geacht ~vorden. Komt daardoor hot lcdental onder P. 0. J. METR1NG.

Protest van Oud. H. J. van fleerden van Cradocic. Protest v. Oud.

Be ‘Vergadenng keurt goed wat door de Recbtscommissie hier aanbevolen H. J. v. Heorden

wordt.
Bit geschiedt ook met wat de Commissie voorstelt in zake Beschrij vings- Stemming in

punt 9, dat luidt: Met bet oog op Art. 328 verkiare de Synode of een tegen- tuohtzaken.

woordig zijnde lid van de ‘Vergadering buiten stemming blijven kan in tueht
zaken.’

Ret besluit waartoe men hier gekomen is, zal in handen van de Commissie
van Revisie gesteld worden voor opname in het Wetboek.

Overgaande tot de behandeling van de Besebrijvingspunten, is aan de orde:
No. 19. Bit blijft overstaan.
No. 21, alsook No. 106, dat op dezelfde zaak betrekking heeft, blijven over

staan totdat bet Rapport van de Commissie van Revisie vóór de Vergadering
komt.

No. 22. Us. E. Dommisse leidt dit in, en stelt met Ds. P. J. A. de ViHiers
vóór, dat bet in handen van de Rechtseommissie zal gesteld worden.

Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Nos. 23 tot 27, die te laat ingekomen zijn, zullen overeenkomstig een besluit

in de tweede zitting genomen, aan het einde van de zittingen behandeld worden.
I.B. VERBAND MET ANDERE KERKEN.

Ter tafel komt bet Rapport van de Commissie voor het Vereenigd 11cr/c- Rapport van do

blad. Punt 2 handelt over Inteekenaren op de Kerkbode.” ~omm~be voor

Naar aanleiding hiervan vindt er eone breedvoerige diseussie plaats, en het 1CkbI~f~~1’hmn

volgende Voorstel wordt door Us. B. G. T.V[alan, gesecondeerd door Oud. E. J. J.
van der Horst, ingediend :—“ Be zaak van de hartelijke ondersteuning van bode door Ker

BE KERICB0DE “ door de Kerkeraden en leden van de gemeenten onzer Kerk keraden en le

worde prominent onder de aandaoht gebracbt in den Herderlijken Brief der tZ ergemeen

Synode.”
Be Redacteur van” BE KERKE0DE “ die intussehen in de Vergadering ge

komen is, geaft, op verzoek, inlichting op vragen hem gesteld in verband met
bet Kerkblad o.a. in zake de inteekeningsgelden, de aflevering van bet blad, enz.
Verder spreekt hij over het aantal inteekenaren, en de inteekeningsgelden, en
wijst op de buip die Kerkeraden in deze geven kunnen.

Os. C. H. Radloff ondersteund door Ds. C. V. Nel beeft nog bet volgende
voorstel :—“ Deze Vergadering dringt bij de versehillende Ringen aan, en door
de Ringen bij de Kerkeraden om zich te benaarstigen in bet verspreiden van

BE KERKB0DE,” en toe te zien dat de arme leden der gemeente bet blad gratis
in handen krijgen.”

Na de pauze neemt de Predikant van Joubertina, Os. P. J. Retief, zitting,
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en wordt ook de Geloofsbrief van .Jen afgevaardigde dier gemeente, Oud. J. S.
Kemp, ingediend, die daarop plaats neemt in de Vergadering.

Ret voorstel van Us. U. 0. Malan, vóór de pauze ingediend, wordt ter
stemming gebraeht en aangenomen, terwiji dat van Us. C. Fl. Radloff verworpen
wordt.

Punt 5. Wat door de Commissie bier voorgesteld worth neemt de Ver
gadering dadelijk aan.

• Punt 6. Ook hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Punt 7. Bat voorkomt onder de aanbevelingen van den Raad der Kerken,

blijft tot later overstaan, terwiji 8 reeds in handen van de Commissie over de
Fondsen gesteld is.

Be Commissie voor bet Verenigd Kerkblad oLtvangt den dank der Ver
gadering voor bet werk door haar gedaan.

D e Redacteur Be Vergadering betuigt, door het opstaan van de leden, hare instemming met
do K e r k- de benoeming van Us. 0. S. Malan tot Redakteur van het Verenigd Kerkblad.

e. Aan de orde is bet Rapport van den 4fçjevaardigde naar do Synode der N.H.

of C. Keric in Transvaal.
Baar de Afgevaardigde, Us. J. C. Reyneke, nog niet ter Vergadering ver

sohenen is, en er ook geen rapport ontvangen werd, gaat men over tot Hot
Rapport van den Ajgevaardigde naar do Synode der Nfl. Kerk in den 0. V.
Staat.

Afgevaardigde Be Afgevaardigde, Us. 0. J. Hugo, doet mondelings versiag van wat door
minE do O.V.S. hem gedaan is.
Afgevaardigdo Be Sbriba, als Afgevaardigde naar de Synode der Nfl. Kerk in Natal, leest
naar Natal. zijn rapport véór, dat met dank aangenomen wordt.

A anbevelingen Overgaande tot de Besohrijvingspunten onder I.B., komt vôôr de Vergade
van den Rand ring.
der Korken. No. 28 (a). Aanbevelingen van denRaad der Kerken, gedaan in zijne ver

gadering te Bloemfontein in Maart 1911. (Zie Bijiage.)
Legitimatie van A. In zalce Legitimatie enz. van Predilcanten:
Predikanten. I. Bit wordt dadelijk goedgekeurd.

II. Be Vergadering neemt dit na korte diseussie aan.
III. Ook dit wordt dadelijk aangenomen.
IV. Be Aetuarius maakt duidelijk dat paragraven 2 en 3 bier, eene toe

voeging zijn tot ~vat wij in onze wet hebben.
Na breedvoerige bespreking wordt een Voorstel, met een Amendement in

gediend, en de verdere bespreking van dit punt tot morgen uitgesteld.
V. Wordt dadelijk aangenomen, zoo ook

VI.
VII is nog onder behandeling als bet tijd is om te sluiten.
Be Voorzittei kondigt aan dat de Afgevaarthgde van de Transvaalsebe

Kerk de Vergadenng morgen oehtend zal toespreken
Afwezig zijn geweest: de Predikant en Oud. van Zwartland, de Pred. en

Owl, van Riebeek West, de Predikant van Merweville, en de Oudd. van Barr
dale, Kruisvallei, Goudini, Prins Albert, Murray, Stanford, Calvinia,
Stephens, Maitland. Be Oudd. van Burvanville, Fransoh Hoek, Laths:
Swellendam, Villiersdorp, Riversdal, en Albertinia, hebben geen g&

maakt van bet verlof hun gegeven om van c133g afwezig te zijn.
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Na het lezen van do Kiadnotulen door den Scriba, doet Ouderling J. P. K.
de Villiers bet dankgebed.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 2lsten October, 1915.

ZESBE ZITTING.

Donderdag, 21 October, 1915.

De Moderator laat zingen Ps. 25 : 2, en verzoekt Us. A. B. Cilliers bet gebed
te doen, waarna de Notulen gelezen, goedgekeurd, en onderteekend worden.

Us. J. G. Weber neemt voor de eerste rnaal zitting in do Vergadering.
Be Geloofsbrief van den Afgevaardigde van Montagu wordt ingediend, en

Oud. F. A. de Villiers (Secundus) neernt zijne plaats in.
Kenius g e v in ‘z

Us. H. E. du Plessis geeft kennis dat hij later de vraag stellen zal : Of van vraag re Sf

de afvaardiging naar eene Synodale Vergadering geldig is voor een Ringsver-~
gadering van dat jaar, in geval do Synode sine die wordt uitgesteld.”

Be Actuarius geeft nu antwoord op do vraag gisteren gedaan in zake het
ontstaan van den naarn onzer Kerk.

Bij de Commissie voor indeeling van Ringen wordt de naarn van Us. J. U.
Horak, uit den Ring van de Paarl, gevoegd. Afgevaardigde

van do NG of
De Afgevaardigde van do Synode der N.H. of G. 1(erlc in Transvaal, Us. H. icerk ~in

A. J. Louw, Actuarius Synodi, heeft nu de gelegenheid de groete zijner Kerk Transvaal.

tot ons over te brengen. Hij zegt dat bet bern eene zaak van geen geringe be
teekenis is hier als Afgevaardigde van zijne Kerk to staan ,en bare groete tot
•ons over te brengen. In fret jaar 1886 was hij ook lid van doze Vergadering.
Hij denkt aan de B.B. die toen do leiding van deze Vergadering op zich hadden,
en de brandende kwesties, die toen do aandacht bezig hielden. Hij geeft de
gesohiedenis van bet ontstaan van den naam der Kerk door bern vertegenwoor
digd: wijst er op dat onze belangen Mn zijn; wij zijn op elk gebied Mn. Voorts
spreekt bij over do Kerkevereeniging, en de biding Gods in do gesohiedenis
van ons yolk, en rnaakte ten slotte melding van eenige nieuwe ondernerningen
van de Kerk in Transvaal, o.a. de aanstelling van een spoorweg-arbeider, een
Zending Seoretaris, enz.

Op verzoek van den Moderator antwoordt Us. P. G. J. Meiring op do groete
tot ons overgebraobt. ‘t Ts born eon voorreoht de groete, namens onze Kerk, te
ontvangen. Hij heeft eenige van do aangenaarnste jaren zij nor bediening in
Transvaal doorgebraoht. Onze Kerk heeft drie doohters, de Kerken van Natal,
O.V. Staat, en Transvaal. Hij gooft zijne vreugde te kennen over do uitbreiding
van hot work des Heron aldaar, o.a. ook op zending-gebied. Hij dankt den
brooder voor zijne groete, en verzekert hem van onze voortdurende belangstelling
in zijne Kerk.

Be Vergadering zingt den Brooder en do Kerk door hem vertegenwoordigd
Ps. 134: 3 toe.

Overgaande tot do gewone werkzaambeden hoof t do Moderator editor vooraf
eene aankondiging in zake hot standbeeld van wijien Us. J. H. T-{ofrneyr, dat te
zien is in do werkwinkels van de heeren Cane en Zonen in doze stad.
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AIV. vdAan- No. 28 (a). Aanbevelinqen van den Raad der Ker/cen, gedaan in zijne ver
bevelingen v d gaderinq in Maart 1911.
Kand der Ker
ken ge~vijzigd. A.IV. I-Jet Amendement door Us. W. A. Joubert en den Assessor gisteren

ingediend is nu voor de Vergadering.
Ret is als volgt :—“ No. IV worde aangenomen met cle volgende wijziging:

klle woorden tussohen de woorden stukken der Leer “ en met Gods Woord
worden weggelaten, en in plaats daarvan worden gesteld de volgende woorden:
“ Verval in de Belijdenisschriften en Formulieren van Eenigheid, nam. do
Neclerlandsche Geloofsbrieven (Confessio Belgica) den Heidelbergsehen Gate
ohismus, en de Uordtsehe Leerregels, aangenomen door de Synode van Dordrecht
in de jaren 1618 en 1619.”

Ret Voorstel van Ps. U. G. Malan en Oud. C. M. Saayman ook gisteren in
gediend luidt: “ Na do woorden “ Gereforineerde Kerken “ worden ingevoegd

van Nederland, en door de Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika aangenomen.”
Na korte diseussie trekt Ds. U. 0. Malan zijn Voorstel terug ten gunste van

bet Amendeinent, dat nu als Voorstel dient, en door de Vergadering aangeno
men wordt.

VII. (a) en (b) worden dadelijic goedgekeurd.
Een Predikaut (c) Voordat de Vergadering tot de bebandeling van deze afdeeling overgaat
die eon seoulair stelt Us. U. P. van Huyssteen met Us. J. P. Wolbuter als Motie van Orde voor,

aan- dat de Pers bij de bespreking van wat bier vóórkomt, niet zal toegelaten

worden. -

Be Motie van Orde wordt niet aangenomen. -

Uaarop stelt Us. B. 0. Malan ondersteund door Us. U. J. Viljoen voor: In
sectie vii (c) van deze Aanbevelingen van den Raad der Kerken worden de
woorden van “ zonder verlof “ tot inag behouden “ geroyeerd.”

Aan de discussie nemen verder deel Ui. 0. Faustmann, de Assessor, Ui. R.
B. McDonald, C. R. Kotze, U. H. Cilliers, 0. J. Hugo, H. A. Lamprecht, P. K.
Albertijn, P. Bosboff, en de Oudd. van Paarl, Oost Londen, Clanwilliam, Vrij
burg, Ret Strand, en Amandelboom.

Onder de discussie komen de volgende Amendementen ter tafel :—

(a) Van den Assessor en Us. G. J. Hugo : “ Sectie (c) worde alzoo gewij
zigd dat zij luide (c) als hij een seculairarnbt of eene burgerlijke betrekking
aanvaardt.”

(b)Van Di. R. B. McDonald en 0. Murray: Dc Synode besluite dat een
Leeraar of Zendeling die eene seculaire betrekking wenscbt te aanvaarden, eerst
zijn ontslag zal nemen.”

Na de pauze worden nog de volgende Amendernenten ingediend
(a) Door Us. P. J. J. Boshoff en Oud. Ps. 0. A. Maeder: No. VII (c) van

deze Aanbevelingen worde aangenomen.”
(b) Door Di. F. X. Roome en P. J. Perold: “Aangezien de Aanbeveling

van den Raad der Kerken, alsook de Voorstellen nu ter tafel zulk eene ingrij pende
wetsverandering behelst, zoo stappe men nu van dit punt af.”

Als Motie van Orde stelt de Actuarius met Us. 0. J. du Plessis voor No. VII
Naar Belle corn- (c) worde naar eene Commissie verwezen.
missie verwezen Be Vergadering keurt dit goed.

VII (d). Na korte bespreking biervan stelt Us. J. C. Truter met Us. P. 0.
J. Meiring als Motie van Orde voor: “ VII (d) en alles wat verder volgt tot XII
worden naar dezelfde Commissie die VII (c) in behandeling zal nemen, verwezen,
ten einde de Vergadering met een beredeneerd Voorstel te dienen.”
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Bit wordt aangenomen, en de Commissie wordt als volgt samengesteld
“Be Assessor, Di. U. J. Hugo, D. 0-. Mala,n, U. J. Viljoen, 11. D. McDonald, 0-.
Murray, P. Bosboff, F. X. Roome, P. J. Perold, J. 0. Truter, P. 0. J. Meiring,
J-~. A. Lamprecht, 0. J. du Plessis, Oud. Us. 0. A. Maeder, en de Actuarius.”
B. Naarnlijst van beroepbare Fredilcanten en Froponenten. Naamlijst van

Met wat bier voorkomt vereenigt zich de Vergadering. beroepbare Pre

0. In za/ce het vieren van Dingaansdag. dikantenen

Dit is reeds door de Vergadering aangenomen bij de behandeling van het
Rapport van den Scriba der Synodale Commissie.

Us. F. X. Roome on Us. M. L. de Villiers stelt voor: Be Synode bevele aan
dat bij gelegenheid van Dingaansfeest eene collecte zal worden gehouden ten
beboeve van het Dingaansdag Nationale Ponds.”

Bit wordt echter la ter door den voorsteller teruggetrokken, die later de ge- Het vieren van

legenbeid liebben zal ii et een Voorstel tot de Vergadering te komen. Dingaansdag.

U. Synodate besluiten in za/ce Aanbevelinyen des Raads.
Ret bier aanbevolene wordt goedgekeurd, zoo ook wat onder Gen~eenschap

E. Ledentaal des Raads, voorkomt. pelijka kerkelij

F. Gemeenschappelij/ce Ker/celif/ce Normaalsc/iool. rhI~orn1aaI

Ret volgende Voorstel wordt door den Assessor met Us. F. X. Roome in
gediend: “Beze 3anbeveling van den Raad der Kerken worde tezamen met Aan
beveling A van 1913 over deze zaak, en met Beschrijvingspunten 54 en 55 voor
advies naar de Commissie over Opvoeding verwezen.”

Riermede vereenigt zich de Vergadering alsook met bet volgende Voorstel
van den Actuarius en Us. F. X. Roome: Al de Rapporten over Onderwijs (A en
B) onder IV van bet Schema worden verwezen naar de Oommissie over Op
voeding.”

No. 28 (b) der Beschrijvingspunten :—A an bevelinyen van den Raad der
Ker/cen in zijne Vergaderiny van 1913.(Zie Bijiage.)
B. Liederenbundel ten yebrui/ce van Kinderen.

Dit blij ft tot later overstaan.
C. Beroepen van Fredi/canten. Beroepen v a a

1-Tieronder wordt behandeld Beschrijvingspunt 107, dat ook ziet op dentijd Predikanten.

aan Predikanten gesteld om over een op hen uitgebrachte beroep te besluiten.
Be Commissie van Revisie rapporteert dat de Synode zich eerst uitspreken

moet over bet beginsel hier neergelegd.
Daarop stelde de Assessor met Ds. J. F. Botha vôôr: 0.2 der Aanbe

velingen van den Raad der Kerken worde aangenomen “; bet geen gesehied na
korte discussie.

Ds. J. C. Truter, de inzender van het Beschrijvingspunt (No. 107) stelt, na
toelicbting ervan, vôôr: “ Bat bet Beschrijvingspunt met verandering van de
woorden “ twee Zondagen “ in “ drie Zondagen,” zal worden aangenomen.”

Bit wordt gesecondeerd door Oud. S. W. Burger.
Us. P. 0. J. Meiring met Us. J. F. Botha heeft het volgende Voorstel:

0.1 worde, in zooverre thans op ons van toepassing, aangenomen, d.w.z. na
ontvangst van beroepsbrief hebbe de predikant één week tot overweging daar
van.”

Deze zaak is nog niet afgehandeld als bet tijd is om te adjourneeren.
Afwezig zijn geweest Us. S. W. Pienaar, en de Oudd. van Villiersdorp,

Prins Albert, Barrydale, Griquastad, en Catheart, laatstgenoemde twee wegens
krankbeid.
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Biddag orn re- De Voorzitter kondigt aan dat (Ic Biddag, waarom vroeger gevraagd is,
gen op den eersten Zondag in November eerstk. gebouden zal worden.

Be Kiadnotulen worden gelezen, en daarna het Dankgebed gedaan door Os.
J. C. Truter.

Geresurneerd en onderteekend op heden den 22sten October, 1915.

ZEVENDE ZITTING.

Vrijdag, 22 October, 1915.

Gez. 29: 2 wordt gezongen, waarna Ps. G. F. C. van Lingen in het gebed
vèôrgaat.

Be Notulen van de vorige zitting worden gelezen, goedgekeurd, en onder
teekend.

Aan Ps. G. J. Hugo wordt op zijn verzoek gelegenheid gegeven te ver
kiaren dat toen hij gisteren melding znaakte van bet feit dat de Redaeteur van

liE KERKE0DE” deel genomen had aan een eetmaal, den Minister van Op
voeding te Moorreesburg aangeboden, zijne gevolgtrekking niet eene juiste was.

Di. J. C. Reyneke en A. A. van der Lingen nemen voor de eerste maal
zitting.

De Geloofsbrieven worden ingediend van de Afgevaardigden van Venter
stad, Middelburg, Cradock, en Steynsburg, en Oudd. A. P. van den Heever,
B. E. Jordaan, G. J. Jordaan, en J. A.Bekker nemen hunne plaatsen in de
Vergadering in.

De Moderator benoemt de volgende tijdelike Commission :—

Coinmiss-ie over de Zending: Di. P. J. Pienaar, Z. J. de Beer, J. C. du
Plessis, C. Hofmeyr, C. H. Murray, J. W. L. Hofmeyr, M. Smuts, D. J. Malan,
en de Oudd. F. S. Malan, en B. A. Kuhn.

Conimissie over bet T/ieol. Semin’iriurn. : Di. H. J. L. du Toit, P. J. de
Vaal, G. J. Hugo, J. M. I-Iofmeyr, I. P. van Heerden, G. F. C. van Lingen, J.
P. Wolhuter, J. H. Malan, en Oudd. P. H. de Kook en J. P. Perold.

Commissie over de Normaul Sc/tool : Di. A. J. Pepler, F. X. Roome, G. E.
Rudman, J. A. van Blerk, M. S. Daneel, F. W. R. Gie, 0. Lategan, J. A. van
der Merwe, en Oudd. J. P. K. de Villiers en J. C. de Waal.

Commissie over Opvoeding: Di. A. M. McGregor, P. K. Albertijn, W. F.
P. Marais, A. B. Luckhoff, J. G. Steytler, B. J. Wessels, C. V. Nd, W. J.
Naude, en Oudd. P. van der Merwe en E. J. J. van der Horst.

Covimissie vow’ den Herdelij/cen Briej: Di. C. FT. Radloff, H. E. du Plessis,
en 0. J. du Plessis.

C. van Aanbevelingen van den Raad der Kerken in zijne Vergadering van
Maart, 1913, is nog vôôr de Vergadering.

Tijd gesteld bij Os. J. C. Truter vraagt en bekornt verlof de volgende wijziging aan zijn
boroeptng v a ji voorstel aau te brengen : “ C.1 worde, in zooverre thans op ons van toepassing,

aangenomen, d.w.z. na ontvangst van beroepsbrief hebbe de Predikant twee
weken tot overweging daarvan.”

Gesecondeerd door den Assessor wordt dit zijn voorstel nu bij de stemming
als aangenomen verklaard.

Be twee besluiten naar aanleiding van C. genomen zullen in handen van de
Commissie van Revisie gesteld worden.
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B. L’niversitcit Be Assessor licht wat itier gevraagd wordt toe, en stelt UniversiLeit.

daarna vôôr dat bet zal worden aangenomen. Dit wordt gesecondeerd door
Us. G. J. du Plessis.

Als Amendement heeft Ds. P. 0. J. Meiring met Oud. Us. 0. A. Maeder
bet volgende D. worde aangenomen met invoeging van deze woorden “ in
verband met de voorgestelde centrale doceerende Universiteit “ na aangezien.”

Ter stemming gebraeht vereenigt zich de Vergadering met bet Voorstel.
E. Reglernent voor de Commissie vooi’ het Kerlcblad. Reglomontvoor

(a) Toegelicht door Ds. P. 0. J. Meiring, wordt het op zijn voorstel, dat~
gesecondeerd wordt door den Aetuarius, aangenomen.

(b) Wordt dadelijk goedgekeurd.
P. Onze Getoofsgenooten in de Verstroonng. Geloofsgonoo

Be Vergadering keurt goed wat bier aanbevolen wordt. ng Ye. -

0. In zalce uitbetalingen door den Raad. Uitbotalingou

Baar No. 60 van bet Rapport van de Synodale Commissie, dat op deze door den Raad.

zaak ziet, reeds in banden van de Commissie over de Pondsen gegeven is, be
sluit de Vergadering ook wat onder deze afdeeling vôôrkomt in banden van de
zelfde Commissie te stellen.

No. 28 (c) van Beschrijvingspunten: Aanbevelingen van den Raod der
Kericen in Conferentie te Bloemfontein, Jan., 1915. (Zie Bijiage.)

II. Do Ker/celijice Situ~ttie Bit is reeds vroeger onder het Rapport van Do iCerkelijke
de Synodale Commissie afgehandeld en aangenomen. Situatie.

I. De Politic/ce Situatie Wat hieronder vôôrkomt wordt dadelijk door de
Vergadering goedgekeurd.

III. Het Standpunt onzer Ker/c let Standpunt

Be Assessor ondersteund door Us. B. P. van Huyssteen stelt vôbr : JJ~ onzer Kork.
worde goegekeurd.”

Di. D. 0. IVialan en P. J. de Vaal stellen daarop als Motie van Orde vôôr:
Be Synode besluite dat III van de Aanbevelingen van den Raad der Kerken,

1915, door de Vergadering voor kennisgeving worde aangenomen.”
Aan de bespreking van wat nu voor de Vergadering is nemen deel Di. P.

J. de Vaal, L. M. Kriel, J. H. Malan, C. H. Stulting, U. P. van Huyssteen,
B. J. Viljoen, 0. F. Paustmann, 0. J. Maiherbe, J. C. Reynelce, M. L. de
Villiers, II. Wilcocks, H. A. Lamprecht, P. J. Perold, en de Oudd. van Marais
burg, Strij denburg, en Hanover.

Na de pauze komen ter tafel de Geloofsbrieven van de Afgevaardigden van
Willowmore en Uniondale, en de B.B. Oudd. S. P. Schoeman en J. T. Honi
ball nemen zitting.

Be discussie van tie Motie van Orde, vôôr de pauze ingediend, wordt voort
gezet door Ds. H. E. du Plessis, waarna de Voorsteller repliceert.

Bij de stemming wordt de Motie van Orde aangenomen met 135 stemmen
ervoor, en 126 tegen.

Aanteekening dat zij in de minderbeid gestemd bebben wordt gevraagd
door de Predd. van Ladismith, Porterville, Riebeekskasteel, Riebeek West,
Zwartland, George, Salisbury, Maitland, Aurora, Warrenton, Karreedouw,
Hurnansdorp, en de Oudd. van Riebeekskasteel, Be Aar, Kingwilliamstown en
Maitland.



26

Overgaande tot do verdero Beschrijvingspunten, is aan do orde
Bp. 29. ro Vor- No. 29. Us. J. 0. du Plossis, namens den Ring van Quoonstown leidt bet
tegenwoordi- in, en stolt daarna, gesocondoord door Us. J. A. van Blork vôôr: Ret wordo

aan den Raad der Kerken opgodragen to corrospondooren met andero 0-eref.
op don R a ad Kerken in Zuid Afrika, die met ons dozeif do Formulieren van Eonighoid
dor Kerkon. houden, om to vernomon of zij gowillig zijn zich op den Raad dor Kerken to

laten vortegenwoordigon, en afgevaardigden naar onzo meerdere Korkolijke
Vergadermgon to zonden, ten oindo do zuster-groeten over to brongen.”

Us. 0. J. du Plessis met Us. E. Dommisso stelt daarop als Motie van Orde
voor: Be Vorgadering stappo af vande verdero besproking van No. 29.”

Do Motie van Ordo aangendrnen zijndo, wordt hot Beschrijvingspunt als
vorvallen verklaard.

Naar aanleiding van hot besluit ondor No. 14 van bet Rapport van de
Moderatuur, in de Derde Zitting gonomen, stelt Us. W. A. Joubert met Us. FT.
A. Lamprocht nu vôôr: Aangezien or onzokorheid bestond toon onlangs do
Gorof. Korkon in Nederland ons do hand van gonogonheid hobben willon toe
roikon in do noodiging aan onze Kork gezondon om zich op dorzolve Synode
to laton vortogenwoordigon, zoo bosluit do Vorgadering gozegdo biijk van geno
gonhoid to orkonnon, en haar to noodigon zich op onzo Synodalo Vorgadoring to
laton vortogonwoordigon.”

Ondor do bosproking van dit voorstol wordon do volgendo Amendomenton
ingodiond

(a) Boor Di. P. 0. J. Moiring en C. V. Nol: In goval or wodorom eono
uitnoodiging door do Modoratuur ontvangon wordt van do Gorof. Korkon in
Nodorland om onzo Kork op bare Synodo to doon vortogonwoordigon, zoo wordt
aan do Modoratuur opgodragon zuiks to laton gosebiodon zondor koston voor
onze Kork.”

(b) Door Us. U. J. Malan mot don Aetuarius: Do 1111. Synodo drago aan
don Raad der Korkon op om op zijno oorstvolgondo Vergadoring eono aan
bovoling to doon orntront do Korkon, die als zustor-Korkon door ons dionon
orkond to wordon.”

Do volgondo Motie van Ordo door Ds. G. J. Hugo on Oud. 0. A. Maode.r
ingodiond, nam. do Vergadering stappo van dozo zaak af” wordt aangonomon.

No. 30, dat ziot op hot liebtvaardig oponzotton, door andoro korkgonoot
rn~doworking sehappon, van do dour voor ontrouwo loden onzor Kork, wordt door don Seriba

andore Kerk- van don Ring van Burgorsdorp toogelieht, waarna Us. C. H. Murray mot Us. B.
~CbPO~ J~ Wossels voorstolt: “ Do Synodo bonoomo oono Cornmissio ton oindo andoro

ontrouwo Iodo~ korkgonootsehappon in Zuid Afrika to nadoron met hot oog op samonworking
dor Kork. in do handhaving van Korkolijko tueht.”

Ret bosluit dor Vorgadoring is: “ Do Modoratuur wordo govraagd haro
aandaeht to wij don aan wat door Bosehrijvingspunt 30 booogd wordt.”

No. 31 blijft, als to laat ontvangon, ovorstaan.
No. 32 blij ft ovorstaan tot Maandag.
No. 33 wordt door Us. F. X. Roomo, namons don Korkoraad van Kaapstad,

toruggotrokkon.
No. 34, dat roforoort naar uitdrukkingon in paragravon 3 on 4 van do

~i4~~ Huwolijks-Ordonantio wordt door don inzondor, Ds. D. Wilcoeks, toogolieht,
nantio. waarna Us. F. X. Roomo ondorstound door Us. D. Bosman hot volgondo Voorstol

indient :—“ Do zaak gonoemd in Bosehrijvingspunt 34 worde in handon dot
Modoratuur golaton om mot de Rogoring daarovor oon onderhoud to hobbon.”
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Be Vergadering keurt dit Voorstel goed.
No. 35. Ret gebruiken van afzonderlijke kellcjes in ~p1aats van gerneen- 3p 35. Afzons

schappelijke bekers bij de viering van het Heilig Avondmaal.” Toegelicbt door derlijke kelkje

Oud. J. P. de ViI1ier~ en Ds. Cu J. du Plessis is deze zaak nog vóór de Ver- bii I~et Avond

gadering als het tijd is voor het adjournement.
De Moderator kondigt aan dat het Versiag van de~ Algemene Zending Corn

missie op 2 November vôôr de Vergadering zal komen.
Besloten dat wij Maandagnamiddag e.k. te kwart over drie in plaats van te

drie ure zullen samenkornen.
Afwezig zijn geweest de Oudd. van Barrydale en Villiersdorp.
Be Scriba leest de Kiadnotulen, waarna Ouci. Ds. G. A. Maeder het Bank

gebed doet.
Geresurneerd en onderteekend op heden den 25sten October, 1915.

ACHTSTE ZITTING.

Maunday, 25 October, 1915.

Na het zingen van Gez. 22: 1, 3, en gebed door Ds. H. P. van der Merwe,
worden de Notulen van de vorige zitting geresumeerd en onderteekend.

Geloofsbrieven uit de gemeenten Kakamas, Elliot, en Indwe worden gelezen,
waaruit blijkt dat de Afgevaardigden die ter Vergaclering versehenen zijn,
nam.: Oudd. J. H. Conradie, J. L. Pretorius en P. W. van Ziji als zoodanig
wettig gekozen zijn.

Dr. W. P. Steenkamp neemt heden voor de eerste maal zitting.
Een schrijven van de Ci. Vereeniging, Kaapstad, ontvangen behelst eene Uitnoo diging

uitnoodiging aan de Leden der Synode om gebruik te maken van de leeskamers J. V.

en schritfkamers van .genoeinde Vereeniging.
Besloten deze uitnoodiging met dank aan te nemen.
Een schrijven van de Z.A. Nationale Zondagsschool Vereeniging hare be- Sohrijven van d.

langstelling in onze Vergadering betuigende en de wensch uitsprekende dat zij Z. A. Nationalo

op onze medewerking moge rekenen, in tie pogingen aangewend tot uitbreiding~
van het Koninkrijk des Heeren onder de jeugd in dit land.

Besloten dit schrijven met waardeering te erkennen.
Naar aanleiding van het besluit in verband met No. 11 der Bescbrijvings

punten benoemt de Moderator als Leden der Commissie: Di. J. C. Reyneke, C.
J. Hugo, D. P. van Huyssteen, 0. E. Rudman,G. J. du Plessis, H. E. du Plessis,
S. P. Malherbe, en A. 0. du Toit.

Oud. J. H. Conradie wordt gevoegd bij de Commissie over Arme Blanken.
No. 35 van de Beschrijvingspunten is weer voor de Vergadering. Aan de Afzonderlijko

bespreking er van nemen deel: Di. H. P. van der Merwe, P. J. J. Boshoff, P. J. kolkjos bij hot

de Vaal, 0. L: van Heerde, A. J. Pepler, D. H. Cilliers, 0. F. Faustmann, j~ P. Avondmaal.

Wolliuter, 0. J. Maiherbe, W. F. P. Marais, A. A. van der Lingen, de Assessor,
Ds. W. A. Joubert, en de Oudd. van Aurora, Amandelboom, Be Aar.

Het volgende Voorstel wordt door Di. P. J. J. Boshoff en A. 0. du Toit in- Besluit derVer

gediend :—“ Ret worde aan de discretie van Kerkeraden overgelaten welke van gadering.

de twee wijzen van Avondmaal-vieren in No. 35 genoemd in de gemeente ge
volgd zal worden; terwiji zeer groote omzichtigheid met het invoeren wordt aan
bevolen.”
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Us. G. L. van Heerde met den Oud. van Olanwilliam heeft bet volgende
amendement :—“ Be Synode doe geene aanbeveling in verband met No. 35.”

Ret Voorstel wordt besluit der Vergadering.
Gemengde ho - No. 32, dat bleef overstaan tot heden Maandag, en ziet op gemengde huwe
wollikon. lijken wordt door Ds. M. Smuts, namens den Ring van Clanwilliam, toegelieht,

die bet daarna, gesecondeerd door Us. J. A. Beyers, voorstelt.
Hierover spreken Di. F. X. Roome, W. J. Theron, A. 0. T. Schoevers, J.

A. Beyers, P. 1 J. Bosboff, J. H. Hugo, Dr. W. P. Steenkamp, P. J. Perold, J.
U. Horak, P. J. A. de Villiers, H. J. L. du Toit, U. Lategan, do Aetuarius, Us.
P. K. Albertijn, en de Oudd. van Clanwilliam, Be Rust, en Swellendam.

Ondertussohen komen de volgende Amendementen ter tafel
(a) Van Di. F. X. Roome en H. W. Geyer: “ Deze Vergadering kennis

dragende van huwelijken tusseben blanken en gekleurden, en tevens overtuigd
zijnde van de daaruit voortvloeiende onbeilzame gevolgen, geve hare’sterke af
keuring te kennen van zulke buwelijks verbindtenissen; en teneinde dit ter
kennis van Kerkeraden en gemeenteleden te brengen bevele zij aan dat dit haar
besluit in den Elerderlijken Brief zal worden opgenomen.”

(b) Van Us. H. J. L. du Toit en Oud. P. van der Merwe: “Met betrekking
tot No. 32 late de Synode bet bij de bespreking.”

Een Motie van Orde door Di. A. 0. T. Seboevers en S. P. Malberbe, nam.:
Be Vergadering stappe van de zaakaf” wordt dadelijk verworpen.

Bij de stemming wordt bet Voorstel aangenomen met 183 stemmen tegen 115
voor bet eerste Amendement.

Op Voorstel van den Seriba wordt aan de band gegeven dat bet in den
Herderlijken Brief zal worden vermeld dat de Vergadering hare ernstige aan
daoht gewijd heeft aan wat onder No. 32 voorkomt.

Be Afgevaardigde van de N.H. of 0. Kerk in Transvaal, die op vertrek
staat, dankt de Vergadering voor de ontvangst hem gegeven.

Na de pauze wordt het Rap port van den Afgevaardigde naar de Synode der
N.H. of 0. Kerk, Transvaal, gelezen, en met dank aangenomen.

Us. J. P. Kriel neemt voor do eerste maal zitting in de Vergadering.
Be. Oud. van Darling ontvangt verlof van afwezigbeid voor twee dagen

wegens krankheid in zijn huis.
Us. J. H. van Wijk sehrijft dat bij en de Afgevaardigde van Adelaide later

ter Vergadering verschijnen zullen.
Nos. 36 en 37 blijven, als te laat ontvangen, overstaan.

H No. 38—” Ret zingen van onze Psalmen en Gezangen op onze Zondags
~ scholen en aHe Cliristelijke Vereenigingen “—is aan de orde.
Gozangenopon- Vooraf eohter wordt No. 6 dat nog niet onder bespreking was, behandeld.
zoZondagsscho- .

ion, enz. Us. Z. J. de Beer lieht toe wat bier gevraagd wordt, en dient bet daarna als
Voorstel in.

Dit wordt gesecondeerd door Us. lvi. L. de Villiers.
Als Amendement stelt Us. E. Dommisse met Us. P. A. M. Brink het vol

gende voor :—“ Baar Prof. Jannaseb zijne talenten en krachten thans wijdt
aan onzen Psalm- en Gezang- Bundel waehte men op de vrueht van zijn
arbeid, en beloove hem onze huip in zijne pogingen.”

Er volgt nu eene lange diseussie.
Ter stemming gebraebt wordt bet Voorstel aangenomen.
Us. J. A. van Blerk geeft kennis van een Voorstel dat hij later indienen

zal in zake het verkopen van de Ps. en Gez. boeken nog op het Kerkekantoor.
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Us. E. 0. Malherbe zal later een Voorstel indienen in zake goschikte kinder
liederen en gelegenheids-gezangen.

Afwezig zijn geweest do Predd. van Vonterstad, Herbertsdale, Ladisnith,
McGregor, Klein Boetsap, en de Oudd. van Barrydale, Moorressburg, en Klein
Boetsap.

De Kiadnotulen gelezen zijnde, doet Us. U. Bosman daarna bet Uankgebed.
Geresumeerd en onderteekend 01) heden den 26sten October, 1915.

NEGENDE ZITTING.

Dinsdag, 26 October, 1915.

Do Moderator laat zingen Ps. 98: 1, en vraagt den Prod. van Albertinia
bet gebed to doen.

Do Notulen worden gelezen, goedgekeurd, en onderteekend.
Een schrijven wordt ontvangen van den Moderator van de Presbyteri- Groeto van do

aansche Kork do broedergroete ons toezendende met de bede dat de zegen van P~:s1~~riaan~
den Allerhoogste, en de Kracht des Heiligen Geestes op onze Vergadering rusten
moge.

Besloten dit schrijven met onzen innigen dank to erkennen.
Naar aanleiding van No. 6 der Beschrijvingspunten, gisteren in behande- Opdracht aan d.

ling genomen, stelt Us. P. 0. J. Meiring ondersteund door den Assessor vbôr : ~1a’
De Synode besluite dat in de uitvoering van de opdracht door de Commissie, wiizon.

waartoe in verband met No. 6 besloten is, zij voorgestelde wijzen zal aanvragen
en ontvangen van componisten zoowel buiten als in Zuid Afrika, gebruik zal
maken van bestaande verzamelingen, zooals “ Halleluj&” (de Villiers), en van
de Lange, en van Prof. Jannaseh, van tijd tot tijd de Kerk de gelegenheid
geven zal on over do door haar goedgekeurde wijzen te oordeelen, en bij do
volgende Synode rapport van haar werk te doen, wordende bet aan haar toe
gestaan on tot eene uitgaaf van £150 niet te bovengaande, over te gaan.”

Na korte diseussie wordt dit, zonder tegenstem, aangenomen.
No. 38—in zake de noodzakelijkheid van het zingen van onzo Psalmen en Hot zingon van

Gezangen op onze Zondagsscholen, en door alle Christelijke Vereenigingen in
verband met onze Kerk. Do Actuarius, die de zaak toolicht, stelt voor: “ Wat dagasoholen.
do Synodale Commissie hierontrent besloten heeft (zie No. 69 (a) van het Rap
port van de Synodale Commissie) word3 aangenomen.”

flit wordt gesocondeerd door Us. D. Marchand.
Als Amondement heeft Us. C. I-I. Radloff met den Oud. van Colesberg hot

volgende :—“ Do Synode wil dat in do Zondagssehool en bij Biduron onze
Psalmen on Gezangon niet verdrongon ziillon word en door “Kinderharp “ en

Halleluja “ liodoron, maar in allo godsdionst oefeningon altijd eono eerste
plaats innemen zullen.”

Na bosprelcing verwerpt do Vergadering bet Amondomont, en noomt hot
Voorstol net eone grooto meorderheid van stemmon aan.

Ter tafel komt nu B van do Aanbovolingen van don Raad dor Korkon,
1913.
Liederen-burtdel ten gebruilce van Kinde von, Lioderen . bi~n

Do Oud. van Wijnborg met don Oud. van Griquastad stelt voor: Wat de k~X~~c0
Raad dor Kerkon hier aanboveelt worde aangenomon.”
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Be volgende Amendementen worden daarop ingediend
(a) Door Ba. D. G. Malan en Vs. Z. J. de Beer: Be Synode drage het aan

bet Bestuur van de Z.A. Bijbelvereeniging 01), die de reebten op bet Halleluja
boek verkregen beeft, 0111 bij eene eventueele nieuwe uitgave van dezen Liederen
bundel de noodige verbeteringen erin te laten aanbrengen, en een grooter aanta].
onzer Psalmen en Gezangen erin op te nemen.”

(b) Boor Di. P. G. J. Meiring en E. 0. Maiherbe: Deze zaak worde uitge
steld, aangezien er waarsehijnlijkbeid bestaat dat een verbeterde en vergroote
Gezang-bundel onzer Kerk zal worden uitgegeven.”

(c) Boor Di. A. 0. du Toiten P. J. J. Boshoff: Be zaak van bet opstellen
van een Liederen-bundel voor Zondagssebolen, enz., wordt uitgesteld totdat de
Synode eerst de nieuwe zangwij zen zal hebben goedgekeurd. In den tussehen
tijd worde er eene Commissie aangesteld om zulk een Liederen-bundel lang
zamerband te verzamelen en gereed te maken om door eene volgende Synode te
worden aangenomen.”

Tweedo Amen- Na breedvoerige bespreking wordt bet tweede Amendement aangenomen
doment aango- met 140 stemmen tegen 45 voor bet Voorstel, 54 voor bet eerste Amendement, en
“omen. 34 voor Iaatste Amendement.

Ds. E. G. Malberbe geeft kennis van bet volgende Voorstel, dat bij later
indienen zal, nam. : —“ Met bet oog op de leemten in onzen Gezang-bundel worde
eene Commissie aangesteld, die belast zal zijn met bet verzamelen van gesehikte
Gezangen ter aanvulling van onzen Bundel. Deze Commissie zal meewerken
met de Commissie voor de verbeterde wijzen, en zal de verkregene Gezangen
van tij d tot tij d ter beoordeeling voorleggen aan de Synodale Commissie, en bij
de aanst. Synode rapport doen.”

Net Derde Rapport van de Rechtscommissie, waarin ook No. 39, tbans voor
de Vergadering, opgenomen is, wordt gelezen.

DERDE RAPPORT
van de Rechtscommissie der Synode, 1915.

Er sUn voider a an ii we (‘onn,,issie ter over—
woging do volgondo stukken voorgelogd, wan lop
zij als volgt wonse], t to advisceron —

1 V.— Busch jii a gsp en I

flit beschrijvingspun U luidt —“ Met hot oog op
Art. 379 vorklare do Synodo dnidelijk of hot hof,
dat tucht nit oofont, ook hot cenig hof is, dat van
straf ontheffon knit’’

in do w-otsartikelen nan Art. 379 voorafgaando
wordon do bostraffingsmidde]en genocind, welke
binnon tie maclit van den Ring gesteld ziju, om
op hoogleoravon, prodikonten, proponenten, Zen
dohngen, kerkeraadsledon on andoro korkolijko ho—
nmbten toe to passen. Tweo van die strafvarmon
worden in bedosid artikel herhaald, en hot govoig
nangewezen, hetwoik doze strafvormen ten aan
zion van do rochton van lidmaatschap van don
voroordeeldo noodivendig met zich brongon. On
,niddellijk daarop vorklaart hot tweodo dccl van
‘t artikel, dat nat doze i’eehten van hdmaatshcnp

w-elks ro ssort do voroordoolde nn zijno veroordee.
I ing Sal kunnon vorhuisd zijn. kumien worden
horsteld. Doze bepaling wordt dos beslist als
iii tzo ndermg h icr gcnoeind. in plants van hct
gewoon roehtsbeginscl to ,rre,.sp,tken, dat hot
hof, dat straf oplogt, hot renige hof is, dat ze
weor opheffon han, bevesligt doze beslist gomaakto
aitzondering sulks juist.

Op do vrnng ill hot bcsehrijvingspunt gosteld,
ndviseert uwe (‘om,nissio dus dnt do Synodo ant
woorde, dat hot liof, dat do tucht uitorfont, hot
conigo liof is, dot van straf n-ocr ontheffon han.

V.—lIijze tan hc,,iclehiiig be the ztichohi,,q to,, eeoc
gemc’cni” i’it (heelelt COO. laCe? duo ééa Ring.

Aan uwe Commissio is opgodragen em ann to
govIn welko boginselon in do wot nodergologd
dionon to worden toi nakoming in hot goval van
cone gomeonte geslicht ivordt uit deolon van go~
mconten, bohooronde tot moor dan één Rings
rossort.

nnngaat, zij ook door con andoron Ring, binnon Hot boginsol most duidolijk imitgosproken wor
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den in do wet, dat goon Ring bij de stichting
van nieuwe gomeonte do grensiijnen bepalen mag
binnen hot ressort van eon anderc-n Ring, zonder
raadpleging met en toestemming van den be
trokken Ring of Ringscommissio. Aan do Corn
‘aissie van Revjgjo w-orde opgodrngen eon wets
artikel in dozen zin in ons wetboek ann to
brengen.

Vi.—JIc,noiir to,, lUifli,,m thus (‘.0.

Ann ‘two Commissie is vnorgeiegd cello meinorie,
onderteekend door (10 broeders William fleas, R.
M. Truter en James R. fleas, die vorkiaren mccl’
dna twee honderd loden -van do gemeente Oudts
hoorn to vortegenw’oordigen. Zij gev~i to kennen
vernomea to hebben, dat do kerkeraad van
Oudtshoorn zich niet onderwei’pon kan,” ann
zekero uitspra.ak van do Ringseommissie in zake
cone klaeht tegen do nisehaffing van do Engelseho
dionston in die gemeonte; en zij verzoeken do
Synocle ]ieht to worpen 01) do zank of eon weg
nan to wijzen.’’

Hot is ‘live Commissie gobleken nit do stukken
nan haar voorgelegd en uit het gotnigenis van do
loden der bedoeldo Riagseoinnilssie aisook van do
tw’eo pretlikanton on den nfgovaardigden ouder
ling van On dtshoorn, dat do korkeraad in an—

koming an Art. 19 (1) gerogold heft, dat do
Engelseho diensten on do Engelsehe kiassen in do
Zoadagssehool, die vroegor in de gomoonto go
lioudea en toegolaten wordon, gestaakt zoudon
wordoa; dat hic-rtegen door zokere loden (icr
gemeente Nj den Ring is geklaagd geworden; dat
do R-ingseommi~sio daar tee pinatse hot noodig
onderzoek heoft ingesteld on op grond van hare
bovindingen uitspraak gedaan heft; dat sedert
doze nitspraak nog geene Ringsvergndering go
houdon is ten einde do iii Lspraak to overwegen
on goed to huron, zooals door Art. 386 ge~iseht.

Hoo’vcl hot ingezoadon sehrijven goon appèl in
den eigenlijken sin van hot woord heeton ken,
noch ook cone offieieele klaeht, zoo is nw-c Corn—
missic took van aordcol dat do Syaode njet in
behandeling van doze sank kan tred€n, aangezien
sulks eei’st voor den Ring dienen moot (Artt. 59,
386). Do mernorialisten wordcn du~ linac den Ring
veru-ezon.

D. S. I3OTHA, Voorsittor.
P. J. J. 13OSHOFF.
D. J. EL R. MARCIJAND. -

J. J. SCHOEMAN.
A. J. PIENAAR.
J. P. K11IEL DE VJITTERS.
W. M. CELLIERS.
P. U. J. MEIUTNG.

No. 7 van de Besc/irijvingspunten.
Op Voorstel van Di. Q. J. dii Plessis en J. S. Haumann wordt het advies

van de Reehtscommissie bier goedgekeurd.
- ‘Wijze van Handeling bif de stichting van eene gemeente nit deelen van

meer dan één Ring.
Ret hier aanbevolene wordt op Voorstel van Us. J. C. Truter met Us. E.

Bommisse aangenomen. -

No. 39. Menjorje van W. Deas e.a.
Be Assessor met Us. Z. J. de Beer stelt voor: Ret oorcleel van de Rechts

commissie worde goedgekeurd.”
Riermede vereenigt zich de Vergadering.
No. 40. Ret Boopen en Lidmaatscbap van kinderen van gemengde huwe

lijken—Ds. J. H. Hugo, vroeger lid van den Ring van Beaufort, lioht de zaak
toe, waarop Ds. lvi. S. Daneel ondersteund door Us. B. P. van Ruyssteen voor
stelt dat dit Beschrijvingspunt verwezen zal worden naar de Rechtscommissie.

Be Vergadering keurt dit Voorstel goed.
No. 41 is reeds afgehandeld.
No. 42 worth ook naar de Commissie van Revisie verwezen, nadat een

Motie van Orde om van dit punt af te stappen, verworpen was.
No. 43 vervalt omdat de inzender niet tegenwoordig is, en geen ander lid

der Vergadering bet overneemt (Art. 16 (17)).
No. 44. Be Assessor, die dit punt opgezonden heeft, spreekt ten gunste van

wat bier gevraagd wordt, en stelt daarna voor: “ Besobrijvingspunt 44 worde
aangenomen met bijvoeging dat dit besluit in den Herderlijken Brief worde
vermeld.

Welk hof tuclit
uitoefent.

Stichtingv. ceno
gemeento u i t
delen van meer
dan één Ring.

Meinorie v. W.
Deas en.

Kerkelijke inze
gening van hot
huwelijk.



32

Bit Beschrijvingspun.t is nog voor de Vergadering als men na de pauze
samenkomt.

Ds. B. J. le R. Marehand met Ds. Z. J. de Beer dient flu bet volgende
Amendement in :—“ Be Synode brenge voor de aandaeht van Kerkeraden, en
wel door middel van den Herdelijken Brief, de noodzakelijkheid van de Kerke
lijke inzegening van bet Huwelijk voor leden onzer Kerk.”

Ter stemming gebraeht wordt bet Voorstel met 136 stemmen t~gen 113 voor
bet Amendement aangenomen.

Lidmaats corti- No. 45, dat ziet op Iidmaatsehap, rechtcn aan bet lidrnaatscbap verbonden,
fioat;n~~eoht~ en bet aanvragen door den Kerkeraad van certifleaten of attestaten van in de
sohap vorbon- gemeente wonende lidmaten—wordt door den Actuarius toegelieht, die bet daarna
den, onz. voorstelt met de volgende wi,jziging in seetie (b) “ In plaats van “ kan hij al

daar als lidmaat niet worden aangemerkt “ komen de woorden” kan hij aldaar
zijne lidmaatsreobten niet genieten,” alsoolc de volgende wijziging in seetie (c)

In geval van verzuim zal de Kerkeraad alle pogingen in bet werk stellen on
lidmaten in de gemeente wonende te bewegen hunne certifleaten of attestatien
bij den Kerkeraad in te dienen.”

Bit wordt gesecondeerd door Oud. Os. G. A. Maeder.
Hierover spreken nog Oudd. W. lvi. Cellier en Ds. G. A. Maeder, en Di. J.

N. Geldenhuys, P. de Waal, H. A. Lamprecht, P. J. J. Boshoff, F. W. R. Gie,
J. B. Horak, P. G. J. Meiring, en de Assessor.

Bij de stemming wordén sectie (a) en sectie (b) zoals gewijzigd aangenomen,
terwiji in plaats van sectie (c) zooals gewijzigd, het volgende Amendement van
Di. P. de Waal en B. 0. Malan, nan. —“ In geval van verzuim van zes maan
den zal de Kerkeraad de certificaten of attestaten van de in de gemeente
wonende lidmaten mogen aanvragen,” met groote meerderheid van stemmen
door de Vergadering aangenomen wordt.

No. 46 vervalt door dat er niemand is orn het in te leiden of over te nemen.
De Commissie van Orde dient bet volgende Rapport in

RAPPORT
van de Commissie van Orde over stukken later ontvangen.

Do volgende sbukken zijn haar ter hand go
steM:—

1. Twce Boschrijvingspunten van eon lidmaat
der gomeente Wellington.

Doze sbukkon zijn niet ontvankelijk (Art. 83 a.).
2. Tweo hesluiten door den Ring van Kaapstad

op zijne jongsb gehoudone vergndering genornen,
do kwestie van “ Ouderdom van Toestemming”
rakende.

Do Aotuarius wenselit zo voor do Vergadoring
to brongen nan hot chide van hare zittingon. Be
Commissie beveelt ann dab dit sal gesehieden.

3. Verzoek van den heer 0. 0. Cillie van
Wellington, dat een plan sal worden beraamd
waardoor do loden dozer Vorgadering nader be
kend zullon worden met hot work nan onzo Doof
stommen en Bhindea Inrichting gednan.

Uwo Commissie meont dab dot stuk niet ont
vankelijk is. Bovendien komt do sank onzer In
riohtiug to Worecs~er, voor do Synode.

4. Verzoek van den Korkoraad van Amnndol
boom, dab do naam der gemeonte veranderd Sal
worden in ‘‘ lVifliston.’’

Do aanbeveling der Commissie is dat dit stuk
later sal ~vo~den behaadeld, indion do tijd zulks
toelnat.

5. Verzooksehrif t van oier lidmaten uit do go
rnoonto Horbertsdale om ondor do gemeento
Mosselbani to sorteeron. Aangozion dit stuk eon
apphl boholat beveolt uwo Commissie ann dat hot
in handon van do Rochtscommissie Sal gosteld
wordon.

6. Eon verzoek van “The Women’s Christian
Temperance Union of South Africa,” om den
twoodon Zondag in Novombcr elk joar, afgezon
dord to hobbon als con “ Matighoids Zondag.”

Do aanbevcling der Commissic is: doze sank to
bohandelon als bet vorslag van do Algemeeno
lending Commissie voor do vergadering komt,



7. Eon schrijven nit Amerika van “The World
Conference “ en ‘Faith and Order,” in zako het
houdon van cone Conferentie to: New York, in
Januari 19]6, ~vaarop bcsproken zal worden: “ De
wenschelijkhcid van do Organische Vereoniging
van al do Christelijke ICerken der Wereld,” en
vragende dat onze Kerk op die Conforentie ver
tegenwoordigd sal zijn.

8. Eon sehrijven van “ The Wesleyan Methodist
Church of South Africa,” in sake: “ Do viering
van hot lOD-jarig bestaan van Methodisme in Zuid
Afrika,” met het verzoek dat onze ICerk zich hi]
die viering sal laten vertegenwoordigen.

9. Eon schrijven va.n eenige Duitsche vriendon
in Kaapstad, waarin een beroep 01) oUze Kerk
wordt gedaan om ondersteirning voor inrichtingen
alsook familien dci’ Duitsehe Qemeonte.

33
10. Een sclirijven van do “ 1 A. Academie voor

Thai, Letteren en Kunst.”
Aangezien hot l3eschrijvingspnnt (No. 33), waar

naar gerefercerd wordt reeds teruggetrokken is,
zoo beveelt uwe Commissie nan dat dit schrijven
voor keunisgeviug sal ivorden ontvangen.

11. Eindelijk wil do Coroinissie nog aanbeveion
dat do Deputatie van ‘ The South African
People’s Union “ op Dinsdag den 2den November,
des morgeus to 11 nrc ontvangcn sal worden, en
die van hot Dritseh en Buitenlandseh Bijbelgenoot—
schap op denzeifden dag, des morgens to half
twaalf lire.

I). J. PIENAAR Azn.
J. P. VAN HEERDEN.
D. S. BOTHA.
I. F. A. DID VILLIERS.

Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, worden dadelijk goedgekeurd.
No. 7 wordt voor kennisgeving aangenomen.
No. 8. Be Vergadering besluit dat onze Kerk bij deze viering vertegen

woordigd zal worden. Be Moderatuur zal onzen vertegenWoordiger benoemen.
No. 9. Besloten dat het eene Aanbeveling der Synode zij, dat er in elke ge

meente onzer Kerk eene collecte zal gehouden worden, nog vôôr bet einde van
bet jaar.

Nos. 10 en 11 worden dadelijk goedgekeurd. Gelezen eene uitnoodiging
van den Principaal van de Landbouw School, Elsenburg, aan de Leden der
Synode om de Landbouwschool en Proefplaats te Elsenburg te bezoeken op
Zaterdag, 30 October eerstk.

De Vergadering neemt deze uitnoodiging met dank aan.
Afwezig zijn geweest de Oudd. van Barrydale, en Noorder Paarl, laatstge

noemde wegens krankheid.
Na het lezen van de Kiadnotulen wordt bet Dankgebed gedaan door Us. J.

A. van Blerk.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 27sten October, 1915.

TIENDE ZITTING.

Woemsdaq, 27 October, 1915.

Na bet zingen van Ps. 119: 17, en gebed door Us. A. G. du Toit, worden
de Notulen gelezen, goedgekeurd, en on derteekend.

Be Geloofsbrief van den Afgevaardigde van Nieuwoudtville wordt inge
diend, en de Br. Oud. J. H. L. Nel neemt plaats in de Vergadering.

Aan de orde is RET BR0EDERLIJK ONDERHOuD. Ret onderwerp voor dezen Broedorlijk On
derhoud.

dag is De Evangeize-bediening em het Gebed.
Be Voorzitter leest 1 Cor. iv: 1-5, Matth. xi: 1-15, en Luk. xi: 1-13, en

verzoekt daarna den eersten referent, Us. 0. Murray, het Onderwerp in te
leiden. Hij spreekt over: Dc plaats die het Gebed in de Evangelie-bediening
immeemt, er op wijzende dat God ons als mede-arbeiders noodig heeft, en daartoe
bier gesteld heeft. Be Heere Jezus kwam naar de aarde als Gods mede
arbeiclcr, en Rij sprak op Zijne beurt tot ons Gelijkerwijs Mij de Vader ge
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zonden heeft, zende Tic ook ulieden.” Voorts wijst de spreker op bet work
van den Ouderling in de gerneente, en do voorbereiding van den Leeraar en
zijn dienstwerk in de gemeente, en toont hij aan de plaats die bet gebed in al
onzen arbeid innemen moet. God beeft bet gebed in Zijn wereldplan opge
nomen, wij moeten toezien dat wij God hierin niet hinderen of ophouden.

Gez. 79: 5 wordt gezongen, waarna de tweede referent, Us. W. A. Joubert,
het woord heeft. Hij behandolt vooral de vraag: Wat zagen do Apostelen,
als toelcornstige arbeiders, in den Heere Jezus? “ Zijn antwoord is—Zij zagen
de waarde die de Heere Jezus hechtte aan do prediking van het Evangelie en
aan het gebed.

Daarna gaan eenige B.B. in bet gebed vôôr.
Be derde referent is Ds. P. Bosman. Hij spreekt over do zegeningen. die

volgen zullen als het gebed do roe/ito plaats in onze hediening inneem.t. Vooral
zullen wij God leeren kennen, en ook onszelven leeren kennen.

Be Voorzitter dankt deze Broeders voor de treffende woorden door hen uit
gosproken en in bet midden van de Vergadering neergelegd.

Nadat nog eonige broeders uit de V~rgadering aan do bespreking van de
onderwerpen hadden deelgenomen, wordt bet Broederlijk Onderhoud gesloten.

Nos. 47 en 49 der Beschrijvingspunten worden in handen van de Rechts
commissie gestold.

Daar do loden dor Synode heden namiddag de sluiting van de lessen aan
onze Theôl. Kweekschool te Stellenbosch zul]en bijwonen. is er geene namiddag
zitting.

Afwezig zijn geweest de Oudd. van Barrydale, Aurora, Robertson, Somer
set West, Noorder Paarl, en Niekerkshoop (laatstgenoemde twee wegens krank
heid), en do Predikanten van ETet Strand, Aurora, en Drie Anker Baai.

De Scriba best de Kiadnotulen, en na hot zingen van Gez. 77: 4, doet de
Assessor bet Dankgebed.

Geresumeerd en onderteekend, op heden den 28sten October, 1915.

ELEDE ZTTTING.

Donderdag 28 October, 1915.

Na bet zingen van Ps. 68 : 10, en gebed door Us. J. G. Steytier, worden
de Notulen van do laatste zitting geresumeerd en onderteekend.

Do Predikant van Jamestown, Ds. ‘W. L. Eaton, neomt voor de eerste maal
zitting.

Aan don brooder Oud. H. J. Burger wordt verbof gegevon wegons krankheid
naar huis terug to keeren. Daggoldon zullon hem worden botaald tot aanst.
Maandag avond.

Do Geloofsbrief van don Oud. van Adelaide wordt ingediond, waarna do
Afgovaardigde, Oud. W. S. J. Lombard zijno plaats inneomt.

Us. F. X. Roomo gooft kennis van bet volgendo Voorstol dat hij later in
dionon zal :—“ Do Synodo bevelo aan dat oene collocto gehouden zal wordon op
Dingaansdag ten behoove van de opvoeding van bohoeftige en verdienstelijke
jongelieden onzor Kork, vooral met hot oog op do gomeonten in Rhodesia, on
dat die collocte ovorhandigd zal worden aan hot Dingaans Comite in hot
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Kaapsehe Sehiereiland, om in overleg met eene Synodale Ciommissie, naar go-
lang van omstandigheden te worden besteed.

Aan de order is het Rapport van de Commissie voor /tet Toelatings Eoamen Rapport van do
tot de Opleidingssckool. (Zie Bijiage.)

Aan de bespreking van dit Rapport neinen deel: Ds. D. G. Malan, de As- Examon.
sessor, Di. P. Pienaar, D. J. Malan, W. A. Joubert, P. K. Albertijn, en F. W.
R. Gie.

Ds. D. 0-. Malan, gesecondeerd door Ds. J. 0-. Steytler, stelt voor De
Synode drage bet aan de Ouratoren van het Zending Instituut op om do voor
bereidende kias tot die Inriobting onder bun toezicht te nemen, dezelve op een
behoorlijken vasten voet te brengen, en voor dit doel eene son niet to boven
gaande £250 per jaar uit de Fondsen cler genoemde Inriebting te mogen be
steden.”

Eene Motie van Orde door Di. F. W. R. Gie en D. J. Malan ingediend, en
luidende: De behandeling van dit Rapport blijve overstaan totdat het Rapport
van de Ouratoren over de Opleidingssehool voor de Vergadering is.”

Bit Iaatste wordt door de Vergadering aangenomen.
Gelezen wordt nu het Versiag van de Commissie voor het Bijbelkennis Bijbolkonnis

Kramen. Examon.
Aan de bespreking hiervan nemen deel: Di. J. 0. Steytler, 0. J. Hugo, A.

J. Pepler, J. C. Reyneke, A. M. McGregor, M. Smuts, W. J. Naude, en Oudd.
J. J. Sehoeman en E. J. J. van der Horst.

Ps. 0. J. Hugo met Ds. J. D. Horak stelt voor: De Commissie voor het
Bijbelkennis Examen worde afgesehaft.”

De Voorzitter rege.lt dit Voorstel buiten do orde, zijnde bet in strijd met
Art. 84 (2), waarna bet volgende Voorstel van Di. J. 0. Steytler en A. M.
McGregor aangenomen wordt, nam :—“ flat aan de Commissie voor ‘t Bijbel
kennis Examen opgedragen worde bare Examens zoo in te richten dat zij eene
toets vormen zullen van bet Bijbel- en Leerstellig Onderwijs op onze sobolen
gegeven.”

Hiermede is het Rapport afgehandeld en do Commissie ontvangt den dank
tier Vergadering voor haar work.

Ret Rapport van de Commissie voor Speciale Boangeliepredilcing (Bijiage
20) wordt gelezen en behandeld.

2. Ret bezoeken van gemeenten onzer Kerk: De Vergadering verblijdt
zich over wat hier gerapporteerd wordt.

3. Do gemeenten in Rhodesia: Ps. F. X. Roome ondersteund door Us. W.
A. Joubert dient het volgende Voorstel in :—“ De Vergadering stelle to book
bare waardeering van de diensten door Dr. D. F. Malan aan de Kerk bewezen
door zijri bezoek in de gemeenten van Rhodesia.”

Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
4. Speciale arbeid door Ds. J. R. Albertijn, Sr., in de gemeenten van

onze Kerk en in die van de zuster Kerken—De Vergadering keurt goed wat
bier door de Commissie gevraagd wordt, en besluit den br. Albertijn schriftelijk
te verzekeren van hare hooge waardeering van bet werk door hem gedaan.

5. In verhand hiermede worden Beschrijvingspunten 86, 90, en 91 in be
handeling genomen, alsook het Versiag van de (Yommissie voor do Bearbeiding
van Troepen. (Bijiage 27.)

Besproken worth wat in dit Versiag voorlcomt in zake do zending van Us.
P. J. J. Rossouw als garnizoen-prediker der NO-. Kerk naar D.Z.W. Afrika,
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Ook wordt een brief van Vs. Rossouw ontvangen, aan de Vergadering voor
gelezen, wa~rop de Assessor met Vs. M. Smuts voorstelt: “ De brief van V5. B.
J. J. Rossouw worde aan de Commissie, die hem tot garnizoen-prediker heeft
aangesteld, overhandigd, om daarmede naar bevind van zaken te handelen.”

Be Vergadering neemt dit Voorstel aan.
Geestelijko be- Be Assessor, ondersteund door den Soriba, stelt verder voor : “ Bescbrij

~ vingspunt 91 worde aangenomen met de bijvoeging dat in geval personen van
do perken onzer onze Kerk buiten de perken onzer Kerk gezonden worden, de behartiging hunner
Kerk. geestelijke belangen opgedragen zal zijn aan de Commissie voor Speciale Evan

gelieprediking.”
Gebod met hot Na de pauze worth de volgende Motie van Orde, ingediend door Ds. J. A.
~x~g °~?a,~’°o’~ van Blerk, dadelijk aangenomen :—“ Deze H.E. Vergadering zondere heden
Hoogleeraar. namiddag vôbr de sluiting 15 minuten af tot het gebed met bet cog op de

kiezing van een Hoogleeraar voor de Theol. Kweekschool beden avond.”
Di. J. H. Malan en P. H. van Huyssteen geven sehriftelijk hunnen reden

te kennen waarorn zij in xle minderheid gestemd bebben, toen de Motie van Orde
in zake de Besluiten van de Bloemfonteinsehe Conferentie in Jan., 1915, ter
stemming gebracht werd.

Besloten dat het stuk als bijiage in do Acta zal worden opgenomen.
Het Voorstel van den Assessor vôbr de pauze ingediend is nog voor de Ver

gadering, en wordt nu, nadat nog Di. 0-. J. du Plessis, F. X. Roome, C. H.
Murray, P. J. J. Boshoff, en Oud. Ds. 0-. A. Maeder aan de bespreking ervan
badden deel genomen, door de Vergadering goedgekeurd.

Do Verdeai- Ret volgende Voorstel, komende van Di. P. 0-. J. Meiring en Oud. A. J.
gings-kampon. Pienaar, nam.: “Ret worde aan de Moderatuur opgedragen om met de bevoegde

autoriteiten in correspondentie te treden met bet doel zoo mogelijk te verbin
deren dat de Verdedigingsmaeht-kampen nabij de grootere steden der Unie aan
gelegd zullen worden,” wordt dadelijk met algemeene stemmen aangenomen.

Riermede zijn Besehrijvingspunten 86, 90, en 91 afgehandeld.
Nadat de Vergadering ook nog hare instemming betoond heeft met wat

onder 6 van dit Rapport voorkomt, brengt zij baren dank toe aan de leden van
de Commissie voor bet werk door haargedaan.

Ter tafel komt flu het Versiag van de Zuid-A/i-ilcaansche Bijbelvereeniginq
(Bijiage 14).

Het gratis verspreiden van Bijbels, Psalm en Gezang-boeken, en andere
boeken.

Be Vergadering geeft hare blij dschap te kennen over, en spreekt
hare waardeering uit van hetgeen door de Vereeniging on dit gebied is gedaan.

Hot drukken on Het drukken en verspreiden van zending lectuur: Hierbij wordt gelezen
~ D. HI. 5 (pag. 70) van het Verslag van de Algemeene Zending Commissie.

Be Vergadering wijdt ook hare aandacht aan bet Finantieel Versiag van de
Vereeniging.

Na eene breedvoerige discussie waarbij de Secretaris der Z.A. Bijbelsver
eenigfng, die in de Vergadering tegenwoordig is, de Leden met de noodige in
formatie dient, is bet Verslag flog vôôr do Vergadering als het tijd is om te
adjourneeren.

Afwezig zijn geweest de Oudd. van Robertson en Aurora, en de Pred. vail
Philipstown, Iaatstgenoemde wegens krankheid.

Be Kiadnotulen gelezen zijnde, doet Vs. A. J. van Wijk hot Dankgebed.
Uer@sumeercl en onderteekencj op beden den 29sten October, 1915.
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TWAALFDE ZITTING.

J7rijdag, 29 October, 1915.

De Moderator laat zingen Gez. 1: 4, en vraagt Ds. J. S. Raumann in het
gebed vôôr te gaan.

Be Notulen worden geresumeerd en onderbeekend.
De Afgevaardigde van Alexandria, Oud. J. A. van Rooyen, vraagt en be

komt verlof naar huis terug te keeren, wegens ziekte in zijn buis.
Een schrijven wordt ontvangen van den Seriba Synodi der Nfl. Kerk in Re Afçevaa~

den O.V. Staat beriehtende dat de Afgevaardigde dier Kerk naar onze Synode~ den

verliinderd is te komen en onze Synode Gods zegen toebiddende.
Een telegram van de Kerk van Natal ontvangen berieht dat Ds. 0. M.

Pelissier de Afgevaardigde van de Kerk in Natal is, om de groete dier Kerk tot
ons over te brengen.

2esloten wordt de groete en zegenbede der Syriode, per telegram, aan de G r a a t
Vergadering van den Vrouwen Zending Bond te Wellington te zenden. V~Z•E. Congres.

Ret Rapport van de Z.A. Bijbelvereeniging is weer vôôr de Vergadering. IA. Bijbelvar

Us. J. A. Beyers ondersteund door Us. 0. J. Hugo dient het volgende coniging.

Voorstel in :—“ Ret zij eene opdraeht aan het Bestuur voortaan eene grootere
verseheidenheid boeken, gesehikt voor verspreiding in onze gemeenten, voorradig
te hebben, en zoo goedkoop mogelijk verkrijgbaar te stellen.”

Bit wordt door de Vergadering aangenomen.
Baarop komt ter tafel een Voorstel, door Di. 0. L. van Reerde en P. 0. J. Colportouren in

verband met doMeiring, van den volgenden inhoud: Ret Bestuur van de Z.A. Bijbelvereeni- zs. Bijbolver

ging worde aanbevolen één of meer Colporteuren aan te stellen ten einde Bijbels, eornglng.

Gezangboeken, en ander godsdienstig leetuur in de gemeenten te verspreiden.”
De Organiseerende Zending Seeretans, die tegenwoordig is, deelt, op ver

zoek der Vergadering, zijne ondervindingen in deze mede, en beveelt de zaak der
boekverspreiding zeer hartelijk bij de Synode aan.

Be Vergadering neemt daarna bet Voorstel met algemeene stemmen aan.
Ook bet volgende Voorstel door Oud. J. H. Conradie en Us. J. 0. Steytler: Winstenverlies

“ Be Synode bevele aan dat de Z.A. Bijbelvereeniging voortaan bij baar gewoon Rekening door

Rapport een Winst en Verlies rekening bij den Balans-Staat voegen zal,” wordt
met algemeene stemmen aangenomen.

Voorts komt er ter tafel een Voorstel ingediend door Di. P. G. J. Meiring Publicatie 03m-

en E. Bommisse luidende als yolgt :—“ Be Synode drage het aan het Bestuur
van de Z.A. Bijbelvereeniging op om in overl~g met den Algemeenen Zending
Seeretaris eene Publieatie Commissie uit zijn ledental en uit anderen aan te
stellen, die, finaneieel gesteund door de Vereeniging, belast zal zijn ons yolk met
gezonde ehristelijke leetuur te helpen voorzien. Be Commissie zal ver
antwoordelijk zijn aan bet Bestuur der Vereeniging.”

Na korte diseussie wordt ook dit Voorstel besluit der Vergadering.
Be Oudd. van Kakamas, Caledon, en Clanwilliam worden benoemd om een

onderhoud te hebben met den Seeretaris in zake bet finaneieel Verslag, en dan
rapport te doen aan de Vergadering. -

Bs. R. W. Geyer met den Oud. van Somerset West stelt verder vàôr: “ Beze
Vergadering meent dat de Winst- en Verlies Rekening van de Z.A. Bijbelver
eeniging in bet vervolg ook gesteld moet worden in handen van de Commissie
over de Fondsen tijdens iedere Vergadering van de Synode.”
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Nadat ook dit Voorstel aangenomen is, ontvangen de leden van bet Bestaur
den dank der Vergadering voor bet werk door ben gedaan.

Ter tafel komt flu bet Rapport van de Commissie over Beschrijviugspunt
11.

VERSLAG
van de Commissie over

LJwe Canirnissie hoeft dit besehrijvingspunt in
overweging genomen en wenseht aan to bevalen —

1. Dat aan do Heagleoraren reeht van nitting,
fiat adviseerende steal, in (10 Synodo gegeven ml
warden, en v-el oni do volgendo redenen —

a. Omdat doardoor onzo K~veeksehool in nauwere
aanraking met onzo Kerk gebracht ml
warden en do band tusselwn doze beide
nauwer sal worden toegehaald, waar do
Hoagleoraren en do vertegenwoordigers der
gemeenten teza.men in de Synode zitten.

h. Omdat do Hoogleeraren de Synode in moor
dan cone zaak van dienst kunnen zijn,
vooral in de bespreking van theologisehe
en andere vraagstukken, die do leer der
Kerk rnken.

c. Omdat, met het oog op de practisohe vorming
van do toekomstige evangeliedienaren, hot
voor do Hoogleeraren van w-aarde han zijn

Beschrijvingspunt No. II

in do Synode in aanraking to komen met
zoovele belangrijke vraagstukken van bet
gemeentelijk leven.

2. Aangozien do Zaakgelastigde onzer Kerk
telkens ingeroepen kan warden wanneer zaken,
(lie betrekking hebben op xliii Departement, onder
behandeling komen, heeft do Cammissie geene vrij
moodigheid aan do bevelon dat hij in de Synode
sitting sal hebben.

Met verschnldigden eerbied, noonien wU ails,

Uw Dw. Dienaren, loden der Commissie,
.J. C. REYNEKE.
0. J. HUGO (met voarbehoud).
D. P. VAN HUIJSSTEEN.
0. IlL RUDMAN.
0. J. flU PLESSIS (met voarbehoud).
H. IlL DU PLESSIS.
S. P. MALHERBE.
A. 0. flU TOTT.

Recht van sit- 1. Recbt van zitting aan Hoogleeraren—Oud. Ds. G. A. Maeder met Ds. J.
tmga Iloog- P. Kriel stelt voor “ Wat de Commissie bier adviseert worde goedgekeurd.”

Hierover spreken nu Ds. J. C. Reyneke, de Scriba, Di B. P. van Huyssteen,
A. G. du Toit, C. H. Murray, G. J. Hugo, F. X. Roome, J. B. Horak, G. E.
Rudman, G. J. du Plessis, de Actuarius, Di. H. W. Geyer, J. F. Botha, C. H.
Radloff, en Oudd. J. J. Scbcseman, C. M. Saayman, en Ds. G. A. Maeder.

Onder die discussie komt het volgende Amendement van Bs. H. W. G-eyer
en Oud. G. Venter ter tafel: Deze Vergadering wenscbt onder de aandacht
van onze H. E. Professoren aan bet Theol. Seminarium te brengen een besluit
genomen op eene vorige Synodale Vergadering, hun bet recbt gevende zitting
in de Vergadering te nemen met adviseerende stem.”

Bij de stemming wordt bet Amendement verworpen, en verklaart de Ver
gadering zich ook tegen bet Voorstel, met 144 tegen 96 stemmen, zoodat de aan
beveling van de Commissie onder dit boofd niet wordt aangenoxnen.

Rooht van sit- 2. Zitting aan den Zaakgelastigde—Op voorstel van Di. J. lvi. Hofmeyr
ting nan den en D. Bosman vereenigt zich de Vergadering met bet gevoelen door de Corn
Aaakgelastigde. r~ilssie bier uitgesproken.

Be Afgevaardigde van de Kerk van Natal zal (D.V.) Maandag e.k. des
morgens te 10 ure, de groete zijner Kerk tot ons overbrengen. Be Pred. van
Riversdal zal repliceeren.

Besloten wordt een telegram van gelukwensching te zenden aan den H.E.
Professor de Vos, zijnde deze tie jaardag zijner geboorte.
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Uwo Conimissie heeft do inoeilijko zaak van do In
doeling der Ringon ovorwogen en hosloten hot volgon
de voor uwe aandacht to brengen:—

1. Dat au do aanname van beschrijvingspunten 2
on 20 niet kan aanbevelon.

2. Dat au, naar aanleiding van besehrujvingspun
ton 3 en 4, in overlog met oenige B B. van do betrok
kene gemeenton, en na do Spoorweg Kaart to hebbon
geraadpleegd, de volgendo aanbovolingen wonseht ~o
deen
(a) Dat eon niouwe Ring gevorind zal wordon on

der den naam van don Ring van Uitonhage be
staande nit do gemoonten
Uitonhage, Humansdorp, Knysna, Aloxandria.
Uniondalo, Karroodouw, Patorson, Port Eliza
beth, Joubertina.

(b) Dat do Ring van Graaff-Reinot an! bestaan nit
de gomoonton
Graaff-Roinot, Willowmoro, Penrston, Janson
yule, Abordoon, N. Bethseda, Stoytlorville, Riot

(o) Dat do Ring van George zal bestaan nit do go
moonten
George, Prince Albert, Mossolbaai, Ladisniith,
Oudtsheorn, Calitzdorp, Do Rust, Herold, Do
Hoop, Herbertsdale.

(d) flat de fling van Swollondam onvorandord bIijve
met uitzondering van do gemoento Ladisniith,
die liii den Ring van Goorgo govoegd wordt.

(e) Dat do Ring van ClanwiUlam onvorandord huijve
met uitzondoring van do gomoonton Piketborg,
Aurora en Redolinghuis die bij don Ring van
do Paarl zullen govoegd worden, Portorvullo bij

den Ring van Tulbagh, en Ainandolboorn bij
den Ring van Beaufort.

If) Dat or eon nieuwo Ring govormil zal worden on
der don naam van den Ring vail Britstown be
staando uit do Geineenten
Britstown, Prioska, Kenhardt, Strijdenburg,
Vosburg, Gibeon, Mona, Niekorkshoop, Kaka
mas en Do Aar.

Ig) flat do Ring van Boaufort zal bostaan nit do go
meenten
Beaufort, Richmond, Victoria West, Frasor
burg, Murraysburg, Carnarvon, Amandolboom.
Loxton, Merweviflo.

(h) Ten slotte wenscht awe Commissio or op to wij
zen, zonder eene aanbeveling to doon, dat de
vraag ontstaan is in den Ring van Du Toitspan
of do gemoonton in Rhodesia niet tot eon af
zendorlijken Ring zullon kunnen gevorind won
don.

Met heogaohting,

Uwe B B. in Chnistus,

H. J. L. DU Torr.
P. J. PIENAAR.
D. J. VILJOEN, (met voorbehoud.)
C. V. NEL, (met voorbohoud.)
M. SMUTS.
M. JOOSTE.
G. L. VAN HEERDE.
C. GRUNDLINGH (nietvoorbehoud)
S. G. STEYTLER.

2. us. C. V. Nel ‘net Oud. C. M. Saayman heeft het volgende Voorstel
Dc Ring van Graaff-Reinet blijve onveranderd.”

Daarop worden do volgende -Amendementen ingediend
(a) Door Di. D. J. Viljoen en A. B. Cilliers: Do Ringen

Reinet en George blijven onveranderd, behalve dat Mosselbaai en
bij den Ring van Swellendam gevoegd worden.”

b~ Moderator kondigt aan dat de keuze van eon Professor aan onze Theol.
KWeeksehool gevallen is op Us. J. du Plessis, BA., RU.

Na de pauze komt het Rapport van de Commissie tot indeeling der Rinyen Niouwe Indee

vôôr de Vergadering. ling d. Ringen.

RAPPORT

van de Commissie tot indeeling der Ringen.

bron.

1. Bp. 2. : Dit wordt met toestemming der Vergadering teruggetrokken.
Bp. 20 : Naar aanleiding hiervan stelt Us. A. B. Cilliers met Us. J. H.

Malan vôôr: Bp. 20 worde door do Synode goedgekeurd, en Ladismith blijVe
bij den Ring van Swellendain.”

Do Vergadering neemt dit Voorstel met groote meerderheid van stemmen
aan.

van (*raaff
Herbertsdale
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(b) Door Bs. J. A. Beyers en Oud. van Uniondale: “ De Ringen van Graaff
Reinet en George blijven onveranderd.”

Be Vergadering vereenigt zich met bet Voorstel.
Baarop stellen lij. C. V. Nel en J. A. Beyers vôbr: “ Be Ring van George

blij ye onveranderd.”
Als Amendement stelt Bs. B. J. Viljoen met Ds. A. B. Cilliers daarop vbôr:

Be Ring van George blijve onveranderd behalve dat Mosselbaai en Herberts
dale bij den Ring van Swellendam gevoegd worden.”

Ret Amendement wordt besluit der Vergadering.
Riermede is wat onder 2 (a), (b), (c), (d) van het Rapport vôôrkomt afge

handeld.
(e) Oud. Bs. 0. A. Maeder stelt vôôr: “ Wat de Commissie bier aanbe

veelt worde aangenomen.”
Bit wordt gesecondeerd door Bs. G. J. du Plessis.
Baarop worden als Amendementen ingediend:
(a) Boor Ds. M. Jooste en Oud. S. W. Burger: “Be Ring van Clanwilliam

blijve onveranderd.”
(b) Boor Oud. B. A. Kuhn en Bs. R. Feenstra: “Be Ring van Clanwilliam

blijve veranderd, doch Amandelboom worde gevoeg bij den Ring van Beaufort.”
Bit Iaatste Amendement wordt door de Vergadering aangenomen.
(J) Bs. C. V. Nel ondersteund door Ds. 0. L. van Reerde beeft bet volgende

Voorstel :—“ Be aanbeveling van de Commissie worde aangenomen, met uit
lating van de gemeenten Gibeon en Mona.”

Als Amendement wordt voorgesteld door Bi. A. A. van Sohalkwijk en E.
Bommisse: “ Be gemeente van Be Aar blijve onder den Ring van Colesberg
sorteeren.”

Ret Amendement wordt aangenomen.
Boor den Assessor wordt er op gewezen dat Gibeon en Mona nog niet bij

onze Kerk ingelijfd zijn. Baarop stelt de Aetuanius met Bs. B~ Bosman
vbôr: “ Gibeon en Mona zullen staan onder toezicbt van den Ring van Bnits
town.”

Riermede vereenigt zich de Vergadening.
(g) Op Voorstel van Oud. Bs. 0. A. Maeder en Bs. 0. J. du Plessis wordt

wat de Qommissie hier aanbeveelt, dadelijk aangenomen.
(h) Rieromtrent wordt aisnog geen besluit genomen.

Volmaohtaand. Be Assessor met den Actuarius stelt nu vôôr: “ Baar de Ringen van Stel
~?rte&eflwoo~- lenbosoh en Britstown nieuwe Ringen zijn, worde aan de vertegenwoordigers
nieuw-~estichto van de gemeenten dier Ringen volmacht gegeven om tijdelijke Voorzitters en
Ringen. Scnibas te kiezen, die volgens de eischen der wet de oproeping tot de gewone

Vergadeningen zullen doen, en bepalen zullen waar en wanneer de respectieve
Ringen vergaderen zullen.”

Bit wordt met algemeene stemmen aangenomen, waarna de Commissie den
dank den Vergadening ontvangt voor het werk door baar vernicht.

Venlof wordt gegeven aan den Oud. van Laingsburg om naar huis terug te
keeren.

Afwezig zijn geweest de Oudd. van Aurora en Rerold, en de Predd. van
Aurora, Stockenstrom, Philipstown, laatst genoemde wegens krankheid.

Na bet lezen der Kiadnotulen wordt bet Dankgebed door Bs. J. P. Wolbuter
gedaan.

Geresumeerd en onderteekend op heden den Isten November, 1915.
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DERTIENBE ZITTING.

Maandag, 1 November, 1915.

Na het zingen van Gez. 156: 1, gaat Oud. F. B. Hugo in bet gebed vôôr.
Be Notulen van de vorige zitting worden gelezen, goedgekeurd, en onder

teekend.
Us. M. C. Mostert geeft kennis dat hij om Revisie vragen zal van de be

sluiten Vrijdag 1.1 in zake de indeeling der Ringen genomen.
Oud. W. D. Snijman ontvangt verlof orn Vrijdag e.k. naar huis terug te

keeren.
De Moderator kondigt aan dat bet Broederlijk Onderboud Woensdag e.k.

in de Groote Kerk gebouden zal worden.
Be Afgevaardigde van de Kerk in Natal, Ds. G. M. Pelissier, brengt nu de Afgovaardigdo

groete zijner Kerk over. Hij dankt onze Kerk voor de gelegenheid aan de Kerk~ Keik

door hem vertegenwoordigd, gegeven, een Afgevaardigde naar onze Synode te
zenden, en verblijdt zich dat de Moeder-Kerk van tijd tot tijd een Afgevaar
digde uit haar midden met bare groete naar de Synode van de Kerk in Natal
zendt. Hij verzekert ons wat wij bier besluiten van belang is voor cie doebter
Kerken, vooral voor de Kerk in Natal. Hoewel de Kerk door bern vertegen
woordigd some met vele eigenaardige nioeilijkbeden te kampen beeft, kon hij
ecbter op bet een en ander door zijne Kerk, o.a. op Zending gebied, de be
arbeiding van leden der Kerk langs den spoorweg, enz. gedaan, wijzen. Nog
manic verzekert liij onze Synode van de hooge waardeering van en belangstel
ling in bare werkzaamheden door zijne Kerk.

Us. J. C. Truter geeft namens onze Kerk antwoord op de groète. Hij zegt
wij danken den Heer voor de liefdeband, die er tusseben de moeder en bare kleine
doebter, in Natal, bestaat. Hij past op de Kerk van Natal toe bet woord aan
den Engel der gemeente die in Philadelphia is: Gij bebt kleine kraeht en gij
bebt Mijn Woord bewaard.” Hij eindigt door den afgevaardigden Broeder de
verzekering te geven van onze liefde tot de Kerk in Natal.

Be Vergadering zingt den Broeder, en de Kerk door hem vertegenwoordigd,
Ps. 134: 3 toe.

Overgaande tot behandeling van de Beschrijvingspunten, stelt de Seriba
met Us. B. G. Malan vôbr: “ Bat No. 96 in handen gesteld zal worden van de
Commissie van Revisie.”

Hiermede vereenigt zieb de Vergadering.
No. 97 is nu aan de orde. Us. W. J. Naude, als inzender, liebt bet toe, en Wi ~ gekozen

stelt daarna vôôr: Be Synode keurt de beginselen vervat in het Besehrijvings- moeten worden

punt goed, en verwijst bet naar de Commissie van Revisie ten einde de Kerkewet ~~1~6’~r” d.

zoodanig te veranderen dat tot Kerkeraadsleden gekozen moeten worden erkende
vbôrstanders van de openbare godsdienst, en dat mannen die leden zijn van
licharnen, die in den geest strijdig zijn met onze Kerk b.~. Vrijmetselarij, en vrijmetselarij.

die hunne kinderen naar Roomsehe seholen zenden, met mogen verkozen
worden.”

Geseeondeerd door Oud. E. J. J. van der Horst nemen daarna aan de dis
eussie deel: Di. G. F. C. van Lingen, L.M. Kriel, 0. Murray, C. V. Nel, M. L.
de Villiers, de Assessor, de Aetuarius, Di. Z. J. de Beer, A. A. van der Lingen,
B. H. Cilliers, P. K. Albertijn, J. P. van Huyssteen, P. Stroebel, 0. F. Faust-
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mann, J. B. Horak, P. Bosboff, en de Oudd. van Colesberg, Steytlerville, Vrij
burg, De Rust, Oost Londen, Aliwal Noord, Lady Grey, Beaufort West, Laings
burg, en George.

Een Motie van Orde door de Oudd. van Amandelboom en Prieska.: “ Be
Synode stappe van dit Bescbrijvingspunt af “ wordt verworpen, en de volgende
Amendementen worden ingediend

(a) Door Di. A. A. van der Lingen en B. J. Wessels: “ In verband met de
kiezing tot leden van den Kerkeraad Nijve de Wet onveranderd.”

(b) Door Ds. J. P. van Huyssteen met Ds. B. H. ()illiers: flat geen Vrij
metselaar als Kerkeraadslid mag gekozen worden.”

(c) Door Ds. J. B. Horak ondersteund door Ds. P. J. J. Bosboff: “ Naar
aanleithng van de discussie over de Vrijmetselarij benoeme de Vergadering eene
Commissie die onderzoek instellen zal naar de grondbeginselen der Vrijrnetse
J.arij, en de volgende Synode adviseeren zal of eeu Vrijmetseiaar een geschikte
persoon is om als Kerkeraadslid te dienen.”

Bosluit. Ter stemming gebracht worden de tweede en derde Amendementen verwor
pen, en bet eerste Amendernent met 111 stemmen, tegen 108 voor bet Voorstel,
aangenomen.

Na de pauze stelt Ds. A. M. McGregor als onbestreden Motie voor : Ret
besluit heden morgen genomen in zake Beschrijvingspunt 97 zal geenszins ge
interpreteerd worden als zou het de Vrijmetselarij of bet dienen van Vrijmetse
laars op Kerkeraden, goed keuren.”

De Vergadering neemt deze Motie met algemeene stemmen aan.
Motio v. Orde. Be volgende Motie van Orde wordt door Ds. P. G. J. Meiring met Oud. C.

M. Saayman ingediend: “Ret worde aan de Commissie van Orde opgedragen
om het onafgedane werk, zooals vervat in bet Schema van Werkzaamheden, te
overwegen, en den nog beschikbaren tijd der Synode zoo te verdeelen dat aan
elk deel van bet nog te verrichten werk een tijdruirnte worde aangewezen, ten
einde.te verhinderen dat, wegens gebrek aan tijd, helangrijke vraagstukken aan
bet einde onbehandel.d gelaten worden.”

Be Vergadering verklaart zich hiertegen met 106 tegen 105 stemmen.
Afgovaardigde Een schrijven wordt ontvangen van den Scriba van de Commissie over de
~;~1 Zending onder Israel, verlof vragende een afgevaardigde te mogen zenden naar
Israel. onze Synode in belang van genoemde Zending. Verlof wordt toegestaan.

Be Oud. van Catheart ontvangt verlof, wegens krankheid heden avond
naar huis terug te keeren.

No. 98 van de Beschrijvingspuuten blijft oversto.an totdat bet Rapport van
de Spoorweg-Zending Commissie behandeld wordt.

Dionsttijd van No. 99—in zake verandering van Art. 18 (17) a—Ds. M. S. Daneel namens
°“ den Kerkeraad van Victoria West licht bet toe, en stelt bet, gesecondeerd door

Ps. 0. J. Hugo, vôôr.
Aan de bespreking van ([it Voorstel nemen deel de Oudd. van flitenbage,

Hanover, King William’s Town, Be Rust, Stellenbosch, Simonstad, Sutherland,
Swellendarn, Vrijburg, en Di. 0. J. Hugo, B. H. Cilliers, P. Boshoff, A. 0. du
Toit, A. J. Pepler, A. B. Cilhiers, en de Assessor.

Be volgende Amendementen komen ter tafel
(a) Van den Oud. van King William’s Town, met dien van Loxton: “ Aan

de H.E. Vergadering worde opgedragen No. 99 als volgt aan te nemen: “ Be
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diensttijd van elken Ouderlingen en Diaken is bepaald op twee achtereenvolgende
jaren, waarna bij niet weder herkiesbaar zal zijn, dan na ten minste één jaar
buiten dienst te zijn geweest.’

(b) Van Di. A. B. Cilliers en C. H. Stulting Art. 18 (17) bhjve onver
anderd.”

Ret eerste Amendernent wordt verworpen en het laatste aangenomen met
159 stemmen tegen 99 op bet Voorstel uitgebraeht.

No. 100—Na toelichting door Ds. J. H. Malan, den inzender, wordt door hem
bet volgende Voorstel ingediend Ter gesehikter plaatse in ons Wetboek
worde opgenomen een nieuw artikel luidende als volgt: Ret worde verstaan
dat bet deelnemen aan openbare wereidsebe vermaken, als daar zijn komedies,
danspartijen, drinkgelagen, de renbaan, en dergelijke, alsook omkooping, onbe
staanbaar zijn met de ehristelijke belij denis, en iemand onbevoegd maken om
als lid des Kerkeraads te dienen.’

Bit wordt gesecondeerd door den Oud. van Ladismith.
Nadat Di. D. J. Malan, G. J. du Plessis, P. K. Albertijn, P. G. J. Meiring,

D. Marehand, en de Oudd. van Strijdenburg, Vrijburg, en Flumansdorp aan de
bespreking hadden deelgenomen, worth, nadat een Motie van Orde, orn van de
zaak af te stappen, verworpen was, bet volgende Amendement door Di. M. G.
Potgieter en C. J. Liebenberg ingediend, aangenomen :—“ Aangezien in bet
Wetboek reeds genoegzame voorziening is gemaakt tegen de euvelen in Besebrij
vingspunt 100 genoemd zoo late de Vergadering bet bij de bespreking.”

Afwezig zijn geweest de Predd. van Ceres, Vrijburg, Dutoitspan, Steyns
burg, Mafeking, en Aurora, en de Oudd. van Wijnberg, Napier, Aurora, Robert
son, en Paarl, laatstgenoemde wegens krankheid.

Be Kladnotuleu gelezen zijnde wordt bet Dankgebed gedaan door den
Ouderling van Nieuw Bethesda.

Geresumeerd en onderteekend op beden den 2den November, 1915.

VEERTIENDE ZITTING.

Diusdag, 2 November, 1915.

Gez. 154: 2 wordt gezongen, en het gebed wordt gedaan door den Pred. van
Colesberg.

Be Notulen van de vorige zitting worden geresumeerd en onderteekend.
Op eene vraag door Ds. J. H. Malan met bet oog op het besluit gisteren,

naar aanleiding van Besebrijvingspunt 100 genomen, antwoordt de Voorzitter
dat men handelen moet volgens wat in de wet en door ons Avondmaals-formu
her in deze neergelegd is.

Be Actuarius wijst er op dat daar t op gisteren gesprokene jehijnbaar.
een verkeerden indruk heeft gelaten, bet noodig is te zeggen dat gevallen van
wangedrag zooals genoemd tot de zeldzaamheden bebooren, daar onze Ouder
lingen in den regel godvrucbtige mannen zijn.

Verlof van afwezigheid na Vrijdag o.k. tot bet eind der zittingen, door den
Oud. van Moorreesburg gevraagd, wordt toegestaan.

Verder wordt verlof gegeven aan Oud. M. H. van Niekerk om Donderdag
e.k. naar huis terug te keeren.
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Een telegram wordt gelezen van Os. Knobel van Hartebeestfontein, der Ver
gadering Gods zegen toebiddende, en melding makende van gezegende regens
die gevallen zijn. -

Rapport van do Itet Rapport van de Algomeene Zending Commissie (Bijiage 28) is vôàr de
Algoi Ceflo ei~ Vergadering.

g om Aan den Aig. Zending Secretaris, den Organiseerenden Zending Secre

tans, Os. James Murray, van Nyasaland, en den Eerw. Dekker, die tegen
woordig zijn, worden eereplaatsen in de Vergadening aangewezen.

Deputatie V. do lie Assessor stelt vôôr dat No. 19 onder 11. Aanbevelingen, nam. “ dat twee
Zonding Kerk. afgevaardigden van de Zending-Kerk als deputatie door de Synode ontvangen

zullen worden, wanneer de zaak den Binnenlandsche Zending besproken wordt.”
Hiermede vereenigt zich de Vergadening.

Aanstollingvan Baar echter één der twee afgevaardigden nog niet tegenwoordig is, blijft
Ds.A.I?. Louw A van bet Rapport Binnenlandsche Zending, tot later overstaan.
rende J~c~r Naar aanleiding van ‘vat in bet Rapport vôôrkomt onder: Inleidin.g geeft

de Vergadening hare blijdschap te kennen over wat orntrent” geopende deuren
vermeld wordt, en hecht zij ook hare goedkeuring aan de nanstelling van Os.
A. F. Louw tot Organiseerenden Zending Secretaris.

Daar deze Br. tegenwoordig is, deelt hij, op verzoek der Vergadering, mede
op welke wijze bij zijn werk doet.
B. Buitenlandsohe Zending Bezuiden do Zambesi.

Gelezen wordt wat de Commissie rapporteert in zake 1. Zendingraad, 2.
Vooruitgang van het werk, 3. Stofberg Gedenkschool.

Deputatie v. do Te 11 ure stelt de Scriba aan den Moderator vôôr eene Deputatie van de
Z.A. Matighoids Z.A. Matigheids Unie bier ter stede. Senator T. L. Schreiner bet woord voeren
Unio. de wees namens de Deputatie op het groote doel door de Temperance Union

beoogd, en de bulp die onze Kerk verleenen kan bij dit haar streven. Hij
wordt gevolgd door Archdeacon Brook en Dr. McClure.

Be Moderator repliceert en deelt aan de Beputatie mede dat deze zaak door
middel van bet Rapport van de Aig. Zen ding Commissie vôôr de Vergadering
komt, en bare ernstige overweging erlangen zal.

Deputatiov.hot Nadat deze B.B. vertrokken waren, maakt eene andere Beputatie, die van
Britsoh- en Bui- bet Britsch- en Buitenl. Bijbelgenootschap, ingeleid door den Actuarius, hare
te~l.~Biibol~o- opwachting. Be beer Earp die onze Vergadering toespreekt, deelt aan haar

mede wat door bet Genootschap, door hem vertegenwoordigd, gedaan wordt,
en boeveel men verschuldigd is aan de predikanten en leden der N.G. Kerk in
dit nuttig en zeer belangrijk werk. Na hem spreekt de WelEerw. Heer Russell.
Hij neemt de gelegenheid waar om de Leden dezer Vergadering uit te noodigen
bet Depot van bet Genootschap een bezoek te brengen, wijst voorts op bet
groote doel in bet verspreiden van Gods Woord, en wenscht der Vergadering
Gods zegem en leiding toe.

Be Pred. van Brie Anker Baai geeft namens de Vergadering antwoord,
en wijst qp wat ook wij met bet oog op ons zendingwerk in Midden Afrika aan
bet Genootschap verschuldigd zijn. alsook op wat bet Genootschap reeds voor
ons yolk geweest is. Hij wenscht de B.B. Gods zegen toe.

Deputatio ~. d. Te 12 nre verscbijnt er nog eene Deputatie, en wel van den Raad der Evan
Raad dor Evan- gelische Kerken in bet Kaapsche Schiereiland. Door den Scniba aan den Mode
gelisohe Kerken rator voorgesteld, brengt zij bij monde van den WelEerw. Heer G. B. A. Ger

denerhare groete over, en wijst er op dat de Kerken van Christus onder de ver
schillende Genootschappen noodig hebben Conferentie, Co-operatie, en Federatie.
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Na hem spreokt nog de Eerw. Perry, waarop Us. D. J. le R. Marchand, namens
onze Vergadering, repliceert. “ ‘t Is ons,” zegt hij, “ niot alleen aangenaam,
maar ook van groote beteekenis eene Beputatie bestaande uit vertegonwoordigers
van versehillende Genootschappen hier te ontvangen. ‘t Is een teekon van een
heid. Be liofde tot eenen Heiland is eene van do vole oponbaringen van de ware
eenheid.”

Aan hot oinde van zijn repliok geeft hij aan do Deputatie de verzokering
dat wij het werk door hare loden gedaan met belangstolling gadeslaan.

Na do pauze gaat de Vorgadoring over tot behandeling van de Aanbevolin
gon, aan het einde van het Rapport der Aig. Zonding Conimissie, die betrek
king hebbon op do Stofberg Gederikschool.

No. 13 van die Aanbevolingen wordt dadelijk goodgokeurci. £2000 bijeen tobrengen v o o r
No. 14 ziet op de Constitutie van de Stofberg Gedenkschool. eon geboirw aan

Genoemde Constitutio (Aanhangsel II) wordt gelezen, en door de Vergade- do Stofberg Gedonkechool.
ring goedgokeurd. Constitutie V. d.

No. 21. Volmacht aan den Voorzitter van hot Bostuur orn do noodigo docu- Stofberg Ge -denksehool.
menten te teokenen. Volmacbt a. d.

Do Vorgadering verleent de gevraagde volmaeht. Voorzitter v. h.Bestuur om do
Verder spreken over wat hier omtrent de Stofberg gedonkschool gorappor- noodigo do k u -

teerd wordt: Oudd. 0. Jordaan, Eorw. A. A. Louw, W. lvi. Cellier, D. J. Schoe- mouton to teekonen.
man, C. M. Saayman, en Di. J. 0. Steytler, H. P. van der Merwe, F. X. Roome,
N. H. Theunissen, W. J. Theron, J. P. van Huysstoen, J. W. L. Hofmeyr, J.
lvi. Hofmeyr, M. L. do Villiors, J. C~ Reynoke, J. F. Marais, do Assessor, on Us.
A. 0. du Toit.

Ds. J. C. Reynoko met Oud. D. J. Schooman stolt vôôr: “Doze H.E. Ver- Dank ann DsA. M. Hofmyor
gadering spreke hare hooge waardering uit van het groot en heerlijk work dat en zijne helpers.

gedaan wordt door Ds. A. M. Hofmeyr, B.A., Hoofd van do Stofberg Gedenk
school, en zijno helpers, on bidt bun Gods rijkston zegen toe op hun work.”

Dit wordt met algemoene stemmen aangenomen.
B.4. Saulspoort.—De Vorgadering geeft hare waardeering to kennen van Snuispoort—hotgesohenk d o o r

hot geschonk van do plaats Saulspoortdoor wijien Ds. H. Gonin aan onze Kork wijien D s. IT.

golaton. Gonin.

Do Scriba zal dit per brief aan do nagolatone ochtgonoote van den Broodor
moedoolon.

Ponsioen nan d.5. Mabioskraal.-.—Do Vorgadoring kourt good wat do Commissio in zako weduwe van br.

ponsioen aan do weduwe van don br. Roux bosloten heeft. Roux,—Mabios
kraal.6. Mochudio.-—Do Moderator goeft aan do band, en daarop stolt Ds. A. 0. Deolneming en

du Toit met Ds. ~vV. A. Joubort voor: “ Do Synode gove aan kapitoin Linchwo waardeoring a.

do vorzokoring van hare deelnoming in zijn vorlies, zondo hare grooto on ver- Kapt. Linehwe.

wittige hem voorts dat zij zijn hulp on ondorsteuning van hot zondingwork Waardeoring v.
ondor zijn yolk zoor op prijs stelt. Vordor sproko do Vorgadoring ook hare het work van

hooge waardooring uit van hot work door Mej. Rotiof zoovolo jaren ondor groote M e ~. Retief—Moehudie.
moeilijkhedon verricht, on biddo haar Gods verdero onderstouning too.”

Do Vergadoring noonit dit Voorstol aan.
Eon vordor Voorstol door Us. U. 0. Malan on Oud. A. J. Pionaar ingodiond, vorzook aan Ii.

on luidonde als volgt :—“ Doze Synode drago hot aan do Aig. Zond. Commissio Departement v.Onderwijs I n

op om aan to dringen bij hot Department van Ondorwijs van Bochuanaland om Beobuanaland.
aan zijn Inspoctours opdracht to govon bij do inspoctle van do scholen op do
zonding statios dor N.G. Kerk ook on bovonal kennis to nemen van do zaalc van
godsdionst onderwij s,” wordt ook aangonomon.
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8. Zoutpansberg.—Be Vergadering maakt met waardeering melding van
bet werk door wijien de B.B. zendelingen Stefanus Hofmeyr en Alexander
McKidd gedaan.

9 en 10. Masbonaland en Bearbeiding der Blanken.—Dit deel van bet Rap
port is nog vôôr de Vergadering als het tijd is om te adjourneeren.

Telegram van Daar bericht ontvangen wordt dat de moeder van IVIej. Combrink, eene
~ werkster te Morgenster, gestorven is, besluit de Vergadering een telegram van

deelneming aan onze zuster in bet zendingveld te zenden.
Afwezig zijn geweest de Predd. van Mafeking, Steynsburg, en Aurora, en

de Oudd. van Napier en Aurora.
Be Kiadnotulen gelezen zijnde wordt bet Dankgebed door 1)s. G. J. Hugo

gedaan.
Geresurneerd en onderteekend op heclen den 3den November, 1915.

VIJFTIENBE ZITTING.

Woensdag, 3 November, 1915.

Be Moderator laat zingen Ps. 72: 6, 11, en vraagt daarna den Assessor in
bet gebed vèôr te gaan.

Be Notulen van de laatste zitting worden gelezen goedgekeurd, •en onder
teekend.

Be Voorzitter benoemt tot Commissie om de Reis- en Bag gelden der leden
te berekenen: Di. P. J. A. de Villiers, J. J. Aokermann, en J. G. Weber.

Zending flag. Volgens besluit is deze dag afgezon derd tot een Zending Dag.
Be eerste Referent is de H.E. Professor Marais. Hij spreekt een openings

woord over Het Kon in/cr-if/c Gods.
Be Vergadering zingt daarna Gez. 151: 6.
Be tweede spreker is de Eerw. A. A. Louw van Morgenster, en zijn onder

werp: Ons Zending wer/c in Mashonaland.
Baarop gaan eenige broeders vôôr in bet gebed.
Nadat Gez. 147: 2 gezongen was, spreekt Br. A. Murray over: Het Geeste

hf/c Leven en de Zendin.g.
Gez. 81 : 5 wordt gezongen, en eenige broeders nemen deel aan het gebed.
De Moderator dankt de Broeders, die ons toegesproken bebben, en de Ver

gadering zingt den ouden vader Murray Ps. 134: 3 toe.
Na de pauze is bet eerste Onderwerp : De T7erhouding van onze Ker/c tot

het Kleurhing Vraagstu/c.
Vooraf wordt gezongen Ps. 25: 2, waarna de Eerw.. H. Bekker bet oñder

werp inleidt.
Be Voorzitter laat zingen Gez. 77: 3.
Be tweede Referent is Bs. A. C. Murray. Hij spreekt over : Be Strijd

tussc/ten het Christendom en het Heidendom in Nyasaland.
Nadat deze broeder gesproken heeft zingt de Vergadering Gez. 152: 6.
Be derde spreker is Us. A. G. du Toit, die tot onderwerp heeft Indruic

den van een Bezoelcer naar Nyasahand.
Na hem spreken nog Oud. Ps. 0. A. Maeder, Us. J. C, Reyneke, en de

Broeder Marais, van Wellington.
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Gedurende de zitting worden de volgende telegrammen ontvangen :—Van
den Br. van cler Westhuizen, van Somerset Strand, der Vergadering Gods
zegen toewensdbende, en van onzen spoorweg zendeling, der Vergadering Gods

• zegen en leiding op dezen Zending Bag toebiddende.
Met een kort woord door den Voorzitter, die zijne blijdsebap te kennen

geeft dat wij ook de Docenten van onze Opleidingssehool vandaag in ons midden
hadden, en den dank der Vergadering toebrengt aan de B.B. die bet woord

• hebben gevoerd, wordt, nadat de Kiadnotulen gelezen zijn, deze zitting gesloten
met het zingen van bet laatste vers van Gez. 155, en Dankgebed door Ds. J. P.
Burger.

Geresurneerd en onderteekend op heden den 4den November, 1915.

ZESTIENDE ZITTING.

I)onderdaq, 4 Nov~niher, 1915.

Na bet zingen van Gez. 12 2, en gebed door Ds. J. M. Flofmeyr worden de
Notulen geresumeerd en onderteekend.

Verlof wordt verleend aan Oud. 0. F. Hugo ow Vrijdag eerstk. naar huis
terug te keeren.

Een telegram wordt gelezen van den Br. Slabbert, van Jansenville, waarin Telegram.

hij der Vergadering Gods zeo’en toewenscht.
Nos. 9 en 10 van B. van iTet Rapport der Aig. Zending Conunissie, in zake ~

Mashonaland en Bearbeiding der Blanken zijn 1w weer vôör de Vergadering. shonaland.

Wat de Commissie over de Zending bier omtrent rapporteert wordt gelezen.
Aan de diseussie biervan nemen dee1 Di. C. R. Kotze, 0-. L. van Heerde,

D. 0-. Malan, S. P. Maiherbe, F. X. Roome, W. A. Joubert, P. G. J. Meiring,
J. D. Horak, D. Wilcoeks, P. J. Pienaar, en Oud. Eerw. A. A. Louw.

Be Aig. Zending Seeretaris, die tegenwoordig is, dient de Vergadering met
de noodige informatie.

Het volgende Voorstel wordt door Di. W. A. Joubert en J. P. Woihuter ~
ingediend Be Vergadering, gelet hebbende op betgeen door de Aig. Zending in Rho°desia.

Commissie aangemerkt wordt omtrent de ondersteuning door bet Gouvernement
van Rhodesia verstrekt aan de Zendingscholen, en gehoord bebbende de bezwaren
hieromtrent geopperd, en den uitleg gègevefl, wil baar vertrouwen uitspreken
dat nauwkeurig toezieht door gezegde Commissie en door de Zendelingen zelven
gebouden zal worden, dat niet daardoor eenige sebade of beperking zal worden
aangebracht aan de hoofdzaak der Zending, nam. de geestelijke bearbeiding
der heidenen.”

Dit wordt met algemeene steminen aangenomen.
Ook geeft de Vergadering hare waardeering te kennen van bet werk van Waardeering v.

Eerw. A. A. Louw onder de Blanken tot onze Kerk behoorende. werk v an

Ond~r de diseussie komt de oude vader Murray ter Vergadering. Hij ont- Louw. . A.

vangt eene eereplaats aan de tafel, en spreekt daarna een kort woord van groete, ~$; d

waarin hij aan de Vergadering de verzekering geeft van zijne voorbede voor
haar.

Hem wordt flu door de Vergadering Ps. 134: 3 toegezongen.
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WerkvanEorw. No. 12. Salisbury.—Hierover spreken Di. C. R. Kotze, J. G. Steytier, en
to Salts- P. de Waai, die alien ook met waardeering melding maken van bet werk door

onze Kerk aidaar gedaan.
A. Binnenlandsehe Zending.

Deputatie ult d. Vooraf warden de Loden van de Deputatie uit de Zending-Kerk gehoord.
Zenthng Kork. ..Be Eerw. H. Dekker wijst erop dat de Zending..Kerk afhankehjk is van de

Moeder-Kerk. Zij waardeert wat de Binenl. Zending Commissie voor haar doet.
Voorts spreekt hij over zaken als de Dronkensehap, het Reeht dat Zendeiingen
behooren te hebben on deel te nemen aan hot Predd. Pensioen Fonds onzer Kerk,
de voorgestelde Grondwet, enz.

Na hem spreekt de Eerw. L. D. Pienaar. Hij gewaagt van de noodzakelijk
heid van aan de Zending-Kerk het reebt toe te kennen on tuoht te kunnen uit
oefenen over de leeraren dier Kerk.

Be Assessor, die do plaats inneemt van den Moderator, zegt dat de Ver
gadering met groot genot geluisterd heeft naar de woorden door die Broeders
gesproken.

De Synode waardeert en steit op prijs het werk door de Zending Kerk
gedaan. Voorts wensoht hij de Kerk door hen vertegenwoordigd Gods zegen toe.

De Vergadering gaat daarna over tot behandeling van wat onder
A.—Binneni. Zencling gerapporteerd wordt.

1. Werkkringen en Toelagen: Gelezen wordt wat de Commissie over de
Zending hieromtrent rapporteert.

Na de pauze wordt de discussie, die door Oud. Ds. Maeder begonnen was,
voortgezet door: Di. A. G. du Toit, G. J. du Plessis, A. G. T. Sohoevers, B.
Lategan, P. G. J. Meiring, de Actuarius, Di. J. A. R. Volsteedt, B. H. Cilliers,
en Oudd. N. J. Bresler en B. H. Carinus, waarna men overgaat tot

Ponsioen a a n 2. Zendelingen: Be aanbeveling van de Commissie over de Zending is dat
terw. Coinpaan een ruimer pensioen dan £36 per jaar, zooals door do Wet toegelaten aan den

Eerw. Compaan zal worden toegekend.
Hiernede vereenigt zich de Vergadering, en draagt het aan de Commissie

over de Zending op aan de hand te geven op welke wijze dit kan worden uitge
voerd.

Hot stuk afkotn- Ds. Ii. F. C. van Lingen vraagt inlichting waarom een zeker stuk afkom
~tiçan.Ds. ~- stig van Ds. J. du Plessis en voor de Synode op haren Zending Bag bedoeld niet

op de vergadering van gisteren morgen of namiddag maar op die van den avond
gelezen werd?

Be gevraagde inlichting wordt door den Assessor gegeven, en de Vergade
ring berust erin.

Bearbeiding der 4. Kleurlingen in de Buitenwijken Aan de Qomnissie voor den Herder
‘~ lijken Brief wordt het opgedragen do aanbeveling van de Commissie over do

Zending onder dit hoof d, nan.” dat Kerkeraden izevraagd zullen worden, indien
doenlijk, voorziening te maken voor de geestelijke bearbeiding der gekleurden
en natureilen op onze boerenplaatsen,” voor de aandaobt onzer Kerkeraden to
brengen.

dpleiding van 5. Kleurling Evangelisten: Be aanbeveling van de Commissie over do
kleurling pan- Zending hier is dat de Vergadering Beschrijvingspunt 52: “ Be Synode drage
~oordoBinnenL aan de Aig. Zending Commissie op piannen te beramen voor de opleiding van
lending. gekleurde Evangehsten uit en voor do Binneni. Zending Kerk,” jn gunstige

overweging nenen zal,
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Naar aanleiding hiervan steit de Assessor ondersteund door Os. J. A. Beyers
nu vàôr: “No. 9 der Aanbevelingen van de Aig. Zending Commissie over de op
Jeiding van Evangelisten uit de kleurlingen worde aangenornen.”

De Vergadering neemt dit Voorstel aan.
6. De Zending Kerk: De Assessor met Os. A. J. van Wijk stelt vôbr:

“Eene Grondwet worde aan de Birmeni. Zending Kerk gegeven.”
Hieraan heoht de Vergadering hare goedkeuring.
Op Voorstel van den Aetuarius met den Scriba besluit de Vergadering de,

door de Aig. Zending Commissie voorgestelde Grondwet eerst naar de Rechts
commissie te verwijzen.

Afwezig zijn geweest de Oudd. van Venterstad en Salisbury, beiden wegens
krankheid.

De Kiadnotulen gelezen zijnde wordt het Dankgebed gedaan door Os. P.
J. Pienaa,r.

Geresumeerci en onderteekend op heden den Sden November, 1915.

ZEVENTIENDE ZITTING.

Vrijdag, 5 November, 1915.

Eeno Grondwet
voor do Binneni
Zending Kork.

Os. G. L. vanDe Moderator laat zingen Gez. 62: 3, en verzoekt daarna
Heerde in bet gebed voor te gaan.

De Notulen worden gelezen, goedgekeurd, en onderteekend.
Verlof wordt gevraagd door Oudd. R. J. van Vuuren en A. J. Nel om

Vrij dag, 12 November e.k., Oud. M. 0. Potgieter om Maandag, S November,
Oud. G. de Kook om Woensdag, 10 November, en Oud. A. J. Lategan om Don
derdag, 11 November, naar huis terug te keeren.

Ret gevraagde verlof wordt aan de broeders toegestaan.
Naar aanleiding van het besluit gisteren genomen beeft de Commissie over ~

de Zending de volgende Aanbeveling: “Ret worde aan de Aig. Zending Com- paan.

missie opgedragen uit de Zending Fondsen aan Eerw. Compaan, boven een pen
sioen van £36 per jaar hem door de wet toegelaten, een jaarlijksch honorarium,
zoolang noQdig geoordeeld, toe te kennen van £24 per annum niet te boven
gaande.”

De Vergadering neemt deze aanbeveling aan.
Overgaande tot de behandeling van de Voorgestelde Grondwet (zie Bijlage Grondwet voor

tot het Verslag van de Alg. Zending Commissie—Aanhangsel I) wordt het Rap- d? Binnenl Zen-

port van de Reehtscommissie hierover gelezen. ding Kerk.

SPECTAAL RAPPORT
van de Rechtscommissie over de voorgestelde Grondwet der NO. Zendingkerk.

Ann nwe Commissie is opgedragen em de voor
gesbeldo Grondw-et voor do N. 0. Zendingkerk,
welke uwe H.Eerw. Vergadering in beginsel ann
genomen heeft, to overwegen en in verband daar
mode do noodige voorliehting to gown.

(1) Do naam onzer Kerk komt in doze Con-

cept-wet met rdtoos in denzplfden vorm voor. Hot
za~ noodig zijn orn den offieieelen vorm t.w. “do
Nederduitsehe Gerefor,neerde Kerk in Z. Afrika”
in do tweede paragraaf van den Aanhef •en in hot
begin en oindo van No. 2 ann to brengon.

(2) In den Aanhef, par. drie, worden do hank-
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es vOOr on achier tie woorden do Moedoricerk
vcrwijderd, en die woordon ivorden vooralgegaan
door do ~voorden “hierna to worden genoomd)’

(3) In 6.—Ringcn, par. t~vee, ivorden do woor—
don leeraren en andoro ‘ gesohrapt on hot
woordjo r’n “ in gevoegd vóOr “ korkernads
loden.”

(4) bowel do inl,oud vail hot slot van Art. 6,
waardoor do uitoeieaing van tueht over hare
ieerarcn a an do Zondingkerk onthomen ;vordt,
on do inhoud van Art. 10. peyote paragraaf, wawr
door do heroeping vail ]eeraron aan dt kerkoraden
deols ontuomon wordt. tegon do belofte nan
druiselit, van de oiiderlingen bij liunne voorstol—
1mg a fgenomen. olsook tegen hot Goreforineord
Kerkrocht, zoo is uwe Cornaiissie toeh van oordeel
dat met hot oog op ~vat beseliroven han vordon
nb don onmondigen toestand van vele der Zending
gemeonten, do bedoebde- artikobs behoudon dienon
to wordon aN eon overgangsmaatregel, voor do
ver~vijdering cii verbetering lvaarvan in Art. 12-

voorzioning wordt geanaakt, zoodra do bedoelde
toestanden veranderen.

Uwo Commissio is ook ondor don iudruk, dat
van haar verwaoht wordt, om eene regeling ann
to duiden ten anuzion van zendingwerkzaamlioden
en zondinggemeenton, die 61 in goon Of in onbe
paald verband staan met de Zendingkerk. Zij is
van oordeel, dat ten cinde do goode ordo to hand
haven, vastgostold dient to ivorden, dat nile
zenthngwerkza anihedon, wolke door on in hot
,niddon onzor blanke gemeonten begonnen wor—
den, in verband gesteld inooten ~vorden met do
naastgebogen zondinggemoente. totdat zulk mid
denpunt tot cone zelfotandigo zendingomeente
gestielit wordt, abs wanneor zij dccl vormen moot
en ondor toezivlrt staan van do- Zendingkerk.

D. S. IIOTHA (met voorbohoud)
D. J. LE fl. MARCHAND.
1,~T ~f• CELLIER,
.1. J. SCHOEMAN.
A. J. PIENAAR.
P. G. .J. METItING, Seriba.

Aanhef: Be Vergadering keurt goed de kleine wijzingingen onder dit hoofd
door de Reehtscommissie aan de hand gegeven.

Nos. 1, 2, 3, 4, 5, van de voorgestelde Gronciwet worden door de Ver
gadering goedgekeurd.

6. Ringen: Paragraaf 1 wordt dadelijk aangenomen.
Naar aanleiding van Paragraaf 2 wordt gelezen wat de Commissie over

de Zending aanbeveelt, nam. “ aan het’ einde worde toegevoegd En in overleg
met de Sub-Binnenlandsohe Zending Commissie.’

Oud. Ds. Cl. A. Maeder met Us. H. W. Geyer stelt daarop vôbr: Be aan
beveling van de Reehtscommissie onder dit hoofd worde aangenomen.”

Us. J. F. Botha met Us. H. J. L. du Toit heeft bet volgende Amendement:
Punt 6, Paragraaf 2, worde aangenomen met deze verandering in denlaatsten

zin ‘ met dit voorbehoud eohter dat de leeraren recht van appèl hebben bij de
bevoegde hoven der Moeder-Kerk.’

Na eene discussie waaraan deel nemen de Assessor, Di. H. P. van der
Merwe, P. G. J. Meiring, P. J. Perold. D. G. Malan, J. C. Reyneke, H. J. L.
du Toit, B. A. Spies, P. K. Albertiju, L. M. Kriel, de Actuarius, Di. U. H.
Cilliers, J. F. Botha, en Oud. Us. 0-. A. Maeder, wordt bet Voorstel met groote
meerderheid van stemmen aangenomen.

7. Synode: flit wordt aangenomen met de volgende wijziging :—Na
Ouderling “worde ingevoegd” of oud-Ouderling”en in plaats van stem

ming “ leze men “ stemmen.”
Nos. 8, 9, en 10 worden na korte diseussie onveranderd aangenomen.
11. Transport van Vaste Eigendommen: Op Voorstel van Di. P. J. J.

Boshoff en U. 0-. Malan wordt de volgende verandering hier aangebracht :—“ In
plaats van de Binnenlandsehe .S’ub-Z ending Commissie “leze men hier en overal
waar deze benaming in de Grondwet voorkomt: “Binnenlandsche Zending Sub
Commissie “ en in piaats van “ hare “ kome “ hunne,” en het woordje “ op
worde in den laatsten regel weggelaten.

12. Reeht om Grondwet te veranderen wordt dadelijk goedgekeurd,
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Daarop worden de geiiomene besluiten in zake de Grondwet naar de Corn
missie van Revisie verwezen opdat de noodige veranderingen in bet Wetboek
aangebracbt kunnen worden.

Voorts vereenigt zich de Vergadering, op Voorstel van den Actuarius en
Dc. E. Domniisse, met wat de Reobtseommissie aan bet einde van haar Rapport
adviseert in zake eerie Regeling ten aanzien van Zendingwerkzaamheden en
Zendinggemeenten, die of in geen Of in onbepaald verband staan met de Zending
Kerk.

Be volgende Motie van Orde door Dc. G. J. Hugo ingediend :—“ Be Ver
gadering leze net verder het Rapport van de Aig. Zending Commissie maar
sleehts de Aanbeveiingen in het Rapport van de Commissie over de Zending,”
wordt aangenornen Z—I*~~t 1 1C!p~

Na de pauze benoemt de Moderator tot Leden van de In Memoriam “ In Mernoriarn

Commissie: Di. P. K. Albertijn, J. B. Horak, en P. de Waal. Commissie.

Op eene wenk van den Actuarius besluit de Vergadering als volgt :—“ Dc BestaandeWot
bestaande Wetten en Bepalingen der Moeder-Kerk blijven van toepassing in de ~r~tj~;
Zending Kerk totdat zij hare eigene wetten beeft gemaakt. Korkintussehen

Overgaande tot de verdere behandeling van E. Aanbevelingen, is aan de d°~~

orde: Kerk.

1. Zending Dag: Wat hier gevraagd wordt is reeds gescbied.
2 blijft overstaan totdat bet Rapport van de Curatoren van het Theol.

Seminarium voor de Vergadering komt.
Ter tafel komt nu No. 7 van A. van bet Rapport van de Aig. Zending Corn

missie, nan.: Onderhoud van het Binnenlandsch Zendingwerk. Hierbij worden
gelezen wat de Commissie over do Zending onder dit hoofd rapporteert, alsook
No. 11 van E. Aanbevelingen.

Di. P. J. Pienaar en D. P. van Huyssteen stellen daarop vOOr: “ Wat de Bi$dragen inge

Commissie over de Zending bier aanbeveelt, nam. dat de bijdragen ingezameld ~
door de leden van de Rings- Zending- Cornmissien overhandigd zullen worden Cornrnissiën.

aan do Aig. Zending Commissie, on die te besteden naar bevind van zaken
worde aangenomen.

Als Amendement wil Ds. D. G. Malan met Us. B. J. le R. Marcband dat
wat do Aig. Zending Commissie onder dit hoofd aanbeveelt, nami’ dat genoemde
bij dragen besteed zullen worden, zoolang de Aig. Zending Commissie zuiks
noodig acbt, ter ondersteuning van do Binnenlandscbe Zending alleen,” zal
worden aangenomen.

Be Vergadering vereenigt zich met het Voorstel.
No. 8—Dc Dronkenschap—Gelezen worden No. 8 van E. Aanbevelingen, Do Dr o ii k en

alsook wat do Commissie over de Zending bier aanbeveelt. sohap.

Be Vergadering beslut wat onder dit hoofd voorkomt puntsgewijze te be
handelen.

Hot Parlement bepale:
(1) Be onwettigheid van drankverkoop (a) van vrouwen en kinderen, (b)

van den kJ.eurling bij de flesch, (c) aan den kleurling onder de Cloete-wet.
Op Voorstel van Ds. H. P. van der Merwe met Ds. P. A. Brink wordt dit

met algemeene stemmen aangenomen.
(2) Een permit-stelsel regelend den verkoop van drank aan kleurlingen.
Dc. C. H. Stulting ondersteund door Dc. M. Smuts stelt vOOr: “ (2) worde

aangenomen.”
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Na korte bespreking vereenigt zich de Vergadering met dit Voorstel.
(3) Meer directe Staatscontrole van drankverkoop.
Be Assessor stelt vèbr dat ook (3) zal worden aangenomen. Gesecondeerd

door den Oud. van Strij denburg neemt de Vergadering bet Voorstel aa.n.
(4) Een strenger toezicht over kantienen—en
(5) Be regeling van bet geven van drank als rantsoen aan kleurling arbei

ders—worden beide met algemeene stemmen aangenomen.
(6) Het verkiezen van leden van bet Licentie Hof door bet pubhek met ge

sloten stembriefjes. Naar aanleiding hiervan dient Ds. J. A. Beyers met Ds. G.
Murray bet volgende Voorstel in :—“ Be Synode bechte bare goedkeuring aan
de directe-volkstem-beweging, d.i. dat door bet publiek met gesloten stem
briefjes beslist zal worden wie een drank-licentie krijgen kan:’

Be volgende Amendementen komen nog ter tafel: (a) Van Ds. J. C. Reyneke
en Oud. J. H. Louw: “ Deze H.E. Vergadering, diep overtuigd zijnde van de
ontzettende nadeelen van bet onmatig gebruik van sterken drank, spreekt mits
dezen hare booge waardeering uit van de onvermoeide pogingen aangewend
door de Kerkgenootscbappen en Matigheidsvereenigingen in ons land, om de
onmatigbeid tegen te werken. Zij verklaart zich sterk ten gunste van de direkte
volksstern in bet uitreiken van Licenties, en benoeme eene Commissie om, in over-
leg met andere Kerkgenootscbappen en Matigheidsvereenigingen bij de Regee
ring aan te dringen on de noodige wetgeving in te dienen.”

(b) Van den Scriba met Bs. C. H. Stulting: “ (6) worde aangenomen.”
(c) Van Di. C. H. Murray en M. Smuts: “Het verkiezen van Leden van

bet Licentie Hof en het bepalen van bet aantal licenties te worden uitgereikt
door bet publiek met gesloten stembriefjes.”

Be zaak is nog onder bespreking als bet tijd is om te adjourneeren.
Afwezig zijn geweest de Oudd. van Fransch Hock en Cradock, en de Pred.

van Douglas, laatstgenoemde twee wegens krankbeid.
Be Kiadnotulen worden gelezen, en bet Bankgebed gedaan door Oud. J. H.

Louw.
Geresumeerd en onderteekend op heden den Ssten November, 1915.

ACHTTIENBE ZITTING.

Maandag, 8 November, 1915.

Na bet zingen van Ps. hO: 17, en gebed door Bs. M. C. Mostert, worden
de Notulen van de vorige zitting gelezen, goedgekeurd, en onderteekend.

Be Predikant van Adelaide verschijnt heden voor de eerste maal ter ver
gadering.

Onbestreden Bs. 0. F. C. van Lingen met Bs. D. H. Cilliers dient het volgende als
MotierePohtie. onbestreden Motie in :—“ Deze HE. Vergadering spreke bet als hare diepste

~~angenen overtuiging nit, dat de tij d aangebroken is on Generaal de Wet en zijne mede

gevangenen in vrijbeid te stelleil, omdat zij gelooft dat door zoodanige handel
wijze de bestaande ~ei deeldheid en oneenigheid onder ons yolk, zoo nadeelig op
Kerkelijk en inaatschappelijk gebied, nit den weg zullen gei mmd woi den, en
besluite derbalve de Regeering te veizoeken deze zaak in gunstige overweging te
nemen”
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Paar er hiertegen bezwaar gemaakt wordt door een lid der Vergadering

vervalt bet Voorstel.
Verlof oni naar huis terug te keeren op Maandag, 15 November, gevraagd D e gemoente

Perterville on-door de Oudd. van Aurora en Leipoldtville, wordt verleend. der den Ring

Insgelijks wordt toestemmend geantwoord 01) een verzoek van den Oud. van van Tulbagh.
Piquetberg om op Vrijdag, 12 November, naar huis te gaan.

Ds. M. C. Mostert doet nu aanzoek om Revisie van de besluiten in zake de
nieuwe indeeling der Ringen overeenkonistig kennisgeving vroeger door hem

• ingediend.
Verlof gegeven zijnde stelt hij vôôr : De geineente Porterville worde onder

den Ring van Tulbagh geplaatst.”
De Vergadering neemt dit Voorstel aan.
Daarop wordt de volgende Motie van Orde De Vergadering stappe Motley. Orde.

nu af van deze zaak van de indeeling der Ringen,” door Di. C. H. Murray en
A. B. Cilliers ingediend, en door de Vergadering goedgekeurd.

Be Assessor ondersteund door Oud. Us. 0. A. Maeder wil dat bet volgende Volmaoht a an

zal worden aangenomen De Synode geve volmacbt aan de Predikanten en ~Ie PjingoI~

Ouderlingen, vertegenwoordigers van de Ringen van Stellenbosch en Britstown, o~o~ o~.’erai~

tot de stichting waarvan deze Vergadering besloten heeft, om tij dens deze ~niu~:

Vergadering eene samenkomst te houden ten einde naar de eischen der do indeeling.

Wet zieb tot wettige vergaderingen te constitueeren en Ambtenaren en
Commissien te kiezen, en te benoeinen. Voorts geve de Synode, met
suspensie van betrokkene wetsartikelen, volmacht aan de vertegenwoordigers van
alle Ringen, die wegens veranderingen in de verdeeling van Ringen gemaakt,
ambtenaren of commissieleden verloren bebben, om tij dens deze vergadering al
bier bijeen te komen, ten einde bet benoodigde personeel te kiezen en te benoemen,
en andere maatregelen te nemen, die wegens de genoernde veranderingen nood
zakelijk mogen zijn.”

Hiermede vereenigt zich de Vergadering. Dranklicenties -

Overgaande tot de verdere bebandeling van (6) van No. 8 van E. Aanbeve- door

lingen, dat Vrijdag 1.1. bij bet adjourneeren nog vôôr de Vergadering was, heeft es em us.

Ds. A. McGregor met Ds. 0. J. du Plessis bet volgende Amendement :—“ In
cerband met (6) van 8 der Aanbevelingen van de Alg. Zending Commissie be-S
sluite de Synode als volgt: Bat aan de stemgerechtigden van het land de keuze
gegeven worde om bij elke algemeene verkiezin~ door middel van de stembus
voor hun eigen district te beslissen om of (1) met bet bestaande licentie-stelsel
voort te gaan, Of (2) bet aantal licenties te verminderen, Of (3) den verkoop van
drank af te schaffen.’

D~. J. C. Reyneke trekt nu met verlof van de Vergadering zijn Amende
ment terug.

De volgende Amendementen komen nog ter tafel
(a) Van Di. P. J. de Vaal en J. F. Botba: “ Met bet oog op den verkoop

van drank aan naturellen worde de Wet zoodanig geamendeerd dat alle stam
men van inboorlingen onder de Wet begrepen worden.”

(b) Van Ds. A. B. Cilliers met Ds. C. H. Stulting: “ Het afschaffen van
tijdelijke licenties bij venduties en andere publieke vertooningen en vergade
ringen.”

Be Vergadering besluit dat de verschillende voorstellers van Voorstel en
Amendementen zicb tot eene Commissie zullen vormen om later met een Voorstel
vOOr de Vergadering te komen.
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Met uitgeven ~. No. 7 der Aanbevelingen—het uitgeven van onze Kerkelijke Forinulieren en
de Formulieren bet Kort Begrip in eenvoudige bewoording, met bet oog op de behoefte van
enhetKortBe- ~ 1 Z d~ K i—
grip in eenvou- onze .~inne . en ing er c
digebewoording De Vergadering stemt het hier gevraagde toe.
Jnrieht~ng voor No. 1O—eene Inriobting voor de Doofstommen en Blinden onder de Kleur
d e Doof~tom- lingen—
men en Blinden
onder de kleur- Op Voorstel van den Assessor met Ds. A. G. T. Schoevers neemt de Ver
lingen. gadering het volgende besluit :—“ Het worde aan de Aig. Zending Comrnissie

opgedragen orn eene Inricbting voor de opvoeding van Doofstommen en Blinden
• uit de kleurlingen te stichten.”
Organiseorende Us. J. lvi. Hofmeyr ondersteund door Oud. U. J. Schoeman stelt vôôr: Be
Seeretaris voor vraag van de tijdelijke aanstelling van een Organiseerenden Zending Secre
~e~inn ~ ~ tans voor de Binneni. Zending worde, ten overweging, aa,n do Aig. Zending

Commissie opgedragen.
Na korte discussie neemt de Vergadening dit Voorstel aan.
Oud. Us. G. A. Maeder verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid

gestemd heeft.
Ben kas voor d. No. 12—Eén kas voor de Buiteni. Zending bezuiden en benoorden de Zam
Buiteni. Zendg. besi—

Gelezen wordt wat voorkomt onder 1). (1) van bet Rapport der Aig. Zen-
cling Commissie, waarna bet bier gevraagde op Voorstel van Di. W. J. Theron
en H. A. Lamprecbt goedgekeurd worth.

Soedan Zending No. 16—de Soedan Zending—
Wat de Commissie over do Zending onder C., Nyasa Zending, afdeeling 9,

Soedan Zending, zegt, wordt gelezen: alsook wat de Aig. Zending Commissie
onder dit hoofd aanbeveelt.

Getroffene r e - Ds. U. G. Malan licht de zaak verder toe, en stelt daarna vàôr Be
goedge- Synode keure de getroffene regeling tusseben de Aig. Zending Commissie en het

Bestuur van do Soedan Vereenigde Zen ding goeci, en drage het aan de Aig.
Zending Commissie op om in overleg met bet Bestuur van de Soedan Vereenig
de Zending de noodige stappen te doen, ten einde geheel voor rekenin.g van de
Ned. Geref. Kerk over te nemen dat gedeelte van bet zendingwerk in de Soedan
door haar eigen leden gedaan, zoodra zij meent dat do gescbikte tijd daartoe
aangebroken is.,,

Dit wordt gesecondeerd door Us. Z. J. de Beer.
Aan de discussie die volgt nemen deel Di. R. Feenstra, El. A. Lamprecht,

P. P. van Huyssteen, P. de Waal, A. G. du Toit.
Na de pauze wordt de discussie van No. 16 den Aanbeveling voortgezet

door: Di. A. G. du Toit, Z. J: de Beer, A. McGregor, do Assessor, Di. L. M.
Kriel, 0. L. van Heerde, J. C. Reyneke, de Actuarius, Di. F. X. Roome, D.
Mareband, en Oudd. P. J. Badenborst, en J. S. du Tojt.

Onder de discussie wordt het volgende Amendement door Dr. H. A. Lamp
recbt en Ds. 0. 14. van Heerde ingedjend :—“ Do H.E. Synode besluite dat deel
van bet zendingwerk in de Soedan, dat door leden van de Ned. Geref. Kerk
gedaan wordt, zoo spoedig mogelijk over te nemen, en drage bet aan de Alg.
Zending Commissie op stappen in die richting te nemen.”

Ter stemming gebracht wordt het Voorstel met groote meerderheid van
stemmen aangenomen.



No 17—Do Aig Comniissie hot reeht to hobben vacaturen in haar lodontal Do aanvu~Iing
- . - van vacaturonontstaan zelve aan to vullen, of do Synode worde ge~raagd ook seeundi-]eden te in do Mg. Zen.

benoomen. Comrnzssie.

Wat hier gevraagd wordt kan do Vergadering niet toestaan.
No. 18—Vermoerdering van hot leclental tier Aig. Zending Commissie—ten Verm ordering

minste twee der loden leeken to Zi~fl— Mg. Zond. Corn

Do Commissie over do Zencling geeft haren steun nan wat hier gevraagd —tweo leeken.

wordt.
01) Voorstel van Oud. Ds. G. A. Maed~r en Us. 0. J. dii Plessis keurt do

Vergadoring het ook good. -

No. 19. Hieraan is reeds voldaan.
No. 20 vervalt na ~vat hesloten is in zake eon (Irondwet voor de Zending

Kerk.
No. 21 is reeds afgehandeld.
No. 4 der Aanbevelingen—een Ring voor de Zending Kerk. Eon Ring

Be Commissie over de Zending on dersteunt doze aanbeveling. d.ZonthngKork

0-elezen wordt ook wat do Aig. Zending Commissie hieromtrent rappor
teert, onder C. 4 van haar Rapport.

Na verdere tooliehting door den Aig. Zending Secretaris en Ds. Jas.
Murray, van Nyasaland, die ook tegenwoordig is, stelt Us. A. 0. du Toit onder
steund door Oud. A. G. Lategan vôôr: dat No. 4 dci’ Aanbevelingen zal worden
aangenomen.

Ds. H. P~.van der Merwe met Oud. Eerw. A. J. Liebenberg wil echter dat
de zaak van een Rihg voor de Zencling I(erk naar do Rechtscommissie verwezen
zal worden.

Met dit laatste vereenigt zich de Vergadering.
C. Buitenlandselie Zending benoorden de Zanibesi—Nyasa Zendiny.

No. 1. 0-roei van hot work—
Gelozen wordt wat do Commissie over do Zonding onder dit hoof d rappor

teert.
Ook doot do brooder Zending uit Nyasaland, Ds. 3 as. Murray, eenige be- Modedoelingen

langrijke mededeelingen van hot work aldaar. door Do. Jamee

Do Vergadering vernoomt met groote dankbaarheid van don groei van hot Murray.

work in Nyasaland.
No. 2. Arbeiders—
Hot volgende Voorstel door don Actuarius wordt met algemoeno stemmen Dr. W. A. Mur

aangenonien :—“ Be Vergadoring spreke hare hooge waardoring uit van bet ray.

work door Dr. W. A. Murray, in hot Zendingvold gedaan, en geve haar bed
wezen to kennon over zijn verzwakten gezondheids toestand, met do bode dat do
I-leer hem spoedig horstellon mogo.”

No. 0 is voor do Vergadoring als hot tijd is mu to adjournooron.
Verlof om naar huis torug to keeron wordt aan Oud. P. J. van Hoerdon

gogovon.
Ds. U. J. Hugo goof t kennis van hot volgondo Voorstol dat hij doon zal

Do Synocbo nomo in rovisie haar bosluit in do Zevendo Zitting in zake do
Aanbevolingoii vail den Raad dor Kerken over Hot St.andpunt onzor Kerk “

onder Afdooling III.”



56
_-,~.:4~7 r—~w.v1.~~~ ... . .‘ .-.,- .. .—.:

Afwezig zijn geweest de Predd. van De Hoop, Maraisburg, Oost Londen,
Middelburg, Albertinia, Murray, Garies, Alexandria, en Douglas, laatstge
noemde wegens krankheid, en de Oudd. van Clanwilliam en Warrenton, laatst
genoemde ook wegens krankbei d.

Na bet lezen der Kladnotulen wordt het Dankgebed door Ds. R. D.
McDonald gedaan.

Geresumeerd en onderteekenci op heden den 9den November, 1915.

NEGENtIENDE ZITTING.

Dinsdag, 9 November, 1915.

Na bet zingen van Gez. 49: 5, verzoekt de Moderator Ds. M. 0. Potgieter
in het gebed vôèr te gaan.

De Notulen worden daarna geresumeerd en onderteekend.
Ds. 0. F. C. van Lingen ~vi1 het verstaan bebben dat bij door zijn Voor

stel gisteren ingediend geenszins bedoeld heeft, wat thans buiten de Vergade
ring beweerd wordt, de politiek in de Synode in te voeren.

Verlof wordt gevraagd door Oud. J. S. du Toit om Vrijdag eerstk., en door
Oud. P. J. J. Gous om Maandag 15 dezer, naar huis terug te keeren.

Het gevraagde vorlof worth in bei de gevallen verleend.
Een schrijven wordt ontvangen van Ds. D. J. Rossouw. De Vergadering

besluit het te stellen in handen van de nieuwe Commissie voor Speciale Ryan
gelieprediking, waarop de Moderator, Ds. H. P. van der Merwe tot Convener
van genoemde Commissie benoemt.

Do Rechtscommissie legt vôôr de Vergadering baar Rapport in zake, “ Een
Ring voor de Zending Keric in Nyasaland “ (No. 4 van E. Aanbevelingen).

SPECIAAL RAPPORT
van de Rechtscomm~ssje der Synode, 1915.

Ann uwe Commissie is opgedragen om nw-c
H.Eerw. Vergadoring to adviseoren aangaando do
aanbeveling van (10 Algemeene Zonding Commis
sic over do ivenseholijkhoid van do stiehting van
eon Ring in verband met do gomoonten uit de
hoidenen in Nyasaland (pag. 66, par. 4, van hot
Rapport dor Aig. Zending Commissie). Do vraag
is in do vergadering gedaan of er op kerk
rochtelijk standpunt we1 sprako kan zijn vftn eon
Ring, zoader dat daarbij eon Synode moot worden
gcdacht.

Tolgons par. 6 van do Ordonnantie No. 7 van
1843, on Art. 9 onzer Korkowetton worden do
tueht on do regoering dor Ned. Ocr. ICerk nit
geoofond door kerkeraden, Ringen on cone Synode.
indion tie Doel,terkork in Nyasaland bohoorlijk
goorganisrerd Sal wordon, dan Son hare constitutie
in dit opsioht in ovoreonsternniing met die van do
Mooderkerk gobraobt moeton worden. Pooh ann
gezien die Kork nog maar in wording is, kan
or vooraisnog goono sprako sun van zulko vol

ledigo oonstitutio, Tooh is hot noodig, dat or
bopalingon sullen gomaakt worden voor hot ho
stior dor reeds gostiolite gemeonton en voor do
nitoofening van tuolit. Hiortoo aoht nwe Comrnis
sic, dat or sullen zijn —

a. Iterkoraden, die ale sakon der individneeje
gemoonton zulloa boliartigon, toozieht sullen
lioudon on tucht nitoefonen ever de loden
dor respootieve gemeonten.

1,. Eon of moor Ringen, die volgens de bepalingon
dor Algomeono Zending Commissie en onzer
kerkolijko wotten, voor zoover die van toe-
passing sUn, toezioht sullen hobben over en
bosbier uitoefenen van dr gemeenten, en
tueht ovor de korkeradon en kericerands
loden sullen uitoefenon, (Volgens Art. 365
(2) staan do zendolingen, die buiten do
grenzon wonen, onder de tuoht van den
naaston Ring.)
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SPECIAAL RAPPORT sehikt zijn aan en onder hot hostler stann van do

van do Reehtseommissie der Synode, 1915. Algerneene Zetiding Commissie. Ret arehief cler
Ringen ivorde door do Kerk in Nyasaland be-

Doze Ring of Ringen sullen bestaan nit nile waard.
geordendo leeraren (predikauten en zendelingen)
en één ouderhng door dice gerneente afgevaardigd, D. S. BOTHA, Voorzitter.
Do andere broeders arbeiders sullen reebt van P J. BOSHOFF.
sitting hebben met adviseerende stern. D. J. L1~ 11. MARCHAND.

Doze Ring of Ringen mooten worden besehouwd 3. J. SCHOEMAN.
do Ringen to zijn van do zending-werkzaarnbeid A. J. PIENAAR.
in Nyasalnnd van do Ned. Ocr. Roth in Zuid J. P. KRIEL DE VILLIERS.
Afrika. W. M, CELLIERS.

Doze Ring of Ringon sullen in cUes onderge- P. 0. J. MEIRING.

Na korte discussie vereenigt zich de Vergadering met wat door de Rechts
commissie voorgesteld wordt.

No. 6 van C. Buitenlandsphe Zending benoorden de Zambesi—Portugeesch
Nyasaland—

Gelezen wordt en wat de Aig. Zending Commissie en wat de Comnissie
over de Zending onder dit hoofd rapporteert.

Aan de bespreking hiervan nemen deel: Di. A. G. du Toit, C. R. Kotze,
P. J. de Vaal, en de Assessor, waarna besloten wordt de zaak in handen van
de Aig. Zending Commissie te laten.

No. 7. Amerikaansche Ondersteuning— Amorikaanscho

Besloten dat de Scriba een brief van dankbetuiging aan de vrienden in Ondersteuning.

Amerika voor hunne ruime bij dragen tot het werk onzer Kerk in Nyasaland,
zenden zal.

No. 8. Ret Vijfentwintigjarig Bestaan van ons werk in Nyasaland, op 28
November, 1914— hot work in Ny

Gewag wordt gemaakt van den kennelijken zegen, die op het werk aldaar ~~‘~Ds P.

gerust heeft, aismede van bet bezoek van een vroeger lid dezer Vergadering, ii. Rouz.

wijien Us. P. H. Roux.
De Vergadering besluit een scbrij yen van deelneming te richten aan de Deolnemingaan

do weduwen v.nagelatene weduwe van dezen Broeder, alsook aan de weduwen van de over- rn. P.R. Roux,

ledene Broeders Di. W. A. Albeit en 0. F. Marais, die vroeger op de Aig. Zen- W. A. A)heit,
0. F. Marais.ding Commissie gediend hebben.

Ds. G. J. Hugo heeft RU de gelegenheid zijn verzoek on Revisie, waarvan
- hij gisteren kennis gegeven heeft, te doen.

Nadat de Vergadering hem en Us. U. 0. Malan, wiens Voorstel “ on bet Rovisie toege

besluit van den Raad der Kerken voor kennisgeving aan te nemen,” in de staan.

Zevende Zitting aangenomen werd, gelegenheid gegeven beeft over het verzoek
te spreken, wordt met 150 tegen 114 stemthen besloten de gevraagde Revisie toe
te staan.

Aanbeteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben wordt gevraagd Aanteekeningv

door de Ouderlingen van Pearston, Nieuw Bethesda, Hanover, Amandelhoom, in d. minderheid

Prieska, Dordrecht, Simonstad, Steynsburg, Barrydale, Griquastad, Petrus- 6b~)0~~ ge

yule, Villiersdorp, Barkly Oost, Sutherland, Carnarvon, Venterstad, Britstown,
IJniondale, Herold, Caledon, Paarl, Rondeboseb, Kenhardt, Elliot, Ladismith,
Albertinia, Loxton, Joubertina, St. Stephens, Vredenburg, Aurora, Brandvlei,
Port Elizabeth, Indwe, Namaqualand, Leipoldtville, Calitzdorp, Graaff-Reinet,
Strijdenburg, Tweede van Kaapstad, Somerset Oost, Murray, Glen Lynden,
IJitenhage, Piquetberg, Albanie, Richmond, Victoria West, Bredasdorp, Wel
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lington, Wijnberg, Riversdal, Burgersdorp, Hopefield, Fraserburg, Mosselbaai,
Klein Boetsap, Robertson, Napier, Van Wijksdorp, Montagu, en de Preclikan
ten van Maraisburg, Vredenburg, Steynsburg, Philipstown, Villiersdorp, Union
dale, Herold, Jansenville, Somerset Oost, IV[urraysburg, Rondeboseh, Elliot, Kim
berley, St. Stephens, Kakamas, Hope Town, Swellendam, Catheart, Calitzdorp,
Bredasdorp, Prins Albert, Wellington, Wynberg, Burgersdorp, Knysna,
Stockenstroom, Fraserburg, en \Tan Wi jksdorp.

Do Vergadering gaat daarna over tot behandeling van [II tier Aanbeve
lingen van den Raad der Kerken in Conferentie te Bloemfontein, 1915—Het
Stan dpunt omzer Key/c—

(a) Ten opziehte cler Overheid—
Hot Standpunt Na toeliehting stelt de Assessor voor : Be Synode herroepe hiermede het
onzor Kerk. besluit over Punt ill in do Zevende Zitting genomen, en heehte hare good

keuring aan de verklaring over bet Kerkelijk Standpunt ten opziehte van de
Overheid onder punt III litera a door den Raad der Kerken op zijne vergade
ring in Januari 1.1. te Bloemfontein gegeven.”

Dit woFdt gesecondeerd door Ds. D. P. van Huyssteen.
Aan de bespreking biervan nemen deel: Di. H. P. van der Merwe, P. K.

Albertijn, A. G. du Toit, 0. F. C. van Lingen. J. C. du Plessis, 0. J. dii
Plessis.

Na do pauze is Ds. 0. J. du Plessis nog aan het woord. Hij wordt gevolgd
door: Di. E. G. IV[alherbe, H. W. Geyer, S. P. Maiherbe, L. M. Kriel, A.
McGregor, P. J. de Vaal, en Oudd. B Pienaar en B. A. Kuhn.

0-edurende de discussie worden de volgende Amendernenten ingediend
(a) Door Di. E. 0. Maiherbe en D. J. le R. Marchanci: Aangezien Art.

36 der Nederl. Geloofsbelijdenis, naast Gods Woord, een genoegzaain duidelijke
leiddraad is voor de Kerk ten opziehte van hare verhouding tot de Overheid,
zoo acht deze Vergadering het overbodig punt III (a) aan te nemen.”

(b) Boor Us. H. NAT. Geyer met Oud. 0. Venter: Doze Vergadering ver
klaart ten stelligste d.at haar oordeel omtrent de onderhavige zaak nog onge
wijzigd wordt aangegeven in Art. 36 van de Nederl. Geloofsbelijdenis, bij
name in, deze zinsnede : Een ieder issehuldig de Overheid gehoorzaam te
zijn in alle dingen, die niet sbrij den tegen Gods Woord.’

(c) Door Di. C. H. Radloff en W. J. Theron: Be Synode neme aan (a)
tot de woorden zal worden,” en voege clan bij” en verwijst voorts naar het
onderwijs ons gegeven in Rom. 13, ons Avondmaals-formulier, en Art. 36 van
tie Nederl. Geloofshelij denis.’

Be zaak is nog vôôr de Vergadering als bet tijd is voor bet adjouruement.
Afwezig zijn geweest do Oudd. van Somerset West en Clanwilliam, en de

Predd. van Somerset West en Nieuw Bethesda, laatstgenoemde wegens krank
hei.d.

De Kiacluotulen gelezen zijude. wordt hot Uankgebed gerlaan door Ds. ‘T.
H. Malan.

Geresumeerd en onderteekend op heden den lOden November, 1915.
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TWINTIGSTE ZITTING.

Woensday, 10 November, 1915.

Gez. 62: 4 worth gezongen, waarna Ds. Jacs. F. Marais in bet gebed
vôbrgaat.

Be Notulen van de vorige zitting worden geresumeerd en onderteekend.
Aan Ds. N. H. C. Theunissen wordt verlof van afwezigheid verleend tot

Vrijdag eerstk. terwiji de Oud. van Swellendam verlof ontvangt Woensdag, 17
dezer, naar huis terug te keeren. -

Be Vergadering gaat flu over tot bet Broedez-lif/c Onderhoud. Broederlijk On-

Na bet lezen van Luk. 14: 15-24, door den Moderator, wordt bet onder- derhoud.
werp Be Kerk en Reddingswerk ingeleid door den Aetuarius, die over Be
Roepiny dci Ker/c spreekt, waarna de Voorzitter laat zingen Gez. 77 : 3.

Be tweede Referent is Us. A. 13. Luekboff. Hij spreekt over De wijze
waarop de Ker/c hare roepiny te betrach ten heeft, en heeft hierbij vooral op het
oog de kinderen van ons yolk.

Be Vergadering zingt nu weer Gez. 72: 4.
Us. W. J. Naude, als derde Referent, spreekt daarna over Het gevaar voor

de Ker/c wuar zij hare roepiny verzuimt, en wijst vooral op bet gevaar van den
kant van de Roomsehe Kerk.

Na bern spreken nog: Di. F. X. Roome, J. A. Beyers, J. P. Kriel, en Oudd.
E. J. J. van der Horst en J. J. Sohoernan.

Na de pauze worden behalve Us. H. P. van der Merwe, Di. J. C. Reyneke, Con~inissio voor
A. G. du Toit, Jacs. F. Marais, en J. A. van der Merwe tot leden van de Corn
missie voor Speciale Evangelieprediking benoemd.

Daarna is aan de orde de bespreking van het Voorstel van den Assessor
in zake III van de Aanbevelingen van den Raad der Kerken in Conferentie te
Bloemfontein, Januari, 1915.—Het Sta ndpunt onzer Kerlc—(a) Ten Opziehte
der Overheid—

Aan de verdere discussie nernen deel : Ui. B. Wilcocks, Jacs. F. Marais, H.
J. L. du Toit, J. N. Geldenhuys, A. J. Pepler, J. F. Botba, W. B. Joubert, H.
E. du Piessis, 0. J. Hugo, en Oud. Os. 0. A. Maeder.

Een Motie van Orde door Di. M, Jooste en H. J. L. du Toit, van den vol
genden inhoud :—“ Be leden der Synode komen heden avond bij ellcaar, in
komité, on indien mogelijk tot eensternmigbeid te komen over III Ret Stand-
punt onzer Kerk “ wordt dadelijk verworpen.

Bit punt is nog aan de orde als bet tijd is orn te adjourneeren.
Afwezig zijn geweest de Oudd. van Mosselbaai en Bulawayo, en de Predd.

van Douglas en Nieuw Bethesda, alien wegens krankheid.
De Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt bet Baukgebed gedaan door den

tweeden Predikant van Oudtshoorn.
Geresurneerd en onderteekend op heden den liden November, 1915.
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EEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Donderdag, 11 November, 1915.

Ue Moderator laat zingen Ps. 42: 5, en vraagt Us. J. C. Reyneke het gebed
te doen.

De Notulen worden gelezen, goedgekeurd, en onderteekend.
Een verzoek van Us. P. W. R. Gie om Maandag-avond naar huis terug te

keeren wordt toegestaan.
“Hot Stand- Aan de orde is het Voorstel van den Assessor in zake Ret Standpunt onzer
punt onzerKerk ten opzicbte van de Overbeid.
Kork, Be volgende Amendementent komen nog ter tafel

(a) Van Us. P. J. Perold met Us. J. N. Geldenhuys: “Ueze H.E. Ver
gadering keurt de besluiten van den Raad der Kerken te Bloemfontein genomen
met betrekking tot het standpunt onzer Kerk ten opzichte van de Overheid
goed, maar verklaart duidelijk en nadrukkelijk dat zij zich daardoor over den
recenten opstand met uitspreekt.”

(b) Van Di. J. C Truter en J. C. Reyneke: “ III (a) Waarin de Raad
der Kerken bet standpunt onzer Keik ten opzichte der Overheid bepaalt, worde
door de Vergadering aangenomen, met duidelijken verstande eehter dat zij
daarmede in geenen deele wil te kennen geven, dat bet recente gewapend verzet,
hetwelk tot de formuleering van deze stelling aanleiding heeft gegeven, door
baar wordt .goedgekeurd.”

Met verlof der Vergadering trekt daarop de Assessor zijn Voorstel terug
ten gunste van het Amendement van Us. P. J. Perold, terwiji Di. H. W. Geyer
en E G. Maiherbe de Amendementen door hen ingediend terug trekken ten
gunste van bet Amendement van Us. J. C. Truter.

Ret Amendement bij de vorige zitting door Us. C. H. Radloff ingediend
is dus bet Voorstel vôôr de Vergadering.

Aan de verdere discussie nemen nu deel: Ui. U. J. Marchand, P. de Waal,
P. G. J. Meiring, J. P. Wolbuter, J. C. Truter, J. C. Reyneke, C. H. Radloff,
U. G. Malan, C. R. Kotze, en de Oudd. van Pearston, Hanover, en Adelaide.

Voorstel aange- Nog een Amendement wordt daarop door Us. P. J. J. Bosboff ondersteund
nomen door Us. P. K. Albertijn ingediend, luidende als volgt :—“ Deze H.E. Vergade

ring keurt III (a) van bet Voorstel van den Raad der Kerken goed; doch wil
ten duidelijkste verkiaren dat zij noch bet gedrag der opstandelingen, noch de
handelwijze der H.Ed. Regeering in verband met dien opstand goed- of afkeurt,
overmits zij zich tot zulk een cordeel niet geroepen acht.”

Na de pauze trekt Us. P. J. Perold bet door hem voorgestelde Amendement
terug ten gunste van dat door Us. P. J. J. Boshoff ingediend, en wordt de dis
cussie voortgezet door Di. P. J. Perold, C. V. Nel, U. P. van Huyssteen, J. P.
van Huyssteen, A. Faure, P. X. Roome, U. Lategan, C. H. Stulting, C. J.
Liebenberg, P. J. J. Boshoff, U. H. Cilliers, en de Oudd. van Albanie en Prieska.

Ter stemming gebracht wordt bet Voorstel verworpen, en bet Iaatste
Amendement, dat van Us. P. J. J. Boshoff, aangenomen met 167 stemmen tegen
105 voor het Amendement door Us. J. C. Truter ingediend.

Aanteekening dat zij in de minderheid gestemd bebben wordt aangevraagd
door de Oudd. van Pearston, Hanover, Nieuw Bethesda, Villiersdorp, Simon
stad, Griqualand, en Strijdenburg.
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Ds. J. H. Krige ontvangt verlof om Woensdag l7den dezer, en de Oud.
van Robertson om Zaterdag eerstk. naar huis terug te keeren.

Besloten morgen met de behandeling van het Rapport der Zending voort
te gaan.

Op eene wenk van den Moderator neemt de Vergadering ook nog het vol- Hot oven go
gende besluit :—“ Ret overige deel van de Bloemfonteinsehe besluiten blijve~
overstaan tot later, en intussehen zal de Moderator eenige broeders benoemen, die sohe Besluiten

traohten zullen een Voorstel op te trekken dat zonder veel discussie de goed- ~
keuring van de overgroote meerderheid, zoo met van de gansche Vergadering,
zal wegdragen.

Be Scriba leest de Kiadnotulen, waarna het gebed door den Actuarius ge
daan wordt.

Geresumeerd en onderteekend op heden den l2den November, 1915.

TWEE-EN-TWINTIOSTE ZITTING.

Vrijdag, 12 November, 1915.

Na het zingen van Gez. 68: 1, en gebed door Bs. B. J. Malan, worden de
Notulen van de vorige zitting geresumeerd, en onderteekend.

Verlof wordt gevraagd door Oudd. P. S. de Wit, J. P. Snij man en P. H.
du Preez om Binsdag eerstk., en door Oud. H. J. Mentz om Maandag naar huis
terug te keeren.

Ret gevraagde verlof wordt verleend.
Be Commissie benoemd om een Voorstel naar aanleiding van No. 8 (6) van Hot verkiezen

K der Aanbevelingen door de Aig. Zending Commissie, aan de Vergadering vàôr~
te leggen dient de volgende Voorstellen in

(1) Met het oog op paragraaf 8 (b) van de Aanbevelingen van de Aig.
Zending Commissie en de verschillende Amendementen daarop ter tafel gelegd,
beveelt uwe Commissie het volgende aan :—(a) Be Synode keure bet beginsel
goed dat in bet toestaan van licenties voor drankverkoop de volksstem door
middel van de gesloten stembus beslissen zal; (1S) Voorts ondersteunt uwe Corn
missie bet Voorstel dat eene Commissie van drie leden door de Moderatuur be
noemd zal worden om de Regeering te naderen ten einde aan bovengenoernd be
sluit uitvoering te geven.

(2) Be Synode dringe bij de Regeering aan:
(a) Om het uitgeven van speciale licenties bij venduties, vertooningen, en

plaatsen van vermaak zooveel mogelijk te beperken.
(b) On de reeds bestaande Wet tot verbod van drankverkoop aan Inboor- Drankverkoop

lingen zoo te wijzigen dat alle inboorling-stammen er in begrepen worden.” aa n inboorlin

Be Vergadering neemt beide Voorstellen met algerneene stemmen aan.
Riermede is No. 8 van E. der Aanbevelingen van de Aig. Zending Corn

inissie—Voorgestelde Bepalingen omtrent Drankverkoop—afgehandeld, aan de
diseussie waarvan deelgenomen hebben: Ut. H. P. van der Merwe, P. A. M.
Brink, P. J. van der Merwe, A. B. Cilliers, C. H. Stulting, M. Smuts, P. J.
de V~al, M. S. Baneel, A. C-. T. Schoevers, L. M. Kriel, P. 0. J. Meiring, B.
0. ~ C-. Murray, de Scriba, Bi. J. C. Reyneke, J. A. l3eyers, A. McGregor,
J. S. Hauman, C. H. Murray, en Oudd. J. J. Eksteen, I. J. van Zijl, J. H.
Conradie, B. J. Rattingh, en C. M. Saayman.
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Hot Rapport van do Aig. Zending Commissie is weer vôôr de Vergadering.
U. Alqemeen—1. Zending.-fondsen—

Gelezen wordt hot Rapport van de Commissie over do Zending naar aan
iei ding van dit punt.

Wat bier gevraagd wordt, nam. Eén zendingkas voor do Buiteni. Zen-
ding “ is reeds toegestaan.

Legaton atn do 3. Legaten : De Vergadering niaakt met dankbaarheid melding van do
Zondrng. vele legaten gelaten voor bet zendingwerk onzer Kerk. Besloten wordt bier-

van in den Herderlijken Brief melding to maken.
Verzoek nail do Us. P. 0-. J. Meiring met Ds. A. M. McGregor stelt daarop vôôr Be Re

~:~re~h~ geering worde genaderd met bet verzoek dat de noodige verandering aange
ten. bracht zal wordon in de Wet .regelende successie reebten, zoodat er in de toe

komst geen aftrek geschiede in verband met legaten voor godsdienstige, phi]an
thropisehe, en opvoedkundige doeleinden.”

Be Vergadering vereenigt zich met wat bier voorgesteld wordt.
l’onsioen a n 4. Pensioen-fonds—-
Zendelingen. Na korte discussie stelt de Actuarius ondersteund door Us. II. Bosman

VÔÔ?: “ Do Synode keure good bet beginsel van Pensioen aan Zendelingen, en
drage bet aan de Commissie over de Fondsen op om na raadpleging met do AIg.
Zending Commissie, en een Rekenkundige de Synode te adviseeren of hot voor
gelegde scbema uitvoerbaar is of niet.”

Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Zending loetuur 5. Zending-lectuur——

Vooraf wordt gelezen bet Rapport van de Commissie aangesteld in zake
do rekening van de Z.A. Bijbelvereeniging, dat met den dank van de Vergade
ring aangonomen wordt.

De Vergadering let ook op wat de Commissie over do Zending onder dit
hoofd rapporteert.

Zending beta- Door bet besluit in do Twaalfde Zitting in zake een Publicatie Commissie
rant. genomen is wat bier voorgelegd wordt reeds afgebandeld.

Zending-lectoraat—
Hierbij wordt gelezen bet Rapport van de Curatoren van bet Theol. Semi

narium (Bijlage 4) onder No. 18—do aanstelling van Dr. M. F. Stolk—alwaar
do Curatoren bet vertrouwen uitspreken dat de Synode hare goodkeuring aan
doze benoeming bechten zal door de aanstelling van Dr. Stolk permanent to
maken.

Dr. Stolk als Daarop stelt Us. W. A. Joubert met Us. J. P. Kriel vôôr: De Vergade
Ipetor a an do ring besluite bet aan do Curatoren van bet Seminarium op to dragon, in over
Kwookschool .

nangosteld. leg met bet Bestuur van hot Victoria College, Dr. Stolk als Lector in bet
Hebreeuwsch aan bet College aan to stellon, en daartoe uit do Fondson van bet
Seminarium oone som van £150 p.a. niet to bovengaande, to bestedon.”

Aan do discussie nornon deol: Di. 0-. J. Hugo, H. A. Lamprecht, U. P.
van Huyssteen, do Actuarius, Di. E. G. Maihorbo, 0-. Murray, U. Lategan, 0.
J. du Plessis, on Oud. Ds. 0. A. Maodor.

Ds. 0. Murray met Us. A. 0-. du Toit boeft do volgende omondatio :—“ Wat
do Curatoren van hot Tbeol. Seminarium aanbevolen worde aangenomen.”

Do Vergadoring noemt doze omendatio aan.
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7 rp~~ voor Kinderen onzer Zende1ingen—~-
Na bet Rapport van de Commissie over de Zending gehoord te hebben, 1’ h I

spreekt de Vergadering hare hartelijke waa.rdeering nit van cle eerste bijdrage ~

door den ex-Moderator onzer Kerk, Ds. A. I. Stes’tler, geleverd. Voorts keurt zij
goed wat de Commissie over de Zending bier aanbeveelb, met hijvoeging van en
gemeenten en Christelijke Vereenigingen onzer Kerk,” na Zondagsseholen.”

Na de pauze word& verlof gevraagd door Di. P. K. en J. B.. Albertijn mu
Vrijdag 19 dezer naar huis terug te keeren.

De Vergadering geeft verlof.
De Moderator leest flu vôôr hot besluit in (le Zestiende Zitting van de Do d u u r dvr

Synode van 1894 genomen in zake den duur der Vergadering, waaruit blijkt Synodo.

dat bedoe] d werd 28 dagen en niet 28 work dagen.
Daarop stelt de Aetuarius vbôr: Art. 82, laatste voizin, zal beschouwd

worden gesuspendeerd te zijn sedert den 28sten dag dezer Vergadering.”
Dit worcit met algemeene stemnien aangenomen.
Aan de orde is bet Rapport run de (“irutoren dci Opieidinosschooi te Opleidings

TVel~ington (Bijiage 9). schoolte Wel

la. Naar aanleiding van ~vat de (1omniissie over tie Zending hier aanbe
veelt stelt Ug. P. J. Pienaar met Us. flU. Malan vôbr Het worde aan de
Curatoren der Opleidingsohool opgedragen nit do Fondsen der Inricbting aan Ho norariuni

Eerw. Pauw behah’e een pensioen van £30, hem door de Wet toegelaten, een Eerw~~auw

jaarlijksch honorarium toe te kennen, zoolang iioodig geoordeeld, van eene som
£64 p.a. niet te boven gaande.”

De Vergadering neernt dit met algeineene stemmen aan. Eon grafsteeij

De Moderator spreekt verder een woord van waardeering van de diensten
van wijien Us. C-. F. Marais, en geeft aan de band dat staande deze Vergade- Marais.

ring een inteekeningslijst geopend zal worden ten einde eon steen to plaatsen op
bet graf van onzen onvergetelijken broeder.

c. Een beroep ter ondersteuning der Inrichting.—Besloten den dank der Dankbetuiging

Vergadering te brengen aan den Mannen Zending Bond, en den Vrouwen Zen- ~dtd~ ~:
ding Bond voor huip in deze verleend. I Bond.

Ook wordt de vraag aangaande do noodzake]ijkheid of niet van bet voort- Hot voortbe.

bestaan der Opleidingschool te Wellington, besproken.
Tiieraan neinen deel: Di, H. J. L. du Toit, 0. J. Hugo, P. K. Albertijn,

E. G. Malberbe, D. Wileocks, P. 0. J. Meiring, F. W. R. the, U. 0. Malan,
en de Oud. van Bredasdorp, waarna Ds. 0. J. du Plessis ondersteund door Us.
W. F. Louw bet vo].gende Voorstel indient —“ De H.E. Synode benoeme staan
de deze Vergadering eene Commissie om de kwestie van bet voortbestaan al dan
niet van het Zending Instituut te Wellington te overwegen, getuigenis daar
over in te winnen, en haar met een beredeneerd Voorstel te dienen.”

Riermede vereenigt zich de Vergadering.
Ret Rapport van de Coramissie tot bet a/nernen van het Zendings-Examen Zendings - Exa

en het Oe/enaars-Examen wordt daarop gelezen, en met dank aangenomen. men.

Daarna brehgt do Vergadering haren dank aan den Aig. Zending Secre- Dankbetuiging

tans, Us. A. C. Murray, voor zijne diensten met voorbeeldigen ijver en groote ~flnrr~ A. C.

toegewij dheid verricht.
Ook de Commissie over de Zending ontvangt den dank der Vergadering

voor bet werk door haar gedaan.



64

Waardeering ~. Vôôrdat de Vergadering van het Rapport van de Aig. Zending Commissie
~o ~e~st~va~n afstapt, geeft zij nog hare waardeering te kennen van de diensten door Ds. J.

du Plessis aan de Kerk bewezen, door bet volgende Voorstel van Di. E. Dom
misse en B. Wilcoeks met acciamatie aan te nemen :—“ Be Synode spreke hare
hooge waardeering ut van het werk door Ds. J. du Plessis gedaan in belang
van de Zending, en vooral van zijn laatste groote onderneming t.w. zijne reis
door bet hart van Afrika, die hem meer dan twee jaren bezig hield, en koestert
de hoop dat zijn expert kennis en ondervinding alzoo opgedaan onze Kerk tot
grooten dienst zal zijn.”

Versiag van d. Aan de orde is het Versiag van den Mannen Zending Bond (zie Bijiage
ding Bond. en- (Aanhangsel 3) tot het Rapport van de Aig. Zending Commissie~ dat gelezen

wordt, waarna bet volgende Voorstel door Di. B. 0. Malan en E. Dommisse
ingediend wordt :—“ De Synode betuige haren hartelijken dank jegens den Fleer
voor de stichting van den M.Z. Bond, en voor het gezegend werk door deze
Vereeniging gedaan ten behoeve van de zaak van Gods Koninkrijk, en wenscht
haar ten sterkste aan te bevelen bij de versehillende Kerkeraden onzer Kerk.”

Na discussie waaraan velen deelnemen keurt de Vergadering het hier voor
gestelde goed.

Be Scriba leest de Kiadnotulen, waarna de Oud. van Mosselbaai bet Dank
gebed doet.

Geresumeerd en onderteekend op heden den lSden November, 1915.

DRIE-EN-TWINTIOSTE ZITTING.

- Maandag, 15 November, 1915.

Na het zingen van Ps. 68: 10, doet Ds. J. A. Beyers het gebed.
Be Notulen worden gelezen, goedgekeurd, en onderteekend.
Verlof wordt gegeven aan den Ouderling van Karreedouw om tot Dinsdag

aanst. te blijven in plaats van, zooals door hem verzocht, morgen reeds te ver
trekken; aan den Ouclerling van Willowmore orn morgen avond, aan Ds. J. R.
Aiheit om Vrijdagavond, en aan den Ouderling van Elliot om Maandag 22
dezer naar huis terug te keeren.

Verlof gevraagd door Oud. B. A. Kuhn om Donderdag eerst., en door
Oud. J. P. van Niekerk om Maandagavond 22 dezer, naar huis terug te keeren,
wordt niet verleend.

Aan Ds. F. W. R. Gie, die op vertrek staat, wordt het toegestaan de rede
nen voor het Beschrijvingspunt (No. 106) van den Kerkeraad van Barkly Oost
te noemen.

Een schrijven van de Congregationalistische Unie van Zuid Afrika aan
de Synode met betuiging van broedergroete en zegenbede, wordt gelezen.

Besloten dat de Scriba dit schrijven met den dank der Vergadering erkennen
zal.

Commissie over Tot leden van de Commissie in zake de Bloemfontejnsche Besluiten, die
d~1o~m~oi~ein- nog niet behandeld zijn, worden door den Moderator benoemd de Predd. van

Commissie over Prins Albert, Caledon, Wellington, Tulbagh, en Vrij burg, en tot leden van de:~ Commissie om te rapporteeren over het voortbestaan al dan niet van de Op
d e Opleidings- leidingsschool te Wellington Di. W. A. Joubert, H. J. L. du Toit, E. 0. Mal-.
school. herbe, A. 0. du Toit, P. K, Albertijn, en H. P. van der Merwe.

Broedergroete
v de Congrega.
tionalist i s c h e
Unie v Z.Afrika
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4).
Aan de orde is bet Rapport van den. Yrouwen Zending Bond (Aanbangsel Rapport van d.

V.Z. Bond.

Gelezen zijnde, worth bet besproken door: Di. B. G. Malan, L. M. Kriel,
G. J. du Plessis, J. W. L. Hofmeyr, P. J. Perold, C. R. Kotze, J. J. Wessels,
H. J. L. du Toit, B. Lategan, J. C. Reyneke, en Oud. Eerw. A. A. Louw.

Us. J. W. L. Hofmeyr met den Oud. van Fraserburg stelt daarop voor: “ Be Pej~o~11~Fonds

Synode drage bet aan de Aig. Zending Commissie op om, indien mogelijk huip
te verleenen aan de \T.Z. Bond in verband met bet reeds gestiobte Pensioen Fonds
voor znsters die onder bestier van den Bond arbeiden.

Bit worth aangenomen, en de Vergadering besluit voorts dit Voorstel te
stellen in banden van de Commissie over de Fondsen.

Be Aetuarius met Us. J. C. Reynekedient nog bet volgende Voorstel in : “ Be Wuardeering v

Synode spreke bare hooge waardeering uit van bet werk door den V.Z. Bond ~etZw~rkdv den

gedaan in verband met de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Zij dankt den
Heer voor den zegen die daarop gerust beeft, en bidt dat onder de Goede Hand
Gods dat werk voorspoedig mag blijven voortgaan.”

Be Vergadering heeht bare goedkeuring bieraan, en draagt bet aan den
Seriba op dit besluit aan de Seeretaresse van bet Bestuur te zenden.

Ter tafel komt het Versiag van de Commissie voor Spoorweg Zending (Bij- Spoorweg Zend

lage 26). log.

5. Het werk van den Spoorweg Zendeling en zijne betrekking tot de ver
sebillende Kerkeraden der Nfl. Kerk—

Hierbij neemt de Vergadering in bebandeling No. 94 der Besebrijvingspun
ten. Us. A. J. Pepler namens den Ring van Burgersdorp liebt bet toe, en aan
de verdere disoussie nemen deel: Di. P. J. J. Boshoff, J. P. Woihuter, P. K:
Albertijn, W. B. Joubert, C. V. Nel, H. W. Geyer. Be Moderator vraagt den
Assessor nu den stoel in te nemen, en neemt daarop dee~ aan de diseussie.

Inmiddels wordt bet volgende Voorstel door Us. P. J. J. Bosboff, en Oud.
C. M. Saayman ingediend: “Be Synode neme paragraaf 5 van het onderbavig
Rapport aan, en spreke bet als een algemeen beginsel nit dat leden onzer Kerk
in dienst van de spoorwegen tot die gemeenten onder we1ker ressort zij vallen,
bebooren. Waar een Spoorweg Zendeling onder ben arbeidt, doet bij zuiks als
buip van den betrokken Kerkeraad.”

Bs. H. W. Geyer ondersteund door den Moderator beeft de volgende Motie Naar cone Corn-

van Orde :—“ Beze Vergadering drage bet aan eene Cominissie op on de vraag ~
te overwegen of bet niet wenschelijk is de arbeid ~an de leden onzer Kerk langs Orde.

den spoorweg te reorganiseeren, zoodat die op een meer doeltreffende wijze zal
kunnen gesehieden in de toekomst.”

Be Motie van Orde wordt door de Vergadering aangenornen.
6. Be opvoeding van de kinderen der N.G. Kerk in daSpoorweg-Soholen— Do Kinderen in

d o Spoorweg
Naar aanleiding van wat bier voorkomt stelt Bs. S. P. Maiherbe met Us. Soholen

E. Bommisse voor: “Be H.E. Vergadering drage bet aan de Spoorweg Zending Spoorweg Soholen onder be
Commissie op om stappen te doen ten einde Spoorweg Sobolen onder beheer van heer v. Sohool

Seboolraden te brengen.” raden to bren

Na korte disoussie wordt dit het besinit der Vergadering. gen.

7. Afsterven van den Ed. beer J. W. Sauer, gewezen Minister van waardeering

Publieke Werken— van de hulp en

Be Synode geeft door bet opstaan der Leden bare booge waardeering te ~0l~ienV ~jl

kennen van de buip en diensten door wijien dezen Minister aan onze Kerk be- ~ W. Sauer.

wezen, en verzoekt den Soriba dit aan de nagelatene weduwe mede te deelen.



66

Dankbetuiging De Vergadering brengt haren dank aan de leden van de Spoorweg Zending
Commissie alsook aan den Spoorweg Zendeling voor het belangrijk werk door hen

missie. verricht.
Tot leden van de Comnissie om het besluit zooeven onder de Iviotie van

Orde genomen, uittevoeren, benoemt de Moderator de Predd. van Paarl, Mol
teno, Burgersdorp, Middelburg, en den eersten Pred. van Oudtshoorn.

Ret Eerste Rapport van. de Permanente Commissie van Revisie wordt nu
in behandeling genomen.

BERSTE RAPPORT

van de Permanente Comm~ssie van Revi~ie.

A.

Uwo Commissie heeft de Beschrijvingspnnten
bij haar ingediend ovorwogen, en heeft do ocr
do H,Eerw. Vergadering daaromtrent to advi
seeren ala volgt:—

Bosch rijringspunt 101.

Uwo Commissie beveelt ann dat de tijdstormijn
voor nile kerkelijko vorinen sal sun 1 Juli tot
30 Juni (zio do beschrijvingspunten 16 en 21).

indien do Synode dit aanneornt, dan worde
in do wet onder Art. 20, onder hoof d Vorm B,
en Vonn C, hot woord “ Januani” veranderd in
“Juli,’’ en do woorden “31 December” in
“30 Juni.”

Beschr,yvingspunt 102.

Deze verandering kan uwe Coinmissie niet nan
hevelen, orndat hot Fonda daardoor sal komen
sbhade to hjden.

J3escl, ,:jvingspunt 103.

flit kan sheen gesohieden, wanneer ten opzichto
van hot sanded, dat overgemankt wordt, de
additionecle gtldsom reeds door de mooder
gemoento is inbetanli. Stemt de Synode hiermede
in, dan is hot niet noodig eeno vorandering in
do bostaande wet ann to brengon.

Bcschrijvingspnnt 1d4.

Uwe Connnissio kan dit niet naubevelon, omdat
daardoor do uitgaaf van hot Fonda son worden
vermeerderd, wat, volgens berekening van den
rekenkundige, door hot Fonda niet kan ~vorden
gedragen, zonder hot Bedrag van hot Pensioen
in govaar to brengon.

Beschrijvingspuvt 105.

Uwo Commissie han deze vorandering niet aan~,

bevelea, omdat in hot geval van hot ambt van
Seriba cone zokere mate van coatinuitoit vor
oischt worth, on omdnt do Synodo reeds tovoren
eon dorgolijk voorstel heoft vorworpon.

Bosch rijvii,gspunt 105.

Ook doze verandering han uwe Commissio nicb
aanbovelen, o.a. omdat het naar haar oordeel

seer wonsehelijk is, dat Rngsvorgaderingen moor
of lain op donzehfdon tijd sullen worden go
houdon.

Beschnjz’i,igspunf 107.

Uwe Commissio is van oordeol dat do Synodo
zich eerst over hot beginsol in dit Bosehrijvings
punt vorvat, moot uitsproken.

Bcsch.rijringspunt 108.

Dit is r:eds onder No. 101 afgehandold.

Beschri,ringspunt 110.

Daar or hior cone ingrijpendo vorandoring
wordt voorgosteld. met betrokldng tot do toe
lating tot hot Thedogiseli Serninnrium, is uwo
Cornmissio van gevoolon dat do Synodo zich corst
daarovor moot uitsprokon.

B.

Verder heoft nwe Commissio do Besehrijvings~
punton on Besluiton. naar hoar door do Syaodo
vol’wozon. overwogon, en bevoelt hot volgende
dnaromtrent ann —

Bsch r,:jvingspunt 5.

Indien do Synode besluit dat eon Consulent
bij Gecombinoerde Kerkeraadsvergadoringon hot
roeht van stommon nict hooft, geeft uwo Commissie
aan de hand dat duiclolijhheidshalvo in Art. 204,

Commissie van
Revisie - Eorste
Rapport.
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par. I, in plaats van hot woord “ liii” gosteld
worden do woorden “ éón van beiden.”

Bosehnj .inqspun t 9.

lagevolgo tie aanbovoiing der Rochtscomrnissie,
die besluit (icr Synodo gowordon is, worde in
Art. 328 a’s tweede paragruaf hot volgende in
gevoogd —“ Lodem oozier Vergadoring moeton in
do boliandeling van tuehtzakon hunne stein uit
brengea, tonzij zij redenen kunnen opnoemen,
ivelke dreor do andoro loden gogrond goaeht nor
don. Komt daardoor hot ledontal onder hot ver
eisehto minimum van twee-dordon te vallen, dan
worde hot ledontal aangevuld, zooals aangegeven
in Art. 331.”

Iiesclerijvzngspunt 14.

Ingevolge hot i3osiuit dor Synode op dit punt,
worden in Art. 63, do w-oordcn ‘‘ to kiozon,’’
geroyeerd, en in do plaats dnarvan gestold de
woordien “olke vijf jaar to worden gekozon.”

Bescltrifroizigspun.t .107.

Naar aanleiding v n het ijesluit der Synodo
onder dit hoofd, worden de hierondor genoornde
Artikelen aldns gewijzigd —

In Art. 204 worden paragrafon 4 en 5 go
royeerd, d.w.z. van do woorden: “ Be boroeps
brief “ tot en met hot woord “ bednnkt.”

Art. 20. leze aldus:—’ Aan den ]3oroopene
geschiedt onrniddeilijk konnisgoviag van hot be
roep op hem uitgobrooht.

Do naum van den boroopono zal op drie
odi tez’eenvolqrnde Zundaqen non do qenzeente
~vorden voorgodragoa om to vernemon of iornand
jets wettigs tegon horn heoft in to brengen, en
in geval or goon bezwaar wordt ingebracht, Sal
do bero:psbriof terstoad worden vorzoudea. Eon
bero~-pon prodjkant of eandidaat sal van hot
oatvangon dos boroopsbriofs nan don korkeraad
on gemeonto, u-ear hi,j beroepen is, onverwijid
konnis govea, on uiterlijk I roe rekon na do
oatvangst van don boroop~brof zioh stellig mooten
verkiaren of hij do boroeping aannoomt, zullonde
hij anderszius kunnon goacht wordon voor do
borocping to hobbon bodaukt.”

Art. 206 worde geroyeerd, en Art. 207 neme
or do plants van in; zoodat Art. 206 a]s volgt
lozen sal:—’’ llozwaren togon den boroopone
mooton sohriftehjk hij don kerkoraad ingeloverd
worden, en door douzelvo gowiehtig bevonden
~vordendo, na do derde afkondiging bij den
Praosos dos Rings wordon ingezondon, die dezelvo
in handon dor Bingsoommissie sal stellon om to
ondorzookon on to boslisson.’’

Mt. 207 luide dan als volgt —“ Borioht oat
vaagon zijnde dat hot boroop aaugononioa is,
wordt die boroeping mot al die daarbij voreisehte
b~selioidoa, door den Korkoraad nan don Praosos
van don Ring, of indien do voorzittor self tie
boroepen persoon rnooht zijn, of bij sun ontstou
tenis, aan don Soriba van den Ring tor appro
batie aangobodon. In ordo bevondoa zijndr, wordt
hot boroop heck elök qocdqekezu-d, on waar cone
to~lago nit ‘a lands kas wordt gonotoa, ter appro
batie San hot Gojevornemont voorgodragon.”

Hot togouw’oordigo Art. 20.5 ~vordo un. 203,
zoodat .1 ct .208 luiden sal:—’’ J3orioht oatvangon
hobbende, dat do beroepen Prodikant hoof t to
da.nkt, Sal do korkoraad, zoodra mogolijk, uiter—
lijk ace wekon dmzina • oeao aiozlw-o borooping
mooten doen.

Besehnj zen gspu at 45.

Naar aanloiding van hot bosluit omtront dit
Besohrijvingspunt gevallon; wordo hot volgoodo
ale niouw artikol na Art. 50 in hot ~vetbook op
gonomon —

(a) “ Zoodra eon lid nit do gomoonto, ‘roar
van hij lidmaat is, vortrokt, vorvallen zijno lid—
znnatsreohton in die gomoonto.

(h) Alvorons zijn eertifcaat of attostant in
golevord is bij den korkeraad ondor wions rossort
Nj zioli ter woon hooft gevostigd, han hij aldaar
zijno lidmaatsroohton niet gonioton. hoow-oi NJ
moot wordon bosohouwd ale staaado onder op—
zioht van dion korkeraad (Art .55) on ondor
hovig is ann korkolijke hoffiagen (zio Aeta Synodi
XXII, pag. 47).

(c) In goval van vorzuiin van :os niaandon,
sal (10 korkorand do oertificaton of attostaton
van do in do gomoonte wonondo lidmaten mogon
aanvragon.”

Ant. 67.

Ingovoigo hos uitgedrukto gevoolea dor Synodo
cia t do wet vordu id elijkt sal wordon met be—
trekking tot do stiohting van gomoonton nit
deolon van moor dan den Ring, boveelt uwe
Commissio aaa dat a’s tweode paragraaf in
Art. 67 ingevoogd wordo:—” Do stiohting eener
nienwe gemoonto, die sal moeten bostann nit
deolon van gemeenton sorteerende onder twoo of
moor Ringen, sal niet mogon gesehiodon, zondor
toestemming van den fling of do Ringon, die
mode botrokkon sun.’’

Besel,rUvinqspuntrn 18 en 42.

Ingevolgo do bosluiton omtrent dozo Bosohrij
vingspnnton gonomon, worde Art. .105 alzoo go
wijzigd : —

In elk ander goval, waarin do Prodikant
zijno hotrokking wonseht noer to leggoim, sal hij
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aan den Ring of (10 1{ingscornrnissie daarvan Met versehuldigdo hoogachting,
kennis gevdn, die do Acte van Bemissie verleonen
sal op cone wettig geeonstitu~erde vergadering Noernen ;vij os’s. van de HE. Vergadering,
van (len betroicken kerkorand. In goval van be- Do Dienatwilligo Dienaren.
zwaar, sal do Rlngscornmlss1o zuiks provisioned
kunuen weigeren en verslag doei, nan do eerst- -

volgendo Vergadering, die naar bovind van zakon J. P. ~ AIN HLERDE~, ~ oorz.
handolen Sal, Hot wordt ann do discrotio der D W ILCOCKS.
Ringscommissie golaten, of zelve ter pinatso to 1). P. VAN FIUIJSSTEEN.
vergaderen, Of door eOn barer loden, daarloe D. J. LiE U. MARCHANI).
gedo~mteerd. (10 Acts van Domissie door haar Scriba.
vorleend aan den aftredenden Predikant te doen Kaapstad,
ovorhandigen.’’ 29 October, 1915.

Beschrijvingspunt 1O1—dezelfde tij dstermijn voor alle Kerkelijke Vormen.
Dozelfde tijds- De Commissie over de Fondsen adviseert in denzelfden geest als de Corn
~ van Revisie. Us. A. Faure met Us. A. 0. du Toit stelt’ vôôr: Dc
Vormen—i Juli Synode keure goed wat de Commissie van Revisie hier aanbeveelt.”
tot 30 Jurn. Na discussie wordt bet volgende Amendement door Di. D. J. Malan en J.

P. Botha ingediend :—“ Be H.E. Synode besluite dat de tijdstermijn voor alle
Kerkelijke Vormen zal zijn van 1 Januari tot 31 December.”

Be Vergadering neemt het Voorstel aan.
Verlof wordt gegeven aan den Oud. van Caledon om morgen naar huis

terug te keeren.
Na de pauze is bet Rapport van de Commissie van Revisie nog vôôr de Ver

gadering. . /

Bp. 102. Bij Art. 269 worden deze woorden gevoegd: aismede predikan
en die dertig of meer jaren tot bet Ponds hebben gecontribueerd.”

Evenals de Commissie van Revisie kan ook de Commissie over de Fondsen
dit niet aanbevelen.

Us. Z. J. de Beer licht dit punt toe, en stelt bet vôôr, doch trekt het later
weer terug.

Bp. 103. Ret P. P. Ponds en additioneele geidsorn.
Us. Z. J. de Beer leidt dit punt in en stelt daarna vôôr: Wat de Corn

missie van Revisie adviseert worde goedgekeurd.”
Bit wordt gesecondeerd door Ps. 0. J. du Plessis, en door de Vergadering

aangenomen.
Bescbrijvings- Bp. 104. In Art 298 worde “ 65 “ veranderd in 60.”

punt 104. Na toelichting stelt Us. Z. J. de Beer ondersteund door Ds. A. 0. T.
Schoevers bet vôbr.

Aan de discussie hiervan nernen deel: Be Scriba, Ds. J. C. Truter, de
Actuarius, Di. A. 0. T. Schoevers, P.J. J. Bosboff, en de Oud. van Simonstad,
waarna de Scriba met Ds. P. J. J. Boshoff als Arnendement vôèrstelt: Wat

de Commissie van Revisie adviseertworde aangenomen.” -

Be Vergadering vereenigt zich met bet Amendement.
Besebrii~i~;~5 Bp. 105. Kiezing van Scriba en Assistent Scriba.

Ds. Z. J. de Beer, als Inzender, licht dit punt toe, en stelt het, gesecondeerd
door Us. 0. P. C. van Lingen vôbr.

KieziugvScriba Oud. Ds. 0. A. Maeder beeft als Amendement bet volgende :—“ De Scriba
ri~515t0I1t worde nog gekozen volgens Art. 101. Be Assistent Scriba zal op dezelfde wijze

worde~a gekozen als de Bertha.
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Ds. G. E. Rudman met Oud. C. M. Saayman stelt als tweede Amende
ment vôôr: Ret oordeel van de Conimissie van Revisie worde besluit der
Vergadering.”

Us. Z. J. de Beer trekt zijn Voorstel met verlof der Vergadering terug,
en bet Amendement van Oud. Ds. G. A. Maeder treedt in de plaats van bet
Voorstel.

Ter stemming gebrach6 wordt bet Arnendernent van Us. 0. E. Rudman met
overgroote meerderheid van stemmen aangenomen.

Bp. 106. Tijdsbepaling voor de Ringsvergaderingen. Bp. 106 Tijds
bopaling voor d

Ds. F. W. R. Gie, namens den Ker keraad van Barkly Oost, licht dit punt Ringsvorga do -

toe, en stelt het vôôr. nngen.

Be Vergadering deelt bier eehter bet gevoelen van de Commissie van Re
visie.

Bpp. 107 en 108 zijn reeds afgebandeld.
Bp. 109. Het aanblijven van Predikanten als leden van Permanente Corn- Bp. 109. H at

missiën nadat zij uit dienst der Kerk getreden zijn. diononvEmerfr

Daar dit punt door den Moderator ingezonden is, neemt de Assessor den onz.1 OP Porrnanonte Commis
Voorzitterstoel in. ~iën.

Be Voorzitter van de Commissie van Revisie deelt mede wat deze Com
missie aanbeveelt.

Be Moderator liebt daarop bet Bp. toe, en stelt daarna vôôr: “ Be Synode
verkiare zicb tegen de aanstelling of het aanblijven van Predikanten als leden
van Permanente Cornmissien, nadat zij uit dienst der Kerk getreden zijn, uit
genornen in bet geval der Aig. Zending Commissie, do meerderbeid wier leden
echter leden der Synode zullen zijn.”

Dit wordt gesecondeerd door lJs. D. 0. Malan.
Na diseussie door den Actuarius, Di. B. 0. Malan en B. P. van Ruyssteen

wordt bet volgende Amendement door Di. 0. J. Hugo en H. A. Lampreebt in
gediend Be aanbeveling van de Cornissie ~ an Revisie worde aangenomen,
nam.: Aan Art. 16 (12) b worde als tweede paragraaf toegevoegd Op deze
Commissie zullen niet mogen dienen Emeriti Predikanten of Predikanten die
een seculair ambt of eene burgerlijke betrekking bebben aanvaard.’

De Vergadering neernt bet Arnendernent aan. Hiermede is Bp. 109 afgehan
deld.

Bp. 110 dat ziet op Vereischten bij bet Admissie Examen “ wordt
door den Actuarius toegelicht.

flit punt is nog onder bespreking als bet tijd is om te adjourneeren.
Verlof door Oud. A. Viok gevraigd oin naar huis terug te keeren wordt

met toegestaan.
Afwezig zijn geweest de Predd. van Beaufort West, Zwartland, Grey

kerk, Port Elizabetb, Nieuwoudtville, Rossville, McGregor, alsook de zesde van
Kaapstad, en de Oudd. van Kruisvallei en Ret Strand, Iaatstgenoemde wegens
krankbei d.

Be Scriba leest de Kiadnotulen, waarna de Oud. van Eniceldoorn bet Dank
gebed doet.

Geresunieerd en onderteekend op beden den lOden November, 1915.
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VIER-EN-TWINTTGSTE ZIflING-.

Dinsdaq, 16 November, 1915.

De Moderator laat zingen Gez. 12: 1, en verzoekt Ds. W. J. Naude in bet
gebed voor te gaan.

Do Notulen van do vorige zitting worden geresumeerd, en onderteekend.
Ps. R. D. McDonald geeft kennis dat hij morgen om revisie vragen zal

van bet besluit in de Tweede Zitting genomen “ om de Beschrijvingspunten die
na den door de Wet bepaalden tijd ingekomen zijn aan het einde van de zitting
te behandelen.

Van verschillende zij den wordt er door Leden verlof gevraagd om naar
huis terug te keeren.

De Vergadering besluit al de aanzoeken te stellen in handen van do
Moderatuur, die morgen daarover zal rapporteeren.

Ret Eerste Rapport van de Perman onto Commissie van Revisie is nog voor
de Vergadering.

Bp. 110 is aan de orde.
Gelezen wordt dat deel van bet Rapport van de Commissie over het Theol.

Seminarium, dat hierop betrekking beef t.
Naar aanleiding van wat de Commissie van Revisie her aan de hand geeft

men tot Admis- stelt de Actuarius ondersteund door Ps. P. G. J. Meiring vôôr: In Art. 138
sie fleel h1 worde in de plaats van ‘ bet afgelegde Matriculatie Examen ‘ gesteld de

woorden ‘ bet Intermediair Examen van de Kaapsche Tlniversiteit.’ “

Aan de bespreking hiervan nemen deel: Di. P. G. J. Meiring, A. G. du
Toit, P. J. de Vaal, 0. F. C. van Lingen, D. 0. Malan, P. K. Albertijn, Z. J.
de Beer, 11 Lategan, en de Oudd. van Victoria West, De Rust, Aliwal Noord,
en Kakamas.

Onder de discussie komen de volgende Amendementen ter tafel
(a) Van Di. A. 0. du Toit en P. J. J. Boshoff: “Ret Intermediair Examen.

gelde in bet vervolg als toelatings-examen tot het tegenwoordige Admissie Deel
II, met dien verstande dat de examinandus die in bet Intermediajr Examen
niet is geslaagd, doch bewijs kan leveren dat bij in bet Nederlandsch, Engelseb,
Latijn, Grieksdb, en de Algemeene Geschiedenis bet door de Universiteit ver
eiscbte minimum heeft behaald, en de Lessen in bet natuurkundig yak getrouw
beeft gevolgd, en voorts minstens 33 precent van bet gezamenlijk totaal punten
in de 5 eerstgenoernde onderwerpen heeft verkregen, toegelaten zal worden zich
voor bet Admissie Examen te laten inscbrijven.”

(b) Van Di. G. J. Hugo en P. K. Albertijn : “ Ret Intermediair Examen
worde gesteld in plaats van Peel I van bet Admissie Examen, maar dan worde
Latijn als een vereisebte bij Peel IT weggelaten.”

De Vergadering verwerpt de Amen dementen en neemt het Voorstel aan.
Ps. P. 0. J. Meiring met Ds. W. A. Joubert stelt daarop vôôr: “ Bp. 110

(1) worde aangenomen,” hetwelk geschiedt.
Minimum getal No. 110 (2) tot (6) en (8) en (9) worden op Voorstel van Di. P. 0. Malan
missioExa,nen. en P. de Waal naar de Commissie van Revisie verwezen: 110 (7) wordt dade

lijk aangenomen.
De Commissie over bet Tbeol. Seminarium wil dat de leges bij bet Admissie

Examen £2 zullen zijn.
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Oud. Ba. G. A. Maeder ondersteund door Us. W. J. Naude heeft het var
gende Voorstel :—“ De leges bij het Admissie Examen zullen £3 zijn.”

Als Amendernent stelt Us. H. W. Geyer met Us. J. M. Hofmeyr vôôr: Logos bij hot

Be aanbeveling van de Commissie over het Theol. Seminarium worde aan- Admissio Exa
men.genomen.

Ret Amendement wordt besluit der Vergadering.
Bp. 5—of de Consulent bij Gecombineerde Kerkeraadsvergaderingen recht

tot stemmen beeft—
Be Actuarius als Inzender lieht het toe, en stelt daarna vôbr Be Ver- Reoht v. Stem

gadering besluite dat de Consulent bij Gecombineerde Kerkeraadsvergaderin- ::~ ~. Can

gen niet het recht van stemnien hebben zal, en dat de daaruit voortvloeiende oombin~erdo

verandering in de Wet, zooals aangeduid door de Commissie van Revisie, worde
goedgekeurd.”

Bit wordt gesecondeerd door Ds. U. P. van Huyssteen, en door de Ver
gadering aangenomen.

Pp. 9—bet buiten stemmen blijven van leden der Vergadering in tucht- Hot b I ten

k — stemmenbhjvonza en van Iethn 4cr

Op Voorstel van Oud. Ba. G. A. Maeder en Us. 0. J. du Plessis wordt de Vergadering in
aanbeveling van de Commissie van Revisie aangenonien, met toevoeging van de Tuehtzaken.

woorden de meerderheid van “ na welke door.”
Pp. 14.—Be Vergadering keurt goed wat de Commissie van Revisie hier Iiozing van con

aan de band geeft. Voorts stelt de Aetuarius met Ds. P. G. J. Meiring vôôr: Rings-Scriba.

Ret besluit door de Synode genomen in zake de kiezing van Rings-Scribas
elke 5 jaren worde zoo verstaan dat het bij de eerstk. Ringsvergaderingen van
toepassing zal zijn op alle Scribas die 5 of meer dan 5 jaren hebben gediend.”

Ook dit wordt door de Vergadering goedgekeurd.
Pp. 107.—Beroeping van Predikanten—Be Vergadering neemt dadelijk Handolwijzo Nj

aan wat bier door de Commissie van Revisie voorgesteld wordt. ~v.

Pp. 45.—Lidmaatschap eener gemeente—Wat de Commissie van Revisie Ro lidmaats

bier wil wordt besluit der Vergadering. roohten.

Art 67. Be aanbeveling der Commissie van Revisie draagt de goedkeuring Stiehting v. go

der Vergadering weg. moonton uitdeelen v. moor
Bpp. 18 en 42.—Met wat de Commissie van Revisie bier aan de hand geeft dan édn Ring.

vereenigt zich de Vergadering. A9t~ van Do.

Het Vie rde Rayport van de Reck tscommissie is vôôr de Vergadering.
SIC.

VIERDE RAPPORT

van de Rechtscommissie.

Aan iawe Commissie is ook opgedragen do HE. Doe Art. 73 (0) wordt verondersteld, dat do
Vorgadering met advirs to dienon over do vol— lcerkoraad eon tijd bepalen sal, wanneer do go—
gende zaken — regolde nun a eflh,II(I sal plaats hebben. Ale nan—

nomingen welke niet op dozen vastgostelden tijd
VU—Bose?, i,jz’inqspnnt 22. gosehied’n, moeten als bnitongewoon besehouwd

worden. Ta dit vorband moot or editor O~ go
Dit Besehrijiingspunt verlangt, dat do Synode wozen w’orden, dot, volgens Artt. 45—48, do am—

verklaren sal wat verstaan moot ~vorden ouder noining alleon in do voorstelling voltoold wordt,
buitongewoon NJ doop en anmieming. Daar. zoodat al gon-]~iedt hot onderzoek op versehillende

aan word door do vorgadoring ook hot huwelijk datums, or geon sprake van buiteugewoon kan
toegevoegd. zijn, indien do voorstol]ing der vorsehillonde can-
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didaten tezamon op den vastgestolden tijd go
sehiedt.

Wat mu bet huwel(jk betreft, wordt door Art.
28 (b) nan (len kerkernad hot reclit verleend, oni
to bepalen dat ook op eon andoren dag, behalve
Zondag, do huwelijksinzegening gosehieden han,
zondor dat daarvoor bijzondore botaling gevorderd
sal worden, zooals geëischt door Art. 271. Alle
huwelijksbevestigingen due, die op oem anderen
dan den bepaaldon dog plants liobben, moeten als
buitongewoon worden aangomerkt.

Over do vrang ivat ale huitenqewoon doop meet
worden besehouwd, is moor dan eons in vorige
Synoden gohandold (cf. Aeta IV, pag. 94; XIV,
pag. 34; XVIII, p0g. 22). Dock do besluiten bij
die gelegonheden genomen, geven goon duidelijk
autwoord op do gestelde vraag. Do Synode zou
echtor in den geest van die besluiten handolen,
alsook van one wetboek, door to hepalon, dat door
buitongewoon doop vorstaan moot worden nIle
doopsbedioning, wolko buiton eene door den ker
keraad erkende oponbare godsdionstoofening go
sohiodt, wordendo hioronder natuurlijk ook
“buitondicristen” begrepon. U;ve Commissie
advisoort, dat hot ann do Comniissio van Rovisie
opgedragen worde, 0111 eon artilcel ter opnamo in
hot wetboek van bovonbodooldon inhaud nan do
vergadering voor to loggen.

VIH.—BeschrUvi,iospunt 40.

Door dit l3eschrijvingspnnt wordt govraagd, dat
do Synode specials ;votgeving sal daarstellon, ton
einde kerkoraden do maclit to geven naar bovind
van zaken to mogon handolon in goval van den
doop of do aanneming van kindoron nit gemongdo
i,uwolijken geboron.

I-bowel uwo Commissio do afkeuring van nile
rochtgoaarde monsehon ten aanzien van zulko
goinengdo huwoiijlcon tussolion b]a.nkon en go
kiourden deolt, ale oolc do ovortuiging, dat na
sulk huwelijk l,et voor alle partijen toter is, dat
do bianke, die zich zoo intiom met de gokleurdon
vorbondon hooft. bij do Kerk dor goklourden, d.i.
do Zondingkork, zicl, vooge, zoo vindt uwe Corn—
n,issio tech goon korkroehtolijken grond oni ten
nanzicn van hot vorzook van seiko loden onzer
Kork om den doop of do aannoming hunner
kindoren, eon woigorend antwoord to kunnon nan
hevolon.

Waar beido do oudors ongecensureerdo loden
ouzer Kork zijn daar l,obbon zij natuurlijk, vol
go,,s Art .342 (1) on (4) beiden ‘t reeht hun kind
ton doop to brengen. Is é~n dor echtgonooton eon
lid on do andoro niot, dan kan do kerkora.ad
woigeron. dat iaatstgonorrndo bij den doop van
hot kind sal sLaan. ~Vil do édnc oehtgonoot, die
lid N, editor df alloen 61 samon met eon doop
gotuigo, in tormon dor wet, staan, zoo is do

Is eon kind in onze Kerk godoopt. zoo kan hot
rocht tot aannoming horn noit later ontzogd
worden.

IX.—,4u a zoek vu a .1. II. Lou,,’ tot o,’dc Ill 0(1 ole
Zendelio,g.

kerkornad nièt bij machto Wfl (Ion doop to woi
goren.

Uit hot vorslag van do Westoiijko Co,nmissie
voor ]iot Examinooron van Godsdionstondoru-ijzors
on Zendolingen “ nan do Synode in 1903 voor
gologd, blijkt dat do ovangolist D. C. Odendaal
en do hoor J. H. Louw in 1901 door bedoeldo
Commissie ondorzocht zijn goworden, waarschijn
lijk met hot oog op do tookonning van hot cortifi
cant van Oofenaar (Art. 240). Doch in goon geval
wordt verkinard met wolk govoig dat ondorzook
gosohioddo. (Ilijiago 13).

Nog in datzolfdo jaar hoeft doze Commissie
hot vorzook ann do Modoratunr voorgelogd, om
gonoomdo twoe broodors op grond van “singulioro
gavon” tot hot ambt von zondoling onzor Kerk
too to Intern Do Modoratuur liooft bet verzoek
nnar do Commissio torug verwozon met do op
morking, dat zij zulks vóór do toon annstanndo
Synodo moest voorloggon (Bijlago 7).

Voór die Synodo editor in 1903 bijoonkwam,
was do brooder Odendaal met oono gemoente, die
zioh van eon andoro gozindto had losgomaakt,
tot onzo Kerk overgokomon; on in hanr rapport
nan do Synodo decIde do llinnonlandseimo Zonding
eommissio modo, dat eider do buitengowono om
stnndighedon on lottoado op do buitongowono
godsvrucht vnn den broeder Odendani, zij horn
goordond had ale zendeling onzor Kerk (Bijingo
TO). In hare aaiibovelingon aan dio Synodo her
ovor gaf do Synodalo Commissie aan do hand, dat
met hot oog op do buitougowono omstandighedon
do Synodo borusto in ivat gedanu was in zako do
ordoning van Eerw. Odondaal. Dit word dan ook
door do Synode godanu (Bijlage 17; pp. 42, 43).

Do Binnonlandselmo Zendingoommissie noch do
Co,nmissie voor hot Zendelings Exnmon hooft zich
tot do Synodo gowond met eonig vorzook nan
gaande den broodor Lo,mw.

Ann do volgondo Synodo (1906) heeft do broedet
Lonw con vorzook gerielit rnn goordond to mnogen
worden als scudding. Do nanbovoling dor Syno
dab Commissio, dat dit annzook niet toegostaan
wordo, werd door do Synodo aangonomon. Dock
hot blijkt niot nit do Aeto, dat cone aanbevoling
van do Co,nmissio over (10 Zonding aangonomon
word, buidendo: ‘‘ Dat in hot vervoig ollo dorgo
]ijko nnnzooken nan, do Commaissie van Exnmina
toren voor hot Zendtlings Examen voor bos]is
sing zuibon wordon vorwozon.” (Zio pag. 44).
Ondcr doze omstnndighodon ,noot do Synodo zich
innar woo,- mnot do ovorwoging doze, znnk be
inston.

Aan don corston oiseh door do Wet gostold in
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Bp. 22.—Wat verstaan moet worden door Buitengewoon bij Doop en
Aanneming.

Bit punt is onder discussie als hot tijd is voor de pauze.
Na de pauze stelt de Actuarius ais onbestreden Motie vàôr Ret worde

aan de Moderatuur opgedragen te overwegen of de tij d niet gekomen is om
avondzittingen te hebben.”

Be diseussie over Bp. 22 wordt voortgezet. Buitongewono
Aanneming.

Aanneming. —Ds. G. Murray met Ds. J. A. Beyers wil dat bet advies
van de Reohtscommissie zal worden aangenomen.”

Ale Amendement stelt Br. H. A. Lampreclit met Us. 0. L. van Heerde
daarop vôôr: “ Daar de Aanneming en ‘Voorstelling aan elkaar nauw verbon
den zijn, bepaalt do Synode dat door Buitengewone Aannerning verstaan wordt
Aanneming en Voorstelling op tij den niet vastgesteld door een Kerkeraad.”

Ret Voorstel van Us. 0. Murray wordt aangenornen.
Huwelijks-inzegening.”—Oud. Us. 0. A. Maeder met Us. J. F. Botha stelt Buite~çw~no

vbàr Wat de Rechtscommissie adviseert worde aangenomen.”
Dit gesehiedt.

Buitengewone Boop.”—Eerst wordt do ver/claring door do Rechtscommis- Buitongewoon

sie gegeven door de Vergadering aangenonien. Uaarna keurt zij ook goed wat ~
de Rechtscommissie bier adviseert.

Bp. 40.—Het doopen van kinderen uit gemengde huwelijken. Hot Doopen

Op Voorstel van Di. W. A. Joubert en 0. J. du Plessis vereenigt ziob de ~
Vergadenng met het gevoelen van de Reobtscommissie. lijken.

Bp. 47.—Aanzoek van den beer J. H. Louw orn tot Zendeling onzer Kerk Aanzoek van d.

geordend te worden. hoer J.I~.L~u~v

Vôbrdat de hr. Louw, die als Ouderling van Hope Town zitting heeft in de worden.

Vergadering, zich verwijdert, heeft hij do gelegenheid zijne zaak der Vergade
ring vôôr te leggen.

vorband met do ordoning tot zendeling onzer
Kerk (Art. 246 (b) t.w. ‘t produeeeren van cone
note van toelating tot zendeling, han de- brooder
Louw niet voldoen, In termen van do ~vot heeft
verrnelde brooder (ins geene aanspraak op orde
fling. Llij is cebter reeds 25 jaren werkzaam ondor
ge]rieurden en stant thans nan bet hoofd van do
Zendinggemeente to Hope Town. Zoo do Synode
zieh daartoe gedrongen gevoelt. Iigt bet binnen
hare bevoegdheid om disponsatie to verleonen van
voormeld artikel en opdraeht to geven ann do
Zondingeommissie toL do ordening van den
broeder.

n :oek van den eel rune, I’. TV. do Tozi
cot ~cc rdend Ic nude ii tot Zr ndclin1j.

Do brooder P. w. du Toit, die in 1914 ziJn
examen als oefenaar met good gevoig afgelegd
heeft, (loot annzoek om als zendeling geordend to
wordon. Hij bezit niet do kwalifieatie, zoonis in
Art, 210 geeischt, dock is reeds tien jaren bezig
met zendingwork, wnarvan aeht doorgebracht
werdea in do zendiuggerneento Nieuwondtville,
(lie door hem bijeengebraeht is. FIij arbeidt thans

in de gemeente Tulbagli, innar is naar Nieuwondt
yule teruggeroepen. Dezelfdo oprnerkiug nangaan
d;~ ‘lispensatie, a’s in bet vorig gem1, is op zijne
annvrang van toepassing.

XI. —.4,,,,~ork vu,, den or!ena,si’ H~. II. .lIbertijn
‘‘em qeo,,lend Ic ro)Jr,, tot Ze,,delin.

Doze brooder hoeft eenigo jnren geleden hot
Zendelizigs Examen zoeken af te ieggen, rnnar
hoelt onkel eon Oefenanrs—Cert.ifieant bekornen.
1-Iij doet aanzoek om geordend to worden, en
gromid zijn verzoek op bet felt, dat hij reeds elf
jaren de zendinggemeente Colesherg bedient met
bet Woord. Ook 0~ hem is van toepassing ~vnt
gezegd is van beide vooi’gannde gevallon.

1). 8. IJOTHA.
D. .1. L]≤ H. MAnCETANI).
P. J3OSHOF.
J. J. SCHOEMAN.
A. J. PTENAAH.
w. M. CELLIER.
J. I’. KRIEL DE VILLIERS.
P. U. J. MEIHINU, Seriba.
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Tot de behandeling van cUt aanzoek overgaande stelt Ds. H. P. van der
Merwe ondersteund door Dr. H. A. Lamprecht vèôr: Het aanzoek van den
beer J. H. Louw worde toegestaan, en Art. 246 (b) worde daartoe gesuspen
deerd.”

Aan de bespreking nemen deel Di. P. J. A. de Villiers, E. Dommisse, en
de Oud. van Strijdenburg, waarna het Voorstel aangenomen wordt.

Aanzoek van d. Bp. 49.—Aanzoek van den beer W. A. Albertijn om tot Zendeling onzer
heeren W. A. Kerk geordend te worden. Hierbij worth gelezen een soortgelijk aanzoek van
Alberttjn en W.
3. du Toit om den heer W. J. du Toit, van Tulbagh.
geordend te Oud. Be. G. A. Maeder stelt vôôr: Verlof tot ordening van de twee ge
Wor en. noemde broeders worde door deze Vergaclering gegeven.”

Ds. J. H. van Aarde secondeert dit Voorstel.
Na disoussie, waaraan deel nemen: Di. P. J. de Vaal, M. Smuts, C. H.

Murray, M. Jooste, de Scriba, Di. E. G. Maiherbe, J. H. van Aarde, G. J. Hugo,
B. Wilcocks, P. T. Stroejjel, en de Oud. van Nieuwoudtville, worden de volgen
de Amendementen ingediend

(a) Door Di. D. Wileocks en J. C. du Plessis: “ Aan de broeders du Toit
en Albertijn, die aanzoek doen geordend to worden ale Zendelingen, worde ver
lof gegeven zieb voor bet Zendelings-Exaruen aan de melden zonder de kias
sen in de Opleidingsschool bij te wonen.”

(b) Door Di. P. J. de Vaal en E. G. Maiherbe Na rijpe overweging ge
voelt deze Vergadering geene vrijmoe4igheid bet verzoek van de heeren du
Toit en Albertijn, om tot Zendelingen onzer Kerk te worden geordend, toe te
staan.”

Be Vergadering verwerpt bet Voorstel, en neemt bet Eerste Amendement
aan met 130 stemmen tegen 71 voor bet Tweede Amendement, en besluit voorts
bet betrokken Wets Artikel te suspendeeren.

Afwezig zijn geweest de Predd. van Nieuwoudtville en Brandvlei, laatst
genoemde wegens krankbeid.

De Kiadnotulen gelezen zijnde, doet Dc. W. F. P. Marais bet Dankegebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l7den November, 1915.

VIJF-EN-TWJNTJGSTE ZITTING.

Woensdag, 17 Novei~i bet, 1915.

Na bet zingen van Gez. 33: 6, en gebed door den Ouderling van Cradock,
worden de Notulen gelezen, goedgekeurd, en onderteekenci.

Be Moderatuur levert haar Rapport in, in zake aanzoeken ontvangen om
naar huis terug te keeren.

Verlof wordt verleend aan Oud. B. A. Kuhn om morgen (Donderdag), aan
Ondd. P. H. le Grange, 0. van der Westhuizen, J. A. Nel, A. J. Smuts, om Vrij
dag eerstk., aan Ds. J. F. Marais en Oudd. A. Viok, A. J. Pienaar, en J. P.
van Niekerk om Maandag e.k., aan Di. W. F. P. Marais, J. N. Gildenhuys, F.
Badenhorst, en de Oudd. van Beaufort West, Mafeking, en Enkeldoorn om
Dinsdag e.k., aan Di. J. A. R. du Toit en D. H. Cilliers om Woensdag 24 dezer
de Vergadering te verlaten.

De nieuw-ontvangene aanzoeken om naar buis terug te keeren worden ander
maal in handen van de Moderatuur gesteld voor rapport.
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Us. W. J. Naude met Oud. E. J. J. van der Horst stelt vôôr: Doze Ver Moderator to

gadoring is van oordoel dat de R.E. Moderator of iemand zijnentwege do Synode~
zal vertegenwoordigon, bij do opening van hot Parlomont.” fling v. hot Par-

Bit wordt aangenomen. loment.

Op verzoek van den Assessor leest de Moderator wat vermeld wordt in
Acta Synodi xxii, p. 18, in zake hot toelaten tot den Status van Zendeling naar
aanleiding van Aanhevelingen van den Federalen Raad door de Synodo good
gekeurd.

Besloten eon schrijven te richten aan do Gefedereerde Zuster Korken om to Es n sohrijvon

zeggen dat wij onder bijzondere omstandighedon in deze gebandeld hebben, nan do Gefede

doch dat wij in de toekomst ons strong zullen houden aan do getroffene over- ~:~l~:n Zuster

eonkomst.
Ds. R. D. McDonald doet nu zijnaanzoek om Revisie, waarvan gisteren

door hem kennis is gegovon.
Revisie toegestaan zijnde licht hij bet Beschrijvingspunt door hem inge- verzook om de

zonden toe, en stelt daarna voor: Be Synode nadere do Regeering eerbiedig- vri$Iating van ci

lijk met hot dringend verzoek de politieke gevangenen, zoodra mogelijk, in h 0 e -

vrijheid to stellen, en spreke het als bare diepe overtuiging uit dat zoodanige
handelwijze veel or toe bij dragon zal orn do bostaando, en zoo diep botreurdo
vordeoldhoid on vorwijdoring onder ons yolk uit den weg to ruimon. Zij drage
hot aan do H.E. Moderatuur op om ton spoodigsto mot do Ovorhoid daarover to
ondorhandolon.”

Gesocondoord door Ds. G. F. C. van Lingon wordt hot met bijna algomoone Legitimatie enz.

stommon aangonomen. van Prothkan

Vôôr do Vorgadoring is hot Rapport van de Commissie in zalce Legitirnatie, ton.

enz. van Predilcanten (Soctio vii-xii). Zio Aanbevolingen van don Raad dor
Korkon in zijno Vorgadoring to Bloemfontoin, Maart, 1911 (Bijiago A.).

RAPPORT

van de Commissie aangesteld in zake Legitimatie enz., van Predikanten
(Sektle VII tot het einde).

Uwe Commissie heeft do eor hot volgend go
wijzigd Reglement ann de B. Eerw. vergadering
voor to leggen —

VII.

flen predikant vorliest zijn status van leeraar
(a) wanneer hij sdhriftelijk kennis geeft ann den
Aetuarius Synodi. dat hij h9t nmbt van leernar
der Ned. Geref. ICork van Zuid Afrika neerlegt;
(b) wanneor hij afgezet wordt.

VITE.

Eon predikant, die con seoulair ambt of
burgorlijke botrekking aanvaardt, Znl zijn be—
trekking ala leeranr zijner geineente moeten
neerleggen, en zal niet weder beroepbnnr nun
dan na bet overleggen van eon bewijs van zoo
danigen godzaligen ~vandel, als den christen ]ee

mar betaamt, van den fling, wanronder hij go
ressorteerd heeft, en van den kerkernad of
kerkeraden, toezicht houdende over do gerneente
of gemeenten, waarin hij gedurende do Jantste
twa’ jnren gewoond halt, en hot houden van
eon cofloquzczm dorturn met do Commissie van
Examinatoren, ten einde zijn voortdnrende go
lirehtheid non do leer onzer Kerk te doen
blijken.

Ditzelfde geldt ook van een predilcant, die zicli
tom noon begeoft buiten hot ICerk—ressort, en, in
Zuid Afrika blijvende. zieh niet binnen eon jaar
in verband stelt met eon door ons erkende Ge
reformeerde Eerie.

I ~

Eon predikant, dip in eon Gereformeerde Kerk
anders don do Gefedereerdo TCerken als Herder
en Leeraar eener getneente werkznam gew-sest is,



zal niet opnieuw gelegitimeerd worden dan na
het overleggen van be;vijs van goed zedeiijk ge
drag, en van zijn Acte van Demissie, en na hot
houden van een cofloquivrn docturn met de Corn
missie van Examinatoren, ten einde zijn gehecht
heid aan do leer onyer Roth to doen blijken.

x.
Prectikanten en Candidaten tot den Heiligen

Dienst, die hun studien nan eon Buitenlandsolie
Universiteit liebben voortgezet, sullen beroepen
zijnde niet mogen worden bevestigd dan na over-
legging van eon bewijs van good zedelijk gedrag,
en do vernieuwde ondeiteekening van de Aete
in Art. IV hiervoren vermeffi.

XI.

In geval van de schorsing van ecu Predikant
voor onbepaalden tijd met verlies van traetement
heel t de Ring do maclit en het reeht hem nit
den dienst der gemeente to ontslaan met verlie8
van a’ do rechten en voorreebten nan do stand
plants verbonden.

XII.

Als do legitimatie van een Predikant cm do
eene of andere reden vervalt, of ale eon Predi

kant, wiens legitirnatie vervallen is, opnieuw
wordt gelegitimeerd, Znl do Aetuarius Synodi
offieieel bericht daarvan doen; en do status
van zoodanigen Predikant Sal in do andero
Gefedereerdo Kerken dezelfde zijn ale in do Kerlc,
waarin zijn legitirnatie vervallen is, of waarin hi]
opnieuw gelegitimeerd is.

Met verschuldigde hoogaehting noemen wij one,

Uw Dienstw. Dienaren en Breeders,

van de Commissle over de Opvoedkundige en Godsdienslige Verzorging van de
Minderbevoorrechte Leden onzer Kerk

Uwe Cornmissie heeft te rapporteeren dat zi]

voor sick gehad heaft J3esehrijvingspunten 61,

63, 65, 33 en 93, en wenseht beseheidenlijk bier
mode haor bevind en hare aanbovelingen dien

D. S. BOTHA.

G. J. HUGO.

P. BOSHOFF.

P. G. J. MEIRING.

P. J. PEROLD.

H. A. LAMPRECHT.

B. D. McDONALD.

0. J. PU PLESSIS,

0. A. MAEDER.

0. MURRAY.

P. 0. MALAN, Seriba.

VII en VIII.—Op Voorstel van Us. D. J. Viljoen met Oud. P. S. du Toit
worden deze Seeties goedgekeurd.

IX wordt dadelijk door de Vergadering aaugenomen.
X.—Ds. E. G. Maiherbe met Us. A. G. du Toit wil dat het hier voorgestelde

zal aangenomen worden.
Br. W. P. Steenkamp ondersteund door Us. J. H. Malan heeft het volgende

Amendement :—“ Wat onder dit hoofd voorkomt worde aangenomen met weg
lating van de woorden “ Predikanten en “bij het begin.

De Vergadering neemt het Voorstel aan.
XI en XII worden na korte discussie aangenomen.
Be Commissie ontvangt den dank der Vergadering voor het belangrijk

werk door haar gedaan.
Aan de orde is het Rapport van de Commissie over de Opvoed/cundige en

dienstige v or - Godsdienstige Verzorging van de minderbevoorrechte leden onzer Keric.
zorging van do
Mindor . bevoor

RAP PORT

aangnande de H.Eerw. Vergadering VD’,r to

leggen.

I.

OPVOEDING ONDER VERACHTERDE
OELOOFSGENOOTEN.

(Ben.hrijvingspunten: 61, 63, 65.)

A—Be Toestanden.

1. Na onderzoek heeft xi] bevonden dot or in



do Kaapsclio Provincie, volgens opgave van hot
Ondorw’ijs Departement, ongeveer 10,000 kindoron
zijn, tiissehon 7 en 14 jaren cud, die goon seholen
bezooken.

2. Dat or tjonduizenden lacer zij H die we1 in
seholon zijn, dccli, niottemin, ox’ uitga.an, niot—

boltw-aanid voor hurt lovensroopmg.
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3. Van doze kinderen zijn or vole gevallen, in
oaz? groo Ic dorpen vooral, (lie uit do veer hun
zodoli1ko ontivikkoling nadeolige huizolijke cm—
goring, bohooren gored to ivorden.

4, Voor zoo vor zij uit do getnigonis “all
anderen kan uitmakon is or voor do opvooding
(Icr kindoren van onzo iiitgewokonon zeor weinig
vooi’zioning gcmaa1~t.

B.’—De Oorzaken.

Zij hoof t bevonden dat die toostanden to wijten
zijn nan:—

1. Do grooto afstanden tusschon do seholen in
do dun bevolkto st’ekon, alsooli hot nomadisoh
loven in ~‘olo doolon “all ens land.

2, Do armoede van vole oudors die niet in
staat zijn om (10 opvooding van hunno kinderen
to bekostigon. of. in vole gevallon afhankolijk zi,jn
voor eigen levensondorhoud van do dionsten bun
nor kinderon.

3, Aan hot foit dat in dozen. nook do TCork,
noch do Staat. ann don nood van vole ouders.
vooral in a fgolegoa district-on. die aandaeht heeft
gegovon (lie hij vordiond beef I,

4. Do traagbeid en aelitolooslioid van sommigo
oudors.

I Hot gobrek nan eon genoogzaam aantal go’
sohikte onderw’ijzers on onderwijzorosson.

6. Gob rokk igo vorstandsontw ikkeling, vooi’a]
godurondo do oorsto j~ron op school. ton govolge
van ondorw’ijs (10cr middel van eon tnal dio niot,
of althans gobrokkig, vorstann wordt door bet
kind.

7, Hot tegonwooi’dig onbovrodigond onderwijs—
stelsel dat woinig lovort voor do px’notischo vor
to ing van die kindoren “ocr bun later 1ovo~i.

3. Do ongowonsehto nadooligo liuizeli,jke toe
standon reeds gonoemd. ton gevolgo w’aarvan,
veelal to Irnis wordt afgebrokon ivnt in do school
wordt opgebouwd.

9. W -t do uitgowekonen betreft, do onsyin—
patieko verhouding van do 1{ogeoring togenover
do Hollondsch-sprokende bevolking in Rhodesia.

C.—Redmiddelen.

Zij groft aan do hand do volgendo rodmiddolen:

1. Do plicht to (loon sun van Sch.oolradon —

a. Do kindoron omsehroven in Wet 25 van
11)13 op to zoekon on hon naar gonoemde
inriebtingen, in termen van die not, to
plaatson.

6. Allo kindoren, aan w’ie hot door hun -

ontvangen onderwijs vruchtoloos go
sehiedt van \l’oge gebrok, vorwnarloozing
van zeden, on dorgolijke sohadelijko toe
standon in huisgozinnon ~~‘aarin zij op—
gro~iea, door do Nagistrat-on verwijderd
to krijgon near die inriebtingen.

a. Ahle kiadoren in do Schoolraad area,
ook die ~vonende buiton (10 3 mijl radius
in do school to brongen —(1) Door ver
iueoi’doron van seliolon; (2) ‘t Versohaffen
van vervoer voor vernfwononden (3) ?tlnar
vooral door do oprichiting van kosthuizen,
rumi voorsien van toolagon, veer do
kinderen van armon, in verband met
moor cenirnle soholen on industrieelo in
riolitingon.

uwo (ioniniissie aanbeveelt (hat do
Synode op w-etgeving in dior voogo zal ann—
dringon.

2. Do spoedigo toopassing van bet beginsel in
on~ opvoedingsstolsel van nioedertaal onderwijs.

3. Do wijziging van do wotton met betrekking
tot sohoolbezook. maar voornl van hot tegenwoor
dig leorplan in zwang, op zoodanige wijzo dat met
hot toekonistig boroop van hot kind rekening w’ordt
gohoudon.

4. Eon dooltreffondor op1oiding van onderwij—
zeta (osson).

.5. Moor jongolioden van ens yolk die gowillig
zullon sUn zioli to ivi,jden nan doze nobelo taak,

6. Ingoval “an kindoron van behoeftigo fa ml—
lies. eon tarief vail sohoolgoldon. to w’ordon vast—
gosteld of geregold near hot vermogon van do
ouders,

7. Do stichting vail Iandbouw’ scholon voor do
oploiding van voorma-nnon in do versehillende ver
takkingen van do boerdorij.



3. Met het cog op do centralisatie van de
opvoediug van do kindoren der voraehterden, ~e
sticliting van moor Arboids JColoniën door do
Regeoring.

rk i ii~i oil.

1. In verband met do ongowenschte stoat van
do Spoorwog seholon noomt do Commissie do
vrijheid orn to verlvijzen naar pal.. 6 vaiI hot
versing van do Spoorwog Zonding Commissio.

2. Daar hot ,nogelijk is dat ~votgoving niot
zoo spoodig vorkrogon Sal wordon in tormon van
~vat uwo conuuissio bovon aan do hand gogevon
hoof t, die in aI do bostaando bohoofto voorzien
Sal, en or flog veel to thorn sal sUn vow do
ehristoli1ke philanthropic. boveolt uwe Commissie
can dat do Synode stork sal aandringon bij kor—
koradon cii gomoonton door kostrnnehtingon voor
annon on dergolijke pogingon do holpondo hand
nit to stokon.

H.

l{EGELEMENT THU I3EARBEID1NG VAN
ONZS VERACF1TEI{DE cIELO0IrSGENOO’PEN.

M.ot hot oog op do boa, beidng dor voiwassenen
zoowol ala do kindoren van 01120 voroehtorde
geloofsgonooten. ‘vii ‘Iwo Com,aissie aau do Synodo
voordragon of do ti,jd niet gokomon is orn 0011
roglomont op to trokkon voor zoodanigon orbeid,
(]3osehrij viiigspnnt 92) cii uwo Commissie wonscht
hot volgondo voor to stollen —

1. Er Sal cone Algemoeno Cominissio vow do
inwondigo Zoading vail ooze ICork sun, bestaonde
uit 10 loden door do Synodo bonoomd, on eon
pormanonto secrotaris, die or officio lid en seriba
dor Commissie sUn za1.

2. Ann doze eomniissio sal opgedragon sun do
botoro bohartiging vail do be]angon van onso
veraehtordo gohoofsgenooten, volwossenen zoowol
a]s kinderon, buiton zoowol als binnon hot gobied
van gevostigde gomoontoo, met hot roeht oin ohio
rnaatrogelon to n~~nien tot do bohoorhijke orgolii
satie, nitbreiding en iii tvooriug von hare work—
znainliodon, zOOals (loor ha or von t jd tot tij d
dig gooordeoid inoeht ~rordeo.

3. Uit do loden van doze Commissie zullon
cx officio twoe loden ~vorden benoenid voor elk
der volgendo lieharnen —
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a. Do Arljoids Rolono 000imissie.

b. Do Doofstommon on Bhinden Commissje.

c. Do Spoonvog Zonding Comnussie.

ni. Do Commissio voor Hulphohoevonde Ge
m eonton.

4. Doze Commissie zal zoo vool mogohijk in
overlog met do bostaande kcrkbosturen handolon.

5. Art. 230, 231, 232, On 233 floor golang vail
do bohoeften of eisehon der inwondige Zending to
ivorden gowijzigd.

6. o. Met hot oog op l3esehirijvingspunt 93
moont owe Comniissie dat do dank der H.Eor,v.
Vorgadoring moot o-orden gobraeht can do
A.C.V.V. en andore ehiristohijko veroonigingon dio
huhp vorloond hobboii a in hulpbehioovonde go—
moonton, voorol in Rhodesia.

/,. Uw-~ Colomissie oclvjsoert dot tie (‘oioniissie
v. Ia~vendige Zonding do vordoro bohortiging vail
do belangen onzor uitgewekonen voor hare rekening
sal nemen, en dat zij zieh daarin bedionon mag
ion do liulp von do A.C.V.V., en ondore Christo
lijko Veroenigingen.

0. 1)0 t a iiii (he Coni liii Isi 0 v. Inn 011(1 ige Zen (liii g
hot reeht sal vorleond worth-n ow, in iiitorsto
gevallon in overleg met! kerkbest,iren waar die
bostaan, handolend 01) to trodon.

i/. (1) Dat do Coiti ni hssio v. I nwendigo Zending
den arbeidoj’ of leoraar sal aanstellon wanr do
hol ft of mcci dan do hiclft vail zijn salaris uit
horo fondsen gogovon ,vordt.

(2) In aile andere govahlon von gei000nten
waar zij huh1) vorloent, Sal do loom or door den
korkerand van do gomeouto boroepen wordon nit
ooflo nominatie—hijst door do Comniissio voor do
I aw-ondige Zonding gevornid.

Vortrouwende hiormnode non omis opdrocht vol—
daan to hobbon, hobben wij do ocr to zijn von do
1-1.Eorw. Vergadering,

Uwo Div. Dionaron en Broeders,

J. P. VAN HEERDEN, Voorz.

11. P. VAN DER MERWE.

J. A. I3EYERS.

C’. H. RADLOEF.

J. J. WESSELS.
D. i3OSflN.
J. TI. CONRADIE.

A. I). LUCKHOFF. Seeretaris.

1 November, 1)15.
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I.—Opvoeding onder Verac/iterde GelooJsgenooten~—
Ds. A. D. Luekhoff lioht het door hem ingezonden Besohrijvingspunt (No.

61) bier toe.
Gelezen wordt ook C van het Rapport van de Commissie over Opvoeding,

naar aanleiding van Beschrijvingspunt 58.
C. Redmjddelen— Redmiddelen.

Op Voorstel van Di. H. P. van der Merwe en D. J. le R. Marchand wordt
1. a, b, c, dadelijk aangenomen.

Ook worden 2, 3, 4, en 5 dadelijk en zonder diseussie aangenonien.
6. De Assessor met Ds. P. G. J. Meiring dient het volgende Voorstel Vermindering

in :—“ Daar de Sehoolraden—Aete reeds voorziening maakt voor bet vermin- Sohoolgelden..

deren van sehoolgelden voor de kinderen van armen, zoo is bet overbodig om
punt 6 aan te nemen.”

Di. M. Smuts en J. A. Beyers hebben bet volgende Amenclement : 6 worde
aangenornen.”

Ret Voorstel wordt aangenomen.
Na de pauze stelt Ds. A. M. McGregor als Onbestreden Motie vôôr Motie van deel

Deze Vergadering heeft met leedwezen vernornen van bet afsterven van den
RE. Bissehop Cameron van de Engelsehe Kerk van Zuid Afrika, en wenscht aan d liE. Bissohop

genoemde Kerk de verzekering te geven van bare deelnenung in bet verlies door Cameron.

baar geleden, en Mevr. Cameron te verzekeren van de sympathie van deze
Synode in hare droefheid.”

Bit wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Vôôr de Vergadering is nog C.— Redmiddelen.
7. Na diseussie wordt bet volgende Voorstel door den Assessor en Ds. D. Ruimere bijdra

Lategan ingediend De Synode dringe bij het Opvoedings Departement aan
op ruimere bijdragen tot ondersteuning van Tndustrieele Scholen, waaraan op
leiding in de landhouwkunde verbonden is.”

Be Vergadering neemt cut met algemeene stemmen aan.
8. Ook hiermede vereenigt zieb do Vergadering.
Opmer/cingen 2.—Ds. C. H. Radloff met den Oud. van Sterkstroom heeft

het volgende Voorstel: Be Synode wil de aandacht van al de Kerkeraden en
Ringen bijzonderlijk bepalen bij de Wetsartikelen t.w. Art 19 (11), 73 (20), en
wat begrepen wordt in Seetie ii van de bijzondere werkzaamheid der Kerk, die
alle wijzen op de heilige plicbt, die op de Kerk rust, om onze gezonkene, ver
acliterde, en minder hevoorreehte geloofsgenooten te helpen in bun lichamelijken
en geestelijken nood. Be Synode wil er op aandringen bij de Kerkeraden om
de verzorging van arme en verwaarloosde kinderen in dorp en distrikt zoo ter
harte te nemen, dat niet Mn enkel blank kind moge gevonden worden, dat niet
gevoed en gekleed wordt. Intussehen vertrouwt de Synode dat in de groote
steden en dorpen zulke kostseholen zullen worden opgerieht, waar deze kinderen
onder eeht ouderlijk opzieht en zorg kunnen worden opgevoed tot hun levens
taak.”

Di. F. X. Roome en B. Bosman hebben bet volgende Amendement :—De
Aanbeveling onder dit hoof d gedaan worde goedgekeurd.”

Ret Amen deinent wordt aangenomen.
H. Reglement ter bearbeidinq van onze verachterde Geloofsgenooten. Reglemont ter

Be Aetuarius stelt voor “ Hoofddeel II, pag. 138, onzer Kerkwetten bearbeiding van

worde gesehrapt, en in de plaats ervan kome bet Reglement ter bearbeiding ~~
van onze veraehterde Geloofsgenooten, en wel Séeties 1, 2, 3 (met bijvoeging van
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e, t.w. Industrieele Inrichtingen) en 4. Indien noodig geaeht zal do Commissie
hot reoht hebben een Organiseerenden Seeretaris en andere ambtenaren aan te
stellen.”

Dit wordt geseeondeerd door Os. H. P. van der Merwe, en na breedvoerige
diseussie met algomeene stemmen aangenomen.

5 wordt dadelijk goedgekeurd.
6 a wordt aangenomen met den speeialen dank der Vergadering aan de

A.C.V. Vereenigingen. Do Seriba wordt gevraagd dit sehriftelijk to doon.
6 b en c worden dadelijk aaugeuomen.
6 d (1). Op Voorstel van den Assessor met Os. D. Marehand wordt het

hier gevraagde aangenomen met bijvoeging van de woorden in gevallen waar
or nog geene gevestigde gemeenten zijn.”

6 d (2) wordt teruggetrokken.
Hiermode is hot Rapport afgehandeld. Aan de diseussie ervan hebben

deel genomon Di. A. D. Luekhoff, I-I. P. van der Merwe, D. J. Malan, J. A.
Beyers, G. J. du Plessis, do Assessor, Di. P. J. Porold, A. G. du Toit, J. C.
Reyneko, 0. Murray, E. Dommisse, lvi. Smuts, do Aetuarius, Di. J. C. du
Plessis, B. Lategan, A. M. McGregor, J. A. van Blerk, C. H. Radloff, J. H. vail
Wijk, C. R. Kotze, 0. J. Marehand, P. J. Viljoen, on do Oudd. van Hanover,
Adelaide, Maraisburg, Kakamas, Herold, Do Rust, en Britstown.

Do Commissie ontvangt den dank dor Vorgadering voor het belangrijk
werk door haar gedaan.

Afwezig is geweost de Pred. van Brandvlei, wegons krankheid.
Do Scriba leost de Kiadnotulen waarna Os. J. A. van dor Merwo bet Dank

gebed doet.
Gorosumeerd en onderteekend 013 hodon don l8den November, 1915.

ZES-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Donderdag, 18 Novembei, 1915.

Be Moderator laat zingen Goz. 21:3, en vraagt Os. J. N. Geldenhuys in hot
gebed vi’ôr to gaan.

Be Notulon van de vorige zitting wordon geresumoerd on ondorteekend.
Do Scriba, namens do Moderatuur, rapportoert dat do volgende aanzoekon

om naar buis terug to keeren toegestaan zijn; die van Os. J. P. Woihuter, on
do Oud. van Clanwilliam, Sterkstroom, en Nieuwoudtville, om Maandag eerstk.,
Di. W. L. Eaton, P. T. Stroebel, en do Oudd. van Fraserburg, Jamestown, .Bur
gersdorp, Aliwal Noord, en Ladismith, om Woonsdag eerstk.; Os. A. J. Olivier
en do Oud. van Upington om Donderdag 25 dezer to vertrekken.

Sohrijven v a Gelezen wordt eon brief van den hoer Izaak Bosman, van Storkstroom, mel
izak Bosman. ding inakende van wat onze Kerk in vroogere jaren voor ons yolk gedaan heeft,

en do Synodo Gods zegen toebiddende.
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Ook worth ontvangeñ een schrijven van den Voorzitter en Secretaris van Sohrijven v. de
Z.A. Vredes- ende Z.A. Vredes- en Arbitrage Vereeniging, bet doel en streven van genoemde Arbitrago Vor

Vereeniging uitzettende, en de medewerking der Synode in deze verzoekende. ooniging.

Met het oog op de B.B. die onder onze uitgewekene stan- en geloofsge- Waardoering V.
h.werkderB.B.nooten arbeiden, en waarvan sommigen gereed staan naar hun arbeid terug te die onder d. uit

keeren, spreekt de Moderator een woord van waardeering van het werk door de ~o~ekonen ar

RB. aldaar gedaan, en noemt o.a. de namen van de Broeders van Salisbury, 01 en.

Melsetter, Namaqualand, Mafeking, Bulawayo, Enkeldoorn, Mashonaland, alsook
Eerw. Leonard, van D.W. Afnka.

Vôôr de Vergadering is het Rapport van do Commissie over Opvoeding. Rapport van do
Commissie over
opvoeding.

RAPPORT

van de Commissie over de Opvoedlng.

Live Commissie 11am in behandoling hot vol
gende —

4.—De Aanbeveling van den Raad der Kerken
van 1913.

J?.—Verslag van do Commissie over Systematisoh
Bijbel en Godsdienst Onderwijs op onze
Soholen met Beschrijvingspunten 60 en 50.

C. —Beschrijvingspunt 58.

D.—Besehrijvingspunten 59 en 64, over do Teal
Ordonnantie.

E.—Vorslng van hot Bestuur doe Doofstommen en
Blindon Inrichting.

F.——Verslag van do Synodale Opvoedings Corn
missie.

A.

DE AANEEVELING VAN DEN RAAD DEE
KERKEN VAN 1913.

[Handleiding der Viordo Vorgadering van den
Rand dor Kerkon, Blz. 58, 59.]

u. Zoover hot mogelijk is behoort or in verband
met ieder Staat Opleidings Institnut waar
0! eon genoegzaam getal kweekolingen is
tot onzo Kerk behoorende, ceo ft huis

geopend to worden onder liet uitsii,itcnd
toczicht van vitae Kerk. Met den gewonon
steun dor Kerk konden kweekeiingon dan
tegon zeor vermindorde prijzon in zulke
kerkelijko inrichtingon opgenomen worden
en ondor ohristolijko invloeden wordon go
bracht.

b. Zoovor hot mogelijk en ivenseholijk voorkornt,
behoort do Kork don verdor in verband
inot iedor Stants Opleidmgsschool ceo docent
ann to stollen one/er kerke/ijk toezicltt
staande on desnoods door do Kerk alloen
to worden gesalarieerd. Doze zal dan ondor
wijs moeten goven in do l3ijbelsche Gesehie
donis, do Kerkgosehiedenis on do leer onzor
Kork en verdor do kweokelingon practiseh
moeten opleidon om zelvo op aantrekkolijke

en inspireerendo wijze onderwijs in doze
vakken to goven. Hot onderwijs in do bloot
seeulaire valeken zal don alzoo overgolaton
worden aan den Staat terwijl do Kerk in
hare oigeno handon houdon zal hot onder
wijs in die vakken wanrbij zij moor bepaald
bolang heoft.

c. Docenten die van Kerkowege. alzoo aangesteld
zijn, bohooron dan door do Regeoring off 1-
elect erkend to worden, gorekond to wordon
tot do staf van zoodnnigo inriehting to
beltooron on als zoodanig rocht to hebben
op hot aebruik dcv klas-karners en op oone
beltoorlijke p/oats voor It unne ondericerpen
op de syllabus.

d. Do Kork bohoort dan iedor jaar eramcns af
ft nemen in die vakken door hare eigene
docenten onderwezon, en diplomas nit to



roiken, die als anubeveling kunnen - dienen
bij de aanstolling van onderwijzers in do
publieke scholen.

Na ornstigo ovorwoging boveolt uwe Commissie

Ran —

I.

(1) Do anunamo van Punt (a), Lw. hot be
ginsel van Kcrkeiijke Kosfhuizen in verband met
(10 Opleidingsseholen.

Uwo Commissie wijst eehtor op hot felt, dat
waar or Inriebtingen zijn, die Ran onne bohooften
en idealen boantwoorden, ~vat betreft de gods
dionstige en kerkelijke vorming onzer toekomstigo
onderwijzers, zulke kosthuizen, zcoals voorgesteld,
voor bet tegenwoordigo niet noodig zullen zijn.
Wanr die oehter niet bestoan, vindt uwe Corn
missie hot daarstellen van zoodanigo Logieshuizen
noodzakelijk.

(2) Dc aanname van (b) en (c).

Wat aangaat een Docont, staande onder keke
lijk toozicht om de godsdionstige en kerkelijko
vorming van onderwijzers te behartigen, is uwe
Commissie van oordeel, dat het noodznkolijk is,
dat die Docenten door den Staat erkend on go
deoltolijke gesalarieerd mooten worden.

Verder is uwo Cornrnissio van oordoel dat hot
sueces van zulko Docenten grootondeels sal nfhan
gen van do sympathieke ondersteuning van do
Principalen van de Opleidingsscholen, en van do
Oofenscholon waar do kweekelingen bet geven van
godsdionstig onderwijs in beoefoning moeten
brengou.

Voorts denkt uwe Cornmissjo dat hot niot overal
noodig sal zijn den Docent voor olko Opleidings
school afzonderlijk Ran to stollen.

In do Wostolijke Provincie by. kan den Docont
dienst doen in 4 of 5 Inrichtingen.

(3) Dc aan name va-n pu,~t (ci), botrekking bob-
bende op het uitroiken van Diploma’s.

II.

Tor bijvoeging van ivat reeds gezegd is, govoolt
invo Commissie dat ‘vat op do voorgrond van do

goheolo kwostio gostold moot worden is do nood

zakelijkhoid dat or onmiddellijk voorzioning go-

maakt sal wordon veer do opleiding van ondor
wijzers, die bokwaam zijn door middel van do
Hollandsehe zoowol als de Engelsehe taal onder
wijs to goven.

B.

V~RSUAG VAN DE COMMISSIE OVER SYSTE

MATISCH I3IJEEL EN GODSDIENST

ONDERWIJS OP ONZE SCIHOLEN.
[Schema—Blz. 47.]

(1) Uwo Conirnissie gevoolt dat ~vij den Moor
veol dank vorsehuldigd zijn, en onze hooge waar
deoring moeten uitsprekon ann do Broedo Corn
to 155k veer hot opstelhn ~‘an don Catochismus en
do Syllabus dor l3ijbol-lesson.

(2) In vorband hiormode wordon behandold do
Besehrijvingspunton 56 en 60.

flier bovoelt do Commissie stork ann do U
gave van eon Flandloiding voor Onderwijzers over
do Bijbel-lessen.

C.

BESCHRIJVINGSPUNT 58.

(1) Met hot oog op hot felt, dat onderwijs flu
verpliehtend is tot Standaard IV, en dat 72 per
cent onzor kinderen do school vorlaten met Stan
daard IV, met seer geringe konnis van hun
moodertanl, en zonder ooit do gosohiedenis van
hun vadorland to hobbon goleord, daar gevoelt
uwo Commissie, dat hot noodzakelijk is, dat do
loergang van bet kind vorlengd bohoord to worden.

(2) Uwo Commissie govoelt dat hot ondorwijs
over hot algomoon niot doelmatig is, on dat hot
opvoodingsstolsel hot kind niot genoogzaam be
kwaamt voor don strijd des lovens on to weinig
vadorlandslief do schopt.

(3) Om hot onderwijs doeltroffond to makon is
noodig —

4.—Dat do opvoeding: (i) Rekoning houdt met
do volksbohoef ton on volksaard; (ii) Met lovon van
hot kind nftkt, (iii) Zuid Aftika In do eoisto
plants in hot oog hoof t, (iv) Do zodehul o on gods
dienstigo vorming van hot kind beoogt



Do Teal Ordunnan tic.

(1) Hot past ons bier eon woord van dank nit
to sprekon nan don Provincialen Raad voor hot
passeeren van do Taal- en Godsdionst—Ordonnantjes.

(2) Hoowel die twco Ordonnantios op Verre fla
nog niet op voldoende wijze uitgevoord wordon,
toch is hot ons eon sank van grooto vrougde dat
sominigo inspeoteurs, sehoolradon en seboolcom
rnissies begonnen zijn so in booofoning to brengon.

3. Uwo Com,nissio is van oordool dat do nan
daeht erbij bopnald moot wordon, dat do doge
lijke uitvoering van do Taal-Ordonnantie van groot
opvoedknndig on kerkolijk belang is voor do toe
komst van ons yolk.

(4) Met ernst werd do vraag besproken of do
tijd niet gekomen is.

(a) mu do sank der Opvoeding kraehtig voor do
aandaeht van do loden onser Kork to brongon;

(b) am eon man ann to stellon die al zijn tijd
en kraehten hieraan wijden zal.

(5) Wat uwo Commissie echtor stork anabe
veolt, daar wij nil eon overgangs tijdpork boleven,
~vat betroft do uitvoering van do Tani- on Gods
dionstonderwijs-Ordonnantie, is dat do Synodo eon
stcrke Oommissic aanstolt met volmaclit am eon
wakend oog be houdon op hotgeon door do flogoo
ring naar aanloiding van do Tani-Ordonnantie
Commissio bosloten snag worden, om in hot algo
moon belangstelling Nj do oudors on hot algemoon
publiok to ~vokkon in do uitvooring van do Tani
en Godsdionst-Ordonnantie, on om vorder to doon
wat tor uitvooring van do wonsehon on besiniten
dor Synodo wonseholijk goncht mag wordon.

E.

VERSLAG VAN RET BESTUUR DER DOOF
ST0MMEN EN BLINDEN INRICHTING.

[Sehoma—~Blz. 33.]

(1) Uwo Commissio govoolt, dat wij als Kork
den Hoer veol dank verschuldigd zijn veer dit go—
sehonk van God nan onzo Kork on vol]c, en voor
don zogon die nog stoods op hot work rust.

(2) Do Synodo sproko oak haar waardooring uit
ovor hot work gedaan door do twee prineipalon
on hun assistonton.

(3) Five Coinmissio govoolt dat do tijd geko,n~n
is, dab or voorzioning voor zwakzinnigon, waaraan
do bohoofto greet is, Sal gornaakt wordon.

F.

VE1tSLAG VAN DE SYNODALE OPVOEDINGS
COMMISSIE.

[Schonsa—B]z. 49.]

Punt 3 van hot Vorslag.

Uwo Commissio govoelt dat do Synode veol dank
vorsohuldigd is aan Vs. A. D. Luekhoff, voor
zijn greet work godaan in hot Noord-Woston als
Opvoodings Organisoorder nan bet Ondorwijs
Dopartemont.

Punt 4.

Zij bovoolt nan dat eon plnatselijko eommissio,
bestnando uit don piaatsolijlcen korkoraad, toozioht
over do school on pinats to Nasnios Zuid zal
hobbon.

Punt .5,

Zij bovoolt vordor nan ~vat voorkomt in do mat.
ston volzin: ‘lJwo Commissio is ochtor van oor
dccl

Met vorsclsuldigdon eos’Isiocl noomon wij oils,
Uwe Dw. Dienaron en Eroodors,

A. lvi, McGREGOR.
J. G. STEYTLER.
A. V. LUCKHOFF.
P. VAN DER MERWE.
W. F. P. MARAIS.
C. V. NEL.
H. J. J. VAN DER HORST.
B. J. WESSELS.
W. 3. NAUDE.

A. De Aanbeveling van den Raad der Kerlcen, 1913 (Bijlage B.).
I (a).—Kerkelijke Kosthuizen—In verband biermede wordt Besohrijvings- Korkolijko kost

punt 54, dat ziet op Kerkelijke Kostinrichtingen, door de Assessor, als Inzen- huizon.

der toegelieht, die daarna voorstelt: Ret worde aan de )V[oderatuur opge
dragen te traohten van de Regeering en van bet Opvoedings liepartement gelde

83
11.—Dab do ondorivijzors zóó opgoioid warden,

dat zij aan bovonstaando oischon voldoon.

D.

BESCHRIJVJNGSPUNTEN 59, 64.
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lijk ondersteuning en voorwaarden te verkrijgen, waaronder Kerkelijke Kost
inriobtingen in verband met Opleidingsseholen kunnen worden opgericht; en in
dien genoegzame ondersteuning wordt toegezegd en aannemelijke voorwaarden
worden gesteld, dan to trachten Ringen of Kerkeraden binnen wier ressort zulke

Korkoliike Do- Opleidingsscholen zijn te bewegen zoodanige kostinriehtingen, waardie noodig
conten. moebten zijn, in overleg met de besturen der betrokken Opleidingsseholen tot

stand te brengen.”
Dit wordt gesecondeerd door Us. C. V. Nel, en na besprelcing door Di. C.

V. Nel, U. G. Malan, P. K. Albertijn, H. P. van der Merwe, M. L. de Villies,
P. 0-. J. Meiring, P. J. Perold, en den Actuarius, met algemeene stemmen aan
genomen.

De Assessor met Us. U. G. Malan stelt verder vôôr: “ Aanbeveling~a (b),
(c), en (d) van den Raad der Kerken over Kerkelijke Docenten in verbaiid met
de opleiding van onderwijzers en onderwij~eressen worden aangenomen, en bet
worde aan de Moderatuur opgedragen de noodige maatregelen te nemen om
deze Aanbevelingen in werking te brengen.”

Ook ,biermede vereenigt zich de Vergadering.
11.—Deze Aanbeveling van de Commissie over Opvoeding wordt aa1~geno-

men met de volgende wijziging :—“ Meerdere voorziening “ in plaats van “ on
middelijk voorziening.”

~e~matds3h B. Verslaçi van de Commissie over Systematisch Bijbel en Godsdienst Onder
dienst Ondor- wijs op onze Se/jolen.

Gelezen wordt bet Versiag van de Commissie door de Synode van 1909
benoemd, om meer Systematisch Bijbel- en Godsdienst Onderwijs op onze
publieke scholen te verkrijgen. (Bijiage 8.)

~W~rdeegn~v. Volgens Aanbeveling door de Commissie over Opvoeding geeft de Vergade
BreedoCommis- ring hare hooge waardeering te kennen van bet werk door de Breede Commissie

in bet opstellen van den Catechismus en de Syllabus der Bijbellessen.
ohismus en 8y1- In verband met dit deel van bet Rapport licbt Us. J. It. Albertijn bet
labus. door hem opgezonden Bescbrijvingspunt (No. 60) toe, en stelt bet daarna, ge

secondeerd door Us. A. M. McGregor, vôôr.
Na de pauze is dit punt nog vôôr de Vergadering.
Besloten het hier gevraagde op te dragen aan eene Commissie bestaande uit

den Assessor, den Actuarius, en Di. J. It. Albertijn en A. M. McGregor, die
later met een Voorstel tot de Vergadering komen zal.

Bp. 56.—Uaar dit door den Moderator op gezonden is, neemt de Assessor
den Voorzitterstoel in. Na toelichting stelt de Moderator daarop met Us. U.
P. van Huyssteen vôbr: “ De Synode geve volmacbt aan de Moderatuur en

Eon Predikant drage bet aan baar op een Predikant aan te stellen, wiens taak bet zijn zal
ten in hot Bui: onze studenten die in bet Buiteffland verkeeren geestelijk te bearbeiden.”
tenland. Bpp. 85 en 88, die betrekking hebben op dezelfde zaak worden nu ook in

bebandeling genomen.
Ds. U. P. van Huyssteen, namens den Ring van Swellendain, licbt Bp. 85

toe, terwijl Us. F. X. Roome als Inzender van Bp. 88 bet aan de Vergadering
vôôrdraagt.

Na korte discussie neemt de Vergadering het Voorstel aan, en stelt de zaak
van bet salaris van den te worden gezonden Predikant in banden van de Com
inissie over de Fondsen.
C. Besc/trijvingspunt 58— -~
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Ds. J. H. van Wijk, namens den Ring van Albanie, lieht het Beschrijvings
punt toe, en stelt bet daarna, gesecondeerd door Ps. A. Faure vôbr.

Na eene breedvoerige bespreking wordt het Voorstel door de Vergadering
verworpen.

Naar aanleiding van (2) en (3) neemt de Vergadering het volgende Voor- Verandering in

stel van Di. P. 0. J. Ivleiring en J. A. Beyers aan: Eene Commissie waar
van de Pred. van Darling Convener zal zijn, worde aangesteld om, namens de
Synode, met bet Departement van Onderwijs te onderbandelen, .met het oog om
de noodige verandering in bet leerplan op onze seholen overeenkomstig C (2) en
(3) van bet Rapport van de Commissie over Opvoeding te werkstelligen.”

Us. W. J. Naude geeft kennis dat hij bet volgende Voorstel morgen in- Afechaffing van

dienen zal De Synode vraagt het Departement het kindergarten stelsel in~
verband met de AlIT Sebolen af te sobaffen, en te bepalen dat geen kind boven verband met tie

den ouderdom van 7 jaren in een kindergarten kias toegelaten zal worden.” A III Seholen.

Afwezig zijn geweest de Pred. van Danielskuil, en de Oud. van Tarkastad,
beiden wegens krankheid.

De Kiadnotulen gelezen zijnde, doet Oud. P. J. de Wet bet Dankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l9den November, 1915.

ZEVEN-EN-TWINTIOSTE ZITTING-.

Vrijdag, 19 November, 1915.

Na bet zingen van Gez. 81: 1, en gebed door Us. J. P. van Huyssteen,
worden de Notulen gelezen, goedgekeurd, en onderteekend.

De Soriba, namens de Ivloderatuur, rapporteert dat de volgende aanzoeken
om naar huis terug te keeren toegestaan zijn :—De Oudd. van Pearston, Ugie,
en Melsetter Maandag eerstk., de Oudd. van Garies, Albertinia, en Mosselbaai
Uinsdag e.k., en de Predd. van Vanwijksdorp, Glen Lynden, Stanford, en
Joubertina, met de Oudd. van IVlaraisburg, Petrusville, en Joubertina, Don
derdag e.k.

Us. W. J. Naude doet nu zijn Voorstel waarvan hij gisteren kennis gegeven Verzoek ean h.

beef t, nam. : De Synode vrage bet Onderwijs Departement vast te stellen dat ~$
kinderen, die op sehool komen boven den ouderdom van 7 jaren, vrijgesteld zullen Kindergarten

zijn van den Kindergarten Cursus.” Cursue.

Pit wordt gesecondeerd door Us. F. X. Roorne, en door de Vergadering
aangenomen.

Aan de orde is nog bet Rapport van de Commissie over Opvoeding.
P. Bpp. 59 en 64.—De Taal Ordonnantie— Thai Ordonnan

Us. J. R. Albertijn, de Tnzender van Ep. 59, heeft bet woord. Na toeliob-. ~t0~~01
ting van zijn Besehrijvingspunt stelt bij vôôr : Doze Vergadering, onder het TaaI Ordonnan

besef dat de degelijke uitvoering van de Taal Ordonnantie van 1910 van groot tie aangonomen

opvoedkundig en Kerkelijk belang is, dringt ten sterkste aan bij leeraren en
Kerkeraden om al bun invloed te doen golden bij ouders, onderwijzers, school
commissies en sehoolraden, ten gunste ;‘an moedertaal onderwijs zooals nêerge
legd in genoemde Ordonnantie. Zij draagt het tevens op aan eene Commissie
van Waakzaamheid over de Opvoeding om namens de Synode zich te doen gel-
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den bij het Departement van Onderwijs, en den Provincialen Raad, om de dege
iijke uitvooring van de Ordonnantio to verzekoren, vooral wat de oploiding van
onctorwijzers en de inspoctie van scholen betreft.”

flit wordt gosocondeord door Ds. J. A. Beyers.
Vo a tel re Do Assessor met den Actuarius dient nu ook hot volgondo Voorstel in:

e~r:roa~i ]Jaar do uitvoering van de Godsdienst-Ondorwijs- Taal Ordonnanties van groot
Ordonnantie opvoodkundig en Korkolijk bolang is, zoo drage do Synode hot aan hare Op

g . voodings (Jommissie op on bij don Provincialen Raad en bij hot Opvoodings

Dopartomont aan to dringen op do aanstolling van geschikte personen door
elken schoolraad on den inhoud vanS doze Ordonnanties aan school commissies,
onderwijzors on ondorwijzoresson, on hot publiek, duidolijk to makon on don
wog tot uitvooring orvan aan to wijzon.”

Na korto discussio noomt do ‘.7orgadoring boido Voorstollon aan.
Thai Ordonnan- Di. A. B. Luckhoff en C. V. Nel willon ook hot volgondo :—“ Do Synodo is

stork van govoelon dat do Thai Ordonnantio van toopassing bohoort to zijn ook
op do Zonding Scholon door don Staat gosubsidieord.”

Do Vergadoring kourt dit good.
Dankbetuiging Do Assessor, onderstound door don Actuarius, diont daarop nog hot vol
~ gondo Voorstol in :—“ Hot wordo aan don Scriba opgedragon por brief don
Provincialon Administrateur en don Provincialon Raad don dank der Synodo too to brongon
Raad. voor hot passeoron van do Godsdionst Ondorwijs- en Taal Ordonnanties,” waar

mode do Vorgadering zich voroonigt.
Dankbetuiging Bp. 89 wordt aangonornon, en op Voorstel van den Assessor met Ds. P. G.
ann dTaalbond, J. Moiring wordt hot aan den Scriba opgodragon om do lichamon in dit Be
~schrijvingspunt gonoomd, t.w. do Taalbond, do A.C. Verooniging, en do Z.A.
Z.A.O. Unie. Ondorwijzers Unio to vorzokeron van do waardooring van hun work in belang

van onzo taal on onzo nationalitoit, on hun don dank der Synodo toe to
brongen.”

Aan do Opvoodings Commissie wordt hot ook opgodragon to waken ovor do
uitvoering van do Godsdionst- en Taal Ordonnantios.

Doofstommen E. J7erslag van het Bestuur der Doojstommen en Blinden Inricitting. (Thj
en Blrndon In- 1
richting. ~ago

Do Scriba, dio ook Secretaris van hot Bostuur is, best dit Versiag.
Aan do bospreking orvan nernon dool: do Scriba, Di. P. J. Pionaar, M. L.

do Villiors, J. C. du Plessis, K Smuts, on do Oud. van do Paarl, waarna do
Scriba met Ds. F. X. Roomo voorstolt : Do Synodo besluito eon schrijvon to
richton aan do Rogooring vragondo of do tijd niot gokomon is oono Inrichting

Eene Inrioliting voor zwakzinnio’on “ daar to stollon, on haar do vorzokoring govendo van allon
v. Zwakzinrn- b
gen. mogolijkon stoun in doze.

Dit wordt not algoinoono stemmon aangorromon.
Dankbetuiging Vordor wordt op Voorstel van Oudd. J. C. do Waal on W. M. Collier don
ian d.Prinoipa~ dank dor Vorgadoring aan hot Bostuur toegebracht, en op Voorstol van Di. M.
Assistenten. Smuts on J. S. Haumann botuigt do Vorgadoring haron dank aan do Principalen

not hunnon Assistonton.
Eindelijk spreekt do Moderator nog eon woord van bijzondoro waar

dooring van hot work aan gonoomdo Inrichting godaan.~ 8~: F. Versiag van de Synodale Opvoedings Commissie.
missie. 3. Op Voorstol van don Actuarius ontvangt Us. A. B. Luckhoff den dank
A. Luokhoff. dor Vorgadering voor hot work door horn godaan in hot Noord-Wosten als Op

voedings Organiseerder van hot Ondorwijs Doparternont.
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4. Be school te Namies Zuid.—Wat do Commissie bier aanbeveelt wordt School t e Na-

door do Vergadering goedgekeurd. mies zuid.

Dit geschiedt ook met de Aanbeveling van de Commissie onder punt 5, in N N d

zake Namies Noord, met do duidelijke verstandhouding echter dat men niet amies oor

tot aankoop zal overgaan zonder toestemming der Synode.
De Actuarius bepaalt ook do aandacht der Vergadering bij bet Koop- Koopmans - do

mans-de Wet Legaat onder No. 7 van bet Versiag van de Synodale Opvoedings Wet Logaat.

Commissie genoemd.
Ret Rapport van do Commissie over Opvoeding afgehandeld zijnde ont

vangt zij den dank der Vergadering.
Na de pauze vraagt de Prod. van Catbeart verlof om Woensdag eerstk. naar

huis terug te keeren.
Ds. D. Wilcocks vraagt en bekomt verlof bet volgende Voorstel in “C~art~rs’

to dienen :—“ Be Synode hooft met genoegen kennis genomen van bet voor
nemen van bet 0-ouvernement aan do Zuici .Afrikaansehe en Victoria Colleges en~ietoria ICol

ebarters voor Universiteiten to geven. Zij is van oordeel en spreekt bet logos.

als hare overtuiging nit dat do meest bevredigende Opl.ossing van dit moeilijk
vraagstuk in verband met hot Hooger Ondei’wijs voor hot tegenwoordige aithans
to vinden zijn zal in wetgeving waarin die Inriebtingen beiden en afzonderlijk
opgenomen zullen worden.”

Geseondeerd door Us. B. G. Malan wordt hot na korte discussie met alge
meene stemmen aangenomen.

Ret Rapport van de Synodale Zondayssc/iool Commissie (Bijlage 29) is aan Zondagssehool

de orde. Commissie.

Vôôrdat do Secretaris van de Comniissie, Us. P. K. Albertijn, bet Rapport
best spreekt hij eerst een kort woord in belang van de Zondagsschool.

Op Voorstel van den Scriba met Us. P. J. de Vaal wordt besboten bet
Rapport eerst in zijn gebeel te lezen, en daarna puntsgewijze te behandeben.

Na bet lezen nernen aan de bespreking ervan deel Ds. P. T. Stroebel, do
Scriba, Di. P. J. Perold, J. H. Malan, F. Badenhorst, M. L. de Villiers, P. J.
do Vaal, B. J. Malan, J. P. Burger, ende Oudd. van Cradock, Wynberg, Uiten
hage, en Hanover.

Onder do discussie komen do volgende Voorstellen ter tafel
(a) Van Us. J. H. Malan met den Oud. van Ladismith: Do Synode Her~rmings

drage bet aan do Synodale Zondagsscbool Commissio op in haar Rooster van gesohiedeni~ in

Lessen eene plaats in te ruimen voor do Rervormingsgoschiedonis, en wel bij ~~ter V. es

gologenheid van bet jaarlij kscbe Hervormingsfeest.”
(b) Van Di. M. L. do Villiers en J. P. Kriol : Do Synodo bovelo stork aan Bibuotheken in

do opriebting van gesehikto Bibliotheeken in vorband met do Zondagsseboben t~i~
van do Nfl. Kerk in Zuid Afrika.”

Do Vergadering neernt beide Voorstellon aan.
Op Voorstel van Us. J. P. Burger met Us. G. J. du Pbossis gooft do Ver

gadering bare waardeoring to kennon van bet Work door do Synodale Zondags
school Commissio gedaan.

Hot Rapport van de Commissie voor /iet opstellen en doen passeeren van Aoto van Ver

een Acte tot Vereeniginy dcv Key/ecu (Bijlage 31) is aan do beurt. oenigiugd.Kor

Hierbij wordt gelezon wat do Conimissie over do Fondsen rapporteort, naar ken.

aanleiding van do Uitgaven vormeld.
Na korte bespreking wordt bet Rapport met dank aangonomen.

S
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Admissie Exa- Aan de orde is het Rapport van de Commissie voor het Admissie Examen
men. tot het Theol. Seminarium (Bijiage 7).

Nadat de Vergadering hare blijdschap te kennen gegeven heeft over het
groot aantal kandidaten, wordt het Rapport met dank aangenomen.

Examon v Kan- Rierop volgt het Rapport van de Commissie tot het afnemen van het
~ Examen van Kandidaten tot den H. Dienst (Bijiage 5), dat gelezen zijnde ook

met dank aangenomen wordt.
Commissie voor Ret Versiag van de Centrale Commissie voor Hulpbehoevende Jongelin
~Iu~3beho~ven- gen (Bijiage 13) wordt daarop gelezen, en tevens, na korte discussie, met dank

door de Vergadering aangenomen.
Be Oud. van Glen Lynden ontvangt verlof, wegens de ernstige krankheid

van zijn kind, heden avond naar huis terug te keeren.
Afwezig zijn geweest de Oud. van Fransch Hoek, en de Predd. van Ross-.

yule en Montagu, laatstgenoemde wegens krankheid.
Be Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt het Dankgebed gedaan door den

Oud. van Ret Strand.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 22sten November, 1915.

ACHT-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Maandag, 22 November, 1915.

Be Moderator laat zingen Ps. 146: 4, en vraagt daarna Us. J. A. Maiherbe
het gebed te doen.

Be Notulen van de vorige zitting worden geresumeerd, en onderteekend.
Sohrijven v a n Een schrijven wordt gelezen van den broeder Zendeling Russouw, van
Eerw. Russouw. Zuurbrak, in zake het afzonderen door deze Vergadering van een uur tot gebed

om den vrede.
Synodale Avond Be Moderator kondigt aan dat de Synodale Avondmaalsviering heden
maalsviering. avond te half-acht ure in de Grote Kerkplaats vinden zal, en geeft aan de hand

dat wij daarna eenige oogenblikken tot gebed om den vrede afzonderen zullen.
Riermede vereenigt zich de Vergadering.

Do Zonding on~ Ter tafel komt flu het Rapport van de Commissie voor de Zending onder
der Israel. Israel (Bijiage V18), dat gelezen wordt.
Ledental d o r Be Aanbeveling van de Commissie over de Zenjling is dat het ledental der

‘~~‘ Commissie zal worden aangevuld tot 5.
Bit wordt goedgekeurd.

Ds. D. TI~eron Be Algevaardigde door de Commissie voor de Zending onder Israel, Us. B.
~ Theron, van Transvaal, spreekt nu een woord in belang van deze Zending.

Beschrijvingspunt 53, dat ziet op eene bepaalde Zending onder Israel, nu
ook door Us. F. X. Roome, namens den Ring van Kaapstad toegelicht zijnde,
worden de volgende Voorstellen ingediend.

(a) Door Us. A. M. McGregor met den Oud. van Wynberg: “Nos. 6 en 7
van het Versiag van de Commissie voor de Zending onder Israel worden aan-,

V genomen.”

(b) Boor Di. J. C. Reyneke en G. E. Rudman: “Beze H.E. Vergadering,
overtuigd zijnde dat het de roeping der Christelijke Kerk is om het Evangelie
te verkondigen, niet enkel onder de Heidenen maar ook onder de Joden, spreekt
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hare hooge waardeering uit van de pogingen reeds aangewend ter bevordering
van deze zaak, en dringt bij de gerneenten onzer Kerk aan deze heerlijke zaak
hartelijk tie ondersteunen door hare gebeden en hare geldelijke bijdragen.”

(c) floor Ds. A. A. van der Lingen met Ds. D. J. de ‘Villiers: “ Be H.E.
Vergadering besluite dat in de sohikking die den oorlog volgen zal, de restoratie
van Palestina aan de Joden onder pro-tectie van een geciviliseerde Mogendheid
of Mogendheden door de H.E. Synode welkom zal geheeten worden.”

Na eene diseussie, waaraan deel nemen Di. M. S. Daneel, F. X. Roome, de
Assessor, Di. A. A. van der Lingen, H. A. Lampreeht, en W. A. Joubert,
worden de Voorstellen door Di. A. M. McGregor en J. C. Reyneke ingediend
aangenomen, en het Voorstel van Dc. A. A. van der Lingen verworpen.

Aan de orde is het Rapport van de Commissie over de Theologisehe Kweelc- RappoFt van doCommissio over
school. dThool. ICwoolc

school.

RAPPORT

van de Commissie over de Theol. Kweekschool.

Uwe Conimissie heeft veer zich gehad —

A—Bet Rapport der Curatoren van hot TheoL
Seminarium.

IL—Versing van de Commissie voor het Examen
van Candidaten tot den Heiligen Dienst.

0.—Versing van do Commissie voor bet Admissie
Examen.

D.—De Bosehrijvingspunten 66, 67, 68, 69, 70, 71.

Naar analeiding waarvan zij ais volgt wonselit
te rapporteeren. Bet Rapport van de Curatoren
bevat veel waarvoor de Synode grooten dank ver
sehuldigd is God, den milden Gever van ci hot
goode. Wij noemen onder meor —

I.

1. Ret nuttig en gezegend werk dat nog steeds
door hot Theol. Seminarium gedaan wordt voor
onze ICerk voor ens Volk en voor het Godsrijk.

2. Dc gaven die God ens gegeven heeft in den
persoon van Innnnen, die jaren lang de Kweek
school, en zoo de Kerk met veei ijver en toego
wijdbeid hebben gediend. Benevens onze Hoog
leeraren’ dient hier genoemd te worden do nnam
van den ontslapen ouderhng B. C. Morkel, en
van den afgetreden President Curator Us. A. I.
Steytler.

3. Be mate van gexondheid en kracht in bet
afgeloopen Lermijn ann de geaehte Hoogleeraron
gesehonken. Hierbij komt, rehter, eon ~vanklank,
wij bedoelen het onverwacht en betreurd afsterven
vaa den heroiuden Prof. Muller. Uwe Commissie
geeft ann de hand dat de Synode een brief van
rouwbekiag zende ann zijne ~veduwe, alsook dat
Art. 190 toegopast zal worden op do weduwen der
Hoogleeraren. (Zie Supplementair Rapport do,’
Curatoren).

evangeliedienst in verband met onse Kerk zoodat
hot getal studenten in ecu jaar de annzienlijke
sam van 78 heeft bereikt. Bier ook moeten ~vij
noensen bet - betreurd afsterven van eon der
studenuen (3. H. Bndenhorst).

5. Verder dat zoo velen van onze studenten,
na hun cursus in onze Kweeksehooi doorloopen
to hebben, zich voor verdere studien naar de
Hooge&,helen van Europa en Amerika begeven on
dat hot ann verseheidenen van hen golukt is
Theoiogisehe Graden to behalen.

6. hot foiL dat dit zoo betrekkelijk good staat
met do geldeiijke zakon in verband met onze
Kweeksehool vooral van woge verseheideno mime
erfiatingen. Bier dient melding gemankt to
worden van do ruime erflating van wijien den
beer .J. H. Marais ~vaardoor o.a. do som van
£150 janriijks gevoogd kan worden bij bet Pen
sioon, door do Kerk, ann de Hoogleeraren hi] bun
nit dienat troden, toegekond.

Vanwego dezo bemaking wordt Bosehrijvings.
aunt 70 door do Curatoron tomuggetrokken.

En dan is or hot Do Wet Fends” on do erf
lating van wijlen T. A. Louw ten bate van hulp
bohoevende en vordienstelijke jongo studonton.
Met hot oog op do mime inkonisten voor dit d’oel
uit doze bronnen en nit andere bestaande fondson,
goof t uwe Commissio ann de hand dat do jaar
hjksehe coiheeten voos’ h itiphehoevende jongehageii
aigosehaft worde.

Tovens sprookt zij hot ais haar govoolon nit.
dat, in hot besteden van dit geld, in do oorsio
plants, in hot oog meet gohouden wordon. do
wan rlijk belioofcigen.

TI.

Vorcior heeft do Synode hare goedkeuring nit
to sprekon ovor voel dat godaan is door do Cura

4. Hot foil dat or nog vole jongo mannen
govonden werden. die zieb aanbioden veer do
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boron en anderen in verband met de TCweeksehool
—zooals br. bunne aanstellingen in hot perso

noel van het Curatorium on van andere Commis
sios, hot oprichten van hot standbeeld tor herin
noting ann wijlen Proff Mm ray en Hofinoyr.

IlL

Met betrokking tot Beschri.jvingspunt 13 ]ieeft
owe Co,nmissie do- vrijmoedigbeid nan te borden
dat niet eenig afslag van ons vier-jarig enrsus
gegeven sal worden.

Iv.

Punt 10 bevat eon aanzook naar aanleiding van
hot- feit dat bet thans voor jongelingen nit Zuid
Afrika inogolijk is om in den vreernde tot Evan
gelirdienaren to worden opgeleid met mindor
voorbereidencle konnis dan veroiseht wordt hi] do
toolating tot onze Kweeksehool.

Uit Punt 17 blijkt verdor dat sommige I-Iooge
seholon in den vroomde iotwa b Op lossa uijze
Z.A. Studenten aldaar toelaten.

Vandaar do aanbovoling dcv Curatoren mu
Art. 147, 167, 172, 174, 177 be verande-ren—-—lie
sehrijvingspunten 66, 67, 68, 69 handelen over
doze zaak. I’wo Conimissie moent dab hot govaar
voor good Sal worden afgewoerd indien doze
Synode do bepaling neerlegt dat ann nIle IA.
Studenten, die sick tot den dienst van onze Work
willen laton opleiden, do eiseh sal worden opgo
It’gd van, ton ininsto drie ja.ron in onze Kweek
school to mooton studroren, waarna zi] zich naar
ilen vreerndo voor vordere studio mogen bogeven;
~vordonde eehtor ann do Cu ratoren do maeht vor—
bend om in bijzondore govailon doze bopaling to
ivijzigen zoo als zij mogen good donken.

V.

Punt 18 hande]t over do aanstelhng van Dr.
Sto]k tot Loetor ann hot Semine.riurn in hot
Griekseh en Hebrocuwsoli Na. bekomen inliebting
beveolt un-c Coniinissio ann do goedkenring van
dezo aanstelling, ook, omdat zi] nioent dat eon
Bibhothooar,s noodig is en dat do Gosohiedonis

Gelezen wordt het Rapport der Curatoren
(Bijlage 4.)

dot Zending en do Zonding Wotenseliap daardoor
tot haar reelit komen sullen.

Terzelfder tijd ochter vorbnast hot nwe Com
ioissio dab niet do vole gunstigo gelegonheden die
j.;ngo niensolion in onzo dagen hebbon om kennis
01) to (loon, do verkregen konnis in vole gevallon,
sohijnbaar zoo vool to wensohen overlaat, on dit,
inottegonstaando hot feit, dat do eischen tbnns
bij hot Adniissie Examen gosteld, veel hooger zijn
dan vborheon. Dit heeft Gas gotroffen dat bet
ixetal gograrl uUordo studeuten in otis Sominarium,
01) hot oogeahlilc. seer goring is.

vi.

Beschrijvingspunt 71 is ovortollig door do be
noein ing vu a Ds .1. dii Plossis abs Professor.

VII.

Vorsiag van do Coinmissio voor hot Examon van
Candidaten tot don Hoiligon Dienst.

t’we Coinmissie lice Ft niot lich gonoeg do voor—
gestoldo verandering ann to borden; zi] goeft
oehter aan do band dat clit oxamen. in do toe—
k omst, to ‘1tellonbosch a fgeowoen sal w-orden.

VIII.

VersIng Van do Adnnss,e Exatuni Commissio.
Ewe Conimissie beveelt aan do voorgostolde

verandering met doze uitzondering, dat do logos
sUn sullen £2 instedo van £3 z000ls voorgesteld
wordt.

lw 1-1 .Eeru’. 1)ionstw-illige Dienaren,

H. J. L. flu TOIT.
U. 4. HUGO.
1. P. VAN HEERDEN,
P. TI. DE ROCK.
,J. H. MALAN,
G. 4. VAN LYON.
P. 4, DE VAAL.
J. P. WOLHUTER.
J. D. PEROLD.
4. MURRAY HOF1sIHYR Soriba.

van- liet Titeol. Seminarium.

Schrijv~n v a n Naar aanleiding van No. 4 van dit Versiag wordt besloten een schrijven
deelneming ann te richten aan Mev. de weduwe van wijien Prof. Muller, haar de .verzekering
Hey. Prof. Mul
ler. gevende van de deelneming dezer Vergadering in het verlies door haar geleden,

alsook hare waardeering van de diensten door wijlen haren eebtgenoot aan de
Kerk bewezen.

Collecte V 00 r Naar aanleiding van Nos. 10 en 11 beveelt de Commissie over de Theol.
Hulpbohoeve n- Kweeksohool aan, dat de jaarlijksohe collecte voor Hulpbehoevende Jongelingen
do Jongelingen.

zal worden afgeschaft. - . -

p
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Be Ivioderator regelt dat deze Anbeveling in strijd is met Art. 71, en dus niet
door de Vergadering kon worden aangenomen.

Be Oud. van Wijnberg met den Assessor lieeft liet volgende Voorstel RuirnereBtidra

Aihoewel de Fondsen van bet Theol. Seminarium gestegen zijn, dringe de gen v. h. Theol.Seminaruim.

Synode bij de Kerkeraden aan orn rumniere bijdragen, ten einde bet kapitaal tot
op £30,000 te brengen, welke som benodigd is tot dekking der gewone nit
gaven.”

Bit wordt door de Vergadering aangenomefl.
Na de pauze wordt een schrijven ontvangen van de heeren Cane en. Eon Sohrijven vdo heeron Cane

Zonen in zake een grafsteen voor bet graf van wijlen Ds. 0. F. Marais. en z on en ye

Besloten de uitvoering van deze zaak te laten in banden van den Scriba en grafsteen yourhot graf van Do.
Ds. P. 0. J. Meiring, die volmacbt zullen hebben om te liandelen. G. F. Marais.

Het Rapport van de Curatoren van bet Theol. Seminarium is nog vôôr de
Vergadering.

No. 15—Standbeeld van wijien Proff. Murray en Hofmeyr.—De Commissie
en de oud-Studenten, en bij name de Pred~ van de Paarl, ontvangen den dank der
Vergadering voor wat zij in deze gedaan hebben.

Besloten wordt Secundi-leden op bet Curatorium te hebben. Secundi lodenop hot Carato

Nos. 16 en 17. Hierbij worden behandeld Beschrijvingspunten 66, 07, 68, ruim.

69, die alle betrekking bebben op Studenten, die in den vreemde studeeren.
Be Assessor neemt den Voorzitterstoel in, terwiji de Moderator Bp. 68,

door hem opgezonden, toelicht.
Ds. 0. J. Hugo ondersteund door Ds. H. J. L. du Toit stelt nu vôôr:

Aanbeveling van de Commissie over de Theol. Kweekschool worde aangenomen.’
Be Assessor met Ds. A. B. Cilliers heeft bet volgende Aniendeinent :—“ Be

schrijvingspunt 67 worde aangenomen.”
Aan de discussie nemen deel de Actuarius, de Assessor, Di. 0. Murraj, A. Motie van Orde

0-. du Toit, P. 0. J. Meiring, H. A. Lamprecbt, J. C. Truter, en B. J. Malan,
waarna de volgende Motie van Orde door Di. A. 0. du Toit en P. 0. J. Meiring
ingediend wordt: Be Synode stelle eene Commissie aan om Bpp. 66 tot 09,
en wat in bet Rapport der Curatoren, paragraaf 17, wordt gezegd, te overweg
en, en de Vergadering met een beredeneerd Voorstel te dienen.”

Commissie b e —

Be Vergadering neemt de Motie van Orde aan, de Leden der Commissie te noemd.

zijn de Assessor, de Actuarius, en de Predd. van de Paarl, Colesberg, Swellen
dam, Riversdal, Richmond, en Tulbagh.

Supplementair
Daarna wordt gelezen bet Supplementair Rapport van de Curatoren van Rapport van do

het Theol. Seminarium. Guratoren v. h.Theol. Curato
Be Aanbeveling, dat Art. 190 ook van toepassing zal zijn op de weduwen rium.

en kinderen van Hoogleeraren, wordt door de Commissie over de Theol. Art. 190 ooktoepassing t zijn
Kweekschool ondersteund, en door de Vergadering goedgekeurd. o~ weduwen en

kinderen v a n
Voorts besluit de Vergadering dat dit Wetsartikel van toepassing zal zijn i-ioogleeraron.

op de weduwe van den onlangs ontslapenen Prof. C. F. J. Muller.
Op Voorstel van Ds. W. A. Joubert wordt ook besloten Een schrijven te Schrjven vandeelneming nan

richten aan de weduwe van wijlen den broeder oud-ouderling B. C. Morkel do weduwe van

melding makende dat de Vergadering zich de groote diensten te binnen roept wijlen Oud.D C.Morkel.
door wijlen haren echtgenoot als Curator aan ons Seminarium bewezen, en haar
bij het klimmen der jaren de tegenwoordigheid en de vertroosting des Heiligen
Geestes toebiddende.”
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Coileoto V 00 r Ds. H. P. van der IV[erwe met den Oud. van Wijnberg dient bet volgende
~IuI~boho~von- Voorstel in :—“ Be Synode gelet hebbende op den gunstigen staat van bet Huip
staakt. behoevende Jongelingen Ponds besluit de collecte voor dit Ponds te staken tot de

volgende Synodale Vergadering (Art. ,O: 2) wordende Art. 71 :2 daartoe voor
genoemd tij dperk gesuspendeerd.”

Na breedvoerige discussie neemt de Vergadering dit Voorstel aan.
Besehrijvingspunt 71, dat onder de te laat ontvangen stukken valt, blijft

overstaan.
Gelezen wordt do Bijiage tot bet Versiag van do Commissie tot het Afnemen

van het Examen van Kandidaten tot den Heiligen Bienst (Bijiage 6).
Bit stuk is nog vôôr de Vergadering als bet tijd is om te adjourneeren.
Afwezig zijn geweest: de Predd. van Hopefield, Nieuwoudtville, Ross

yule, Middelburg, Vrijburg, Riebeek West, de Zesde van Kaapstad, en de Oud.
van Riebeek West.

Be Scriba leest de Kiadnotulen, waarna Ds. B. H. Cilliers bet Bankgebed
doet.

Geresumeerd en onderteekend op beden den 23sten November, 1915.

NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.

Dinsdag, 23 November, 1915.

Na bet zingen van Ps. 84: 3, en gebed door Ds. A. A. van Schalkwijk,
worden de Notulen van de vorige zitting geresumeerd, en onderteekend.

Verlof wordt gevraagd voor den Pred. van Nieuwoudtville om morgen
(Woensdag), en voor de Oudd. van Herbertsdale, en Warrenton, on heden avond
naar huis terug to keeren.

Ret gevraagde verlof wordt verleend.
Bijiago tot hot Be Bijiage tot bet Versiag van do Commissie tot bet afnemen van bet
~Examen van Kandidaten tot den Heiligen Bienst is andermaal vôôr de Ver
hot afnemen v. gadering.
hot Examon V. . . .

JCandidaton tot Be Actuanus is nog aan bet woord. Hij stelt voor: Be Synode, bet Con-
don H. flionst. cept Schema voor bet gewijzigd Examen van Kandidaten tot den Heiligen

Bienst, zooals haar voorgelegd, overwogen hebbende, is van oordeel dat wat
ingtewordon betreft (a) bet groot getal vakken, waarin geexamineerd wordt (b) de bepaling

neergelegd voor toelating tot bet schriftelijk examen, er bezwaar bestaat. Zij
drage bet andermaal op aan de leden van de Proponents Examen Commissie
on in overleg met de Professoren bet Schema nog eons in herziening to nemen,
en aan do Synode daaromtrent to rapporteeren.”

Tweedo Rap - Bit wordt gesecondeerd door IJs. H. J. L. du Toit, en door do Vergadering
port v. do Coni- aangenomen.
misslo v. Row— .

sic. Hot Tweede Rapport van de Comm?ssie van. Revisie komt ter tafel.



93
TWEEDE RAPPORT

van de Permanente Commissie van Revissie.

Uwe Comniissie heeft do ocr venter rapport to
doen over do I3esehrijvingspunten en Besluiten,
naar haar verwezen, en we’ a’s volgt —

Jjcschrijvinospunt 1.

Op do vraag in dit Besehrijvingspunt, wenseht
awe Commissie, als nntwoord, voor to stellen, dat
in Art. SO, nit seetie (d) eon niouwe sectie (e) worde
ingevoegd, luidonde als volgt : —‘ Zij zal hot recht
hebben in voorkomende gevallon afgovaardigden to
benoemon”; en dat do tegonwoordige seetie (e)
worde geroyeerd.

Of, als alternatief, dat do tegenwoordigo seetie
Ce) aldus gewijzigd worde: -—“Do Moderatuur hoeft
het redit in niterst dringendo gevallen van bloot
administratieven nerd in naam der Kerk te
handelen.”

Beschijvinrj.spuiit 96.

Wat betreft dit Besehijvingspunt, is uwe Corn
missie van gevoelen, dab, indien bet daarin go-
meld Artikel (nI. 324) gelezen wordt in verband
met Art. 344 en n-at daarop volgt, geeene veT
duidelijking noodig is.

GRONDWET DER N. 0. ZENDING KERK.

In zake do opname in hot Wotboek, van de
Grondwet dor Zendingkerk,” die door de Synode

goedgekeurd is, beveelt uwe Commissie aan dat
Art. 251 onveranderd blijve, en dat Art. 258 tot
259 (ingesloten) geschrapt worden.

Sectie 2 der Grondwet worde Art. 252 en leze
aldus:—” Zij zal bestaun nit alle gemeenten die
door do Nederduitsehe Gereformeerde Kerk in
Zuid Afrika in verband met hare Einnenlandsebe
zending-werkzaamheid gestielit sUn of flog gesticht
sullen worden, of die anders in verband met han
staan, en die door ban bij do Zending Kerk
ingelijfd zullen worden, zoowel als uit die go
moenten die door do Zending Kerk solve over
eenkomstig hare eigeno Wetten en Bepalingen
gesticht zijn of nog gesticht sullen w-orden, altijd
met dien verstando echter dat gezegde Zending
Kerk zieh met geen ander Kerkgenootsehap of
gezindto sal niogen vereenigen, of zich sal mogen
uitbreiden ‘ouiten bet Kerk-ressort van do Moeder
Kerk, anders dan met toestemming van do Synode
der Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid
Afrika of hare ~vettige opvolgors.

Seetie 3 worde Art. 253 en leze —“ Zij sal zijn
en blijven eene Kork welko hare tueht on regee
ring uitoefent door Kerkeradea, Ringsvergaderin

gen en een Algemeene Kerkvergndering of Synode
on erkenneude, aannne,nende on belijdende ten
aanzien van de leer daarvan, die gegrend is op do
Heilige Sehrift, do leerstellingon vervat in de
Belijdenis-sehrif ten en Formnlieren van Eenigheid,
namebjk do Noderlandsehe Geloofsbelijdenis (Con
fessio Belgica), den Heidelbergselmn Cateehismus
en do Dordtselie Leerregels, aangenomon door de
Synodo van Dordreelit in do jaren lOiS en 1,519,
en indien eenige versohillen of verdeeldhedon ten
aanzien van Kerkbestunr. tucht of leer in hot
~ moehten ontstaau tussehen de loden of
voorgewende loden van do gezegde ICerk of eenigo
gemeente, kerkeraad, Ring of Synode van dezelve,
dan sullen (IC loden houdende en be]ijdende nanr
hot oordeel van do Synode der Moeder Kerk,
respeetievelijk de gezegdo tuoht en regoering en
do leerstellingen van de gezogde Formulieron van
Eenigheid, worden geoordeeld en besehouwd als
togen nIle personen, die eenige versehullende tucht.
regeering of leerstellingon sullen houden en be
lijden, als sijnde do ware gemeento, kerkerand,
Ring of Synode naar hot geval moge zijn van do
gezegde Kerk en als zoodanig in reobten gereehtigd
tot hot besit en genot van a11e fondsen, preuven
of andere eigendommon of rechten naar roeht
bohoorende aan do gezegde Kerk, of nan do ge
meoate, kerkornad, Ring of Synodo, wnar zoo
danigo versehillen of verdeeldhedon sullen ont
stan n.

Seetie 4 wordo Art. 254 on leze : —Tot elk der
bijzondere gernoenton snllen behooron en sullen
blijven behooren, tonzij zij door woord of dnad
ton duidelijkste toonen dat zij sieh van do Noder
duitsehe Gereformeerde Zonding Kerk afseheiden
of van linnne botrekking tot de Kerk vervaUen
verkiaard zijn, allen: —(a) die op do belijdenis des
geloofs, en na aflegging van de bij do Moeder Kerk
gebruikelijko lidmaatsbeloften tot lidmaten zijn
aangenomen; (b) die door den doop in hare
gemeenschap zijn ingolijfd; (o) dio door geboorte
tot haar in betrekking staan; (d) die tot andere
Gereformeerde Kerken bohoorende op bewijs van
doop en lid,naatsohap erkend worden.

Seetie 5 wordo Art. 255 en leze : —ledere go
meente Sal vertegenwoordigd en bestunrd worden
door eon kerkernad, samengesteld nit ininstens den
gevestigden leornar (of zijn wettigen plaatsvor
vanger), twee ouderlingen en vier diakonen, die
hunne ambtspliehten wanrnernen zullen, zoowel
nfzonderlijk als in voreoniging met elkander in den
kerkorand, overeenkomstig do onderseheidene for
mulieren tot bevestiging van de zoodanigon NJ
do Moeder Kerk in gebruik, en overeonkomstig
de Kerkelijke Wetten en Bepalingen der Zending
Kerk.
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Seetie 6 wordo Art. 256 en lose; —Jedore Ring

sal bestaan uit eon groop van gomeonten, zooals
van tijd tot tijd door do Synodo bepaald. In de
vergadc’i’iugen van den Ring sullen roeht van
sitting on stemming lwbben, nit iedere afzondor
lUke geineente tot den Ring behoorendo, do leeraar
of leoraars der gemeonte, benevons 6én ouderliiig,
of sijn wettigon plaatsvervangor.

Do Ringen sullen over do geineenten hinnen hun
ressort toosieht houden, hare algerneene bolangen
bohartigen. over do nahorning van (10 Kerkelijke
Wotteu en Bopalinge a waken, on kerkelijko tuch
uitoofenea over korkeraden en kerkernadsieden,
met dii ;-oo ebehon d eeh icr, dat do loeraren ondor—
worpeu sullen siju a an do tueht der Moeder Kork
~1loen, overeenkomstig hare eigen Wetten en Be
palingen.

S. etie 7 ,vorde Art. 257 en lose: —Dc algenteouc
Kerkvorgadering of Synodo die 8e gohoele Kork
vertogenw-oordigt en bestunri, en hare algemeone
belnngeu beliartigt. Sal samengesteld zijn nit nile
dienstdoende leorareit, en Ce!’ nfgevaardigcle ouder
lung uit elk dci’ onderseheideno gomeenton. of zoo-
a’s door do Synode aisno sarnengestold, daarna
solve van ti~d tot,t ijd hopaald moeht worden, met
dion verstande, cehtor, dat in al hare eigene vor
gaderingen, en in do vei’gaderingc,n dor Synodale
Co,nniissio, dip hnar gerlurende hot reets vertegen—
troordigen sal, do loden van do Binnenlandselit
Zending Sub-Qommissi,’ van do Moeder ICerk. to
alien tijde rceht van sitting en stemmen snilon
hebben. -

Soctie 1 worde Art. 258 en lose: —Hot sal der
Algomeene Kerkvergadering of Synodo van do
Nederduitseho Gerefonnoerde Zending Kork, van
tijd tot tijd behoorlijk vergaderd zijnde, en to
work gaande ovei’oenlcomstig do Wetton en Bopa
lingen in dor tijd voor gozogde Kerk van kracht,
vrijstaan om haro eigone Wetton on Bepalingon to
vermoorderon, to vernietigen, to veranderon, nit
to broiden of to verboteron, met dion vorstando
editor, dat iodoro Wet on Bopaling vail do gezegdo
Algomeeno Korkvorgadering of Synodo, strijdig of
onbostnanbaar met eenigo van do voorsioningen
dozer Grondwet. aid on van goeno kraeht zijn.

• Seetio S worde Art. 259 en lose: —Met inaeht
neming van hetgeen bepaald is in i~rt. 256 omtront
do tueht over leernars sullen allo niet ondor eon
suur staande loden dor gemeento, nlsmode allo
mindere Kcrkbesturon of Collegien. hot roeht
hobbon om boswaren of klaehten togen eenig lid
of ambtonaar der Zonding Kork. of togon eenig
besinit vail eenig ininder TCerkbost-uur, bij do be
voogde Kerkbostiircn dcc Zonding Kork in to
dienon, on hi geval of do klager Sf do hoklangde
sieh in do uitspraak bozwaard moelit govoclen, om
zieh op hot in kiimmondon rang volgoild Kerk
bostunr to boroopen, zulionde do uitspraken dor
Svnodo ten alien tijdo finnai zijn.

ABe niet ondor eonsul,m- staando lodon der
Zondingkerk hcbbou hot reeht tot hot indienon
van boswaron of klaohten tegen eonig leoranr van
gonoemde Reek bij do bovoogdo Kerkbosturon of
Korkelijko ambtonaren dor Moeder Reek.

Seotio 9 n’ordo Art. 260 en lose: —Do oploiding
van Leeraars voor do gemnoonton on don dionst
dot’ Zonding ICork (alsniedo hnnno logitimatio tot
do ovangolio-bediening, sal hot uitslnitond recit
iler Moedem’ Kerk sUn, tensi,j doze door haro oigeno
Svnodo andors bopalon mooht

Soetic 10 w’orde Art. 261 en lose : —In allo go
vallen, wan iii’ in istens do hoift van hot salaris
van conig leoraar ~-enor gomoonto bijgodragon
word t door do B innonlandselie Zencling Sub—
Com,nissie doe Sleoodor Kerk nit fondson voor
dat dod door do Mooder Kerk vorsehaft, of door
don kerkeraarl van do geinoonte dor Moeder Kerk
terselfdor piaatso of door boide (lose gonoenido
Itehamon gosainenlijk, sal cone Coininissie bostaan
do uit (IC l3innonlandsohe Zending Sub—Commissio
vooraoom d. on do Modoratnur dee Zending Rock.
hot recht liobbon oni in zoodanige gemoonto bij
do vervuliing 0011cr vaeatnro don Looraar ann to
stollon, on naar eigon diserotie weer naar 000
anderen werkhring in verband met do Zending
Kork to vorplaatson. In nIle govallon waarin
minstons eon-derde van hot salaris vail den looraar
op deselfdo lt’iJze bujgedragon wordt, sal ditsolfde
liohaaia alsoo snmongestold Ilot reclit hobbon om
ann hot Kios-Collego van soodanigo goineento,
snmongosteld volgons do Wetton en Bepalingon
der Zonding Kerk, bij do kouso van eon leoranr
von!’ to dragon oeae lijst van namon van boroop- -

bare leoraron of enndidaton door haar opgostold,
on soodanigo kios-oollogo sal sieh bij hare Iceuso
ann doze lUst moeten houdon, met dion vorstande
eohter dat soodanigo lijst niot miador namen be
ration sal dan drio. lloide in hot goval van cone
diroete aanstelliag en verplantsing zooals boven
gonield. on in goval van eon voordraeht van nn,non,
sal sij ook behoorlijk raadplegon den korkerand
van do pla.atsolijke geinoonto dor Moodor Keric,
‘vane close jaarlijks minstons oen—viordo tot zoo
danig salons bijdraagt. Allo looraars en gomeenton
eli met nader hot verplnatsing—systoomu komon,
kunmien sieh d,’svorkuozond daarondor stollen.

In gevallon water eon gemoonto afhankelijk is
van geldelij ken stoun door (10 l3innonlandseho Zen—
cling Sub-Cominissie. sal do korkerand niet tot hot
beroepen van eon lcoraar mogon overgaan, tonsij
daartoe eerst vorkrogon is do toostemming van do
Binaenlands,-lie Zending Sub—Commnussie, on dose
Coimnissie sal hare toostemming niet kunnon
geven, tensij sij genoogsnme ;vaarborg heeft dnt
eon minimum salaris van £150 door den kerkoraad
betaald kan ,vordon.

Scetie 11 wordo Art. 262 en lose: —Alie onroc
rondO eigendomrnen, die ton behoeve van eenige
afsonderlijke gemneento. Ring of Synode der Zen-
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ding Kerk verkregen zijn of flog verkrogen zu]lon
wordon, getransportoerd zijn op, en in rechten
govestigd ziju ten behoove vail, zoodanigo gerneen
to, Ring of Synode naar hot geval inoge sun, in
(10 loden in dci bjd van do Binnenlandseho Zending
Sub-CJommissie dci Mooder Kerk, of hare wettigc
opvolgers, of op andere l)~rso11e11 door liaar good—
gekeurd. -

Sectie 12 worde Art. 263 en lose —Doze Grand-
wet mag veranderd, verboterd. iii Igebreid of ver—
niotigd worden alien door do Algenieone Vorga—
dei’ing of Synodo van do Ned~ rdiii iselie Gt-rofor—
moerdo Kerk in Zuid A frika, of hare wettige 01)-

volgers.

hose!, riji’inyspunt 109.

Met hot OOg 01) dit i3eselirijviiigspunt. beveelt
uwe Comniissio nan dat aan Art. 16, 12 (b) cerste

paragraaf, eon nieuwe paragraaf ~vorde gevoegd.
luidende aldus: —“ Prodikanten, die emeriti ge
warden sUn, of die eon .seculair ainbt of cene bur
gerlijke beirekking hebbon a anvaard, mogen met
als 10(1011 van close carnal issien dienen.

Uw Dienstw. Dienaren en Broeders,

j p ~T~%j~ IIEERDEN. Voorzittor.

A. 3iOOIU~EES.
D. WILCOCKS.

D. P. VAN HUTJSSTEEN.
I). J. Ll≤ IA. MARCHAND, Seriba.

Kaapstad,
12 November, 1915.

Bp. 1. Ret optreden van de Moderatuux—

Be Assessor met Ps. G. F. C. van Lingen dient het volgende Voorstel in:
Art. 86 (e) blijve onveranderd.”

Ms Amendement stelt Ps. H. W. Geyer met Br. H. A. Lampreeht vôôr:
De Moderatuur heeft het recht in uiterst dringende gevallen van bloot ad- Hot optredendo Moderatunr

ministratieven aard in naam der Kerk te handelen, met dien verstande dat zij
van hare handelingen aan de Synode of Synodale Commissie verantwoordelijk
zal zijn, en terstond hare besluiten bekend maken in het officieel Orgaan der
Kerk, tevens in acht nemende Art. 95 (c).’

heeft.

Be Vergadering neemt het Voorstel aan.
Be Moderator verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid gestemd

Bp. 96—Art. 324—Be Vergadering deelt het gevoelen door de .Commissie
van Revisie hier uitgesproken.
Grondwet der N.G. Zending Kerk

Grondwet d e
N.G. Zend. Kerk

Wat de Commissie hieronder vôôrstelt wordt door de Vergadering goedge
keurd met de volgende wijzigingen.

Parag. 2 (Sectie 2 enzj—” Art. 252 beginne met de woorden “ Deze Zen.
ding Kérk zal bestaan enz.” Voorts leze men “ NG. Kerk in Z. Afrika,” in
plaats van “N.G. Kerk van Z. Afrika.”

Parag. 7 (Sectie 7 enz.)—Achter het woord Ouderling “ worden inge
voegd “ of oud-Ouderling.”

Parag. 11 (Sectie 10 enz.)—Hier leze men “ Binneni. Sub-Zending Corn
missie” in plaats van Binneni. Sub-Zending Commissie,” en “ hunne “ in
plaats van hare,” en worde het woordje op “ weggelaten. Punt III van d.

Rapport van de Commissie aangesteld in zalce Punt III (b) en (c) van de~
Bloem/onteinsehe Besluiten, 1915.
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RAPPORT

van de Commissie aangesteld ri zalce Punt Ill (b) en (c) van de Bloemlonteinsche

Besluiten, 1915.

Na ernstige overweging hoeft uwo Commissie
do oCr (18 bovongenoemde punton aan do H.Eerw.
Vorgadering veor to leggen in eenigszins gowij
zigden vorm —

(b) Ton opzicli Fe vu a Volksbe ivegi ngei.

Do Conferentie ~vil hot vordor met allen nadruk
verklaren, a’s haar ernstigo evortuiging, dat
waaraelatigo vredo en blijvende eensgozindheid in
hot land niet terugkceren kuunen dan aHeen
walinoer overheid on yolk gonogon zijn em op
erastige en onpartijdigo wi,jze navraag to doon
naar do werkolijke beweogredenen en bedoelingen
van zoedanig verzot, near al do versehullende
factoren, die medegeworkt hebben om den zoo
zeer betreurden toestanc] in hot leven to roepon,
en vooral naar do werlcelijke of vorrneende grie
von, die daartoe aankiding gegevon hebben, on
wanneer dan op grond van dit onderzoek go
handeld sal worden in den geest van rechtvaar
digheid en inschikkelijkheid.

(o) Ten opzieh.te ran hear eigei, Beeping.

Met hot oog op do deelnaine van do ICerk cii
‘nar ambtsbekleeders ann bet openbare relics
levois ineent (10 Conferentic. dat veer onze kerke
lijko liandeling do volgnude twee beginsolen in
aeht beliooren genornen to worden —

1. Dat ense Kerk behalve haar algemeeno
reeping als Christelijke Kerk, oek nog van God
ontvangen heoft eon reeping meer bijzender ten

nauzien van liet Hollandseh-sprekend Afrikaner
yolk, met w-elhs bestaaa zij op zulko innigo wijze
verbonden is, en dat hot daarom ook altijd als
hear plieht besehouwd meet wordoa om to waken
voor euze bijzendore volksbeiangen, veeral op
geestelijk en zedelijk gebied, em nan ens yolk
tr boron in sUn oigen gosehiedenis en wording do
hand van God to zion, on alzoo don waarachtigen
epbouw en welvaart van hot Afrikaner yolk to
helpoa beverderen.

2. Dat euze Kerk haar roepiag beide veer
hot Koainkrijk Gods on von,’ ens Afrikanor yolks
hestaan hot best Sal kunnen vervulben, wanneor
en zij als Kerk en hanr evnngelie-dienaren zich
strong houden zullen buiten het strijdperk van
do partij-politiek. Waaneor hot eehter gebeuren
wag, dat godsdienstige of zedelijko beginsolen
Op ~‘Ot spei staaa, of do belangon van hot Konink
,ijk Gods sulks oischen, sUn zij gorechtvaardigd
tnt hei] van hot yolk op te treden.

Met vorsehuldigde lioogaehting,

Neonion wij ons,

U~v Diestw. Dienarea en Breeders,

1). J. bE R. MARCHAND, Voorz.
P. BOSHOFF.
G. J. HUGO.
P. J. PEROLO.
D. G. IsIALAN, Soriba.

aangenomen.
De Commissie benoemd in zake cone Handleiding voor de voorgeschrevene

leiding veer do Bijbellessen stelt flu vbôr: “ De Synode benoeme eene Commissie om in overleg
voorgeco- met vertegenwoordigers van andere Christelijke Kerken in deze Provincie eene
Sen. Handleiding over de Bijbellessen door de Godsdienst-onderwijs Ordonnantie

voorgeschreven, zonder kosten voor ons Synodale Ponds uit te geven.”
Ret Voorstel aangenomen zijnde worden tot Leden der voorgestelde Corn

missie benoemd: Ds. U. S. Botha, ProLA. Moorrees, Di. A. M. McGregor, en
J. R. Albertijn.

Het Rapport van de Commissie over de Fondsen (zie Bijiage) is aan de

Het Synodale Fon.ds.
Tlitbetaling van. Reis- en Verblijfkosten en Art. 103 (e)—Het gevoelen

van do Commissie over Fondsen hier uitgesproken wordt goedgekeurd.

Gelezen zijnde wordt cut Rapport zonder tegen stem door de Vergadering

Commiggie b e
noemd.

Rapport v. do
Cemmissie ever
do Fondsen. orde.
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Uitbetalingen door den Ring van Swellendam.—Op voorstel van Di. H. W. Synodalo Fonds
Geyer en M. S. flaneel wordt het volgende besluit genomen De Verga
dering beruste in wat door den Ring van Swellendam onder buitengewone on
standigheden werd gedaan, maar wil niet dat dit als een precedent aangemerkt
zal worden.”

Verhooging van Reisgelden.—De Moderator regelt het hier voorgestelde Uitgavon v. le
in strijd te zijn met Art. 84, en due niet ontvankelijk. Commis

Bp. 72.—Uitgaven van leden van (3ommissien der Kerk behalve de gewone
Reis-en Daggelden.—De Aanbeveling van de Commissie over de Fondsen wordt
aangenomen. Voorts besluit de Vergadering op Voorstel van Ds. P. 0. J. Van toepassing

Meiring en den Oud. van Hope rfown dat dit ook van toepassing zal zijn op den
Federalen Raad.

Na de pauze leest de Scriba de nominatie-lijst voor leden van den Fede
ralen Raad.

Verlof om naar huis terug te keeren wordt gegeven aan den Pred. van
Ugie, en de Oudd. van McGregor, Murraysburg, en Kimberley, die Woensdag
avond, aan de Predd. van Burgersdorp, Strijdenburg, en Dc Rust met de Oudd.
van Uniondale, Steytlerville, Heidelberg, Nieuw Bethesda, Adelaide, Somerset
Oost, Aberdeen, Colesberg, Paterson, George, en De Rust, die Donderdagavond,
aan de Oudd. van Napier, Griquastad, Villiersdorp, Vredenburg, Hopefield,
en Ds. D. Lategan, die Vrijdagavond willen vertrekken.

Besloten om morgen (Woensdag) ook in den avond eene zitting te hebben. Avondzitting.

Ret Rapport van de Commissie over de Fondsen is nog vôôr de Vergade
ring.

Ds. J. A. van Blerk met Ds. J. A. Maiherbe stelt vôbr dat de Gezang
boeken nog op het Kerkekantoor tegen één shilling per stuk van de hand zullen ~
gezet worden, terwijl de beschadigde exemplaren gratis zullen worden ver
spreid.”

Een Amendement om ze tegen is. 6d. per exemplaar te verkoopen wordt
aangenomen.

De Scriba leest het antwoord ontvangen van den Eersten Minister op het ~~t~voord •v~n

verzoek dezer Vergadering om de Politieke Gevangenen vrij te laten. ts~fsten Minis

Het Predikanten Pensioen Fonds— PP. Fonda,

Dc Assessor ondersteund door Ds. H. W. Geyer heeft het volgende Voor- Maehtiging ann

stel :—“ Paràgraaf 1 van Sectie 6 van de Aanbeveling van de Kerkekantoor ~0~~toor

Commissie luidende als volgt :—“ Uwe Commissie beveelt aan dat aan haar (de
Kerkekantoor Commissie) rnachtiging worde verleend orn waar noodig geoor
deeld schuldbewijzen op te roepen, en de rentekoers op onbetaalde schuldbe
wijzen te verhoogen,” worde aangenoiren. Dit geschiedt.

Vercier wordt de Aanbeveling door de Commissie over de Fondsen: dat
geen pensioen zal worden uitbetaald waar schuldbewijzen nog onbetaald zijn,
behalve in speciale gevallen,” op Voorstel van Di. D. 0. Malan en U. J.
Marchand aangenomen.
Classificatie de7’ Gemeeiz ten. Clasatficatie d.

1. Ring van Kaapstad.—De voorgestelde classificatie wordt goedgekeurd gemeenten.

behaive dat Kuils Rivier en Maitland in de IVe klas blijven, en Wijnberg in de
Iste klas, en Observatory in ~de IVe kias geplaatst worden.

2. Ring van Tulbagh.—1]e gemaakte classificatie wordt goedgekeurd.
3. Ring van Swellendam.—Classificatie goedgekeurd, alleenlijlc wordt

Heidelberg in de Iste kias geplaatst.
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4. Ring van Graaff-Reinet.—De voorgestelde classifleatie wordt goedge
keurd, behalve dat Steytlerville in de Iste kias geplaatst wordt.

5. Ring van Albanie.—De Vergadering keurt de classificatie goed, doch
plaatst Greykerk in de Tile kias.

6. Ring van Beaufort.—De voorgestelde classificatie wordt goedgekeurd
met deze verandering dat Loxton in de Tile kias blijft.

7. Ring van George.~—CIassificatie goedgekeurd. Knysna, Joubertina,
worden echter in de ITIe kias, en De Hoop in de TIe kias geplaatst.

8. Ring van Burgersdorp.—De classificatie wordt goedgekeurd met deze
verandering dat Lady Grey en Barkly Oost in de Iste kias geplaatst worden.

9. Ring van de Paarl.—Deze classificatie wordt onveranderd aangenonien.
10. Ring van Colesberg.—De classificatie wordt goedgekeurd, behalve dat

Philipstown in de Iste en Steynsburg inde lie kias geplaatst worden.
11. Ring van Dutoitspan.—De elassificatie wordt aangenornen met deze

verandering dat Diben in de ITIe kias geplaatst worth.
12. Ring van Clanwi].liam.—De voorgestelde classificatie wordt goedge

keurd behalve dat Porterville in de Tste kias geplaatst wordt, en Nieuvoudt
yule in de Tile kias blijft.

13. Ring van Queenstown.—De classifleatie voorgesteld wordt goedge
keurd, met deze verandering dat Queenstown en Elliot onder de Ille klas sor
teeren.

Be Pred. van Karreedouw geeft kennis dat hij morgen een Voorstel in
dienen zal in ~zake de aanstaande benoeming van een Superintendent-Generaal
van Onderwijs.

Afwezig is geweest de Oud. van Somerset West.
lie Scriba leest de Kiadnotulen, waarna de Oud. van Graafl-Reinet het

Dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 24sten November, 1915.

DERTTGSTE ZITTING.

Woensdag, 24 November, 1915.

Dc Moderator laat zingen Ps. 66 2, en verzoekt Us. B. A. Spies in bet
gebed vôôr te gaan.

De Notulen worden gelezen, goedgekeurd, en onderteekend.
Do Naam van Us. K D. McDonald met den Oud. van Ceres stelt het volgende als Onbe

Unie streden Motie vèôr :—“ Met bet oog op zekere verkiaringen in bet Parlement
dat onze Kerk zich nêergelegd heeft bij de weglating van den Naain van God
in de Unie Grondwet, en ten einde alle misverstand hieromtrent bij het nage
slacht te voorkomen, besluite de Synode haar protest zooals uitgedrukt in hare
Vergadering van 1909 (zie Acta Synodi xxii 30) andermaal te bevestigen.”

Bit wordt door de Vergadering aangenomen.
Deelnemingaan Eene tweede Onbestreden Motie ingediend door Ds. 0. A. Maeder luidt als
sohe K:rk3’ me volgt :—“ Deze Vergadering geve aan de Conferentie der Wesleyaansche Kerk
hot overlijdon ~ haar innig leedwezen te kennen met het overhj den van den WelEerw Ezra
V~I Eerw Nut Nuttall, haren waardigen Voorzitter, en ook bare sympatbie met de nagelatene

weduwe”
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Ook hiermede vereenigt zich do Vergadoring.
De Assistent Scriba wordt benoemd om de plaats van Us. U. S. Botha op Assist.Sc~iba o~

do Commissie voor eeno Handleiding voor de Bijbellossen in to nemen.
Voorts wordt de Oud. van Hot Strand tot doze Commissie toegovoegd. ding voor d. Bij

Ds. U. Bosman heeft nu do gelegenheid do vraag to stellen waarvan hij bellossen.

vroegor kennis gegeven beef t, en stelt daarop vôbr “ Ret wordo aan do Rechts
commissie opgedragen (1) Duidelijk to definieoren ;vat wij onder een Huippre
dikor to vorstaan liebben. (2) In duidelijke bewoording te willen zeggon in hoe
vorre en 01) hoodanige wijze men eon Zondeling mag aanstollon als huip in eene
gorneento, zondor inbreuk te makon 0J) Art. 178 onzer Korkelijke Wetten en
Bopalingen, en bet hesluit door de jongste Synode genomon, nain. volgons bet
oordeei van do Synodo mogen Zondolingon niot tot huipprodikers wordon aan
gestold (Acta Synodi xxii, 42).”

Gesocondeord door Us. A. B. Cilliors, noemt do Vorgadoring dit Voorstel
aan.

Do volgende Pernianente Commisszen wordon benoomd :— Porman onto

Permanente Commissie van Kerkewet Revisie Di. U. J. Pionaar, A/zn., Commissiën.

J. P. van Hoordon, Prof. A. Moorroos, U. J. lo R. Marchand, on P. K. Alber
ti jn.

Ker/cekantoor Comm.issie: Di. J. P. van borden, U. S. Botha, Prof. A.
Moorrees, Us. F. X. Roome, on do B.B. J. FT. Hablutzol, A. C. Koch, on T.
J. Louw.

C’uratoren van het Theoloqisek Seminarium Di. W. A. Joubort, J. P. van
Reorden, I. F. A. de Villiors, H. P. van dor Merwe, D. J. Pienaar, A/zn. (ex
officio), Oud. P. J. Carinus, en Us. D. S. Botba (Socrotaris).

Commissie voor liet Examen van Kandidaten tot den Heil1qen Dienst:
Primarii: Di. W. A. Joubort, D. J. Pionaar, A/zn., H. J. L. du Toit, P. G. J.
Moiring, U. 0. Malan, D. S. Botha, en J. P. van Heordon. Secundi: Di. J. C.
Trutor, I. F. A. do Villiers, H. P. van der Morwe, U. J. le R. Marchand, J. H.
van Wijk, U. Wilcocks, on P. J. J. Boshoff.

Commissie voor het Admissie Examen tot /iet Theoloqisek Seminarium
Prima Hi: Di. J. P. van Heerdon, P. 0. J. Meiring, H. P. van tier Merwe, D.
Wilcocks, 0. J. du Plessis, A. M. McGregor, U. Latogan. Secundi: Di. M. S.
Daneol, J. do V. Horak, W. J. Naude, C-. F. C. Faustmann, L. M. Kriol, J. R.
Albortijn, on M. Jooste.

Be A lcyemeene Zendi.nq Commissie: Prof. J. I. Marais, Di. U. S. Botha, H.
P. van dor Morwe, J. du Plossis, D. Bosman, P. 0. J. Moiring, A. C-. du Toit,
J. M. Hofmeyr, C-. B. A. Gordenor, U. P. van Huysstoon, Oudd. W. M. Collier
on J. C. Pauw, en Us. A. C. Murray (Algem. Zonding Socrotaris).

Curatoren dci Opleidinqs-School (Wellington) : Di. W. A. Joubort, U. Bos
man, M. C. Mostort, D. C-. Malan, P. J. de Vaal, R. D. McDonald, on J. H. van
Aardo.

Commissie voor het Zendelings- en Oefen-aars Examen : Primarii: Di. C-.
J. Hugo, P. J. A. tie Villiors, E. Uommisso, J. C. du Plessis, on E. C-. Maiherbe.
Secundi: Di. P. J. do Vaal, A. B. Cilliers, J. A. van Blork,P. J. Porold, en
J. A. Maihorbo.

Commissie voor het Toelatings Examen tot de Opleidings-School voor Zen
delinqen. Primarii: Di. F. X. Roomo, J. C-. Stoytlor, John Murray, U. G.
Malan, J. A. van dor Merwo. Secundi: Di. J. W. L. Hofmeyr, C-. F. C. van
Lingom M. C-. Potgieter, J. F. Marais, on A., J. van Wijk.
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Commissie van de Drostdy School: Di. I. F. A. de Villiers, R. D.
McDonald, J. A. van der Merwe, J. H.vau Aarde, J. du Plessis.

Commissie voor Arbeidsicolonien : Frimarii: Di. B. S. Botha, H. P. van
der Merwe, J. C. Truter, J. du Plessis, Oud. J. H. Hablutzel. Secundi: Di. P.
J. J. Boshoff, A. B. LuekholT, en Oud. T. J. Louw.

Commissie yoUr Hulpbehoevende Cemeenten : Primarii: Di. B. J. le R.
Marehand, J. A. Beyers, D. J. Malan.Secundj: Dj. J. F. Botha, en S. P. Mal
herbe.

Centrale Commissie voor Hulpbehoevende Jongelingen: Be Theol. Profes
soren, en Di. B. S. Botha, N. H. C. de J. Theunissen, en D. Bosnian.

Commissie voor Opvoeding : Di. J. P. van Fleerden, Prof. A. Moorrees, en
Di. D. S. Botha, D. Wileocks, en H. P. van der Merwe.

Curatoren, van de Normaal School: Primarii: Di. J. P. van Heerden, Cu
5. Malan, H. E. du Plessis, F. X. Roome, C. H. Radloff, Z. J. de Beer, en Oud.
W. M. Cellier. Secundi: Di. A. G. T. Schoevers, E. Pienaar, J. A. Hurter,
E. 0. du Toit, 0. F. C. Faustmann, en Oudd. Di. 0. A. Maeder en W. J. €on
radie.

Zondagsschool Commissie : Di. I. F. A. de Villiers, P. K. Albertijn, P. J.
de Vaal, en M. Smuts.

Commissie voor het Instituut voor Blinden en Doofstornmen : Di. I. F. A.
de Villiers, J. C. Truter, P. J. Pienaar, Jno. Murray, en de hr. C. Fl. Beck.

Commissie voor de Spoorweg Zending: Di. A. F. Louw, C. V. Nel, J. 0.
Steytler, H. W. Geyer, en 0. J. Hugo.

Commissie voor Zending onder Israel: Di. A. M. McGregor, D. J. Viljoen,
A. 0. du Toit, A. B. Cilliers, en P. J. Viljoen.

Commissie voor Speciale Evangelic Predi/cing en voor (ieestelijk Wer/c in
de Kampen der Verdedigingsmacht: Di. 0. Murray, FT. P. van der Merwe, J.
C. Reyneke, A. 0. du Toit, G. J. du Plessis, J. F. Botha, J. F. Marais, J. A.
van der Merwe, en 0. L. van Heerde.

Commissie voor Bijbel-Kennis Ewarnen: Di. J. C. Reyneke, J. H. Krige,
C. H. Radloff, A. J. Pepler, W. F. P. Marais, 0. E. Rudman, en J. P. Kriel.

Bestuur der Z.A. Bijbelvereeniginq : Di. J. P. van Heerden, F. X. Roome,
Z J. de Beer, H. E. du Plessis, 0. F. C. Faustniann, en de Ha. P. F. Linden-
berg, A. J. Kuys, C. H. Brand, P. 0. Wege, C. J. Muller, en W. M. Cellier, Ds.
A. M. McGregor, en Eerw. B. Pienaar (Secretaris).

Bestuursleden voor den Vrouwen Zending Bond: Di. 0. B. A. Gerdener en
A. C. Murray als vertegenwoordigers der Synode.

Commissie voor de Inwendige Zending: Di. H. P. van der Merwe, J. du
Plessis, I. F. A. de Villiers, Jno. Murray, A. F. Louw, C. V. Ne11 B. J. le R.
Marchand, J. A. Beyers, J. H. van Wijk, A. D. Luckhoff, en Oud. J. H. Con
radie. Secundi: Di. P. J. Perold, J. A.van Blerk, C. R. Kotze, J. A. du Toit.

Commissie voor Psalm- en Gezang Wijzen Di. P. 0. J. Meiring, J. F.
Botha, Z. J. de Beer, M. L. de Villiers, P. van Huyssteen, en de H.H. Proff. F.
W. Jannasch en A. C. van Velden.

Commissie voor vermeerdering onzer Gezangen Di. J. R. Albertijn, Sr.,
W. A. Joubert, E. 0. Maiherbe, en Prof. A. Moorrees.

A/gevaardigden naar de Zuster Ker/cen: O.J7. Stuat: Primarins, Ps. D. J.
le R. Marehand; Secundus, Dc. B. Wilcoeks. Transvaal Prirnarius, Ds. A.
Faure; Secundus, Ds. A. J. Pepler. Natal: Primarius, Dc. J. C. Truter;
Secundus : Bs. C. V. Nel.
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Om de Sluitingsrede te houden aan het einde der Aanst. Synode, Prima
rius, Us. I. F. A. de Villiers; Secundus, lie. H. P. van der Merwe.

Ret volgende Voorstel door Di. P. 11. J. Meiring en E. G. Maiherbe wordt Commissie V. h.

• goedgekeurd “ Met bet oog 01) de leemten in onzen Gez. Bundel worde eene
Comnnssie aangeste]d, die belast zal zijn met bet verzamelen van geschikte zangen.

Gezangen ter aanvulling van onzen Bundel. Deze Commissie zal meewerken
met de Commissie voor de verbeterde wij zen, en zal verkregene Gezangen ter be-
oordeeling van tijd tot tijd vôbrleggen aan de Syn. Commissie en bij de aanst.
Synode rapport doen.

Ret Rapport van de Commissie over de Fondsen is andermaal vôôr de Ver
gadering. Aanzoeken am

Bp. 76.—Aanzoeken on deel te hebben aan bet P.P. Fonda onzer Kerk— ~ a

(a) De Organiseerende Zending Seoretaris— (a~ d

De Aanbeveling van de Commissie over de Fondsen wordt aangenomen, en Z~°~re~

een Amendenient door de Oudd. van Wijnberg en Het Strand cm dit aanzoek in tans.

de lie kias te plaatsen wordt verworpen.
(b) Redacteur van “ D~ KERiB0DE “— (b)Roda/_teur v. d.

Op Voorstel van Di. U. J. Maroband en U. G. Malan wordt de Aanbeve- Korkbode.

ling van de Commissie over de Fondsen aangenomen.
(c) Zending Seoretaris der Transvaalsebe Kerk—

Ook hier deelt de Vergadering bet gevoelen van de Commissie.
(e) Bp. 77.—Onze Zendeling-Geneesheeren—

Hierbij wordt gelezen het Tweede Rapport yam de
Fondsen.

Do Commissie wensehi, over: 4 Pc-llsioen Fonds
I, Pag. 70, van hot Algemeono Zondiug Co,nmissio
Rapport, ann to bovelon: Dat nan do Algemoene
Zending Comniissie volmacht gogoven worde, on
eel’ sam goon £4,000 to bovon gaande, nit hot
loga.at van wijien don hr.J. 14. Hofmeyr to
nemon, tot dokking van do additioneolo geld
sommon Art. 292 bonoodigd. oin do gomeonton
nan wier hoof d zonclelingon benedon don oudor
dam van 45 jaron staan. do goirgouhoid to govon
on~ dccl to krijgon nan hot PDnsioon Fonds in do
Sdo IClasso, mite zij voldoon ann do vnorw-aardo
noargelogd in Artt. 291 on 292.

~Vat betreft do Buitonlandseho zendolingon be—
voolt do Co,nmissio nan dat aaa do Alge,noene
Zonding Commissie volmaoht vorloend wordo oni
nit hot Hofmoyr-logaat eon sam niot £5000 te

to stollon om te voldoon nan ~vat in 4. Pensioon
Fonds II, 1 en 2 is vorvat, van hot Rapport dor
Algomeone Zonding Commissio, Pag. 70,

II, pag. 70, van hot Rapport clor Algomoono
Zending Commissio ~vordt door do Comrnissioaan—
bovolon.

(A) Vat Eorw. Liobonberg aangaat bovoolt do
Commissio nan dat aangezion do Synodo, zijno
nanstolling tot Zonding-leorano, die ondor buiton
gnu-one omstandiglioden is goseliied, hooft orkond,
hij hotzelfde voorreckt Zni hobbon als toogokond
nan zondolingon die don grand van eandidaat tot
den Floiligon Dionst liobbon vorkrogen, Art. 291 b.
Of a~s alternatiof (13) Dat do gomoonto Enkol
doom ale doolhobster in do TYdo kiasse sal too—
trodon. on dat o,n dozelfdo rodonon als in (A)
gonoomd do Eorw. Liohonborg ale loom am dior

(C)
Zonding Seore
tans d. Trnns
vaalsohe Kerk.
Onzo Zond. Ge

Commissie over de noesbooren.

TWEEDE RAPPORT

van de Comrnissie over de Fondsen.

hovon gaando to nomon, ton oindo liaar in stant gomoonto roolit op ponsioon bokomon sal.
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Inzake pensioen nan do arbeidsters van don Do Loden dor Commissio,
V. Z. Bond, bevoolt do Commissie nan: Daar A
goon doolname ann hot Predikanten Pensinon H. URE.
Fonds verlangd wordt, Ofl (lit ook to kostbanr ZOU L. M KRIEL
zijn, dat nan do Algomoono Zonding Commissie T. ~. V. ~AN ZIJL.
wordo opgodragon, om in ovorlog met hot bestuur I-I. P. VAN DER MEIUVE.
van den V. Z. Bond do noodige bepalingon to J. C. DTJ PLEsSrs.
maken, met roclit om desnoods eon corn, goon G. A. MAEDER (met voorbohoud).
£1000 to Lovea gaando, tot dat doel, in do kas .J. G. STEYTLER.
van don V. I Bond to slorton. C. H. STULTING.

J. R. ALBERTIJN.
Moenendo hiermodo ann onzo opdraeht voldaan P. J. PEROLD,

to hobben, noomen wij one, mot vorsehuldigdo J. C. ‘PELTER, Seriba.
hoogachting, P. K. AIsBERTIJN.

Ret Rapport van de Aig. Zending Commissie, p. 70—I, II, III, wordt bier
aangenomen.

Bp. 78.—Eerw. Liebenberg, van Enkeldoorn—
Eerw. Lichen- Be voigende Motie van Orde wordt aangenomen: De Commissie over de
berg v. EnkW- Fondsen worde gevraagd op dit punt de Rechtscommissie te consulteeren, en

oorn. later rapport uit te brengen.”

Pensioon nan d. Pensioen aan de Arbeiders van den Vrouwen Zending Bond.—Ds. J. C.
VZBd d. Reyneke met den Oud. van Rope Town steit vôbr: Be Aanbeveling van de• . on . Commissie over de Fondsen worde aangenomen.”

Be Vergadering verwerpt dit Voorstel.
Bp. 76.—Aanzoeken om deel te hebben aan bet PP. Ponds onzer Kerk—

~ (f) De Kerkeraad van Langlaagte, Transvaal.
Langlaagte. Be Aanbeveling van de Commissie over de Fondsen, Rain.: de gemeenten

in Transvaal worden geclassificeerd op dezelfde basis als de gemeenten in de
Kaap Provincie,” wordt aangenomen.

“Weenon” in ~ (g) Weenen—
Ille Ems. Volgens Aanbeveiing der Commissie wordt deze gemeente in IVe kias ge

plaatst, en bet aanzoek van Oudtshoorn. om een derdo aandeel in de Tile kias
toegestaan.

Be andere gerneenten bier genoemd zijn reeds alien geclassificeerd.
Verlof wordt gegeven om bet besluit, bij de Classificatie gisteren genomen

~rn in zake Rerbertsdale, in revisie te brengen, waarop deze gemeente in de IVe

kias geplaatst wordt.
Pred. Wed, en Net Fred. Weduwen en Weezen Fonds.
Wezen Fonds. De Aanbeveling der Commissie onder parag. 1 wordt aangenomen.

Bp. 102 onder parag. 2 voorkomende is reeds afgehandeld.
Ret voigende Voorstel door Di. J. F. Botba en B. Lategan: “ Be Synode

besluite dat de rentekoers op schuldbewijzen aan bet Predd. en Wedd. Ponds
vijf percent zal zijn “ wordt verworpen.

Theol. 5em, Fds Net Tijeol. ,S’eminarium Fonds.
Bit is reeds afgebandeld.
Vôôr de pauze kondigt de Moderator aan dat de volgende B.B. tot leden

van den Federalen Raad gekozen zijn :—Di. B. S. Botha, B. J. Pienaar, A./zn.,
I. F. A. de Villiers, P. G. J. Meiring, J. P. van Reerden, W. A. Joubert, R.
P. van der Merwe, G. J. Rugo, P. J. J. Boshoff, Prof. A. Moorrees, Di. B. Wil
cocks, R. J. L. du Toit, C. V. Nel, en Br. R. A. Lamprecht.
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De Vergadering besluit dat de volgenden op de lijst tot Secundi zullen
worden benoemd —Di. G. Murray, J. 0. Truter, D. G. Malan, J. F. Botha,
Prof. de Vos, Di. A. Q. du Toit, F. X. Roome, A. Faure, P. K. Albertijn, en
R. B. McDonald.

Na de pauze kondigt de Scriba aan dat verlof om naar huis terug te keeren
toegestaan is aan den Oudd. van Warrenton op heden (Woensdag), Di. J. A.
Beyers en 0. J. Barnardt, en de Oud. van Worcester op Donderdag, Ds. E. 0.
Maiherbe en de Oudd. van Hope Town en Nainaqualand op Vrij dag, en de
Oud. van Bredasdorp op Zaterdag.
Het Binneni. Zending Fonds. Binneni. zend.

Be Aanbeveling der Oommissie, om in den Herderlijken Brief op ruirnera Fonds.

bijdragen voor dit Ponds aan te driugen, wordt goedgekeurd.
Het Fonds voor opleiding van Zendelinyen. F’onds voor Op

Ook hier wordt de Aanbeveling der Commissie: “ Be Synode dringe ‘tan ~ biding v. Zen-

den Herderlijken Brief, op vermeerderde bijdragen,” door de Vergadering aan- dolingen.

genomen.
Be Conunissie aangesteld om over bet voortbestaan al dan niet van net

Zending Instituut te Wellington te rapporteeren, dient haar rapport in.

om~rent het voortbestaan van het. Zending lnstituut te Wellington.

Rapport van do
Commissio re ii.
voortbestaan v.
hot Zending In
stitunt.

Uwe Commissie heel t tie ocr, na bohoorlijko
overiveging, hot voigendo nan do H.Eorw. ~7or-
gadering ann to bevebon —

1. Dat hot Zending tnstitnut te Wellington
voor hot togonwoordigo blijve voortbestaan, ann
gozien on, do bolangen van de Binnenlandsehe
Zending sulks vereisehen.

2. Dat, met betrekking tot hot Toolating
Exanion tot hot Zending Institunt (Art. 238), hot
~voord Latijn ‘‘ ala eon tier vereisebte ondor—
werpen worde geroyeerd.

3. Dat iemand die in bozit is van hot T 3
certificant van doze Provincie, bij hot Toeiatings
Examen sal warden geexamineerd alloen in do
volgendo vakken, t.w .Y’edn’lo ndsch, 6’ ,‘iekseli
Uei,i)de (k’sckirdr,i is en Alqra’iee,, e (jesrhiedenis.

4. FTet dadrstrlle’n van eon (Iodsdienst Under—
,rijzerx 1&rn,iir,i tot hetwelk toogelaten sullen
worden dogenen die —(a) in bezit zijn van eon
‘F 3 eertificaot van dcxc Provincie, en (b) bswijs
leveren dat zij, zeg eon jaar lung, zekore klassen
in hot Zonding lnstituut met vrueht hebben bij
gowoond.

Bij dii Godsdionstondt rwijs Examen sullen do
eandidaton gotxam mooed wordon in dozolfdo yak—

ken ala bij hot tlians bestannde Oofennnrs Exa
men, gonoomd in Art. 249.

in Art. 250 (oerste regel) wordo dan ingovoegd,
na hot woord Oefoaaars,’’ do woorden: “ of
Go dad ionstonder~vij zers.”

5. Dat or eon opwokkend sehrijven zal nitgaan.
zeg: van do H.Eorw. Moderatuur nan do go
inoonton van onze Kork zoowol ala nan tie go
meonton dor Znstorkerken in do Trnnsvanl,
Oranjo Vrijstant, on Natal, ton eindo van hon
to vorkrijgen lapel’ fI(’ldeIijke oadersteitn g voor
ons Zonding Institunt, zoo door collocten ala
anderszins.

Met vorsehnldigde hoogaehting noomen wij ons,

Kanpatad,
18 November,

TTw Div. Dienaren en Broodors,
W. A. JOUBERT, Veorzitter.
H. P. \TAN DER IVIERWE.
Fl. J. L. DU TOIl’.
A. 0. flU TOIT.
P. K. ALI3ERTIJN.
E. 0. MALHEU]3E, Seriba.

1916.

(1) Ret Zending Instituut blijve voortbestaan.
Riermede vereenigt zich de Vergadering.
(2) en (3) worden door den Moderator als buiten de orde “ geregeld.
(4~ Ds. B. Wilcocks licht nu zijn Beschrijvingspunt (No. 48) toe, en stelt

daarna vbôr: Met bet cog op de groote behoefte aan degelijk en gezond gods-

RAPPORT
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goI~aod~4ienst dienst onderwijs op onze publieke scholen, en ook de noodzakelijkheid van meer
Examen. °~ geregelde godsdienstige bearbeiding van afgelegen deelen in groote gemeenten be

sluite deze H.E. Synode een godsdienst onderwijzers Examen mm of meer
gelijkstaande met het tegenwoordige oefenaars-Examen to hebben. Tot dit
Examen worden alleen toegelaten kandidaten die een of ander onderwijzers pro
fessioneel eertificaat bezitten. Voor de voorbereiding van kandidaten voor dit
Examen worde o.a. ook vdorziening gemaakt in do opleiding.”

Bit wordt gesecondeerd door Us. E. Dommisse.
Us. A. G. du Toit met den Oud. van Strijdenburg wil dat de Aanbeveling

van de Commissie zal worden aangenomen.
Als eene Motie van Orde dient de Actuarius met Us. G. J. Hugo hot

volgende in :—“ De wijziging van het leersebema aan bet Opleidings Instituut
aismede het instellen van eon Godsdienst Onderwijzers Examen in verband
daarmede worde gesteld in banden van de Curatoren van dat Instituut om de
zaak te overwegen en daaromtrent rapport te doen.”

Eene tweede Motie van Orde door Di. P. G. J. Meiring en P. J. Pienaar
genomen. luidt als volgt :—“ Doze zaak worde terugverwezen naar dezeifdo Commissie

met insluiting van Ds. B. Wilc5oeks om haar wederom to overwegen, ten einde
Kerkelijke Do- eon voorstel aannemelijk voor alle partijen vôbr te dragen, waarbij ook gedacht
centen. kan worden aan de wensohelijkheid van de opleiding van Kerkelijke Docenten

voor onze Normaalscholen.”
Be Vergadering neemt de tweede Motie van Orde aan.
(5) wordt dadelijk goedgekeurd.

Voorbereidende fl~ 13. (j. Malan met Us. J. W. L. Hofmeyr doet bet volgende Voorstel
Be Synode drage bet aan de Curatoren van hot Zending Tnstituut op om de

tuut. voorbereidende kias tot die Inriehting onder bun toezieht te nemen, dezelve op
een behoorlijken, vasten voet to brengen, en voor dit doel eene som niet te boven
gaande £250 per jaar uit do fondsen, der genoemde Inriobting te mogen be
steden.”

Be Vergadering hecht bare goedkeuring aan dit Voorstel.
Ponsioen a a n In zake bet Pensioen van Eerw. J. C. Pauw wordt erop gewezen dat in

~ C. het besluit hieromtrent genomen de bedoeling was dat bet Pensioen £136 in

plaats van £100 p.a. is.
Be Vergadering stemt hiermede in.

Stofberg Ge - De Sto/berg Gedenlcschool.
denksohool de&
name San 1~et Us. H. W. Geyer met Us. J. M. Hofmeyr stelt voor Verlof worde ver
PP. Fonds in leend aan den Hoofd-Docent om deel te nemen aan bet P.P. Ponds onzer Kerk
File kiss.

in de Tile kias.
Bit wordt goedgekeurd.

Drostdij Ponds. Net Drostdij Fonds.
Jaariijksohe Hot Versiag van de Curatoren van do Drostdij Tnrichting wordt gelezen,

waarna de Seriba vôôrstelt: Be Synode besluite dat er jaarlijks in al de
ting. gemeenten onzer Kerk eene colleete voor deze Tnrichting gehouden zal worden.”

Bit wordt gesekondeerd door do Ouderling van Worcester.
Onder de discussie worden de volgende Amendementen ingediend
(a) Door Di. H. P. van der Ivierwe en F. X. Roome: Hot besluit van de

vorige Synode worde alzoo veranderd dat Inwendige Zending Commissie
kome to staan in do plaats van Synodale Commissie,’ en met invoeging vèôr
de woorden in overleg ‘ met in aehtnerning van de wenken bier uitge
sproken.’
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(b) Door Di. J. P. Burger en P. J. ReLief: Eene jaarlijkscbe collecte
worde in al de gemeenten gehouden ten behoeve van de Industrieele Scholen in
verband onzer Kerk.”

Be Vergadering verwerpt de Amendernenten en neemt het Voorstel aan.
I - Verlof wordt toegestaan aan den Oud. van Strijdenburg om Vrijdag naar

huis terug te keeren.
Te 8 ure in den avond wêer bijeengekomen wordt tie behandeling van bet

Rapport van de Commissie over de Fondsen voortgezet.
Het Hulpbehoevende Gerneenten Fonds. Hulpbeli. Gem.

Ret Rapport van de Commissie voor het Huiphehoevende Gemeenten Fonds Fonds.

(Bijiage 25) komt ook vóôr de Vergadering.
Be Assessor stelt vôôr dat de Aanbeveling van de Commissie, nam. “ dat

het op nieuw aan de Ringen zal worden opgedragen om te voldoen aan bet be
sluit in 1906 genomen,” zal worden aangenomen.

Bit gescbiedt.
Het Arbeids-Kolonje Fonds. Arbeids IColo

Gelezen wordt het Rapport van de A ibeids Kolonie Commissie (Bijiage
32).

Geestelijk Werk.—Be Vergadering brengt haren dank aan de gemeenten Geestelijic work
die bijgedragen hebben tot bet vinden van het salaris van den Hulp-leeraar.

Verder verblijdt zij zich ook over bet groot getal kinderen (900) die de Zon
dagsscbool bijwonen.

In zake eene Licentie-Wet voor Drankverkoop wordt besloten deze zaak
te verwijzen naar de Commissie voor Dranklicenties, tot wier aanstelling vroeger
besloten werd.

Onderwijs.—De Vergadering spreekt hare waardeering uit van wat ook op Onder~vijs.
dit gebied gedaan wordt.

Afwezig is geweest de Pred. van Wijnberg.
Be Scriba leest de Kiadnotulen, waarna de Oud. van Strijdenburg het

Dankgebed doet.
Geresunieerd en onderteekend op heden den 25sten November, 1915.

EEN-EN-DERTJGSTE ZITTING.

Donderdag, 25 Noj’ernber, 1915.

Na bet zingen van Gez. 65: 4, en gebed door Ds. N. H. C. de J. Tlieunissen
worden de Notulen van de vorige zitting gelezen, goedgekenrd, en onderteekend.

Verlof wordt verleend aan Di. H. A. Hanekom, P. J. A.. de Villiers, R. H.
van der Meulen, D. G. Malan, en de Oudd. van Merweville en Oudtshoorn om
Vrijdagavond, en aan den Ond. van Richmond om Zaterdag naar huis terug te
keeren.

Op verzoek van den Assessor zal de Kerk-Vereenigings Acte “ als Bijiage icerk - Vereeni
in de Acta Synodi worden opgenomen. gings Aeto.

De Herderlijke Brief wordt aan de Vergadering vbôrgelezen.
Do HerderlijiceOp Voorstel van den Assessor wordt besloten wat voorkomt onder Peel TI, Brief.

par. 6, van de woorden Er is nog een gevaar waarop dient gewezen te
worden “ tot “ op dezen grondsiag immers rust bet gebod van huisgezin en
Kerk en staat “ (zie Bijiage tot Acta Synodi) weg te laten.
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Aanteekening dat zij in de mindorhoid gestemd hebben wordt gevraagd
door de Predd. van Elliot, Philipstown, Steynsburg, en Vredonburg, en de
Oudd. van Kaapstad (Eerste), Philipstown, Hanover, Prioska, Graaff-Reinet,
Steynsburg, Rondebosch, Kalk Baai, Villiorsdorp, Victoria West, Griquastad,
en Vredenburg.

Voorts wordt besloton dat de Herderlijko Brief niet vroegor dan oono
Maand na de sluiting van de Synode in do Nieuwsbladon zal verschijnon, en
in DE KERKB0DE “ zal worden opgonomen na voorgelozen te zijn van de kan
sels.

Tot Convener van do Commissie om de Rogering te ontmoeten in zake bet
uitreiken van Drank Licontios wordt benoemd Us. A. M. McGregor.

Brief v. de Me- lJs. J. 5. Haurnann leest vbôr oen brief van de Melaatschen op Robben
laatsol,e~ °P Eiland aan do Synodo, waarna eenige grieven wordon blootgelogd, en govraagd
Robben Biland wordt dat eene Commissie zal worden gezonden om ondorzoek in te stollen.

De Assessor met Us. lvi. Smuts wil dat oone Commissi e zooals govraagd,
zal worden benoemd.

Als Amondement wil Us. D. 0. Malan met den Oud. van Albanie dat deze
zaak in handen van den Ring of Ringseommissie zal worden gesteld.

Do Vergadering neemt beL Voorstel aan en benoemt den Assessor tot Con
vener van dezo Commissie.

Commissie orn a Aangekondigd wordt dat do loden van de Commissie om de Regoering te
~ ontmoeton in zako do voorgestelde veranderingen in do Brankwot zijn Di.

Drank-licenties 0. Murray, H. P. van der Merwe, J. A. Beyers, A. C. Murray, en A. M.
McGregor.

Ret Rapport van do Arboids Kolonie Commissie is andermaal aan de orde.
Arbeids IColonie Het Finantieole Versiag wordt gelezen, en op breedvoerige wijzo besproken.
Finantieel Ver. Na de pauzo wordt bet volgende besluit genomen :—“ In geval de Vergade
slag. ring niorgen (Vrij dag) avond sluit, zullen daggolden tot Zondagavond worden

uitbetaald aan B.B. die verplicht zijn tot Maandag over to blijven.
Aan Oud. Sharp wordt verlof gegeven morgen (Vrij dag) namiddag naar

huis terug to keeren.
Do bespreking van het Rapport van de Arboids Kolonie Commissie wordt

voortgezot. Daaraan nemen deel: Di. F. X. Roomo, J. C. Reyneko, S. P. Mal
herbe, J. R. Malan, J. W. L. Hofmoyr, P. J. J. Boshoff, J. F. Botha, I-I. P. van
der Merwe, P. B. Shaw, do Assessor, en de Oudd. van Kakamas en Strijden
burg.

Be Zaakgolastigde onzor Kork, en do Superintendent van do Arbeids
Kolonie, do Oud. van Kakamas, govon inlichting waar gevraagd.

Voorstellen r e . Do volgonde Voorstellen lcomon tertafel; en worden alien door do Vergade
Arbeids JColonie ring aangonomon ~: —
aangenornofl. (a) Van Di F. X. Roome on A. Faure: Aangezion do sohu]denlast van de

Arbeids Kolonio do enormo som van ongeveer £140,705 bedraagt; aangezien do
tokorten jaarlijks aangrooien; en aangezion do Synodale Kas foitolijk vooral do
reeds belogdo golden verantwoordelijk is, besluit dezo Vergadering dat goene
verdero loeningen zullon wordon aangogaan bohalve in uitorst dringende omstan
dighoden, en dat wol met toestemming van do Korkekantoor Commissie, en do
sorn niet £150,000 to boven te gaan.”

(1,) Van Us. H. P. van der Merwe onderstound door Us. U. Bosman: Do
Synode hooft met ingenomenhoid golet op do pogingon van do Arboids Kolonie
Commissie om do plaatsolijko bronnen van inkornsten to ontwikkolen on te vor
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meerderen, ten einde de Kolonie voor de Kerk kosteloos te drijven. Zij wekt
derhalve daartoe de gemeenten der Kerk op om de Commissie daarin te gemoet
te komen, en o.m. alien steun te geven in haar voorgenomen coilecte van schapen
voor bovengemeid doel.”

(c) Van Di. J. M. Hofmeyr en H. A. Lampreebt: Indien het de ~
missie niet geiukt door de boerderij, den handel, ais anderszins de renten te yin-
den op de belegde gelden, zoo wordt aan haar opgedragen de huurgelden te ver
hoogen.”

(d) Van Us. G. J. Hugo met Us. B. A. Spies: “De Vergadering danke den
heer Conradie voor zijne uitstekende diensten als Superintendent van de Arbeids
[(olonie te Kakamas, en verzekere hem van haar volkomen vertrouwen.”

(e) Van Di. C. M. Hofmeyr en H. A. Hanekom: Deze Synode spreke
hare hooge waardeering uit van het werk door den heer Japie Lutz voor om
brent 20 jaren met zooveel getrouwbeid en ijver te Kakamas gedaan.”

Be Moderator legt aan de Vergadering vöôr de narnen der B.B. die door Loden tier 5~’-

de versohililende Ringen als leden der Synodale Commissie voorgesteld zijn. i~da1o Commis

Be Vergadering keurt deze namen goed, zoodat de Synodale Commissie nu
ads voigt samengesteld is :—

Be Leden van de Moderatuur, en uit den
Ring van Kaapstad: Primarii: Us. F. X. Roonie en Oud. P. F. Hugo.

Secundi: Us. U, Bosman en Oud. Us. GA. Maeder.
Ring van Tulbagh: Frimarii: Ds. H. P. van der Merwe en Oud. W. van

der Merwe. Secundi: Us. 11. U. MoUonald en Oud. P. J. de Wet.
Ring van Swellendam: Frimarii: Us. U. Wilcoeks en Oud. M. C. van Ton

der. Secunt-jj: Us. J. F. Marais en Oud. J. A. Nei.
Ring van Graaff-Reinet: Frimarii: Us. P. i(. Aibertijn en Oud. S. P.

Wasserman. Secundi: Us. I. P. van Heerden en Oud. M. J. Meyer.
Ring van Albanie: Primarii: Us. J. M. Hofmeyr en Oud. U. J. Soboeman.

Secundi: Us. J. H. van Wijk en Oud. G. J. Jordaan.
Ring van Beaufort: Primarii: Us. H. J. L. du Toit en Oud. B. J. van der

Merwe. Secundi: Us. J. G. Steytler en Oud. P. J. J. Pienaar.
Ring van George: Primarii: Us. U. J. le R. Marchand en Oud. J. J.

Schoeman. Secundi: Us. C. V. Nel en Oud. W. le Roux.
Ring van Burgersdorp: Primarii: Us. W. U. Joubert en Oud. E. J. J. van

der Horst. Secundi: Us. H. W. Geyer en Oud. A. Pienaar.
Ring van Paarl: Frimarii: Us. P. G. J. Meiring en Oud. J. C. de Waal.

Secundi: Us. W. A. Joubert en Oud. 3. P. K. de Villiers.
Ring van Colesberg: Primarii: Us. S. P. Maiherbe en Oud. P. S. du Toit.

Secundi: Us. P. J. A. de Villiers en Oud. Th F. van der Merwe.
Ring van Dutoitspan: Frimarii: Us. J. N. Geldenhuys en Oud. P. J.

Grobler. Secundi: Us. J. J. Wessels en Oud. P. J. van Niekerk.
Ring van Clanwiltjam: Frimarii :Us. R. H. van der Meulen en Oud. U.

van Ziji. Secundi: Os. M. Jooste en Oud. I. van Ziji.
Ring van Queenstown: Primarii: Us. U. J. Malan en Oud. G. P. Goosen.

Secundi: Us. J. F. Botha en oud-Oud. J. P. van Niekerk.
Ring van Stellenbosch: Primarii: Us. P. J. J. Bosboff en Oud. P. J.

Carinus. Secundi: Us. P. J. Pienaar en Oud. U. H. Carinus.
Ring van Britstown: Priniarii: Us. P. J. du Toit en Oud. J. H. Conracije.

Secundi: Us. J. A. Pienaar en Oud. P. J. Badenhorst.
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In Memoriam,

IN MEMORIAM.

In nagodaclitonis ann do llrooders leoraron, die
sedort do iaatste Synodo Lot hooger dienst sun
opgeroepen, acme do Synode in baa,’ Acta do
volgendo aantoekeningen oj) —

Ds. Olin,’? Alavais (in d,oast 1$61—1890).——Voor
29 jaron dionde dozo 13,’ooder do Roth.

Vs. He,,ri Oonia (in dioast 1862—1910).—Zijn
work begon to Snuispoort in 1862 onder don
Bokatla-stain. Do vooruitgang van (10 Zending is,
nnast den Boor, voor hot meorendoel nan zijn~0n-
vormoeidon liver to donken, Voor lacer dan
48 jaron moeht hij do Kork dienen.

Vs. C, F. T,oipohlt (1883_1910.—Nadat hij in
Duitsehiand on Holland gost.udoord had, arboidde

als zondoling op hot rim 11(1 Ru inati’a . V anda a
kwam hi) terug nanr zijfl \a dorland en met diepo
godsvrneht, storke overtuiging en grooto toogowijd
heid werkte hij als leeraar van do gemeento Clan-
william 26 j aren lang. Ziju onvoraiooido ijver on
notmoedige wandel koamorkten horn.

Vs. Co/lit if. Frusor (1863- 1907)—Doze brooder
dionde do Kork 44 jaron als pi’odikant van Philip
polis. Elk eon, die met Item in aa nraking kwa,n

gevooldo sun vriendelijke aantrekkingskraeht, TIM
was herhaalde malen Asscssor on Moderator van
do Vrijstaatsehe Kerk.

Ds. J. TI’. Loutr (1811-—19fl). Hij overleed, na
vie, gemoenten to hebben gediond, to Ladismith
(R.P.m. Zijn dienendo boselieidenhoid on ernstige
dccli ongekunstelde stiji waron zijn ambts
keamorken.

Ps. S. .1. (In Toil (overleed 19111.—Nadat doze
lecranr de gemoonto N. Panrl had gediend, word
hij do stiehtor van Do gemoonton onder hot
krnis.”

Ds. 1 illicit (1875—1910).—-Het niterst
troltrig on onverwaelit hoongaan von dozon brooder
is algemeen bekond. Eon lu we gol I’ bodoli Item iii

do diopte rler see A Is cc,, herd. r verstoad Ii ij zi~n
work ,noestarlijk, en in Ring en Svnodo had zijn
w~ ‘ci groot gew-ieltt. Geen wander dan ook da
liii op zoonle korkelijke comm issies hooft gediond.
I-Iij Ian t sin sporon achter op elk gobied dor kerke—
ijke werkzaamheid. dod, -~‘oo ‘al in verbnnd met do
Zending en do Arboids Kolonie.

1)s. (I. F. Mui’ois (1881—1911)—Na do hodiening
van drip gomeeaton stierf h ij als docent ann do
Opleidingssehooi te Wollington. Onzo Kork hoeft
i a Item verloren eel’ van ha ar incest bega afde

Be Moderator leest een telegram van bet Kantoor van de Verdedigings
macht te Pretoria vragende om twee Predd. die gewillig zijn met de troepen
naar Britsoh Oost Afrika te gaan.

Be Pred. van Caledon ontvangt verlof om morgen avond te vertrekken.
Nog wordt besloten dat zoo de Pred. van Porterville, die nu onder den Ring

van Tulbagh valt, als lid van ‘t Kies College bedankt, dat dan de Pred. van
Piketberg zijne .plaats op genoemd College zal innemen.”

Be Kiadnotulen gelezen zijnde doet Us. C. H. Radloff het Bankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 26sten November, 1915.

TWEE~EN-flERTIGSTE ZITTING.

Vrijday, 26 November, 1915.

Be Moderator laat zingen Ps. 105: 3, en vraagt daarna Ds. J. A. van Ziji
Vlljoen het gebed te doen.

Be Notulen van de vorige zitting worden geresumeerd, en onderteekend.
Commissie voor Tot leden van de Commissie om de grieven der Melaatsohen op Robben
do grievon der Eiland te booren worden benoemd, behalve Ds. B. S. Botha, Ui. P. G. Meiring
Melaatsohen.

en B. Wileocks.
Ret IN MnI0RIAM “ van de Bro~ders sedert de laatste Synodale Vergade

ring ontslapen wordt gelezen en goedgekeurd.
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preclikers, ecu van haar kund igsto Iooraa rs. eon
van haar ernstigo on bokwaamsto On nuttigste
a rbeiders.

1k. I’uu( 11. faux I 1SS9—1S1 I). —Onvorseluok—
Iceuhoid als ‘nan en biurgo,’, on als predikant en
zielzorgor, konmerkto room dozen brooder. 1-1 ii
was eon i,jverigo vriend van do Zen ding, do a rineli
en zijn volic. Vooral was hij bekond als 0011 man
van groote brginselvastlueid. cii toelt van zoor be
uninnolijkon aard. Doze brooder is (10 eersto nit
onzo ICork die eon slac’htoffer an a (Ic govreosdo
siaapziekte gow-orden is.

J)s, IT’. 1?abc,-1so,, (1’~Ej0—1913).——Na als eon van
hot corsto vioi’tal stndonten zijn Thoologischo stu—
diLl,, ann do Kw-eeksehool voliooid to hobbon, be
diondo Iuij versol,oido,uo gomoenton ouzor ICork. H U
‘lad bijzoudoro gavoil ais prodikor on naun eon
ceropla.ats in onder do kanse]redenaars.

1k. P. ‘P. l?cti~ (1892—1913).—Nadat doze
broedor do koric als onderwijzor had god iond,
arboiddo bij 20 jaron als looraar. ZUn zoor Lo
in innelijk karak tom on groote beginsolvasthoid
dodon hon eon stillon on vorreikondon i nvloed in
school on gomoonto a i toofonen. Niet nuder danken
wij den 1-1 ocr voor Ziju voorboold van godnid en
ondorworponheid in sun Litter I ijdon.

Ifl• A. L. Bo,lr,uiuonst (1903—1013)—Doze broo
der vorlirt mis zoom vmoog. op 33-jarigon oudor
dma, on na ccii dionsttijd van sloehts 7 j aron van

— gotrouwon arbeid.

lix. 1’. lInux (1832—1~i5). ——Na valbraohte studio
• in Dnitsohlaml cii Holland. arbeiddo doze brooder

a Is eon ‘-an do oorsto loom ron in do K cr11 van don
o .V. S. I-I ii niaakto als voldpredikor don golloolon
i3asnto Oomlog van 1565 door, on bloof na zija
omoritaat nag bijna 40 jaar gotrouw aan zijn ICork
en prodikto als p Iaatsvorva.ngor nog bijna olkon
Zonda.g.

1k. 1’. 1? in- Lurluuuu (1890—1913. )——Volijvorig
on 0111 erscluroklcon was hij in ]uot work dos I-lee—
~ 1-I ij sobittord&’ in do za ak dor opvoeding. Wij

dankon don Fleer voor zijn onvordroton. onzolf—
ziiolutigon . kin dorliikon on goloovigon a rhoid

lix. (‘. T. Scholh (1860—1913).——Volijverig on
onvorsc]irolckon n-as hij in hot work dos Hooron -

I-I ij sohi tterdo in do zaak clor opvooding. Wij dan—
ken dcii 1-1 oor voor zijn onvord roton. onzolfzuob
tigon. kindorlijkon on goloovigon arboid.

lix. /) 1. via, Veldt-,, (]S77_11914).—1-I ij was
bega a Ed tact grooto natuur]ijko gavon on was ooii
w-olsprokonde redonaa r. Da a rbij “-as h ij eon vnrigo
liofhebbor van zijn ~‘o1k. zij n taal en zijn ICork.

Vs. II (‘cthliau) (1S79 -191 -I). —Door zijn
grooto monseliliovondhoid c-n Iiartolijko oonvondig—
lioid, trok dozo hroodor volon tot zioli - H i,j was
eon van do oorste N. 0. prodikan ton in ‘I’ransva aI.
on narn eon lovondig nnndool in do Vorooniging
dor Korkon, on diondo zijn yolk go tron iv a]s 1)10—
dikor door golleol don grooton oorlog.

Vs. .1. A. mu,, Jonlc Soud,s (l912—1914).—In don
ongdigon oudordoin van 31 jaren, word bij op—

goroopon tot hooger diensi. FIij ondormijudo zijn
gozonrlheid daoi’ zijn gotrouw-en arboid ann oiit~e
uitgew-elconon in U ]iodosie, on is daar u iteinde]ijk
hozu-oken aa a do knorts. H ii Iogdo zoo zijn lovon
Voor zijn yolk ulcer.

ILs. U. 1’. vu,, dci’ Aft-cure (11393—--1995 on tat 1914
Seorotaris).—H ij arboiddo aehtoroonvolgons als
Icoraar ooze,’ IC ork en Soc’rotaris van hot l3ritseh
in I ~li i tonlandseli B ijb ‘Igen ootsch a - In olken k ring
iv aa I hij we mkzaa ni n-as, is Ii ct Iowa beta Ch ii stus
gow-oost.

Vs. P. S. ciii Toi 1.—Na (Eat doze brooder onzc

ICork had god iond en ,In a ‘na ondorw- ijzor to Dat
josaint was, stiorf Iuij als leoraar dor Hervormdo
Kork, ‘I’ ma nsvnal.

u.s. 1. U..!. Youth (l~SS-—lS92).—In den go
zogondon audordoin vail moor clan 80 j aron, ovor—
leod ln,j. I-li~ dionde anzo TComk boide als Ioomanr
on zaakgo]as tigdo cii was i,jvora a r op opvoodkundig
gobiod.

1k. II’. tie Yes tie lYe! (1894 —1903)—In horn
vorloom do Kork eon ~ an liaam gozogondste arboi
dci’s. Wogeas sun bo,ainnolijken omgang on harte—
lijkhoid als ziolezorgor was hij volon tot zegon.

Dx..!. 11. hugo (1902—1914)—Doze bekw-arne
brooder is vroeg licoagogaan torwijl I on vool—
bolovonde toekoa,st hem waelitto.

i)x. 1). F’. lbs coo u-il (1913 —1914). —I’as in do be—
dioning of do I-leer nain hem hog. Ook van hem
goldt n-at vail den voorgannden brooder gozegd is,

lix. U. W. B. vu,, tie,’ I.i.aqeuu (1876—1915).—
Jaron tang nuot buitongow’ono gavon arboiddo hij
in don O.V.S. a.Is Quaostor Synodi on bodiondo
sloolits do gounoonto vail ICraunstad en wel veortig
jaron lang. Tn hartolijkhoid. w’olsprokondhoid on
npgorui ,,,dli id was h ii welbekoad.

Ifl. .1 - U. 7’. Vt-ide,- (1005—1915)—Doze joug
dige b,’oedor mooht do ICork sloohts ongevoor tion
jaron dienon. Hij deod vool voor zijn goinoento,
vooral in do opvooding. Wogons sun opofforenden
arboid bozwook hij oindolijk aan do govolgon van
ave rwoi’lc

lix.]!. (‘, Bothi, (1866—1908).—Dezo broodei
ontslioi, in ri.ipon oudordam nadat hi,j vnzo TCork
area lang in vors~’]uiIlonde gomeonten godiend

had. I-I i,j was k-lijmoodig, opgomuimd, zolfopofferond
on nodorig van aard.

1’s-of. (‘. 1”. .1. ]Iuflcr (1S71—191.3).—I-lij ovomlred
ais Professor aan do TI,ool. IC w’ooksoluool nadat liii
do ICork gediond had als leoraar. FIij was oen
onvorinoeido a mboider, eon on vorsehu’okkon krijgs—
knoebt van Jesus Christns. oen ijvorige ziolozoekor,
eon bokeou’ingsprr d ikor. eon trouwo on Iiofdovollo
broodom on vriond, on con ninn van storko over—
tuigingon. F] ij was ook eon grooto kainpvoohtor
voor do Ito,’ van zijn ICork. vorn’al togon do
Roon~sc’luon. Do amnion badden in Ibm eon trouwo
vriend on voor zijn yolk had hij oon warull hart.
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Zijn heengaan is onget~vijfe1d voor Kork on
yolk eon gront

Dy. David Keys (1863 —19OS.—l)~ xc man was cop
gave va.n 0cc! ann ens yolk en onze Kork. Hi,
kwain tot ens a]s eon geboron Scliot. dccli voreen~
ze]vigdo zieli met ens yolk en Kerk. Bijna eel’
halve ee’iw cliondo hij onze Kork en was hij do
vader goworden van I erselis ideao goineonten.

Wogens zijil groote kennis was liij eon nuttig lid
in onze korkolijko vergaderingen.

Dy. D.J. Belief (1S81—-191’3).-—Stil en nodorig
van aard stoldo doze brooder zich nooit op den
voorgrond, doe1, ecu ieder keude en aehtte hem als
joinand van eenvoudig en opreeht gomoed, van
godzaligen wandol, Van odd en getrouw karaktor.

1-Inn nagedaehtcnis xii do Kerk tot zogen

Do volgende vrageu en stukkon ziin nog in
handen van dIe Conimissie van Orde gesteld — —

1. Is hot gooorloofd io,oand tot Ouderling of
Diakon to kiezen, ci ie net cone verlatone vrouw
gehuwd is?

2. ] s hot eon Oudorl ing geoorloofd vrijo toe—
spraken to houdon wailneer hij bidstonden of open—
bare oorediensten moot leidon in afwezigheid van
den [jeoranr 9

Uwo Commissie is van obrdrel dat doze vragen
geberon cit concrete gevalloi’, zijdeIingsehe kiach
ton xiii,, on this ill strij ci iiiot Art. 83 on derhaivo
niet ontvankehjk.

3. Aa.nzook door den kcrkeraad van Warrenton
em disponsatie van Art. 18 (17) tor horkiezing van
don Br. oudorli ng .1. .J. Pansegroow in v-ions geval
twee jaroil goleden dispensatie verl:ond word.

Dit aanzoek moot samon met do to bat inge
komen stukken vdór do Synode ivordon geIogd ter
behandoling als do tijd zulks toolaat.

4. Eon dergelijk aa azoek van den kerkeraad
van Nieuw-oudtvillo ti r her!; iezing Van den oudor—
ling E. A. Nd.

Over dit aa,lzoeic is reeds bosioten. (Zie Rapport
van do Synodale Conimissie No. 70).

5. Eon telegram ontvangon van zokoro oiite
vredonen in do gemeonto Ni euwondtviIlo. vragondo
dat stappon zulion wordon gedaan on, den vrodc
in do gemoonto to herstellon.

Uwo Commissie is van oordceI dat do zaak hij
den Ring, w-aarondor do gomoonte sorteort. thuis
bohoort (Zie Artt. 333 tot 599 en 363 tot 399).

6. Eon schri.jven van zekeren hoer Kruysveldt
van Calitzdorp.

Hot oordeoI tier (‘o,nm issie is dat hot niet noodig
is doze~, brief a all do Vergadoring vódr to lozen
of in bohandeling to nomon.

7. A anzoek van tie N. H . of 0. ~eiueontc
Bononi. Transvaal, 001 doe! to hobbon aan hct
P redd. Ponsioen Fends oazor Kerk in do lie kiss.

Daar aan at do oischoo tier ~vot is voldaan, on
do eiassificatio do door do Synode vastgosteide is,
rnoojit hive (‘ommissio dat hot aanzook moot ivor
den toegestaan.

S. Ecu schrijvon van den Seeretaris dor A. 1’.
Vorooniging to Stellonbosrh voriof vragonde oone
Doputatie near de Synode to mogen zondon om
do goedkouring der Synodo te vragen tot cone
Bijboi—vertaling in hot Afrikaanseh (naast Nocler.
iandsch) to erkeinien als con veroorloofde vorni van
do godsdiensttaal, waar milks vorlangd wordt.

Aangezien hot reeds zoo laat geworden is, on
or nog zoo veci work vddr is, on aangozien hot
eenige Best-li iii nngspiuit 01) dcxc zaak betrekking
liobbonde, t-oruggetrokken is, zoo advisoert uwo
Cornmissio dat hot best is do doi utatie ondor doze
omsta i,d iglieden niot to oil tvangen.

9. Eon sehrqvon hail don Soerotaris van hot
l3ritseh on Buitonlandseh l3ijbelc~enootsohap, be—
ricliteode dat Os. I). S. B. J oubort, eon vail do
Predikantca onzer Kerk aan gostold is tot Soero—
tans van hot Gonootsehap. en vra.gendo dat sohik—
kingea getroffen zullon wooden, waardoor hij dccl
za.l kuanen hobben an a bet T’red. Ponsioen F’onds
oazor Kerk.

Be Coinmissic bovotit ann dat dit vorzoek zal
wooden gestold in handon vail do Commissio over
do Fondson.

U. J. PIENAAR Ann.

I). S. BOTHA.

j P. ‘‘IN 1-IBERDEN.

I. F. A. BE VTTLIERS.

1 en 2 worden cladelijk goedgekeurd.
3—Dispensatie zooals gevraagd wordt toegestaan.
4 wordt goedgekeurd.
5—De Vergaderin~ vereenigt zich met het gevoelen der Commissie.
6, 7, en 8 worden goecigekeurd.

Twoede K n p -

port van d Corn
missie v. Orde

Ret Tweede Rapport van de Comm-issie tin (.irde is véór cle Vergadering.

TWEEDE RAPPORT
van de Commissie van Orde.
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9—Be Commissie over de Fondsen worth gevraagd zoo spoedig mogelijk
bieromtrent te rapporteeren.

Het Rapport van het Hulpbehoevende Geineenten Fonds (Bijiage 25) is aan Hulpbeh Gem.

de Orde. Funds.

p Nos. 1 tot 7 van dit Rapport, die naar de ondersteuning aan de versohil
lende gemeenten gegeven, verwijzen, worden besproken, en de door de leden
gevraagde inforniatie worth gegeven.

No. 8—Besloten een sehrijven aan Ds. Jawhs te riehten, hem van de waar- Dankbetuiging
nan Ds. Jacobs.deering van zijn werk door deze Vergadenng verzekerende.

No. 10—Us. Z. J. de Beer met Us. U. J. Marehand stelt vôbr De Ver
gaclering besluite de aanbeveling in zakehet Thos. Louw Fonda ‘ aan te nemen, H t T ii

nam. dat er uit de gewone inkonisten ten minste £500 per jaar bij bet Vaste Louw Funds.”

Fonds (dat op 30 Juni, 1915, de som van £5,636 bedroeg) gevoegd worde, en dat
het Louw Ponds “ of een deel ervan voor de ondersteuning van het werk in
Rhodesia gebruikt worde, zoolang toelagen voor die gemeenten door de Corn
missie noodig geoordeeld worden.”

Dit wordt aangenomen.
Us. J. J. Wessels, ondersteund door Us. J. P. Kriel, heeft bet volgende ~ a Gemeento

Voorstel :—“ Deze Vergadering verneemt met leedwezen van de geldelijke Salisbury.

rnoeilijkheden waarin de gerneente Salisbury verkeert, en besluit dat overeen
komstig bet besluit van de Synode van 1909 (Aeta Synodi 22, pag. 42, Bijiage
26) de achterstallige toelagen vanaf datum van de bevestiging van den tegen
woordigen leeraar zullen aangezuiverd worden.”

De Vergadering neemt ook dit Voorstel aan.
Di. H. J. L. du Toit en G. F. Paustnann dienen nog bet volgende Voorstel

in :—“ De Synode drage bet op aan de Commissie van de Inwendige Zending ~ t.
orn zoodra de landsomstandigheden zuiks toelaten eene kruistoeht op touw te van do Hulpbe

zetten ten einde Pondsen bijeen te zarnelen voor de Hulpbeboevende Gemeenten, hoeronde Gem.

en de andere belangen van onze behoeftigen aan hun zorg toevertrouwd.
Oolc dit draagt de goedkeuring va.n de Vergadering weg.
Wat de Commissie over de Fondsen aan het slot van haar Rapport aan- Kerkokantoor

heveelt, narn. “ daar sommige eigendornmen door de Kerkekantoor Comnussie Verbanden.

voor de verbanden moesten worden overgenomen, en zij thans aanrnerkelijk in
waarde verminderd zijn, worde or eene som voor depreciatie afgesehreven,”
wordt door de Vergadering goedgekeurd.

I-Jet Voorstel van de Cornnnssie over do Fondsen, dat bet aanzoek van bet ~ en B.
ij egenoo -

B. en B. Bijbelgenootscbap om deel te hebben aan bet P.P. Ponds onzer Kerk voor schap—deel

den Seeretaris, Us. U. S. B. Joubert, zal worden toegestaan in de Tie kias, wordt ~~0F~5u1t~

aangenomen. behoeve Ds.

Derde Rapport van de (7ornrnissie over de Fondsen. 0.5. J. Joubert

DERDE RAPPORT

van de Commissle over de Fondsen.

Do (‘0mm ~ssie lioeft 011(111 ito ro an ndaoh t goitad Zij wijst crop dat hot cenige Fonds dat do
do bekostiging VOn (10 boa rboiding — Synode ter cigon besehikking iteoft, en waaruit zij

1. for Burgers in do Onfc’iüngsko in pen onder doze werkzaamhoden bokostige~i han, hot Synodaie
do Vcrdedigiagswot is, zijnd.’ a] do andere fondson voor bepanide dod

2. Do Afrikaanscbo studenton in Enropa. oinden beston,d.
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Zij berekent dat do boa rbeiding dor Afrikaansehe Europa studeeron, op wie con beroep moot wordon
studentea in Europa. nuns Lens £6110 per ~aar zal gedaau alsook door die van andore be]angstel
to staan komen voor rciskosteu, salaris en ~‘oor- london, rniddelen daartoo worden gevondon.
ziening voor peilsioen voor den te wordon aange- Dc Commissie geefi nail de hand dat no expe
steldon arbeider. ditie hieu’van ann do Modern tour opgodrageu

Indien or bOvendie]l flog (‘en Soul [tall do ho— worde.
arbeidiag der Burgers in de K ampen moot vorden
besteed, sal do bezwaring moe bet Synodale Met vorsohuldigde ]ioogaeliting,
Fonds, vreest zij, noodlottig sUn Zij beveolt dus
nan - Do I Loden dee Comnussie,

1. Dat de bearbeiding der Burgers in d £ FAURE.
Karnpen worde opgodrngon nan do versehiliendc 1 U. STEX TLER.
Ringen wanru it de Burgers in do K am pen snmeii (1. A. MAEI) ER.
komen. onI in overleg intl do Sytiodnie Speeialt H. P. VAN tiER MERWE.
Evangelisatie Conimissie do sank to bekostigen ~ C. lilT PLESSIS.
dnor eon boroep op beinngstellenden to doen. i.~. K. ALBERT I iN.

2, Dat (10 aailsteiliag van eon arboidor moor do C. N. STULTING.
studenton die wordo uitgestold, totdat or door ~ C. TRUTER, Soriba.
do samenwerking der Synoden in (10 versehi Ilende K an pstad,
provineiën, door die ma a ouders w icr zonon in 20 Noveniber, iUi~.

1—Be Vergadering keurt dit ~oed, en neemt daarna de volgende
besluiten 01) Voorstel van Di. El. P. van der Merwe en V. J. Naude
(1) Aangezien de colleote voor Hulpbehoevende Jongelingen gestaakt is

Jaarlijksoho tot de volgende Synode, zoo worden in de plaats daarvan eene col
~~:t lecte in al de gemeenten van onze Kerk jaarlijks geregeld gehouden
dedigings-karn- ten einde cle bearbeiding van onze jongehngen in de Verdedigingskampen
pen. te bekostigen.” (2) Aangezien onze jonge mensohen door de Regeering van

onder do ouderlijke zorg, en nit de godsdienstige invloeden tehuis, en in de ge
meente worden genomen; en aangezien de verwachting eene billijke is dat de
H.E. Regeering, wie bet er ook om to doen is alles aan te wenden wat bet yolks
leven een gezonde maken kan, gaarne bet alzoo veroorzaakt gemis van
voorreohten, zoo onontbeerlijk voor hun karakter-hervorniing en de ver
edeling van hun gemoedsieven, zal willen goed maken, zoo worde bet

Do Regeering ~0aan de HE. Moderatuur opgedragen de H.E. Regeering te naderen
worde genaderd met bet verzoek :—1. Reiskosten, salaris, en andere emolumenten te geven aan de
~ arbeiders door do Kerk in de kampen te worden aangesteld; 2. de Commissie
pen. der Kerk daartoe aangesteld eene subsidie te sohenken tot bet daarstellen van

restauratie, goede leotuur en andere gezonde vermaken in de kampen; 3, eene
verhooging van salaris voor Ds. D. Rossouw, veldprediker in ‘t veroverd Duitsoh
gebied te geven, daar bet fonds, waaruit gedeeltelijke betaling van zijn trak
tement van Kerkwege tot nog toe is gesohied, zal uitgeput worden, mocht de
oorlog veel langer duren; 4. de plaatsing van de Verdedigingskampen in streken,
waar onze jonge mensohen buiten bereik zullen worden gesteld van de, voor bun
godsdienst en zeden veelal sobadelij it, stedelijke invloeden.”

Arbeid ondor d 2—Be Moderator met den Actuarius stelt vôôr “Daar de aanstelhng van een
Vudenten in Predikant ter bearbeiding onzer in Europa studeerende jongelingen eene zaakuropa. is van zeer groot belang, en bezwaarlijk uitstel lij den kan, zoo drage de Synode

bet aan de Moderatunr op zonder verwiji in correspondentie to treden met de
autoriteiten der di.’ie met onze Kerk gefedereerde Kerken, ten einde van hen
geldelijken steun te erlangen ter bestrijding van de kosten verbonden aan dezi’
onderneming terwiji bet ontbrekende na het ontvangen van zoodanige huip door
een speoiaai beroep Op onze Kerk en uit bet Synodale Fonds zal worden aan
gevuld.”
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Di. C. H. Radloff en B. J. Viljoen dienen het volgende Amendement in :—

“Be aanbevehng van de Commissie over de Fondsen worde aangenomen.”
Be Vergadering vereenigt zich met bet Voorstel.
Vierde Rapport van de Commissie over de Fondsen.

VIERDE RAPPORT

van de Commissie over de Fondsen.

Recht v. toetre—
den tot li Pen-

In sake reeht van toetrethng tot hot Pensjeen Met verscbuldigcle hoogachtmg, ~ Fonda v.
Fonda voor lEerw. Liebenberg is do Commissie in Eerw. Lieben
overleg met do 1{oebtseornmissje tot bet besluit Be Loden der Commissie, berg.
gekomen om do aannnme nan to bevelon van aan- A. FAUR1~.
beveling A. in bet tweede rapport van do Corn- J. G. STEYTLER.
missie over do Fondsen, t.w’. dat Eerw. Liáben- G. A. MAEDER.
berg in do vijfde klasse wordo geplaatst ondor H. P. VAN DER MERWE.
voorwaarden voor Candidaton tot den Heiligen J. C, LU PLESSIS.
dienst, Art. 294, alinea 2, met dien verstande P. K. ALB]≤RT1JN.
verder dat do Commissie voor do Inwendige Zen- C. H. STULTING.
ding Sal traohten inleg en additioneele sorn to- S. C. TRUTER, Soriba.
zarnen £13S to vinden on to storton, betalende hij Kaapstad,
do jaarlijksche contributie. 26 November, 1915.

Be ACtuarius stelt vôôr: “ Wat de Commissie over de Fondsen hier aanbe
veelt worde aangenomen, doob in plaats van de woorden “ zal traehten “worden
gesteld de woorden “ zal gehouden zijn “ en dat voor dit uiterst exeeptioneel
geval bovengenoemd Art. 294, al 3 worde gesuspendeerd.”

Bit wordt geseCondeerd door Ds. B. P. van Ruyssteen.
Na de pauze wijst de SCriba erop dat onder E Aanbevelingen, No. 21, van Correctie—E

bet Rapport van de Aig. Zending Commissieeene fout ingeslopen is. Ret moet
zijn “ Voorzitter van de Aig. Zending Commissie “ in plaats van “ Voorzitter der Mg. Zond.

van het Bestuur van de Stofberg Gedenksohool.” Conimissie.

Be Vergadering geeft toestemming tot het aanbrengen van de rectifleatie.
Ret Voorstel vèbr de pauze door den Aetuarius ingediend wordt nu door de

Vergadering aangenomen.
Besloten wont de zaak van het toekennen van een Pensioen aan Br- J. Ponsioen a a n

Helm ter gunstige overweging in handen van de Alg. Zending Commissie te Dr. S. Helm.

stellen, die volmaoht tot handelen hebben zal.
Eene Motie van Orde door Di. J. B. Horak en J. H. Malan voorgesteld om

de zaak van de aanst. benoeming van een Superintendent-Generaal van Onderwijs
nu te bespreken, wordt aangenomen.

Ps. P. H. van Ruyssteen doet daarop het volgende Voorstel :—“ Met het Os a~n to stel

oog op de verwaohte aanstelling van een Birekteur van Onderwijs wenscht de ~v.

Synode dit als haar overtuiging uit te spreken dat, ten einde de zaak der Op
voeding bet best te dienen, (a) Be aan te stellen Direkteur van Onderwijs een
Deskundige moet zijn op Onderwijs Gebied; (b) Bat bij volkomen in staat moet
zijn on door middel van beide talen in aanraking te komen met bet publiek;
(c) Bat hij iemand moet zijn die grondige kennis beeft van Zuid Afrikaansobe
toestanden en de beboef ten van bet Zuid Afrikaansohe yolk op onderwijs gebied;
(d) Bat hij iemand moet zijn die het beginsel van absolute taal-gelijkheid vol
gens opvoedkundige eischen, nauwgezet handhaven zal.”
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Gç~eoondeerd do~r Us. I~!Wi1cobks neemt de Vergaderiñg dit Vbbrstel
aan

Voorts wordt bet aan do Synodale Opvoedings Commissie opgedragon voor
do uitvoering ervan to zorgen.

~ ~ Verslag van de Kerkeka~too~ Qq,~im~s~ck (Bijiage 2).
Commissio. 1—Us. 0-. J. Hugo met U~. S. U. Hor~k st&lt vàôr: Ret zij eene opdracbt

aan de Synodale Commissie, Zoo spoedig mogelijk, eon grondig onderzoek to doen
missie re Ker- instellen in zake do uitgaaf in verband met het personeel van bet Kerkekantoor,
ka1~antoor en dan in dat opziebt, indien vereisebt, alle mogelijke besnoenng aan to

brengen” I

Dit wordt door do Vergadering aangenomen, die ook flu baron dank brengt
aan de Commissie over do Pondsen voor bet groot en belangnjk work door haar
gedaan

Verstag van den Zaa/cgelastigde. A rehie/.—Op Voorstel var! Oud. Us. ~
g g Ivitaedor en Us L M Kriel wordt bet volgende besluit genomen —~“ Be Synode

late afsehriften maken van Doop- Lidmaten- en Huwehjks Registers in do
Arobieven der Gemeenten vôôr hot jaar 1843 aanwezig” r

Het Tweede Rapport van de Commissie benoemd in za/ce hèt voort~gtaaii
van de Opleidingssehool te Wellington wordt gelezen.

*~.TWEEDE RAPPORT

omtrent bet Vodrtbestaan van het Zendlng lnsutuut te

vakkeu; t.)v, Vederlondsclb, Qrteksch,Gçw~geii ji_~.

Ueschzed?nzs en .4lgemeene Gesc~czede~zs Met hoogachting noeniçn ~nj one r
2. Hot da&rAtóllen ~an eon ~âdsdienst onderwij- 1~

zers examen: tot hetwelk toegelaten sullen wor- tTwo ‘tw~ Di~ar&h ~ñtr2e~dhi&~
den degenin die —1Qt) in bout z~jn Ian een T 3 w A JOUI3ERT Voto, sitter
onderwijzers, certificaa.t van doze Provrneie, of. een
hooger onderwajzeis eeitificaat, en (b) bewijs leve H P VAN DER MERWE
‘en clot z~, zeg een jaai lang, de noodige Unseen DAVTD WILCOCKS
in hot Zending Tnstituut met v,ucht hebben lnJ H J L Dli TOIT
gewoond (a) certificaten inlevêreift vah goed ‘~ ~:“ :0

zedehjk gethag, en ~an lidmiatsehap der N 0 A & PU TOrT
Kerk. .,rO. - V : ~, :.-~: ~ E. 0. MALHERBE, Scriba’.~

~ ** . t~. :r~Y~1

-J I—Bit wordt buiton do orde goregold F

II on III woia&i dade1ij~~aaf{gM~i1nehiif c f:,&T~ ..~JJ h~~vc FfiS~

H e t voortbe
staan van hot
Zonding Insti
tuut.

Ten einde hat vooitbestaan tan bet Zending
/ -~ -- Institnut (waartoe reeds door deze H.Eerw. Ver

gadering besloten is) to beioide,en, ilsook om
vooizienrng to m-cken in hetgeen dooi den ~?reth
kant van Mosselbaai bedoeld worcit in Beg~}irij
vingspunt 48, heeft uwe Commissie do eor het
volgendevoor to stellen:—,.

1. Dat ~,anneer iema.nd in bezit is van eon
erkend onderwiizers (professioneel) certificaat van
het Depn~te~ent ~an Ondennjs in deze Piovincie

(P3. of daabotea), hij bij hot toe1a~ing exa~añ

Sal geexarnineerd ~vorden afleen in do volg~ude1;*

Wellington: 7

l3ij dit godsdienst onderwijzers exanien zullen de
eandidaten geexaniineerd wprden in dezeifde yak
I en als hi1 hot thans besfrtinde oefen~ais evimen
genoemd in Mt 249

(b) In Art. 250 (eerste re~el) worde ‘da,i’ ih
gevoegd, na hot woord oefeuaars “~ae ~voorden:

of godsdienst ondenlijzeis
3. weg~ns de ~e~en~oordige gro~to,J-}iehoefte~

i~o~de bet, voox do eeistvolgendedne1ytren, aan
geéeitificèerde onderwi~zeis die reeds in dieñst zij~

- tb~elaten slob ~àbr dit ~eümexj äàií tth melden
‘zohder bijivonin~ van do klasseA- nan hJt InsuWlil.:

—lie t~3

.v ‘III ~Lcl p



-Uwe Cornmi~the h~oft -voor zich gehad ter over
woging : —

1.—Hot Rapport van den afgotreden Rector, Bij
lage 19; p~ 43 en 44.

2<-Hot Rapport van den Agoorenden Rector, Rij
logo 11, pp. 31 on 32.

3—Ret Rapport van do Curatoron van do Normaal
School, Bijlago;10,- pp. 30 on 31.

4.—Reschrijvingspnnt 55; Schema van Werkzaarn
heden, p~ :7; :i:

Uwe Commissie heeft do ocr hot volgonde can
do H.Eerw. Synode to rapportooren:

1. Uwe Commissie wonscht aas to hovelen dat
do Synode l’aar hoogo waardeoring zal uitsprokon
van hot kostelijk work door den heor J. R. Whi4ton
on staf van ondorwijzors gedaaEgedurende do
87 jarén van hot bostaan der Tnrichting waarin
hij nb Rector hooft geagoerd; en horn to verzookon
voor do Vergadering te vorschijnen ten oindo offi
ciëel afsehoid van horn to nexuen.

2. Van harte stennt uwo Cofr~rnissio do aan
bovoling van do Curatoron (zio Rapport van do
Curatoren, )3ij1. 10, p. 31), oni can den hr. J. R.
Whitton, dio in April 1.1. ~s afgetrodou als Rector,
Oen ponsioon v-tn £100 pci jnar to geven voor do
uitstekondo dionsten door horn aan do Jnrichting
on do zonk dcv opvooding bewezon. Geduronde hot
37-jarig hestaan der Inriehting (gostieht 11 San.
1879) was do hr S. R. Whitton foiteli,jk do ziel
van do inriehting geweest en hohbon over do 800
looibingon do Noim’tal School als ondonnjzeis vor
Ia~on, do rnoeston waarvan thans flog bozig zijn
In hot ondorwijzersambt. Godurende dit tijdperk
-heeft do Kerk over do £120,000 bi.jgodrageu Cu
staat de ~cbtuld thans nOg op de Inrichting rus
bondoop £1000.

S. Wat do aanstelling van eon niouwen Rector
botroft, indiondo vorgadering mooht bosluiten tot
kot voortzotton van hot work zooals dat thans
geschiedt, wenscht uwo Cornmissie nan to bevolon
Ot do Synodo hot ann do Curatoren sal opdragen
iornand aän to stollen die twootalig is, eon lid
vdh onzo Kerk en ten minste godeeltolijk in ons
land solve voorboreid voor ‘t work, en thts bokend
met de ornstandighoden on toostanden van ons
land on yolk.

4. Naar aanleiding van Eeschrijvingspunt 55:
“Doze vergadering van gevoelon zijnde dat do

tijd daartoe aangobrokon is, bosluito ovor to gaan
tot hot vorkopon van do Norrnaal School Gebouwon
en do ophrongst to bo~teden tot afbetaling van
de schuld nog rustondo op do Hugonoten Go
bou~von,” moont uwo Cornnxissie dat do tijd go
komon is om do Inriclitiu~ zooals die thans be
stoat, to doon ophouden of door verkooping van
nile gebouwen of door hot overrnal on van do Op
boidizgsschool voor T3 en ‘12 Jan hot Z A College
do Modolsohool (Jdn~oii~ ènMoisjéi) dan don
Schôolraad van Kaapstad on hot rérnodelboeren of
andei’s~insva.n hot TlosteV tot ~én hetero en rneer
doelm ‘itige Kostini ichting

Do Commissio thiderst~uht d~ anlibovoling d&
Curatoi’on (Bijl. 10, pag. &i. Aanb 9 o): ‘ Orn do
gobouwon, gohool of godooltelijk, indien do tijd
daartoegekomon is, to verkoopen op voor do Kork
moost ~ooidoohgo toirnen

Hot laatste gedeolto van Boschrijvingspunt 55,
orn do opbrongst van do vorkooping dor Gebouwon
to bestodon tot afbetaling van do sohuld nog rus
tendo op do Hngonoton Gobouwen, ham uwe Coin
mimic niot aanhevebon. -

6 Indien hot bhjl en rnotht d’it mon do Gebou
wën nu niot op voordoolige termon kan verkoopon,
wenscht uwe Commissie do nanbevolingon dor Cura
toron to stounen, ni. dat doze vergadoring ann
do Curatoren opdraoht zal geven :— *

a Met do ~ ~ College to ondoihandeben orntront
do o~vornantê ~vaff do Ofjleidiffgssohàol ~-oor

b. Do Modolschôol (voor Jongons on Meisjos) 6f
ann don Sohoolraad ondor zekere voorwaar
den over to makon of ~ooi eon tijd aithans
op olgen verantwooidohjkhoid voort to set
tid of gohool to sluiten”

c. Do host mogolijke sohikkingen to niakon wat
- betroft hot ondohvijzend peräoneel, d4 ver

boning van college, en klask9rners en do
verdero rogeling van hijzondorlioden

- d~ Indien doze vergadoriftg ihoeht hesluito1~ tot
de opnchting van chiistelijke Tohuizon in

- verbaud met Opleidingsschoben zooals voor
gesteld door don Raad doi Kerken, dan een
ohristelijk Tehuis to stichten iii den sin dos
Raads, door 61 hot tegonwoordige Hostel to
rernodelbeeren of eon niouw en ineer doel-
matig gehouw daartoe to verkrijgen

7. Met den dfgetroden Rector, meent uwe Com- - --

missie dat - do tijd aangebroken is dat do finan

II5~

- -- - Rapport van de Curatoren der Normaal School (Bijiage 10).
Hierbij wordt gelezen het Rappoi t van de Commissie over de Normaat

School. - - - -- - - - - - - - - - - -

RAP PORT
School

- - - van de Commissle over de Normaal

Rapport van do
Curatoren dor
Normaal School
Rapport van do
Cornmissio over
do Normaal
School.
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oiöolo vorantwoordehjklioid van de Kerk behoort
minder gemaakt to worden en dat bet Opvoodings
Departoinent genaderd worde door eon Commissie
uit do Curatoron, ten oindo grootero en ruimero
toelagen to verkrijgon voor doze do oudsto Normaal
School in Zuid Afrika, d .w.z. indion mon besluiton
mooht do lnrichting tijdeiijk onder den bestaanden
vorm voort to zotten.

8. Uwo Comniissie booft do vrijmoodighoid
bovongomeido aanbevelingen to doen op do voigen
tie grondon —

o. Do Norinani School, Imoewel zij uitstokond work
hoof t godaan in bolang van do opvooding,
hoof t niet goboel nan hoar dool boantwoord
ais eon korkolij he Inriohting alwaar zonon
der Kork kunnon opgeloid ~vordon in den
geost door do ICerk booogd on in do riobting
door do Kerk verlangd.

I,. Do vennonigvnldiging van Oploidingsscholon
to Kaapstad. Stoilonbosch, Paari, ens., en
do concurrentie erdoor ontstnan, dreigt do
aohteruitgang en mogelijke ondorgang der
Inriohting to boworken.

t. Do oprichting van degelijke en doelrnatigo
Kostinriobtingon bier ter stodo en elders

hoeft eon ongunstigen invloed gehnd op hot
Hostel, zoodat hot dreigt beg to loopen.

,1....Do Rand van hot Z.A. College hooft in eon
sohrijven zijn bogoerto to konnon gegoven
omn do Opboidingsschoob voor Oudorwijzors
(T2 en ‘1’3) ovor to nernon onder zokero voor
waardon on do maogolijkhoid bostnat dat do
Seboolraad niot ongonogon sal zijn om do
i~1odelsohool over to nomon.

Moononde ann onzo opdrncht voldaan to hobben,

Kaapstad,
3 November, 1915.

F. ~V. fl. GIE, Voorsitter.
J. A. PEPLER.
J. A. VAN BLERK.
JAC. A. VAN DER MERWE.
J. P. ERiE]2 DE V1LL1ERS.
F. N, ROOME (root voorbohoud.)
M. S. DANEEL.
G. E. RUDMAN.
JAN C. DE WAAL.
D. LATEGAN (Scriba).

Onder eene breedvoerige discussie worden ingediend.
(a) Een Voorstel door den Actuarius en Us. D. Lategan: Aan de Oura

toren van de Normaal School worde opgedragen te handelen zoo als aangegeven•
in Aanbeveling 9 (a), (b), (c), (d), (e), van bet Rapport van de Curatoren der
Normaal School.”

Amondement (b) Een Amendement door Di. P. G. J. Meiring en C. V. Nel: De aan
aangenomen. beveling van de Curatoren onder parag. 9 (a), (c), en (d) worde aangenomen.

In plaats van (b) worde gesteld : Be tegenwoordige kostinrichting worde voor
‘t tegenwoordige voortgezet in den geest en onder de voorwaarden van de aan
beveling van den Raad der Kerken.” En aan (e) worde aan ‘t einde toegevoegd

in overleg met de Kerkekantoor Commissie, zullende het aan de Curatoren
gelaten worden om van de renten van de koopsom te nemen tot ‘t huren van een
doelmatig gebonw, dat dienen zal als kostinrichting voor studenten, leden onzer
Kerk, die een of ander staats normaalscbool alb2er bijwonen, en de rest van de
renten te worden gesteld in de handen der Synodale Opvoedings Commissie, om
te worden besteed ter ondersteuning van kweekelingen, leden onzer Kerk, in die
opvoedingscentra, waar de idealen van onze Kerk, verwezenlijkt worden, of op
andere wijze, naardat het de Commissie mag blijken wenschelijk te zijn.”

Nadat eene Motie van Orde door Di. G. E. Rudman en G. F. Faustman in
gediend, en luidende als volgt :—“ Deze Vergadering stelle de rapporten over de
Normaal School in handen van de Synodale Commissie om in overleg met de
Curatoren van genoemde school handelend op te treden “ verworpen was, heeft
de Actuarius repliek, waarna hij zijn Voorstel terugtrekt ten gunste van het
Amendement, dat daarop door de Vergadering wordt goedgekeurd.

Be volgende verandering in Commissien wordt aangebracbt :—“ Us. D. P.Verandering ma van Huyssteen zal de plaats van Ds. J. H. va~ Aarde op bet Curatorium van

de Opleidingsschool te ‘Wellington innemen. -
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Op Voorstel van den Actuarius met Ds. D. Marchand wordt de ~anbeveling
van de Commissie in zake het pensioen aan den Heer Whitton goedgekeurd.

Ook wordt op Voorstel van den Actuarius en Ds. H. P. van der Merwe be
sloten: “ Namens de Synode worde een schrijven gericht aan den heer Whitton,
den afgetreden Principaal van de Normaal School, hem verzekerende van de
hooge waardeering van het uitmuntend werk zoo vele jaren aan de Normaal
School in belang van onze Kerk gedaan.”

Met de aanbeveling van de Oommissie in zake de aanstelling van een Op
volger van den heer Whitton vereenigt zich de Vergadering ook.

Bp. 23—” lie Assessor in elk gevalbij ontstentenis van den Moderator in
diens plaats te ageeren.”

lie Assessor, als Inzender, licht het toe en stelt daarna vôbr: “ In Art. 87
(d) worde na het word “ ontstentenis “ en vàôr de woorden “ zijne plaats
ingevoegd de woorden “ in alle betrekkingen.”

Gesecondeerd door Ds. M. Smuts wordt dit het besluit der Vergadering.
Het Vijfde Rapport van de Rechtscommissie is aan de orde.

VIJFDE RAPPORT

van de Rechtscommissje.

Dankbetuigin g
nan den hear
Whitten.

In rake do ann
stelling v. eon
opvolger van d.
hear Whitton.

Vijfdo Rapport
van do Roehts
commissie.

Ann uwe Commissie zijn de volgende zalcen op.
gedragen om “we H.Eerw. Vergadering met veer
liebting to dienea —

XII.—.4ppet van den hoer ‘1. .1. P. Helfshausnl.

In Juli 1911 braeht de heer J .J. Snijders eon
klacht in tegen den heer T. J. P. Holtshausen
bij dea kerkoraad van Douglas, die hem sehuldig
vond en eensuur gedurende drie maanden op hem
toepaste. Tegen doze uitspraak appèlleerde do be
klaagde bij den Ring van Dii Toitspan in October
1911. Doze Ringsvergadering was van oordeel, dat
do kerkernad van Douglas door doze iiitspraak niet
nanr do wet gehandeld had (Artt. 49, p. 324, alinea
1, en p. 341), danr hij iemand toegelaten had als
klager op to treden, die geen lidmaat der gemeente
was. Gevolgelijk verwees hij do zaak terug naar
den kerkeraad van Douglas am sulks do itoso in
behandeling to nemea. Hiertegon appèlleerde do
heer Tloltshausen near ‘‘ den Voorzitter dcv
Synode.” Dc Seriba Synodi bracht do zaak echter
niet voor do Syaodale Commissie, many verwees den
beer Holtshausen uanr ‘t felt, dat do Ring de zaak
op nieuw in do handen van den kerkeraad go—
plaatst had. Jntusschen had do kerkeraad, hoewel
hij bekead was met do uitspraak des Rings, zieh
met do sank niet ‘veer ingelatea, onder den indrnk
dat or appèl door den beklaagde bij do Synodale
Commissie of Synode was aangeteokend. Dit u-as
oorzaak, dat do hoer I-Toltshausea zieh in October
1912 bij den Ring beklaagde, dat do kerkoraad
goon stappen gedaan had in teriaen van do uit
spraak des Rings to handelen, In antwoord op
dit sehrijven van den hoer Holtshausen bosloot do

flingsvergadering, dat naar haar oordoel noch do
kerkoraad noel, do Ring bandelend kon optreden,
daar do beklaagde bij do Syaodo tegea do uit
spraak dos Rings had geappelleord. Van dit be
s]uit word na do Ringsvergadering keunis gegeven
nan den Seriba Synodi, die in eon brief aan den
beer Holtshausoa hem do golegeuhoid aanbood o,n
zijne zaak vóór do vorgaderiag van do Synodalo
Commissie in April 1913 to brengen. Dit aaabod
nam do hoer Holtshauson goreedelijk ann. Do voor
gestelde vorgaderiug der Synorlale Conimissie had
ct-liter in April 1913 niot plaats en gevolgolijk bleef
do behandeliag der sank overstnan tot Maart 1914,
toen tie hoer Holtshausea bij den Scriba Synodi
nandrong om bohandoling zijaer znak. Do Seriba
Syaodi ant,voordde met hem to vorwijzen nanr do
vorgadoring der Synode, die in October van dat
jnar stond gobouden te worden. Ongolukkig word
oak die Synode uitgesteld. Ia April van het volgend
jaar (1915) decIde do Seriba Synodi ann den hoer
Holtshausen mode, dat zijn nppèl dienon Zen voor
do Synodale Commissie in hot einde van die manud.
Op die vorgndoring word dan oindelijk de zaak in
behandoling genomen, on dnaromtront hot vol
gentle bosluit genomen —

Be Commissie is van oordeol, dat hoowel de
beer Snijders, in do znnk Snijders vs. Holtshauseu,
goon lid was van do gemeento Douglas, teen voor
neldo klaeht togen hem werd ingodiend, do korko—

rand van Douglas, op grond van Art. 314(2) on
324(2), in sUn good roclit was voormolde klacht
in behandeling to lemon en daaromtrent uitspraak
Ic doen. Derhalvo inoont zij, dat do Ring van Du
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Toit?Ran,he~, appèl yaw den , in
bel~andeling had moeten nernen, volgens Art 857
en vervblgen~.”

Tegeh close bevitdin~ van de Synodale C6ththi~’
sie, op 3 Mel van cut jaar hem zuedegedeeld, komt
do hear Hoitshausen flu op, schrijvende hij op 27
Spp~ember j.l.en verzoekende hij, .dat degeheele
za~fr Vbor ‘do Synodd zal gelogd worden.

Uwe Commissie advipeert, dat de Synod~ hare
go$dkeurihg hèehte ka~ieh bekraehtigo hd~’be~Iui~’
der Synodale Cominissie, waardoor’: do ziak naar
~n Ri~ig. vs~Du Teit~span terug verwezou wprdti
ten eiñde hij so mis eon appèl van de oorspronke~’
lijke uitspraak yam den kerkeraad van Douglas in
behan~oling”iemo ‘U J’~’ -

I:
XIII.—Ktaehtbrief va-n dc-n hen C. B. Vitiq~t~ i;

teaen den Kerke.raad tan, Kimberteji.

In April 1911 hedft ‘do kerkei~aad”va~ do ~eL
meonte Kimberley consuur voor eon onbepaaido~n -

tijd teegepast op den heer C. E. Viljdeh~ Hi~r-~
tegen heeft hij sick in October 1918 bij den Ring
van Du Toitspan, teen zittnig houdendo,,te
berley, bekiaagd. Do netulen der Ringsvergade
1mg verklaren daaromtront als volgt’r-~’—
‘Eon j,r~ef van eon gecensureerd, ~ia van do ger

u~eenLe Kituberley, klagextde tegen zekere handel
~vijze ~‘an den kerkeraad atdaar1 ward ontvangen.
Na inlichting en bosproking werd bodoten, dat ~e
Voeizittei van den Ring hem Lou onderrichteu hoe
~e handelei~ volgens wet.”1,-.

Doze Voorzitter, door,. uwo Commissie onder
vnagd,verklaart het bedoeldo onderricht man den
h~er C. E. Viljeeu per brief to hebben medege
deeld, maar hij kan zich de oigenlijke termen van
zijn sohrijven niet ineer duidelijk herinneren.

Ret is uwe Commissie duidelijk, dat do hoer
S iljoeu op ougeregeldo wijze nab nani den Ring
gew~nd heeft, sender acht to geven op Artt. 358

Aan uwo Commissie is epgedragon:
1. Duideiijk to bepalon ~vaU wij onder “hulp

prediker “, to verstaan hebben.
2. In duidelijke beweording to zeggen in hoe

vorre en op hoedanige wijze men eon zondoling
mag aanstellen als hulp in eene gemeente, zonder
inb~euk to maken op Art. 178 onzer Kerkelijke
Wett-en on IJopalingon en ‘t besluit daarover op
lie laátstgehouclone Synode genomen.

(1) Ondet hulppredikor moot, in het licht van

en 309, oyQnmin als,hij in,zij~r boroep, op ~l(Synode
zich voigens Artt. 3% en 390 gedr~gen heØ.,1

Uii-e Commissie goof t man do hand, dat man den
hoer’ Viljoen goantwoord kvbrdb’ dat ‘hij ‘sick weer
bij’ don Ring ‘vervoegen mont, en dat hot’ zia~t-~aá
Ring, van flu Toitspan of nan de Ringscammi&e
opgodragen, worde, met venyijzing naar- Art., ~59
(b)? em zoo mogelijk twee loden af t0 may
d~gen, die mondelmg, zoo hot kan, den broeder,

U ‘~•‘‘‘~‘m~t of’zonoer loden des kerkernads, £erecht’holpon
suLlen. ~‘ U

,KIV —Viaceg van dun 1?rng van Dir Tozti’pa7I in
ver&a’nd ntet,cen ti~ehtzaak.i

In Aptil 1913 heeft d~ Ring van Du Toitspan
oenkui ioogd~ast 4 “eon km kes aadshd van ~de
genleento Niekbrksliooj’ voor”den ‘~bd~a~alddñ ~i5d~

- -O~ eon -s~ociale vergadering vanHdon Ri~g’t~lldei
tijdens do sitting der Synodo gehouden, is eon
verzoek van bedoeld jcerkeraadslid behaudeid, vra
gendo opheffing van coñsuur. Met hot getuigenis
yØdp,zicli,as do Ring van oordeol, dat zulke op
li~ffi~ ~êveegelijk ken gesohiedon, dooh daar or
in don tusschoatijd eon niouwe Ring is gostieht,

o ‘i~aardnd~r’ ‘do gemeonto Niekerkshoep is komen te
vallon, zoo is hot niot duidelijk aan den Ring
~tih Du Teitspan of hij dan wol of do niouwo Ring
de. straf meet epheffen.-’~ -,~jj-~, ‘; U 1 0

In anLweerd hierep ivil uwe Commissie venyij~on
naar do vorklating, op haar voorstol door doJI;E
Vorgadering aangononien, t.w. hot liohaam, dat de
straf ojgelegd beef t, is ook ‘t lichanm,’dat ~1o s~At

- I

1). SH3OTIIA. -

0. S. LE R. MAItoHna!’~
P. I3OSIIOPF.

J P KRIEL DE VILLIER$
W M CELLIERS
J. J. SCROEMAN. ‘ -

P U J MEIR1NG

het gevoelen der Rechtscommissie oj al

Art. 178, verstaan warden iornand die, of eon gé
eideudo piedilcant of eon Candidaat tot den lloi
ligea Dionst zijndo, doer eon IcoN ornad mange
stold is em, zondor lid dea koikoieads to zi1n,
sd oio efficioolo ~~oiIcz~amhodon to veiricliton in
do gomeento, do onivang en aard waarvan door
don kerkeraad to bepalen zijn, op veerwaardo eel’
ter, dat die niot in strijd zijn met de Kerkolijie
Wotten.’ -- -

H I-, H’

Ub
fi’,’~ V ii’’

Ii
.IIOJIU’II

tsoqqn~ vh’tj, 0
~~IlDr,)~ ‘b

Zosdo Rapport
van do Reohts
comniissie.

Be Vergadering vereenigt zich met
de punten hier vôôrkomende. -

Zesde Rappci t van de Rechtscommzssie

ZESDE RAPPORT
van de Rechtscommjssie



oP9
(~)..l~oop ~ctJ~es1uit van de lnatstgelioudene sacr~m~;Lten,Jsra~nkeI~On huisbezoek en hot eatç

Sy~qde, juidende: ‘Volgens het RoI’.deeIyaw d~ ohiseeren, W~t. dq a~pnçmingPetreft, sehujnt het,
~mogen zendeliágen niet tot huippredikers zooa1sj1~ wet~ t~an~ ~ta~t (of. Art. 42, 45 eerste
wqrdcn aangosteid,” is duidelijk be~aa1d.,dat ker- parngç~f ~O: dp1ee~aar, ~ie d~rbij yoortgaat”)
kei~a4ong~e~ ‘;epb~ ~ebben om ,~end~1~ngen ~ ~üet beslist vorboaep,~ dat aanñerning en voorstel
hnIppicdikes~~jian to sLel~en<InJ~mçn ~ ling po1ço~ider bedoelde wprJ~za~pedenvaj?,e~
y~ 4~Ti~gc~ 4fdpe1~4g oflzer ken WQtten, I (2), liTh ff1 ,~: .fI~~H SM,~r
pag. 138, is hot aan kerkeraden toeges~aan No, jjwe, Qpmrni~ezpn editor~
vooral in groote gemeenten en op dorpen, gebruik in4ie~1,de~ Sypp~e dez~ç 1ants4avkzza~viihe~d1 <nie~
to maken van do diei1sten van~zende1ingen, “near gejIeejjui~ dc a~acn derzendei5n1go~~i~i do b1a~ç~
gelang van plaetselijke ornstnndigheden.” Welke geme~i4j iyiL~emen,~lic~,, ~n~
werkzaapihe4~n deze broeders in do gemeente ver- n~ftp~1~qni~g pn in ony~~ij4ç1ij4u gov~JJq~dopr z~
uchten mogen, hgt bij den keikeiaad to bepalen, ge~ch~edpy, mag iii

e~M~’ts i,?het’ gevo~1 van huippiedikois, natuurlijk 1 II

nogeens n,~t%~d~Ii~skoming’van do voonvaarde, dat 13 S BOTHA
zull e ~veikzaam’li~át~n met in stnjd zullen zlJn met hr 1) J LE 11 MARCHAND
do Keikehjke Wettena Zoonr hot uwe Commissie I i ti 0’ p ~BOSHOFF
duidelijk is,zpj~j4~jl~erkefltn4 in geval van go- ~j ~, ~.P: TCRIJ≤L lYE VILLrERS2
ordende zendolingen, zijne elgone bopahngen knn
non maken ten, aanzien vnn het wanrnemen van - W. 1st. CELLIER.
~heL LeMd~l~’SI~k ~ i<j1 ~ ‘ ‘~ P G S MEIRINGJB r~

~ilXfluI3 d~jlS ~li) ,ii-)SIf9DfJi~ (4r) [ILlS t1;s~ 5,Il-<~.L i l0’ i~ui 5W rs~o srin liw i~\

1—Bit wordt doQr de Vergadering goedgekeuçd. OShbr.J’h10fli: Ji’)[l lii
~th ~!L~~~1oteifhgt è~rsVe deel tot thj— eflihOt de woGtden~’ met in stnjd ~u11en ‘~ — La qEt

zi’j11~&àfi’Ee itêhi&tY~’< :~rHi1:~ LL iJ ~ ~hIif,SIii eb~rbuovnvo

Verder wordt nog het volgende, op Voorstel van5 Ps P G J Meiting èfl’ EenoCommissxo

Oftd DsbG~A Mabdei~, aan~enohieh _~L” Dd Syriode’ stell& 1eene Commissxêl aan met h;t1ogo~

om -dMurendd ‘t teces”eéñ reglethént <ten aariiiên van huippredikers op te ste11én~ top ~R~75~i
enhTt1~bti%1Jd1ge ~5iab1joatie ~u1ks vbor 1de aandacht ‘der Ketk’t~ brengen1eh ISxj’~
e~rsttfdIgehde Synode te k~appoi~teei’en Beze Commiss~e zal de sandavht< ook ‘°‘ “~

~c~ijdthi ~an hetgeen’va~1t ondef~Afdee1ing X (~) “~ ‘ I ~ ~ hiu\
Recmhts’commissie ofitvangt den dank dat Vergaderrng voor de velel et

hè1~ñ~ijkW dien~téñ haar be%b~eii.’ R~-n~o’s~ t ~- ,-!

Rapport eener Comminie over Beschrijvinqspunten rakende de toetati?t~Rapport

tot db ~EvaiIgelw bediewing
taeia~ipg~4k~;
Evang. -be&e,~;j,
ing.

eerier Commissie over Beschrljvingspuritefl rakende de Toelating tot de
~h :etit~ ~ ~-<‘ i”-~ E~an~eIFdbed1~fling. - z’~ H

Aan uwo Commissie is opgodragon uweH.Eerw.
~Tergadoning- met een voors~el j~. dienen ever Be
sehrijvingspunten 66—7Q,on oyer wnt vervnt l~ in
par.- 17~nn het Rapportvan de Curatorou don
Theologisehe Kweekseheol, stukken welke allo ten
doel.hebben to ven1underon~ dat. men, nn zijne
studien in hot J3uitenland to liobben voltooid en
dagrhij can mindore wetensehappelijko eisehon to
hebben .voldaan, dan bij ons govorderd worden,
rebht z~ou1Iehben om tot do evangoliebediening in
onze Kerk ire ~vorden toegelaten.

Un Cthrnnissio moent, dat hot gewensehte dool
bereikt zal worden door do volgende veranderingen
in1 ons wotboek ~—(l) Art. 157 worde gesehrapt.
(2) In Art. 158 worden gesohrnpt in den cersten

regel hot sword “vender,” en in alinea (b) do
ii:oordeii lieginnende met “J~ew~js ~y~~wastcps,
on eindigoude met “opgek~çt,’~,(S) ~n die~elfde,
alinea worde na “lessen” ingovoogd “ aan bet
Theolqgiseh Sominaniun~ dorj,W41jIcEyic mr Zni~I
A1nj1~a,’ ennan hot oindo yan1~~c~alinoa)vw~p.i
na_1)b]jgepppqd. tQegevoegc~:,49,~7fl!gcyalpWi~1
zijn gi~d, yen Candideat i~çTo~Qç~dgoJeerdJxei~
oldqrs verkregon heeft, hewijsrdo,tmei~ bij don can-,
yang zijner thoologisehe studi~ 4p 1ninstetwpo~
jat;oiiipe~i,yruel4 do lessen aangeme~ Seminarium
heoft bijgewoond,” (4) In Art. ~ wgrdon de woorr
den boginnende net ‘‘en dat yooral~” en eindi
ge~do. met ‘ doonloopen’’ g~çhyapt, on nis eofl.
tw’eede7 paragreaf worclo hot ~olgq~do ann dit arti-,
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kel toogevoegd: “.Niornand nit hot buitenland
kornende, zal tot hot colloquium doctum worden
toegelaton, tenzij hij bewijo leveron iran :—(a) van
good zedelijk gedrag, onderteekend door bevoegde
autoritoitou; (h) van eon toelatingsexamen tot ecu
door ons erkende Universiteit of Seminarium to
liebben afgelogd, ten miuste gehjkstaande met hot
Adjuissie J≤xamen tot ons Theologisoh Seminarium;
(c) van den volledigen theoIo~isohen cursus aan
zoodanige Universiteit of Seminarium to hebben
doorloopen in de hoofdvakken vereischt bij ens in
hot Examen van Candidaten tot den Heiligen
Dienst; (d) van het Examen van Candidaten tot
den Heiligon Dienst met goed gevoig to hebbe~
afgelogd.”

tJwe Coinnassie geeft ook aan do hand dat Art.~
147 ale volgt gewijzigd worde: “Zoo iemand be-a
georen moeht orn dén of ineer jaren nan eeno bui-j~

tonlandsehe Universiteit of Seminarium zijne stu
dien voort to zetton, Sal hij daartoe verlof moeten
bokbrnen van de Professoren van het Theologiech
Seminarium on van ziju voornemen aan den Aotua
Fins Synodi kennis geven. Zoodanig verlof zal niet
~vorden gegeven voordat hij ton iniuste- twee jaren
nan hot Theologiseh Seminarium zijne studien
heeft voortgezot.” -

13. S. BOTHA.
H. J. L. DU TOIT.
J. P. VAN HEERDEN.
G. J. HUGO (met voorbehoud).
H. A. LAMPRECHT.
A. G. DU TOIT.

J. C. TRUTER.

P. 0. .1. MEIRING.

Wat hier aanbovolen wordt draagt do goedkouring der Vergadering weg.
Zij wil echter dat dit niet van toepassing zal zijn op studenten, die zich thans
in den vreemde bevinden.

Ep. 62. — Ver- Bp. 62—Hot gobruik der Vereenvoudigde Spelling.—Door den Assessor, als
eonvou dig do Inzendor, met Us. M. Smuts voorgosteld, wordt hot later door hem met verlof der

Vergadering teruggotrokken.
Do Assessor, onderstound door Us. M. Smuts, dient nog bet volgendo Voor

stol in :—“ Do Synode (a) sproke hare hooge waardeering uit van hot good workwaardeonng v.
bet work van d. door do Christen Studonton Vereoniging gedaan, (b) en drago hot aan oono Com
~fng5~ Voreeni- missie op om to traohton in ovorlog mot hot hoofdbestuur dior Voroeniging in

Zuid Afrika die takkon dor Vorooniging, dio goheol of grootondools uit jongo
‘monsohen onzor Kork bostaan in vorband met onzo Kork to brongon.”

Do Vorgadoring neomt hot oorsto dool (a) aan, on vorworpt hot twoodo dool
(b).

Roorganisatio v Rapport van de Commissie aangesteld in zake de reorganisatie van het werk
onder de spoorweg leden.

den.

RAPPORT

van de Commissie aangosteld in zake de reorganisatle van bet werk onder de
Spoorweg ledon.

U~ve Commissie heoft do ocr hot volgendo ann
de H .Eerw. Vergadering vddr to leggon —-

1. Om duidolijk uit to breugon dat Spoorweg
loden tot (10 gerneente ondor n-icr ressort zij woon
nebtig ziju behooron, en dat zij aausprnak hebben
01) do bearheiding door den korkoraad, beveelt uwo
Conu..i~sie ann --.(a) do veranderiug van do woor
den op pagian 138 dor Korkewotton: ‘ Geostelijko
vorztiiging in “ Moor dooltroffonde voorziening
in do gecsto]ijke verzorging ‘ ; en ook do woorden

Tot do geosteIi~lco voezorging ‘‘ in ‘‘ Tot do moor
doeitrt-tiendo goestelijko vorzorging ‘‘ (b) do op
noBle in do Wotten en I3opalingon der ICerk do

elaus’,le coorkomendo in hot Versing van de Spoor
~vog Zondirig Cornniissio, n.l. ——

Not wordt ochter dnidelijk vorstnan dat loden
ohizor Kork in don Spoorwogdionst met hun huis
gezinlion bebooron tot de rospectievo gomeenten
waardoor de Spoorwog gaat, en dat zij wat nan
gaat hordorlijk bozoek, deelnamo aan de sacra
mouton, aanno,ning tot lidrnaat on andere rechten
on voorroobten nan hot lidniaatsohap vorbonden als
zoodanig door den kerkeraad in wier paroehiën zij
zioh bovindon sullen worden boschouwd on be
h utci old.

2. Daar Spoorwegleden govanr loopen van do
Kerr los to nikon, hun pliehten on voorreohten
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nan bet lidmaauschap verbouden to verwaarloozen,
en zich met eon bezoek van den Spoorweg Zende
ling tevreden to steflon, beveelt uwe Commissie
nan dot do inhoud van vat in bovenstaande elan
~ule vervat is per brief onder hun aandacht go
braeht sat worden, en dat zij aangemoedigd sullen
worden het kerkelijk leven te sterkon en ailes in
hun vermogen to doen ten oinde hun kerkelijko
reehten in die gerneenten waaraan zij behooren
to gebruiken.

En waar kerkeraden schijnbaar de bearbeiding
van Spoorwegloden te veel nan do Spoorweg Zen
doling overlaten beveelt uwe Commissie nan dat
kerkeraden door middel van een sehrijven in “Do
Kerkbode” opgewekt zullen worden cm Spoorweg

loden zorgvnldig to bezoeken en ze dringend ann
to moedigen hun kerkelijke plichten na te komen.

3. Verder beveolt ‘two Commissie ten sterkste
nan do nanstelling van flog een Spoorweg arbeider

Met verscliuldigden eerbied, noemen wij one,

Uw Dw. Dienaren en Breeders,

P. G. J. MEIRING.
El. W. fIEYER.
A. J. PEPLER.
E. DOMMISSE.
C. V. NEL.

1.—Be aanbeveling der Commissie worth door de Vergadering aangenomen.
II (a).—Het schrijven hier gevraagd worth aan de Spoorweg Commissie

opgedragen.
II (b).—Dat aanbeveelt een schrijven te nchten aan Kerkeraden wordt aan

den Soriba Synodi opgedragen, die zuiks in “ BE KERKB0DE “ zal doen ver
schijnen.

111.—Bat om de aanstefling van nog een spoorwegarbeider vraagt, worth Nag eon Spoor

ook aangenomen. weg-arboidor.

Derde Rapport van de Commissie van Revisie.

DERDE RAPPORT

van ide Commissie van Revisie.

Uwe Commissie heeft de eer verder to rappor
teeren over hetgeen onder hare aandaeht is go
iveest —

J3eschriivinqspunt 110.

Met betrokking tot dit Beseiuijvingspunt heoft
uwe Commissie geeno verandering in do wet aan
to bevelon, behalve ivat reeds is nangeduid, door
de Cornmissie voor hot Admissie Exainen, op hot
Schema van Werkzaamheden. Wij menen, echter,
do vrijheid ann de hand to geven dat dit nieuw
Reglement in working Znl treden bij hot Examen
in i9i7.

I3esclLrijvinyspu at 22.

Ingevolgo het besluit der Synode omtrent
ala “ Buitengewoon” Doop moot ivorden bt

• sehouwd, ivorde ale tweode paragraaf bij .4,4. -32
hot volgende govoegd —

Elko Doopabedioning, die niet gesehiedt op
cone door den kerkerand erkonde godsdienst
oefening, wnaronder oak begrepon zijn godsdienst

• oefeningen in de buitenwijken der gemeente, zal

warden besehouwd ale Buitongewoon.’
Naar aanloiding van het Rnpport der Corn

missie over de Opvoedkundige en Godsdienstigo

Verzorging van do Minderbevoorreehte Ledon
onzor Kerk, en hot Reglernent voor zoodanigon
arbeid door do Synode goedgokeurd onder Punt II,
vnn dat Rapport, beveelt uwe Commissie ann dat
dat Roglement goplaatst worde onder Seetie II
(pag. 138 van ‘t wetback) van Tiencte A/deeli, g —

Jsvzondere werkaaarnhedem der Kerk (Inwendige
Zending), en wel a’s volgt —

Do woorden, ale hoof d van Seetie II:—” Arboid
ondor verachterde goloofsgenooten,” blijven.

Verdor wordt alles ondor Sectio II gesehrapt,
en in do plaats daarvan gesteld Nos. (1), (2), (3),
(4), van hot Reglement, met bijvoeging na (1) ala
tweede paragraaf Zij sal hot recht hebben
am, indien noodig geoordeelcl, eon Orgnnisooren
don Seorotaris en andere ambtenaren nan to
stellon”; on met bijvoeging na (3) (d) van (e) —

Do Commissie voor Industrieelo Inrichtingen in
verband met onze Kork.

Dan warden Artikolen 230 —232 gewijzigd ann
genornon, ala volgt —

No. ö —In vereoniging met do Algemeone
Commissie veer do Inivondigo Zending Cal or in
olkon Ring, cone Ringseommissie voor do Inwen
digo Zending workzaam zijn, bestaande nit zoo



-.~i~~?)~0? 1W.. ~. -
(f) taj zftl met do Algerneene dommissie in

~oitespondentie ziju en met hani piedoi~orken,
dock is venutwooideiijk ‘tall den Rrng

•‘•-,.•,

~ —Do li4Lèn Vdn di~ Comniiisieh, wSlké
door den Ring worden beoordeeid, sullen nidit. bet
I onds N’~oi do Irn~-enthge Zendilig betaald ~‘oi
déi1~ ri~it~ hi~t to b&ven~ gaañd& do ~dm t~Lh £15

•1 t7~ji t~ U

Ill £iiij: . r._ .~ I

-Met~~rsehnidigde hoo!~aohting;c~,.~u

gebied van gevestigde gemeonton wonen, met hot
ae n~pj~ t~;o:

~3~1~i9ui%f, ~
z000anige stappen doen ais vereiscfit mogen
worden;. . -.

:gj~ sraw i iljit ;LBh uloiQOli OS
(d)j Z~3Ud9~t~,. VO~$~i&jt)ju3ijj h~& ve~pi~i ju

tingen bij do Ringsvergadering, en sal do nan
clnoht vestigen op do bijdragen in do versehoidene
góMeenten,~ oil ~ eidoi ‘Y~ -~~~

- - met do Inwondige Zending nandaeht verdient;

(e) Dit versing wordt, na afloop~

De Vergadering -vereenigt zich met alles wat in dit Rapport wordt nêerge
legd, met deze tdt dafth~€~fleiiWReg1en1ent in 1916 in plaats
van in 1917 in werking zal tredén

Bp 31 — Edit- Bp 81—Verzqe~c aan ~den Raaa cler ICer~1fen in zake echtseheidingen door de
sehoidingen

Landswet toegelaten -‘ ‘-

dp Vo~rste1 van Di aA, ~ ‘M~Gregor en A G~ du Toit vereenigt zich de
Veigadering met Waft hier v6org~ste1d wordt

Voigendo Algo Besloten dat cle volgende Algemeene Kerkvergadenng over vier jaren op den
Korkvor- Donderdag in dè derde week van October zal ~eb6hden worden. Do Synodale

gadering. - -

Commissie zal echfei. het recht hebben den tijd te verkoiten of te verlengen, in
dien omstandigheden zuiks noodzakelijk mogeil maken

Eene Commissie Eene Commissie wordt beno~md, bestaande nit den Actuarius, Assistent
~ Scriba, en Zaakgelastigde, om QndQrzoek in te stellen naar de kosten door den

~:‘ ~ Mg. Zending Secretaris en den Organiseerenden Zending Secretaris gemaakt
Soerotaris deze ‘Vergadenng bij to woneli, en ~e zorgen dat de gemaakte kosten vergoed

zullen worden. ~ ---- :.::~ - - - - -

Dankbotuigin g Vergadering b~engt hog met algemepne stemnwn haren dank aan den
nan don Zaak- -hi-,
goiastigde. geachten Zaakgelastigde ohzer Kerk; -- - - - - - - -- - ~.

Voorts besluit zij ook den Raad der Tjni4ersiteit te verzekeren, dat zij zijne
Dankbetuigi n g - — - - -- --

nan don Univor- gewilligheid doze Zaal ten dienste van de Synodale Vergadering te stolen, op
siteits Raad hoogen prijs stelt I!

gadqpng~,, dpqr denScriba, ~.nan do Igemeene
Co~nmiss~e opgezenden, met do aanmerkiagen van
denaJ?un~, orn ~oo spoedig mogehjk in hot offioioei
osgian çlei. TCeilF to ~oidpi gopubhcooid,

velo j~e~i~ ~ls do,or eflcon Ring op ~e~obth
die volge~s Ai~ 16 12b sullen benoemd ~~oiden

No* 6: 2~’(a) Zij ,~al iii do ‘onderseIii~lJeñe ~e
moeñte-n do belan~eP der inwendige Zondink ho
hartigon, do belangstelling daarin opwekken, en
bijdragen daartoo ~erzarnoion; I..-~~”: -~ -

(b) Zij zal van tijd- tpt tijd in olke gomoento
van don Ring do vriendon dor Inwendige Zen-
ding bijeenrpq~en en, lion tot meordero bolang
stelhng in .lezezaai aansporon;

(e) Zij s~a1~om ziêA uaai die loden dot Keik,
die tot do kk~se ~i1i~ veraohtorde geloofsgenooten
boliooron en diéF ~oo~voi buiton ale binnon hot

<t’~ ‘~b~~
A. I~fOORR-EES. fl-~gB’iU5~~O

a D WILCOCICS — ( a) I
- erb fVP~iThE-~ 11)11

-‘ ~. r it ii. MARCHANfl. ~5oriba.
~

‘ii~ u-i, au-2< a

19 Novombei, 19h5 ,~ I j~

a’ ::.aU -

rSOTh1A>t~ .EiG~ iC)
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Be Vergadering besluit morgenoohtend te haiftien ure in de Groote Kerk
bij een te komen voor de plechtige smiting.

Het Bankgebed wordt gedaan door Us. J. W. L. Hofmeyr.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 27sten November, 1915.

B. J. PTENAAR, A./zn.
- B. S. BOTHA.

J. P. v. HEERDEN.
I. F. A. BE VILLIERS.

POST ACTA.

Zaterdag, 27 November, 1915.

Te haif-tien ure in den morgen komt men in de Groote Kerk bijeen voor de
plechtige smiting. Vooraf laat de Moderator zingen Ps. 66: 2, en verzoekt
daarna Ds. J. C. du Plessis het gebed te doen.

Be Notulen van de vorige zitting gelezen, goedgekeurd, en onderteekend
zijnde, bestijgt ]Js. J. C. Truter den kansel. Na kort gebed laat hij zingen Ps.
146: 1, leest Ef. iv: 1-16, en houdt daarna, naar aanleiding van het lOde vers,
een doeltreffende rede over de Kerk van Christus, de aandacht .bepalende bij
het Karakter besehreven, de Levensbron aangeduid, en de Weg tot Wasdom aan
gewezen. Na gebed is de slotzang Gez. 156: 1.

Be Pred. van Noorder Paarl, namens de Vergadering, dankt den Mode
rator voor zijne bekwame leiding, en wenseht hem Gods zegen toe.

Voorts brengt de Vergadering, bij monde van den Pred. van de Paarl,
haren dank aan de leden van de Moderatuur voor hunne belangrijke diensten.

Be Moderator, de Assessor, de Actuarius, de Scriba danken de Vergade
ring voor deze waardeering hunner diensten.

Aan Us. J. C. Truter wordt, dank toegebracht voor zijne treffende sluitings
rede; aan den Kerkeraad van Kaapstad voor het gebruik van de Groote Kerk zoo
goedgunstiglijk ten dienste van de Syno dale Vergadering afgestaan; en aan de
Pers, en de Bedienden voor wat zij gedaan hebben.

Aan den Scriba en den Assistent Scriba worden de gewone Honoraria toe
gekend.

Be Moderator richt nog een kort woord tot de Vergadering, wijst haar op
Ef. iv: 1-3, doet een kort dankgebed, en na het zingen van Gez. 127: 5 en het
uitspreken van den Zegen wordt de drie-en-twintigste Algemeene Kerkverga
dering van de Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika gesloten.

I. F. A. DE VILMER5,

Scriba Synodi.
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