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1)0 ii lrrr/aq 16 ()etohn, 1919.
Iii gevol ge ll(’sl mt dci’ 1 nat ste Svnode cmi vc ii gen s ken nisgevi im g van (len Scriba
Svnoili iii bet ( )t I Ic ieel ( )rga an d er IC c’rk, hi; iien tle I edei I tier SV1I 0 d t’ t Ii alt t iOn ii re
in dcii iii rgen iii de ( ioote herk 1n~eeii
I )e Modern toy imeein t den si (1(11 in. H ii ga at in Ii et gelied voor, en knit daarna zin~
gen Ps. uS: 7.
Fit de ( eli nd xliii even in gedi end 1)1 i~kt dm1 I (‘r Verga dcii ng verschenen zijn :—
Vaii Jiaaps(ad : 1)i..T P. van Heerden. I). ( Ma Ian. Z. .T. de Beer, F. X Roome.
B .Ac kernia nfl en ( ) imihl. B. Piena am. 1’.
Ilosina n.
Stdlrnho.sel, : Di. I). S. I1oiIia en (3. B. A. (Ierjener, cii Dud. P. .1. Carinus.
Pearl : Di. I’. ( .1. Meiring en I). F. van de Menve en ( hid. W. U. dn Toll.
Zn-amend : Dud. P. (‘. CHile.
Ps. (3. j. Hiiu~). en ibid. P. 1). (3. van II. Fulleken.
(47i-naff-l?ei,,et : us. I’. IC . Aihertyn. en Dr. B. B. keet, en Dud. 5• C. Erlank.
~S’ir~1lcndani
)s. (3. P. dii T()it. cii (bid. B. .T. Lonieiis.
Caledon : Us. P. .1. J. l3osliofi. en Oud. I’. .1. de Kork.
(k’orqe : Us .J.A. Bevers, en Dud .X.3I. Meyer.
(Tilenhaqe : Ps. 1’. -T. Pieiia:ir. A.zn.. en ( hid. I~. P. Mantis.
(‘,~a 1/0(1 : l)s. .J . C. Itevi nice. cii ( )u (1. II. I’. va it Ii cerden.
Beau, fort lTes( 1)5. j. (3. StevIler, cii Dud. .T. P. l’ienaar.
,~oi,il’,xf( II cx!: Us. P. .T. l’ieiiaar, en Dud .A. Krige.
iIomel’xt(-m: T)i. I. F A. de ~i1liers, .J. S. Murray. en Dud. C. P. Kiopper.
Nonuu.s-e( (Jest: l)s. .T. M. Hofinevr, en ( )nd. P..T. Buys.
1)uml,anmille : T)s. U. Bosinaii, en Din]. 1). 5. Mabut.
Clauurillianu : Us. C. W’. Alheit en Owl. 0. Bergli.
(1olcxluc-rq: Dr. II. A. Lainpreclit en Dm1. fl. C. Non-al.
lFijitln’mq : PS. 0. F. (‘. Faiistrnann elm Dud ..T. M. C. I )urr.
(lien J1i~nden : Ond ..T. U. Nel.
:17 ban Fe : Us. 0. 13. Rud man en (hid. P. ( . (it insen
Htorln’n.s’troni : Niemand.
Pulii’(berg: 1)s. J. F. Marais en Dud. I). M. (reeff.
J?iremxdaie : 1)1 .J. C. Truter cii .T. II. lingo, en ( )ud. H..T. Hnrter.
Bueda.s’dorp : Us. IL.T. Viljoen en (hid. P. (3. Myburgit.
lie//un qion : l)s. .1. F. liotIi:i en (Hid. U. (3. Rossouw.
Piinn :1/hem! : 1)5. 1) ..T. le Ii. Mareliand.
1?iehjuuoun/ : 1)s. H. .1. L. dii ‘Volt en Dud. P. v. d. Merwe.
I ie!ouIa West: I )s. M. S. lhmneel en Dud. (‘. .1. van tIer Merwe.
Fmansehl,oek : Os ..A . 3. van Wijk en Din]. (3. P. van dci Spuy.
,,
Jloxselbani : lis. I). \Vilcoeks en Dud .A. I. M ever.
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STan Bin gersdorp: Us. H. W. C4eyer en Oiid. 1W. A. Jonker.
Calviiia: Us. Murray Jooste en Owl. F. J. van dci Morwe.
Napier: Us. A. W (Jilliers en Owl. L. 11. Swart.
Humansdorp : l)s. C. H. Stuffing en Owl. P. U. (in Toll.
7’.Taniaqz,aland: Niemand.
,,
Ladisndth.: Oud. 1W. C. van Toilder.
Fraserbury: Us. J. (3. Olivier on Owl. NV. T. van Schalkwijk.

Knysna: Ds. NV. J. Theron.
iopcfield: Us. P. A. 1W. Brink cii Oud. II. C. (Ircoff.
Mtddel7iurg : Us. E. Dommisse en Oud .A.J. van der Merwe.
SIlica!. Noon!: Us. W. .1. Naude en Owl. E. .J. J. van der llorst.
Robertson : Ui. TI. I’. van der Mcrwe cii .T. ( .M ii Icr cii ( )ud. A. I. van Ziji.
Ozuitslioorn T)s. P. .T. Vi1~oci en Owl. .T. C. l)reyer.
Darling : Us. I). .T. Malan
Alexandria: 011(1. J. A. Schcepers.
Ilopetown : I)s. P. .T .A. do Villiers cii ( )ud. I). (
Lourens.
Queénstown : I )s. P. A. Aiheit en Owl .1. H. I’ van ilecrdcii.
Moitagu : Us. U. P. van Iiuystecn cii (hid. I). S. dii Tuft.
Cores: Us. It. I). McDonald en Oud. .T. F. (‘mete.
.Janscnv file : Us. I. P. van Heerden cii ( )ud 0. .1. Fun rio.
Sitth.crland : Us
\. It. 5 oNto (It cii 011(1. P ..T. rp1~flOi1
Simosstad: I)s. 1W. Tn do \Tillicrs en ( hid .A . 1’. dc VilIiers.
Aberdeen: Us. A. F. Lonw en Owl.
.1. liable.
Heidelberg: Us. B. A. Spies en Owl. TI. P. Thjs.
Ainrra.ysburg: Us. C. 1W. Hofnieyr en (md. W. .T. Jouhert.
Dordreelit: Us. .1. F. ManN en Owl. P. 5. Marais.
Hanover: Oud. H. P. do Villiers.
St. Stephen’s: Us. C. F. Scheepers en (mud. I. J. Fortnin.
Riebeek West: Us. J. P. van Huysteen en (mud .A. .J. Smuts.
Tilltersdorp : Us. F. 0. Malherbe en Oud. P. A. (hinter.
Pearston: Us T. A. Koch en Ond. C. J. Lotter.
Komglta: Us. P. P. Stroebei en Oud. H. IL Iiotliinau.
Lady Grey: Us. J. P. Wolhnter en Oud. 0. .Touhert.
Grey Kerk: l)s. P. I. van Wijk.
Victoria en Peddle: Us. .1. P. End.
Ttnkastaci: Us. C. It. Kutze en Owl. 1W. J. Tlattingh.
Philadelphia: Ond. F. L. P. Steyn.
Riebeek Ka,gteel : Us. P. de WTaal en Owl. N
\. Bresler.
Thilownzore : Us T. It. Albertijn en Otid. •J~ C. du Pisani.
Un.iondale: I)s. NV. F. Loinv en Owl. .T. A. L. do NVaal.
Ca! itzdorp : Us. 0. PT. dli Plessis en Owl. L. Nd.
Dn Toitspan: Us. S. do Villiers en Owl. P. Vorster.
Kimbericy: Us. P. .1. do Vaal en Ond. J. S. de Villiers.
Phi!ipstown : Us. D.’Lategan en Oud. C. J. Marais.
Bark!y Oont: Us. F. WT. H. Ole en Ond. H ..T. P. Lubbe.
€Yarnarvon: Us. J. 0. Pauw.
Noorder Paarl: Dr. 1W. J. van den Westhuizen en Ond. •T. A. Ureyer
Stcynsbrg: Us.. S. P. Malherbe en Oud. A. L. Botha.
Marc isbir : Us. J. H. Erige en Oud. N. J. H. do Brain.
Steytlerrillc: Us. H. P. M. Steyn en Owl. 0. N. .1. Hayward.
Van Rhijnsdorp : Us. It.. H. ‘P. v. d. Meulen en (mud. L. E. Nienwondt,
Britstown : Us. K. W. Ic Eons en Ond. C. .1 an Beusbung.
Piieska: Us. W. J. dii Tojt en Ond. S. S. Orove,
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Van A.ma,,tlciboom: Owl. 0. P. van Schalkwijk.
Nieuw Betkessla: Ds. B. 3. B. Feenstra en Owl. B. 3. Piennar.
Porterrille: Ps. If. (3. Moatert en Out!. A. J. W. v. d. Merwe.
Gaudini: Pa. J. A. Malkerbe en Oud. IV. 1.). v. d. Menve.
Drie A.nkerbaai: PS. A. If. McGregor en Oud, B. van Heerde.
Moonceslnwg: Ps. 0. L. van Beerde en (hid. If. A. N. Basson.
• ~,
Barrydale: Vs. W. F. P. ManIa en Owl. P. H. Theunissen.
Moiteno: Owl. A. J. Pienaur.
Pctrneviilc: Ds. L. P.3. Lochner en Oud.. ‘I. H. Yzelle.
Griquastad: Pa. 3. N. Geldenhuya en Owl. 3. P. Aucamp.
Warrenton: Ps. J. A. van Blerk en Oud. J. J. Smith.
T’enterstad: Ps. P. L. Louw en Oud. 3. H. v. d. Merwe.
Lainysbury: Ps. 3. A. v. d. Merwe en Owl. 0. v. U. l’enter.
Klein Boetsap: Pa. A . 3. Olivier.
(Jccian’We: Pa. A. H. Stander.
Kvnlwrdt: Pa. J. F. Mentz en Owl. C. It. Liebeiiberg.
Elliot: Pa. J. (I. Un Plessis en Oud. P. W. A. Web
Adelaide: Niernand.
U,ntata: Pa. 3. (1. Lampreeht en Out!. T. F. Dreyer.
Do Nivuwe Kerk: Dr. F. E. van Rooyen en Oud. J. Feenstra.
Rtcrkstroom: Niezuand.
Rondoboselt: Pa. U. B. dii Plesals en Ond. 3. A. Pickard.
Jamestown: Oud. 0. S. de Vrles.
Rossvilic: Ps. 0. W. S. Hofrneyr.
Htrtjknburg: Da. P. 3. Gildenhays en Oud, F. A. Venter.
Kruinallei: Pa. 3. H. van Aarde en Oud. 0. (3. Theron.
Voshury: Pa. P. .7. dii Tolt.
Nimw,otuitvillc: Owl. 3.?. 3. L. N. Louw.
Douglas: Vs. (3. 3. (iroNer.
Brandvtei: Pa. 3. A. v. Z. VilJoen en Ond. B. L. P. Stais.
Vrljllurg: Vs. P. 3. Perold en Oud U. H. 3. van Tonder.
Mafoking: Ond. 1). 3. Theron.
Upinyton: I)a. 3. A. Pienaar en Oud. 1). 3. Kuys.
Lowton: Pa. F. S. Malan en Oud. P. J. Manna.
Do Rust: Ps. .7. P. Burger en Ond. 3. 5. Fonrle.
Vredonburg: Pa. L. If. Erie! en Oud. 3.3. Sadie.
Gibeon: Nlemand.
Haria: Niemaud.
ifoGregor: Pa. 3. (~. Wéber en Owl. S. W. (Jolyn.
Knits Itivier: Owl. P. A. If. Brink.
Ugie: Vs. If. P. U. Smit.
Van Wljksdorp: 1)s. 3. U. P. van Rooyen en Owl. P. S. de Wit, A.zn.
Nlckerkil.oop: Ps. 3. A. v. Z. le Roux en (hid. .1. IV. IV. Viok.
Aibertinla: Pa. P. W. A. do KIerk en (hid. 3. (3, 5. (‘ronje.
Genes: Pa. 3. P. dii Toit en Oud P. .1. 0. fluijsarnen.
Merweville: Pa. C. U. Kruger en Oud. C. 1). VIvier.
Salisbury: Vs. B. .7. Kloppers en Owl. A. 0. ilefer.
Enkeidoorn: Niemand.
Bulawayo: Pa. P. de W. Ekateen.
ifelsotter: Oud. FL. Steyn.
I~elpoi4tvllic: Owl. S. A. Engelbrecht.
Oost Londen: Pa. B. 3. Weasels.
Murray: Pa. P. 3. v. U. Merwe en Oud. 3. 8. Vfljoeu.
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Do Moderator verklaart nu de Vergaderiug voor wellig geconstitueerd, waarna een
adjournernent ~
~ heett.
Te I waalf tire gesehiedt de pleelitige opening door den aftredenden Moderator.
~1eehtige
Na het vol urn leest Iiij Ps. 25, en gaat in lid gebed vOOr. Ps. 89: i gezougen zijnde ~
lieot hi,] (IC hr wders ~ve1koin I er Vergaderi ng, ituni kt inehling van d egeneli. die ons sedert
(IC laatsl e Syiiodale Vergadering door den (lood out vallen zijn, en hondt daarna ernie
doeltreffende cii v ~or onzen tijd toepasselij ke rede;
Zijn onlerwerp nuar aanleiding van 1 Kron. 12 32 is Marnien van ( od gezegend Openingsrede.
en I iegernst. urn 1 net bet oog p de huidige toest ai iden liii ii yolk te leidei 1 cii tot zegen te
ziji]-.
Nadat Ps. 89 : 7 gezoilgelI was, ~verd de zegen uitgesproken, en de dienst gesloten.
Vdór de pauze ~vorden de uren van zittingen, als volgt vastgesteld ‘s inorgens van Uren van zitting
half tien lot half ecu, en ‘s innuiddags van drie tot half
en, epaa
Te (Inc nrc in den namiddag komt men andermaal bijeen.
Ter Vergadering verschijnt do afgevaardigde van Maitland, de ( hid. -l.A. Steyn.
die ZiJil geluofshrief indieiit, en zitting neernt.
Te1e~r~uiii,ien wonlen o lezei yan Pi. vail ~iekerk ;rail
raafj.I{eiiie( ~ututs van Telegrammen
van
Lindley. en A; 0. du Toil van Swellendam,- en de Kerkeraden van (‘lanwilliarn. The- zegenwensch.
beck Kasteel, (‘radoek, en (_Zlesberg, alsook van tie Strevers, Stellenhoseli. de heeren
Visser en Stegnianit. der Vergadering Gods zegen en de biding des Ileiligen Geestes
toebiddende.
Van Ds. (1. A. Schultz wordt een schrijven vaii gelijkluidendeu inhoud ontvangen.
Voorts wordt herielit dat Ds. Ilanekorn door krankheid verlnnderd is 4k \‘ergade
ring hij Ic ~vonen, en dat I)s. Minnaar van Leipoldtville hoopt later ter Vergadering te
verschij nun.
01) verzoek van den Scrilia wordt Us. A. .J. van Wijk hem andermanb tot Assistent Assistent Soriba.
toegevoegd.
Overgaande tot de kiezing van eon Moderator, worth ccii nominatieliJst gevormd Kiezing van
hestaaude int: I i. l~. S. Botha, I). J. Pienaar. A.zn., J. P. van Heerden. 1’. (1 .j. ~Iei- Modeiator.
ring, D. dii P. Steyn. Fl. P. v. d. Merwe, A. F. Lonw, .T. H. van Rooyeii. F’ .J. P. do Ds, a S. Della
Kook. J. A. v. Z. Vibjoen, J. C. Trnter, B ..J. \Vessels. J. F. Ilotha, P. v. d. Merwe, gekozen.
D. .T. S. Malan, U. J. Ic B. Marehand. en Oud. Engelbrecht.
Hieruit wordt l)s. 1).. 5. Botha gekozen.
.

~

-

-

.

01) de norninatielijst your eon Assessor koinen Di. U. J. Pienaar, A.zn.. H. P. Kiezing van
v. d. Merwe, H .J. L. du ToiL U. .T. Hugo. C. F’. Ncheeiiers, B .J. W’essels, P. ;. j. Assessor.
Meiring. I )r. F]. E. v. Booyeii, Di. U. .1. le U. Mare.hand, I). Wilcoeks, .T. P. van
Hu-ijsteen. .J. P. vail Ileerden, .T. C. Triiter, i\[. T~. de Villiers, A. J. van Wijk. Dr. 1W.
J. v. d. Westhnizen, Di. P. Boshoff, P. K . Albertijn, 1W. 5. Daneel, U. J. Barnardt,
W. .1. Nandé, P. II. H. van 1[uijsteen. A. .1. Ulivier en A. II. Naudé.
Hieruil vereenigt Us. I). .1. l’ienaar, A.zn., de meerderheid der steninien op zich.
Dc nieinv gekozene Moderator, alsook tie Assessor riclit iiii elk ccii woord van dank
tol de ~ergadering.
Pc \ergadering betuigi haren (lank aan den afgetreden Moderator i-our diensten
41001’ hem aan de Kerk hewewn. en geeft voort 5 door liet opstaan van de leden. hare
d eeinei iii 11 g met hem in zij ii onla ii gs geleden veil ies Ic k( ‘n neii.
UI eei i weuk van den iii en w -gekozei i Mode tat ni I ~et uigt de Verga len u g mi ook Deelneming met
liaar deelnennng met (Ic inigeblevene W’ednwe en kinderen
an wi jien Prof. •J~ J~ do huisgezinnen
Marais. a Ismede met de eelitgenot e en kinderen van wijien U eneraal I bol ha.
Dc Seriha wordt verzocht deze deelnennng ann genoemde weduwen en kinderen per raal BoUrn.
brief niede to deelen.
Als Comniissie vail orde (Art. 86) wordt de Mocleratnur andermaal benoemd.
Commissie van
Onto.

8
Sluiting van do
Kweokschooi.
Urn~ van Veroot
moodiging en
Gebed.

Lokaal voor do
Zittingen.

Met liet oog op de ~1ecJitige smiting van tie lessen nan de Theol. Kweekschool op
Woensdag, 29 October, eerstk., des morgens te 11 nrc, en de Re-unie van oud-studenten

des namiddags, wordt besloten dien dag geen ziti lug dci Svnode te hebben.
Dc Predikant van Burgersdorp met de ()ud. van Victoria West dient het voigeude
voorstel in: ,,De Vergadering zondere morgen ochtend ecu uur af tot verootmoediging
en gebed met het ook op den benarden toestand waarin vele distrikten van ons land ver
keeren van wege ecu ongekende droogte.”
flit draagt de algemeene goedkeuring weg.
Ter tafel komt het T7erslay van den Actuarius .‘4ynodi, dat, gelezen zijude, met
dank aangenomen wordt.
Ook het Rapport van den Scuba Synodi worth gelezen en met dank aangenomen,
nadat de Vergadering haar vreugde had te kennen gegeven over het groot getal nieuwe
gemeenten sedert de iaatste Synodale Vergaderiug gesticht.
Dc Predikanten van W’illowmore en Riebeek Kasteel liebben itet voigende voorstel,
dat door de Vergadering aangenomen wordt: Dc Moderator benoenie een Commissie,
die uitzien zal naar ecu nicer geschikt lokaal your de Synodale Zittingen. en zoo spoe
dig mogelijk eon rapport indienen zal.”
Tot leden van doze Commissie worden benoemd: de Predd. van Willowmore,
Riebeek Kasteel, Montagu, Vredenburg. en Paarl.
Us. H. P. v. d. Merwe geeft kennis van ecu voorst~1 dat hij morgen indienen zal
in zake het publiceeren van de openingsrede door den afgetreden Moderator geleverd.
Dc kiadnotulen worden gelezen, waarna i)s. J. C. Truter liet dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den iThen October, 1919.
D. S. Botha, Moderator.
I). J. Colyn.
D. J. Pienaar, A.zn.
J. F. Dreyer.
J. P. v. Heerden.
11. A. Lamprecht.
I. F. A. de Villiers.
J. C. Norval.
A. J. van Wijk.
J. M. C. Purr, Wynberg.
D. 0. Malan.
P. J. Pienaar.
Z. J. do Beer.
A. Krige.
F. X. Roome.
James S. Murray.
P. B. Ackermann.
J. C. Truter.
B. Pienaar.
J. FT. Hugo.
P. J. Bosman.
H. J. Hurter.
P. J. Carinus.
P. (I. Mybnrgh.
0. B. A. Gerdener, V.D.M.
F). J. Viijoen.
P. 0. J. Meiring, V.D.M.
J. F. Botha, V.D.M.
D. F. v. d. Merwe, V.D.M.
I). G. Rossouw.
C. H. Radloff, V.1).M.
1). .1. Ic B. Marcha.nd, V.D.I~I.
W. D. du Toit.
IT. .J. 1~. tin Toit, V.D.M.
P. C. (lilliers.
P. van (icr Merwe, Oud.
0. J. Hugo.
M. S. Daneel.
P. van H. Tulieken.
C. .1. v. d. Merwe.
B. B. Keet.
(1. P. v. d. Spuij.
S.C. Erlank.
David WTiicocks.
A. 1. Meyer.
J. 0. Steytler.
H. W. Geyer.
J. P. Pienaar.
M. A. Jonker.
H. P. van Heerden.
Murray Jooste.
J. C. Reyneke.
F. J. v. ci. Merwe.
P. P. Marais.
L. I-I. Swart.
J. J. Smith.
A. B. Cilliers.
A. M. Meyer.
C. H: Stulting.
J. A. Beyers.
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D.
D.
J.
P.
C.
G.
B.
P.
P.
0.
C.
J.
P.
~r

Bosman.
S. Malan.
Murray Hofmeyr.
J. Buys.
P. Kioppers.
D. du Toit.
J. Lourens.
J. de Kock.
Boshoff.
Bergli.
W’. Aiheit.
F. Marais.
5. Marais.
J~ Joubert.

C. 1W. Hofrneyr.
H. P. Uys.
A.- J. Smuts.
J. P. van Huijsteeu.
C. F. Scheepers.
I. J. Fortuin.
H. P. de Villiers.
E. (1. Maiherbe.
P. A. Gunter.
P. T. Stroebel.
(2. J. Lotter.
0. Joubert.
H. B. Rothmann.
C. B. Kotze.
1W. F. Hattingh.
P. J. de VaaL
J. P. Kriel.
E. L. P. Steyn.
P. de Waal.
J. R. Albert.ijn.
N. J. A. Bresler.
J. C. du Pisani.
S. de Villiers.
Ti. Nel.
G. J. dii Plessis.
W. F. Louw.
J. A. L. de Waal.
D. Lategan.
C. J. Marais.
J. P. J. L. N. Louw.
J. S. de Villiers.
Philip Vorster.
D. J. Therou.
P. J. 0. Visser.
P. J. Nieuwoudt.
C. Muller.
F. H. Badenhorst.
1W. B. Brink.
H. B. Rout

P. I).
1W. 0.
S. P.
A. L.
J. H.
N .J.

du Toit.
van Ponder.

Maiherbe.
Botha.
Krige.
H. de Bruijn.

H. P. 1W. Steyn.

0. N. J. Hayward.
H. Steyn.
B. J. Wossels.
.T. V. Laniprecht.
P. .J. v. (1. àlerw-e.
J. S. Viljoeu.

P. H. van Huysteen.
S. P. Wmn~$serman
J. V. Potgieter.
A. H. Naudé.
W. 0. Venter.
H. S. l’retorius.
J. A. Brink.
I). .T. de Villiers.
H. J. Viljoen.
J. C. Eugelbrecht.
A. C. Stegrnann.
P. J. ReLief.

J• S. Kemp.
•J~ J• C. Boslioff.
C. Grundhiugh.

1-I. I. Rauheuheimer.
A. J. Vorster
A. F. \Lirais.
P. J. A. Luttig.
J. N. Moolman.
(1. J. Coetzer.
0. J. Barnardt.
P. \V. A. de Kierk.
J. C. S. Cronje.
I). .T. 11 uysaiueil.
C. H. Kruger.
P. 5. de Wit.

J. II. P. v. Itooyen.
J .A.vau Z. Ic Roux.
J. XV. W. Viok.
P. A. 1W. Brink.
1W. T. B. Smit.
1W. L. Kriel.
J. J. Sadie.
J. P. Burger.
J. S. Fourie.
F. S. Malan.
P. J. Mans.
D. J. Kuys.
H. H. J. van Ponder.
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S. I. Muller.
C. J. Brits.
V. 1). Viviers.
B. J. Kloppers.
A. CL Hefer.
P. Eksteen.
1). (‘. Vijs.
.T. A. I)reçer.
M . J V. (1. Westliiiizeii
U. .T. van W’ijk.
11. .T. P. Lublu.
F. W. It. (lie.
B. H. ‘1. v. d .Meulen.
L. E. Nieuw’ondt.
K. Al. le Roux.
.T. van Renslnirg.
(I

1). tIn P. Stem.
IL .1. Pieiiaar.
It. .1. IL Feeiislia.
A . VII II 4 1cr NI irwe.
~1. i~Iosteit.
.1. A. Maiherhe.
W. I). V. (1. Merwe.
A. Al. AleC regor.
H. VUhl II eerde.
Al
1~assoii.
,\. .1. I’ieiiiiar.
14. P. .1. I4)Cllii(1.
I. H. Yzelle.
.1. N. (Ieldenliuys.
I). ~\. ucalup
3 .A. van Iflerk.
.T. FT. v. d. Me we.
P. L. l2oiiw.
.Tn(. A. V. tl. AlCiW’(.
( ~ Vunleveilter.
A. J. ()livier.
A. II. Stander.
.T. F .Mentz.
It. I~i ~l iti ii )(Pg.
.J. V. (III J’lessis.
I’. W. A. Nd.
.1. A. H. Voist iedt.
Al. .1. 414 Rock.
P. .1. Nordeii.
.T. 5. 1)
J. \V. Tljs.
1). .1. 5. Alahin.
I . 1’. ~c ( ‘i~it ice.
fl. 1). Viii SeliaIkwi,jh
.1. F. Xiii I l((l(ielI
F. A. flutes.
U. .1. lIngo.
.

.

.

P. J. Perold, V.D.M.
F. L. I’. Stals.
.J. A. van Ziji Viljoen.
•J~ (Lobler.
(I

P.
.T.
F.
.1.
J.
C .

.1. liii Toil, V.D.M.
P. dii Toit, V.13.31.
A. VilIter.
U. (~. TIle1~ii.
II. v . Aarde, V. I ).31.
S. de ~,ries.

\V.
C .

~\. Stapellierg.
\V. S. I In! IneVr.

j~ j;~ ~ Itooyeui.

.T. FeelIsira.
11. E. tlii 1’lessis.
J. A. Pirkaid.
.1. C . C )Iivier.
\V. .1. Xl1bl Sciialkw-ijk.
‘iv. .T. P1ie1~1l
1’. A. Al. lhiiik.
II. Cl. (beef.
F;. I)oini IIISSC.
A. .1. v. ti. Merwe.
W. .1. Naude.
F;. .1. .1. van der Ilorsi.
ii . P. Xliii (ICr Merwe.
.T. CL Muller.
A. I. vaii Ziji.
P. .1. ~i1joeu.
Jacob
J )reVer.
1). 3. Malaii.
I). Ii. Alattliec.
J. A. Scheepers.
1’. J. A. tIe Ailliers.
(l

I). P. Loureiis.

A. Albeit.
.J. II. 1’. viii Ileerden
I). 5. 4111 ‘Foil.
It. 1) .Me Doita Id.
.1. 1’. 1 ‘mete.
0. .1. Fouirie.
I. I’ Viii II eerdeii
P. .1. T. (‘oiiradie.
3. C . \VeI id.
S. \V. C ‘olvii
V. fl.Noile.
.1. A. It. dii Toll.
\V. .1. dii ‘I’oit.
.1. .1. \V;isseifaIl.
.1. V. II. (ii ~Vet.
S. S. (;iov~.
I’. 11. .J. Sliaw.
E. (3. tin Toll.

P.

I-

:ti
(1

{f, van \Vijk.

i. If. .1. Brand.
.1. II. Steyn.
I).
(Ic Villiers.
.1. IL Albeit.
11. II. van Selialkw’ijk.
S. W. Liihhe.
N. .Tanse van Rensbnrg.
I’. .J. van l)ijlc.
.1. F. Mantis.
1). \I. 4 ieeiI.
P. 11. ‘1’Iieniiiss€~ii.
~V. F’. I’. )larais.
1). lierijit.
1). 5. %IaIa•u.

I~. 1). Ye!.
1). 5. lhtiia.
\V. J. v. d. 1\iel’WT.
S. F’. Feneysey.
J. A. tIn Preex.
I). (~. v. (1. i~Iem~ve.
H. j. Heiinans.
~V. (‘. ~Iahin.
A. .T. v. d. Mem;ve.
S .A. Engeibmeelit.

(4,

S. 1’. FoiicIi(~.
J. U.
Eimst (~1i.
(‘.

TW’EEI)E ZITTING.
I up/ag. 17 Veto bcu, 1919.
I )e Moderator Ia at xiii gel i Ps. 116 1, 3. lest ccii iiii’ ged eel I eli (1(1 SeiHi It en wel tilt
I )aniel 9 en Ja k II nis 5. en via a gt den Ncr ha i Ii ~t gel ted vo~ r t e ga an.
()vereenkoinstig bet heslnit gisteren genoliteli gaal tie \ergadering ~11 ertoc over
zieli in den gebede hid diepe veroot inoedigi ng your lien I leer te sI ellen van ;vege de
oni’tistharende droogie ~va;irdoot’ zcove~le (ieteli VH ii ohs Ia nil gel eistei’(l wordleii.
~oorai spreken tie Fred. van Ladvgrev cii de 4 )nd. Va
ol 1dm elk een kurt woord
0111 den (I mcvi gemi I nest aim d Vil ii (Ic th ~or din gte Iii ~x( lit e si reken a an do \emg~uierin g
voom Ic stel len. ~va a ii in 4 ex. S2, 2 gexo] igem WI irdt en vi rsc Ii eidei ie lei I en iii bet gebed
von r gaan.
Ecu gexa ii gvers W4 nut a nder H ~i a I gezt um geii en ;veer nenien een ige leden
deel ann bet gehed
)~a Ii et xiii gen van l’s. 4W 14), ~v )mdel i d Not ii lei i dem t’emst e zit liii g gelezen goedge—
keurd. en door al tie ledemi dci \ ergaderi ig onderl eckend
A Is Onhestreden ~l otie w-ordt voorgesteld door I )i. F’. I )olninisse en J . H. van

VerootmoedIgiug
en Gebed Ir cihet
00; op do droog to.

.

,

I )e Svi it ide is on çler den (I ie~ tel m i nd rib van lie! gru H tt yen i es dat oiiw herb ge Ic
den Imeeft 41001 lie! ;ifsterven van zoovele inoeilers ill 011W past itrieeii seulert hare laatste
zitting. cii hetmhi I lHerIlIe(Ie hare nnge ilem—imieimiiimg met ile Ih’oeiliis, tue (101)1’ dcxc
zwa re iie 14 evl ng gel-a a Id xii m’’
I Iieflhiede hetooni tie ~t’rgaileriiig hare insteiinHiimg door bet opst Hall der leden.
IA 1ii~( IiItiiOO(ligiiig( U ~( 1(/(11 iijiidt w oitit l
loolsln 1(1 ‘i 111 41(1) mlgt Lcildlgd(
va ii ( 1a mmvi ~n iige~? end. cii ii cci itt de 1) ad. I . .1. vii ii \V ~ k xi 4 t i 11g.
Tel egmanlinel i word en 0111 van gen van ( ) mid ( hid. v. d. II eeve r VaIl 11 a nover. van den
K e m-keraad van 4 ‘eda mviii e, van .J . van Heeri I en em Z. S. 1’ ret 4 riiis van SI emkst room,
van de Zo ndagsselio d vaii I ~lH Il1 ist 41W ii, vaii tie I H . liii ii hen Ii ei 11141 vaii ( en rge en 1).
F’. v. d. Merwe van Hanover. van l)s .A. J. Pepler. 4 )ost Londen, eli van Ond-Ond.
Vi sagie, van Pin] i1 ist ii ;vn tier Vemg~i d cmi ng ( oils zegei i toe] ii 41(11 ~iide.
I )e I ‘red. van Na ka inns verse lnjnt ter Verga d emit g. ei 1 neen it xiii ie Na als in.
~olgeiis kennisgeving iii de Eerste Zitt big stelt I)s. II . I’. v. ii. Merwe met I)s. 1’.
.1. Meiming nit ~—oor :—. .1 )e ( )peningsmcde van den a Iget reden Moderator worde ge
puldiceerd in Dc Kemkhode,’ en opgenoinen in de Aeta dem Synode.’’
Dit draagt de goedkeuring der Vergadening ~veg.
-

-

,,

Deetneming met
Pastoorieën.

Afgeva a id i gd C
van Carnavon.
Telegrammen
van Zegenwen
seli.

Openingsredo to
te word en opge
nornen in deActa
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tag van VerootOak wordt aangenomcn het voorstel van den Pred. van Bredasdorp gesécondeerd
moediging b~ door den Prod. van Albanie :—,,De Synode Impale eon dag van verootmoediging en
gebed door geheel doze Provineic,”
1)e lx4aandeling van hot Rapport van thai iScriba 4cr Aig. Hynodaic Comminic
wordt nit voortgezot.
Opheldering wordt gevraagd en gegeven omtront het verleenen van Diapensatie
van Art. 18 (17).
Veizoet van dot
No. 4.—Verzoek van dcii Kerkeraad van King Willianistown in zake den invloed
dot Roomseh Katholieken op Onderwijsgebicd.
town.
(,)p eon wenk van den Moderator wordt doze zaak naur do opstdllei~ van den Her
derlijken Brief verwezen.
InkomotenbelasNo. 19.—Vrijstclling van Pustorleen van Inkonisten-belasting. I)e Actuarius deelt
°P P~~o mode wat door cetie 1)cpntatie in deze gedaan werd.
Jiesloten wordt do zaak andermaal aan dczelfde leden dot Deputatie op te dragon.
zaa van s. .a.
No. 20.—Aanzoek van dcii heer J. A. van Niekerk om in zijn ambt ala Zendeliug
V. Hi*erk.
onzer Kerk hen4teld to woMen.
Do Aetuarins wet Vs. J. H. Hugo hooft do volgende Motto van OWe, die door do
Vergadering aangononien wordt: ,,De zaak vait do hoer J. A. van Niekerk worde go
steld in lianden van do Rcchts Cominissie tot fine van onderzoek on rapport.”
Nat 34. 36, en 42 wordon naar do Coinmissie over do Fondsen verwezen.
No. 47 (a)—Art. 270 breeder en duidelijker to woMen omschreven. flit wordt naar
do (‘onitnissie van Revlssie vorwezen.
Pied. en Out v.
Na do tn~uz~ wordt do geloofsbi-ief van don Afgevaardigde van Joubertina, Ond. 3.
Joubertina.
S. Kemp, ingedloud, en neelut hIJ samen met den Prod. van Jonbertina, die ook vet
sehenen Is, zitting in de Vergaderlug.
Lokaal vow do
Net Rapport van de Commlssie benoemd 0111 nit to zion mutt cen meet geschikt
Zittingen.
labial your do zittingen der Syilode, vo6r do Panze ingediend, konit nit In beliandefing.
1)0 Assessor met Vs. Is!. C). Mostert at&t voor: ,,dat wij voor cot-st liter blijven.”
I)e Prod. van Kouhardt met dien van Klein Boet~ap stelt ala amendement voor:
)e aanbevellng van de C)onunissie dat do Zittingen in de Elugenoteu-Gedeukzaal go
houden zullon worden, worde aangcnomen.”
Tot stemming gebraoht wordt hot voorstet besluit dot Vergadering.
Vernoek van do
No. 49,_~Trn.nn~k van de ,,W.C.T. Union.”
W.O.t Union.
Do behandeling hiervan blljft overstaan totdat het Rapport van do Commissle over
J)rankverkoop your do Vergado4ng komt.
No. 52.—Aanzoeken ma dccl to hebben hait bet Predd. Pensioen Ponds. Wat ge
vi-aagd wordt onder a, b, c, d, e, en f wordt toegestaan.
No, 53.—Aanzoek van de Algemeene Zending Counnissie—het gevraagdo wider a,
en h, wordt toogestaan.
Leekebroeders in
(-,——Leekeln-oeders arbeidende iii bet Zemnlingveld (onderwijzers, Boekhouders Boe~
hot Zendingveld
en h.t Prod.
Pens. Foods.

,

~ ~ (‘lIZ.

Vs. 1’. (I. 3.-Melting gexceond cnI door l)s. J. C. Reyneke stelt voor: ,,Nn. 53 (e~
worde verwezen naar (IC (‘onunissie over do Zending.”
Ret amnendenwnt van den Scriba met Ps. M. S. Daneel Is: ,,De $ynode geve goon
verlof tot bet gevraagde onder No. 53 (c), atuigezien dit in strijd is met do Wetsbepa1i~igen voor do Pondsen.”
Net ainendement wordt hiesluit dot Vergadering.
flsntficatlo van
No. 54.—Kiassificatie van do gemeenten dot N.H. of (I. Kerk in Tranavaai. Watt
~° bier voorkomt wordt door do Vergadering goedgokeurd.
No. 56.—Auditour dot Kerkekantoor. Ps. 1W. l)ancel ondersteunt door den Oud.
van Hnmansdorp ~‘il dat watt bier voorgestold wordt rail worden aangenomen.
boeken
Dc Actuarius met Oud. E. 3. 3. v. d. Hurst heeft bet volgeude amendement: ,,Dat
er van wege de Synode eon behoorlljk gekwaiificeerde Auditeur zal woMen benoemd
~,.
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(bij voorkour eon 11(1 onzor Kork) oiii jaarli j ks do In wkon on rekeni n gon van don Zaak gelastiglie na to zion, on dat Iiij voor zijnO dioiisten zal WOfllOfl holooiid.’’
hot amendomont wordt aallgouOifldfl.
Tjitreiken van
Kwitantios.
No. 57.—I-Jot introikon vait kwh antios.
hiot hoslnil (icr Svn (2oinniissie bier worlit g~odgoIourd
Do Moderator henooiut liii do volgeido I i~do1i~ko ( ‘oniinissioii
TijdeIijko CornBe loch Is Coni in insie (A it. 89)
Do Assessor. I )i I)• .J. Jo B. Marcliand, 1-I. P. missien benoernd.
v. d. Merwo, 1 )r. H .A. Laiiipreclit, on ( )uihl. N. .T. .1. van dor Jlorst, XV. .T. .Tonhort,
P. 1). 0. van 11. Tnllokon. on S. C. Erlank.
Co non 1.9510 COO I berCLeIii2fI ran Re is- CII I rI&lijj koslen (Art. 90) : Di. I’. K. AThor
tiju on XV. .1. ~In Toit met don Zaakgolastigie.
Coniinissie over (IC J~’O)IdnCn (Art. 105)
Cit don Ring van Kaapstad : us. H. E. du I’Iossis.
Tulbagli : 1)s. O~. .T. lIngo.
Swolloialaiu : Us. .T. (~. Trutor.
~raaff-Roi tot : Us. ( ~. II. Stult jug.
Allntnio : Us. J. M. Hofinovr.
Boa ufort : Us. M. S. I hi noel
George: Us. XV. F. Louw.
Burgorsdorp : Ds. H. XV. ( ever.
I)o Paarl : ( )ud . ( t . P. van dor Npny.
( ‘oleshorg : Us .A . .~\. v~ni Scltallc~vijk.
T)u Toitspan : 1)s. .1. A. van BlorIc.
Clanwilliani : 13s. C. XV. Allioit.
Qneenstown: Us. C. B. Kotze.
Stellenbosch : Oud. P. A. 1W. Brink.
Britstown: Oud. S. S. Grove.
Afwezig is geweest do Prod. van Simonsstad.
Do Scriba best lie kiadnotulon, waarna do Dud. van Victoria West hot dankgobed
(loot.
Gerosnmeord on onderteekend op heden lion 20ston October, 1919.
.

.

.

U. S. BOTHA. Moderator.
U. J. PIENAAR, A.zn.
S. P. VAN HEERDEN.
I. F. A. DE VILLIERS.

DERUE ZITTING.
Maandag, 20 October, 1919.
Do Moderator mat ziugon Ps. 25: 2, waarna Us. J. C. Reynoke in hot gobod voor
gnat.
Do Notnien van do vorigo Zitting worclon golozen, goedgekenrd zijndo, onderteo
kend.
Volgon~ Art. 16 (12), a, henoemd do Moderator do volgondo Commissien
1. Coininissic over do Zending: Di. P.S. Pionaar, Z. J. do Beer, J. C. du Plessis,
C. M. Hofrnoyr, 0. L. van Hoerdo, P. A. 1W. Brink, P. J. du Toit, J. S. Murray, en
Oudd. H. P. Uijs, 12. II. Swart, 0. C. Tlieron.
Ann doze Conirnissie worth opgedragon al do stukken nuder ITT van hot Schema
van Werkzaamhedon gonoomd.

Tijdelike
Commissie.

-
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2. Corn in i.siiie orcr tic In treiuliqc Zcndinq Iii. .T. F. Botlia, D. it. Malan, A. B.
‘illiers. I). P. van TI uijssteoii. .1. It. A1berti~n. .1. 1 SI eytler, B. 1)omrnisse, (1. B. A.
0 ei’dener. .1. N. ( b’1denhiii~s. )r. M .J. v. d.. West Iiiiizen, en I )udd. C ..J. van Rensbiirg,
C. van dei’ Mei’w’e.
A I (I 0 st ukkon ~ni(l ‘1’ ~.I1 van bet Selieii In W( nil eu an 11 tlew I ‘oi~tmissie opged ragen.
3 (‘~,Ii;ijjixiqjt’ üi(1 /1(1 7’/,col. •‘4eji~~i~qri,~ii lii. 1-I ..T. L. dii Toit, P. J. do Van],
P. .T. .J. Bosliof I. I’. vaui Il(’(’iileil, L. M. Kiwi, l)i’. B. E. vaul Roovon, en ()ndd. a -j.
L( ill 10115 (‘II 1’). 1.4. P. Stevi i.
I )e st utickon nit do r V vait liet S( lioma get It Will ti. Wo1~dtafl iii 1111 11(1011 VII 11 (loW Coin nil s
510 g(’steld.
4. (‘on,ini.~.’4c orcr Oproeulinq.Uodxdicnstiy 1)i. P. .1. I’erold, .1. A. vaui Blor’k, .T.
II. vali ~~ardo, I F’. C. Faiisiiti~iiiii. I
Vi. N. I lnlniovr, K. W. lo Roiix, P. 1’. Stioehel,
.1. I’. Is.rie]. 1’~. (~. .~lallteilto. (‘II ()uidldl. i:. I’iojtiatt, .\. II. (lii I’reez.
Al (10 sI iikkoii oniloi IV A ‘tnii liol Neliettia woolen aaui doze I ‘OIllIIliSSiO opgedlragei.
(‘oniniisxic o,ir ()proediiiq-Scenlaii I )i. I). \Vileoeks. P. 0 ..T. Meiriiig, A. F.
Loui~v. F. X. Ttooiiie. A. M.MeGrogor. 1). .T. \‘iljoen. Dr. II. IL Root, 0. F). Riidinan,
1). Latogan, .1. A. van (101 Merwo. on I )ndd. I’. vaii doi Moiwi’ eli 1’. .T. Cariiiiis.
Ann doze I ‘oniiinssio ~voi’den do stnkken 1)11(101’ I \ Ii van bet Schema opgedragoiu.
6. (‘oinniix.’tic 1001 i/itt iIt’iiltiiijktit [fit: I ii. I’. I.. .J. Meiring. i\I. C. i\Iostoi’t
P. do ~Vijal eit It. I) Mel )onnld.
7. (‘0111111 iNs ii 1001 Ii it ()pslcllcit in it ccii lit .1! rut ouk, ut : I )i 1). Bosnian. A. (1
dii Toil. .T. F’. Maiais. .T. A. Koch.
I )e I oh 1151 )liei van (loll I Igevan id igdi van A do I (ide wordt in gediend w~a are!
Afgeva~ rdigdo
van Adelade.
)nd. S. IL Forreiin zijiio plants I neeiitl
Eon verzook ;voudt onl va ngen van do ( iii 111115511’ ‘( or Vermeordoring van ( iezan
Ret doen druk
ken der Oez.4ng- goil oni do I ~‘za ii gen die zij an ii do Vorgaderi IIQ WI I voorl oggoil. to I at (111 (11’ilkkeU
en.
Boslo (en dat do I ‘Ofi 11111 5514’ (‘OUst 011(1 (‘i’Z( )(‘k Zfl I iii stol Ion fla~i 1’ (14’ kosteii VII 11 hot
di’iikkeui.
Tolegrnininon WOi’dPIi gelozen van do Al ‘.V . V. Van ltlnjiisdoi’p, Kerkerand, Vos
Tdegranimen
van
burg. Nyasa Zending. Itovdenrveli, Vrodonbnrg, eli I )nd-Oud . SolialIc ~flfl tier Merwe
Zegenwonseb.
(‘alvinia, (101’ Vergaderi ig I Iods zegon toç’biddoiide.
Dc verdero hehnndeliiig van bet 1?APPOfl VAN PEN SerlIuiA pER NYNODALE (‘o~nnssip
.

.

,

.

.

.

‘

.

,

.

.

worilt voortg’zet.

;S. Hot riolit 0111 Nj I 101 nit P011(011 van (ira ii k 110111105. J)( ‘tities iii to di 011011 011 rein’
sent aties to uiiaken. Hot Ram siit Viii I do (4 ~ 111111ss1 ~‘ Ian r I ioiioemd word I aa ngenomen
\ViIil P4 )fl Os. It WI in irks met T)s. .T . I . Re i 101(0 Vt 44 )1’st i’ll :— .,M ;‘
r No. 5S wit rd
voorgest old W nile a a ngonollleil . en do verdei’e I wIt; 111(1 el ill g vaii do zaak a an do Modern’
uiuii opgod ra geil, die hot reehi za I liel i hen ha a r ;i lii 0004’ a ndere 1 ff’Voegde Commissie too
to vortronwen , i alien zulks iioodig gea ilit \voi’dt
Hiormede veree ni gt zieht do \ergi~ d Ofl 11g.
~fl. Eon Moniiineitt tei god~iclite~is aa~i \ViJlelI I )r. A. )liirray. lie Serilsi iie’it
Staudheeld
Dr. A. Murray. too wa I Ii ior voorgestel (1 \V( I nit. (‘II ~te 1t dan rin I VOt Ii’.. D~i t (‘I eon st a ndlieold ter ge
darliteutis van wijhen I It. A. Mit tiny zal ~vor1oii opgoiielit. ‘
Dii wordt gosecondeerd
door Os. 0 ..T. Ic TI. )[nrehiand, on door do Xerg;I denfig met eenparige stemmon aan
gonomon.
Dan i’ or t Wee V( iorstel len z~ ii. It ‘t 00110 4)1 IL Ii et st 11(11 eel d to SteIlelib( iseli , ~‘n hot
a i idere 4)111 hot to KflflI)5t~1 tl lo Ii t~l 41)011. woidi do za ak onit rent (IC plan Ic iran r op (‘011
Mot 10 van ()rdo, voo ogestel (I d nor den A eN a Pills eu 1)1’. TI. A. La mi ireeIit , naa r eon
(‘oilnnissie vorw’ozel I, die, sI a; ii ide do \org; id oH 11g. ((‘114’ anti beveling doen za I
No. 60. 1 nit sboj liii gei I t nsselieti Oilze I efed eieerd Kerkeii . Do Modern tot’ I eesl
hot itosl ii it van don Ran (1 (101’ KeikejI 0J) Zij ti I au sI 0 Vei’a (101’i ng hiierointrent.
Dan tOll W( )rd t Will (Ill (let No. 80 voorko 1)14 . III (‘t I (‘t hesl nit vaii dei i Ra ad dot’ Kor
ken, i ta ar do Roclits Coin 11115510 verwozon

Dranklicenties.
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No. 61. Hot (laarstellen van eon Volksho )itaal in do Kaapstad. Do Aetuarins, on
dersteund door i)s. I). .J. Viljoen, iloet hot volgoiide voorstel
,,Eene Commissie worth
beuoemd om met do Hospitaai (‘ommissie, tie gelieele zaak van hot Volhshospitaal to be
sprekon. en staande do Vergadering eon rapport lilt to breugen.’’
I )it WO1’(lt (1001’ tie Vergadering aangenoineii.
No. 64. Manliest van do Hollandsehe Cliristelijko Korken over den ()oriog.
\Val
hior gent i ~n, i-I eerd wordt (1 ran gt tie goedken ring (1 or \t’raderi iig weg.
No. 70. Aaiiz ,i’lcen (liii (1 eel to 1101)1)011 II a ii hot I ‘i’edd I ‘(‘11510011 Fond S On Wi’ R(’rlC
1 )e tine ann zoeken liioi’ genoomd worden niiar do (‘0111111155W over di’ Fondsen ver-

Orbiting van
taa]. Volkshospi

Manifest over
den OoHog.
Aaiizo eke n am

,

Pens. Fonds, e d.

\VOW 11.

Zoo ook hot a an zook 011(1 or No. 73 voo rlu nnc’iide,

Flot Ru’r’oirr VAN lIE PEIIMANENTE ( ‘0MM ISSIE VAN REvI5IE over No .~5. Rapport vaii
ile SViio(1III(’ ( ‘oiIllIiissi(’—ln’spoedigii)g VIII) iii’ \V(’l’kzlI:ilIlllodoll dci Sviuidale Vergade—
I ilig—woi(li 1111 g( Ii i 1) 411 11 (U)
(ii) (t )
(‘1) k ) (q) I Iii (lIt Ii lppoTt go( dg
keurd.
~erder IVOT’(it II I )—---S\’liOdhlis ( ~ontraeta— (2)—Vergadering vaii do Synodale
‘oiiiiiii 5510 voi’i’t iou un gen VOdI’ do Syiiodle—i ot
tel’ i nt gostold
Nadat hot RIippOlt VII II (II’ Svuod:i le (‘ollinhissie 1)101 (IL’!) dank doi’ Vergadering aau~
gelloineii is. hi lint hot Rapport t’u it ufe JJoilr’,’u titni tel’ I atel
No. 7. 1 )e nansi oil1 I) g vali (‘On Prod 11(11 1)1 (01’ I Ha i’I )eidi rig onz(’r iii Eu 1’4 ‘pa st 11(1 (‘Ol’O 11- GeesteIij~e bear—
(IL’ j M1”’d. I is. (
I A. I ~‘i’~ lou (‘I’ stol t VI 14) I’, g(’s(’(’( H) (I0(’l’d (1411)1’ dcii Assessor
Do heidi a g on z or
Studonten in bet
Zn H IC van (IL’ g( ‘ext (‘Ii] hi lIOn il )(‘l(lI Hg 4 )IIZO’ st iiilei ii (‘ii ill I let B lIlt (‘II III lId Wi 11(10 liiid(’I’flIIlIt I Buitonland a an
a a ii di’ 311 Id oi’at nil r o~ igod ra ~( ‘Ii tei’ ollvcrw ij 11 Ii’ 1dm it I gi g. zi ii bit (IL’ do 114 a al ige inidde- Moderatuur o p—
Ion dna rt
word eu g(’v( n idi’ii (I Hil’ (‘oil hon op op do ( (‘tedoroeri l(’ Kerk(’Ii (‘n hot ont go ragen.
brelcendo nit Ii (1 Svi 10(111 Ic Fi aids word eu an ngcvn Id.’’
Dit wordt in et eoIi~ in i-i go st emmon nangol 10111 (‘11.
Na do paii ze W’oi’d I op (I I’ Vi’li ~ig van (loll Ae t lIlt i’l 115. ,,ot do il(’Sl iii ton vOOr do pauze
ondei’ 11 VII Ii (10 1 ‘011)111110111 I’ I ‘Oil (Hil ssie van Ron sit’ goii~ ,meii all (‘oil op Nv tioda ic—of
ook op Rings ~erga (101111 p ui ~‘a ii toopa ssi ug zij Ii,’’ gi’:I lit Wi 0 i’d ~A II ~‘~‘n op Nvnodaie
Vergadou’i ngon
No. 25. Eon selirij von van i)s. 31. P. T4m i hscr in za he do bonl wii I ig van (10 Wesley flemoeling van
an nsehe I Ill od (‘rs iii 1). Z
iii ha met do geosi ol ijko h ‘Ia 1) goii ‘-an ouz(’ int’nsclipii Wesieya n en n
(‘ii met hot ~vei’1c VIII) 01) Xl’ K (‘MC lillina r.
1)0 Se nba geoft nil ie lit un g on best do corres I W. Afrika.
.

, ,

,

.

-

.

.

2’

P4 )lidonI i 0 govoerd.

Do Vorg-a den ug 1101,11 sit Ii iorhi~
Dan I’(ll) W( nd 1 1101 Thi P1 nt VIII) (10 Modern t 11111’ met (loll thin Ic den \ englu dorm g- nan
gonomen.
Ovorpia 11(10 tnt (ii’ 1H’IliIIl ilt’I i tig van do Iiexeli i’ij rings-pun ten voigons bet SCHEMA
VAN W’Eltl ZA~ M HEDEN VO( )~ ilo VoT’gl I dering, k( I itien a nil (10 I me
Rpp. I en 2. Vorhooging VIllA daggeldon.
()ud 31. C. van Tonder oii 1 )s. P. 0. .1. 3loining, ais inzenlors -an doze besehnij
vingspiuiton, stolleji voor .,1let siuspensie van Art. $17 (e) Zillion do daggeldon van do
10(1011 den Svnode vo n’t ann ii on sI 1111 ings p01’ dli g zij II.’’
Dit wordt met aigemeeiio stemninon aaflgenoiiien.
Bp. 3, hlijft met venhi I dom’ Vi’i’gadoring overstaan tot niorgoii.
14. 4. 1 eI ijk got a] I )uderlilig-elI ais ci’ Predikanteii zijil naar Rings en Synodale
Vergadeni ngon to \vonlelu afgovaa rdigd.
(hid. 1). 5. dii Toit met (hid. B .J. Lourons steit voor; ,,Wat hier govraagd wortH
worde alingonoillon)’
Ntt diseussie, ~vaa man deelnenmoii 1)~. P. Marehand, do Aetnari 11$, Di. 0. .T. du
Plessis, 1’. do WInd, lb A~sos~oi’, (10 Si-nba, on do ()ndd. I). P. Mhrais, B .J. Pienaar,
Ii. .1. Raul leilIleimor. (‘11 .1. .T. Pot giet (‘1’, WI) i’d I hi i’t vo IT-si el in ot vei’l of d (‘1’ Vergad e
Ii ng, terugget rokken.
—

.

,

Verbooging van
daggelden.

Gel I ik

g eta 1

eoen f
vaardigd Ep. to
ruggetrokken.
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Synod. meet dik
wyla te vergade
tea

Bp. 5. De Synode moor dlkwijlx en voor eon korteren tljcl to vergaderen. Op voor•
stel vim DI. 5. H. Albertijn en lii. (3. Mostert wordt het liter gevraagde In banden van
eene Commissle gesteld.
WijzIging van
Bpp. 0,7,8. Verhooging van waarborglijst (Art. 08). Dx. P. 5. Perold met Os. P.
Waarborgijst
de Want wil dat in plants van do woorden ,,twee honderd pond” rsteld zullen worden
(Art. 68.)
,,drle honderd pond.”
Aix amendement stelt Dx. S. A. v. Z. to linux met den Oud. van Philipstowu vGUr:
,,In Art. 08 leze men: ,,de som van minstens drie houderd en vljftig pond sterling per
Jaur,” in plants van ,,de som van minstens twee honderd pond sterling per jaar.”
Ret voorstel wordt besluit der Vergadering.
TI$ toot bet
Bp. 9. Do tijd voor bet houden van Rings Vergaderiugen to zijn In do inaunden
honda van
Ringevergade Juli tot November. l)s. .1. A. van Blerk, nauzens den Ring van Do Toitspan, Jlcht bet
flngen.
beschrijvlngspunt toe, en steit hot daarna voor. lilt wordt gesecondeerd door Dx. P.
J. S. Boshoff.
Nadut do Moderator voorgelozen had wiit in hot Rapport van do Permanente Corn
missie van Revisle hieromtrent voorkomt, wordt hot voorstel aangenomen.
In bet 8c~MA vAN WERI<ZA.4MHEDEX wordt eeiie verandering aangelraeht, waardoor
derhoud.
~ do dagen voor het Broederlijk Onderhoud nix vo)gt zullen zijn
Wocne~Zag voormirklag, 22 October, Onderwerp: ,Jk Zonda~q8achool.”
1Voensclag vdór. en wsmWdag, 5 November, Ondencerp: ,,De Zending.”
Woenadag, 12 November, T’oormiddag. Onderwerp: ,,De Keric.” (a) Hare ar
befrZer8, (b) Haar invloccl, (c) Hare gevaren.” Namkklag—Onderwerp: ,,De Inwen
dige Zcnding.”
wl$gnlng van
lIp. 10. De Uitdrukkingen ,,in do rnaand November” (Art. 01: 1) en ,,nlterlijk op
.Axb. 61:1.
den eersten November van elk jaar” (Aanhangsel en Bhjiage IV) In overeenstemming
to brengen. De aanbeveling van do Commissie van Revisle, dat na het woord ,,Novern
ber” Ingevoegd worde , ,of zoot de Rlngszltting in do maand November gehouden wordt,
uiterlijk op den eersten December,” wordt aangenomen.
Pearston onder
Hp. 11. De gemeente Pearston onder den Ring van Albanle te sorteeren. Os. S.
van A. Koch gesecondeerd door Dx. C. H. Stulting stelt het bier gevraagde voor, dat dade
lijk door do Vergadering goedgekeurd wordt.
‘flideliRe OomDo Commissiên, waartoe besloten zIjn in deze zittIng, zljn aIx volgt samengesteld
(Jorn;nisaIe voor hot HtandbeeicZ tan Dr. A. Afurray: DI,!. F. A. de Villiers, D. S.
Plenaar, A.zn., 0. B. A. Gerdener, D. S. Marchand, P. 0. Mälan, en Oudd. E. L. P.
Steyn, B. Plenaar en S. M. Purr.
Cominissie wa hot Bestnur tan hot voorgestelde T’oikskospitaaZ in do Xaapsta4 to
ontnioeten: Di. P. G. S. Meiring, D. S. Vhljoen, D. Wileocks, M .8. Daneel, P. W. A.
de Klerk, en Oudd, P. H. Theunissen, H. S. Raubenheirner.
Commissle on& hot getraagde onder Bp. 5 nit to voeren: Dl. S. H. Albertijn, S. A.
Beyers, 3. F. Botha, P. 5. 5. Boshoff, 3. H. Hugo, en Ondd. D. S. do ToIt, 5. 0.
Dreyer, en M. 0. van Ponder.
Dx. P. 3. VIljoen vraagt verlof de Vergadering des narnlddags om vijf uur to ver
laten.
Verlof door den
Besloten wordt, dat bet geven van verlof attn den Moderator gelaten nil worden.
Moderator.
Afwezig zIjn geweest: DI. S. P. Krlel, P. 5. van der Merwe, W. S. Naude, P. B.
Ackermann, en Ondd. A. P. do VIlliers, B. L. P. Steyn, S. A. Dreyer, alsook de Oud.
van Aurora.
Na het lezen van de kiadnotulen wordt het dankgebed gedaan door Os. A. 3. van
WIJk.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 2lsten October, 1919.
P. S. BOTHA, Moderator.
P.S. PIBNAAR, A.zn.
3. P. VAN HEERDEN.
I. F. A. DE VII.LIERS.
-
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VIEBI)E ZITTTN(L
Dinsilag, 21 October, 1919.
Na liet ziugen van Ps. 100 2, 4. en geln’d (1001’ Ps. P. 0. .1. Meiring, woNTon (10
Notulen van tie vorige Zitting geresunword en ondertoekend.
Ds. J. A. flevers verzoekt dat tie kwestn’ van .eo-eduoatie’ verwezen zal worden
naar tie Cominissie over Onderwijs (Seenlair)
Dc Moderator regelt dat dit verzoek in strijd is met do Wotsbepalingen.
Van den $nperintendent Oelleraal’ van ( )nderwijs worden ontvangen lionderd exem
plaron van bet Rapport over Onderwijs voor 1918.
I )e Sc ii ha za 1 hem da arvoor den (lank (1(1 ~orga (ion U g’ broii gen.
Hp. 3. (iedenkclag aan (len Drieliondordjarigen Verjaardng der groote Dortsche Gedenkdag dor
Svnode van 1(518-19.
Doruche Synode
Ps. W. .J. Naude, die gisteren afwozig- is gewoest. stolt nil, linillens (len Ring van
Burgliersdrp voor : ,,De Synode voldoe ann hot IlegInsel vervat in bet Besclirijvings
punt. on hot worde aan do Moderatunr overgelaten den tijd daarvoor af te zonderen.’’
les000luleord door (Hid. E. .T. .T. van (itt Hoist ~vordt bet door do Vergadering aange
110111011.

Hpp. 12, 13. 0 renslijnen tussc’hen tie geinoenten op hot I~aapselie Seluereiland.
Us. E. (1. tin Toit licht toe Xvat bier govraagd ~vordt en ste] t daarna, ondersteund
(loot’ I )s. P. Iiosliotf, voot’: ., I )o Sviiode lwrroepe hot besluit genoliien in haar Aclittiendo Vergadering in zake do afschaffiii g v~m grensi ijnon. en geve terug aan den Ring
van Ka apst ad hot reeht omit. desverlciozei ide. over to ga a it tot do vast stel hing van duide
lij ko greii wit voor (10 gentoenten Wil II berg. Humid em 15011
i\ [ait 11111(1. Observatory, en
1’~i i’ow- U 0( Id w od
Na (1 isen ssie, wan raa ii deeli 10111011 1 )i ( F’. ( Faust nm iiii, i ‘
T. Boshoff, do
Aetuariiis. Di. IT. a dii Plossis
van Illork. 1). dii P. Sn’,vn. .1. F. Botha, U.
Latogaxi. i~. M. Kriel, .1. 8. Muna,v . A. M.MeUregoi-. 1I..J. L. tin Toil, eu do Asses
snu-, wordt hot vms I rstel d t (10 ~orgii den ng met oem pa ii ge st (‘lii ineii an Ii goi bill on.
Hp; 14. Verklariuig van do uitdniikkiiig ,,seeiilaim and,t’’ (Art. ITS).
(101 oxen w rdt do vorkl an hg van do ( ~ tiiiuiii ssi e van Rev isim’ XII II WII t hi or gevnaa gd
wordt.
I )e ~ergadon Hg voreolil gt zichi in of doze vericla 1~ ii g door do ( 1omnnnssio gego en,
na mmdij k:., Ecu ug anibt dat i iid ru i SI-lit tegen XVII t XIII geui s ( od s W o Ird (‘ii do versehti I—
1011(10 Wet 511 rtikolon, van eon ovaul go Ii 0(1 iellaa n gevord old word t. is eeu ,Sec u lair A unbt’
( Zie voora I A itt .Se ii 1(59)
Us. .J. A. v. Z. To Roux stelt mum vender met 1)s. IC \V. he Rniix voon: .,I )e lIE.
Svnode mirage I iet nami do Ret-hf s ( ‘0111111 5510 op to 1111 quit mom-i’ ii over do reeliten en voor
reeht en van eon predika nt of zeuidol ni g, die zoud a ii ig See iii nil’ A iiiht huekleedt
flok (lit wordt ~i~uiu genonien
lIp. Ta. 1)e I-I.E. Svuuode ninseli nj ye ,( ‘ateeln’tiscli in Art 5 (5) . ,Catechusatien’ ‘
iii A it. 35. . Ann iieineii” in A it. 1’.
I )e Coniuni ssie van Revu sie rapport eeiL ,, \Va 4 Ii ie 1’ gevmaagd word t aauiga nude
• .Ca teeliet iseli’ en , ( ‘atec h isat iin’ • w rdt gevon (I Oil ill A el. 74 (5)
En (loon •.Aan no
men’’ wordt verstaan . ,toelati ii g tot h~t gebru ik vati h i’t hmoi Ii g A v~ ni tin tan 1.’’
Us. ic. imV. le Ron x met (it’ll A ssi’ssoi’ St (‘It your:,. I )e verki a rim g van mb ( ‘oni I IiXSsie
van Itevisie worth au ngenonieii
)nder do (1 ist-ussi e, wan i-a till (1 (‘(‘IlieiflelI I)r. ~ I. .1 v. ti. West Ii iii zeui 1)s. I-I. P. van
don Merw-e, I )r. IL B. Keel, I )m’. I-I. A. Lauii preeht. (10 Art iuani us, do Assessor, I )i. 1). (1.
Malan, P. 0. .J. Meining..I. F Mont z, 1’. .J . Viljoen, en Ond E
J. van den I—Iorst,
komen do volgende amendemeui teit t or tale]
.
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::CateehIsat en’
Aannemen.
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(a) Van Di. J. F. Botlia en P. P. van Huijsteen: ,,Het advios van de Comnijssje
van Revisie worde aangenomen met uitzondering van do verkiaring van ,aanlieniing,’
dat, mits deze als volgt verklaard wordt: door ,,aanneming” worth verstaan de toelating
na het voorgesebreven onderzoek tot bet afleggen van geloofsbelijdenjs in bet open
baar.”
(b) Van Ds. D. G. Malan met Dr. B. B. Keet: ,,Door ,aannemen van lidmaten’
in Art. 42 wordt verstaan bet onderzoek naar do! godsdienstige kenn~ en geloofsover
tuiging van de jongeioden door den leeraar en één of meer ouderlingen van wege den
Kerkeraad, alvorons tot do openbare belijdenis des geloofs voor de gemeonte to worden
toogelaton.”
(c) Van Di. J. F. Mentz en M. C. 1~1ostert: ,Jlet eerste gedeelte van hot advies van
do Commissie van Revisie worde aangenomen, doch ;vat bet woord ,aannemen’ betreft,
worde bet hij de bespreking gelaten.”
Nadat cen Motie van Orde om do zaak naar oen (‘olnmissie te verwijzon, verworpen
was, word bet tweede amendement, alsook hot cerste del van do verkiaring van do Com
missie van Revisie aangenomen.
B. VErtHAND

MET ANDERE

KEI1IcJDN.

lid Rapport ran de Conimissic van hot Vcrccni1yl Kcrkblad (zie Bijiage) is voor
do Vergaderiñg.
Hot wordt gelezon, in bebandeling genomen, en (laarna met de n dank dor Vergade
ring aangenomon.
Afgova a rd ig do
van Namaqualand.

~ do Imuz(~ w-ordt de ( eloofsbrief van

den afgevaardigde van

(hid. H. W.Arcber, ingediend.
1-I ij iioemt sa men met di Pred. van Namaquala iid, (lie O(

Naniaqualand,

nil voor bet eerst in th’

Vorgadering versehenen is. zijne plaats in.
Hp. 23. Aa.nbevelingen van den Raad dei Kerken iii zi~ne vergadering van Maart,
1917:—
(a) Ret bezigen van vereenvondigd flolandseb in ,,Dc Itcrkiodc.’’
Dit wordt door tie Vorgadering toegestaan.
.

(U) Vrijo Sciiolon met Staatssubsidie.
Tezan on met Bp. (59: ,,De Synode overwege do wensclielijkheid van Vrije Seholen
met Staatssnbsidie, daar ons bestaande Publieke Schoolsteisel niet aan tie behoefte van
ons voW voldoot, en geene bevrediging geeft,’’ wordt bet naar d (1ommissie over On
derwi~s (Seculair) verw-ezen.
(c) Dagon van Verootmoediging en (iebed.
Do Moderatuur van den Raad der Kerken hot recht to hobben van to eeniger tijd,
met betrekking tot zaken van algeineen belang, dagon van Vorootinoediging en Gebed
uit to i-~c1irijven.
Na korte besproking stapt (ie \ergatlerillg van do zaak at.
Hp. 2~. Aanhevelingeii van den Raad tier Kerken in ziie vergadering van Maart,

1919.
(a) Inmenging van Staatswege in Kerkelijko aangelegenheden.
Pit blijfi overstaan tot morgon.
(b) hot voorgestolde Hu~velijksiocmu icr.
Ms Mono van Ordo stolt tie Actuarius met Ds. I). Wilcocks voor: ,,Ret concept
II un-el ijkslorinulier door den Raad dei- Kolken opgesteld worde verwozon naar eene
kleino Comnussie ten fine van ondozoek en rapport staande tie Vergadering.
Pit worth dadelijk aa.ngenomen.
to) Net erkennon van bet Afrikaansch naast hot Hollanidseb als officieole taal in
tie Kei-k en

r
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(ci) Dc vertaling van onze Formnlieren en Belijdeiissehriften in liet Afrikaansch
alsoolc Besehri vingspnnten 32 tot 37. worden op cen Motie van Orde door Ds. A. F.
Lou iv en I )r. B. IL Keet naar eeiie Commissie veiwt~zeii ten tine van onderzoek en rap
port stannile deze Vergadering.
(e) I-Jet Beroepstelsel.
I )s. I). ( L Mala.n ondersteund (1001 1 )s. .J. (‘. Revneke stelt voor : ,.De Synode
drage het nan cone (‘omnhissie op oiii de gelie Ic kwestie van liet Beroepstelsel in over
wegi I ig f e neinen en (Ian nfl )I)ort (les aitngaa 11410 nit te breiigeii
Dc Aetiiarius met I )s. I). .T. Ic It. Mareliand heeft als ainendeinent:
Dc Synode
h1i~ve hij mar hesluit in deze zaak geiioiuen in 1909 (Acta Synodi N XII, jmg. 87).’’
Do \ ergadering neemt licE Voorstel nail.
Hp. 25. Een selirijven van (Ic Synode ann (le lksturen van Anglicaansclie, Preshyte
riaansche. W’esl eyaansehe. en and crc Engel selic Kerken in zake I nnienging :——
Ds. ( .1. Barnardt lielit diE, lip, toe en stelt het daarna oinlersteuntl door (md.
1’. 1). dii Thit voor
I )e Vergaderi ng neenit liet aan. en draagt 4k ni tvoeri ng ilan r viiii 01) aan den Seriha.
Hp. 26. Toenadering en samenwerking tnsselien (le drie Hol landseli Gereformeerde
T(erken in Zuid-.Afrika
l)s. .T. U. cm P]essis geseeondeerd door Us. •J. F’ .Mentz stelt liet Iner gevraagde
voor, met dew verandering dat .Moderatnii r’ i~’ plaats vnii Svnode’’ gesteld zal wor
den, en met hi~voeging ann liet cinde van (le woorden : ,gedn rencle bet reces.’’
Dc zaak is nog oiider disenssie als he~ I ijd ~5 oiii te adjonrneeren.
I )e Coniinissie over bet Hnwe1i~kstorninhei- is als volgt saniengesteld :—1 )i H. J.
L. dii Thit, .J. F. Botha, (‘. FT. Radloff, 1). (1. Malan. en Dr. E. E. van Rooyen.
Afwezig is geweest de Ond A. .1. Sinnts wegens kranklieid.
I )p Kladnotuleii worden gelezen, ;vaarna bet dankgebed gedanii w-ordt (1001 1)s. 1).
J. Malan.
(ieresu rneerd (‘I I onderteekencl Di) Ii eden den 22st en ( )e I ober, 1919.
,
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I). S. li( )TITA. Moderator.
1). J. PIENAAR, A.zn.
J. P. VAN HEERDEN.
I. F. A. 1)E VILLIERS.

VIJFDE ZITTING.
Woensdaq, 22 October, 1919.
be Moderator laat zingen Ps. 105: 5, en vraagt dcii fled. van Barrydale bet gebed
to doen.
lie Notulen ivorden gelezen, goedgekeurd. cii onderteekend
Besloten hot woord ,geboortedag’’ onder I 4i.3. voorlconiende te veranderen in .ver
jaardag.”
Dc Geloofsbrieven van de afgevaardigden vaji I’rnis Albert en ltossville worden
ontvangen, en do BB. P. W. le Roux en WT. Ntapelherg iieinen zitting.
Do Moderator kondigt aan dat de afgevaardigde van de N.J-I of EL Kerk. Transvaal
en die van de N.E . Kerk in den O.V. Staat heden naiuiddag de groete hunner respec
tieve kerken overhrengen znllen
Telegrammen worden gelezen van de Zondagssehool, I Inc Ankerbaai, en van van der
Berg. ( ‘inn phell d e eerste tier Verga d cling ( od s zegen toehi d den de 0~ (Ic hespreking
van do znak den Zondagsschool, en Jaatstgenoenide der Vergadermg die leiding des Hei
ligen (ieestes toebiddende bij hare beraa.dslagingen.
,

,

Afgevaardigdon
van~Prins11AJbert
°‘~
°~‘‘ e.

-

.

T&egrammen.
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Broederiijk On-

Ann do orde is [Jet Rroederlifk Onderhoud.
hot onderwerp is Be Zondagesohool.
1)e Moderator best Dent. (I: 1-9 en Luk. 18: 15-17.
1 )o corste sprokor IS do ~eriba, die eon inleidend woord sproekt over hot onderworp.
lb Zondaq.ssrh ool. hot work door haar gedaan. (10 plaats die zij in do genieente iltoot
iiinoiiion. en (10 lIorsoneil thin wie hot goven van onderwijs moot toovertrouwd wordon.
I)e tWOO(iO sproker is. Ds. P. K. Albortiju. Ret onderwerp door horn 1.ieliandeld is:
/, ~i ri, risNlijh ()ndeuirijs in onto Zondagssohool.
(~ez. ~5: 2 worth gezoiiden, waarna aan do besproking deelnonieu: Di. P. J.
Peloill. ( It. Kotze. Dud. II. B. R.othman, Dr. XV. P. Steenkainp, I)s. U. F. V. F~uist
maim.
Ps. 119: 1 worth gozoilgon.
us. P. .1. do Vani is do derde spreker.
Nadat doze brooder gosproken heoft. wordt do bespreking voortgezet door Di. L. M.
Arm], E. Domniisso. P. IL Aelcermann, 0-. B. Rudman, P. T. Louw, M. L. do Villiors,
A. B. ( ‘illiers, on do Cud. E. L. P. Stals.
Na eon kort woord door don Moderator wordt bet Broederlijk Onderhoud gesloten
niet dankgebed door l)s. P. J. Viljoen.
Na do Paiize dient Dud. It. van Huvsteen van Knysna zijn gelooisbrief in, on neemt
zittiiig. I )s .A. U. dii ‘loft verschijut ook nu voor do cersto maal icr X ergaderlllg. Zoo
ook 1 )s. (1. F. I’. van Lingon van Catlicart.
Do (loloofsbriof van don Afgovaardigde van do Kerk in Transvaal wordt gelezen, to
‘.

Afgevaardigdo
van Knysna.
A!gevaardig

.

.

KerkindeTrans- konnon
vaal.
tot oiis

Groete van do
Ic in

.

gevotide. dat do I-bog Eerw. Heer WTm. Nicoll, Aetuarius, do groete dier Kerk
overbreiigon zal.

Do Moderator hoot hem wolkom, on geolt horn do gelegeiiheid zuno boodsohap at to
govoji.
IIij (loot zulks en zegt, (Tat hot hem cone ocr is bier te niogen staan en do moedor
herb to grolten. I-lij wijst op don nanwen band (Tic or hestaat. tussehon do Kork in Trans
van] cii (lie van do Kaap. ()nzo lielangon zijn één. Daar is voornitga-ug in do Kerk van
rpi.anSv~uhl fQ liospouron.
Hot gotal gemeonton is sodert 1904 bijna vordubbeld. Er ziju
Zoiidiiig workzaaiuhedon in hijnn aT do gomoonten ann den gang. Hij spreokt eindolijk
over do I )rnimkkwesl io. on over (To Ouzodelijkheicl, die op schrikkelijko wijze ann hot toe11(11101 15. (Ii (indigt met ~>nw Vergadoring Gods zogon toe to wonsehon.
1)e Moderator vraagt. Us. T). U. Maian om to autwoorden O~ do groote gebraeht.
liij zogt. lnj (Tonkt torug ann (10 ontvangst do loden van don Fodoialoii Rand ts~
.Toliaimiieshiirg in Maart 1.1. to bourt ge’allon. ook door toodoon van (lezell brooder. Wij
vorld i dcii oilS over (10 tookenon van grooi oil bloei in do Kerk, o.a. op hot gobied dor
Zoi din i~. van do za a k d or A iiiio 1 1 anken, bei ierki n g vaii dcii (I rankha 11(101, Oil ZOO veol
iii e(r:e ii geolt a an Ii 0111 1110(10 do vorzokori n g van on ze bela ii gst oiling in hot goon do Kork
iii Tiansvaal (loot.
I)e afgovaardigdo vaim do Kork in (ion (LV. Stant is nog iiiot aaimgokomen.
I )o groet ( vaii do Horvornide Kork in Transvaal, per brief ontvaii gon, wordt nu ann
do Vergad (~ri1tg voorgolezon.
I iosi ot Oil w-o rdt oon (‘oneep t a iii woord 0)1 to st ci Ion, (Tat i in naii do Synode voorgo
1 em~ I I o z iji th ~ a doi Sc ril)a vorzoii den za I \~( ril en.
rp( d (1(1111111155W ~OO1 (lit 0011(01) t a ut WOO uI wi irdon hoiiooiiid : (10 P rodd van Pa arT on
.

(
den onzer Synodo
Zusier—

‘aledon
V Ige is 5 ii 011111 vaii \Verkzaain lied cii id I 111011 (10 v( ii gend 0 Rapporten nii tor ta tel :
t a ) Ru pjioui tO H (1(1? .1 f f/trOll rduple ;l,xgIp do
.11. 01 0. 1~erk ‘Ira n,sraal.
I )e —‘ fgovaa rdigd e is iii of I egemi \v( iordi g in do Vorgaderi 11g.
.

(h) Rappori run dun rlffpraurdif/llo naui do NM. Kurk in den O.F. Stoat.
I )s. 1). .1. 10 I?. Maicliand best zijii vorsia g. dat niet dank door do Vergadoring
aaligenouneli ~vordt

r
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(e) Rapport ran (lull Afgcvaardiydc near du NJ!. Kerk in .Vatal.
FEet versiag van Ds. J. U. Truter door hem gelezen zijnde, wordu ook met den dank
der Vergadering aangenomen.
Ecu Onbestreden Mohe van (Ion volgonden inboud, door Ds. P. B Aekerinann en ~°~°
Oud. B. Pienaar, komt ter fafel ,,De beweging tot hereeniging van ons dierhaar yolk g g
liadden wij met do grootste helangstelling en met hiddencle verw-achting gadegeslag-en.
1 )aarom Iteeft do mislukking ervan op do Partijeongressen ann do Paari, alwaar de zaak
moest beklonken worden OilS (lie1) teleurgesteld. Tocit blijft ons gevoelen (hit ons yolk
terwille van zijn hoogste belangen hereenigen nloet en drnltken wij (10 levendige 11001) CII
krachtigen wenseh nit, dat do Verzoeningsgezinden zieb den mood met zullen laWn ont
nemen, niaar zullen blijven voortwerken in die, iiaar onze meeniug, reebte rwliting.’’
Deze niotie wordt aangenomen.
Vacature in het
Ds. A. Faure, bd van bet Mes-Coflegie, hedankt ais zoodanig, eu verzoekt, daar do Kies.Coilege.
fling van Albanie nu onvertegenwoordigd is dat or eon plaatsvervangor g&P~zen zal
worden.
Do Vergadering kan hieraan niot voldoen.
De beliandeling van Bp. 26. (Zie vorige zitting) wordt voortgezet.
Ds. H. W. Geyer met den Assessor heeft bet volgende Amendement .,Deze Verga
dering besluit do zaak bij do besproking to laten.”
Bij de stemming wordt bet Voorstel verworpen, en bet Amenclonient nangenomen.
Bj~. 24. Aanbevelingen van den Raad der Kerken in zijne vorgadering van Maart.
1919.
Inmenging van
(a) Inmenging van Staatswege in Korkelijke aangelegenlieden.
Staatsw ego in
Het besinit vail den R.aad der Koricen hieromtrent (zie Handelingon van de zesle
Vergadenng pag. 17) wordt gelezen, en de zaak verwezen naar do Commissie genoeund
op pa~. 24 van gezegde Handelingen, met bijvoeging van do namen van Prof. A. Moor
reos en den Actuarius.
Afsehaffing van
J?pp. 27-31 Afsehaffing van den Raad der Kerken.
den Rand der
Nadat crop gowezen is dat or niet gesproken Ican worden van .de afsehaffing’ ~ Kerken.
den Rand der Kerken, mnaar wel van ,bet zieli onttrekken ann’ genoeniden Rand. lielit
Ds. .1. F’. Botha bet bier voorgestolde toe.
Ps. C. H. Radloff met Ps. .1. F. Botha stelt nu voor: ,,De Synode spreke hare
lioogo waardeenng nit van bet work door den Rand (icr Kerkon tot lnertoo gednan.
Aangozien eebter zijne pogingen oni (10 Organiselie Vereeniging der Kerken to bewerken
reeds lang heeindigd zijn. ZOO acbt do Synode zijn blijven in functie met langer noodig.’
Do zaak is mrng vóór do Vorgadering ais hot tijd is om to adjourneeren.
Nog stelt Ds. 0. B .A. Gerdener met Ds. J. U. ‘iVeher vóOr: ,,Dat nan do Conferen
tie van 1{bijnscbe Zendelingen to Saron, do volgende groeto van onze Synode per feb RhijnscheZende
graaf zal wordon gezonden : ,,Wij dankon God voor de uiogentig jareui van getronwen ~ ]rn~en.
beid van uw Genootsehap in ons land, bidden n Zijno biding toe op uwe beraadslagin
gen en Zijn zegon op nw tookomstig work.’’
Dit (Iraagt do gocdkonring der Vergadering weg.
Do volgende Commissiën. waartoe gisteren hesboton word. zijn als vo]gt samenge- TI?d~ke Corn
steld
1. Coin inissic voor Bcrocpslclscl : Di. 11. P. v. d. Merwo, I). Wilcoeks, H .1. L. dii
Toit, en ()udd. P. II. du Toit, H. B. Rotbma.n. P. .J. do Koek.
2. Coniinissic in zakc AfHkaangch naust hut Ilollandseli als off iciccic teed dci
Iicrk : Di .A. F. Lonw, P. A. M. Brink, U. F. Rudinan, Dr. B. B. Keet, Di. F. X.
Roome, I). J. Vibjoen, Dr. M. .1. v. d. Westinuzon, en Ondd. P. van der Mor;ve, S. S.
Grove en B. .T. Pionaar.
Atwozig zijn gowoest do Prod, van Sn lisI)iiry, 011 (10 ( )ud van Rieheek West, hint st
genoemde wegeuus kranklieid.
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Do Kladnotulon golozen zijnde wordt bet dankgebed gedaau door Ds. F. H. Baden
hoist.
Geresumoord on ondertoelcend op liedon den 23ston october, 1919.
1). S. BOTHA, Moderator.
9. J. PIENAAR, A.zn.
J. P. VAN HEERDEN.
1. F. A. 1)E VILLIEBS.
.4

ZESDE ZITTING.
J)oiuh’rdag. 23 October. 1919.

Telegram.

Ps. 140 4 wordt gezongoll. waarna I)s. (‘. H. Bad loft in hot gebod voorgaat.
Do Notulon van do laatsto Zitting worth~ii gresnineord, en door do loden van do
Moderatnur onderteekend.
Eol~ Telegram worth ontvangon van den ( leva ngeIii s Kapolaan Barborton, dor

Uitnoodigingen.

~~ynode lioil en zegen toebiddeildo.
lTitnoodigingen worden gelozen

Afsehathng van

ning van cone nitvoonng °1~ Vri~dag avond, 24 dozer. (b) van den hoer T. Barrow
1)owling tot bij won in g van oene mu zikalo in tvoorin g in St. ( oorges Kit t hod raal op
Woensdag avond, 29 ( )ctobor ook eon sclirijvon van den SecretlHis van do ,Y. M .C A.,’
Kaapstad. do groet e thor V eree nigin g nan d e Synodo ovorbren gondo met bet aanbod nan
do loden oni gobru 1k to inaken van do schrijttafols, hoeken, en bladon en bare looskamers.
Al doze nitnoodignigon wordon met (In Ilk nangenonlon.
Ds. .T. A. B. dii Toit scliriift, dat bij wegons krankltoid dozen dag afwezig zal zijn.
Ds. E. 0. Malliorho gooft kellilis dat hij later out Bevisio vrageit za 1 van bet heslmt
in zake do Vergadorplaats der Svitodo genonien.
Do (~ominissie voor Oil ZO ( oza ngon doolt mode, dat I ot (11 U kken van (10 (1 exan gen
£27 lOs. koston zal.
Do S ergaderi ng goeft verhil tot hot laton d rnkkon daarvan.
~. ~7-31. Afschafmig van don Baad dor Korkon.

,

(a)

.

Van den Voorzitter ,,( )i-aiijo 1(1111)’’ ter biwo.

,

dot Kerken.

l)e hosproking woidt voortgozot door I )s. H. E. dn I ‘lessis, die a Is Amondomoiit
vooi’stolt :,,A angozi on do ( ) rga iii sob e Veroon igi ii g dor Korkoi a fgospron gon is. on zakon
van algemoen hel ang goedsein ks (1 oor do Synod ale ( ‘OlIlItli SS~ 0 ku niioii hoba ndeld ivor
don. oordoole doze Vorga don i ig (1 at hot voort besta a ii van don Band dor Kerken ovorbo
dig is. en hesl ii ito zij zi cli ann vortegen wooi-d I gi Hg Ofl gen oonl(1 eu fl~ (I to onil rec1~n
met (lnnkl)aro erkon n i ng iii n bet work door It 0111 III 1 tot vorl 0(1011 verriclit .
I )it wordt gesecondeerd (101 >r 1)s. (I. N. Budma n.
Oiidoi do (lisellssie. waaraan (loelIIenIeIi : Di.A . 1W. Me( rogor, B A. Spios, ( B.
Kotze. Dr. E. E. van Rooyen, Di. T). Wilcoeks. 1). 1’. van Hnvsteon, .T. A. v. Z. lo Ronx,
H 1’. V. (1. Merwo, wordt (10 volgeiido Motio van ( )rdo iiigediend door dcii Actuarnis en
Dud. P. van dor Morwo
I )e gelteole kwostio Viii) den Rand der Korken wordy naar
eono ( ‘ominissio verwozen om to overwogon (a) ( )f bet wonsc1ieli~1c is voor do Kerk in
do Kaap Provi i~ie ziOli ann do Baad to wit tiokkon, (U) zoo iiiet, of hot noodig gowor
den is verander igen nan to brengon in zijne saiiionstolling, liOrsoilool, jurisdictie, en
niotliodo sa H procod ure, ten ei ndo hozwa ren tegonioot to koni on on ii it don wog to i-ui
-

‘.

,,

-

men.

Dit wordt v~w-orpeu
Eon tweode Motie van Orde voorgostold door Dr. H A. Lamprecht en Th.C. W.
Allieit oni do zaak hij (10 hesprolcing to laten, wordt insgelijks vorworpen.

r
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Een derde Motie van Orde door Di. P. K. Albertijn en P. 0. J. Meiring om ter
stond tot stemmen over te gaan wordt aangenomen.
Daarop vindt de stemming plaats met den nitsiag dat beide Amendement en Voor
stel verworpen werden.
Ds. G. B. A. Gerdener geeft nu kennis van een voorstel dat hij later indienen zal.
C. ALoFmannrnc.
Bpp. 32-37. Deze beschrijvingspunten zijn reeds naar eene Commissie verwezen.
Bp. 38. Dc laatstc in plaats van de eerstc week in Januari als de week des Gebeds.
Op een Motie van Orde worth de zaak bij de bespreking gelaten.
Bp. 39. Waarsehuwing tegen toenemende Sociale Euvelen.
Sociale Euvelen
Oud. P. van der Merwe liclit het toe, en stelt daarna, gesecondeerd door Oud. G.
P. van der Spuy, voOr, dat het zal worden aangenomen, met bijvoeging van de woorden:
,,alsmede tegen de ontheiliging van den Dag des Heeren.”
Na diseussie stelt Ds. D. G. 1~Ialan met Ds. G. B. A. Gerdener voor: ,,De Synode
drage de belangrijke zaak in Bp. 39 geuoemd ter behartiging op nan de Sociale Waak
zaamheidseommissie te worden benoemd onder Bp. 45.”
Besloten de zaak na de Pauze met gesloten denren te behandelen.
Dit gesehiedt, en de Scriba leest een sehrijven ontvangen van eene Commissie uit Em schrijven
den Kerkeraad van den N.H. of 0. Gemeente, Pretoria, en gericlit nan de vier Synoden ad d~1et~zke~
van de Kerken in Zuid-Afrika, waarin gevraagd wordt om de aanstelling van eene Corn
missie nit ieder der vier Synoden, die dan in sa.rnenwerking met den Raad der Kerken
in deze handelend zal optreden.
Onder eene ernstige bespreking van de zaak nu voor de Vergadering wordt besloten
Bp. 45. (Ret aanstellen van een Sociale Waakzaamheid-Commissie) samen met Bp. 39
te behandelen.
Ds. 0. B. A. Gerdener liclit het nu toe en stelt het daarna, gesecondeerd door Ds. D.
0. Malan, voor.
Overgaande tot de stemming wordt dit Voorstel aangenornen, alsook bet Voorstel
van de Oudd. P. van der Merwe en 0. P. van der Spuy en dat van Di. 1). 0. Malan en
0. B. A. Gerdener in den morgen ingediend.
Bp. 41. Mannelijke Verpleegers in de Militaire Rospitalen.
Manne]ijke Ver
Op voorstel van Di. 0. P. van Ruysteen en H. W. Oeyer worth bet bier gevraagde
in lianden gesteld van de Commissie onder Bp. 45 genoenid.
Be Kennisgeviug door Ds. E. G. Malherbe van een Voorstel mu Re~isie van besluit
in zake vergaderplaats der Synode is ter tafel.
Dc Vergadering weigert Revisie te verleenen.
Besloten liet aan den heer Louw (Arcintect) op te dragen om, met verlof van den
Kerkeraad der Groote Kerk, de voorgestelde verandering door bet spannen -van koor
den, bier aan te brengen.
Bp. 40. Rnwelijken jaren geleden wegens gebrek nan Predikanten burgelijk vol
trokken, niet andermaal Kerkelijk te worden ingezegend.
Na toeliehting door Ds. J. S. Dreyer, stelt Owl. J. WT. Uijs met Ds. 0. F. C. Faust- Tluweiijken bur
mann voor:. ,De Synode late bet in handen van Kerkeraden met huwelijken die burger- ~ ingezo
lijk maar niet Kerkelijk ingezegend zijn, naar beviud van zaken te handelen, met dien
verstande eehter dat zij hun invloed zullen gebruiken voortaan alle Iinwelijken Kerke
lijk ingezegend te krijgen.”
Na discussie wordt op een Motie van Orde bes]oten Bp. 40 naar de Reebtscoinmissie
te verwijzen.
Os. G. B. A. Gerdener dient nu het Voorstel in, waarvan hij kennis gegeven lieeft
Aanbevelingen
vandonRaadder
Ret wordt gesecondeerd door Ds. P. G. J. Mening en lnidt :,,Het zij eene opdracht van Kerkenopdraoht
deze Vergadering aan den Hoog Eerw. Scriba om voortaan ook de aanbevelingen van aan soriba.
den Federalen Raad volgens Art. 84 voor do Synodale Vergadering te brengen.”

~
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I )it Voorstel is nog onder di scussie als bet tijd is 0114 to adjon rneeren.
Na hot lezei (1 or K Ia (In (It ii lei i word t ii el (lull kgelied god aan door Ds .J. A. van der
Merwe.
tierestnneerd eli onderteekend Op heden den 2lsteii ( )ctoher, 1919.
D. S. BOTHA, Moderator.
I). J. I>IENAAR, A.zn.
J .P. VAN HEERDEN.
I. F’. A. DE VILLIERS.

ZFDVENDE ZITTINU
Vii jdaq, 24 ()utobcr, 1919.
De Moderator Ian t ziligeit Ps. 43 1, e~ i vra a gt dan iiia den ( ) lId. vaii Will ow’Inore
bet gebed te doen.
I )e Notulen, gelezen en goedgekeu rd ZU (10. \V( )r41 en onderteeken (1.
Oud .J. ~ Drover geeft ken ills dat 11 ~ 0111 I?evi sTe vu Ii bet hesl tnt in zake do uren
der zittingen vragen zal.
I )s. 0. L. van Heerde geeft kennis dat iIij 0111 Revisie vaii bet besinit genonien door
tie Synode over ii (d ) van hot Rapport van do ( ‘011111)1 ssie van Revisie via gen zal
Aan den ()ud. van ~eiiI (tNt ad wordt vet-lot gegeveii van wege groote verhiezen door
droogte von iorzaakt, iiaar Ii n is tern g te k eereii.
Tevens in rtlt lies] oten dat Over zood 11111 go :1 au zoeken in hi et veivoig door den Mode
rator beshst zal worden
11(1 Enwtc Rapport nit, tie ( ‘out in i~xie ran Qidu is voor do Vergadering, en wordt
gelezen
.

EERSTE RAPPORT
van de Comrnissie van Orde over stukken door haar ontvangen.
1. Eon schrijvon met bijgaando stnkken van don
hoer .1. W. van Aardt, Seorotaris vail bet Uitvoorond
Komito ill zako tie Horoenigi og i-an 005 verdeold yolk.
Uw Coñlilnssio bevoolt ann dat do Synodo do imod—
zakol ijkheid zal uitsprokon vail do heroen iging Van
mis yolk, en cello (onirmssie Znl heiinotnoii die do
loidsli edo,’ vail b eid e partij eli zal oil tin. ~t eli cia to
Zion of do pu nte n van vorseb ii n let lB )~ ii it den Weg
k U 1111011 goru i aid Woo, Ito’

2.

ba Synod i va ii do
Ni-I of 0. ICerk, Tiansvaal, naniells ito Sviioile thor
Kook hot verzoolc 1)01 ieho jute Of 0 lice Sy I toil o II jet or—
toe zoo ~uuhlon ovorgaali tie nnodigo sta~uptii to dooii,
w-aardoor do Kork—Alnuatnic lot eigonthnti vat, tIt’ Go—
fetlo leer di IC eric eu undo’ I za 1-4 all e Ii a ii ti WI nd
gegeve n dat hot be] ieer ia ii den K uric —A mu anak aa n
dcii Fed oral cii Ha ad zal iv ord u-n op god rage] i, zit lieu ito
geaoemdo i{aad dan met niedeworkiig vail do von—
sehillei ide 0 ofod eroonde TC o rkon niooten x.) rg ii ragen
dat all o in hi no ati 0 door deii K eric — A iou an ak vorselu alt
icon vol led ig 00 vent roU whaa r n i gel ij k zal iii ni-ton zij 0_
Re ii n-hr ij veil

van

den

Sen

Do aaiiboveling vaIl do Conumissie van (lido is —
vi- rico i-k van do Sy ii ode d en Trai si-a also] to K el_ic

I tot

ivorde von-U-oxen liaar do ICorkekantoor Ciommissie
I’m daaromt rent to rapporteenon.

3. Rapport vail ee,ie Comrnissie benoemd door den
Korkeraad van do N.h. of 0. Gerneent~, Pretoria,
Transvaa], oln ondorzoek in to stollen en to rappor
toeroii over don zedelijken toestand in de Gemoente.
Hot verzook is —,,Daar doze niet cone zaak van óéiie
ICork alleen, mann eon roiksznok is, dat Cr dorhalve

door ieder tier vier Synodon cone Coinmissie za.l won—
iloit bell000id, die dan in samemi-erking met den Rand
iler K token ill tlezo handelond xai aptreden.’’
Uw-o Con,missje boycott aan dat cone Commissie,
xooals daar gevraagd, zal worden benoemd die in den
geest ‘-all ilit selirijvon zal optreden.
4. Eu-n soulrtgoliJic sel’fljven van eon Coinmissie van
he Kork in Natal ontvangen.
Do aanboveling nwor Conimissio is dat dit stuk sal
u-orde,, gosteld in huanden van do Commissie onder
No. 3 geiloenld.

5. Ken aanzoek oni cone deputatie naar onze Synode
to inogon zenden door
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(a) Den rand van do Evangolisthe Kerken op hot
Knapsehe Sehiereiland ;
-

do Deputation zal zijn, dat daar ouze tiM zeer kent
barn’ is, jedero Deputatie haar groeto bij monde van
sleehts één sprekor zal doon.

(b) Do Z.A. Matigheids Alliantie;
D.
D.
J.
I.

(e) Hot l3ritseh cii B uitenl. Bijbolgenootsehap
Uwe Comnüssie boveelt aan dat nile Deputaties op
Dinsdag, 4 November, o.k., den itamiddags to civic
-nrc ontvaiigon zullen wonton, en dat bet vorzoek nan

S.
J.
P.
F.

BOTHA.
PJENAAR, Azn.
VAN HEERDEN.
A. DE VILLTERS.

Kaapstad,
23 October, 1919.

(1) Di. J, U. Revneke en G. J. Rudman stellen voor:., Aangezien tie Syuode over Hereeniging van
yolk. Ann
bet condo (1001 dei’ Aanheveling van do Conintissie van ()rdle zicli reeds beeft uitgespro. ens
stelling oener
ken, en dat reeds met acelaniatie heeft aangenomen worde sleelits hot tweede deol in Deputatie.
za-ke de aanstehling cener I )epntatie goedgeketird.’’
Ann de diseussie nemen dccl: l)i. P. Boslioff, .T. F. Botlia, XV. .1. du Toit, XV. J.
Tlieron, S. de Xilhiers, de Assessor, Di. F. X. Ronnie, L. M. Kiwi, en Oudd. M. U. van
Tonder, W. .1. .Touhert, I).5~. T~. de Waal, U .J. Loller. .T. M. U. I )urr, M. A. Jonker,
S. S. Grove, P. 5. Marais. G. S. de Vries.
Onder tie di scnssie w rden tie vol gentle A mend einent eu ii iged iend
(a) Door Ps. F’. N. Ronnie eli (hid. U. va ii der Merwe : ,,Dew Vergadering beruste
hij bet reeds gevalien besluiit iii zake hiereeniging. eu stappe van do zaak af.’’
(b) I )oor Di. H. XV. ever en .1. A. Knelt : I )at een seIiri~ven van wege dew Ver
gadering gericlit zal worden (1001’ tie Moderat tiur ann do leidsijeden vait outs yolk, ten
sterkste erop aandringende dat vernietiwde pogingen spoedig aangewend zullen worden
0111 horeenigiui g te hewerkste II igeut en dat gei tel d
ii eli aa in zij ii e di eu sten a anbied eli
zal, indien gewenselit 0111 (lit (10(11 te hereiken’’
Bi3 tie stein ming woMen held e A inendenien ten verwou-pen en It et Voorstel met
groote meerderiteid van steinunet nangenomen.
(2) I)s. I). (1. Malan met Ds. 0. B. A. ( h’rdener stelt voor:.. 1)0 nanbevelifig van Verzoek dat de
Almanak hot
do (‘ommissie van Orde met bi~voeging na ,rapporteeren’ van ,i ndien mogel ijk staaiude eigondan van do
Gefodereerde
deze Xrergadering,’ worde aangenouiien
ICerken wordon
Dc Assessor met Ds. 11. XV. (ieyer heeft als Ainendeutioiit. Na hot woord ,rappor zal.
teeren’ worden ingevoerd do woorden ,bij de volgende Sj-node.’
Ret Voorstel word! nangenoinen.
(3) en (4) zijn reeds afgehandeid
(5) Dc aanbeveiing van tie ( ‘omniiss van Orde wordt goedgekeurd, waarna bet
Rapport met dank aangenomen wordt.
Do Vergadering vereenigt zich nn ook met bet voorstel van Di. 0. B. A. Oerdener
en P. 0. .T. Meiring, gistereti iuigediend met dew veranderiig, dat de woorden teza
men met do andere stukken,’’ gesteld zulien worden in plants van ,,volgens Art. 84.’’
Bp. 40. Hemelvaartsdag een vakantiedag ook in do Governements-Spoorweg-wer Hernelvaartsdag
ten. Ret 111cr govraagde wordt opgedragen aan do (‘ommissie fe worden benoemd onder am vakantiedag.
B1). 45.
Bp. 47. Dit wordt dadeiijk naar (IC Rents Uoununissie verw’ezen.
Eon gesehied
B)). 48. Eon Gescliiedsehrijver voor lie! Arehief tier Koric (Art. 103).
sohrijver voor
Dit wordt toegolielit door I)s. I). Wileocks, (lie daarna, gesecondoerd door Ds. L. het ArchieL. dcv
11. Kriel, voorstelt : ~Tui verband met de aanstelling van eon goselnedsclirijver is hot dot Kork.
Synode iced dat do Kerkekantoor Commissie er nog niet in gesiaagd is ioinand te viii(ion, en wil zij nndormaal do spoedige beliartiging ervan aan genoemdo (‘ommissio op
dragon : zoodanig persoon zal ook gehouden worden eon popula.ire gesehiodenis onzer
Kerk op to stollen, en niededeehngen van belang in hot Korkoiijk Orgaan to doen.
Do
Synode stelle voor dit dod eene sonu van niet uiiecr dan 509 per jaar ter boseliikking.’’
Goiezen wordt nu ook No. 10 van bet Ft-niluq ru-it (IC Kerlcelcu-ntoo, (‘ommissic, a-Is
ook wat op pag. 13 van do Acta Synodi XXIII bieu-onitreutt voorkount.
,

.,

.

,,

,.,

26

Na do Pauze wordt de bedandeling van dit Beschrijvingspnnt voortgezet.
Een Amendement door DL P. J. do Vaal en A. G. du Toit, om de zaak naar cone
Commissie te verwijzen, wordt aangenomen.
Do Geloofsbrief van den Afgevaardigde van Darling wordt ingediond, en Oud. C.
H. J. van Niekerk neemt zijne plaats in.
Vorandering i~
Oud. J. A. Dreyer doot nu a.anzoek om Revisie van hot besluit in zake de uren dci’
der Zit- zittingen.
Revisie wordt toegostaan en do Vorgadering besluit dat do Zitting dos
Vrijdags Namiddag in hot vervoig zal zijn van half 3 tot 5 nur.
Ret Versiag van do Uoiiiinissie bcnoemd OH? tic heslul Oh (for ioatste S~Inode in zafee
den Drankhandei bif do Regeering roor to leggen. is voor do Yergadoring en wordt go
lezen.
Do aanbevelingon ondor No. 6 vail (lit Xorslag worden verwezen naar do (Jommissie
to worden benoemd ondor Bp. 45, waarna hot Rapport met den dank for Vergadering
aangeuomen wordt.
TotalePr?hibitie
for fidel kont nfl: Bp. 12. Do Syllode overwoge do vraag of do tijd niet aange
vanDrankhandel- broken is voor totale prohibitie van drankhaudol ~-QoI9l met hot oog op do helangen der
-

kleurlingen on inboorlingon.
Ds. P. K. Albertijn lielit hot toe, en stolt daarna voor, gesecondeord door (hid. H.
P. van Hoorden : ,, Do Synode boslmte, vooral liMIt hot oog op (10 bolangen der kiourlin
gon on inboorhngon van Zuid-Afrika, zich uit to sprekon ten gunste van totalo prolubine
in Zuid-Afrika.
I )o Vergadering bosluit J?p. 43. a. (dealgoheole lirohibitie vooral in do distriktoji
die aan do naturellen areas greuzen) sauien met Hp. $2 to bohandelen.
Nadat 1)s. M T. Sinit Bp. 43 (a) toogolielit lieeft. sprokon nog Di. D. G. Malan, .T.
A. van dor Merwo, Dr. XV. P. Steonlcanip. Di. W. F. P. Marais, J. P. Burger, en ()udd.
.J. .J. Sinit. XX’. I). dii Toil, en FT. P. van Hoenlon, waarna Ds. F. H. Badenhorst met
1)s. .T. U. (Hivior hot volgende Amondement indient : ,,Do H.E. Synode keure good hot
bogin~e1 van algelieele prohihitie on drago hot op aan do to worden aangesteldo Corn
missie ter best ri~ding van Socialo Euvelen, voor dit beginsol propaganda to makon.’’
Hot Boschrijvingspunt is nog voor (10 Vorgadering als hot tijd is orn to adjourneron.
I)o (‘oinmissio over Up. 48is als volgt saiiiongosteld : Di. T). Wilcoeks, P
T. lios
hoff. A. M. Me({regor, L. M. Kriel, on S. P. Fouché.
Telegram van do
Van tie Rhijnsehe Conferentie to Saron wordt coil telegram golozori (10 Synode (lan
RhijnsoheZende- 1(011(1(1 ~-~>p haven zegenwenseh.
1nger~.
Uedurendo doze Zitting neernt do Prod. van Zwartland zitting in (10 Vorgadering.
.

Afw-ozig zijn geweost do Pred. en Oud. van Pikotborg, do Oud. van Robertson on do
Prodd. van Loxton (In Stol In, met do Oudd. van Riebeok XVost on Stoytlerville, laatst~
geu ooiii (Jo vior wogens km iikh oi d.
I )e Dud. vami Rieheek West hoof t vorlof 01)1 wegens krankheid naar hills to gaan.
Do Kiadnot ulen gelezomi zmjndo, woNit hot dankgehed door Dud. H. P. van Heorden
gedaan.
Goresnimuerd on ondorteekond op Iiodoii demi 27ston October, 1919.
T). S. BOTHA, Moderator.
D. J. PIENAAR, A.zn.
J. P. v. HEERDEN.

I. F. A. hE VILLTERS.
r
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ACHTSTE ZITTING.
Muandag, 27 October, 1919.
Na het zingcn van Gez. 52: 8, en gebed door Ds. J. S. Murray, worden de Notulen
van de vorigo Zitting gercsnmeerd en onderteekend.
Ds. J. H. van Wijk versehijnt heden voor hot eerst ter Vergadering.
Een schrijven van do Paarlsche Boeren Veroeniging met hot oog op het Voorstel in Een sohrijven
zake totale I’rohibitie. thans voor do Vergadering. wordt ontvangen en gelezen.
~and:P~arls:ke
Bp. 42, en 43 (a) zijn iveer ann do onto.
ging.
Do Moderator wijst crop dat reeds op eon vorige vergadering der Synode (Acta
Synodi XX1U. pag. 61) eon besluit genomen is, am do bostaando wet tot verbod van
drankvcrkoop nan Inboorlingen, zoo te wijzigen, (lilt nile Inhoorlnigstammeu cnn begre
pen worden.
Aan de diseussie, die nu volgt, nemen deel ()udd. P. U. du Taft, P. J. (‘aninus, J.
A. Drcyer, B. Piennar, C). Bergh, H. J. Raubenheimer, H. H. Roux, I). S. dii Toit, 0.
P. vim den Spuy, A. Krigo, A. M. Meyer, P. C. (‘illie. en 1)1. A. F’. Louw. H. P. van
den Merwe, H. S. L. dii Toit, P. 0. .1. Meiring, B. F. vail (icr Merwe, H. P. M. St~yn,
1). du P. Stoyn, P. .1. de Vaal, 1)r. E. E. van Rooycn, de A ctuanius, en I)s. S. S. Mu r.
ray.
Under do diseussie warden de volgend Aiiieiidc~ineiitoii iiigodiond
(a) Van Hr. \V. P. Stoenkainp on Us. ( .J. dii I’lessis : ,,ik’ Synode nemo nan bet
beginsel van Prohibitie mann stelle eon (‘oinmissie ann om vofledig informatie in te
winnen. welke industnie (loll wi~nhoeren nix even good -hetalend a an te bovelen, en ;~-at
Ii ot de landskas zal kost en a Is conipensat ie 1W ft (10 wijn boereii, totda t de iii euwo voorge
stelde industnio gevestigd zal zi~n.
(b) vtul den Act,ianius en ( )ud. U. Ilergh : .,lie H. FD. Synode erkont met smart dat
de dronkenselmap eon kwaad is, dat vele slaehtof tens eiselit, on waartegen zij alle leden
den Kerk, en inzondenlioid d~ ( )pzieners den ( enieenten enustig verniaant to waken en
to strijden. Zij is editor van ourdee] dat bet algeheei verbod van sterken drank iii oims
land, voon hot tegen woordige a ithans. onnit voerbaa n is. Z ij nieent voorts (lilt cone be
penking on betere regeli ng van den d rankha ndel vool entoe za I bij dragon 0111 Ii et itnag
stuk op to lossen.
Zij bosluit eene ( 1oin missie to benoomen am in ovenleg met andero Kerken en Lieha
mcii bij (10 Regeeni ii g ann te dii ii geim oni wetgcvin g in do richti ng nan god uid
Na do Pauze besluit do Vergadering dat wanncer de loden, die reeds aanzoek o-e
dan n 1101)1)011 (1111 to 9 )roken geIl(lOid ZIJ 11. 011 onk (10 ~O() i-sIr! lens vaii do A 111011 dM11 entoim
gesprolcen bebben, zi~ dan tot (10 stemming zal overgaan.
hider do disemissie, die voortgezot wordt, konit bet volgendo a Is (101110 Aniendcmont
ten tafel. ingediend door 1)1. H. P. vim den Merwe en •T. ( .MuI Ion : ,T)e Svnode orkent. dat do hewegi ig 0111 totalo Pn)llil)itie to Vei~ciiJgeil, enkel nit ccii (‘bristol ijk, pin
lanthropiseli gevool is ontsta-an. Zij is ecbter van oondecl, dat, indien algoheel drank.
verbod. hetwolk cello toenoniende overtuiging van bet (‘bristol i3k publiok sehijnt to
zijn, do meost suceesvolio oplossing van do drankkwestio mag Wozeil. do tijd daartoe
am ceonomisebe en a ndore rodonen nog niet 1ijp is.
Daar zij do sobenlioid in do samonieving ondor wit en zwart zieli als idoaa.i stoit,
ivil zij dat idoaal voor bet togenwoordige zookon to verwozenii~kon kings (len weg van
wotgeving 01) de be ginsolen noergelogd in down door do iaatstc Rvnodc, en draagt zij
hot aan hare Commissio vail W’aakzaamhoid over Publioke Euvolon 01) am do niedewer
king van a.udoro (‘Imnistolijke Korkgenootschappon to verzokoron tot do vorknijghig van
dio wetgeving.’~
Us. P. K Albortijn vraagt en ontv~umgt verlof am hij hot oorspi-onlcoiijk voorstol
het volgende to voegcn : , ,De Synode spreekt zich bier alleon over hot boginsol nit. In
.
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do uitvoering daarvan, indion bet event ueei daartoi’ konten iuodbt, Jieboort tie Re
geeriug voorziening te malcen voor heboorlijice compensatie vow’ verlies aan wi~nboeren,
en aan andere betrokkene personen en liebainen.”
Hot Amendement van Ds. F. H. Badenl,orst iiiet l)s.,I. (1. Olivier, hij do vorige
Zitting ingediend, worth, met verlof der Vergadering. teruggetrokken.
Ben Motto van Orde door Di. P .J. van 41cr Merwe en .1. 4]. Lanipreelit mu tie zaalc
to verwijzen naar cone (Jommissie, bestaando uit do Vooi’stellers en Seeondaiiten van
Voorstel en Amendementen, ~vorclt rnet’aangenonien.
Bij de stemming worden do derde en eerste Aniendeinentou dadelijic ver~vorpen en
vereenigt bet tweede Amendement—dat van den Aetnarius cit Dud. 0. Berglt—ISO
stemmen op zich tegenover 107 voor bet oorspronkehjk Voorstel.
Hot Tweede Amendement wordt dus besiiut tier ~ergadering.
Dud. I). S. dii Toit goeft kennis van ecu ~oorstel dat liij later indienen zal over do
wenschelijkbeid van bet prediken door 0mw Predikanten op ecu zekeren Zondag in 11(4
jaar over bet misliruiken van den drank.
Verwijdering
Loll Jr Orde is Hp. 43 (U). Dc verwijderin.v van Ml jart tafels van alle hotels’’ en

van biljart tafols
van afle ‘hotels.”

.

.

andere gelicentieerde plaatsen.

Dud. 1’. 1). (in Toit ontiersteund door Ds. \l .Joosie stolt von r: ,,i)it Bescbrijvings
punt worde nangenonien met bijvoeging van tie woorden : ,en Cafés’ aebter ,plaatseu.’
Ais Motie van Orcle worth door Ds. A. F. Louw met T)s. A. M. McGregor voorge
steld : ,,Dit Bescbrijvingspunt worde verwezen naar do (‘omlnissie onder Bp. 42 ver
meld.”
Hierniede vereenigt zieb do Vergaderiug.
Gedurende deze Zittiug worden Telegraunnen ontvaugin van Ds. Erasmus, P.
Maritzburg, en van de Zondagssebool, Hulp Kerk. Noorder Paarl, eerstgenoemde der
~Tergadering do voorliebting des Geestes toebiddende. on laatstgeuoemtle do groete van
Superintendent en kinderen overbreugende.
Oud. H. B.Rothman geeft lcennis van eon Voorste], dat liij later indienen zal in
zake vrouwelijke bedi enden bij publieke drinkplaatsen.
Afwezig zijn geweest Ds. P. B. Ackermanu en ()udd. P. W. le Roux, N. J. A. Bres
icr, A. I. van Zijl, .T M. Durr, 1’. van (icr Merwe. 4’, FT. van Wijlc, en G. N. .J. Hayward,
iaatstgenoemde viol’ wegens krankbeid.
Dc Scriba best do Kladnotuben, waarna bet dankgebed door Ds. D. Bosnian gedaa.n
wordt.
C ei’esnmeerd en onderteebcend op hedeu den 25sf en ( )ctober, 1919.
I). S. BOTHA, Moderator.
D. J PIENAAR, A.zn.
J. P. v. IIEERDEN.
1. F. A. I)E V1LLIERS.
.

-

NEGENDE ZITTING.
I

Dinsdug, 28 October. 1919.
Dc Moderator iaat zingen Gez. 4: 1, en vraagt daarna Dud. D. (1. Rossouw het
gebed to doen.
rDe Notulen van do vorige Zitting gelezen zi~iide. worden goedgekeurd en ondertee
ken U.
Als Onbestreden Motie wordt voorgesteid :,, Eon sehrijveu van wege doze Synode te
ricliten aan den Hoog Eerw. Professor de Vos, die i).V. 01) 29 October o.k. als Professor
aan onze Theologiselie Kweeksehooi zijn afscbeidsrede houdt.’’
-

Een sehrijven
aan den H. Ew.

prof de Vos.

r
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Dit wordt met eenparige stemmen aangonomen.
Oud. D. S. dii Toit dient nu zijn Voorstel in: ,,de Synode zondere één Zondag in bet .Afzondering van
óen Zondag,
jaar af, waarop er in al de gemeentell onzer herb over de zonde van dronkensehap ge waarop
Over
predikt zal worden, en ook voorbidding gesehieden zal voor nile ann den drank verslaaf dro n k en s a ha p
zal
tien; en dat ook op dien dag de aandacht van do Zondagsscboolkinderen bij de zuak be gepredikt
worden.
paald zal worden.”
Gesecondeerd door Oud. A. I. Meyer wordt bet door do Vergadering aangeuomen.
Viouwen niet te
Ook bet Voorstel. waarvan Oud. H. B. Rothman kennis gegeven beef t, imm. :, ,De worden
toogea
Svnode spreke de wensehelijicheid nit dat vrouwen niet toegelaten zullen worden op ten op plaa(sen
waar
sterke
piaatsen, waar sterke drank verkocht worth,” wordt thans ingediend.
drank vorkoeht
Dit wordt gesecondeerd door Oud. N. J .A. Tiresler, en door do Vergadering goed wordt.
gekeurd.
Commissie in
Tot Commissie om het besluit onder Bp. 42 genomen nit te voeren, worden be~ zake
Bp. 42.
noemd: Di. P. G. J. Meiring, H. P. van der Merwe, P. K. Albertijn, en Oudd. P. J.
Carinus, J. A. Dreyer. 0. P. van der Spuy, H ..T. Raubenheimer, en P. I). dii Toit,
met maclit van toevoegung aan haar getal.
Ds. 0. L. van Heerde vraagt nn om Revisie van bet besluit onder 11 (d) van bet
Rapport van de Commissie van Revisie genomen.
Revisie wordt niet toegestaan.
Ds. J. H. Malan neemt voor bet eerst zitting in (le Vergadering.
Oud. A. J. Smuts, die wegens krankheid imar bills was gegaan, is terug in de Ver
gadering.
Hp. 44. flit worth teruggetrokken.
J?pp. 45-48. Zijn reeds afgehandeld.
Do Repatriatio
Hp. 49. Be Repatriatie der Duitsebe Zendelingen, is mi aan de orde.
dor Duitsehe
Dr. E. E. van Rooveii liclit hot toe, en stelt daarna vóór, dat bet zal worden aange Zendelingen.
nonien met de volgende vera nderingen: ..repatriatie’’ worden do volgende woorden in
gevoerd ,zçndei’ lieboori ijk verhoor ;‘ ‘ en an Ii bet einde : ,en bet worde ann de Modern
111W dezer 83’nOde opged ra gen Nj do bevoegde a utoriteiten crop nan to dringen, dat doze
verha ii ueii God sman nen dosverlci ezei ide, nan i’ liii ii von a ten werkkrin gen xiii len mogen
-

,

,

-

teniigkeeren. ‘

flit wordt gesecondeerd door Ps. .J. A. Beyers.
1)e Assessor neemt do Voonzitterstoel in, terwi~l do Moderator inliebting geeft van
~vat (loot’ hem, namemms do herb inzake de deportatie van Duitsebe Zendehingen gedaan
weld, en leest de correspondentie tusseben hem en de Regeering gevoerd.
Bij mnonde van den Assessor betmngt de Vergaderimig liaren dank nan den Modera
tor voor do pogumigen door hem aamigewend, zoonis lieden door hem bier verklaard.
Aan do disenssie die nu volgi nemnen deel Di. A. 0. du Toll, 0. F. C. Faustmann,
1’. A. M. Brink, .J. A. Koch. W ..T. Naude, H. P. Mcl)onald, 0. B. A. Gerdener, P.
XV. do Kierk, en Owl .J.A. L. de Waal.
,

Ben Motie van Ordo ondertussehen door 1)1. I’. K Albertijn en T. H. Hugo inge
diend : ,De Moderator steths cone ( ‘ommussue nan 0111 infonimiatie in te winnen in verba.nd
nwt bet deporteeren van zekere Duitsehe Zendelingen nit Z.W. Afrika, en staa.nde deze
Vergadening te rapport ce-en,’’ wondt verworpen.
Het volgende Amendement (1001’ Ps. 1). .J. \u1~t>en cii ( hid. 0. P. v. d. Spuy, komt
ten taM : .,De Synode betreurt bet dat eenige I )nitsclie Zendehingen nit Z.W. Afrika
gerepatrieerd ;verden, en dragon bet ann de Moderatimur op dcxc zaak grondig te onder
.

,

hetreicking bersteld te krijgen.’’
Na de Pauze wordt aangehcoiidigd dat ingevolge hesinit genomen onder Bp. 3, inzake
tie vuenung van den Venjaa rdag van do I )ordtsclie Synoile, een mr. van kwa•rt over vier
tot kwart over vijf, 01) Donderdag namiddag, o.k., claarvoor afgezonderd zal worden.
Do discussie van Bp. 49 worth (mania voontgezet door ()udd. H. H. J. van Tonder,
B. Pienaar, en Di. J. S. Murray. P. 0. J. Meining, P. Boshoff, D. J. Viljoen, B. Late
gan, W. F. Lonw en P. de Waal.
zoeken, en indien niogelujk. (le broeders in bunne

Eon uur gowijd
aande viering
v. d. Verjaardag
v. d. Dordtsche
Synode.
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Eon tweede Amendernent worth door Di. 1). Lategan en W. F. Louw ingediend:
,,Dcze Vergadering beircurt de repatriatie van nor Duitsehe Zendelingen nit 1W.
Afrika, doe.b gevoelt zicli met bevoegd over doze kwestie eon oordeel nit te spreken,
nangeziell zij met geimoonizame en voile iiiforiiiiitio ter barer heselnkkiiig heeft.’’
Danrop volgt coil derde Amnendeinent ingodiend door Ondd. I). ( Rossouw en D. J.
Knys:., Do Synode lweft met icommer veriioincii van bet (leporteereil van ecu aantal
Zendelingen nit bet Z.W. Proteetoraat, en, aangezien de Eerste Minister in den Voiks
raad zieb hcreid lweft verkia rd de zaak van de godoporteerde Zendelingen, indien ver
langt door cone Commissie to laten onderzo eke’n, riclit d e Synode aan bern bet dringend
verzoek (lie Comnmissie nan to stellen met opdracht (10 zaak gronthg to onderzoeken, en
rapport nit te brengen.’’
Na repliok door Dr. E. E. van Rooyen. gnat do Vergaderi ig tot stemming over.
Do derde on twoede Amondernenten worden dado1i~k verworpen torwiji bet voorstel
167 stemmen op zwh vereenigt tegenovor 122 voor hot Ferste Aineiidement.
JaarUjksohe Cot—
Hp. 50. Jaarlijkscho (‘oiiecte voor bet Magdalena Hnis. 1)s. F. X. Roome llcbt
.

.

Magdalonafluis. ~tet Besebe.ri~vingspunt toe, on steit bet, gesecondeerd door Oud. B. Pienaar voor.

Eon Amendenient wordt door dcii Actuarius met den Assessor ingediend. dat in
plaats van de woorden : ,Bevele aan,’’ gesto Id zal worcion ,beslnite.’’
Do zaak is nog ondor discussie als bet t ud is oni to adjourneeren
Afwezig zijn geweest : Ds..T. F. Botha, en Oudd. P. W’. Ic Roux, .1. Feenstra, A.
1. van Ziji, P. van (icr Morwo, G. N. .T. Hayward. Iaalstgenoemde twee wegens krank
lioid.
TIe Oudd. FT. .T B. Lnbbe on .T. (1. C. Kirsten liohhoii verlof naar huis terug to
keoren.
Aan Ds. A. A. van Schalkwijlc wordt verlof van afwezigbeid vericend van Vrijdag
tot Dinsdag.
Do Kiadnolulon worden geiezen, waarna T)s. .1. B. Albertijn bet dankgebed doet.
Geresumeerd on onderteekend op heden (len 30sten October, 1919.
.

.

D. S. BOTHA, Moderator.
D. J. PIENAAR, A.zn.
J. P. v. HEERDEN.
1. F. A. DE VILLIERS.

TIENDE ZITTING.

Donderday, 30 October, 1919.

Afgevaardigde

Na bet zingen van Ps. 25: 6, ;vordt hot gebed gedaan door Ds. A. B. Cilhcrs.
Do Notulen worden geresumeerd. en goedgekeiird zijnde onderteekend.
Ter Vergadering verscbijnon voor do eorste maal : Di. A ..T. I’cplor, XV. L. Eaton.
J)o Afgovaardigdc van do N.G. Kork in den O.V. fr4taat, Ds. A. J. Malherbe, die

~2eig~staat tegenwoordig is, ontvangt cone core plaats.

Dank nan de

Hij zal heden nainiddag, te drie nrc de
gelegenlicid belflioii de grocte zijner Kork over to brengon
Do Actuarius goof t kennis, dat Iii~~ oni Rovisie vragon zal van bet besluit onder~ No.
56 van bet Rapport der Synoda lo ( ‘onnnissio iii zako hot nanstellen van Anditeuren
voor do bookon van (len Zaakgolastigde, genomen.
Do Assessor stolt als Onbestrodon Motio voor, aan (10 vriendon to Stellenboseb den
(lank dci Vorgadoring to brengon voor do gastvrijheid gistoren den loden (icr Synode, NJ
gelogonliei (I van do afsclieidsrcdo van Prof. do Vos, bewezen
Dit wordt aan~enomen.

r

31

Be Assistent-Scriba stelt als Onbestreden Motie voor, dat de Vergadering heden
morgen van kwart over twaalf tot half-een tot bet gebed zal overgaan met liet oog op de
kiezing van een Professor voor onze Theologisehe Kweeksehool lieden avond.
Ook hieraan hecht de Vergadering hare goedkeuring.
Besloten een Telegram te zenden aan het Congress van den Vrouwen Zending Bond
a.an de Paarl, de zusters den zegen des Heeren toebiddende.
Bp. 50. Is weer aan de Orde.
In het oorspronkelijk voorstel als ook in bet Amendement ingediend, worden de
woorden ,,of bijdrage” achter ,,collecte’’ gevoegd.
Ben tweede Aniendenient wordt ingediend (looP 1)1. P. U ..J. Meiring en A. F. Louw
,,De H.E. Synode besinite dat er jaarlijks tot de eerstvolgende Synode ecu Collecte in
ai de Gemeenten gehouden zal worden ten behoeve van het Magdalena. Huis.’’
Bij de stemming wordt bet oorspronkelijlc voorstel besluit der Vergadering.
Gelezen wordt Net Rapport van de Connnisi4e roor Psalm- en (Jezangwifren.
Onder de bespreking van dit Rapport koint een Voorstel tei tafel, ingediend door
den Assessor met Ds. J. C. Reyneke, en luidende Ms volgt:. ,De Vergadering ontvange
bet Rapport der Commissie over de zangwijzen met dank, en drage bet aan haar op met
baar werk voort te gaan, en rapport te doeu Mi de volgende Synode, en verleene haar
bet recht ccii bedrag niet te bovengaande 150 voor dat dod ult te geven.’’
Bit Voorstel wordt aangenomen.
lip. 51. Psaimen en Gezangen. die liunne oorspronkelijke wijzen hehouden, rliyt
misch te laten zetten—Ds. B. 0. Mallurbe liebt bet toe, en stelt het daarna voor met Mj
voeging van de woorden :,,en drage bet aaii de (lominissie voor Nienwe Zangwijzen

Eon kwartier
van gebed met
hot oog op do
kiezing van oen
Piofessor.

Bit

Afschriften van
“aangekomeno’
en “vertrokkene’
lidmaten.
Nani en van doop
getuigen.

Bp. 51 (a). Afscbriften van .,aangekomeue’’ en ,,vertrokkene’’
wordt, na korte discussie, naar de Rechts Coiunnssie verwezen.

Psalm-en
Gezang wijzen.

Bp. 51 (b). Of de nanien van doopgetnigen voluit dienen geschreven te worden 7 Op
wat bier gevraagd wordt is bet aiitwoord van (Ic ~erga(]ering ,.ja.’’
Verkiaring van
Bp. ol (c)
Verklaring van wat onder .den I eeraar’ in Art. 42 ~~erstaan wordt.
“ieeraar” in Art.
Be verkiaring in bet Rapport van de Cominissie van Revisie over dit Bescbrijvings 42.
punt wordt gelezen en goedgekeurd.
Be Actuarius geeft kennis, dat Iiij later ecu Voorstel indienen zal in zake bet aaii
nenien tot lidmaten van onze Kerk door Zendelingen.
stiohten van
Het Bp. door den Ring van Dii Toitspan ingezonden en aangekondigd in ,,De Kerk Bet
do gemeenten in
bode’’ (No. 22), (loch niet in Schema opgenoinen. I-let stwhten van de Genieenten van in Rhodesia tot
Rhodesia tot ecu aparten Ring—komt in bebandeling, en is 1mg onder bespreking als eon aparten Ring
bet tijd is voor de Pauze.
Volgens besluit wijdt tie Vergadering de iaatste vijftien minuten van de morgenzit
ting aan gebed oni de leiding des Heeren bij (IC keuze van een Hoog-leeraar heden avond.
van deN.
Na de Pauze wordt de Geloofsbricf van den afgevaardigde van den N.G. Kerk in Groete
fl. Iterk in OV.
den O.V. Staat ingediend en gelezen, waarna Ds .A..T. Maflierbe de gelegenheid heeft de Staat ovorgo
biacht door Ps.
groete zijner Kerk over te brengen.
J. A. Maiherbe,
Hij zegt :—dat bet hem ecu groote eer is de groete zijner Kerk tot de Kerk in de
Kaap Provincie over te brengeii. Hoewel er geen organiselie vereeniging bestaat, zijn
w~ toch een. Wlj besehonwen de Moederkeik als de toonaangevende K erk. Be Kerk
in den O.V. Staat wordt door baar geinspireerd. lIet KerkeIi~k leven in (IC Kerk door
hem vertegenwoordigd heeft ccii iicht—en ook ccii donkere zijde. RU wijst op werk
zaamheden door iiaar ondernomen, alsook oJ) veel dat lot droefheid stenit. Wat zijne
iCeric noodig heeft is niannen. Wijze manneli, oni bet yolk op tijdelijk en goclsdienstig
gebied te leiden.
I)s. .T. C. Truter antwoordt namens ojize Synode.
I-Iij zegt. wij zijn verblijd te
booren dat bet de Kerk in den fl.V.S. goed gaat, dat de zendinggeest toeneemt, en dat
.

-

lidmaten.

Collectio voor het
Magdatena Hills.

.
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er eon verlangen is naar horeeniging van hot yolk. Wij zijn sleehts afdeelingen van ~i-n
en hetzolfde leger. Daar zijn innerlijke zoowel als niterlijke handon, die ons aan elkan
dci’ binden. Hij bidt de Kerk in den O.V.S. Gods rijksten zegen toe.
Do Moderator dankt ook den Brooder voor zijne grooto, on geoft hem onze groete
mode, waar hij naar zijne Kerk terngkeert.
Dc Aetuarius vraagt nu om do Revisie, waarvan hij liedou morgon kennis gegevon
heeft.
Het gevraagde verlof wordt vergund.
Toestomniing gegoven zijnde tot hot torngtrokken van bet hosluit vroogor onder No.
56 van het Rapport van do Synodale Commissio genomen. stolt do Actuarius met Owl.
P. D. dii Toit daarop voor: ,,Wat onder No. 56 van genooind Rapport voorkomt wordo
aangenonion.”
Eon gek w a Ii ficeerd~~idi~eur

Dc Assessor, met don Oud. van Cariiarvoii lioeit hot volgondo Amendomont: ,No.
:50 worde aaugcuoinon met bijvooging (lat iii hot W’othoolc gest clii zullon wordon do

toor.

~voorden ,,bij voorkeur loden onzer Kerk.’’
Do Vergadering neomt hot Amendement aan.
Daarop vindt do aanoekonthodo Conferontie over sir DoiYltRrh C S~jiioJe’’ plauts.

Conferentie over
do Doodtsehe
Synode.

,

.~

—)

-

Do Moderator mat zingen (xez. ~ : 8, waarna do oorsto spwlcor, I )s. I). U. Malan,
nptroodt. Hij sprookt over de Dordtsehe Synodo—lJa IT ((a niculende oorzaken.
Nadat hij gooiiidigd had, wordt (4ez. 55: 1 gozongoit, on is do tw’oede spreker Dr.
B. B. van Rooyen nan hot woord. Ziju ondorworp is—Do Dordtsclio Synodo—Haar
Ii a-ndetingen zn ye.
Nogeens wordi or gozongon. on wel Ps. 99: 1. waarna (10 derdo sprokor, Prof. A.
Moorrees, hot woord voort.
Hot 4)11(1 orw-orp door horn 1)01) a ndel ci is. (10 1 )o ni (se ho Sy nod n—Hare yr nek ten t’oor
Jr Gereforinrerde Keit.
Ann hot oindo danki (10 M odorator al do sprokers. en wordt do (‘oil ferontie gesloton
met hot zi igot vaii Ps. 100: 2.
Afwezig zijii goweost : I )i. C. F. Sehoopors, L. P. .J. Loeliner, Oudd. 1’. van dci’
Morwe, ( N ..J. I-lnvward (laatstgenoomdo drio wogons kianklioi d)
Ds. M T. B.
Smit is afwozi g wogens do kranklioid zijuer cclii genoote.
Ds. A. 1’. Loiiw Ijooft verlof van afwozigheid van liodon avond tot Dinsdag.
I )o ~ei’iha leosl do Icladiiot n lou waa run ( hid. 1’. A. M B H ii Ic hot dan Icgohed doet.
h-’rosunioerd on ondortookoiid op heden don 3lston Octohor.
.

.
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.
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U. S. TN )THA, Moderator.
I). J. PIENAAR, A.zn.
.1. 1’. v. IIEFI{I)EN.
I. F. A. HE VILLIERS.

F:LFIW ZITTIN(I.
I rijdaq,

(Etober, 1919.

Na hot zingou van Ps. 42 : 3, most (10 M odorat or I’s 30 : 7—eu vraa gt dna iii a Us.
J M Hofmeyr bet gohod to doen.
met lie t
Na hem gaan nog oouii go 1)14)0(1015 iii hot goliod your, 0 in doi I II ooro to vragoiu zinh
de zware over de door droogto got oistordo (1001011 vaui oils land to ontferrnen out gonadi glijk nit
.
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kornst to gown.
Do Notulon van do vorige zitting wordoit daarop golezen, goedgoken rd on ondert eo
kond.

r

‘-I.

Eon verzoek wordt gedaan dat do drie toosprakon gistoren geleverd bij gelegenheid
van (10 viering van don voi~jaarclag van do Dordtselie Syiiode door do PnNieatie Com~
missie in druk zuilen worden uitgegeven.
Do Moderator kondigt nan dat do konzo van eon Ifoogieoraar gisteron avond op ~ gekozen
Hr. E. E. van Rooyon gevallen is. Hij hidt horn (~ods biding in doze Inc.
Tevens tot i’rofessor.
wenscht hij 1)r. B. B. Keot die tot opvolgor van Prof. do Vos gekozen is, Oods rijksten
zegen toe.
Eon uitnoodiging ann do loden dci’ Synode voidt oiitvangen van do Z.A .0. Unie ter
bijwoning van cone vorgadering in hot Koffieliiiis.
hot bosehrijvingspunt (No. 22 in (IC Korkbodo van 1 Soptomher hot sticliton van
do geinoenten in Rhodesia tot eon aparten Ring——is ~voor voor do Vergadoring.
Ps. J. N. Geldenlmijs zet zijne toelieliting dmi rviui voort on stolt diiiiriia voor ,De Stiehtingvan den
Synode besluite lint cone nienwe Ring gevornid zal wordeti nuder den naniti van ,De rnh ‘a
a a
flmg ‘. in Buia~ ~yo,’ hcsi i mdc ml dt geirn
(II I ul in no Nib ~l or i~ ~1 i%( I t( 1 En
keldoorn, TJmtali on Lusakas.’’
Pit wordt gesecondeerd door Ps. P. J. do ~iud, Oil, na liorte diseussio door do Ver~
gadering aimgononien.
Ps. .1. N. (4oldenliuijs, ondorsteunt (104)1 Ps.
J~, Kol il, steil daitrop voor ,,Daar
(10 Ring van Bula-wavo oen niouwe Ring is, woribo ann do verte on WI ordigers van do
gemeonton van dien Ring volmacht gegevon (‘Oil I ild(IiJken Voorzit fir on ti~de1ijIcon
Scriba te idezen, die voigens do ciselien der \Vot do oproe~nng.tot lie gowono Vergade
ring zillion doen, en bopalen zuhlen waa.r on wanneer do fling vergadoron zal.’’
Ook dii wordt door do Vergadering goerigokeurd.
T. A. van B]erk stelt nu verder voor : ,.Hot overige doe) van den Ring van Du
Toitspan lint lnjvoeging van do Gorneente Hopetown worde vordoelli in I wee Ringen,
t w.
(a) He Ring van Hopetown insluitendo do geinollIteli flu Toil span, Kiinheriov,
(4 r~ uastad Douglas. Diben 0) ifantshoek, Pioovsliii rg oil lJoj iotowii
(Ii) Do Ring van Warrenton insinitendo ‘be genioenton Warroni in, H lou Boetsap,
Vrijhnrg, Mafeking. Danielskuil, Kurninan. flarklv Wost en Stella.’’
Pit wonit gosecondoord door Ds. A. J. Ohivier.
Ms Motio van Orde sIck Ps. P. (4. J. Moiring met Ps. .T. C. flovueke danrop voor
None Comm issio w-ordo aangestold die (lit vt urstol iwoordoolon en daaroint rent rapport
doon zal nan doze Vergadering.”
Hieriiiodo vereenigt. zieh do Vergadering.
Do Assessor geeft kennis van eon voorstti dat liij later indionon zal in zake hot ann- Verbetoring in
hot Reportorium
viii len vai hot onthrekonde in hot aanbren gun van verhoteringon in hot Ropertori ~ilii Synodale.
Svnodalo.’’
Hp. 32. Hot ye iboelon van onze groote gelne(-nlleli—Ds .J. fi. Ailwrtijn hicht dii be- Verdeeiing van
SC1IT-iJvingspiint too, Oil stob I daarna voor dat hot zal ~vordon aailgenomen.
ooto gem eon
~oseeo]ldeord door Ps. XV. Theron neetid lo Vorgii doritig- bet, na korte diseussie
aaii.
Hp. ‘p3. I lit iioselirijviiig-spnnt. lvordt tei-iiggo rokkoin
.M. ‘l’weo (ii iiner leerareii III 001)0 goiioeiitc- ii (10 l)eIIiililiilg ..(lI’St o’’ of , ,twee— Btnaming ‘‘cers—
,

(1•

.

,

-

.

.

.

,,

(10’’ prohikiiiit

.

Na Iooln-iitmg stelt l)s. P. Wileocks. onilei-slonnd door Dr. II .A. Lainpreeht,
voor:,, I )e SViiode oordeoi( dat ~vaar or inooi- liZ) Ii eel) Ieor~lar ill 00110 geinoonto staan do
Ia ‘i a nibi ~- ..eorst 0 ‘ it ..I weed 0’’ prod i kant all eon zi of ~p d on kort oroli of Ian geron dienst
I ijd Vii ii ZI II ida iii gem I oem ai- in (10 g~’ineom ito, oii n iet I lotoekenel I za I eon ondei~seheid in
rang.”

Na ‘ii so ii ssie. n-a a ia an d eel 11 em on Pr. \ F. •T. v. d. West 1111 i zen, do A ssosso r, Dr. H.
A. J~iiiiipreehI Di. P. l:oshioff, p ,.j~ Pemoil. (hal. M.
1-an Tender, diont (10 Aetua
,
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rius met Ds. J. C. Truter do volgende Motie van Orde in: ,,Deze zaak blijve overstaan
totdat het Rapport van do Reehts Commissie voor do Vergadering komt.”
Ret onder doze Motie van Orde voorgestelde worth dadeIi~k aangenomeii.
“Consuient” wuar
or twee of meer
predikanton n~
cone gemeento

Ann do mdc is nu :—
B~..-h). Toevoeging ann Art. 217 van ,,Waar or reeds eon of moor predikanton in
de gemeente staan za] eon van hen als Consulent mogen optreden.
Bp. 57. In Art. l8~ worde na ,,gemeente” ingevoegd ,,die niet twee of ineer predi
kanten hoeft,’’ eu.
(Bp. 56 is lietzolfde als Bp. 55).
Ret Rapport van do (‘omnlissie van Revisie op Bpp. 55 en 57 betrekking hebbonde
wordt gelezon.
Ds. P. J. Piennar wijst op wat aanleiding gaf tot hot stellen van de vraag onder
Bp. 55.
Do Assessor neemt do plants in van den Moderator the nu voorstelt dat Bp. 57 zal
worden aangenomen.
Dit wordt gesecondeerd door Us. H. P. van der Merwe.
Aan de diseussie die volgt, n emen dccl: Do Actnarius, Di. J. F. Marais, A. McGre
gor, D. Marehand, P. G. J. Meiring, P. Boshoff en Z. J. de Beer.
Ds. P. Boshoff stelt voor, gesecondeerd door Ond. H. P. van Heerden: ,,Bp. 55
worde aangenomen met doze verandering dat in plaats van ,mogen’ zal worden gesteld
,moeten.’ “
Bij de stemming worden beide voorsteflen, en daardoor hot gevraagde under Bp. 55,
met do voorgestelde voratidering, alsook hot gevraagde onder Bp. 57, beslnit der Ver
gadering.
Hot Een1r Rapport ran do Permanente (Yeni in h~sir ran I&visie komt in beliande
-

Hug.

1. Roglement ten aanzien van Huippredikers:
(a) Dc beliandeling lnervai~ wordt na do Pauze voortgezet.
Us. U. G van der Morwe stelt voor : ,, (a.) inide als volgt: ,oen huipprediker kama
aileen zijn eon prothkant of kandidaat tot den H. dienst, en zijne aanstelling zal vaii
permanonteii aard zijn.’
DII wonit gesecondeerd door Ds. J. G. Olivier.
Ann do discussie die volgt nemen dccl: Us. B. U. McDonald, Dr. M. v. d. West
huizen, de Assessor, Dr. H. A. Lamprecht, Dr. B. B. Keet, Di. U. Latogan, J. F.
Montz, en P. K. A1lwrti~n.
Do volgemulo Antendeinenten ;vorden ingediend :—
1. door 1)1. H. \V. Cover en M. Jooste :
(a) Inide :,een hnlpprodiker kan alleen
zij ii eon predi kant of ha iid ida at.’
.

Reglement in
huip-predi-

.,

2. door Dr. M. .1. v. d. \Vestliuizen on Dr. B. B. Root :., Eon liulph’eraar kan alloen
zi~n 0011 predika if of geordetide kauthdaat tot den 11. dietist. zijn aaiistel Hug zal van tij
delis ken aa NI
, oil hi ii vat
t lid tot tij d vernien wd word en.’’
3. door Di. P. Ii. Albei-tijn en A. M. McGregor: ,ile aanbeveling van do (‘omniissie
van Revisie word e a a ngei ion ten.’’
H (‘t laatste A lii(’iidein 01 it wordt met gro do iiioerderliei d van stomninen aaugenonien
(i>) I )e Assessor met I )s. P. P. van Huysteen stelt voor:,, dat wal hior door do Com
niissie van Revisie a a iii iev don word t za 1 w eden a a ngoi I omen.
Ds. A. C. dii ‘l’oit mel Ds. M. S. Danoel Iieeft hot volgende Amuendenient :~TIu1p
predilwrs worden door (len Kericeraad aangest old en zul Ion ~ diens verzoelc. met toe
stem mning vat i doi i It im ~g. geordend ku linen worden
I-let voorstel wordl besitut der Vergadering.
(e) (d) (e) en (1’) w-orden (ladeliJk aangenomen.
(g) wordl naar do. Comnnssie terug vorwezen.
(h) wordt door do Vorgadering aangonomen.
-
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TI. Van het Rapport voor de Vergaderiug wordt uitgosteld toldat tie Commissie
onder Bp. 5 aangesteld, haar Rapport zal indienen.
ITT. Onder dit dccl van hot Rapport voor tie Vergadering, icomen in behandeling :—
Bpp. 91 en 92. Die echter teruggetrokken worden.
Bp. 93. Pit beschrijvingspunt vervalt, aangezien or niemand is on bet toe te lieu
ten.
Bp. 94. wordt teruggetrokken.
Bp. 95. Toevoeging in Art. 178 na bet woord ,,aauvaardt,” van do woorden ,,of zich
wijdt ann eon ander bedrijf, buiten zijne bediening, zooals do handel, of de boerderij,
euz.”
Dud. B. Pienaar stelt bet na toeliebting voor. Pit worth gesecondeerd door Dud.
0. van de Venter, en door de Vergadering verworpen.
Dc volgende Commission, waartoe vroeger besloten ziju, ziju als volgt zamenge~
steld
Unmin/issie over Bcschrijvinyspunt 52: Di. J. 11. Albertijn, W’. J. Theron, B. Dom~
misse, P. J. Perold, K. W. le Roux, B. U. McDonald, en Oudd .A. M. Meyer, B. L. I.
Stals en J. W. Uijs.
(Jomnztsste over verdeeling van den Rinq ran Du Toitspan : Di. J. A. van Blerk, J.
N. Geldenhnijs, P. J. de Vaal, P. J. A. do Villiers. D. Lategan en Oudd. J. J. Smith en
J. U. Ancamp.
Afwezig zijn geweest: Di. A .J. van Wijk, I). J. ~le Vilhiers. en L. P. J. Lochner,
laatstgenoemde wegens kranklieid, en Ondd. J. W. Tiijs, S. S. Grove, J. A. Brink, P.
van der Merwe ,G. N.J. Hayward, en H. J Ranbenheimer, laatstgeuoemde drie wegens
krankheid.
Gedurende doze zitting wordt eon telegram nan Vrijbnrg ontvangen meldende dat
bet good geregend heeft.
Do Scriba best tie Kladnotulen waarna Dud. (4. P. van der Spuy hot dankgebed
doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden (len 3den November. 1919.
D. S. BOTHA, Moderator.
D. J. PTENAAR, A.zn.
J. P. v. HEERDEN.
I. F. A. DE VTLLTERS.
TWAALFDE ZITTTNG.
Afuandag, 3 Yoveinbcr, 1919.
Na hot zingen van Ps. 84: (3, en gebed door Ds. 0. B. A. Gerdener worden do Notu
Ion van do vorigo zitting geresumeerd en onderteekend.
Het Tu’eede Rapport van de Uontnnssie ran ()rde komt icr tafel.
TWEEDE

RAPPORT

van de Commissie van Orde, over stukken door haar ontvangen.
Twa ode Rapport van do Cornrnissic van (Jrdc, over
stukken door haar ontvangen
Uwe Commissio heeft do volgende stukken ontvangell.
I. Eon sehrijven van Us, D. F. Erasmus van Pieter—
nrnntzhurg, Natal, over Christelijke work onder do
loden annoy Kerk in do Politiomaclit.

Dit ko~nt onder Up. Do yoUr do Synode.
2. Eon sohrijvon van den Seriba van den Middel.
Iandsche Ring dci’ Zending Kerk, beheizende zeker
besluit duor gczogdcn Ring genonlen.
Beslotou hot stuk in handen van do Commissie aver
do Zending to stellen.
3. Eon sehrijven van den Seriba Synodi der N.G.
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Iterk iii den 0 V Staat, vragendc 010 a: ~erdore vor—
togoiiwoordiging van (10 ICerk in ilon Vrij Staat 01)
hot Kies Collogie voci’ do kiezing van Professoren voor
(10 Tliool. J~wooksohool.
Pwe Commissio is van oordeol dat (lit stuk gestold
moot ivordon in lialldea vaIl (10 Coniniissio over hot
Theol. Seminarium.
4. Eon sehrijven vat, d on hoer Carol van Wi11c, nit
den gomeonto Boshoff (0.V.S.) vragondo on’ zieh hi]
do gomoento Warronton flail to sluiten.
U we Cen,niissio i,,oo at dat A ppih ant zioli wonde,
moot nanr dcii Kerkoraad van Iloshofi.
o. Eei’ soliri] von ~-a a den I nor T. K. Sni it Ii vail
WiIlo;vi,ioro die ga ala o vOor doti 1-1 core nt ak on w ii,
do toostomni ig vail do Kork vragendo 010 road to
gaan eli zieloi, voor tlci II ocr iii to za.niolen.
Do aanhovool ilig (lw-or (Jo,,,,,, issie is dit st oh to stol—
loll UI Ii andot van do Coni liii 5510 voOr Z i idol i ago’’ on
Oofonaars Exa.mon
0. Eon sohrijvoii van (loll herkeraad ‘-at’ U iehtnoltd
in zako hot work van den Spoorweg Zeild eli ig.
U we Coni tiiissi ho r oolt ann (I t ~o’~~- vet’ ii a a i’ do
Spoor irog Zot id ii, g Con, i ii ssi 0 to io r 0 950’’
7. Eon sob r I] von vail do A lgcnieo lIe Syti ode d or No—
dorIa ndscl to 1-I or Vti rio di Kent it, z a ko Ii a it ‘cci (01 it act
tussohon (lie Kerk on do onzo,
Wonlt aanbovolen dot van wege do hai,det, van
gon,eonsobap die or v rooger Iii ‘sta an I ,oh hon a I sook
vail wogo hot groot aantal st,ido,,tei, die sick nit 1
Afrilca naar Holland hogoven “ni loinito studion al—
(Ia a a voort to zetto I, lvii Ii et ii a i,l nd it, dit st-li r ij von
go’ nail verwol Ic 0111011, 0,, aa II I, ot ye rz, iok out toca it—
thu g vail coil Exemp I aa I’ vail oils A (-La Sy u, ,d i , Oit hit
goregold zen don vail eon Es ci’ Ipla a r vail li (1 ( I flit -joel
0rgaau~ onzor IC oils, zullo,, voldoou.
S. Eon sohirilvon l’a a do flopittatoii voor Correspon—
dentie met Bnitenlandsoho Korkon, nanlons do Synodo

Uitbetaling der
heffingen in go.
val do Ring geene
sitting hoof t.

van do Gorofor,,,oer,lo Korkon in Noderland mode—
dooliag (10(11(10 van do i,itspraak dor Synodo in zako
do voorgostoldo Bijbolvortaling, on vorwijzonde naar
l3ijlago 1 van d1 Act a dior Synodo on van hare nit—
spraak op pag. ~0 van do Aeta ons toogezoiidon.
9. Eon sohiriiveu toot hot iaarliiksell Rapport vail
di- AIg. Soorotaris ‘-all , ,Tho General Presbyterian
Alliance,’’ in sake do aanslniting van 01150 Kork hi]
go noonide ~\l1i antic.
iwo Connoissio n,eoi,t (I at hoo~vo1 wi] gaarno in
(lo’istolijlc Geinoonsohap loot ahlo (.‘hristoli]ko Protos—
tilt it solie C i’iit nt schia.p pea
i I lot a lovon Si] do Synodo
ochiter loot It at’ a a iii eveb ‘a it ieh n-ocr hi] (lose Allian—
tie flat i to sI anton. Zi] lievoolt eohtor aan dat ivat zi]
I n-c root, It on ist i g Ii it g
‘ii xii ot idor No. 7 vail d it Itap—
it von i’g -s Li Id ii eel I - or ook a an dcii Soorotaris vail
go noolinle A lii antic con E sonip Ia ar vail ons Aota
Sv i,ncl
on eon gi-regold weold ij isseli oxoinpi aar van
(ills K ei-khl a (I gezo id en it 1111011 ;v ord i’n
10. Foil solinij vet, vail , ,Tho S. A. Poaee and Arbi—
tratiou, Sooioty’’ toot hot verzoolc eon Doputatie to
inogen Si’ 11(1011 o,ii tIe Sy 11(1(10 tO (‘ to sprohc on over do
kwostie v;i II Gozoi,do \rodes Iloginsolon on do Af—
soliaffing ‘-a,, Mihiua,ro Oefoniiig in Sol,olon.
n-c Co on, is’ i o hi -voel t a all II at a an dit vorzook sal
vol d a an w (lid On ot ft Icr itO In idol ii ho hop al i ng dat val,
wogo (IC liopoikthioid la,) hilton tijd, slooh,ts Coil S~i0—
11(1 xiii gtIioord vo,’doii
I).
I).
4.
I.

S.
.1
p.
V.

I3(fl’HA.
l’IENAAIl,A.zn
VAN’ HEERDEN.
A. lIE V11L1ER5.

I~aalistad,
31 (h-tuber, 1919.

No. 4 ~vordt voor keninsgenng en met dank vnir tie iaitornintie versel,aft naugeno
men.
No. 10. Bus] oWn doze Depnttttie morgen iialiiidda g to 3 U I5’ Sa 111011 met tie a ndere
fleputaties to outvangen.
Daarop W01’dlt hot Raj i1iort met dli uk an ii gel 1(1111(11.
Hp. 96. Do nitbetaling *iei’ Heffingeii in genii ilo Ring goele ziltiuig Ia-eli om an
dere redenen dan die geui()elnd in Art. 22.
Ds. .1~. e. dii I’Iessis lielit. nanueius (lull 1-tiuig van QiteelIstown. 1101 BesoI~rijvings
mint toe.
Hot ~id Vies VDJI do ( ‘OlfltIliSSiO v~in Revisi i’ Ill (1050 WOi’(It gelezell.
Ds. A. B. Cilliers mel 1 )s. H. .T. L. (In ‘l’oit stel t nii your. dat dii advios sal woMen
aangenomeu.
i)s.
H. Radh dl. 011(1 oust en uud door i )s. 1). lb 15111311 hieo C hot vol genilo A ineiide
Illunt:,, Bi~ A ii 22 wi i Ho gevoegd ,il (‘I k.i uid ‘1’ gent 1 w-;i 111111 tI’ Hi ligoii met in ~1 at Janr
vergadet-ell. sullen ii,’ liorlingetu zoo spoedig nuoge1i~k Iiij iloii Rings Qu~it’stor inliol 11111(1
;voi-don, in elk gova I Ii jet ml or dIllu 31 Docen thor.’
Do Vergaderi hg I ueehn I hot A ijuend ouuoi itaa n
JIlL 97. \01’IUel 1 ii (‘11 C’ 00k (1001 oen Ii evoogi loll A uitii I (‘Ui 1)011 (‘veils (I(’l I \( )orzit tel
en don ha 55101’ tO W’( irtl i’ui out] out (‘Okolld
FlaIl r 01’ II WI 111111(1 iS 0111 hot 1 toso h ii jviuI ~! spi ill t ill I o I ehleui verval I Ii et
Up. OS. I lit w-ordl tortiggol rulikeit.
(1~
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Bp. 99. Bij do jaarlijksche opgaven voor do Rings-zittingen vereiseht, te vermijden
dat dezelfde opgaven herhaaldelijk voorkomen.
Dit Beselirijvingspunt vervalt daar or niemand is on hot toe te lichten.
Rp. 100. Veranderiug van de lezing van Art. 74 (5).
Do Vergacierin~ vereenigt zich net hot advies van do Coinmissie van Revisie, die
doze veranderiiig niet nanbevelen kan.
Bpp. 101, 103. Wijziging van Art. 74.
Ret advies van tie Coinmissie van Revisie hierointrent gelezen zijude, worth door do
Vergadering aangenoinen.
Hp. 102. Toevooging Art. 74 (16) van do woorden .,hoeveel IS or in hot aigelopen
jaar door nwe gemeenl e bijgedragon veer (10 1 iiwendigo Zending.’’
Hot advies van do (Jommissie van Revisie is, dat do Impaling op pag. 140, 6 (d) hier
in gextoegzame voorziening maakt.
.Ds. D. .1. Viljoen met Ds. M. Jooste ste]t (Iaarop vow: ,4fleschr:-jvingspimt 102
~vorde aangenoinen.”
Do \Te1.g~ti1ei.jng neeint let vourstel ann.
~i’~ 104. rIloovooging ann Art. 16 (10) e.
Do Cominissie van Revisie ican de toevoegin Itior gevrnagd nicE aanhevelen.
l)s. P
T. lioshoff stelt voor, gesecondoei-d door I)s. D. Bosnian : ,,Hot advies van
do ( ~oinmissie van Itevisie ~vorde aangouonwli.”
Ais Amendeinent diont Ds ..T F. bEla met )nd I). ( Rossonw liet volgende in
.1-Let 1Joschrijvings~)nnt ;vorde an iig nolnen.
Do Vorg~idoring bosi nit hot ~unrsteI nan te nenien.
Hp. 105. Vera A (Art. 20)
(a) on (Ii) Hot advies va ii do (ommissie van R evisie, the hot iner govraagde aan
hevoelt, wordt door do Vergadering aangonoinen.
(c) ,,Art. 40 ~vordo goselirapt.’’
Na toelichting door i)s. P. K. Albertijn ~vordt dii: ook goodgekourd.
Hp. 106. A i’t. 205 wordo goro cord, on nit Art. 20G wordeit weggonolnen do woorden
~ gel regen ha i idoi mni ng.
I )o Coininisslo van Revisie advisoert dat diE zal goselnedeti.
I tierinode yore Ii”t zich do Vorgadoring.
To, tuft! koiii t nn 1/cl Rapport ran de ( ~oin in isxic ore, he! flu u’clijles Form nih-i.

Wijziging van
Art. 74.
Toevoeging aan
Art. 74 (16).

-
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.
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Verandering van
Vorm A.

RAPPORT

van do Commisste voor bet Huwelijks Formuijer.
Aaii (to H .E. ~loderotoi-, Syitodi,
Hoog-Eerw. Floor,
T;’i’o (Yonimissie aangosn-td on’ rapport to ,loon over
mon w- I-[uwolijks-Forntnlier, is ondor bet diep
Imosof “alt do lioogo aohtimig die onze Koric flog nltijd
1101-It Vool- Oiizo nude Forinulieroii,
i-lot Edt dat zij
tte~ t tOots Vail 0011w-nit I el lii.’” doorgost aal I, Oil (IL VP 05
dat lint vrooin gomnood vail (10 nude Loden ii, onzo
lot-k kait wordoit golcwetst, cii tevens godaehtig dat
ohize Sv,iode (Ion I eorarefl vrijhoid geeft so~ninige ziht—
smiedon gelijic ook in hot Doops—Forinulier uit to laten,
colt

zoo is owe (ommissie van govoolon dat do tijd niet
goIcoiav,t 15 0111 aan 0011 iiio’tw Formulior to denlcen.
Met verst’Ituldigdo lioogaehting,
Noomen wij ons uwe dienstw. Dienaars,
on Hi’s, in don Heore,
.J. F. I3OTH1~,
C’. Ii. I1ADLOFF’,
E, F. VAN ROOYEN.
I). (i.3IALAN.
H .J. L. DU TOIT.
Kaapstn1l, 23 Oct., 1919.
(hid. ~a” I-I ahtovor en Ds, \1 . L. do Villiors.

-

Ond. H. T. do Vililors met Ds. M. L. do Villiers stilt vow’: dat dit Rapport zal
worden aangonomen.
Ak Moijo van ()rdo stolt Dr. H .A. Lanipreelit met T)s
T. Wasserfall voor:
,,Hot Rapport worde imar dozelfde Commissio torng vorwezon.’’
-

Huwelijks For
muiier.
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Do Vergadering

vorwerpt

do Motie van Ordo, waarna Di. P. (1 .J. Meiring en W.

C. Malan bet volgendo als Amondenient indionoiH ,,Ter’vi~1 do Synodo verklaart ons
togenwoordig Formuller to willen bohondon, laat zij do looraars der Kerk VP11 (lit nicu
we Formulier dos vorkiozonde to gebruiken.”
Echo disdussie volgt, waaraan deolnenon do Actuarius, Di. M.~L. de Villiors, P. j.
do Vaal, A. M. McGregor, do Assessor, en Oud J. A. L. do W’aal.
Na do Pauzo wordt do bosproking van hot Rapport van do Cominissie over hot
Huwolijks.Formulior voortgezot door Ds. iVI. L. End, do Assessor, Dr. H. A. Lamp
roeht, Di. A. B. (5ilIiers, E. 0. Maihorbe, J. P. Wollinter, 0. F. C. van Lingen, B.
Donirnisse, (3 .J. du PIossi~, A. J. Peplor, en Oudd. F .A. Venter. H~. J. van Ponder,
N. J. A. Broslor on H. B. Rothman.
Ondor do diseussio komon tor tafel: Eon twoede Aiiiendornent door den Assessor en
Oud. J. A. Droyer : ,,De aanbovoling van den Rand der Kerken in zake hot Huwolijks
Fonmulior wordo nangenomen, met invooging van do letters N.N. gelijk in hot ondo For
mulior, achtor hot woord ,,brnid,’’ ook antwonrd .ja’ aehter do oerste vraag, pag. 4 en
aehtor do woorden .,bruidogoin,’’ ,,brnid,’ pag. 3, on voor do woordon ,,bokond gij’’
pag. 4, on met woglating van don voizin, bogimiende mo! do woordon ,,en gelijk wij allen
hoden in bruiloftsklooding, onz.’’ ann hot 0111(10 van bet gohed
Eon Derdo Aniondomont door Di. (1. J. dim Plossis on B .A. Spies: ,,Do Synodo
bonoonmo cone Coinmissio met opdracht on hot IIinve1i~ks-Fornmnlier voor onzo Kerk
nauwkonrig to ondorzookon, awn Gods wroord to I ootsoii, en ~vijzigingon ann to brongon,
waardoor gonoomd stuk moor in ovoroenstemming zal worden gebraclit iiiet do oischon van
onzon tijd, zullondo zij op do volgendo Vergadering rapport (loon.’’
Eon Vierde Amendemont door Ds.A. B. Cilliors on Oud. P. U. du Toit : ,,Daar do
Kork als Kork mu geono vorandering van ho! Iluwolijks.Forinulior gevraagd heft, on
hot nude Formulior op ( ods W’oord gogrond is~ losluito do Synodo Mi bet oude to blij

von.”
Eon Vijfdo Arnondomont door Dr. B. B. Root on Us. F. X. Roomo : ,,Het Huwelijks
Formulior met do voorgostoldo vorandoringou ~vorde torug vorwezen naar den Band den
Korken met do aanbevoling, dat samenwerking g(zocIit worde mot do andore (Jorefor
mnoorde Korkon van Z .Afrika, die Of) eonzelfdon groiidslag dor be1i~dems staan, ton emdo do noodige verandor gon nan to brongon.

Jlott \oortel ~vordt door do Vergadoring aungononion.
HetReportorium
Synodaic.

l)o Assessor stolt liii voor gosecondeerd door Us. C. H. Badloff
Do Vergadoning
bosluito in hot l{oportorium Synodalo hot onthrokonde nan to vullon in do noodige vor
hoteringen, 011 drago di! work, mot tijdolijko opheffing of voorbijgaan van Art. 103 (a)
oiizer Eorkolijko Wotion en Bopalingon nan don Actuarius op togon redolijko vergoe
(1mg door do Korkoka ni 0 ir-( ‘omninisslo to bcoordeolon
Hot voorstol is unit voor do Vorgadering als hot tijd is om to adjourneeron.
leduronde doze Zit ting ziju Tologramnmoii ontvangen van Moltono, Middolburg on
.Tamostown ilal hot op ‘~ ~ hiii tson gorogond hooft
Af~vozig zijit gewoost : I H .J. U. Honk. S do ~i1liors, P. J. A. do Vililors, H. S.
Pretorins, .T. 0. NVehor, M. p• ft. Sinit. A ..J. ()Iivior, .1. F. Marais, P. B. Ackenmaun,
I). J. do Villiors. 0. I). lii rpo( l[. P. M. SIe~vi (krank), On Oudd. P. W. le Ron; J.
\V. I’ijs. A. .1. vat tlor Morwo tkrnnk), 0. N. .1. hayward (krank).
)iid. U. .T. ( ‘olvi leoli vor]ii norgon muir Inns lorug to keenon.
Afwezig wogeis kraiklwid zijn goweest : 1)1. M. S. Daneel, B. J. B. Feenstra, P. J.
\ilp en, on Oud I. .T. M. ( ‘ flu it, H. .1. flanhon I iei flier, on P. U. von H Tnlleken.
Na lot lezon dor 1~ lad notti Ion word! lid thu kgohed door Ds. .1. A. Bevens gedaan.
U orosunioord on onderl eekond 01) lioden don 4don November. 1919.
D. S. BOTHA.
D. J. PTENAAR, A.zn.
J. P. v. HEERDEN.
1. F. A. DE VILLTERS.
S.,,

.

.
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DERTIENDE ZITTING.
D~nsdag, 4 November, 1919.
Ps. 130: 3 wordt gezongen, wa ama Us. E. G. i~ia1herbe het gebed doet.
Dc Scriba leest de Notulen van de vorige Zittkg, die, goedgekeurd zijndc, onder
teekend worden.
Ret Voorstel vait den Assessor in zake bet Repertorium Synodale is weer voor de
Vergadering.
Ds. F. X. Roome, ondersteund door Ds. Z. J. de Beer client bet vo igende Amen
dement in: ,,Dit werk blijve in handen van den Zaakgelastigde, en in (lien noodig roepe
hij do huip in van den Aeftarins of iemand anders met eene vergoeding door de Kerke
kantoor Commissie te beoordeelen.”
Do Vergadering neemt het Amendement nan.
Het Rapport van de Commissie aangesteld orci’ Beselirijvingspwntcn 32 tot 37—bet
Afrikaanseh als Kerktaal—js nan de orde.
RAPPORT
van de Commissie in zake het Afrikaansch
Ann den Hfl. Moderator en loden van do Synode
to Ttaapstad vergadord, October en November, 1919.

3. Dorhalvo orkenne do Synede het Afrikaanseh
naast hot Nederlandseh als officioobe taal der Kork en
~vol met doze aanbevoling : —

Uwe Comnussio heoft do ocr to rapporteeron, dat
xij, iii govolge do opdracht van do Synodo, vergaderd
hoeft om do besehrijvingspunten en petities in verband
niet bet gebrnik van hot Afrikaanseh als kerktaal to
besprokon on to ov erwegen.

(a) Dat hot dnidelijk meet wordon verstaan dat
goon Kcrkoraad verplieht is hot Afrikaansch abs han
soitnal in to voeron.

Nadat hot gevoolon voor en togen grondig overwo
gen is goworden, is xii tot hot vo Igend bosluit goko
mcli, ‘vanrin, unar haar oordeol, reeht gedaan zal “-or
(loll nan do ovortniging vail boido voor— en tegonstan
(lois van hot A frikaansch in ouzo Kork
1. Aangezioii do howogi ig ten gunsto van hot Afri—
knaiiseh als sehrijftaal reeds zooveel i’eld gewonnen
hoof t, do taal door hot Parlement en door de Synodon
van do Zustorkcrken in do andore Provinoiën der Unie
als offleioole tani nnast hot Nodorlandsch wordt or
kend, on zolfs in onzo ICork hii ivijzo- van uitzondoring
als kansoltanl of a.ndorszins ivordt gebrnikt en aan—
gozion or loerstoolen voor hot Afrilinanseli in oonige
univorsitoiten van ens land tot stand gebracht zijn
on hot ondorwijs in do oponbaro seholon ook in (lie tanl
gogoven werdt zoo is flue Commissio van oordeel dat
do ICerk verstandig zou handelon door met doze be—
weging rokoning to houdon on dat or do Synodo ii lots
anders rost dan, voordat hot to laat inoebt hlijkon to
ziin, inedo to worken oni do reolite ii ohti Jig veer dozo
beivogmg to vorzekeron.
2. Waar or door velen nog govreesd ~vordt dat hot
Afrikaanseh niet sierlijk en vorlioven gonoog sal sun
daar is un-c Commissio van oordoel dat hot Afri—
kaaiLsol, zieli n-el bent tot vorhovonheid van iiitdrnk—
king, en bet feit dat or beerstoelen in 1mb Afrikaansch
nan do universiteiten sin, waarborg is veer do ont
wikkeling hiervan, alsmodo veer eonstemmigheid aan—
gaande (loll algemoon heseliaafden vorm van die tad.

Cli) Wnar mcmi ertee genogen is zich van hot Afri—
kaamtseh als kansoltaal to bedienon, bevobo do Synode
tomi sterksto nan, dat zulks met groote voorziehtigheid
zal gesoh iedon en dat ‘non rokoning zal moeten lieu—
don meet do goveobons van rob ouden van dagen on
andoren die ertegen gekant sun, zolfs ab vermen zii
eon a’ inderhoid in do gonioonte. Uive Comniissio is
van oordeel dat mon in dozen zich langzaani moot
hanston ton oimide vordooldheid in do gemeenten to
veiniijdon
Ten slotto boveolt uwe Commissio hot volgonde veer
stel dee Svnodo ter everwoging aan —,,Waar do or
konde oflioieebe taal van onze Kork do Nedorlandseho
is, daar spreekt do Synodo hot abs blare mooning nit
dat danronder do Afrikaansehe taabvormn naast do
Nederbandseho begropen wordt~ Bet gébruik van hot
Afrikaanseh aN kanseltani wordt aaa hot oordool van
olken TCerkoraad overgebaten met do sterko aanbeve—
Ii jig dat or reli 0111 Jig gehoudon moot ivorden mob do
gevoolens van a! Ic-li die om-togen gokant zi~n, zelfs in—
d ion xii eoii miii udorhoid in (10 gemoente vormon, opdat
or goon aa,istoot gegoven worde.’’
Voorts boveolt uwe Cemmissie aan dat, indien dit
voorstol bosluit der Synode wordt, haar rapport met
bet hecluit nail do versohullende Kerkeradon sal toe—
gezomlon worden, ten elude die biehanien in kernus
to stollon van do drangredonen ivolko de Synode be—
wegon hoimben em tot (lit hesluit to komon -
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~Vat bet heselirijviigspunt aangnande do vertaling
vail den iijbei in hot Afrikuajiseli betreft, is uw Corn—
music van govoelen dat hot goon nut zat hebben aN
(10 Svnode zieli i hot algoiileeu ten gumiste vail zoo—
danigo vertal lug zal verI~1au-eix. Doze zaalc is reeds
0111 len loll oil gi u-on lea (100 r do 11 n tut-lit- cii 1111 ton
al idsehe I ijhel geiioot sob a p op a and rang van a ndero
gorefonl000rde horken in do role. I )e Synode luceft
zieh albeit to venlclaren wa itneer bet do vraag 1-an hot
Kerlcelijk gebrul ([Cs Illjl,els Iletrelt. Ten einde ccli—
tel mode to wonton tot do dcgelijke bowerking vail
doze i-orste vertaliig ties Bijbels in lieu Afnilcaallseh,
bovoelt awe Connnissie ann, dat iii antwoord op hot
vtrzoek van den Seriba tier Counmissie voor do Bijbel—
vertaliiig vail do VnijstaatseheSynode, vortegenwoor—
digers zimlien ~vorcleii bioiioeiiid 0111 01) die Comniissie
te thenen.
Hot Afrikaanseh
als Korktnal.

Ia hot ventrouwen dat hive Commissie aan lzaar
updradht voldaaii heoft,
Naniei

)vij

0111,

A.
ii [et Vi )0lbe[1Oli d

B

U;v dw. dienaren,
F. LOIJW, Convener.
.1. PIENAAR.

F. ix. ROOME.
P. A. M. BRINK.
S. S. GROVE.
1). J. VILJOEN.
(1. F]. I1IJDMAN

M. .1.
~t0t

viomhiebind

v. d. WESTHTJIZEN.
P. VAN DER MERWE.
13. B. KEET (Scriba).

Ret worth gelezen door don Scriba dier Commisslo, Dr. B. B. ICed, die (1aarna,
gesecondeerd door Ds. I).J. ‘Viljoen hot Voorstel in bet Rapport voorkornende doet:
,Waar do erkeude off cicele thai van ouze Kerk do Nederduitselie is, daar spreekt do
Synode lIlt :ils 141110 ineoiiii~g iii L, dat da aroinfor 410 Afri kaanselw taaivorm naast do
Nederlandsebe 1 egrepen wordt . Ret gobru 1k van hot Afrikaansch al s Kanseltaal worth
an ii hot: oordeel v;i Ii oh kei 1 Keikera ad overgel at (‘ii. met do sterke a anbeveling dat er
rokeuiu g gola lildI ii 110 let W’( )fl Ion niet (I 0 g’ev e bus va i all en die or tegen geka.nt zijn
zelfs in dion z ij eel i e itil d erIle id 111 (I 0 gemeei ito V 4011 len, opdat or goon aanstoot gegeven
worde.’’
1k Son ha vraagt- eli ont vangt vei-lof 011! (Ic vei’zoelcselirittcii bij Item ingekomen,
ii tot den ho of ~‘ii 11111(41141 (I an rva ii, aa ii do \erg;I (10 il Ii g VOl H’ to I (‘gg’oIl. Ret blij kt dat or
Voi-zookschini it eli I ~‘geui do I IlVoernig VaIl ltei A fiilca tiiisrli iii olize Kook, ontvang-en zijn
viii -I ( genlool I I Oil niet 11071 nan mt cokeui ii gen.
Er vi iid t ~11 (‘(‘110 brood Vol’rigO (1 iSO U 5510 flI aa Is, ‘iv; U) hi an d eel nonien : 1)1. I). 0.
Malan, 11. P. van der Morwe, 1). J. ‘Viijoeui, (1. 11. A. ( k’rdener. on ( )udd
\~. L. do
XThaI, •T. XV. Tlijs, (4. P. van der Spuy, C. J. van dor Motive, en ( van \Vijk.
Eon Ainoiidoment w’ordt door Owl. (1. 1’. van doi’ Spnv met Oiid. C .J. van dex
Merw-e H god ioi id: I )o Sy ole orkexit (lilt Cl 001! st 100111 \‘( 4(1! zoowel al togen de Air!
ha au selw I aal I s~ (In hull) henri. z ij gm~d dat A fnikaa n s~ Ii op do K an sels gebruik kan
word (‘11 waa r or ge~ I 11111)0 erlioid, wl is ook niet (10 loeran m I ogon is.,,
Na do Pan ze versellfl uioi do Deputaties. (lie vorlot verkregon Ii 01)1)011 do Vergade—
ring 110(1011 n amli iddi g ha r grocto to brougen en oo to sprekon
≥adat z ij diiuir den Sc Ii mt ann don Moderator voo rgostol Ii zij ii, 9) roekt Ds. 13. 5. II.
0111 (‘It lIflIflOIlS hot I?ii/,s’c/t cu Iii( i/cut. B iJbci cnnot.~ch up.
Na 110111 S~ roekt (10 FArW’. I). 11. 1 lodges. iiauitouis (IOU Road dci Et’aflij. A(’I’ke?I—
in Ii ci Ito upsch C Sc/I icirdu ,ivl.
llij wordt govolgd door domi Ed. T. T~. Sehireiuier. (lie lIflThOflS ulo Z.A . JJaiiqli rids
A //ui ut ic eon woord tot (10 \orgadoring rieht.
1)aarop SI )reekt Mov. .[oli nston 11;iiilOHS do I ion icr’s (f/iris! (lijic .l[a tiglu cid.c I ‘or
‘.

, ,

Deputaties door
do Synodo out
vangen.

-

-

C(’ii 1ff 1149.

Do Iaatsl o spiokor is I )r. Fois;’i Ii, die liali tells hot Z.A . T7irdcs on .4 rh i/ratio (Ic
noot sellal) hot WOl rd voert
Do Moderator thin hI Ill (10 verse liii bud0 I )(‘j 411 in ties Voor ha a r I (‘gen\voordiglieid,
Ii a to woord en vi Ill wan nO (‘eli ng van hot work ‘1 or Ned. (1 onel. Kook en blare goode won
sohioui n )( >1’ do IC (‘1k. :tlsook V( 401’ wat zij 0115 114 (‘(‘god (‘(‘1(1 Ii ebhoui van hare verselnilende
werkza a ni liedoi i . XV ij dau thou I od voor hot ~( 10(10. dat~ zij in ohs Ia uid doon.
Voorts
vorlil a a of hiij onzo lit ndi n g I og~ iovor a lie znst or Kerkemi eli oind I gt nuot do bode, d at do
liefd e vauu I 111-i sins oiis aller hart vervUl Ion iii ag.
-

-
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fle Aetuarius geeft nu Jwrtelijks in bet. Engelseh terug wet bet autwooM van den
Moderator ann de yersehiilende Deputatles was.
Voordat zij heengaan ztngt de Vergadering lint Ps. 134: 3 toe.
Tenigkeerende tot do gewone werkzaamheden, doet I)s. p. 0. J. Melting, gesecon
deerd door Us. 0. B. A. Gerdener, namens di’ Algemeonc Zcnding Commissie bet vol
gende voorstel: ,,De Synode besluite nan do 3lrnleratnur op to dragon bij de Regeeriug
3erbiedlglijk nan to dringeu em In geval, volgens bet Vretlestractaat, de elgeudommen
Get Duitsehe Zeiidinggenootsehappen getrauxporteerd worden op Curatoren, tot zooda
nige to doen aaustellen, die personen, die Yroogor hot bestier diet cigendommen in henden hadden, of op personen door ze nan do hand gegeven.”
flit worth dadeijk door de Vergadering aangenonien.
Do discussle over do Afrikaansche Tna) wordt voortgezet door Dr. 1~i. J. van Jet
Westhuizen, Di. W. J. du Tot:, A. B. Cililers, en Oudd. J. A. Dreyer, P. D. du Toit,
D. S. du Toit.
Ben Tweede Amendement wordt ingedieñd door Ps. (5. II. Radloff en Oud. S. W.
N. Ylok :—,,De -Synode ten voile bewust van cone sterke begeerte wider eon root g~
docile van one volt tot het invoeren van bet Afritaansch ale offleleele teal dot Kerk
op gelljken voet met Nederlandsch, wit dat men ‘net do grootste voorzlchtlgheid zal
handelen, zoodat or gene storing of ontevredenheid in cenige gemeente worde vet
wekt. Zij mat hot Gus nan do diseretie van elken leeraar, met zijn Kerkeraad om In
doze zoo gewlchtlge mat to doen watt meest strekken zal tot cer van den }leere Jezus
Chiistns en tot opbouwing van Zijno Kerk. 1)e Synode wil echter dat wear de pro
diking in hot Afrikaansch gescliledt het Jezen van do 1-leilige Sehrlft nit do Staten-vet
tailing ml blijven, zooals tot hiortoe, en Ge gatisehe Liturgie zal woMen gehouden in
ik taal ;vaaraan hot voor- en nok bet tegenwoorelig geslacht gewend is.”
Len Perle Ameinlement door Us. J. S. Murray met (Hid. P. 8. Malan luidt
,,i)e Synode gevoelt dat do beweging void wiut otu hot Afiikaausch ale mede-officleele
taut van 0117k Kork, d.wz. ale tpa-l van den Kausel. behijdenisschriften, en BIJbel te
erkennen, maar geevoelt tevens dat, voora-1 titet bet oog op bet verzet In somnilge
deelen tern hot Afrikaansch, zi] op hare teg~nawoordigo Vergadering niot tot de voile
offieleele erkenning ovorgaan kan. Zij wit noeletulis geeiiszhis verbinderen, dat er ook
in bet Afrikaanseh ittag gepredikt woMen, waar do plaatselijko Kerkeraad zults vet
kiest, en dat or ook stnkkeu in one Keric Orgaan zithlen niogen opgenomen worden.”
Afwezig zijn geweest Dj. P. J. do Vittles eta ()ndd. P. II’. Ic Itoux, S. S. Grove.
Wegens krankheid waren niet tegonwoordig 1)1. P. j. Viljoen, 5. 0. Olivier, if. P.
11. Steyn, en Oudil. .T. 31. C. Purr, G N.J. Hayward, T. F. l)reyer, FL S. Ranbon
helmer.
Oudd. U. L 0. Huijealnen, S. A. L. do Want, P. C. (‘illie, en W. Archer hebben
~~rlof om T)onderdag avond, on Ond. 14. A. N. flassoti mu Vrijdag avond naar huts
tom-tag to keeren.
Dc Kiaduotulen golezen zljnde wordt bet dankgebed (loot Us. C. Muller gedaan.
Geresumeerd on onderteekend op heden den 5den November, 1919.
U. S. BOTHA, Moderator.
S. P. v. REERDEN.
1. F. A. PB VILLTBRS.
P. 5. PIENAAR, A.zu.
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VEERTIENDE ZIPTING.
Woensdag, 5 November, 1919.

Zending

-

Dog.

Na het zingen van Ps. 86: 5 worth Us. G. D. du Toit gevraagd het gebed te doen.
Dc Notulen van do vorige Zitting worden geresuineerd den onderteekend.
Doze (lag is afgezonderd tot een Synodalon Zendillg-Dag.
I-let onderwerp voor den morgen is
,,Onze Zendingvelden.”
Do Voorzittei’ heet de Broeders, die spreken znllen, oil ook alien, die opgekomen
zijn, welkom, en best daarna nit Gods Woord, Ps. 67.
Dc eerste spreker is Us. J. A. Retief. Zijn onderwerp is: Nyasaland.
Nadat deze Broeder gesproken heeft worth Gezang. 154~. 2 gezongen, en gaan twee
broeders in bet gebed voor.
Vervolgens spreekt Ds. J. Reyneke over 1fashoualand.
Dc Vergadering zingt daarop Gez. 154: 3.
Do (ionic Spreker is Ds. W. A. Malherbe, the over de Soeda4i spreekt.
Weer wordt or nu gezongen, en wel Gez. 155: 3.
Na doze Broeders, Zendelingen, spreken nog Ds. A. 0. dn Toit, A. McGregor, Dr.
~V. P. Steenkamp, Di. D. P. van Huyssteen, J. C. Reyneke, en J. 0. Steytier.
Nadat Dr. W. P. Steenkamp kennis gegevon bad van een Voorstel, dat lnj later
indienen zal, worth do rnorgenzitting gesboten met bet zingen van Gez. 149 : 5.
Na do Paiize worth een sclirijven ontvangen van (IC Secretarisse van den Vrouwen
Zending Bond, de Vergadoring dankende voor Telegram ontvangen, en linar Gods
zegen toebiddende.
Do ~-oorzitter laat zingen Ps. 72: 6, en leest Mat. 9: 35-38.
Ret eerste onderwerp voor do namiddagzitting is: Traagstnk!cen in verband met
de 13 in nenla misc/ic Zending.
Dc spreker is Ferw. J. P. do Villiers.
Na zijn toespraak en nadat Gez. O~:Sgezongen was, worth de Vergadering toe
gesproken door Ds.A. M. Hofmeyr. Ret onderwerp door Inni bebandeld is: Inborn’
linq (Iccstelijke :trheidcrs.

Do Vergadering zingt nn weer Gez. 147: 2.
Do dorde spreker is Ds. 0. L. van Reerde, (lie tot onderwerp heeft : hoe de jcngd
voor de Zending te winneu.
Ondd. I-I. Ii. Rotlinian en D. C. mis, en Di. (1. J. du Plessis, 0. B. A. Gerdener,
J. S. Mnrray en P. J. Perold spreken aan h~t eiiido elk eon kort woord, waarop de
Voorzitter den dank tier Nergadering toebrengt nail de broedors, (lie bet woord hebben
gevoord, en zune blijdschap to kennen geeft, dat wij bet voorreeht liadden dew broe
dors nit do Zendingvelden vandaag in ons inidden te zion en to hooren.
Afwezig zijn geweest : Di. P. J. Pienaar en J. P. van Hnyssteen.
Do voigonde broedors waren door krankheid verinnderd tie Vergadering bij to
wonen : Di. P. J. Vii joen, M. S. Daneel. Jan F. Marais, Fl. P. M. Steyn, J. 0. Olivier,
enondd. 0. Bergh, 0. N. J. Hayward, P. F. meyer.
Ond. p. .1. Buys lieeft veriof naar hnis terng te keoren.
Do Kiadnotnien gelezen zijnde doet Ds. P. B .Aekerniann bet dankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op liedon dcii Gdon November, 191-9.
U. S. BOTHA. Moderator.
1). .1. PIENAAR, A.zu.
-

.1. 1’. v. 11EERI)EN.
1. F. A. OF] \TJf2J~J1~lW

i’)
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VIJFTTENDE ZITTIN(+.
IJonderdag, U Novembor, 1919
Gez. 2: 1 wordt gezongen, en bet gebed wordt gedaan door Oud. XVI. U. van Ton
der.
I)o Notulen van de vorige Zitting gelezen, en goedgekeurd zijnde, worden onder
teekeud.
\TerIof wordt gegeven aan Oud. B. B. Matthee 0111 Vrijdag avond naar huis terug te
keeren.
Ps. A. A. van Schalkwijk vraagt en ont.vangt verlof om Bp. 99 weer voor de Ver
gadering te brengen, daar Inj, toen bet Bp. voor do Vergadering was, en als vervallen
beselionwd word, niet tegenwoordig kon zijn.
Ds. J. (5. Reyneke geeft kennis van eon Voorstel dat hij later indienen zal in ver
band met de Binnenlandsohe Zending.
Eon Onbestreden Motie door Ds. D. J. Viljoen mu do kiezing van den Federalen
Raad. alsook van do Synodale Commissie vroeg in do volgende week te doen plaatsnn
itil, wordt aangenomen.
Voor de Vergadering is nog bet Voorstel van do (Sommissie in zake do Afrikaan
sehe TaaI.
Nog eon Amendement wordt ingediend door den Scriha met Oud. F. J. van der
Merwe, luidende als volgt: ,,Terwijl do Synode do hegeerte van velen om het Afrikaan
sob unast hot Noderlandseli als officieele t.aal der Ktfrk in to voeren, billi1kt en eerbie
digt, is zij editor van oordeel dat, met bet ong op bet stork gevoelen dat or nog daarte
gem bestaat, zooals on. gebleken is nit do verzooksehrilton Nj liaar ingediend, de go
bode zaak tot do volgende Synodale Vergadering thent uitgesteid to worden, en dat in
tussen do TKerkeraden en Ringen gevraagd zullen w-orden Imar to overwegen en zich
daarover nit to spreken.”
Ann do discnssie, die voortgezet wordt, nemen Mccl: Ondd .A. J. Pienaar, A.
Krige, C. J. Loiter, M. J. Jonker, P. van der 3lerwe, P. S. Marais, en Di. A. J. Pepler,
W. F. Louw. P. do Waal, C. H. Stulting, F K. Roome, do Seriba, D F. van der Merwe,
on P. J. do Vaal
Na de I’auze sproken over bet Voorstel, tint nog voor do Vergadering is, Di. 0. L
van Heerde, D. Lategan, M. L. do Villiers. do Assessor, Ds. P. 0 .J. Meiring en
Oudd. T. C. Goosen, H. J. Heiman, F. A. Venter, I). S. Malan, H. 1’. van Heerden, J.
C. Dreyer.
Hot volgende Amondement wordt door Ds. P. 0 ..T. Meiring en Oud. W. J. van
der Merwe ingediend : ,,Het Voorstel van do Conimissie wordo aangenomen, met weg
lating van hot eerste dccl.’’
Afwezig zijn gewoest Oudd. P. W. Ic Roux, N. S. Grove, T. F. Dreyer. 0. N. J. Hay
ward, en Di. M. S. DaneeL J. P. vaji Huystoen. H. 1’. M. Stevu. laatstgenoemde vijf
-

wegens krankheid.
Oud. .1. C. Potgioter ontvarig~ verlof om Loden avond, en Oud. J. P .J. Louw om
inorgon avoud unar huis terug to keeron.
Be Seriba best do Kiadnotulen, waarna Oud. J. W’. W. flok bet dankgebed doet.
Geresumeord en onderteekend 01) heden den ‘Non November, 1919.

D. S. BOTHA, Moderator.
D. J. PIENAAR, .A.zn.
J. P. v. HEFDRDEN.
I. P. A. 1)N ~ IT2LIERS.

44
ZESTIENDE ZITTING.
Frifr/ag, 7 Xorcmher, 1919.

Na bet zingen Vail Gez. 153: 4 en gebed door Ds. A. M. McGregor worden tie
Notulen van tie vorige Zitting gelezen, goedgekeurd en onderteekenci.
Do Moderator geelt 1111 autwoord op (10 vraag 1101)1 gisteren door den tweeden Pre
dikant van Stelienboseb gedaan in zalce tie wettigheid of bet Afrikaanscb naast bet Ne
derlaudsc’b ais officieele taal onzer Kerk erkend en gebruikt ban worden.
Hij zegt ,dat do Synode naar zijn oordeei even mm reebt beeft to liesluiten dat
eene andere taal dan tie Nederduitsehe (of tie Nt’derlaniisehe) tie ofliejeele taal tier Kerk
zal zijn, aN zij beeft om te beslmten dat tie regeerimigsvormn in do Ordonnantie om
sehreven, en tie Beiijdenis-schriften in tie Ordounantie gem)emd, to veranderen.
Als
zoo jets zon doen, zonden ontevrcdene leiieii der herb (lie zich op ecu gerechtsbof
beroepen gewis door bet gerecbtsbof in bet geh~k gesfeld en als do wettige eigenareu
van de eigendornmen tier Keric worden ci’keiul
I hi ar hot. Afri bin nscii eeiit er, niet cone
a ii dere faa I dan hot Necleri ai Idseb 15, doch v nm et ~3 i
id erei V( ~ri n van dezel ide aal ge
boudon wordt, zoo is liet hem met tliiidei~k dat bet I iii wet t ig zoo zijn bet Afrikaanseb
iiaast bet Nederl a ndse ii a Is de offic ieele taa I d er Re rk I
erken I iei 1 ei i to gebrtnken.
~eemiit 111(111 ecliter in aanmerki ng dat bet Afii baa miseli 10 50111 lIngo opziciiten zeer vei’ ver
sehilt van tie bail van den Flollandsehen Bijhei. van tie Gezangen. van tie Belijdenis
Seiiri Hen en van do Form nh own onzer l~.erk, ii van tie I aai tot Ii ier1 oe op onze icanseis
g-elirnikt. dan is bet hem )ok niet duidel Uk d:i 4 he erken iii ug emi bet g-ehrniken van het
Afrikaajistli aN off el ole taal tler’Kcrk weilig zon ziju. l)aar lilt twijfelaehtig is zon
itch lIcter z~ ii ice htsgei cord a tivies Iii en Iver i I 0’ w imil (‘Ii vo( ad a I mon over cleze zaa k
tot ecu bcsiissing koint.’’
I )e A etn a ii us, ond ersten mid door I is. F). .T 1 e I .Mare hand. Ii lent ecu Mono van
ni e iii: ,.l Ian r tie gevoelen 5 over tie za a Ic on ill ‘P I cii and e] ii g zeer nil 0011 loopend ziju, en
bet toeb zoo wenschei ijk is dat men ni iii ol mit (‘em’ tot (ensI em) md g~mei d za I geraken wortie
(Ic geheel e za a Ic, en 00k Ii et i nwi ni ten vami reel I sgcicerd a ti vies, zoo nodi g. terug verwe
zen un ar (le ( ‘out nussi e I er verdere overwegi 1mg mIle! I iij voegi ii g vami (10 na mUCh vail tie
~oorsie1iers (‘ii Secomidamitemi v;in tie verseinliende Auiiemnlemmien lou.’’
Do \ergadering nceint tic Motie van Orde niet nan.
I Ic disc’nssie over lid \oors{el imi zakc do A hiicaanseitt’ 41111 worth voortg-ozct door:
Di. (I. F.
F’auislinan, (1. J. lingo, J. S. Mnm’niv. .1. II. Ilorak .A. (1. dii Toit. P. J. A.
tic Viii! ers, A. K, Lou w—, cmi I I iidd P. Bosm I iii 1l.~ I .J A. I uesl eu, K. •T. van tier Merwe.
Ii it ii sseiien b ant I er I a id (en verzoelc van I) i.
P. SI oei ika III p en Ds. 5. P
Ft ii IC;)(’ ~3 at (II I IN ted ers wit i’ ii ;i 1)1(411 Of) tie I ijsl v iii sprekt is stan ii, I’ll II 111111 reebt zul len
a izien tint d zaaic 3111 ge lit tog- I esproken is.
11 icranmi Iieloven sommmiige leden dem’ Xergadermg he zuliemi voidoen.
Na lie I ‘a ii ze xv irden Telegramm en ontva im gcu i vail ( ‘a run rvt ill .Mum’ rayshu rg. Kena rdt omi I iritsl ttwmi Ii at bet i tp (lie u laatscn gi ‘t(i w’regen I ii eel
Eon Moth van I Irde door Ds. 5. (ic Vii hers ci I lad. N
Bresler : ,,Dc Svnoclo
in aanmucrki ig neniende (10 miioeili~kbeden verbunden lUll) (P11 defimiitiej bcsliiit. omtreni
dew zaak on del I egen wo rd I ge omn shi mid ighed en. ha I e hot bij do besp reking, ‘ ‘ wordt
(ilIdei i~ic vorworpen.
I )aa run zet Ds .A. F. Louw zijn hespreki ng van hot Voorstol voor tie Vorgaclering,
voort.
Hij wordi gevolgd door Di. P. L. Lonw, Dr. H. A. Lamproeht. 0. F. (‘: van Lin
gen. E. Dommisse. I) ..J. S. Malan, A J. van W’ijk, en Ontid. P. Vorster, W. 13. dii
Toit, P. C’. Cillie, on E. .J. .T. van tier fmomsL
Na ropiiek door Di’. B. B. Keet gaat do ~ergadernig tot stemming over.
Vooraf
wou.den cle eerste, tweedo, on vijide Amnendenicnten
tcruggetrokken, waardoor het
•.,

.

-

(‘.

.

.

.

.

*15

mt t weotlo Amen
ticmnent WOldt.
Do nitsiag (icr stemming is dat bet Voorstel naligenonien w-ortlt met 199 stemmen
or voor, en 74 stemmen or tegen terwiji hot twootlo Aiiioiidemont 96 stemnmen op zicli
vereenigt. en hot cerste 25 stommen.
I/ct Rapport va a do (~onzm 18810 over d(’ 1 t-rdceliiuj ran den Ring va-n [hi Toitspan is voor do Vorgadering.
Ainendenieiit van I )s. .1. N. i~1 n rrav, bet corste, on dat vu ii ileit Neriba,

RAPPORT
van

de Commissie tot Verdeeling van de Ring van Du Toitspan.

11w Comniissio wonsoht do volgende aanliovoiing to
ilooti ,,Do overhlijvendo gomoonteii van do Ring van
I hi Toitspan worden vordeeld in twee afzondoriijko
Ringon als volgt —

~hem-nde nan oiiw opdraoht voldaan to liobbon,
Oclilill W

3

OUS,

Met ye rsehnidigde aeliting,

1. Do Ring van Du Toilipan met do gomeenten:
Dii Toitspan, TCi,nheriey,
Griquastad,
Douglas,
Daniciskuil. Ohiiantshoek en Barkl3- West—lodental
1S49.

T~
I .N.
D.
P. .1.

VAN BLERIC.
GELDENHUJJS.
AUC’AMP.
DR VAAL.

2. 1 )e R jut 1-an Warriuton met do gerneenten
Warrentnii, Klein Boetsap, Vrijhurg, - Mafohing.
Delien, Kuininaii, SteIla—ledentol 11:31.

.1 .-.J.S MITT-I.
1). LATEGAN (SerUm).

oi won II goodgokourd en met. ti~i uk aa ii gouiouiien
intl s \vord I a a H do I trod ika nt on en On’] eel iii goit vortogvnwoo rligors van de Bin
geui tot do si wltt 1 ug ~vaarvan titans bosloton is. vol utnielit vomiconci om tijdons deze Ver
gad itt 1 ig o~ w sa inc ii kouu 1st Ii In idon I en cii ni o, ‘a a r do else lien dci wet, zich tot wottige
~ot-gadomi tigen to constiti iooion out Amid oiia ron en (‘nun inissWui Ic kiozen on to lionoomon
I )it geldt VUOP don Hi ig vu n Iliulawavo tot do stuIit nug wa;t ryan door doze Vergado
u-in g bosioteii is.
Rosioton dat do Vorgadoming Dinstiag na uniddag, eorstk. to bail drio ure zal begin
11011 0111 to nor nre bet 1)OrtIVt van do Svnode to mt en uloniout, out dan to half vijf nrc tot
do ~verkzaanihodeui tomug to kooron
Af~vezig zijn goweost : Do Predd. vaut Ijuittata. itiohook XVost, Stoytleiville, do Nien
we I\orl( (Iaatstgonoonido tine wegons krankheid
out do OwN. van Bmedasdorp. Prins
U In it Pin %k t I ‘mkt I hem g T ping Ion ~t ‘.tlm ilk uu I mt di (1 uat%t genrn mdt drie ;~ e
gen s k rankheid)
T)o (bud. Va m~ Ci uital i lioott verh f omit Man uid ag uua at liii is torn g to Icooron.
I )o K I tinot U ion golozon zij nde, nomon t woo I toed ors an ii hot dim nkgobod (Tool, on
wti edt eu o( k goda nkt voor do nnlde rogons dio geva lion zij ml.
oresmi in oomd on ondeit cohen (I ()~ lietlon ilon I (Id on Novoui thor, 1!) 19.
,

.

,

1). N. I IOTI-LA, Modorator.
I). .J. PJENAAfl, A.zii.
.1. P. v. HKEIII)EN.
I. F’. A. i)EVIJ1LTIj]RN.

mieiing vail

Dutoitspim.
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ZEVENTIENDE ZITTING.
Jlaandag, 10 November, 1919.
Do Moderator mat zingen Ps. 68: 10, en vraagt Oud. F. J. van dor Men~o cm hot
gebed to doen.
Do Notulen van do vorige Zitting, geresumeerd zijnde, worden onderteekend.
Do Vertahing van
den Bijbei in bet
Afriliaanseh.

Commissie voor
do Bijbehvertahing
hit Afrikatlnseh.

Be Predikant van Alexandria, Us. H. A Hanokom, vorschijnt voor hot eerst ter Ver
gadoring, en noemt zijno plaats in.
Voor de Vergadoring is hot tweede dccl van hot Rapport van do (Dommissie in zako
do Afrikaanschce taal, dat handolt over (a) do vortaling van den Bijbol, (ii) hot bonoe
mon van twee vertegonwoordigors door onze Kork.
Na besproking door Us. A. B. Chillers, do Assessor, Di. C. H. Radloff, C. B. Kotne,
J. C. Reynoke, A. F. Louw, U. Lategan, stelt Ds. J. C. Reyiioko met Ds. G. B. A. (icrdonor voor: ,,Bp. 35—Do Synode verkiaro zieli ton gunste van den Bijbol in hot Afri
kaansch—worde aangonomon.”
Do Vorgadering noemt dit Voorstol met groote nieerderhoid van stemmon aan.
Met hot oog op (b). Het benoernen van twee vortogcnwoordigei~s door onzo Kork—
wordt, nadat dit punt besproken is door Di. P. C. .T. 3leiriiig, J. F. Meutz, L. M. Kriol,
J. F. Botha, P. B. Ackermann, C. H. Radloff, door Ds. P. 0. J. 3ioiring met Ds. J. F.
Botha voorgesteld: ,,00 Synode stollo cone Coiuiuissie aan, die in sameuworking met der~
gclijko ConnnissWn door de Synodon der Gefedereordo Kerken cii do Synodon der Gorof.
en dor Hon. Kerken aangosteld, hot vortalen van den Bijbol in Afrikaanseh in naam
der Kork zal doen geselneden, volgons beginselen die door doze gezarnenlijko Commis
sie zullon worden goedgekourd, met dien verstande dat do (‘onimissie van tijd tot tijd
van haar werk ann do Synodo zal rapportoeren.”
Dit wordt met algemoono stommen aangenomcn.
Na goodkouring vail do aanbovoling van de Commissie, ,dat hot eersto godoelte van
haar rapport godrukt, on eon exemplaar aan elkon Korkoraad vorzondon zal worden,’
is hot rapport afgohandeld en daarmcde ook Bosehrijvingspunton 32 tot 37.
Hot Eerstc Rapport van do Recftts-Commissic is voor do Vorgadering.
EERSTE RAPPORT
van de Rechts Commissie.
Uwo Cominissie hoof t do ocr ‘t volgonde te rappor
tooron ovo, do zahon door do H. Iiorw. Vorgadoriiig
hoar haar verwezoil:

No 20 vga hot 11apport van dint ,Scriba den .1/ge—
Synodaic Comm issie, in zak den hoc, .1 4.

litre 0.0

vu a .Viekcrk.
Uwo C’oni niissio adviscert dat, aangozion hot do
Svnodo ton enroll gokomon is dat (IC hoer J A. van
Niokork, aigozetto Zondoling o,’zer ICerk, in vorsehil—
lendo genioenton golden beef t ingoxamold bij loden
0115cr Kork, dio bijdragon gavon omlor den iiidruk
dat hij sulks deed in vorband met omize Kork, or in
oils IC erkelijk Orgaan koniiisgeving sal gosehiieden, ce’
offekte dat gonoomdo porsoon, an herhaaldo vruchto
loose pogingen aangowond to hiohboii, zich goheel van
ouzo Kenk hoeft losgornaakt.
No f30 vu a II etz cifile Rappo it, im zak,’ do rookIe,,

cm voorrecktcn mit I zdmat en, die nit parochiem van
do cone naar pa soch ii It Dan con under dci C efedereem—
de Ec rk em verb uizcn

Uwo Commissie is van oordeel, dat ivat door den
Federalon Raad aanbevolen wordt (zio Bijlage 17, pag.
van do Handelmgon vail den Ilaad in zijno Ver—
gadering vail 0 Maart, 1919), han worden goedge
hound t .w. dat loden vail con of nicer don ge-fodo—
roorde ICorkon, die nit paroehiun van do cone naar
paroohit-n van con antler dior Korkon vorliuizon, niet
door hun vroegonen Korkeraad boarbeid zullen nor—
don.
En (Tat 1,ioraan hot vo]gondo worde govoegd
,iiiet bohoorlijhe orkenning vail hot hdmaatsehap vail
hot rokkene loden, en do ontzegging van Kerkolijhe
voorroehton in goval van ovortrcding.’’

o

Reid, riji~ ott/spit n I 41) re a 1, et Schema van Werk.
zaumb eden, in zak c K ,.‘rkciijkc in zegening Dam ‘I

Hnwclsjk.
Uwo Commissie boycoTt aan dat bet Bosluit geilorneli
in 1890 (Aeta Synodi XVII, pag. 83), au antwoord
gegoven sal wonden, toen al. op do vraag: ,,Ver
oisohon Fiuwolijhsbevestigingon, voltrokken door we
reldlijko Huwelijhsbevestigers, nog do Kerkelijke in.

I.
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zogoning, om Kerkolijk erkond to wordon?” hot vol.
gondo door do Synode aangonomon word :,,Als ant
woord
ordo vorwezon Irnar Art. ]i3 (8). Thans
Art• 19 (7) onzer Korkelijko Wotton en Bepalingen,
waaruit gonoegzaarn blijkt, dat do Ned. Geref. Kerk
ofsehoon hot huwelfjk do or Burgerlijko Huwelijks Be
amblen bevestigd, niet voor onwettig houdendo—do
Korkolijko Inzegening van bet Huwelijk voor hors
oigeno loden noodzakelijk aeht,”

Bcsch-i’ijvingspunt 51 (a) tam ‘t Schema.
Met verwijzing naar Art. 20 (d), acht do Commissio
do afsehriiten ann ,,aaugekomene’’ en .,vortrokkene’’
Iidinateu noodig.
D. J. PIENAAR, A~zn.
H. A. LAMPRECHT.
H. P. VAN DER MERWE.
P. VAN H. TULLEKEN.
B. J. J. VAN DER HORST.
S. C. ERLANK.
W. S. JOUBERT.
P. J. LB H. MARCHAND, Soriba.

Bosch-ru cm qspztmt 47 ram ‘ t Sch erna.
Op do vraag rakonde Art. 386 in dit Beselirijvings
punt vervat is ‘t amtwoord uwer Commissie onthon
nond.

1. No. 20 van bet Rapport van den Seriba tier Synodale Commissie. Aanzoek van
den heer J. A. van Niekerk, em in zijn ambt als Zencleling onzer Kerk hersteid te wor
den.
Ret advies van do Rechtseommissie wortit aangenomen, en den Seriba wordt opge
dragen aan tie Regeering kennis te geven dat do beer van Niekerk niet langer ecu Zende
ling onzer Kerk is, zijnde hij als zoodanig afgezet.
2.No. 60 van betzelfde Rapport—Grensbepalingen tusselien Gefedereerde Kerken.
Dc Vergadering vereenigt zieli met hot oordeel van tie Reehts-Commissie iner uitge
sproken.
3. Bp. 40. Hnwelijken jaren geleden Burgerlijk voltrokken.
Dr. H. A. Lamprecht met den Scriba client als Voorstel in: ,,Het advies tier Reelits
Conimissie worde aangenomen.”
Daarop komen do volgende Amendementen ter tafel:
(a) Van Ds. H, WT. Geyer en Oud. P .A.M. Brink: ,,De Vergadering keure goed
het advies van do Reclits-Commissie, maar besliute I evens, dat er op volvoering daarvan
niet aangedrongen zal woMen, in bet geval van die leden, die hun huwelijk niet Ker
kelijk liebben laten inzegenen, van wege onistaudiglieden waarover zij geen beheer hadden.”
(b) Van Ds. A. A. van Schaikwijk en I)s. J. A. v. Z. Viljoen: ,,In zake Bp. 40
besluite deze Vergadering mits dezen hare vorige bepalingen in deze te herroepen, en
late bet aan tie discretie van elken Kerkeraad over om to beslissen in welke gevalien tie
Kerkelijke inzegening van bet Huwelijk te eisehen.”
(c) Van Ds. W. C. Malan en Ds. J. S. Dreyer: ,,Het worde nan de Kerkeraden
opgedrageit tie leden tier Gemeente te wijzen op (IC noodzakeli3klieid van tie Kerkelijke
inzegenig van bet T-IuweIi~k. (loch hiet woi’de aaii bet oONhO(’I van den Kt9’kei’ilad gelaten

Aanzoek van 3.
van Niokerk.

A.

Gronsbepalingen
tussohen gefede
roordo Kerken.
Huwolij ken Bur—
gerlijk volt r ok—
ken.

om in bepaalde gevallen nnar bevind van zaken to handelen.
(d) Van Ds .J. (‘. Reyneke en Dud. 0. Bergh: .,De aaiibeveling van tie Comnussie
worde aangenomen met deze wijziging : in tie plaats vail ,noodzakelijk’ komen de woor

deix zeer wenschelijk.’
Ret eerste Amendenient wordt besluit tier Vergadering.
1. Hp. 47. Art. 386, door Ring of Rin~s-Conimissie.
ilet advies van tie Rechts-Commis~ie bier wordt aangenomen.
5. Hp. 51 (a). Afscltriften van .,aangekoineue’’ en ,,vertrokkene’’ lidinaten.
Ds. P. J. J. Boshoff, ondersteund door 1)s. P. 0 ..J. Meiring, stelt voor: ,,Het
Rapport van tie Reehts-Connnissie worde aangenomen met weglatiug van wat er om
trent tie ,vertrokkene’ gezegd wordt.’’
Ds. .T. (1~ Reyneke met Ds. S. P. Malherbe heeft bet volgende Amendement: ,,Het
advies viui tie Reehts-Conimissie worde aangenomen.”
Dc Vorgadering neernt bet \ oorstcl ann.
1-Jiorniede is bet Derste Rapport van do Reehts-Coinmissie afgehandeld,
-

Ophoffing vaix
eeno ontzetting
door den Ring.
Afschriften van
‘Aangekomeno”
on”vortrokkene’
ma ten.
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Vermeerdering
der Studenten
noodzakelijk.

~e?raadvlandB.

‘Per tafol komt un hot Rapport der Guru iorc;i ran hot Theologisek Sominajium.
Hierhij wonit gelezen hot Rapport van de (]oii,mii~ic oror hot Titcol. Scuthza4inm.
Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, worden voor Kennisgoving aaugenornon.
No. 7. Do noodzakelijkhoid dat hot aantal st udenten nan OilS Seminarium vet
.i
,
111001(101 ~ zal fl 01(1(11.
Besloten dat do Scriba door middol van eon sehrijven in hot Kerkelijk Orgaan, als
ook ann do Voorzitters on Secretarissen van do Christ. Stud. en Christ. Strovers. Ver
eerngingon do zaal~ voor do aandaeht dot Kerk zal brengon.
No. aangoinoodigd
8. Do aanheveling
do Commissie
over hottoThool.
dat do stn
donten
zullon van
worden
oin meet gebruilc
inaken Seunnarnim
van do golegenheid
hun
•

,

aangebodon 0111 hot to lando den graad vait S.D. to bohalon, wordt goodgokonrd.
No. 9. Met hot oog op wat ondor dit hootd gezogd wordt geeft Ds.A. F. Lonw
Financiecle Toestand van het
Theol Sem.

konnis van eon Voorstel dat hij later indienen zal.
No. 10. Do Fiuancieo]e Toostand.
Do Actuarms mot Ds. (x. E. Rndman hoelt do volgondo Motto van Ordo:,,Dozo
Vorgadoring wijzo do zaalc van do vormoordoring van do Fondson van hot Theol. Semi
narium torug naar (10 Comniissio ovor hot Thool. Seininau-mm, out do zaak andormaal to
overwogen, en planiton

flUll (10

hand to geveit. waardoor (lit

ZOU

kunnon gosehieden.’

Dit draagt do goodkouring dot Vorgadoring wog.
Nos. 11, 12, 13. 14. worden voor lconnisgovingaangenoiuon.
No. 45. Eon sehrijvon van Dr .J. H. (Iroyvonstoin in zalco hot tookonnen van don
graad van B.I).—is urng ondor diseussio als hot I ijd is om to adjournooron.
Afwozig zijn goweest do Predd. vail Prieska, Veitlorstad, Middolbnrg, Umtata,
Albortinia.. Loxton. BarMy West. Ladismith, on do Oudd. van Darling, Bredasdorp,
Wijnborg. Kruisvalloi. Prins Albert. Piketborg, Hopofiold, Stoytlorville. laatstgonoem
do tweo wegens krankhoid.

Do Ondd. van Walorford en Koniglia

on

do Pt-ed. van Moltono hebbon verlof

0111

niorg-en. Dinsdag Avond naar Inns torug to kooron
Do Kiadnotulen wordon gelezen, waarna Ds. W. J. Tlioroui hot dankgebod doet.
Gerosunteord en ondortoekend 01) hoden don elfden November, 1919.
,

D. S. BOTHA, i\iodorator.
D. J. PIENAAR, A.zn.
J. P. v. HEERDEN.
I. F. A. DEVILLIERS.

ACHT’nENI)E ZITTING.
T)insdaq. ii Norcmlwr. 1919.
Na hot zingon van fez. 77: 1, on gehod

dooj

( )nd. ‘l.A. Drover, wordon do Notn

Ion van (10 vorigo Zitting geresuinoord on oiidert ookond.
Do Prod, van 3larvdalo ontvaiigt vorlof om liodeut, eu do Prod. van Adelaido en
flu d van Kb ug Wi! I in in sto Wil Inn lnorgOui ii :u ni Ii ni s lent g to kooron
Do Vorgadorhu g ga it over ft t ~]e sum oust el I iii g vaju do Synod nb Comnu ssw.
Do Seriba I egt n tOt (10 nail out dot Br edors. (lie (1(5 t do vorsehil lou do Itin gouu a] s
I od 011 (1 or Svnodal 0 ( 1oiuini 55w voorged ra gei I z flu.
Do Vorgadoriuig kenrt dozo nam 011 good. zoodal do f4i~ui 0(1(1 Ic (~o;n in is.~ic niu nls
.

Loden van do
Svnodaie Coin
niissie.

volgt saiuiengosteld is:—
Do Loden van do Modora.tuur on nit uh-ii Rim, i-a mu Iwo pxlad : Priniaril : Ds. F. X
Roome out (hid. Eerw. B. Pionaar Soon 11(11 : T is. 1). ( Malan on find. .1. M. Durr.
Thnq tan 7’,i1I~aqh : Pri;narii : Ds. H. P. van (br Merwo on find. C. P. Kloppers
Secumidi : Ds. C. J. Hugo eiu (Hid ..l. F. ( ~loeto.
.
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J?inq ton f4irelle,,jq,,, : Pr/mar/i: Ps. .T. C. TriiteI~ en Dud. H. P. Uijs ; Scoundi
)s. I~. A. Spies
Dud .J• S. dii Toil.
Ring va ii Graaff-keiiief : J’rimarji : J)s.A. F. Louw en Dud-Oud. J. P. Joubert
Seen ii di: 1)s. i~. Is.. A llnttijii cii Dud. P. 1). tlii Toi t..
Rin~~ rn n .llbaiiie : I’i’ii;iarij : 1)s. Il. FJ. Rudnian en Dud. 1-I. P. van Heerden;
U di: 1)5. .1. 11. 1-1 oimevr en Dud .J. 1). NeT.
Ring tail 1?cau fort : I’riinari : Us. . 1W. II ofnievr en Dud. P. van der Merwe;
Seiundi I)s. 1W. S. l)aiieel cii Dud. W
JouberL
king bit Georqe : Prima iii : Ps. P. .T. le B . 1iareliand en Owl. J. Rauhenheimer;
Seen 11(1 i I)s. •T. A. Beveis en Dud. .T. C. Ureyer
Ring ran I{nrgersdoip: Primarii: U~. .T. F’ . Marais en Dud. 14. Jonbert; Secundi:
l)s. TI. W. ( ~ever en Dud. E. .1. .T. van dci Hors[.
Rim, ra;i Paarl : J’rniiarii : Us. P. 0 .J. Meiring en Oud. W. U. ~iu Toit ; Seminal:
I )r. M . .1. van dei ~Vesthuizen en ( )ud .1\.. .T. Smuts.
I?iiq ran ( ‘oleslierq : J’ijii,~~,,’ii : Us. S. P. 1lailieihe en Oud. P. 1]. Marais Secundi
lIp. H. A. Laiiipieelit cii Dud. P. S. dii Toil.
Ring rai’ i)it ‘l’oilspan : Fri tiaru : Us
. ( ~eld nhiips en (hid. P. S. Vorster
Seen in/i : Us. (‘. .T. ( ~ro1,1er en Dud. .T. W. TJijs.
Rinq ran (Tlan william : Priniarli : DS. C. W. Albeit en Dud. P. Nieuwondt ; Seen ii.
di: Us. •T. A. v. Z. Vii joen en Dud. E. Stals.
Ring ran Queeiu~1oirn : Priniani: Us .A. H. Naiide en Dud. P. J. G. do Vos Visser
Sceun di : Us. P. P. Stroehel en Dud. 1W. .1. Hattiiigli.
Ring ran Stellenhosek Friiiiarii : US. P
J. Iloslioff en Dud. P. A. 1W. Brink
See,, liii : Us. A. B. ( ‘illiers en Dud. P. .1. Carinus.
Ring ran flritsto,rn : Prin,a,ii : Us. P. .J. dii rp()1( en Dud. S. S. Grove ; Seoundi
I)s. .J. A. v. Z. Ic Ronx en Dud. C. .T. van Reiisburg.
Rug ra ii ~l’arren1on : Priniarii : Us. P. .T. Perold en ( )nd. H. .J. Heymans ; Seoun.
(1/: Ps. A. .J. Dlivjer cii Dud. H. H. J. van Ponder.
Ring to ii Rub icaqo : Fri niarii : Us. P. de Wani Eksteen en Oud. A. G. Hefer
Seeundi : Us. II. J Kioppers en Dud. U. C. TJijs.
Daarna vindt de kiezing plaats van de Federalen Rand.
Ann de orde is weer No. 15 van het Rapport der Curatoren v’in het Theol. Semina.
(1~j

Geiezen worden Bijiage A en 13 van geiu)eilid Rapport, alsook wat onder No. 7 van
bet Rapport van tie ( ‘omuinssie over bet Pheoi . Seuii narium voorkomt.
Na toeiiciiting door ecu lid van het Cura torium van Theol. Seminarium, en door
ecu lid v~ui de Cominissie over bet Theol. Seiiiiimariinii wordt bet volgende Voorstel door
den Aetuarius met den Assessor ingediend : ,,Flet Rapport van de Commissie over den
B.]). graad (Bijiage B) met de aanhevelingen worde nangenomen, met de duidelijke
erstandhouding dat ann degenen. die zoodanigen graad hebben behaald, geene vrijstel
ling zal worden vergund van eenig dccl van den vier jarigen eursus ann het Theol.
Seuiinariuni. lIe verdere regeling der geheeie zaak worde nan de Curatoren en Profes.
soreu opgedragen.”
ilierover spreken Di. J. F. BoUrn, D. Lategan, J. C. Reyneke, L. 1W. Kriel, H. P.
van dci Merwe, A. 1W. McGregor, 1). G. Malan, P. 0. J. Meiring, en Dr. B. B. Keet.
F)en tweede Voorstel wordt iugediend door UI. L. 1W Kriel en J. C. Reyneke: ,,De
Synode spreke iiiits (lezen hare danlcbaarheid nit voor (IC schilcking getroffen met de
l’niversiteit van Stelleiihoseli in zake den B.D. grand, en steile eene Commissie nan die
nainens onze Kerk hij genoemde Universiteit aandringen zal oni de noodige stappen to
doen 0111 studenten of predikanten, die in bezit zijn van den B.U. grand (insluitende
,

ecu grand in de Letteren en Philosophic) van genoemde Universiteit of andere erkende
Uninrsiteiten of Theol. Kweekschoien, de gelegenheid Ic geven om zegge vijf jaren na
ver1~rijgiig van (lien grand. op ecu proefsehrift to promoveeren.”

IDe B. ID. graad.

5Q
Een Motie van Orde door Di. D. Lategan en F. X. Roome wordt nu aangenomen.
Bij de stemming wordt het Voois~ ~1 tan den Actuarius en den Assessor door de
Vergadering goedgekeurd, en fret Voorstel van Di. L. M. Knot en J. C. Reyneke ver
worpen.
her;
No. 16. Ret betreurd heengaan van den bog Geacbten Professor J. I. Marais—
~iarais.
wordt voorgelezen terwiji de leden den Vergadering opstaan.
Fomulier voor do
No. 17. 1. Een Formulien ten gebruike bij de bevestiging van boogleeraren aan
ons Seminarium.
Dc aanbeveling van de Commissie over bet Tlieol. Seminarium, dat er zulk een For
mulier zal zijn, wordt goedgekeurd.
vertegenwoordi2. Vertegenwoordigi~g van de Kerken in Transvaal en O.V. Staat op het Kies
~an Tsa~. Collegie (Art. 132 a).
StaatopkiesOolDit wordt aangenomen.
10gb.
Ds. P. J. J. Boshoff geeft kennis dat hij om Revisie zal vragen van het besluit zoo
even onder (2) genomen.
biermede is fret Rapport den Curatoren van bet Theol. Seminarium afgehandeld.
Ter tafel komt nu fret Rapport van de Commissie tot het afnernen van liet Exarnen
ran Candida ten tot den Heiligen Dienst, dat dadelijk met dank aangenomen wordt.
GowijzigedSoheOvergaande tot de behandeling van het Cowljzl,qd Schema voor liet Exam en van
(Yandidaten tot den Heiligen Dienst (Acta Synode XXIII. p11g. 92) wordt ook gelezen
con Memorandum door de Professoren.
Na cone bespreking, waaraan vele leden deelnemen dieiit Dr. B. B. Keet onder
steund door Us. D. 0. van der Merwe het volgende Voorstel in: ,,De Synode besluite
dat dit Rapport~ ~~1s geheel onveranderd wordeaangenomen, aismede dat in verband
met bet Gewijzigd Schema punten 1, 2, (1) a, (3), (4), (5), (6), en 3 zullen worden
aangenomen, en met betrekking tot 2 (1) b do aankoudiging doze boofdstukken niet twec
(zie Art. 160) maar wel cenc maand door do betrokkene (‘ommissie in overleg niet de
Professoren dier vakken, voor bet afnemen van hot examen geselueden moot.’’
Dit Voorstel door de Vergadering aangenomen.
Naar aanleiding van 2 (2) b wordt besloten dat voor bet Nieuwe Testament golden
zal wat zoo even voor bet Oude Testament besloten is.
Voorts wordt do aanbeveling van de Commissie over bet Tbeol. Seminarium, dat de
Encyclopedic als yak in bet leerplan zal worden opgenomen, goedgekeurd; zoo ook wat
doze Commissie aanbeveelt in verband met do tijdsbepaling voor bet wetenscbappelijk
gedeelte van bet Examen.
Verder wordt de laatste zinsuede in par. 3 onder AlenioraNdnm (1001’ do Profcsso
rem: ,,de keuze van de boofdstukken moet aan de betrokkene Hoog~eeraron worde gela
ten” door de Vergadering goedgekeurd.
Hot Admissie
Ter tafel komt nu bet Rapport van de Conuni~sie roor hot Admz.csic Examen tot hot
Exarnen tot hot Titcol. Seminarinin, dat gelezen, goedgekeurd, en met dank aangenomen wordt.
eo sem.
Dc Vergadering gaat daarna over tot do behandeling van bet Supplemcntair Rap
.

port van Etc Cm missie voor liet Admissie Era in en.
1. Art. 139 leze als volgt: ,,Niemand zal a1~ student knnneii worden ingeschreven,
enz.”
Dit wordt aangenomen.
2. Art. 140 wonde door bet volgende vervangon :,, Om tot bet Admissie Examen toe
gelaten te worden, enz.”
Op Voorstel van Ds. A. F. Louw met Oud. B. Lourens wordt dit goedgekeurd.
Een verder Voorstel door Di. 0. L. van Heerde en A .J. Olivier luidende als voigt:
,,Na bet luisteren naar de bezwaren geopperd tegen No. 2 van bet Supplementair Rap
port van de Commissie voor bet Admissie Examen, draagt deze Vergadening bet aan ge
melde Commissie op om onder 2 voorziening te maken ‘mon pei-sonen, die niet in staat
waren eon eursus atm eeue Universiteit te volgen,” wordt verworpen.

/
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3. Wijzigingen in Art. 142.
Wat bier voorgesteld wordt draagt de goedkeuring der Vergadering weg.
Hierinede is het Rapport afgehandcld en de Vergadering brengt haren dank aan de
Commissie.
Dc uitslag der stemming van leden van den Federalen Raad wordt gelezen.
Ret liiijkt dat met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zijn: Di. D. S.
Botha, P. 0. J. Meiring, H. P. van der Merwe, en D. J. Pienaar.
Daar er 14 leden benoodigd zijn wordt er ccix dubbeital gevormd bestaande nit de 20
namen dergenen die naast de gekozenen op de lUst voorkomen.
Aan de Orde is bet T7orsiag van do Centralo Commissic voor Huipbohoovende Jo21geUngon.
Nos. 1, 2, 3, 5 worden voor kennisgeving aangenomen.
No. 4. Jaarlijkscbe Collecte Huip. B. Jongelingen, en Saldo van bet belegde bedrag.
Besloten worth: a.,~ ,Art. 72 worde geselirapt,” en b. ,,bet batig saldo van bet be
legde bedrag met de restitutie gelden, die nog van tijd tot tijd zullen inkomen worde
belegd. en de rente ervan voor Hulpbehoevende Studenten gebruikt onder beheer van de
Curatoren en Professoren. c. Ook Art. 74: 22 (g) to sehrappen.
Het Rapport aigehandeld zijnde brengt de Vergadering haren dank aan die Corn
missie, en bij name nan den Pred. van Durbanville.
Afwezig zijn geweest de Oudd. van Darling, Robertson. Krnisvallei, Hopefield, en
de Pred. van Ladismith, laatstgenoemde twee *egens krankbeid.
Bij den aanvang van dcxc Zitting xnaakt (Ic Moderator melding van bet heengaan
van bet eenigst kindje van den Pred. vail Barkly West, en vraagt den Broeder die bet ge
bed doet daarbij nan de beproefde onders te denken.
Dc Scriba leest de K]adnotulen, waarna Oud. E .J.J. van der Horst bet dankge
bed doet..
Geresnnieerd en onderteekend 01) beden dcii l2den November, 1919.

Hulpbohoovendo
Jongehugen.

D. S. BOTHA, Moderator.
D. J. PIENAAIt, A.zn.
J. P. v. HEERDEN.
I. F. A. DE VILLIERS.

NEGENTJENDE ZITTING.
Woonsdag, 12 November, 1919.
Na bet zingen van Ocx. 52: 9, wordt bet gebed door den Actuarius gedaan.
Dc Notulen van de vorige Zitting geresumeerd zijnde, worcien onderteekend.
Daar dcxc de 28ste dag is sedert de opening der Synode be&uit de Vergadering, met
eenpnnge stentinen, dat Art. 83, laatste voizin, waardoor bepaald wordt, dat de duur
der Vergadering 28 dagen zal zijn, beschouwd zai worden als gesuspendeerd te zijn.
Zij gnat nu over tot bet Brooder/ijic Ondorhoid. Ret onderwerp is: Do Kork.
Vooraf leest- de Voorzitter Job. 15: 1-16.
Ds. P. 0 ..T. Meiriug spreekt over: De Arbeiders in do Kerk.
FlU wordt gevolgd door Ds. J. C. Reyneke.
Nadat dcxc broeders gesproken hebben, mat de Voorzitter zingen Sex. 52: 8.
Ds. D. Bosnian spreekt nu over: Do invloed van do Kerk.
Na hem spreekt l)s. A. B. Cilliers; waarop de Vergadering Sex. 77: 4 zingt en
eenige broeders in bet gebed voor gaan.
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Ps. A. M. McGregor spreekt vervolgens over: Do (I craven voor do Kork.
Na! hot zingoii van Gez. 68: 1 voort ook do Assessor over doze zaak bet woord.
Do Voorzittor dankt do sprekers voor do goode woorden door hen gesproken, en do
samenkomst van den morgen wordt gesloten met hot zingen van Gez. 156: 4.
Na de Pauzo is hot Broederlijk Ondorhond over Do Iwu’endigo Zending.
Do Voorzitter leest Lukas 10: 25-37, en do Prod. van Beaufort West gaat in hot
gebed voor.
Do eorste sproker is Ds. H. P. van der Mew-c, die over Do Ch.risteiijke Opvoe
ding spreekt. en vooral wijst 01) ,,Acte 25 van 1913.’’
Na hem sproekt Us. J. B. Albertijn over: Do Volfrsscliool, en bepaalt do aandacht
vooral bij bet ,,Lagor Onderwijs.”
Gez. 17: 6 wordt.gezongon, en daarna spreokt Ds
&. foyers over: Arbeidskoio
nien wider Kerkera den.
Hij wordt govolgd door Us. P. IC. Albertijn, (lie orer Kinderu’eivaart Tereenigin
qen spreekt.
WTeor wordt or gozongen, on wol Goz. 82: 7, 8.
Do laatsto sprokor is Ds. P. P. van Hnyst eon. Hij heoft hot woord over Do Lief
(iadighezds-Ordonnantze van 1919—,,Ha•re bptoekonis voor do Kork.’’
Do Voorzittor dankt nil woor, namons do Vorgadoring. do Sprekors van den namid
dag, cii bet T3roederlijk Onderhoud wordt gosloten.
Afwozig zijn geweost :—Do Oud. van Riobook ICastool, do Predd. van Namaqualand,
Darkly WTost, Indwo, Ladismith, on Oudd. van Tarkn.stad, Hopofield, Glen Lyndon,
laatstgonoorndo vijf wogons krankhoid.
Na hot lozon van do Kiadnotulen zingt do Vorgadonng Oez. 77: 4, on nomen twee
broedors nan hot da~kgebed dool.
Gorosnmoerd on ondorteokond op hodon den l3don Novembor, 1919.
-

D. S. BOTHA, Moderator.
B. J. PIENAAR, A.zn.
S. P. v. HEERDEN.
I. F. A. BE VILLIERS.

TWINTIGSTE ZITTING.
Donderdag, 13 November, 1919.
1)0 Moderator laat zingen Ps. 25: 4, on vraagt Oud. F. A. J. Botos bet gebed to
(loon.
Do Notulon van do vorige Zitting wordon golozon, goodgekeurd, on ondertoekend.
Viering van bet
Do Moderator kondigt aan, dat hot Hoilige Avondmaal Maandag avond to 8 nrc
Heflige Avond- aihior door do loden dozer Vergftdoring gevierd zal wordon.
I door do BY
Vorlof wordt gogoven aan do Ondd. van Maraisburg, Piketberg, George, Karroo

Vermeordering
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aen do weduwon
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Evangelic—be
diening.

douw, en Aurora, om Vrijdag avond naar huis torug to keoron.
Ps. 0. J. Hugo gooft konnis van eon Voorstol, dat hij later indionon zal.
Tor tafol konit wat ondor G van hot Rapport van do Cominissio over hot Thool.
Sominarium genoomd wordt, in zake do vormoordoring van hot Ponsioon van Prof. do
Vos, on do honoraria aan do wodnwon van wijien Proft. Muller on Marais.
Do Vergadoring hocht met eonparigo stonuiien hare goodkouring hieraan.
Am do ordo njn Bp 71—do practiseho P d igogiok brj do opleithng tot do Evan
gohobedioning en Rp 72 (U) hot opnomon van do ~O( iologio onder do vakken ~an ondei
wijs in do Kwookschool

—

A
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De Oud. van Britstown lieht Bp. 71 toe, waarop Ds. K. W. Ic Roux met Oud. C. J.
van Rensbnrg voorstelt, dat Bp. 71 aangenonien zal worden.
Ds. D. Wilcocks licht nu Bp. 72 (b) toe.
Di. D. (1. Malan en F. X. R.oome dienen daarop licE volgende Voorstel in: ,,De
Synode drage bet nan bet Curatorium van bet Tbeol. Seminarium op, om de wenseho~
lijkbeid en uitvoerbaarheid te overwegai van tijd tot tijd voorlezingen over gewichtige
ouderwerpen zooals de Sociologic en de Pedagogiek to laten houden ten behoove van
Theol. studenten, door bekwame mannen van bet yak, speciaal daartoe aangevra.agd,
met macht om te handelen.”
Dit Voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Bp. 72 (a). Ecu drie-jarige cursus voor de Evangelie-bediening.
Na toelicbting stelt Ds. D. Wilcoeks, ondersteund door Ds. J. P. Wolhuter voor:
,,De Synode drage aau do Professoren en Curatoren op de overweging van eon drie-jari
gen cursus aan de Theol. Kweekschool, voor gegraducerden, met de aanstelling van een
additioneelen Professor. Rapport te worden gedaan bij de volgende Synodale Vergade.
ring.
Dc Vergaclering becht hare goedkeuring hiernan.
Bp. 73. Do vacantie tijden aan bet Theçl. Seminarium.
Dit Bp. wordt terugge
trokken.
Voor de Vergadering komt het Tweede &upplcmentait- Rapport van do Gommisgie
over bet Theol. Se.ninarturn.
Dit Rapport wordt naar dezelfde Commissie terug verwezen.
Aan do orde is Hot Versiag van do Aigeinccne Zending Commissic.
Hierbij worth gelezen bet Versiag van (IC (Jommissic over d.c Zending.
Do Algemeene Zending Secretaris wordt gevraagd de noodige inlicbtingen te geven.
In! eiding.
a. Dc lioge waardeering van de toegewijde diensten van onze Zendelingen—Aanbe
young wordt datlelijk goedgekeurd.
h. Dc inzameling van 25,000 voor bet Zending Tekort.
Be Vergadering spreekt hare daiikbaarlieid nit over hetgeen bier vermeld worth.
c. Medisehe Studenten. Doze zank worth ann do Algemeene Zendiug Commissie ge
laten.
d. Nood nan Arbeiders. Do Vergadering besluit do uitvoeriiig van ;vat Iner ge
vraagd wordt nan de Moderatuur op te dragon.
e. Dc diensten van Ds. A. F. Lonw, ads eerste Rondreizende Secretaris en die van
zijn opvolger, Ds. J. W. L. Hofineyi. Dew genoemde broeders ontvangen den dank

Rapport van do
~JgZ,nding

der Vergadering.

A. BINNENLANDSCHE ZENDINO.
Dc Grondwet.—Art. 264. Dc voorgestelde w-ijziging van do (‘oninlissie door de Algemeene Zending Commissie benoemd, en bestaande nit do Binneu landsehe Zending
Sub-Commissie en do Moderatnur der Zending Kerk, wordt gelezen. Zij luidt als volgt:
..hi alle gevallen waar do Moeder Gemeente licE volle salaris van den Zendeling waarhorgt zal eene (‘ommissje, bestaande nit do Binnenlandsche Zending Sub-Commissie
en do i\Ioderatuur der Zending Kerk den Zendehng beroepen nit ccii Nominatielijst van
liii istens drie namen door den Kerkeraad van do Mooder-Gemeente voorgelead.
Waar do Moeder-Gemeente minstens eon derde bijdraagt, zal zij bet recbt bebben
ecu nominatielijst van drie namen to vorinen, waaruit do gecombiiieerde Kerkeraad van
do Zending (4emeente eon leeraar zal beroepen, mits dat de zending gemeente ook ecu
derde bijdraagt, anders zal deze keuze gesehioden door do Binnenlandselie Zending
Sub-Commissie en de Moderatuur der Zendiug Kerk.
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Draagt de Zending Gemeente minstens twee-derden van het salaris bij, zal zij liet
voile recht hebben haar leeraar te beroepen.
Be Vergadering vereenigt zich met deze aangegevene wijziging.
Ook keurt zij goed het volgende Voorstel van Di. H. P. van der Merwe en E. Dom
misse: ,,Dat de Commissie bestaande nit de Binnenlandsclie Zending Conimissie en de
Moderatnur der Zending Kerk (Art. 264) de aanstelling van den leeraar in alle geval
len waar zij die doet zuiks doen moet .hinnen eene maand na de voordracht der narnen.”

In zake ,,de vaststelling van een minimum salaris bij bet beroepen van eon leeraar,”
stelt Ds. J. C. Reyneke met Oud. S. S. Grove voor: ,,Het salaris van een Binnenland.
scion Zendeling worde gesteid op een minimum van £250 voor eon gehuwden, en £200
voor eon ongehuwden persoon.”
Als Amendemont stelt de Assessor met Ds. C. H. Stulting voor: ,,De aanbeveling
van de Algemeene Zending Commissie worde aangenomen, t.w. bet minimum salaris
van eon ongehuwden zendeling zal zijn £150, en van eon geliuwden £200 per jaar.”
Ret Amendement wordt door de Vergadering aangonomen.
Loden van den
Be nitsiag van de verdere stemming voor leden van don Fedoralon Raad gelozen
Fedoralen Rand. zijnde, besluit de Vergadering do volgende tien op do lijst tot Secundi Loden van den
Federalen Raad to benoemen, zoodat genoemde Raad flu als volgt saniongesteld is:—
Primurli: Di. D. S. Botha , P. G. J. Meiring, H. P. van icr Merwo, D.J. Pienaar,
A.zn., Dr. B. B. Keet, Di. D. Wilcocks, A F. Louw, P
J. Boshoff, Prof. A. Moor
reos, Us. J. P. van Heorden, Dr. H. A. Lampreeht, Di. G. J. Hugo, I’. K. _~lbertijn,
D. G. Malan. Secundi: Di. I. F. A. de Villiers, D .J. le B. Mareband, H .J. L. du
Toit, J. C. Truter, J. F. Botha, Dr. E. E. van Rooyen, Us. F. N. Roomo, Dr. M. J.
v. d. Westhuizen, Di. it I). McDonald, E. Dommisse.
Do 2de Prod. van Stellenbosch goeft keijuis dat hij om revisie vragen zal van hot
besluit lieden morgon govallon, waar hem geweigord word P~p. 73 over to nenien.
Aan de orde is nog hot Rapport van do Algeiiu one Zending Commissie—A. de
Binnenlandsche Zonding.
Schuld op do bin,,De schuld op de Binnonlandscho Zending, Korkgobouwon eli Pasioi-ien.”
Aanboveling 3 van hot Rapport van de Algemeone Zondiiig (‘oniulissie.
Onder
stenning aan hot ,,Van Wnijk Fonds,” wordt aangenomen.
Evang School to
,,l)o Evangeliston School te Wellington en Oploidingsschool voor Kiourling Lee.

Minimum salanis
bij hot beroopon
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Aanbeveling 4, dat doze zaak ann de Algeineene Zenthng Commissie za.l worden op.
gedragen, wordt bier aangenonien.
,,Leerplan voor Zendingscliolen.’’
Dit wont voor kenniso-evinir aan°enomen.
..

.

,

,,l)e Bestnjthng van Dronlcenschap.’
Aanbevehng ;, dat do besluiton van lOla door do Synode bekrachtigd zullen wor

MinimumSalanis
vaalendelingen.

den, wordt goedgekeurd.
Aanbeveling 6, vragende om do afkeui-ing van hot Rooth Rapport, wordt aangeno
men, met bijvoeging van de woorden :,,in Transvaal” na ,,inboonlingen.”
,,Ondersteuning van de Zending Kerk door do blanke Gemeente.”
Dc Vergadening neemt op Voorstel van Us. J. S. Murray en Ond. A. Krige hot
volgende besluit: ,,Do Synodo spreke bet aN liaar govoelen nit dat goon gelinwde Bin

Dienslon van Ds.
G. Murray.

nenlandscho Zendeling een salaris van minder dan £250 per annum, of eon ongehuwde
niinder dan £200 behoort to ontvangon. Ten oindo dit idoaal zonder verwiji te bereiken.
wordt bet aan de Algomeeno Zonding (‘ommissie opgodragen, door middel van do Bin
nenlandsche Zending Sub-Commissie on dcii Organiseoronden Soeretaris zulke stappon
to doen waardoor do noodige aanvulling 01) do togenwoordigo salanisson gosehiodon
zal, of door do Zonding-Gemeenten, of door do plaatselijko Gomeonte, of nit do Fond
son van do Binnenlandseho Zending.”
,,Dionsten van Us. G. Murray.” De Vorgadoning betoont hare instemming met
~vat bier gezegd wordt.
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Aanbeveling 8—hot opnemon van goordende Zendelingen nit andere Kerkgenootscilappen.
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De Vergadering kourt dit goed, en draagt bet vordor atm do Algemoone Zending
Commissie op, ecu Reglement in doze op te trekken.

dore Kerkge
nootscbappen.

B. BTJITENLANDSCHE ZENDING BEZUIDEN DE ZAMBEST.
Aanbeveing 9—hot overmaken van ons Zending werk in Transvaal aan de N.H. Overmaking van
K I
ensTransvaal.
zenthngwerk
in
Do Vergadering bosluit. bet Contrakt van Overmaking thans voor do Vergadering te
laten drukken, voor dat zij do zaak verder in bebandeling neomt.
,,Mochudi.” Besloten ecu sehrijven te richten aan Linehwe, onzo blijdschap te Mochudi.
kennen gevende, dat hij onze Kerk getrouw en hot zending werk gunst.ig gezind go
bleven is.
,,De Stofberg GedonksclzooL” Be Vorgadering geeft hare instemming to konnen StofbergGedenk
met wat onder dit hoofd vermeld worth, en spreekt tevens baron dank tnt jegens de school.
vriendelijke onderstounors van doze lnrichting.
f

‘~

C. MASHONALAND.
Do Vergadering geeft hare dankbaarhoid to kennen voor wat bier boriclit worth van
do uitbreiding van hot work in Mashonaland.
,,Onderwijs.” Ds. C. R. Kotze met Ds. J. F. Mentz stelt hier hot volgende voor: Ondervijsinon
,,Met bet oog 01) do gezonde ontwikkoling van ouze Zonding en ter voorkoming van seheZending:
noodlottige verwikkelingen in do toekoinst, besluite doze H.E. Vergadering dat tor be- soholen.
stendiging van ons, tot hier toe erkend leerplan voor, en organisatie van onze Buiten
landsehe Zending scholen, allo inmenging van Staatswege door do Kerk beslist wordt
afgekeurd.”
Doze zaak is nog onder discussie als hot tijd is om to adjourneoron.
Aan de bespreking van hot Rapport van do Algemeene Zending Commissie nemen
dccl: Di. J. A. van Blerk, D. Latogan, D. J. Viljoen, H. P. van der Morwe, J. C. Hey
neke. de Assessor. Di .A. B. Cilliors, B. D. McDonald, F. X. borne, J. N. Golden
buijs, P. 0. J. Meiring. P. W. de Kierk, A. 0. du Toit, J. A. Beyers, F. W. R. Gie,
0. B. A. Gerde~ier, C. R. Kotze, J. F. Mentz, en Oudd. van Prioska, Heidelberg, Han
over, Dordredht, Huniansdorp, Montagu, Franschhoek, Somerset West, Uitonhage, en
do lste en 2do van Kaapstad.
Afwozig zijn geweest: T)e Ondd. van Hopefield, Tarkastad, Brie Ankerbaai, en do
Prod. van Ladismitli, laatstgenoeinde drie wogens krankheid.
Do Scriba best do Kiadnotulen, waarna Oud. H. J. Hurter hot dankgobod doet.
Ceresumeerd en onderteekend op boden den l4den November, 1919.
D. S. BOTHA, Moderator.
D. J. PTENAAR, Azn.
J. P. v. rIBERDEN.
I. F. A. DE VILLIERS.
EEN EN TWINTIOSTE ZITTING.

-

Trildag, 14 November, 1919.
Na bet ziugon van Ps. 66: 2, en gobed door Ds. 0. J. du Plessis, worden de Notnleu
van de vorige Zitting geresumeerd en ondortoekend.
Met verwijzing door den Moderator naar do geschiedenis en stiebting van do gomeenten Gibeon en Mona, neemt do Vergadening bet volgende als onbestroden Motie

De gemeente Cibeon en ~tori~te
Britstown.
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van orde nan: ,,De Synode bosluite (le gemeenton Gihoon en Mona, golegen in Zuid
West Afnika, in te Iijven in onze Kerk, en zo bij dell Ring van llnitstowu Ic voegen.
Voorts wordt bet nan den Ring van Britstown opgodragen on wai~neer hot nodig en
niogelijk rnocht zijn, volgens de hopalingen don Wet nicer genieoiitoii in Zuid West Afri
ka te stichten. Do loden van den Ring van 1hitstown ontvaiigon volniaclit on aihier
Consuienten voor dcxc geneenten te benoemen.”
Ret Voorstel van Di. C. B. Kotzo CII J. F Moiilx is flog voon do \ergadoring.
Dc voigonde Ainendemonten worden flu iugc’diencl :—
a. Van Us. P. .1. J. Boshoif on Oud. P. .1. do Kocic: Di Sviiodc~ kafi ;illeiii smuts
subsithe aanvaarden voor hare zondingseholen \~fl ii Hilt dii zot icier voc ‘r;vaa rc ‘-ii go
sclnedt of op voorwaarden door do Synodo goodgekonrd.’
Onderwijsrnon:
U. Van Di. 0. B. A. (lerdener en A. F. Louw : ..Mei hot ong op dr goxondic out
.

..

sche Z ending- wikkeling van onze Zending en tor voorkomi fig van ccii iuc
scholen.
in do toekonist, dra.ge dcxc HE. Vergadering liii anti Inns-

niogri ijlcc

A Ig. Zetid.

vcr~vikk’4i iigc•u
I

‘onIIiIissic

op

on (1) Dc erkendo beginse1c~n onzer Kerk o~j oiiclcnviis i~eIiirci in tin ZciidiicgvcIcl to
blijven haudhaven, (2) To waken tegeii c.’rlligc ~l a:ilsi nmcngiIig w:i;ii’Iooi- In-I ;veiIc ZOll
ktinnen ;voidcn l,olomnwrd, (3j Mb iii ccii~nhi-nc-Iiic— hijiIrat~cn van cli— Knik nil shill cud
voor Zciicliug (loeleHIdoli nun I o ~venden
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to ket own n mr hi I we rk dcx a dozen broec itt a 141 I cr gedaan.
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1). NYASA
Nyaca Zendin~.

-

.

ZENDING.

.MooiiI~Iwcion en gebrokkige ~roox.uitg~u1g van bet work.’’

.

‘t Is do Vorgadering iced hiervan kennis to nioeteii nemen.
.,Oproeping va~i onzo arbeiders ow dccl to nemen aan Militairon

dioust.’’
lie Algemeeno Zending Secretaris deelt nede wat door cone (‘olfiluissie nit do Mg.
Zond. Commissie gedaan is on onze zendelingen, (lie tot Militairon thenst opgei-oopen
waren naar hun werk te iaten kornen.
Do Vergadering borust biJ doze verklaring.
wTat gorapporteord wordt omtrent; VornHndering iii hot Poisoned van do Nyasa
Zonding, Industrieei work, on tie inogelijkheden daarvoor, Werk iii Portugeesch gobied.
en do toekomst der Nyasa Zending, wordt voor kennisgevi ig aangouomi’ii.
E. SOEDAN ZENDING.
Scedan.
Pagan Schools”

Do Vergadoring is verheugd dat de weg zoo spoedig geopoud is voor onzo Kerk on
hot work in de Soodan onder eigen bohoor to flOlilolL
,Moeiiijkhedon.’’ Hot Mohaiumedanisiiio, ltogoonn gs-scliolon gehool zonder
godsdionst (, ,I’agan Schools’’) enz.
Us. .T. (1. Stnijdoni uit tie Soedan, die in do Vergadori ng is, doot eonige inodedeelin
gon onitront do noel ijkheden, waarrnodo bet work in do Soodan to kampen heeft, NJ
naino, die in verband not do schoolwet.
,,Bijbolvertaling’’ Do Vorga.doning is (iallkbaar voor wat reeds in dcxc gedaan is.
,,Voorwaartscho liowoging.’’ 1)o ~ergadeniiig voroc-nigt zich net Aanbevoling 10
van hot Rapport van do Mg. Zend. (JoliinHssio in zake hot opwekken van do ganst-he
1st-rb on bet Zondi ngwork iii do Soedaii knachi iglijk to behantigen
,

,

-

Vasie &a~r1iik_
~c0~1~ I;~d6ragg0e
meente.

-

F. ALGEMEEN.
.1’inaucioii. ‘
I )c nanheveling van do ( ‘oiiiiiiissio over do Zending, dat elke go
tHoonte in ouzo Kerk bowogen zal wordon zub verantwoordohjk to stollen voor CCII vaste
jaarlijkscho son als inininiuni Njdrago, wordt goedgekourd.
,

‘
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Zoo ook wat genooinde (2ommissio aanboveojt in zake hot lionden van (3onferenties. Conferonties.
,,Pensiooueu.” Aaubevolnig 11 in bet~ Rapport van do Mg. Zending Commissie Pensioonen.
wordt door tie Vergadoring aangononieu.
us. .T. U. Roynoko met Ds. .J. S. Murray slob nu your: ,,1)e gemeoiit.on, die zende
liligon in hot Buitenlandseho Zendingveld oiiderhoiidon wordon gevraagd do Inlegpen
flagon on do jaarlijkscho Contributien te botalen. en waar tilt met gesehiodt, zal hot
Jiodrag door do rUg. Zend. Coinmissie wordoit betaald.’’
I )s. P. .J Pionnar met I )s.
H. Stultiiig Itoolt Iwt voloejitle AmeiitiemOllt : ,, Do Inlegperniingtn.
en jaarluksclie
~viiode besluito dat do botahng van do Inlegponiinigoii on do jna.rlijkselie bijdrage van bijdrage
door do
do Buitonlandsebe zondelingon voor hot Pousioou Fonds niot door do Zondelingon zol- Mg. Zonding
von innar door do Mg. Zend. Commissie gosehioden zal.”
ornmiss’o
Do \‘ergadoring vereonigt zich met hot Amoildemont.
,,Gonoeslioeron en Pensioon.” Do Vergadoring is van oordeel dat alleon Predikan- Geneobhee~ en en
ten on Zondolingen aan hot Prodd. Ponsioou Fonds onzor Kork dod kunnon hobbon.
Pansaoen.
I)s. P. (1. .J. Moiriug goeft kennis van eon Voorstol dat hij lator in verband met doze
zaak zal doom
,,Logaton.’’ lie Vorgadoring sprookt haro hooge w-aardoering nit van do vrijgovig- LogaLen.
bid van vrienden, die hot zondingwork Ollzor Kerk door mildo bijdrageu of door ruimo
naiatingsschappon ondorstonnd liobbon.
,,Hot Zonding Institunt to Wellington, ziju voortbostaan of niet.”
Bet Zendii,g In
Uit hot Rapport van do (‘uratoren der Oploidingssehooi to Wellington blijkt hot dat ~tft~iutzunvoort
hot Curatorium tiler Inriebting ton gnnsto van iiaar voortbostatm is.
Ook do Mg. Zend. Conunissio rapportoert. dat zij niet ailoon moot voortbestaan
lunar dat zij ook don kraehtigon stoun van do gansebo Kerk vordient.
Ds. A. F. Lonw onderstount door Ds. D. Latogan diont nu hot volgondo Voorstel in:
,,I)o Synodo drage bet op aan do Mg. Zond. Comuiissie om in ovorlog met do Curatoron
van ‘t Opieidings-Tnstituut to Wellington do noodigo stappon to doen ten elude gemelde
Inrwhting in hot jaar, waarin do Synodaio Vorgadoring ivoer bijeenkomt, te siniten.
Hot zal aan do discretie van bovengonoemdo Commission vrijstaan bet work op hot
Instituut oen jaar vrooger of eon jaar later ton oinde to brongon.
1)o volgondo Amondementen worden ingodiend :—
(a) Van Di. M. Jooste en J. A. Koch: ,,Daar bet Zending Iiistituut gohool on
inisbaar is voor onze I3innenlandsebe en Buitoniandseho Zending, en ~ijno sluiting be
tookonon zou do ondergang der Binnenlandseho Zonding, is do Synode van oordeol, dat
bet niet aHeen moot voortbostaan maar dat hot don krachtigon stenn van do gansebo
Kork vordient.”
(b) Van Di. J. IL A Butt on F. .T. do kook: hot voort best aan ai dan hot va~ hot
Zonding Institnut blijvo eon open kwos[io tot do volgoiido Synodo. Intusselion worde
do Synodo van do Binneulandseho Zending Kork gevraagd zieh hierover nit to sproken.”
(c) VauDs. J. C. dii Plessis on (hid. P. ~V. A. Noi: ,,De Synodo drage hot aan do
Aig. Zonthng Commissio op em geduronde bet rocos ondorzook in to stellen naar do won
sciieijkboid van hot sluiten van het Zending institnut, en do mogolijkbeid van arbei
dcix voor de Binneniandsehe Zending 01) to loidon aan do liieol. Kweekschool on do Stof
berg (iedenkschool, en do Synodo met ecu voliedig rapport to dienen.”
Bij do stemming ~ordon do Twoode cii Dordo Mnondomenten verworpen.
Voor hot Eorste Amendement stemmen 114, en daartegen 109; voor bet Voorstol
stoinmon 114 en daartegen lii.
Do Moderator geeft, met opgaaf van rodenen, zijn hoslissende stem ten guisto van hot
Eorste Aiiiondement, dat nu verkinard wordt aaugononien to zijn.
Vorlof wordt gegeven aan den Oud. van Drio Ankor Baai om naar huis terug- to
keeren.
.

(1•
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1~~jw uitnoodiging van den Burgemeester van Kaapstad ter bijwoning van ecu eon~n de Stadszaal op Donderdag avond, den 2Osten dezer, wordt ontvangen en aange

Uitnoodiging
van den Burgemeester.

no meD
~jwezi~ zijn geweest de Oudd. van Prins Albert en Napier, en de Predd. van Ceres,
(

~ ° ~pe
~
en Ladismitli,
laatstgeuoemde
wegens
krankheid.
Kiadnotulen
gelezen zijnde
doet DsJ.
0. Ojivier
bet dankgebed.
6eresumeerd en onderteekend op lieden den i7den November, 1919.
D. S. BOTHA, Moderator.
D. J. PIENAAR, A.zn.
J. P. v. HEERDEN.
I. F. A. DE VILLIERS.

TWEE EN TWINTIOSTE ZITTING.
Maa.ndag, 17 November, 1919.
het zingen van Ps. 89: 1, en gebed door den Pred. van Keimoes, worden de No~
van
vorige
Zitting
en onderteekend.
tu’~ verlof de
wordt
gegeven
aangeresumeerd
de Oudd. van
Marydale, Glen Lynden, Melsetter, en
1

am heden avond naar Imis terug te keeren.
Lus ~et Rapport van de Mg. Zend. Commissie is nog voor de ~rergadering.

jog Instituut.

y. Algemeen, 5 (b). ,,Het Admissie Examen tot bet Zending Instituut.” In be
~e1iug komen Bpp. 58 en 59, opgezonden door us. J. A. Koch en Ds. B. 0. MaThaflbC die doze Beschrijvings~ninten toelichten.
hel dud. 0. J. Lotter met Ond. P. D. du Toit stelt voor: ,,De aanbeveling van de Alge
worde worden
aangenomen.”
meC ~e
~Zending
volgendeCommissie
Amendementen
daarop ingethend
(a) Van Ds. F. X. Roome met Ond. Eerw. B. Pienaar: ,,Met bet oog op bet voor
Leerplan
vanomhetgedurende
Opvoedings-Departenient
ontvangen
Commissie
van Exa
ges~te1~
atoren
volmacht
bet reces Ic liandelen
naar de
gelang
van omstandig
aspirant-eandidaat worde niet verpliclit de voorbereidings-kias te Welling
~ CITWi teDcwonen.”
ton (b) Van Di. D. G. Malan en J. 0. Steytler: ,,In Art. 238 worde de Iaatste voizin
~01gt gewijzigd: ,.Een Adinissie Examen, gelijkstaande met de Junior.Matrikulatie
alsd~lftrd der Publieke Scholen moeten afleggen. In Art. 240 worden weggelaten de
ends vakken : Cijferkunde, Aardrijkskunde, Latijn’’
vol~~~t Tweede Amendenient wordt met groote meerderheid van stemmen aangenomen.
5 (e) ,,De Leer-Cursus.”

Aangenomen wordt cle aanbeveling van de Mg. Zending
plaats van ,,Tiitleg
Dit blijft tot later overstaan.

~:i~t
mw~e, met deze wijziging, dat ,,Bijbelverklaring” niet in de
tuut.
coae~ gesteld zal worden, muar dat ,,Tlitlegkunde” zal blijven.
ku 6. ,,Bijbelvertaling.”

s.
1 .j~tCfl
~
t11

,,Kwatu.” Deze Inrichting wordt opnieuw aan de voorbidding der Kerk opge
,,Supernationaliteit der Zending.” Aanbeveling 17 :—,,Dat de Supernationali.

Zending
Regeeringen
te worden, zoodat
de ouderdanen
tel j~r
eeniUe
natie door
op betalle
gebied
van eene behoort
andere erkend
natie onbeleinmerd
Zendingwerk
znllen
va deU voortzetten, zoolang men zich niet vergrijpt aan de wetten van dat land,” wordt
.~

Je Assessor
Vergadering
goedgekeurd.
ilco pe
met Ds.
(1. B. A. Gerdener stelt verder voor: ,,Naar nanleiding van No.
~

de Aanbevelingen der Algemeen Zending Commissie drage de Vergadering het
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ann de geiioemde Commissie op zich namens deze Kerk per petitie te wenden of na•ar
onzen Eersten Minister of irnar bet Voortzettings Komite van de Wereld Zending Kon
ferentie, met bet verzoek ernstige pogingen nan te wenden de geallieerde Mogenheden of
andere bevoegde Autoriteiten te bewegen de Duitsche en andere Zendeingen, die ten
gevolge van den oorlog uit hunne werkkringen werden verwijderd, zonder onnoodige
vertraging naar liunne respectieve werkkringen te laten terugkeeren3 en voorts alle
Iunderlijke restricties, waaronder die Zendelingen voor ‘s Heeren Koninkrijk zullen
moeten arbeiden, op te heffen.”
Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen. Voorts wordt het ann den Scriba
opgedragen dit besluit nan de Regeering bekend te stellen.
12. ,,Personeel van de Aig. Zending Commissie.”
Wat de Aig. Zending. Corn
missie onder (1), (2), (3), (4), (5), van dit iioofd vraagt, wordt toegestaan.
Zoo ook Aanbeveling 20 van genoemde Commissie in zake Reis- en Verblijfkosten
van de Leden der Rings Zending-Commissien.
Di. P. 0. J. Meiring en 0. B. A. Gerdener stellen verder voor: ,,Art. 234 worde als
volgt gewijzigd: ,De kosten van Leden der Rings-Zending.Commissien zullen indien niet
anders gedekt, op aanvraag en na onderteekening door den Voorzitter dier Commissie,
nit bet Fonds, of de Fondsen, waarin de Collecten gestort zijn, door den Zaakgelastigde
betaald worden.’
Ook hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Naar aanleiding van wat onder 0. ,,IN MEMORIAI\i” vermeld wordt, geeft de Vergaderiug, terwiji de ieden opstaan, bij monde van den Moderator bare waardeering van
de dieusten van de inannen en vrouwen daar genoenid, als volgt te kennen; ,,Voor al
deze getrouwe en toegewijde broeders en zusters, die bun leven niet te dierbaar geachi
bebben in den dienst des Heeren, maar zichzelven opgeofferd hebben, voor de uitbreiding
van Christus Rijk, danken wij Hem van gansche harte. Hunne nagedachtenis zij onze
Kerk tot grooten zegen)’
Ds. A. F. Louw stelt daarop voor, gesecondeerd door Ds. P. 0. J. Meiring: ,,Deze
H.E. Vergadering neemt met dankbaarheid kennis van bet aller laatste werkje ,The
Secret of the Abiding Presence’ nit de pen van den waardigen vader Dr. Andrew Mur
ray, en na zijn afsterving in druk verschenen. Dnar dit geschrift bedoeld was als eene
boodschap aan nile Christen-zendelingen op aarde, zoo drage deze Ve rgadering bet ann
de Algemeene Zending Cominissie 01), in voldoening aan dien wensch, eene speciale nitgave, met ecu woord vooraf door den Moderator en een portret van den schrijver, te
laten drukken ter gratis verspreiding aan zoovele zendelingen der Christelijke Kerk als
bet mogelijk zal ziju te hereiken.
Alle uitgaven in verband met deze onderneming, niet nit andere bronnen verkregen,
teworden gedragen door (IC Synodale Kas, geen £300 te bovengaande.
Dit wordt met. aigenieene stemmen aangenomen.
Hiermede is bet Rapport van de Algemeene Zending Commissie afgehandeld. Voor
dat mcii ervan afstapt neenit de Vergadering nog bet volgende besluit: ,,Het Soedan
Zending Fonds cirage zijn pro rata deel bij tot de administratie-kosten der Zending
fondsen.”
Dc dank der Vergadering nan de Algemeene Zending Commissie met al hare Sub
coininissiën gebraeht zijnde. is nan de orde :—IIet Rapport van de Curatorcn der Oplci
(hngs School Ic Wellington.

Het wordt gelezen, en na opdracht dab de Curatoren weer bij de Vrijstaatsche
Kerk orn eene jaarlijksche (‘olleete zal nandringen. met dank aangenomen.
Ter tafel konit nu bet Rapport -ran de (‘ommissic i’oor het Zendeli-nqs l4xa,nen,
(1180010 hot Godsdienst-Oderzvij:ers-Examen.
Het voorstel door deze Commissie onder 3 in haar Rapport gedaan: (a) Wijziging
van Art. 251; (b) Toevoeging van Art. 252; (c) 1, 2, 3, Veranderingen in verband
met Art. 252, wordt goedgekeurd, en het Rapport met dank aangenomen.

Reis-en Vorblijf
~:t0~: ~ededn
ing Commission

“In Momoriarn’
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Uitbreiding van
“Friedonhoirn.

1 let Rapport van do (7ommissio tot hot afuonion van hot Toolatings-.Examen tot
hot Zending Institnut wordt besehouwd aix reeds afgehandeid.
Rapport van (bit T’roztwen Zonding Bond.
In verbaiid met dit Rapport lcomt in behaudeiiiig Aanbeveling 15 van bet Rapport
van tie Mg. Zeud. Commissie in zake dc nithreiding van do Dames Zending-Inriehting
(F’riedenbeim) to Wellington.
Ds. A. B. Cilliers, onderstend door Dx. 0. E. Ruthuan, stelt voor: ,,De Synode
beveele do Inriehting ann tie hartelijke ondersteuning tier Kerk aan, doch meent dat de
tijd nog niet gekomen is ecu Leeraar voor die Inriehting attn te ste]len.”
Ter tafel Icomen de volgende Amendemonteu
(a) Van Di. P. 0. J. Meiring en 0. 13. A. (4erdener: .,Aanbeveling 15 worde aan

Work vail den
vrou~ven Zend
• ing Bond.

genomen met de volgende wijziging bij den aanhei :—De Synode, zonder eenige geide
iijke vernntwoordelijk barer zijds, beveeie aan. enz.’’
(b) Van Di. J. C. Reyneke en J. S. Murray: ,,De Synode bevele de Inriebting
Friedenheixu aan de lnrtelijke ondersteuning der Kerk aan en drage het aan de Aig.
Zending Comniissie 01) te zien ;vat gedaan kan worden mu die Inrichting uit te breiden.
Zij zal bij de volgende Synodale Vergadering rapporteren.’’
Dc Vergadering neemt bet Voorstel aan.
Verder spreekt tie Synode haar hooge waurdeering ult van bet werk door den Vrou
won Zending Bond gedaan. Zij verzekert den Bond van hare innige beiangstelling en
hartelijke voorbede en spreekt haar vertrouwen nit dat de Heer bi] voortduring en bij

vernwerdernig, Zijn zegen 01) dat werk zal laten itisten.
,,Bijbejvertahng.’’ I )eze zaak, die bij do inorgenzitting is blijven overstaan, komt
nil in behandeiing.
Waardeering van
Aanbeveling 16. ,,waardeering door de Synode van do diensten van Ds. WT. H. Mur
do dienston van
ray
en
Eerw-. A. A. Louw in dew,” is voor do Vergadering.
DiW. H. Murray
• en Eerw A. A.
I)s. 1-I. P. van der Merwe stelt voor, gesecondeerd door Ds. XV. J. Theron: ,,De
Louw.
Synode neeiiit in a~ninierking dat Eerw. A. A. Louw van Morgenster zijne studien in het
StatusvanPredi
TlieoI.
Seininarium in bet derde jaar heeft moeten staken wegens verzwakten gezond
kant nan Eerw.
A. A. Louw.
heidstoestand, ook dat hij door dezelfde oorzaak bij herhahng verlunderd werd die stu
dien te hervalten en te voitooien.
Vor wat hij zoodoende nan die voltooing lieeft moeten verliezen vindt zij een equi
valent in do toerusting, die hij verkregen heeft in zijnen geesteiijken arbeid, vooral in
de vertaling der Sebriften van bet Nienwe Testament in de Chikaranga Taai.
In vereering van hem als een van de voornaamste haanhrekers 01) bet gebied der Zending in Mashonaland. on in waardeering van zijn 28 jarigen getrouwen arbeid, maar
boveijal cnn zijne vertaling van bet Nienwe Testament in de Obikaranga kent zij hem,
met suspeiisie vaii de daarop betrekking hebben ArEt., den Status van Predikant toe.”
Do verdere nanbevehng van de Aig. Zending Commissie in deze zaak wordt gelezen.

Honorarium ann
DsW. H. Murray

Zij luidt aix volgt: ,.1. Dat de Status van Predikant nan Eerw. A. A. Louw door de
Synode zai toegekend worden, 01) grond van bet w-erk dat In] op Zending en taalknndig
gobied voor zoo vole jaren in Mashonaland gedaan Iieeft na ecu drie ja.rigen cursus in de
Kweeksehool te hebben door gemaakt. 2. Dat de Synode aan Ds. WT. H. Murray een
lionorariuni van nnnstens £100 nit het S,ynodale Fonds zal toekennen als bhjk van
waurdeering voor zijne groote thensten iii do vertaling van den Bijbel in de Chinyanja
taai.’’
Dx. D. 0. Maian met den Assessor dient mi bet volgende Amendement in: ,,De
Svnode besluite nan Eerw. A. A. Louw ccii honorarium van £100 toe te keunen in
orkennbig van zijne vertaling van bet N.T. in de Cbikaranga. taaL’’
Tot stemming gebraebt wordt het Voorstel aaugenomen.
Do Tweedo Aaiibeveling door de Mg. Zend. Commissie, in zaice bet honorarium van
Us. W. H. Murray draagt ook de goedkenring der Vergadering weg.
Ter tafel komt nu het Rapport van (be Uominis.sio roor do Zonding onder Israel.

I
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Hot reglement hiorin voorgelegd wordt gelezeii .Art. 1, 2, 3, 4. 5. worden goedge.
keurd.
Dr. 11 .A. Lanipreclit met I)s. 0. ii A. Gerdener stolt voor: ,,Art. 6 worde goselirapt.’’
Ds. A. 0. dii Thit met Ouci. P. D. du Poit heeft bet volgende Aineudement: ,,Alleen
hot eerste dccl van Art. 6, tot bij hot woord ,Ingelijfd’ worde nangonomen. met veran
doring va~i den naam ,Oliristen-Joden’ in ,Joodsche-Clinstenen.’
Doze zank is irng onder disdussw als hot tijd is om to adJourueeren.
Afwezig zijn geweest do Predd. vail Victoria WTest. Steytlerville. Tulbagh, Hope
field, Cores, Namies, Sutherland, (iriqunstad, Oost London, Middelburg, Port. Eliza
beth. Riebeek West, laatstgenoemdo twee wogens kraiklieid, en do Oudd. van Napier,
Prins Albert, en Riebeek West. laatstgenoemde wegens kranklieid.
Do Kiadnotulen worden gelezen, waarna lix. .T. G. Pauw hot danlcgebed (loot.
Oeresmueerd en onderteekond op heden (loll ISden November, 1919.

D. S. I3OTHA, Moderator.
T). J. PIENAAR, A.zn.
J. P. v. HEERDEN.
I. F. A. DE VILLIERS.

DRIE EN TWTNTIGSTE ZITTING.
Dinsda.g, 18 November, 1919.

Dc Moderator Iaat zingen Gez. 11: 1, en vraagt Dx. M .J. de Rock het gebed te
doen.
Dc Notulen van de vorige Zitting worden gelezen. goedgekeurd, en onderteekend.
Verlof wordt gegeven nan de Ondd. van Knysna, Merweville, en Maclear, oin
heden avond, aan do Ondd. van Niekerkshoop, Loxton, en Fraserburg, om morgen
avond, en ann den Pred. en Ond. van Jamestown on Donderdag avond naar huis terng
te keeren.
In zake de legitimatie van Eerw. A. A. Louw, waaromtrent gisteren informatie ge
vraagd word, geeft do Actuarius nn zijne besehouwing, die als volgt luidt
-

EERW. A. A. LOUW.
Door hot besluit der Synodo word den Eerw. Br.
A. A. Louw het Kandidaats Examen nlsook het Exa
men van Kandidaten tot den Heiligen Dienst kwijt
geseholden. Hit het oogpunt van do Wet staat hij
dus op denzelfden voet aix iemand die hot Exarnen
van Kandidaat tot den Heiligen Dienst (d.’v.z. Pro
ponents Examen) heeft nfgelegd, en moot ale zooda
nig gelegitimeerd en geregistreerd worden.
Dnartoe wordt vereiseht dat hij den cod tegen de
Simoni aflegge (Art. l6~), zijne instemming met do
leer dci Kork verkiare door onderteekoning van de
pleehtige verkiaring in Art. 169 vervat en zijn naarn
teekene op do lUst van Prediknnten onzer kork.

Do Wet eiselit ook dat do aldus geadnilttoerde en
golegimiteerde en geregistreerde Brpeder ale beroep
baar zal ~vorden bekend gesteld in liet Oflieieel Orgaan
(Icr Kerk. Dit kan goedsehiks gesehieden doch is
mi. in hot onderhovig geval, niet essentieci.
Hot bedrag vail vijf pond sterling nan bet Synodale
Ponds te worden betanid (Art. 171) han horn worden
kwij tgoseliolden.
Be vooinoernde Brooder A. A. Louw ann wien do
Synodo iiii door haur besluit den status van Kandi—
daat tot doll Heiligen Dioust heoft toegokend, zal op
grond van Art. 237 grlijkc reebten en voorreehten
hebben met Predikanten.
J. P. v. HEERDEN,
Actuarius, Synodi.

Dc Vergadering vereenigt zich met wat hier door den Actuarius voorgestold wordt.
Aan do Orde is nog Art. 6 van het Reglenient voorgelegd door do Comndsie voor de
Zending onder Israel.

Roglernont
Zending onder
Israel.

..
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Ret Amondemont wordt teruggetrokken, en hot Voorstel: ,Dat Art. 6 gosebrapt zal
worden,’ nangenomen.
Art. 7. Reglemont voor Vergaderingen van do Gefedoreerdo (1oinmissie. flit wordt
in zijn golieol door do Vergadering goodgekeurd, met doze vorandoring dat in do beide
govallon daar gonoomd hot quorum zal bestaan nit do volstrekto meorderhoid.
Voorts hesluit do Vorgadering dat dit Roglement, zoo even goodgekeuni, voor hot
tegenwoordigo alleon in do Acta opgenomen zal wordon.
Wat govraagd worth onder S (b) van dit Rapport van do (‘ommissie voor do Zending ondor Israel, in zake oone jaarlijksche colleete, worth op voorstel van Di .A. M.
McGregor en 0. J. du Plossis goedgekourd.
Dienstenvanwij.
Voor dat do Vergadoring van dit Rapport. afstapt, wordt 1mg do volgende Onbestre.
Cohen. hr Philip den Motie van Orde met eonparige stemmen aangonoinen: ,,Dozo Vergadoring stolt to
book hare Itoogo waardeering van don ijverigon en gotrouwon arboid godurondo veer
tien jaron door wijion don brooder Philip Cohen in don dionst dos Konings vorrieht, on
huar hoog govool van bet vorlies door de Kerk geledon door zijn afstorvon, on wil Mov.
de WToduwo Cohen overzondon de verzokering van do innigo deolnoming der ~.rorgadoring
met haar iii liaar onhorstolbaar verlies.”
Daurop wordt hot Rapport met dank aangenomen.
Aan do ordo komon nu
~
Bpp. 61-65. Aanzookon van W. J. Verwoord en andoren. Do Coinmissio over do
en nuderen.
Zonding hoof t goon advios op doze Besehrijvingspunton. Do Vergadoring bosliut Bpp.
61-65 torug to vorwijzen naar do Commissie over do Zondiug, die zoo spoethg mogelik
hioromtrent rapporteoron zal.
Zendingonderdo
Rp. 66. Do Zondiug onder de Mohammodanen in bet Kaapscho Schioroiland—
?ro~arn~ednne~ wordt door Ds. F. X. Roome toegelicht, die daurna, ondersteund door Ds. D. 0.
Sehiereiland.
ilalan, voorstolt: ,,De Synodo geve opdracht aan do Aig. Zendiug Commissio om hot
vorzook van den Ring van Kaapstad in gunstigo overweging to ilomon, t.w. bet ovoriie
meyi vaxi hot work onder do Mohammodanen in hot Kaapscho Schieroiland.”
Op verzoek der Vergadoring goeft Ds. G. B. A. Gordonor inlichting omtront bet
work door hem ondor do Mohammodanen in hot Kaapseho Seluoroiland godaan.
Do volgondo Amondomonton komen daarop tor tafol :—
(a) Door Ps. 0. B. A. Gerdenor en Oud. Eorw. B. Pienaar: ,,Dew H.E. Vorga
dering is van oordeol, dat hot work onder do Mohammedanen in hot Kaapselio Selner.
oiland mot kraeht moot wordon voort.gezet, den goldelijkon en zedolijkou steun van do
ganseho Kerk vordient, on dat haar Aig. Zonding Coiniuissio des noods hare bi~drag-e tot
ondorstouning van dat work zal vormoerderon. Wat hot hostler van dat work betreft
meont zij dat do Ring van Kaapstad hiorin don Westolijken Ring van do Zending
Kork moot nadoron.”
(U) Door Di. E. Dommisso en C. H. Stulting: .,De Syiiode late hot work onder do
Mohammedanon in bet Kaapscho Sehioreiland tot hare volgondo Vergadoring nog in
handon van den Ring van Kaapstad.”
(c) Door Di. 0. B. Rndman en 0. F. C. Faustmann: ,,Do bohartiging van hot zen
dingwork ondor de Mohammedanon in hot Kaapsche Schioroiland wordo opgodragon aan
do Aig. Zond. Commissio.”
(d) Door Di. 0. J. du Plessis on P. Latogan: ,,Do Synode bosluito dat bet work
ondor do Mohainmodanon onvorwijid door onzo Kerk zal wordon ovorgonomon, on drage
do bohartigiug daarvan aan do Aig. Zond. Commissio op.”
Na diseussio, waaraan deelnemen Di. F. X. Roome, G. F. C. van Lingon, 0. B. A.
Gordenor, do Aetnarius, D. P. van Huytseon, P. (1. J. Meiring, 0. J. dii Plossis, A. M.
MoGrogor, J. P. Wrolhuter, F. W. B. Gio, on Oud. B. Pienaar, wordt hot Voorstol aan
genomon.
Pensioenen voor
Dx. P. 0. J. Meiring doet nu zijn Voorstol, waarvan hij vrooger konnis gogevon
Geneesheeren e n
Onderwijzers.
Itoeft in vorband met Pensioon voor Genoesheoren en 0.1. Ondonvijzors in hot Zending.
-

.

-
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veld :—Het luidt als v&Igt: ,,De Synode drage het aan de Mg. Zending Commissie op
een Schema in verband met een der bestaande Levens-Assurantie Maatsehappijen te
ontwerpen, en, na goedheuring door de Synodale Comnussie, toe te passen, waardoor
Zendeling-Geneesheeren en Onderwijzers in do Buitenlandsche Zending die in bezit zijn
van het 0.1. Certifikaat, eventueel een jaarlijksche toelage van £200 als pensioen zul
len kunnen ontvangen, zullende van het jaarlijkscli premium do Mg. Zend. Commissie
eon deel betalen en do arbeider bet overige dccl.”
Do Vergadering neemt dit Voorstel aan1
Nu wordt ingedient hot Rapport van de Commissie benoemd om bet Voiks-Hospi
taal Komite to ontmoeten (zie No. 61 van hot Rapport van den Scriba der Synodale
Conimissie).
Dc Vergadering besluit dit Rapport morgen in over\veging te nemen, en gaat dade
Iijk over tot do behandeling van hot Tweode Rapport van do I?echts.Uornmissio.
-

TWEEDE RAPPORT VAN
No. 16, van hot Schema van Werkzaambeden.
Appol van den beer M. 0. Viljoen, Molen Rivior,
Caledon.
In eon sehrijven d.d. 9 September 1918, beoft do
heer M. 0. Viljoen, Mole,. Rivior, Caledon, bij den
Voorzitter en do loden van den fling van Stellen
boseh xiii, bezwaar ingediend n.j. dat or bij de stich—
ting van do gemeente Oroyton nan de betrokkene lid
mate,, van die wijk niot gonoegzaam,gelegenheid ge
goven word cm lmnno bolangen in to brengon, en heoft
hij daarbij hot verzoek godaan cm met zijn huisgezin
ondor (10 geineente Calodo,, to niogen blijven sorteeren.
[a zijiio Vergadering vail 11 December 1918, heeft
do Ring colic Coniniissie henoomd cm rapport over dit
schrijvon van den hoer M. 0. Viljoen uit to brengon.
1-Jet rapport van die Co,nrnissie word door den Ring
aangenolnen, n .1. dat don heer Viljoou geantwoord
zal worden dat de Ring do handelwijzo der Rin%s.
eollinlissie goedkeurt en dug goon vorder onderzoek
zal instellon, on ~vat bet sorteoren botroft, hij zieh tot
den kerkeraad van Oroyton zal moeten wonden.
Tegei. dit besluit (los Rings konit do hoer Viljoen
un I Ilooger beroop ,rnar do Synodo in een brief d.d.
1 April, 1919, die letterlijk in dezelfde bewoording is
als zijn brief aan den Ring van 9 September 1918.
Uit do stukken ons voorgelegd en uit do verantwoor
ding der Rings Commissie blijkt hot ten duidolijkste
dat do Ring, in zako do stiehting van do gemeente
Groyton ,uet ovorbnastig, mnar in tegondeel met do
grootste voorziehtigheid is to work gegaan, met be
hoorlijke konnisgeving nail alle betrokkene partijon,
en do stipato inachtneming van do wet (Art. 68).
Wosl,alve uwo Commissie advisoert dat bet appel van
do hand ge-wezen w-ordo. Voorts is u;ve Commissie
van corded dat do Ring verstandig heeft gehandeld
door den beer Viljoen to vorwijzen naar den Kerke
raad van Groyton, wat aangaat zijn verzoek cm bij
do gemeente Caledon to blijven sorteeren, d.w.z. in
dien do fling met sorteeren hodoeld hoeft bet genieten
van Korkolijko voorreehtAi (ca. Artt. 19 (8) en 349).
No. 17. Appol van den hoer C. F. Fourie, Dwaal
hook, Caledon, on anderen.
tone Petitie vail don hoer C. F. Fourie, Dwaal
hock, Caledon, on 88 anderen, d.d. 16 Augustus 1918,

DE RECHTS COMMISSIE.
word ingediond bij den Ring van Stellenboseli, zitting
houdendo to Stanford 9 December 1918, en volgende
dagea, bezwaar makendo tegen hunne afsnijding van
do gemeente Caledon, vooral cm do volgendo redenen:
(1) Omdat do Petitionarissen ondor verkeerde in
flrnkken werden gobraeht door cone schoevo voorstol
hag vail do tcedraoht van zaken van den kant der
Rings Commissie, (2) omdat Greyton ongeschikt go
legon is, (3) cmdat do meorderhoid der niouwe go
moente uit behcoftigen bestaat, en dat do opinie van
lien, op ‘vie do finaneieele verphiehtingen sullen rus
ton, gemninacht word.
Do Ring bosloot, op nanbevoling van dozolfde Com
niissio als in de zaak van den boor M. G. Viljoon (zio
No. 16) aangesteld, dit Protest van do hand te wijzon.
Riortegen nu komt do hoer Fourie in hooger beroop
naar doze FT. Eerw. Vergadering, on ivol op de vol
gonde gronden: (1) dat men geweigerd heeft Peti
tionarissen veer den Ring to booron, (2) dat loden der
Commissie door den Ring anngestold cm na onder
zook over hot Protest rapport uit to brongon niet
roelit hadden cm over hun eigon rapport to stommen
(Art. 338); (3) dat bij do stiehting van naburige go
meenton hot ann lidmaton vrijgelaten word cm, af
gdzion van grensscheidingon to blijven sorteeren on
dor do gemeenten, waartoo zij hadden behoort.
4. Dat Art. 330 nooit in den loop dozer zaak word
toegepast.
In zijn nntwcord op hot appol zogt do Ring bij
nionde van zijne Ccmmissie (1) Dat bij do stiehting
dor genioonte in iedor cpzioht volgens wet gohandold
word (Art. 68); (2) Dat Art. 333 niet van toepassing
is ojt do loden der Commissie, die ever do zaak hadden to rapporteeren; (3) Dat hij (do Ring) zich van
gevallen zooals daar genoemd niet bewust is; (4) Dat
door Potitionarissen te verwijzon naar den Kerkeraad
van Greyton, hii (do Ring) ineont to hebben beant—
woord nan den eiseh van Art. 330.
Dnar bet geval van don hoer C. F. Fourie on zijne
modo-protestanten gclijkhuidend is met dat van den
hoer M. 0. Vihjoon, kan hot oordeol uwer Commissie
op dezelfdo groadon in doze cok niet nnders zijn
d.u-.z. dat ‘t appel van do hand dient gewezon to
worden.
-
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7.—DORCAS INRICI{TINGEN EN DIAKONES HOSPITAAL
INKOMSTEN.

Inkomsten, Hospitaal
..
..
..
Speciale Bijdrage yr. Operatic Kamer
Legaten
..
..
..
..
..
Bijdragen en Coilecten . .
. .
. .
Restitutie Leening
..
..
..
Rente op Leeningen, Legaten en Kapitaal
Huurgeiden D.1, 2, en Oram Gebouwen
Totalen

. .

..
..
.
. .
..
..

1915/1916
£1288 16 11
10 0 0
20 0 0
1 0 0
4000 0 0
51 13 4

..

—

. .

£5371 10

1916/1917
1241 6 3
108 4
3 16

2
7

197

3

2

1550 10

2

1917/1918
1532 15 0
1860 0
2 18

6
9

600
31

0
0

0
0

4

4

192 0
373 17

1
8

3601 18

7

206

—

3

1918/1919
3390 7 0

4587

4

9

Totaal.
7453 5
10 0
2588 4
38 15
4000 0
647 0
373 17
15111

2
0
8
4
0
11
8

3

9

Totaal.
3129 11
1094 1
4729 16
873 12
702 11
39 11
68 2
99 19
25 5
120 0
964 7

1
4
2
10
7
10
11
6
11
0
1

UITGAVEN.

Saldo ten baste op 1 Juli 1915
..
..
Salarissen ..
..
..
..
..
..
Huishoudelike Uitgaven ..
..
..
..
Reparaties ..
..
..
..
..
..
Gas, Elec. Licht, Water en Belastingen
. .
Assurantie ..
..
..
..
..
..
Telefoon
..
..
..
..
..
..
Kerstgeschenken ..
..
..
..
..
Drukwerk, Zegels, Auditeuren, enz...
..
Honorarium Synodale Fonds
..
..
..
Apothekers Rekeningen ..
..
..
..
Costumes, enz., Verpieegsters, en Hospitaal Be.
nodigdheden
..
..
..
..
..
Reiskosten, Inwoonsters Dorcas nr. Stellenbosch
Diverse
. .
. .
. .
..
. .
. .
Rente
..
..
..
..
..
..
Aankoop, Gebouwen
..
..
..
..
Pensioen, Mej. Kirch
..
..
..
..
Batig Saldo op 30 Juni 1919 ..
..
..
Totalen

. .

. .

1915/1916
£3129 11 1
78 0 0
1128 1 11
189 0 6
139 11 1
9 13 4
15 5 6
26 7 0
3 0 0
30 0 0

67
892
122
133
9
16
23
5
30

11
7
2
14
13
9
0
11
0

6
3
1
4
4
0
0
0
0

16 12

0

226

S

2

10

3

5

1916/117

1917/1918
117
904
377
198
9
16
23
2
30
338

10
16
10
ii
14
1
0
10
0
6

—

—

1918/1919
0
2
3
1
4
1
0
0
0
7

19 14

8

723 12

6

831
1804
185
230
10
20
27
14
30
626

10
10
0
15
10
7
12
4
0
0

10
10
0
1
10
4
6
11
0
6

113 11
15 0
7 10

1
0
0

18 0 0
2112 18 10
£4775

Met een nadeelig saldo van £3,129 us. id. in 1915
beginnende sluit dit fonds met een batig saldo van
£2,112 18s. lOd. in 1919—eon schijnbare vooruitgang dus
van £5,242 9s. lid., doch hiervan is £4,000 kapitaal dat
vroeger belegd maar in 1915 terugbetaald werd. De
balans is this £1,242 Os. lid. Aan legaten werd echter

7

8

1526 16

8

2761

6

8

6047 12

9

356 11 3
15 0 0
27 4 8
10 5 3
723 12 6
18 0 0
2112 18 10
15111

3

9

ontvangen £2,588, zoodat or eon kapitaal tekort is van
£1,346.
Gebouwon aangekocht zijn verantwoordelijk
voor £723 van dit bedrag, latende nog een kapitaal tekort
van £623 of gemiddeld £154 per jaar. Dc verhoogde
levenskosten hebben gewis hiertoe veel bijgedragen.
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aaltgozion hot wotsartihol (of do wetsartilcelelt) waar—
op die uitspraak rust, itiet is genoetnd. Zio do Wil
son zanic Aeta XII, p. 30.

lijk niet in ovoreenstemmitig s met de bopalingen der
wet,”

D. J. PIENAAR, A.zn., Voorzittor.
H. P. VAN DER MERWE.
H. A. LAMPRECI4T.

Uwo Commissio is van oordoei dat do Ring gedwaald
hmoeft door do zaak als eon Tuehtzaak to behandohon
volgons Art. 372 ot sqq.

E. J. J. VAN DEft HORST.
W.,L.TOUBERT.
P. VAN H. TULLEKEN.
S. 0. ERLANJC.
D. j. LE R. MARCHAND, Seriba.
No. 19. Appel van den Kerkoraad dor Ned. Ger.
Gerneonto Mosseibaai.
Urn do stukken in ouze handen blijkt dat Ds. 0.
Uohrn door den Korlceraad van Mossolbaai gevraagd
was nis Huippredilcor in do Gomoonte to dienon, van
Mci tot October, 1917, en op S Juli 191?, word do
diensttormijn met nog zes maanden verlongd.
In
October 191?, word hi] op vcrzoek van don Korkeraad
door den Ring geordend.
Do Korlcoraad word bowust dat met lang dnar na
l)s. Robin zich ongu mistige aanrnerhingon veroorioofdo
op dot loeraar, waardoor aanstoot gegeven word. Hij
word gewaarsohnwd, doch zonder gevolg. In Novem
her 191?, hreog hi] verlof em naar Kaapstnd to gaan
om voor zi]n BA. Exnmon to schrijven. Geduronde
zijne afwozigbeid (on wol op 1 December) nam do Ker
koraad zi]no uitlatingen in doliberatio, on besloot hem
to sehri]~-en (hctgoen op 6 December gcsehiedde) dat
hot host was voor nile botrokkenon dat zi]n dienstwerk
zoo spoodig mogobjir son eindigon.
Ds. Rohm bezwaarde zich over doze bandebvijze des
Korkoraads, omdat horn niot do gelegonheid tot vor
dediging was gogevon. Do Kerkeraad daarcntegen,
vorklaart dat Ps. Rohm, na zijn terugheor nit do
Kaapstad, hi] borhaling was uitgenoodigd den Korko
rand to ontmoeten, on in to brongen ;vnt tot zi]ne vor
dediging strekken hon.
Dit word, ochtcr, bosiist
door hem gewcigerd. En op 19 Jannari 1918, besloot
do Korkernad zi]n dienstwerk in do gomeento to doen
eindigon, met nitbotaling voor don vollen termijn, n.l.
tot 30 April, 1918.
Ds. Robni wondde zich tot don Ring met hot ver
zoek dat ondorzoek sal ivordon ingestoid linar do
grondon voor zijn ontslag.
Dat ondorzoek gosehiedde op 13 Maart 1918, met
hot govoig dat do R-ingscommissie do volgendo nit—
spraak deed ‘.,,Do Korkoraad hooft door zijn bosluit,
feitoli]k, do wet in eigen handen gonomen, en door
Ds. Rohrn in ziju prodikwerk gedurende sun dienst
termi]n to sohorson, zioli van oen bostraffingsmiddol
bodient, dat niet door don Kerkerand, doeb door den
Ring alloen op eon prodikant hon wordon toogepast
Art. 383. Do Kerkewet Art. 347 bepaalt zeor duido
lijk wio voorworpoil van Tueht hij Korkoraden zijmi,
en 1i’t3’~~ ~ onder do jurisdietie van den Ring
vallen. Gevolgoli]k is hot duideli]k dat hoewol Us.
Rohrn als Hulpprediker eon door den Kerkoraad ann
gostelde boambto is, zijn gedrag en handelwi]zo wine
op Art. 327 en 328 betrokking hebbon, alloon door eon
hoogor Kerkbestuur hadden mooton booordoold wor
don en dat de handelwijzo dos Kerkernads, gevolgo

Doze uitspraalc word door den Ring bekrachtigd.

Aangezion do Kerkeraad op grond van Art. 183
a, e, in eon private kontrakt met Ps. Rohrn getroden
was, en volkomen roeht had orn te beslissen wiG tot
den hansel zal wordon toegehaten (Art. 5, 9), en to
beslniton of bet in boiang van do gemeente was dat
hi] nog langer zijn diensttijd in de gemeonto zal voort
zetten, zoo advisoert uwe Commissie dat do uitspraak
dos Rings worde vorniotigd en do Kerkeraad in ‘t
gelijk gesteld.
Wi] vortrouwen dat hot voorgevallone Ps. Rohrn
niet tot nadeot sal verstrekkon op zijne toekomstige
loopbaan, on dat hem spoodig van Hoogere Hand oen
oigen workkring mag worden aangowozon.
20 (a). Appo! van Di. J. C. Trutor en J. H. Hugo
tegen eon besluit van don Ring van Swellondam (3
F’ebrnari 1919), in zako Ringsafgovaardigde van don
ICorkeraad van Ladisrnith.
Naar do Ringsvorgadoring to Montagu in October,
1918, werden door den Kerkeraad van Ladisrnith afge—
vaardigd als Priinarins Br. (Jud. E. F. ha Grange, en
als Seoundus Br. Oud. J. H. vail Tondor. Doze ter
gadering
des
Rings
word
wegens
do Griep
Epidemic
niet
gehouden,
on
vergaderde
do
Ring
eerst
op
3
Februari,
1919.
Intus
sc-hon is do Br. la Grange nit dienst go
treden, doeh versoheen als Primarius lid op do ver
gadering van 3 Fobruari 1919 en eischte sitting, ter
will ook do Sceondus Afgevaardigdo versehoon en
sitting eischte.
Met do beslissende stein van den
Voorzittor werd hosloton nan den Seoundus zittin4
to vericenen. Tegen dit bosluit des Rings konien
appoilanten iii hooger beroep en wol op grond van
Art. 39 (b), on volgons hot beginsol door do Synodo
neorgelegd (Aeta Synodi XXIII pagg. 18 en 19). Zmj
n’eenen ook, dat Br. Ia Grange moor bovoogd was ont
(Ion TCorkoraad to vertegonwoordigon, zijndo hot
werk, waarover do Ring moost oordeelen, gedaan
gednronde zi]ii diensttijd, alsook dat do Afvaardiging
van Br. van Tondor door sommigo Kerkeraads loden
inot bokraehtigd word.
Na (10 stnkkon onderzoeht to hiobben is bet hot
advios van uwo Conminissie dat het appo1 van do hand
gewozeil wordo, en ~voh 01) do volgonde grondon do
prim ariims afgcvaardigde was niet moor lid dos Ker—
korands (Art. 59 par. 1), toen do Zitting dos Rings
plants vomid. Voorts han Art., 59 par. 2 door appelan—
tell voom’ ii nil tloel aangoliaaid hoegonaamd niot ahs
geldig wordon liosebouwd aangozien hot sloehts ho—
trekking hmooft 01) pem’soimemm, die i-cods ledon dos Rings
Si] n, nadat do Vorgadering aN wottig goeonstituoerd
is vorklaard
20. (ho, Appel van Di. J. C. Truter on J. H. Hugo,
Rivorsilale, tegen do uitspraahc van don Ring van

(3(5
Swoilendam (5 Feliruari 1911) to 3lontagu gelioudon)
in sake do beverdering van don tw’ocdcn tot corston
Looranr van Lad smith.

-I. Onidat hot Ringshesluit den K erkerand
vail
Ladisinith feitelijk biidt in sake eon verdero hereop.

.5 ( )i 11(1 at ii o 01 [toy redei iheid in do p -nIce, ito don i
in do genieonto ‘-nat Ladisniitli stoiid wijien Us. \V.
gel teem d hosl nit vorergerd is.
do V. do Wet, teen men tot hot hornopen van ci ii
tweeden Leeranr overgimig. 1 )s .1 1-1. :il~i~ II ,v.;r I
I ivo (‘0111 ilHSSio. liii (10 ingexondone stukken ondor—
beroepon on bovestigd. Na hot aistorvo ii van 1)9 do
snout to lieliben, adviseert ‘,,,l)nt hot alipol ~a1, do
Wet besloot do Gooomh ii iet rd o K or]’ era iii i I~ cc lie
Ii a 11(1 go iv (-toll we ide. Er is god i gre 11(1 viler do i-or—
Vorgadering van 21 November 191-I met algomoene
liongilig vail t Ilositiit dos Rings, nahlgexioll do sank
stennnon on’ 1)s. Mataii tot oorston I ,eoraa r to , lie—
eei’o Iinisliendelijke is, eu tot biiiiiei ‘t roolit van
vorderen.’’ I-I iortogen word (ilagonoog d,’ie inrol’
(1(11 Korkornad is elil volgens Art. 17 ever do xaai(,
daarna) door 205 10(1011 dcv goinoente I adisin tb ccii
ii nOr 0 lor gin p poi cord UI) i’d t , to eoideeic ii.
potitio ingodiond, protosteorendo togeil lose lii’—
vordering op growl van Art. 206, 209 on 21-I easer
Hot i,evroonitl flue Ceuiimnissie. editor, dat do Ring,
Korkeiijko Wetten en Bepaliigen, oil word do san
in do tirspiank vail do Rings Cellllllissii’ to lteljhon
door do Ringsoomniissie’ op 2 Maart 191$ oiiderxoeli t.
goitigi-kenitI lot neod-ig Itooft gc,aolit zone elgono
De bovinding van do Ringseornniissio was
di~t or
nitsprnal( 01111 eon Conin,issie ter vo,diiidoli3kiig op
nergons
cone
hepaimg
vail
rang
van
to dragon.
ten
of
twoedän
prodika it
in
01 xe
Kej-k—
ivotten
~vordt
orkend,
lanaidat
No. 21. Appel nih iloit hoer Vt .,J. ~-orneerd.
dikant, volgens do verordenii gel’ tier wo U hi-—
reopen en bovestigd, ipso facto prodikant der go
III zako hot li])]il’l titit dcii hoer Vt. .1. \orweird,
nieente is en da.t dionstongevolgo hot iveer beroopon.
Godsdieiist ender~vijzor oil ()ofonanr, tier NO. Kork,
goedkoureii cii invest igeil in xiii ft gova I eiiii ed I g
togon 11 itsprnak vail do Ri, lgscemmissie van dcii Ring
U aar, eehtoi’, xii lb CCII 0 bovo rder lug O~1 0 p lair In i
va ii Un Teitspn a Ileoft uwe (onimissie to rapper—
houdolijlio sank is, had xc op cone goWoile Korkerands—
teoron, dat ever do sank zolve do Ring flog goon go
vorgadoring niooton gesehiedon, weslialvo hot besin it
legenheid gebail hteilt to eordooien, ~voslia1vo de ho—
van den Goconihineerdeii Kerkoraad (op 21 November
handoling van (lit appol niot binnen do beveegdlioid
1914 gonomen), hoe woigeineend nob, niot anal do dir Syiiedo ligt (Zie Artt. kotrekking liebbendo 01)
letter dcv wot was.
appel ,Artt. 11, 396 ot sqq).
Dooh aangozien hot quorlun vail den Kerkoraad 01)
die Gocombineerdo Vergadering tegenwoordig was,
en do gemeonto cv geditrende drio j area in liooft ho—
rust, vorklaart do Commissie hot indionen van gomold protest veer onbiihjk.
Op do Ringsvorgadering vail ~3 l”obruari 1919, word
do uitspraak dcv Ringseonimissio bokraohtigd. on on
niiddollijk danrop cone Conunissie honoonid 1)133 (lose
uitspraak dee Ringsooniniissio to verduidolijicen. Men
ken niot tot oonstomniigheid gerakon, cii li-gilt’ twee
voorstelloll vail den Ring veer, met hot gevoig dat
hot volgonde veorstel besluit des Rings word, t.w
,,Ds. J. H. Malan, do predikant van Ladismitli is,
zoonis deer do Ringscenimissie uitsprnak gedaan word.
Do ICorkoraad blijft derllalvo in xijn reeht on, iln in
overlog met den Leoraar over to gaan tot bet kiezon
van eon oorsten of twooden Loeraar.’’

Tegon doze uitspraak dos Rings kenion appollanton
an in hoogor beroep, on ~vol op do velgondo gronden:
1. Omdat met , ,do predikant’ ‘ oorsto pi’cil ikaiit
w’ordt bodoeld, wat niot in hot Ringsoonimissio ho
shut voorkomt.
2. Omd at aango nonloi bosin it geoi II vord (in lol i~ ft hg,
nina r vern ieti gi ng van tic in tsp ra aft li i I liii gsc ‘1111—
Inissie is.
3. Onidat bet besluit tics flings wodorroehttolijk is,
xijndo eon Geoombineordo Kerkerand cone bleoto K ies
cull gie, on had dcxc h ~‘ur ii ei’i II g op u’eIIl gew 010 K ei-—
l~’ni ndsverga (101’ lug ilii c-i cii gesohioden

Veerts tloot hot (10 Conunissio goneogen to rapper—
teeron dat xij ono(hioiool do botrokkono partijen dcii
wog tot coil o mi iii uel ike st’lii k king 1 iooft a a ngowoxoi I
on or bestaat nile grond veer do hoop (tat or oeiio
vi-eedxa,ne oplossi ng van (10 hostaando nieeilijkhedoii
sal p In a ts vi i,den
Besohrij vi ngspu nt
Ne .22, is (‘oil appel vail (loll
hoer A. S. lioiix, vail Villiorsdorp, togen 0011 nit—
s1,raak Va It don fling van Stellenhosoll, 27 Augustus.
11319,
Tn Soptoniber I91~, w erd fib hoer Ronx tot Onder—
ling dcv gonioonto van Villiorsdorp gokozon, zullonde
do voorstelling (icr Korkeraadslodon op 22 Doeombor
plants vindon. Op 12 December, had (10 boor Roi, x
~ cone vergadoring van di’ Sohool Commissie in zako
Ic llandolwozo i-au soniniigo loden der Sehoeleonunis—
sic gozogd, dat . ,zij onbijbelseh zijn on handolen ivil
Ion.”
Op 21 December, kwnnion or 1.ij den Veorxittor des
K orkeraads, twoe kiachtsolirifton,—een geteol~oiid
ileor rlne loden doe ‘Sehenl (‘omniissie, Cit ton doer
bit boor Erasi his geteo’](e iid. hezw a am- ni aki -mit- togol i
di’ voorst oiling van den Ill ‘or Ii ens . N a ia ad plegi ng
nut twee oudorliilgol i, stehlo do Voorsittor (loll hoot’
H ens met dcxc klaohten in konnis, alsooi( dat sUn
voerstolling niot ken doorgaan. flit veorlopig he—
sinit word (leer ileii velioll Kerkornad infornieol Zon—
di 2 niorgoi t bob 111,111 i g 1 ii ~‘a a doi k a n sd afgoi(e Ii—

digd.
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Op 23 Docomber, werdon do kiaebten ondorzoeht
on besloot do Kerkoraad, dat do beer Roux onder dcxc
omstandighodon niet tot hot ambt van don Oudor
ling kan wordon voorgosteld nnar luido van Art. IS
13, 14; on 330.

der klagors niet loden onzor Kork siju on tech eon
klaohtsohrift onderteekendon (Art. 331) en do Kerko
raad zoif beeft erkond, dat eon dccl van zijn besluit
onjuist is, n.l., met do woorden ,,liever gezogd be
zwaren wog to ruimon.”

Togon doze uitspraak van don Korkornad heriop
(10 hoer Roux zioli op den Ring am., orndat do
Voorzjtter dos Kerkernads in do zaak was botrokken;
omdat do klaehton leugonaehtig waren en to laat
waren ingokomon (Art. 18: 15), omdat sommige thor
klnehten over eon tijdpork van 22 jaar liopen torwijl
luj tool,, daarna 4 jaren als diakon bad godiend;
omdat hot goon wottigo Kerkeraadsvorgadering was,
die zijn voorstelling had gowoerd, omdat eon soon
van eon (icr kiagors als lid des Kerkoraads oak sit
ting had (Art. 338); omdat twee dor kiagors gee”
loden onzor Kerk zijn (Art. 331).

Na do stukkon ondorzoeht te hobben is hot advios
nwor Commissio —

Na do maebtelooze paging van don Ring out do
zaak in der minne to sehikken, word hot appel van
do hoer Roux van do hand gewozon, moenendo do
Ring, dat do Kerkeraad in don geest van Art. 18:
13 hooft gehandold on dat do Korkeraad vodr hot
ondorsoek der sank gonoegzame rodonen had (Art.
831: 3).
Togon dezo uitspraak van don Ring komt do heer
Roux flu in boogor beroep, en wol, o.m., omdnt niot
noar Art. 18: 13, is gehnndold, on do Ring do ,,ge
noogzalno rodonon” niot boeft genoomd; omdat twos

,,Dat appellant in hot geiijk moot warden gestold,
en do uitspraak dos Rings vornietigd en wet op do
volgondo grondon: Na do genloonto hare goodkeuring
van do kouzo dor Gecombineorde Korkeraadsvergado
ring had to konnon gogeven (Art. 18: 15), macst
appellant in sun ambt als ondorting bovostigd zijn
gowordon, vooral ook orndat do bezwaren, tor oifder
uro ingolovord, blijkens do dokumenteñ dor Commis
sio voorgelogd, niet van sulk eon ernstigen anrd wa
roil (Art. 18: 14) am do woigoring van zijno bovesti
ging to rechtvaardigon. Waro or met moor tnkt go
handold, dan son or geeno klaeht noeh appel gowoest
zijn.’’

Nov. 14, 1919.

D. J. PIENAAR, A.zn.
H. A. LAMPREOFIT.
H. P. VAN DER MERWE.
P. VAN H. TULLEKEN.
S. C. ERLANK.
W. J. JOUI3ERT.
E. J. J. VAN DER HORST.

Bpp. 16, 17. Beroep op de Synode van den beer M. 0. Viljoen, Molenrivier,
Caledon, en beroep van (len beer C. F. Fonrie, Dwaallioek, Caledon.
Ds. J. H. Hugo met Oud. C. van der Merwe stelt voor: ,,Het advies van de Reehts
Conintissie worde in beide gevallen aangenomen.”
Dit geselnedt met algenteene stemmen.
Bp. 19. Beroep op do Synode van den Kerkeraad der N.G. Gemeente, Mossel.
baa.i.
Ds. H. P. van der Merwe met Ps. J. H. Erige stelt voor, dat bet advies van de
Rechts-Coininjssje zal worden goedgelceurd.
Ds. D. Lategan met Ps. J. F. Mentz beeft hot volgende Amendement: ,,Peze Ver
gaderiug hekraehtige bet besluit van den Ring van Swellendam in de zaak van den
Kerkeraad en de huipprediker van Mosselbani.”
Na eeiie breedvoerige discussie wordt bet Voorstel aangenomen.
B1). 18. Beroep van den beer F. D. Mnnnich, Avondrust, Molteno.
Pc Vergaderiiig vereenigt zich ook her met bet advies door de Rechts.Commissie
gegeven.
Afwezig zijn geweest do Predd. van Oost Londen, Steytlerville, ‘l’u]bagli, Namies,
Pearstoii, Hopefield, eli (1(3 Oudd. van Riehcelc West, en Kuruman.
Do Owl, van Ladisnijth heeft verlof em heden, (‘11 de Oud. van Ret Strand em
snorgen avond naar imis terug te keeren.
Pc Kiaduotulen gelezen zijude. wordt hot gebod door Ds ..T. 0. Steytler gedaan.
Geresuineerd on oudertoekond op heden (len l9den November, 1919.
*

P. 5. BOTHA, Moderator.
1). J. PTENAAR, A.zn.
J. P. v. HEERDEN.
I. F. A. l)E VILTAEBS
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VIER-EN-TW1NTIOSTE ZITTING
llornxdaq,

One Anker Baai.

19 November, 1919.

Na bet zingen vail Ps. 11$): 3. en gebed door Ds. A. J. Olivier, worden de Notulen
van de vorige Zitting geresumeerd en onderteekend.
Dc Moderator Icondigt nan hot beireurd Iieengaan van den broeder Onderling van
Drie Anker Baai, (lie hi( van clew Yorgadering was, en betnigt namens de Vergade
ring onze innige deelneuiiug met do aclitergebhevene weduwe en kinderen, en met de
gemeente vtni line Anker Baai.
Verlof wordt gegevon nan do Guild. van Vanwijksdorp, Riversdale, Oli1antshoek,
Griquastad, Herbertsdnle, (‘arnarvon, (athieart, Aliwal Noord. Amajidelboom, Jon
bertina. Mosselbaai, en dc twee Proud, van Riversdale om morgen avond naar buis

Beroep van Dr.
en J. H.

terug te keeren.
Ret Rapport van de Reelits-Commissie is nog voor de Vergadering.
Bp. 20. Beroep op do Synode van Di .J. C. Truter en J. H. Hugo, Riversdale.
a. Dr. H. A. Lampreehi met Us. (4. E. Rudman stelt voor: ,,Het advies van de
Reclits-Commissie wordo aangeuomen.’’
Als Amendement w’ordt voorgostelci dour Di. J. F. Botlia en •T. H. Krige: •, Dc Ver
gadering besluite bet advies van (le Rechts-( ‘ommissie op Besehrijvingspunt 20 niet aan

te nemen, doeli de apiwllanten gelijk to geven.’’
Na eene breedvoerige dise.nssn wordi bet Ainendement verworpen, en bet Voorstel
besluit icr Vergadering.
Aanzoelc om aante keunig dat zij in (IC minderhieid gestemd hiebben wordt gedaan
door: den Moderator, Di. 11. It. clii I’lessis, .J. C. Reyneke. D. Lategan, D. in P. Steyn.
.J. H. Krige, en Oud. G. P. van itt Spuy.
b. Dr. H .A. Lampreclit met Oud. P. D. dn Toit stelt voor: ,,Het advies van de
Bero.pvan W. J.
Verwoerd.
eroep van A. S.

Rechits-(’oiumissie worde Iner aangenomen.’’
lie Vergadering nteint (lit voorstel ann.
Bp. 21. Beroep vail den beer W. J. Verw-oerd (Godsdienst-Onderwiizer en Oefe
naar der 1’~ A,. Rerk).
Dc Vergadering vereeuigt zich met de Verklaiing van de Reehts-Commissie.
Rp. 22. Beroep van den beer A. S. Roux, Radijn, Villiersdorp
.1

—

Dr. H. A. Lauipreelit ondersteund door ()nd. C. P. Klopper stelt voor:,, I-let advies

van de Reelits-Connuissie albier worde goedgekenrd.”
lie Vergadering neemt (lit Voorstel met aigenwene stemmen nan.
I-Tel Rapport ran Jr Conon issie in rerun iid met h et T7ollcs-I!o.cpiiaal in Jr A nap
stud is thans voor do Vergaderiiig.

VERSLAG
van de Commissie om met de Commissie veer het Volkshospitaal de geheele zaak
van het Hospitaal Ic bespreken.
e
tTivo Commissie heeft eon onderhoill I met tie (0111—
missie voor hot Hospitaul gelia~l en Iliet haar do iiiitl.
delen besproken. welke toy hand genornen dienen to
1101 den ten el1i& ft ii -i-il boi g 11, dat in t hestuui en
hot eigendornsiodit 1W In t Ilowitaal ;ooi on,e Keik
verzekerd zullen ivorden, cii als govoig worth hot v°l—
gonde qnli li Ii iiiil _.egi ion —
I. 1)e Sviio<le oiI(eilii,- lit-i \ooiIopig
ol{.,t snhll’ il~l ~t 1.1 is

ii.t 1

liesi_tilli.

a. Door den Ring vail K aapstad
Di ..J . P. van
lieerdeii, F. X. llooiuc. en H. H. van Rooyon B
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o.

Door do Helpmokaar Vor.: Advn. H. S. van
Ziji on W. Roux, on Mev. P. Horns.

f. Door do Holl. Sprokondo Dokters: Drs. Daneel,
Marais, Wossols, Luokhoff, Wober Aekor nlann, dii Toit, l’otorsi,i on Root g. Door loll. Porn
Hoofdrodactouron van (IC
,,Korkhodo,’’ ,,0ns Land,’ en ,,De Burger.’’
2. Do Synodo zal in hot goval van ovontuoolo vaca
turon in bovenvormold bostuur, do vacatitron aanvul—
zoo vool mogolijk, in overlog met do lichamen,
die door do afgetredonon vortogonwoordigd werdon.

3. Do Sy itode give toosteniming, dat do oigondom—
nion, waarop hot Volkshospitaal opgorioht zal wordon
op baron nitam get i-ansportoord zullen wordon.
4. Do Synode geve haar aetiovon stoun ann do be
weging tot hot daarstollen van dit Hospitnal, zooals
voorgostold in tormen van hot mnnifost, dat nail hot
publiok bokend gomaakt is.
P.
1).
I).
P.
P.
H.

({.J.MEIRING.
J. VILJOEN.
WIL(’OCKS.
W. A. DE KLERK.
H. THEUNISSEN.
1. HAUBENHEIMER.

Hot Rapport wordt in zijn geheel door do Vergadering anugonornen met toevoo
ging, dat ook de Loden van do Moderatnur 01) hot llestuur goplaatst zullen worden.
Bp. 76. Do H.E. ~~ynode geve hare aandacht nan do gehoelo kwestie van Predi
kants-salarissen.
Ds. P. do WTaal licht hot Besclirijvingspunt too, en logt voor conige Voorstellen te
zamen met eon Schema voor bet daarstellen vail eon Fonds.
Abs Motie van Orde stelt Ds. H. P. van der Merwe met Ds.J. C. Reyneke voor:
,,De Voorstellen en hot Schema worden naar cone Commissie verwezen.”
Do Vergadering neemt doze Motie van Ordo aan.
Ter tafel komt bet Derde Rapport van (IC (!wnmi,’~t4c ran Orde.
DERDE RAPPORT VAN DE COMMISSIE VAN ORDE.
Do volgomlo stukkon zijn door bovengonoemdo Con,
11115510 ontvangon —

tloii invlood vail hot Roomsoh Katbolieisrno, on togen
hot zonden van kinderon irnar Roomsoho soholon.

lEon sehrijvon onderteokend door W. J. Shnrwood
van Murraysburg, zieh noemondo lid der NG. Kerk,
insluitende uitknipsol uit do ,,Cape Times,” en be
holzondo klaohten togen Predikanten op hot Eaapsehe
Senioroiland.

tw-o Commissio meont dat ook dit schrijven naar
do opstollors van don Hordorlijkon Brief diont l’er—
wozon to wordon.

two Conimissie bovoelt nan dat lnj geantwoord zal
worden, dat wij volgons wot goon kennis nomen van
anonieme brioven, on dat zoo hij eon klaoht tegen
leoraron hooft, hij zich bij don Ring moot voegen oni
dat niot do Synode maar de fling tor oorste instantio
zoodanigo zaken in behandeling nee,nt.
2. Eon sehrijvon van H. A. Boukes van Bassons
drift, Upington, en gedateord 25 October, 1919, kla
gondo dat Nj goon orf kan krijgon op do Arbeids
Kolonjo, Kakamas.
Do aanbeveling uwor Cornmissio is, dat hij vorwo
Zen zal ‘vorden naar do Commissie voor Arboids-Kolo
niön.
3. Eon sohrijven van Mej. S. Hutton, onzo Kork
waarsehuwendo togon hot zendon van jongo doelitors
Rant Roomseho seholon.
two Commissie bevoelt aan dat or in den Herder
lijkon Brief hiervan molding gomaakt zal worden.
1. Eon sohrijven onderteokond door Loftus Ewing
van Brakpan, ;vaarsehuwende tegon don toonomon

5. Een°sehrijvon van P. 0. Watlios, Org. Soerotaris
van do,, Boy Scouts Association,” vragondo dat in
do versohillondo Korkon op Zondag, 23 November,
gewozen zal wordon op do noodzakolijkhoid
voor
onzo kindoron om nan doze bowoging dool to nernon.
Uwe Commissie boveolt aan dat dit sehrijvon voor
kennisgoving zal anugonomon wordon.
6. Eon sohrijvon van Principal Boattio van de tnt
vorsitoit van Kaapstad, medodoolonde dat do TJnive:.
sitoit in Maart annstaando oen begin Znl makon net
hot houdon van voorlozingon ovor do Bantu Philolo
gie, Talon, enz., on ook gorood zal zijn doje hit
vorspreiden van nuttigo bookon op hot gebiel der
Zonding, do bolangen van do zank dor Zonding in
Afrika to holpon bovordoron.
two Commissio bovoolt ann do ontvangst van den
brief on aanbod doarin godaan met dank to orkennon,
on hot sohrijven to pinatson in handon van do Mg.
Zonding Commissie.
7. Eon sclnijvon van Ds. A. J. Louw, Moderator
br N.H. of 0. ICork, Transvaal, vragondo om do
vaststolling vail eon gozamonlijken Dank- on Bodedag

Predikaats-Sala
rissen.
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Vool’ ile verselullende TCerken in do tinie die dag to
ziji. (a) eon Do iikdag voor do tijdige nitkoiiist (loor
~len Hoore gegovolt nj wijze van 11111(10 regolis over
hot I and, oe~ ‘le 1100(1 bog ge roze a ~va s~ ;vegen do
erlistige oil langdnrigo droogte, (b) eon I )ag vail Ver—
ootrnoedigiiig cii (itliorl toot, hot oOg op ~loii (irOevigell
~o1kstoestand
(he zondea, the doartoc aanloiding
gavel CII die daarint voortgesproteu zijii, w-eshalve
el thans, nuder beer, Cello noodlottige verdeeldlioid
iii oiis vadorla ad licorselit.
(‘we (Jonirnissie boveelt nan dat Zoudag, 14 Decem
ber, oerstk. driartoo afgozonderd sal worden.
8. Aanzoek om dispensatie van Art. 18 (17) door
den TCerkeraad der N.G. Gemeente, Salisbury, Z.

IlillehIsia, tel hierkiizing van lou hr. Underling T.
V. II. Vlol~, ti’ il]alceliell .1. .1. Tlo’roii I’ll I). you (hi’
Berg, (lie reeds nor jan’ii aChtOleOil gedit’nd hebben.
l)a al zijit or ii jet lila (U IC ‘I geselnltt die in do pl ants
(I (‘XC’ Ii roedeis k nil ‘iou t red en.

VIII

Iwo (olllniissie hovoelt
10011(1 Xii ivoirlen
D.
D.
J.
I.

II

lilt dat Dispeuisatie ver—

S. BOTHA.
J. PIENAAR, A.zn.
P. v. HEERDEN.
F. A• DE VILLIETIS.

I)e Vergadering lieelnt bet in zijn geheel en onverandeni aan.
Na do Pause worclt bet Tcrder Rapport (‘afi de (Jommissic ovcr
I?pp. 61-65 ingetliend.

de

Zeidin~1 over

VERDER VERSLAG VAN DE COMMISSIE OVER DE ZENDING,
Do Vorzoeken vervat in Besehrijvingspunton 61-65
vallen onder 3 hoofden —
1. Do toolating tot de kiassen van hot Zonding In
stituut zondor Admissio Examen.
2. Do erkenning als Zendeling zonder do noodigo
cursus of hot Zendelings Examen.
3. Do toelating tot hot Zendelings Exanien In pri
vate voorbereiding.
1. Onder klas I valt bet verzoek van den hoer M.
W. Nienaber.
Doze br. is drie maal in hot Toetatings Exarnen go
dropen, n.h., in 1911, 1912, 1913, waarna gebrek ann
fondsen bet lien, onmogelijk ninakte zijn studie voort
to zotten. Van 1914 heeft hij onder vorw~arloosde
.kleurlingen to Wellington goarboid, on bozit ml ann
bovehiagen van den Korkernad aldaar, en van (loll
Tweeden Prodikant van do Knapstad.
Hij openbaart boslist aanleg tot bet zoitdiiigwerk,
en toogewijdboid ann den bore.
1-Iij is reeds 40 jnar
zijn 3 jarigo eursus to
niet in staat to wezen
niissio Exanion voor to

oud. Hij is seer vorlangend
doorlopon, maar belijdt thans
zich nnder,naal voor hot Ad
beroidon.

Urn doze rodonen wil uwe Commissio zijn verzook
ann do gunstige overweging der Synode voorleggen,
met susponsio van Art. 238.
9. Onder klas 9 vallen nanzooken v~n do heeren W.
3. Verwoord en H. C. Matherbo. Wat doze gevallon
botreft son hot toegoven aan do verzoekon beteekonen
hot suspondoeron van Artt. 244 en 245. Dit heoft do
Synodo bij onkelo gelegenbeden ondor seer bijzondero
omstandigbeden reeds gednan, on kon do Vergadering
nu ook dosvorkiozondo doon.

Uwo Cornrnissio aeht editor dat door telkenmalo
(lose artikolon to suspendeoren eon ongowonsehton
toestand van zaken in bet loven goroopon en eon vast
precedons gesehapen wordt. Wij vreezen dat naIl
zoeken die even verdienstelijk zijn nIB do twee geval
len genoomd sick vermenigvuldigen sullen. Alboowel
uuets afdingondo van hot work door do twee appli
kanton gedaan ziot uwo Comanssio zieh den weg niet
geopend hun veizoek aan to bevelon. Ook w’enseht
live Comrnissio danrop to w-ijzon dat twee Ringen
van do Zending Kerk sick uitgesproken hebbon, daar
op aandringendo dat do Wet tot do bedieniug von
leoraars strong gebandbaafd wordo.
3. Under klas 3 vallou do aanzoeken van do hoeren
W~ J~ ~T~rw~~j H. P. Botba, B. H. van Biljon, on
H. C. Mallierbe, oat tot hot Zendelings Exanien toe
gelaton to worden an private voorbereiding, d.w’.z.,
zondor do gewone drie j arigo kursus ann hot 1 nstitnut.
Uwe Conintissie is vail govoelon (lat dit in hoginsol
niet goedgekourd han ~~oi’den, en web oni do volgende
rodenon —
1. Dat dit eel onwensoliohjk
sal.
2. Dat dit geen gonoegzame
borgt.

preeedons sehoppon

voorbereidiag

waar

3. Dat (lit sehadolijk werkon sal voor hot Instituut.
4. Dat or langs den ‘cog vah bet Oofonaars Exameil
en eon weinig ondervinding allengskons eon anderen
weg tot hot Zendebings Examon son kunnen geoponil
wordon.
Uwo Commissie wit cebiter hot goval van don hoer
H. P. Botha, tbaus to Zoar, bijzoader voor uwo nail
daelit brengon.
Gonoenide brooder staat aan hot
hoofd vail do Zending Static aldnar, hij arboidt met
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grooten zegeli, en sehijnt do nangewezon man to wezon
your ,Iieti werlckring.
Daar hij ‘voge~is gebrek nan niiddolon do Zendelings
e ursns niet hon door 11] aken, en took oozes ~]iZ tens
eeii aanwinst voor do Zending Kerk soil WOZOIT, iS
uwe (loiiiniissio von govoolon, dab do 11 . Eerw. Vet—
gadering ]iet an]’ do iUg. Zend. Comioissie opdiagen
sal hem spooiaal togomoot to konion met fiiiaiieieele
11011) ton etude mugs den gewulieli weg Zondeling to
kunnen wordon.

Uwo Commissie meent dat zijn vorzoek aan do Aig.
Zotid. (lena issio velwezell ken warden, die hem van
do noodige informatie zal voornien aangaande den
~veg waarla]igs do Kerk van zijno dionston hot heste
gehni i k son ho iuiei i m aken
P. .J PT ENAAR
Z .1. DE 1~EER.
Cl. M. HOFMEIR.
0. L~. VAN HEERDE.
J. C. PU PLESSIS.
Ji. P. jTJJS~
P. J. 1)11 TOT’Jl.
I~. H. SWART.
JAMES S. MURRAY.

Er is ook eon solirijven gokomen van den hoer J.
Smith, zUno diensten your hot work des II corel,
do Synodo aanb,odondo.

Ft.

11)1. 62. Aanzoek van dcii hoer M. W. iN jenaher 0111 zondor hot Toelatings Examen
jot do klassoit van bet Zending Institnut to wordei tuogolateit
J)s. 1). 0. Malan met us. J. F. Botlia stelt voor ,,l)at do nanhe ehug van de Corn
inissie her aaflgeiiomen zal woNlefl.’’
?4.I(kt meerderbeid vali steinmen wordt (lit Voorstel heslurt (icr Vergadering.
lIp~i. 61, 63, 04, en 05. Aanzoeken van W. .T. Verwoerd, It P. Botba., B. H. va~
Ikijon.

en It. C. Malherbe.

Aanzoek

van

l~f.

W. Nienaber.

Aanzoek van W.
J. Verwoord en
anderen.

hot heslitit dci Vem-gadering is, doze aanzoeken niet toe to staan.

.,Aanzoek van den beer J. H. Snntb.
1.)e Vergadering vereenigt zieb met bet gevoelen (icr Commnissie.
Tot loden van do (‘ommissie voor Predikanten-salarissen in verband met bet Voor
stel van Ds. P. (10 Waal, worden benoernd do Prod. van Riebeek Ranted, do Eerste van
Paarl, BernIe van Robertson, en die van Narnagualand, en Oudd. van Calvinia., Herold,
Brammdvlei, Fra.nscbboek. Otrudtshoorn, Burgersdorp, en Dii Toitspan, en do Tweede
van Kaapstad.

Aanzoek van J.
H. Smith.

in beliandebng wordt nn genomen bet Jioittiakt tiisxchcn do :17g. Zend. Commis
4e dci N.U. KeiTh in Zuid-Afrika aan den cone,? kant, en do Synodale Zending Corn
missie dci N.H. of U. KeiTh aan dcii anderen I.~aiif. (Zic Thjiage).
Nos. 1, 2, 3, 5, 6, worden goedgekenrd.
No. 4 wordt aangenomen met bijvoeging vami (10 woordeu .,,en zonder kosten voor
do Aig. Zending Coinmissie,” na ,,zonder Koopprijs.” (Regel 5).
Bp. 54. Dat uitgesteld word totdat bet Rapport van do Reebtn-Commissie voor do

Kontrakt tug
chen onze Aig.
Zonding Comm.
en do Synodale
Zonding Comm.
(Transvaal.

Vergadoring zal zijn geweest, is nu aan do orde.
Hot wordt toegelicht door us. D. Wilcoeks, die. oudersteund Ds. 0. F. C. van
Lingeu, voorstelt: ,,Waar or twee of meer diemmstdoende Predikanton in cone Gomoonto
staan sal do benaming van ,, ,eerste’ of ,tweede’ predikant” alleen zion op den korteren
of langeren dionsttijd van zoodanigen looraar in do Gomeonte, en niet boteokonon eon
ondersebeid in rang.”
Do Assessor met Ds. P. K. Albertijn hoof t bet volgendo Amendement: ,,Do bona
ming van ,oerste’ of ,tweode’ predikant in cone gerneento, die door moor dan eon predi
kant hediend wordt, wordo gelaton in banden van den I~orkoraad, ais zijndo cone hum

‘Eerste”
en
“Twoode”Predi
kant.

houdelijkc In elk geval sal or goen onderselmeid zijn in rang of status tussehon don
(elSteii of tweodon prethkant.’’

Bij do stemming wordt hot Amendement imaugenoinen.
1 Ir. H. A. Lanipreebt vorzoekt aanteekonumg dat Nj in do mninderheid gosternd
Iteeft.
Voom do \ergadenmig is nil hot Rapport ran
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(‘oni in i.g .~ie voor do In wendige Zen

(illiff.

Gelezon wordt hot Rapport van do (‘oniumissie orer do Inwondige Zending.

-

Do In \vei, dig
Zending.
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I )e iiernlanelli e Secret aris van do Cominissie vow do Inwendige Zending, Ds. A.
1). l~nckliof I, word t gevraagd I egen woordig ic ziju, om waar noodig, inlicliting to
,

“Kerkelii3e
Kosthuizen.

A. I it 1(111 un, .Met wat under dit booN gei weuid word I voice nigt zieb do Verga
(I (~lii ig.
B. Oprocdinq. I. Kerkelijke Kosthuizen.’’
Do hedankiiioeii ondor dit hoofd
voorgest (1(1 woidleii goedgekeiird
Di. U. P ..vau Llnijsteeii en .1. II. Albert iju stelleii your:,. 1 )eze Vorgad~ring be
smite (tile Comniissie af to vaardigen om tijdons do Zitting van do Synode den Admi
nistrateur do verzoelien wetgeviiig in to dienen om to verzekeren dat waar accommoda
lie in Kerkelijke Kostln izen aaugebodeii wordt aan oudors, wier kinderon ondor ,Ordon
nantie No. 11 vau 1917’ vallou zij niot hot recli t zulleu hebben do opilahIW van zulke
Icinderen to weigeren.”
Doze zaak is nog onder diseusslo ais bet tijd is voor hot adjournement.
Afwezig zijn geweest de Predd. van Tianielskuil, Oost London, en Steytlerville, en
do Oud. van Riebeek West.
Do Kiadnotulen gelezen zijnde wordt hot dankgobod door Us. E. Dommisse ge
.

(laan.
Cioresumeerd en onderteekend op heden den 2Osten November, 1919.
D. S. BOPHA, Moderator.
U. J. PIENAAR, A.zii.
J. P. v. HEERDEN.
I. F. A. DE VILLIERS.

VIJF.EN-TWINTIGSTE ZITTING.
JTh;id.rday, 20 Nornnber, 1919.

Kennisgeving
van Protest.

Kost-

Do Moderator laat zingen (Iez. 7: 4, ed vraagt Ds. B .J. W’ossels hot gebed to
(10011, waarna do Notulen van do vorige Zitting gerosumeord en ouderteekend worden.
Veriot worth gegeven aan do Ondd. van (‘aledon, Frauseliliook, Keimoes, Alber
tinia. Elliot, Rossville, en do I’rodd. van Albertinia en Klein Boetsap om morgen naar
huis 10mg to keeien.
Ds U. .1. Viijoon geoft namens eon aantal Loden van den Ring van Stellonboseli
konnis, op grond van Art. 16: 19, van (~Ol1 sciii-iftelijk Protest met opgaaf van redenon
later to worden ingeleverd, togen bet bosluic (icr Synode in zake hot beroep van A. S.
Roux.
Oud. I). S. dii Toit doet zijn Voorstel, waarvan inj gistoren konnis gegeven heeft in
zake ,,Avond-Zittingen.’’
hot Voorstel wordt dadelijk verw-orpeli.
Do Oudd. van Dordreeht on WrarrentOn wordon govoegd bij do Commissie voor
Salarissen.
Hot Voorstel van Di. D. P. van Huysteon on .T. it. Albertiju in zake Kerkelijke
Kosthnizen is nog voor do Vorgadering.
Ds. H. P. van der Merwe met Oud. F .J.van der Merwe beef t bet volgonde Amen
(lement :, ,De Synodo dm1 ige crop aan dat do 3 miji radius beperking worde weggonomeli
on dat hot onderwijs verplichtend w-ordo gemaakt door de geiieele Kaap Provineio ; met
dat hot onderwijs vorpliebtond worde genialc onbekwaam is oni zijn kind logies to goven
iuj daar vrijgesteld zal wordon, met dit proviso, dat waar do Staat of private liefda
digheid eon aanbod doot on hot kind gratis kost en onderws to gevon, zoodanigo
oudor vorplielit zal wezen van dat aanbod gebruik to niaken.’’

(0

Hot Voorstel wordt tcruggetrokken ten gunste van dit Amendement, dat flu de
plaats van bet Voorstel inneemt.
Na korte toelichting door den Secretaris der linvendige Zonding Commissie, Ds. A.
I). Lucklioff, gaat do Vergadering tot stenimen over, en wordt liet Voorstel aangeno
men, nadat Di. P. do Waal, P. K. Albertijn, P ..T. Perold, IT. P. van tier Merwe, E.
Doinmisse, Dr. W. P. Steenkamp, Di. W. J. du Toit, U. P. C. Faustmann, P. H. van
Finysteen, A. B. Cilliers, J. C. Lampreelit.. J. U. Pauw, l).J._Malan, Dr. H. A.
Lainpreeht, cii (Judd. W. I). dii Toit, 0. liergli. en N. N. (hove, ann do bospreking lieb
hen deel genomen.
Eon Voorstel door (Judd. 0. Bergh en I). S. Malaii .,Dat geldelijko huip ook zal verbend worden nan ouders, die logies voor Iminie lcmndoren hetaien, alsook voor lien, die
Ininne kinderen per rijtuig iiaar school niooten vervooroil,’’ wordt ook aangenomen.
Dit gesehiedt ook met hot volgende Voorstol door Di. P. H. van fluysteon on P. J.
Retiof ingodiend en inidende als volgt: .,Doze Nynode sproke zich nit ten gunsto van hot
beginsel van do toopassing van ahgeheele gedwoiigon on(]erwijs voor kinderen van Euro
peeselie ouders tot en met Standaard VI en hot zestiende jaar. met (lion verstande dat

Geldelijko huip
nan de ouders.
Gedwongen
derwijs.

On

zoodanig onderwijs kosteloos gescliiedon zal.

Do Vergadering betuigt voorts hare insteinming iiiet ecu Voorstol van den Assessor
en Ds. D. P. van Huysteen, van den volgenden inborn] ,,Eene (‘omunissie worde aaiige
steld bestaande nit do Synodale Opvoedings-Commissie met toevooging van den Score
tans der Inwendige Zending Counmissie en do Predd. van W’illowmoro en Montagu, die
zijn Ed. den Adininistrateur namons onze Kork, met suggesties dienen zal in het optrek
kene van do Wets-Clansule hetrekking hebbende op do ternien waaronder dwang zal
worden uitgeoefend in het geval van kinderen wonendo huiten do drie uiiji radius.”
Hot Rapport van tic Coinmissic over rirhcuis Jioionii’n is ten tafol.
Gelezen wordt hot dccl van hot Rapport van do Comniissie over do Inwendige Zending dat hierop betrekken heeft, iiam. II. Do Arboids Kolonie.
,,Inleiding.’’ Met algemeene steninien henri do Vorgadering good ;vat do Actuarius voorstelt ,,Deze Vergadering spreko hare iioogo waiIrdeoring nit van do onsohat-

Arbeids

Zolo

fliOTh

Dienston van
~ ~

bare dionsten aan do Arbeids-Kohonie hewezen door wijion his. Ii. P.J. Marehand. Zij
vertrouwt dat hot odd work aidaar door 11010 grootoiideels gii itit i(erd, en met zooveel
snoces voortgezet, nog tot in lengto van dagen nut ri~ke vrucluton zal worden bekroond. ‘‘
Dankbetui gingen
II ci Iii el voi il-gesi ol ile ~void I g I gekou rd
Onderwijs. ‘ ‘ a. Ida ndbou~v- )nderwiJs. I h~sl ton d~i t dii vi ft ii a a ii dac lit van ii
Cominissie voor Arboids-KoionWn gehi~v (lit iii Wolden
Voorts neemt de Vergadering hot volgende \oorstel van i)i..J. P. Mentz on J ~ Eene Opleidings
Pienaar aan ,,Deze H.E. Vorgadeniiig govo baron steun ann do pog-ing van (loll Ring ~
van Britstown om eene Opleidingsschool in hot Noord-W’eston gestielut to krijgen.’’
,Omvang en Bevolking.’’ Do Vergaderi ng boriisi in hot goon bier gorapporteerd
staat.
,,FinaneiL~n.’’ (lelezen wordt wat in hot ~erslag vaui do (‘onulussie over do Pond
sen voorkomt onder (2) Arheids-Kolonie Fonds.
Dc Moderator wijst crop dat Kolonistoui (l]i (10 Arheids Kolonie to Kakamas zich bij Petitios van Ko
wijze van petities met eonige grieven naar do Itogeoring hiebben gewend.
Hot Panic- ~ Ct
mont heeft daarop cone Cominissie van Onderzook aangesteld, en ccli voonlopig Rapport
van de Conimissie is versehenon. Daar zij ann hot Pai-lonient rapport moet doon, re
gelt hij dus dat hot Rapport van doze Parhkliloniaire (‘oniinissie niot hior behandeld
han worden. Dc twee loden der Vorgadering. Di A. F. Lonw en P. K. Aibortijn, die
01) bovengenoemde Commissie gediond hiehdwii zuh Ion do gohegenheid hebben hiunne hevin
. ‘ ‘

-

dingen mode to deelon.
Na do Pauze geeft Ds. P. H. van Hnystuon kennis dat Nj later hot vohgende Voor- insake do
stel doen zal: ,,De Synode kennis genoinen hebbendo van hot voornemon van bet Onder- ~
wijs Departement oni where veranderingen ann to brengen in venband met do opleiding

oploid
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van ondorwijzers (Zie Onderwijs Gazette van iS Sept.., 1919), is ovortuigd dat or gevaar
bestaat dat zoodra de voorgestelde veranderingen doorgevoord zijn, eon groot percentage
van kweekelingen hunne studiën niet zullen kunnon voltooien, tenzij or ruimere toela
gen besclnkbaar gesteld worden dan do tegonwoordige, en drago bet nun do to worden
nangestelde opvoedings.COmmissiO op 0111 (lezO zaalc ornstig nuder do aandacht van do
bevoogde Autoriteiten to brengen.”
Do Asseesor met Ds. A.~4. van Schalkwiik heelt do volgende Molie van Orde: ,,In
zake do bosprekhig al dan niet van bet voorlopig Rapport der Parliamontaire (‘ommissio
over de zaken der Arbeids Kolonie, legge do Vergadering zich neder Nj do rogeling van
den H.E. Moderator.”
Dit wordt aangenomen.
Finanajén.
,,Financiën’’...is nog voor de Vergatleriiig.
Do Superintendent van do Arbeids
Kolonie, die tegenwoordig is, geeft do noodigo inliehtingen.
Beervlei.
..Beervlei.” P. 4. Van bet Rapport van do Coimnissie rn~cr do Inwendige Zonding
on van hot Rapport van do Commissie voor do litwendigo Zending, en VI van bet Rapport
van do Commissie voor Arheids-Kolonien.
Eerst wordt golezon hot Rapport van tie Arbeids Kolonie (‘olilinissio over Deorvici.
Daarop worth hot Memorandum van den Sill tori iii OlIdoilt vu ii do A rheids Kolonio
over Boervloi (Zie Bijlago) gelezon.
Nadat do Superintondont verdore inliebtiug in verband mel dit Schema gogevon had,
wordt, na eon broedvoerigo diseussie het volgondo Voorstol door Di .Jae. F. Marais en
.T. H. Jingo ingediend : .,Do Vorgadering brengo baron hartelijkon dank ann do Cominis
sic voor al haar work en informat.io in zako ueorvloi, doch stappe van do zaak af.’’
Eon Amendomont door den Aetuarius met Otid. P. D. dii Toil l;iidt als volgt :, ,Hot
worde nan do Arbeids Kolonjo Comjiiissio opgedragen 0111 in hot votes ondorzook to tloen
naar do mogolijkhoid en wenselloliJklloid van liet stichi on eener Koinnie to 1~eervloi, en
do volgondo Synodo met eon volledig Rapport to dwnon.’’
Stieliting oener
Ds. P. J. Viljoon met Ds. P. L. Louw heoft eon Twoedo Amondomont van den vol
Arbeid:Kolonio gonden inhond ,,Pe Inwondige Zeiidi ig Conuiiiissio tozainon met do Arheids Kolonie
Commissie ontvangon volinacJit, nut, onder~vorpon nan do goedkouring der Synodale
Commissie, cone Arbeids Kolonio to stichton to Beorvloi, 111(11011 zu. na grondig ondor
zoek, ovortuigd zijn, dat zoodanigo Arbeuls Kolonie eon sticees \vozen zal.’’
Rot Twoedo Ainendeniont worth hosluit dor \orgadOiillg.
Aanteekening dat zij in do nunderheid gosteiiid lioblu’n wordi verzoelit door (10 Oudd.
xan Cradock, Graaff-Reinet. Hopetown. Prieska, Caivinia, flirgersdorp. Philipstowu,
Elliot, Poarston, do Eorste Prod. van Graaff-Reinot on do Prudd. vaji Br:nnlvlei, Piket
berg, Umtata. Barkly Oost, Maraishnrg, iopetown.
Ds. P. K. Albortijn, (lie zijno bevindingen to Kaka huts nitedeelt is nog nan bet
woord als bet tijd is om to adjourneeron.
Afwezig zijn goweost do Ondd. van Worcoster, Philadelphia, Noorder Paarl, on Rioheck Wrest, laatstgonoenide wegons kranklioid, on do Predd. vait Sleytlervillo, Komgha.
laatstgonoomdo wogous krankheid.
Do Kiadnotulon worden gelezen ;vaarna Ds. M. TI. Brink bet dnnkgebod doot.
Gorosunleerd 011 ondortookond op heclen den 2154011 November, 1919.
D. S. BOTHA, Moderator.
1). J. PIENAAR. A.zu.
J. P. v. HEERDEN.
1. F. A. BE V1LLTFDRS.
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ZES~EN-TWJNTiGSTE ZITPIN({.
Irijdaq. 2iAovcinbcr, 1919.
Na bet zingen van Ps. St: 12, en gebed door Ds .J. 0. Weber, worden do Notulon
van do vonge Zitting gelezen, goedgekourd, en ojiclerteekend.
Op do vraa•g born gedaan wanneer doze Synodalo Vergadoring sluiten zal, ant
woordt de Moderator dat volgens cone indeeling van bet work door hem gemaakt, or de
inogolrjklieid bestant orn Donderdag-middag eerstk. to kunnon sluiton.

Ds. .1. A. v. Z. Viljoon met Oud. (5. J. van tier Morwe stelt daarop voor, dat wij
Donderdag namiddag zuiJon sluiten, en dat tie zittingen van Maandag af ann des mor
gens to negen nrc en des narniddags to half (inc ure beginnen zillion.
Als Amendernent stelt do Assessor met Oud
1. Dreyer voor dat wij Donderdag
narniddag sluiton, Maandag cone avond zitfing van half aelit tot tien bebl,en, en van
Maandag af nan des narniddags to half drie nrc beginneit zullori.
Do Vorgadering hesluit hot Amendernent nan te nemen.
Oud. W. J. Joubort gooft konnis van Oeii Voorstei dat bij later indionen zal, in
zake ,oebtsehoidingen.”
Ds. P. K. Albertijn gnat voort met zijno bevindingen te Kakamas mode te declen. Kakamas.
Daarna goeft do Superintendent van do Arbeids-Kololnie do noodige inliehtingcn
naar aanloidiug van vragcn hem gedaan in verband met do Winkelbezighied, Driftei
land. don Molon, bet houdon van do Bozigheidsboekcn, hot uitgevon van do Erven, enz.,
01) de Kolonie.
Dr. H. A. Lainproeht onderstound door 1)s. F. N. Roome dient nn bet volgende Sohrijven aan do
Voorstel in: ,,De Synode riebte eon schrijven aan do Kolonisten to Kakanias, waarin ~o~onisten to
uitgedrukt wordt (a) haar govoel van waardeering van do crkentelijkboid van sommi
gen der kolonisten zooals getoond door hunne weigering om zel:ere petftie tegen do
Commissie dor Kork to teekcnen ; (b) haar leedwezon over en liaro afkeuring vaxi, do
ondankbaarhoid on achterdocht door do anderen aan do dag geicgd. die achter den rug
van don Superintendent en in zijno afwozigboid cone T’otitie kregen tegen do Kork, en
zich wenddon orn retires van woge zekero gemoondo griovon naar bet Pariomont met
voorbi~gaan van hunue Kerk en haar Commissie, die met veci opoffenng altijd bet voor
dod en wclzijn dor Kolonisten getrouw bebben gozoeht on bohartigd.’’
Do Vergadoring necmnt dit Voorstel nan.
Di. A. F. Lonw en P. K. Albertijn ste]Ien voor: ,,Dezo H.E. Vorgadoring drago
bet nan do Arlields Kolonie Comnmissio op do Winkelzakon onder bet bestuur van drie
loden der Commissie, die bokwauie beziglmoids mannen mnooton zijn, te plaatsen, die doze
zaak als cone op zich zolf staando znllon drijvon, ten batd van de Arboids Kolonie Corn
missio.”
De Aetuarius met Ds. F. N. borne stelt als Arnendernent voor: ,,De Contralo Uitbreiding van
Coinmissio voor Arbeids-KolonWn worde vernmeerderd van vij-f tot zevon ledon on zorg ~1t~Orn:
worde godra~on dat or op geplaatst zullon worden ook mannon die goon Prodikanten beids-Kolonion.
zijn (Art. 12: b) en die vooral hevoogd zijn orn over do vorselullondo workzaamhodon
op do Kolonje to oordoelon.’’
Hot Arnondemont wordt bosluit dor Vorgadering.
Eon venter Voorstel door Di. D. dii P. Stoyn en P. 11. van Iluvstoen : ,,Hot zij ~o:~va~an a~n
cone opdracht van doze Synode ann do Arbeids Kolonie (‘omnlissie toe to zion dat ann winkelbezigheid.
hot booM van de winkelbezigheid to Kakanias altijd een vakman als Bostiordor zal staan
togon een good salaris, en de bookon gerogeld door eon hekwarnen auditeur to laton
anditeoren,’’ ;vordt ook nang-onornen.
Ook vereemaigt zich do Vergadering met bet volgendo Voorstel door Ds. P. K. ~ ~
Albertijn en Oud. T). S. Malan : ,,FTot zi] cone opdracbt van doze H.E. Vergadering aan vats onderno
-

rnlngon.
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de Arbeids Kolonie Conimissie om geen ainbtenaar te Kakatnas toe te laten zich in pri
vate ondernoilhingen te bogeven.”
Vermeerdering
Na de Pauze dient Ds. P. 0. J. Meiring, ondersteund door den Seriba, bet volgen
van Erfhuur.
(le Voorstel in : ,,Lettende op do kiacliten in do Petitie door de Kolonisten op do Ar
boils Kolonie nan hot Parlemontaangeboden waardoor bezwaar goinaakt worth tegen
do vermeerdereing van Erfliunr, waartoe do iaatsto Synode besloten Itoeft, draagt doze
Synode hot nan de Commissie op out to blijven liandelen in termon van genoemd besinit.
Zij draa.gt ook nan do Conimissie op do uitstaande winkelseliulden zoo spoedig mogeiijk
in te vorderen.’’
Dc Vergadering liecht hare goedkeurung hieraan.
,,Algeineon.’’ Hot voorgenoniell vertrolc van den Superintendent, den hoer J. H.
Conradie.
~?n0rarium nan
Dc aanheveliug Icr Conimissie out Iieni eon honorarium van £100 toe to kennen,
J. H. worth door de Vorgadering goedgekeurd: alsook bet volgendo Voorstei door Di. H. P.
van der Morwo en 0. J. Hugo: ,,De Svnode sproke hare hooge waardeering nit van do
bekwame diensten van den breeder J. H. Conradie, die zich met hart en ziei aan zijn
werk heeft gew~d on met groote opoffering en onder boproevende omstandigheden do
Kerk met zoo veol getronwhoid en bokwaamheid heoft gediend in do verantwoordeiijke
betre]ckiig van Superintendent over do Arboids Kolonie Kakanias.’’
,,Aaiibevehingon.’’ (Rapport van do Coinmissie voor Arbeids Kolonien)
Leening bij do
(1) en (2) worden dadeiijk aangonomen.
in do
(8) Dit worth toegestaan volgons Schema voorgolegd.
Arb Kol. wet
,,Het beroepen van eon ieeraar voor de gemeonte Kakainas.’’
(Nota.—Bijlage
van 1909.
van bet Rapport van do Arbeicis Koionie Counmissie over Beorvlei).
Do Vergadoring kourt gocci wat do Coinmissio voor Ariwids Kolonien hieromtrent
aanboveelt.
I)aarna stolt Ds. H. P. van tier Merwe met 1)s. A. F. 14011w voor: ,,De Synodo
drago hot nan do Arbeids Kolonlo Commissio op out, na bohoorlijk onderzoek, en na
zich te bebben overtuigd van do botaaibaarheid, stappen to doen em de Omdraai- en
Rooihorg-gronden ook onder bosproeiing to brengen, mits de nitgaven niet £4,000 to
bovengaan.”
-

Inwendigo ZendIng.

Do Vorgaclering neemt dit Voorstel aan.
Voor do Vergadering is bet Rapport ra~ Jr (‘oinmi.csic ore;’ (IC Inwendige Zemling.

B. ()PVOEDING.
I ndustri ole
Seholen.

,lndustrieele Scholon.’’ Besloten dew zaak your do aandacht van do Commissie
voor de Inwendige Zending to leggen ten eindo wotgeving in die richting to vorkrijgen.

LandbouwSoholen.

,.Land-bouwschoion.” Op Voorstol van Di. E. Domnusse en J. R. Aibertijn wordt
bet volgende besinit gonomon
Hot worde aan de Commissie voor Inwondige Zending opgedragon bij do Regeoring cone krachtige poging nan to wonden tthi oinde aan
arnie jongohngen oone gesehikto oploiding to govon in den iandbouw, vooral Inet hot oog
op intensiovo hoorderij.’’
..Rhodesia.” Di. F. H. Badenhorst en P. de NV. Ekstoon stolien bet volgende
voor: .,Do Synode drage hot aan de Commissio voor Inweiidige Zending op zoo spoedig
mogolijk 00110 kruuilutige poging nan to wenden tor ondorstenning van hot Christehjk
Nationaah Onderwijs in Rhodesia, en bevele ann dat gemeenton zuilen wordon opgo
wokt doze zaak to stennen op dezoifde permanonto basis ;tis in gevai van do Buitonland
selie Zending geschiedt.”
Dit Voorstel wordt aangenomen.
Di. A. F. Louw on B. J. Kioppors dionon als Voorstel in: ,,De Synode drago hot
aan don Moderator, mot don Assessor als zijn Secundus op. out in den ioop van hot vol
gonde jaar do gemoenton in Rhodesia to bozookon.”

Rhodesia.—
X:~0~a1

.

~..

Ook hiermede vereenigt zieli do Vergadering.
Voorts heeht do Vergadering hare goedkeuring ann hot Voorstel van Di. F. X. Dankbet”igiug
Roome en D. G. Malan: ,,Eeu schrijven van dankbotniging worde gericlit aan hot
Hoofd Bestuur van do Helpmekaar Vereeniging voor (10 nude son van £7,000 voor ging.
do opvoeding in Rhodesia beloofti. met dc hoop dat die son spoedig in lianden zal zijn2’
Ds. (+. J. Hngo doet nii zijn Voorstel, waarvan hij vroeger kennis gegeven Iieeft:
,,Het zij cone opdracht aan den Moderatnur, bij hot henoeinen tier pe inanente Con- Commission.
missiën (Art. 16: 12 (b) ) zorg to dragon dat zooveel mogelijk nieinand op moor dan
drie Commissien gepiaatst worde, do gekoze lichamen .W. MOdOratUUr. Rand der Ker
ken. Kies Coilegie, en Synodale Commissie, zijn bier met inbegrepen.’’
(esecondeerd door Ds ..J. I). ilonik wordt hot door do Vergadering anugenomen.
U’. ZWAKKERE GEMEENTEN.
..Rhodesia.’’ Dit blijft overstaan tot later.
,.Port Elizabeth.’’ Ds. A. F. Louw not den Assessor stelt Her voor: ,,De Coninissie drage hot aan do (‘ommissie your do liiwomhge Zending 0~ do gemeente van Port
Elizabeth, geldelijk als ande.rszins zoodanig to ontlersteunen dat or ten spoedigste een
tweede arbeider aangesteld kan wordon.’’
Dit Voorstel wordt aangenomen.
,,De Transkei.’’ Dc aanbevoling van do (‘oinlllissie, dat tlit arbeidsveld do kraclitige ondersteuning van do Commissie your do Inweiidige Zending erlangen zal,
draagt do goedkeuring der Vergadoring wog.

Port Elizabeth

Do Transkoi.

I). REDI)INGSWTERK.
,,Verwaarioosdo Kinderen on Griep W’eozeu.’’ I )o Vergadoring goof 1 hare dankbaarheid to konnen voor de nnttige Inrichtiugeu in hot leven goroopen, en do ongeeven
aardo offervaardigheid van ous yolk. Ook beveelt zij ann do toekenning van moeders
toolagen, zooals door do Coinmissie over ile Inwendigo Zending ann do hand g-egeve;i.
VóOr do smiting wordt hot nan den Seriha opgedragen dcii burgemeestor van
Kaapstad namons do Vergadering to danken your do vriendolijke uitnoodiging om gis
torenavond de mnzikale uitvooring in do Stadszaal bij to wonen.
Afwezig zijn geweest do Predd. van Hopefiold, Steytlervillo, Tjgie. en do Ondd. van
Graaff-Reinet, en Riebeek West, iaatstgenoomde twee wogens kra-nkheid.
Do Kladnotulen worden gelezon, waarna (hid. S. G. Ferreira. hot dankgebod duet.
Geresnnieord en onderteekend op heden den 24ston November, 1919.
I).
I).
.1.
1.

S.
.1.
1’.
F.

lX)TUA. Moderator.
l’IENAAR.
v. IIEBRI)EN.
A. RE VILLIERS.
-

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Sian in/an, 24 \~r, rem tier, 1919.
Do Moderator mat zingen Ps. 69 : 8, eu vraagt (loll Predd. van Stella hot gobed
to doen.
Do Notnien van do vorige Zitting worden goresnmoei-d on onderteekond.
Vorlof wordt gegoven ann den Prod. on ()ud. van Tarkastad on heden avond, on
ann de Ondd. van Carnarvon, Umtata, Cradock, 1 ~ Zondagsrivier, Pearston,

Vorwaartoosdo
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Commissie orn
den Administra
tour to out
moeten.
Dr. F F. van
Rooyon beroep
tot Hoogleeraar
aangonomen.

St ovt lorvi I Jo. liii nat iisdorp. Ladygroy, Mol 011k), (‘a lvi iii a, on Oudtshoorn, on do Predd
van Komgiia, Stoynsburg, Hiimansdorp, Uintata, ()ost London, T~adi-gro-i-, Dordrecht,
Upingion, Pnns Albert, en ~anntqii~il~ind (>111 inorgon avoitd naar linis ferug to keeron.
Tot loden van do Coitirnissie 0111 samen met do Moderatnur den Adunnistrateur to
ontnioeton in zalce vorpliebt onderwijs, worden henoojud 1)1. A. D. Luelc]ioff, 1). P. van
Ilnyst (‘on, on .T. It. Al bert ijn.
1 )o Moderator deolt nil mode dat T )r. E. E. van Itonyon hot horoep tot I-Joogleeraar
a a ngoiioi I) (‘ii hooft. H ~ wolise lit hem, millions do Vorgmi denug. Gods zegen too.
\oor do \orgaderiiig is nog hot Rapport van do ( ‘oniiiiissio over do Tuweiidjgo Zen(1mg.
1). ItEl)l)INGSWI’DJtK

Kindorbosoher
ing.

Workkolonies.

AM Ii (lorhOse]lernhlng. ‘
lhJlago 1) .Aa nhovolingon in zake I~.ilidPrbO5CllE’rmiflg,
voorkoinomido ~il bet Rapport van do (‘oinlliisxje room’ (10 Inwondigo Zonding, worden
g( ‘I ezo ii
\orga then ng voroen i gt xi eli met a I do a an hovel i ngen da a r goda an.
..Wenlckolonies’ ‘ Do aanbovoling van do ( ‘oiiiniissio orei’ do Inwendige Zondiug
wordt door do \orgadering goodgelcourd.

E. FINAN(’l EN
01(10] i~ko SI aat .

Finanelen.

‘

Do groote boston vonbondon ann bet work der Deputaten,

(‘liz.

I)o Sooretarix van do Comnmuissio voor do Inwondigo Zending geeft bier opbeldering,
oil do ~org~id en mig si ipt vaxi do za a k a-f.
Dank aan do A.
,,li’ondson.’’ Hot ;vordt hesloton den dank dor Vergadoring per brief nan do
C. V. V.
A .( ‘.V. V. to bromon voor huhp in doze vorloond.
Bijdragen tot bet
Naar aanheiding van do Aanbevohing van do Comunmissie voor do Inwendige Zen
Ponds van do In
ding,
pagina ~0, shot paragraaf ondor hioofd B, stolt do Aetnarius met Ds. C. H. Rad
wendige zonding
—boo to worden loff voor ,.1 )ozo paragraaf wordo naar do Coniinissie voor do Inwendigo Zending terug
gevouden,
vorw-ozomi nun oono formulo to vindon waardoon tie bijdragon tot hot Fonds op vasten voot
zullon wordoit gosteld met vorwijzing naar do aanhovoling van do Coinmissie over de
Fondsen.”
Dit wordt door do Vorgadering goedgekourd.
F. SLOT MET AANBEVELJNOEN,

Fene andere
vraag ingevoegd
in Art 74.

Person eel van do
Commissio voor
do Inwondigo
Zending.

Industrieele

Scholen.

I )o Vorga doW ii g ken it good wat bier on (ion (a) d or do (‘ow inissi e voor de Inwen
digo Zendi ng govraagd wordt.
Do Aol naniiis slolt no voor gosooondeord door 1)s. P. 0. J. Moiring: ,,Er worde mm
vi’aag 2% in A mt. 74- oem’ ando’o vraag ingovoogd liiidoiide aix volgt : ,24. Is or ook op
gave gesohimoti van wat or ingoz~nno1c1 is voor do Zondiug, ahsmode voor do Inwendigo
Zoiidiiig ?
I)i{ voidt lIaligolloliion
Porsonpel van do Commnissie vool’ do I nwendige Zondi ng.
‘s. I]. P. van tier Morwo ondorstenud door Dx. E. Dommisso stolt voor. dat op pagina i%9 van hot Wothoek (2) Soetie 1, 10 wordo voranderd in 12, on soetie 3 worde gorovoord.
AN Aniondlomont xl (~It do Soriha met Dx. C. B. A. Gerdener voor ,,Do Aanbevoling
van do Commnissie ore,’ (10 Imiwomidigo Zendiug worde aangononien.’’
Hot Aniondemont w’ordt hoslnit dci’ Vergadering.
Doze Aa-nhovohing ;vordt mi gextohd in hamidon van do (‘omulissie orer do Inwendig-o
Zen diii Q t or vord ii idol ijki ng van do howoord i ng.
BlJI,sGE B. .1 anbevelinge-n m’c Industriecit- ,‘eho(e,t,

*
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Aanheveliiig (a) van de Commissie over do Inwendige Zending. alsook Aanbeve
lug (Ii) van dezelve ( ‘ommissie w-orden naugenoinen.
Verder stelt Ds. P. do Waal met Ds. K. WT. le Roux voor: ,,Deze Vergaclering
neenit met dankbaarlioid keumnis van bet steeds groeiend aantal Kostlinizen en Indus
trieele Inuielitimigen met prijzenswaardige opofferingen door Kerkeraden en bevriende
lielmauiiei gestiehi. many gevoelt dat bet work gedaan in deze verspreide kieinere lunch
tingen nit (Ion nard der zaak ontoereikend is wat betreft do vereischte vakkundige op
biding vaui ouze hehoeftige jonge mannen. I-let worde derhalve mits doze ann do Coni
unissie voorde Jnwendige Zending opgedragen, als zij den weg daartoe openziet, mu
stappen to doen tot bet daarstelleu van eene groote Centrale Inriclmting. (lie hoofdza.ke
Iijk door geuimelde kleinere inrichtingen han worden gevoed, en waar de jonge mannen
met do iiieest nmoderne unetboden in nile indiustrieele, eommercieele, en vooral iandbonw
vakke I kummunen wordoiu opgeieul
00k dit \V0i4lt aaiugenounen.
r..,Voorhereideuide Tndiistnieele Scbolen.’’
I )e Aanheveliiig van (10 Comimmaissie roor do Iumweumdige Zending wordtaangenomen.
d. Ecu speela Ic syllabus voor Industrieele Seliolen.’’
Gob doze Anuihevelimug wordt aangenonlen. met bijvoeging van: ,,door do Provin
011th’ A(lnliilistratie’’ pa ~ConinUssie.’’
0., ,TTet llhIIeuIdOOteiI vami Ordonnantie il~ van 1913.’’
hot bier gevraagde ~vordt goedgekeurd.
L.,llet nun euudeeieiu van Ordonuanne 23 van 1917.’’
flit wordt aaugeuio!uuen met doze verandering ,,Het woord ,geemendeerd’ worde
ye eva n gem i (tOO C (10 woo ideui ,vOOrzieflin g gem fl aId.’ ~
~eia ndeni mug van (iou I P a a in (‘omunissi 0 v )OV do Inwendige Zending.
Ds. 0. Ii. A. Gerdener met Ds. 1). 0. Malan stelt veor : .,De naam zal zijn .Com.

Ret daarstollon
ting.

Voorbereidonde
Seholen.
Speeiaio iyllabus

Ret Ameneeren
van 19~don. 16
Hot Amendeoren

van Ordon. 23
van 1017.

, .

11)15510 voor (‘iuristeijke Liefdadmglieid.

l)rie j\ineuulenlenteuu worden nn mgediemmd :—
(a) i)oor Dr. B. TL Keet en Ds. J. S Murray:
I )e nanni zm] .( ~ommissie voor
Algemeene Arunenzorg. ‘
(h) Door Ds. IT. P. van dci Merwe en den Aetnarius : ,,De naam ,Conmmissie voor
Iii weu (di go Zendi n g’ hi ijv
(c) Door Ond. S. S. Grove en Ds. J.J. Wasserfall: ,,De naam zal zijn ,de Ker
keh~ke Helpmekaar Commissie.’
Bij do stemming wordt bet eerste Amendemeittaangenomen.
Na do I’auze vraagt Ds. 1). J. Viljoen verlof om bet Protest waarvan lnj vroeaer
kennus gegeven heett. in to dienen.
Do Moderator in zijne regeling zegt: ,,Sommige leden van den Ring van Steilenbosch waren in vokloening ann Art. 338 afwezig nit de Vergadering toen bet appel van
A. S. Itoux tegen een nitspraak van genoemden Ring onden behandeling was, omdat
zij reeds aN lotion dot Riuigs-Vergadening uitspraak gednan hebben. Do Synode heeft
op advies vaui do Reehts-Commissie den appellant in bet gelijk gesteld en de uitspraak
des Rings vernietigd. Do hovengenoenmde Rings-loden willen nu in gescinifte de redonon nan (10 Synode opgeven. waarom zij niet met hot genornon besluit over dit appel
hebben ingest emd
floehi doze loden (los Rings hebben geen recbt daartoe op grond van sectie 11) van
Art. lii, ()mlldat (lie seelue (lit rechi alleen toekemmtaai leden der Vengadering (lie recht
van stenumuig over do ia-mb iii kw-estie bebbeu gebad, eon recht dat de genoemde loden
Iii (lit geval uuiet hiadden. daai zij. ingevolge Art. 338, afwezig waren nit tIe Vergade
ring.
Men let to vooral op do zimisnedo ,dat hij met eon genomen besluit niet Imeeft inge
stonid
Meui steunt alleeuu met eon hesluuit in of niet, ais men reelit van stemming lmeeft.
-

-

.

-.

Do Commmseme
Naam v~n
do

v cr1111 d erd

‘

..

—

“Commimsie voor
Algemeeno
Arrncnzorg.’—

Protestvanie4en
van den Ring

van Stolienboseli
~ den
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Do genoomde loden liobben ook niet hot reeht om op grond van seetie 21 van Art.
16 protest zondor opgaaf van redenen tegen hot gonoemde besluit (icr Synode to laten
aanteekenen, onidat zoodanig rocht alleen gegevon wordt aan ledon dor Vergadering,
die roeht van zitting en stemming hadden, toen hot besluit, w~artegen zij protesteoren,
genoinen word, ~vo1k rocht do goinolde loden niet hadden mu do redonen reeds vermeld.
Men lotte liier 0J) do zinsnedo: ,het zal do zoodanigen vrijstaan to doen bekend
stellon dat zij hij do discussien afwezig waren.’
In hot ondorha.vig geval is hot ho
kend, dat zij aiwezig waren omdat zij or niot mochten zijn, zie Art. 401. Hoewol do
genoemde loden van don Ring van Stolleubosch goon rocht hadden om op grond van
~octies 19 on 21 van Art. 16 hun bogeorto nit to voeren, moon ik, dat do Synodo, indion
zij, (10 loden van don Ring van Stollonboseli, zich 0~ do gonoernde secties niot heroe
pen, niot onwottig zou handelon als zij toostemming verloont, dat do rodenen door go

noerndo loden schriftelijk ingediond bij do godrukte bijiagon tot do Notulen gevoegd
ziillon wordon.’’
Ds. J. C’. Revneko 11101 Oud. W .J. Joubert stolt voor, dat doze rogeling zal wor
den aangonomon.
Fliorinodo veroonig-t zich doVergadoring.
lianrop stolt do Aetna-vms met Ds. J. C. Rovnoko voor: ,,In zake hot appol van
don hoer A. N. Roux wordo nan do loden van don Ring van Stollonbosch do gelogen
hoid gogevon zon iler zich to boroopon op A it. 16 (19) on (21), of in do rechtskw-ostio to
trodon, mm protost met opgaaf van rodenon bij do Vorgadoring in to dionen.’’
Nadat dit aangenomon is best Us. I). .T. Vil joen hot protest.
Do \erga dorimig hosluit. hot met a Is IlijI:) go iii (10 Attn op to mienmeli.
Us. II. P. van dor Morwe stolt nu voor:., Do Nvnodo lottendo op do vormoordorde
geldelijko vorant ~voordoli3k1ioid 01) do seliotiders van do (‘omnmissio your do Algomoono
.

Ondersteuning
dot
gemeenten
van do Comm.
voor algomeene
Armenzorg.

dot

.

Armonznrg gologd met do vormnolllgvnldlging van hare workzaainliedon on niouwo on
dornomingon aan liaar opgodragon, wil dat do (‘omnnssio naar hare bovinding, do
noodigo stappon duoii zal urn (10 voroischto fondson in to zamolon, en (iringo bij do go
nioonton onzer Kork ann om do krachtigo ondorstonning van do Cornmissio in’haar op
treden.”
Dit wordt door Oud. P. 0. Myburgh gosocondoord. on door do Vorgadoring aange
nomen.
Do Conirnissio aan wio volgens besluit in do morgon zitting tie botoro forinuleoring
.

van do aanbovoling, in zako hot porsonool van do Comrnissio your do Inwondige Zen
ding, word opgedragon, stelt nu voor :—,,( )p pagina 139 wordo Art. II als volgt gowij
zigd: (1) Er zal oono Commissie voor Algomoono Armonzorg dor Kork zijn, bostaande
nit 12 loden door do Synodo bonoonid (waarvan twoo lokon zillion moeten zijn) en eon
pormanento Socretaris, die ox-officio lid en Scriba dor Comnmissie zijn zal. (3) [lit
loden van do ( ‘ommissie zal ox-officio ooii lid ~vordon bonoomd voor elk tier volgondo

lichamon.” onz.
Do Vergadoring kourt dit good.
Do (‘mnmissie voor do Inwondge Zt~ldi1ig kan (1) van hot Rapport over do Fond
son, narn. ,dat alle i nzamelingon voor cli vlsi ol ijke Iiofdadighoids doeboinden worden
gecentraliseord, on gostoid ondor controlo van do mw. Zond. ( ‘ommissie.’ ‘ niet aaitho
velon.
Do Vergadoring veroonigt zicli mel. dii gevoelon van do ( ‘Omnussio voor do Inwen
dige Zouding.
(2) , ,Dai allo aanzooken om 111111) nan (lie (1onimissio wordon goricht, ten oindo door
ha-ar ondor do aandaeht dor Koik lo wordon gobraclit toi voorkomon van ovorvleugo
Ion, on gobrok Iijdon door oen doe! dor workzaamhodon, torwiji or moor dan gonoeg is
your andoro deelon,’’ wordt aangonomou.
~‘oor do Vorgadoring is hot J?apport ran do Curatoi-en van de Drostdij Inricitting
to Worcester.
,

.

Droetdij

Into
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Hierbij wordt gelezen ivat do Comniiwsie over do Inwendige Zending, aisook watt Ge
Coinufissie over de Fondsen hieromtrent rapporteeren.
Dasrop stelt I)s. J. A; van JJIèrk met Oud. 1’. A. M. Brink voor: ,,Aau de Cinrato
ten van do J)rostdij Inrichting wordt opgedrngen met de Regeering in onderliandeling
te treden, en haar te vragen die Inrichting van Ge Kerk over te nernon: en indien ziJ
daarin niet slagen dan naar goedvinden met do Inricliting to handolen en zelfs hot
elgendom to morn verkopen.
Do volgende Amendernenten komen tsr taM
(a) ITan den Actuarlus en Ds. S. F. Botha: ,,De Drostdlj worde niet verkocht, en
de gemeenten onzer Kerk woMen opgewekt om do Inrichting verder to onderstennen
en zooveel mogeiijk nit to breiden.”
- (5) Van Di. F. S. W. Koch en 3. P. van Huysteen:
,,Deze Vergaderiug besluite
dat de DrostdiJ Inriclating niet verkocht zal woMen, niaar aan do Coutmissie i-oar do
Inwendige Zending zal worden overgemaakt, out nix eeii lveeslniix, enz., gebruikt to
worden.”
(c) Van den Assessor met 1)s. Ii. W. Geyer:.. Do i-rang of do J)roxtdij gebonwen
verkocht zuilen worden,~ worde gesteld in handen dot Syuodah’ (‘oininixsie ten einde
ilezelve rijpelijk to overwegeti. met volniaeht nanr bevind van zaken to handelen.”
Do Vergadering neemt met groote meerderln4d van stemmen hot eerxte Arneude
mont ann.
Bet volgende Voorstel i-au den Assessor, ondersteund dool l)s. P. 3. ViIJoen:
gemeenten behoorende tot Ringen in wier rcassort Kerkelijke Induxtripele of Nijverheids
Schoh’n ziJn, woMen in het vervolg nijgesteld van Ge janrlijkxehe (‘ollecte ten behoove
van do Drostdij Inrichtlng te Worcester,” wordt verworpen.
Do Vergadering keurt verde goed wat Ge Cominissie over do I nwendige Zendiug
omtrent Ge Drostdij Inrlehting rapporteert.
Nit volgt hot Rapport van de (Jommiesic roar bearbekilny ones’ Leden lange den spoonveg- Zend
Hjsoor.reg.
I~.
I)s. II. 3. Hugo met I)s. A. F. Louw steit i-ocr: ,,1N’ Synode nOt dat, met hot cog
op den grooteren nood elders ontstaan, Ge Spoorweg Zendeling niet hanger Ge arbeiders
lange den Spoorweg in de Rings-Ressorten van Kaapstad. Paari. Stelienboech, Cianwil
11am. Tuibagh, Sweilendam, Oeorge, Beaufort, zal Lwarbeiden. 1)it work zal Gnat
sheen en direkt onder de Kerkeraden der betrokkene gemeenten berusten, out met be
huip, des-verkiezende, van Colporteurs te warden gedaan, wier bezoldiging gemakkehijk
nit bestaande fondsen deels gevonden kan woMen. 1)e bearbeiding van do Spoorweg Bearbddlng van
arbeiders in Rhodesia en Z.W. Afrika wordo ann den Spoonveg Zendeling opgedrngen, i°jbt
en do regeling hiervan, alsook van het work in de nietgenoemde Ringen, in handeit van desla ez Z. W.
Ge Spoorweg Zending Commissie gelaten.”
.Atdka.
Hierop woMen do volgende Ainendementen ingedlend
(a) Door Di. G. S. du Pleesis en D. Lategan: ,,De Synode geve opdraeht san çle
Spoorweg Zending Commissie om in overieg met Ge Conimissie voor Inwendige Zending additioneele arbeiders aan te steflen voor hot work lange do Spoorwegen In do
Kaap Provincie, Bechuanaland, Rhodesia, en 1W. Protectorant.”
(b) Door Di. H. W. Geyer en H. S. L. dn Toit: ,,De Vergadering drage het ann
do Spoorweg Zending Commissle op out nog twee additloneele arbeiders ann te stol
len.”
Do Vergadering vereenigt zich met het Voorstel.
Do Spoorweg-Zendeling, die In de Vergadering togenwoordig IN, ontvangt nu de go
legenheid mededeehingen in verband met zijn work te doen, waarna do Vergadering hem
haven dank voor zijne getrouwe diensten brengt.
,,Ret geregeld bezoeken van Ge Kerk door loden lange den Spoorweg.”
Ret worth san de Spoorweg Zending Commissle opgedragen met betrokken partijen Jangs den Spoor
hierover to onderhandelen.
Wfg.
*
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Pensioen veer
Spoorweg Zen-

met verandering van ,.IVde kias” in ,,Vde klas.’’
Dc inlegpenningen en jaarlijksche contributie to worden betaald nit de fondsen van
do Spoorweg Zending Commissie.
Sok wordt besioten den Minister van Spoorwegon en den Algomeenen Bestuurder

Bedankingon.
Pro-

do
Kampon.

Dorcas
ing.
Betreurd

,,Reclit op pensioen voor den Spoorwog-Zendeling.”
Do aanbeveling van de Commissie over do Inwendige Zending, wordt aangenomen

Inrich—
heonA.

van Spoorwegen voor bewezen huip te danken.
Ann do orde is het Rapport van do Co))HfliSSie voor Speciale Fredlithig.
Nos. 1. !, 3, (a) worden dadolijk aaugenomen.
No. 3 (U) wordt nangonomen met deze verandering ,Waar men daartoe nitgenoo
digd wordt.” in plaats van ,,waar de gelegenheid zich voordoet..”
No. 3 (c) wordt ook goedgekeurd.
,.Collecte voor tie Verdedigings Kampen.’’
Ds. A. A. van Schalkwijk met Ds. B. 0. du Toit stelt voor: ,,De Collecte voor de
\Terdedigings Kampen worde voor het tegenwoordige aigeschaft.”
Ds. H. P. van der Merwe met Ond. P. 0. MyburgiL heefi: het volgende Amende
mont: ,,Het worde ann do Commissie voor Speciale Evangelic Prodiking gelaten om
wanneor de fondsen noodig zijn voor do uitvoering van wat door de Synode nan haar
opgedragen is, op last van do Synode elke gemoente oin cone coliocte to vragen.”
H et An endemont wordt aangenonten.
Ter tafel komt nit het; Rapport i’arn de (Jon, nussie voor do Dorca.s Imichting.
.1-I et hetreiird heengaan van Dx .A. D. Lucklioff. Sr.’’
Be Veigadering geeft, door bet opstaan tier loden, hare hooge waardeering van do
diensten van dien ouden vader to kennen. Voorts betuigt zij hare instemming met de
Uenoein lug

tot zi~j ii opvolgor.
ingedienil door J)i .A.A. vait Schalkwijk en P. Wilcoeks,
der Vergaderino xve&:.. Do Synode spreko hare waardeoring

van Ds. XV. A. Jonhert

Doreas en fliaHot volgende \oorstel,
kones Inriobting. draagt ook do goedkouring

ui.t van wat (10 IlLrichtiug-en van Doreas cii I )iakoiiesso in bet verleden voor loden on
zor Kerk geweest zijn, en doe eon beroep op onze geiueeiiten om dew Inriclitingen met

milde bijdragen to ondersteunen.”
Voor de Vergadering is flu het Terslag tan de Z.A. I?ijbel ierceniging.
Eerw. B. Pionaar ontvangt den dank dor Vergadoring voor bewozen diensten. en
Ds. A. 0. du Toit worth bij zijne benoeming Gods zegen en hulp toegewenscht.
Publicatie Corn,,De Publicatie (‘ommissie.”
Dc Actuarius met Ds. B. P. van Hnyssteen diont bet volgende Voorstel in .,,De
Synode oordeelt dat cv pogingen in het work dienen gesteld to worden om do uitgaven
op het Kerkokantoor en bet Zondag School Depot to Graaff-Roinet door do Z.A. Bijbel
Voroeniging to behartigen.’’
Dit wordt door do Vorgadering aangonoinen.
Colportage.
,,Colporta.ge.’’ Bosloten wordt deze zaak ter hehartiging aan do Z.A.B. Veroeni
ging Op to dragon.
I )& Toekomsi der Publicatie Commissie.”
Met w-at oiidor ).o. G—de aanhof van bet Rapport van tie Puhiieatie Commissie bier
omtrentaanbevoien worth, veroenigt zicli do Vergadering.
Uitbreiding do Z.
,,Tiitbreidin& van tie Z.A.B. Vereoniginu.’’
A. Bijboivoreeniging.
Ds. IF. X. borne met Ds. J. A. Beyors. stelt voor, dat wat onder 6 (5) van hot
Rapport van de Publieatie Commissie in zake eeno before regeling tussehen de Z.A.B.V.
en B. on B. Bijbol Genootsehap voorkomt zal worden aangenomen, met dew wijziging,
dat 30 percent in ~ percent zal worden veranderd.
AIx Amendenient stolt do Actuarius met I)s A. 0. dii Toit voor: ,,De Synode orkent met veel (lank bet goed werk door hot Britsch en Buiteniandseh Bijbei Genoot
schap in verband met onze Kerk vorricht cii ~vil dat Genootsehap op nile mogelijke
wijzê blijven steunen. Zij is, ecliter, van ooideel dat de thans bestaando schikking tus
Z.BijbolVereeni-

-

,
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de Vereeniging en ‘t (Jenootsehap, ~vat betreft tie Kerkelijke Collecten voor de Bij
bel ~erspreiding, zal blijven voortduren onder tie duidelijke verstandhouding dat de
Vereeniging er zich op zal toeleggen, om, benevens tie verspreiding van Christelijke Lee
tuur den Bijhel zoo goedkoop mogelijk van tie hand te zetten.’’
Dc Assessor neemt tie plants in van den Moderator, die aan tie disdussie dccl
sehen

teetH t.

Bij tie stemming w-ordt.het. Voorstel aangeno-inen met 86 stemmen tegen 77 voor het
Amendement.
Ook worden (2). (3), (4), van No. 6 van bet Rapport van tie Publicatie Commissie
-

aangenomen.
Dc Vergadering besehouwt tie Kiadnotulen als gelezen.
Afwezig ziju geweest tie Pretid. van Dn Toitspan en Port Elizabeth, laatstgenoem
tie wegens krankheid.

Ret dankgebeti worth gedaan door Ounti. P. H. Theunissen.
(jeresnineerd en ontierteekend op bed’m den 25steii November, 1919.
1). S. BOTHA, Moderator.
1). J. PIENAAR.
J. P. v. HEERDEN.
I. F. A. HE VILLIERS.

AV1-TT-1~N-TWTINTIGSTE ZITTING.
J)ii~.w?ay. 2u \ a cciii 6cr, 1919.

Na bet zingeli van (Jez. 91: 2, en gebed tioor Ds. P ..J. tin Toit, worden tie Notu
len van tie Vorige Zitling gelezen, goedgekeurd, en onclerteekenti.
~erlof wortit gegeven ann den Oud. van Grahanistown orn betien avond, en aan de
Ondd. van Albanie, Tarkastati, Jansenville, Adelaide, Deben, BarMy West, Mafeking,
Steynsbnrg. en Petrusburg, alsook ann tie Pretid. van iNlaraisbnrg, Stella en Greykerk
Olli inorgen avonti naur buis terug te keeren.
1)s. A. U. tin Toit verzoekt aantcekening met opgaaf van redenen, dat hij gisteren
avond bij bet nemen van bet besluit inzake de Bijbel-Vereeniging in tie minderheid
gesteuid heeft.
Dc Actuarius geeft kennis dat hij later in verband met bet zooeven genoemd besluit
ccii Voorstel doen zal.
Voor dat de Vergadering overgaat tot de kiezing van het Kies-Collegie wordt bet
Curatorium van bet Theol. Seminarium benoemd.
Dc Assessor, die aftreedt, wordt
herkozen.
Bij uitloting ;-allen Ds. •j. P. van Heertien en Br. P .J. Carinus nit.
wederoin beuoeiiid

Zij worden

Net Curatorium van bet Theol. Seminarium is tins aN volgt samengesteld: Di. P. Curatorium van
S. Botlia (ex-offieio), D. J. Pienaar, A.zn., J. P. van Heerden, I. F. A. de Villiers ~ hetTheol. Semi
narrnm.
I van 41cr Merwe, P. U. J. Meiring, en 011(1. P. .T. Carnius.
Hot wordt besloten heden namiddag tie 10 additioneele leden van bet Kies-Collegie
.

to kiezen.
He loden vali den Ring van Albanie ontvangen verlof om een consulent voor tie go
meente Pearston te henoeinen.
Aan tie orde is tin bet Rapport van tic (Jommissic oiler Opvoeding (Godsciienstig). Opvooding
Naar anuleiding van wat Iner gezegd wordt over bet Rapport van tie Commissie (Oodsdienstig).

voor bet BhjheI-J(eniiis Examen, (lient Os. (

~.

IT. Radloff met Ouci. B .J. Lonrens bet
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volgende Voorstel in: Do Synode neme hot Rapport van do Commissie voor bet flijbel
konnis Exanien met (lank nan, en bevole Art. 41. 1-5 nan do liartelijke belangstelling

~UbeIkennis
kamen.

van nile Kerkeraden en Ringen nan.’’
AN Aii1(’iIdenlellt stelt (Hid. P. F). dii rp.t met l)s. A. B. Villiers voor: ,,1)e ~0lgfidering besi into do zaa k to mt en hij do hespreking.
hot ~oorste1 wordt door (10 ~ ergadering aangenomon
Handbook voor do
Hp. 67. I-let °i ~t-o1 1 en- eu uitgevei 1 van eon lain d hook your do ( 1a1 ec hi satie.
T)it
Oateelnsat,e.
wo nit t oegolieht door I )s. P -T I ~ero1d (11(1 dna rim voorstol t ge.soeondeerd door Ps. C.
H St iii t lug :
I ~p. 67 word e an ngein mien en (10 nil v n~riii g 1: iarva ii a an do I ~uhl lea tie
(Jominissie opgedragen
Als Ainendement stelt do Assessor met den Scriba your:, ,Beschrijvingspunt No. 67
worde gesteld in handen der Synodale Connnis,$ie ter overwegiuig, en, zoo zij hot good
vindt, ter uitvoering van hot bier verlangde.
Hot Ainendeinent wordt hesinit der Vorgaderiug.
U itgevon van
Bp. 68. Hot opstellen en uitgeven van eon gegradneerdo stel Bijhelgeschiedeiuis
~ boekjes ges(Iiikt voor Zondagsschool en Huisgezin.
1)s. P. .T. Porold ]iebt dit BeseliriJvingspunt toe, en stelt voor. gesecondeerd h>or
Ps. W. .T. Tlieron : , Do Synode besluite terw~jl (10 Zondagsschool ( ‘olnni issie voort
gaan zal iii et bet ii itgeven van Ro( isters your do Zon da gssc Ii ol eu, die ze gebru i ken ku ii
nen, bet nan do Publicatie Commissie op t~ dragon eon gegradneerde reeks vail Zon
dagsschool boekjes zoonls Bosclirijvingspunt No. 6S hiedoelt, door (Oil hevoegdeii 1)ersOon
of iiei~soneii to doen opstellen do in i tin le on kost ouu orvaii verb ion den (ii mr do Z A. Ii ijb mel
Vereen 1 gui g to wo nI en god ra gen.’’
1)e Aetuiarins met den Assessor dient a Is Aniendenuen t in : ,14). 68 w4)rde tel- eruis
tige overweuing naar do Zonda sselunol Commissie verwezeui.
Hot Aineiideinent W’ordt door do Vergadering aangeilomei
~Toorts dient Ds.J. (1. Stevtler hot vol gende \oorstel, gesecondeerd door 1)s. .1.
S. Murray, in : , ,De Synode draagt hot an-ui do Syuiodal o Zondagssehool Commissie op
eon Commontaar over do lessen voor gebrnik van Zondagsseliool Ouderwijzers. ~piar
lijks op to stellen en nit to geven
Pit. Voorstel wordt door do Vergadering verworpen.
Bodankingen.
Besloten dat (10 Scriba per brief den dank don Vergadering brengen zal aan Mev.
do Wed. A. MeG regor, Sr.. en ann (loll sebri~vor ~-aui do verkia ring der Zondagsselicol
lessen in ,De Korkbode,’’ voor dielisten iii doze nan do zaak der Zondagsschool be
wezen.
Annbeveling ro
lie aanbeveling van do Commissie over Opvoeding (Godsdienstig) dat eon beroep
zal worden gedaan op Korkeradon om toe to zion dat bet boekje .,Godsdionst Onderwijs
op Soho!on.
op Sebolen’’ op do scbolen ingevoerd zal ~vorden, wordtaaugenomeu
Do Vergadoring hrengt voorts baren dank aan do )iustellers van genoemd hoekje.
Ann do orde is bet Rapport van (to (Join 11115810 00cr ()procdinq (i~$cen1ai,’).
Vrijo Sob olen
.,Vri~e Sebolen met Staatssnhsidio.’’
met Staatssub
Hot gevoelen van do Commissie over doze kwestie wordt gelezen.
SI 10.
1 )r. H. A. Lampreelit ondersteund door Ps. W. .1. Naude, stelt daarop voor:., Tie
-

-

.

.

-

-

.

-

‘‘

-

-

Synode aanvaarde hot hoginsel van do ~ri~e School met Staatssnbsidie en drage bet
ann do Syuiodale Commissie voor do Opvoeding 01) Offi (a) voor (lit heginsel propaganda
work to doen, en (h) hij (10 Provinciale Administratie ann to (lringen 01) wetgeving to
dien effektc.’’
Do volgende Amendementen komen ter tafol
(a) Van Di. I). 0. Malan en P. 0. J. Meiring: ..Do Synode ver]angt ernstig dat bet
zedelijk-godsdienstige in do opvoeding van do kinderon onzer Km-k alnieer tot zijn
behoorhjk reebt kome in al ouize scliolon ; vorblijdt zieb over wat in (lit opzicht reeds tot
stand gebraebt is. vooral in do laatsto jaren onderneemt urn hare pogingen ter vorbe
toriuig van bet togenwoordig-o ondorwijsstelsel in doze riehting met ~ver voori te zetteum,
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o.a. door haar invloed zoo i-eel niogelijk bij do bevocgde autoriteiten to doen golden;
,,doeli kan zieli met hot beginsol van vrije selfolon met S1aatssiibsidie iiiet vereenigon.’’
(b) Van Di. 0. E. Rudman en W. F. P Marais :—..Ilet Bcselirijviugspuiit ill
zake Vrije Scholen met Staatssnbshiie wordo ter overwogiig golaten ann do Synodale
Cominissio, die Nj do volgende Sin tie over do wenseheIi~kiieid en intvoerhaarheid
(iaarvan zal rapporteoron.’’
(c) Van Di. .T. B. Albertijn en E. Domn,isse: ,,1)e Syiiodc (irlilge ten sterkste hij
hare loden nan urn liunne voile recliten onder bestttaiide seIiooiwette to eisehen, NJ
name onder do Thai Orcionnantie aN do doeltreffendste wijze waarop onze kiiideren
overeenkomstig onze Godsdienstige- en Volks-tnidil los opgevoed kunnon worden.’’
Aan do discussie nemen dccl Dr. Ft. A. Laniproclit on I )s. W. J. Naude.
Na tie Pauze lieeft do Aetna rins gclogenlieid ziju ‘bOorsi ti. waarvan h~ in do mor
gen zitting kennis gegeven heeft to doon
T-1~ st.ei t iou r:., Do Syiiodo hepale (in t iii et t ij del ijko xi 19>011510 y~ ~i Art. 81 (1) hot Het besluit in
heslu it door Ii nar genoiifon iii vorim ud mol No. 6 (~)
a ragra af (I) van hot Rapport verband met do
Bijbelour
van (10 Publicatie (ioiniuissie hetreffende Bijlwiverspreiding on kerke)i~ke Collecton Z.A.
coniging niet
niet in working zal treden voor do volgendo Synodale Vergadering. en we! om do vol dadeiijk in werk
gende rodonen, t.w. (a) Bij do ovorname van Z .A.B. ‘bereeniging door do Synode in ing to tredon.
1903 gesehiedde zuiks met (10 duidolijke aanbevoliug (lilt do jaariijksche collecten cier
Kerk golijkelijk zullen worden vord~eld tussehen bet ( nootsthap en do Voroeniging
(b) in den aanstellingshrief van Ds. A. 0. (in Toil door hot Bestnur der Z.A. Bijbel
Veroeniging word duidelijk bepaald dat Inj minstens twee inaanden des jaars zon be
stedon in hot persoonlijk bezoekon dor gemeenten urn helangstelling in hot work der
Vereeniging op to wekken en fondsen voor friar work iii to zainelen.
Eene terzijdo
stelling van die overoonkomst zonder behoorlijke kennisgeving of eon billijken tijver
loop. zon bijna golijk staan met cone vorbreking van cone wottige overeenkornst, of
schonding van do goode trouw: (c) hot schijnt toch ai!eszins billijk dat men don pas
aangeste}den Bestierder eon proeftijd goven za! urn to zion of. na verloop van eenige
jaron, hot hem niet is gelukt do zaken der Vereeniging op eonen moor bevrodigenden
voot to brongen.”
Gesecondeord door Ds. D. J. le R. Marehand wordt bet aangenomon met 99 togon
76 stemmen.
Aanteekening dat zij in do mindorheid gostenid hebbon wordt gevraagd door do
Predd. van Wellington, Napier, Montagn, Burgersdorp, Hopefield. Robertson (iste),
Aberdeen, Worcester (2de), Clanwilliam, Calitzdorp, Kimberley, flumansdorp, Kar
reedouw, Victoria on Peddie, Riebeek Kasteel, Kaapstad (4de), Stella, Stellonbosch
(2de), Garies, Riebeek West, on Oudd. vail Mnrraysburg, Laingsburg, Stolla, Oudts
hoorn, Robertson, en Riobeek West.
Ds. W. J. Nande is nog nan hot woord over Vrije Seholen met Staatssnbsidio.
Na hem wordt do discnssio voortgezet door: Di. F. ‘bY. R. Gie, P. 0. Malan, Dr.
E. E. van Rooyen, E. Dommisse, J. B. Albertijn. P. P. van Huyssteen on P. 0. .J. Melring, die als Motie van Orde voorstelt: ,,do zank worde bij do hespreking golaten.”
Gesecondeerd dodr Ps. J. C. Reyneke ncemt do Vergadering doze Motie van Orde
.

aan.

Aanteekening dat zij in do minderhoid gestemd hebben wordt vorzotht door do
Prcdd. van Colesberg, Aliwal Noord, Konhardt, Observatory, Steytlervillo, Heidel
berg, Beaufort Wrest, Iimtali, en do Oudd. van do Nieuwo Kerk en Prioska.
Wat do Commissie over do Opvoeding (Soenlair) imaar aanleiding van hot Rapport
van do Opvoedings Commissie aanbeveelt over:—
(1) ,,Do Taalordonnantie,” (2) ,,Twoetalige Onderwijzers,” (3a) , ,Verplichtend Aanbevelingen
do Comn,is
Onderwijs bniton do drie inijl radius,” (Sb) ,,Kerkehjke Kosthuizen,” (4) ,,Kosteloos van
sb over de Op
Onderwijs tot Standaard VI.” (5) ,,Onderwijs op hot plattelaiid,” (6) ..Bohooftige jon voedingaangaan
de zes zakon
golieden,” worden door do Vergadering goedgekourd.
~oed~ekeurd.
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Voorts vereenigt zich de Vergadering ook met bet Voorstol door Di. P. H. van Huvs
steen en P. J. Retief ingediend: ,,De Synoile kennis gonolnen hobbende van bet voor~
nemen van het Onderwijs Departement ma zekere verandkriilgen ann to brengen in
verband met de opleiding van Onderwijzers(essen) (Zie Onderwijs Gazette van 18 Sept.
1919) is overtnigd dat or gevaar bestaat, dai zoodra do voorgestelde veranderingen
doorgevoerd ziju, ecu groot percentage van kweeekelingen hunne stndieen niet zullen
kunnon voltooien tenzij or ruimere en wol toereikende toolagen boschikbaar gesteld
worden en drage bet ann do to worden aangostelde Opvoedings-Comrnissie op, om doze
zank ernshg onder de aandacht van do bovoogde autoriteiton to brengen.”
7. ,,Industrieel Onderwijs.”
In dust rio ci
1)s. A. F. Louw met Ps. J. A. foyers brett het volgende Voorstel :,, Indnstrieoi on
Ondorwijs.
(lo1wijs moet nicer aangemoodigd en boter bohartigd worden op oflze sChoien.’’
Hiormede vereenigt zich (le Vergadering.
Di. W. J. Thoron en P. .1. Viljoon ste]]en verder your: ,,De Syitode dringe bij do
Hegeering crop a~nt eon Rand van r1~011111 selie mannen nan to stel Ion, oiider wiens br
hoer nile Industrieelo Seliolen staan zullen.”
flit wordt niet nangenomen.
Do Vergadering gnat nil over tot do kiezing van 10 additiunoole ieden voor hot
Kies-Collegie uit cell zeventiental nainen door do zeventien Ttingen voorgodragen.
Kias Inspectio.
S. ,,Klas-inspeetie.’’ flit wordi goedgokeurd.
wijzigingen
in
9. , ,Nieuwe Loerplait’’ wonli voor konitisgeving ainigollomen.
hot Leerpian.
,,Wijzigingoii in hot leorpian van 410 lagere solioul
(a) (h) on (d) worden nan
genomen.
Zcdeliik o op.
Naar aanlei*ling vali (c) nceint do Vorgadering hot volgende \oorstol van Di. I).
;o~dH~
in
do wrilcocks en J. It. Albertijn aaii : ,.De Synode is van corded dat do zedelijke opvoe
ding van het kind van overwogend belang is, dat zij tot nog too niet do pla.ats UI do
school verkregen heeft die zij hebben moot. alsoolc flat do voorziening hiervoor in het
Nienwe Leerplan gemaakt met genoegzaam is en drage hot nan do Synodale Opvoedings
Coinmissie op om bij hot Doparteinent van Opvoeding op vorbotering ann to drin
goB.”
Godsdionst
Met bet oog op (e) en (1) wordt ccii Voorstel door Di..T. R. Aibertijn en D. P.
1n4~wUs
~ van Huyssteen. luidende aN voigi .,,Aan do Opvoedings Comniissio worde opgeclfagen
kwookolingen.
bij do Onderwijs~antoriteiten aan to dringou op betere voorzioning (a) in onze oplei
en aanstothng
ding seholen on do kwookelingen to bekwamen godsdio~ist ondorricht to geven, en (b)
van vakmannen.
voor de aanstefluig van vakmannon em bet godsthenstig ethisch onderwijs op al onzc
scholen to organiseeren en bchoorh~k te toetsen,” goedgekeurd.
Parallel Scholen.
Ook wordt hot volgende Voorstel van Di. P. J. do Vaal en J. A. van Blerk aange
noinon: ,,Do Synode drage hot nan de Opvoedings-Commissio op bij zijn Ed. den Ad.
ministratour nan te dringen op bet daarsteilen van parallel scholen voornamelijk in
Engeisch-sprokeiule contra. waar do toepassing van do Taal Ordonnantie anders onuit
voerbaar is.”
Norrnaal School
Dc Non aai School.
Dc aanbeveling van do Commissie over do Opvoeding (Secnlair) onder 1, 2, 3,
biijft voor latore beliandeling overstaan.
1. ,,Het Noordwesten,” 2. ,,Namies Znid,” 3..,Namies Noord,” 5. Opleiding van
Christelijke onderwijzers in verband met onze Opleidings Scholen” worden goodge
keurd.
Studenten
aan
6. ,,Studenten van onze Kerk nan onze Univorsiteiten op Godsdionstig gebied be
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wordt nan do botrokkon Kerkeraden en Ringen golaten, die hierin voorziening
moeten maken.
Dc Vergadering voreenigt zich met do Commissie over do flpvoeding (Soculair)
in hare betuigiug van ingenomenheid, ondor 1, 2, 3, 4, 5, voorkomende.

Sr
Voorts lwsluit zij baron dank to brengen nan Sir Frederick do x~ra~i1 voor zijne heIangstolling ill, On hill1) betoond ann do zaak (for Opvoeding, en ann Dr. W. J. Viljoen
bare bit jdscba.p to kennen to goven over zijno honoonnng tot Algomeonon Directenr van
Onderwijs.
1)5. J. II. Albortijn met Ds. I). Wilcocks liooft nog hot volgende Voorstel: ,,A1 do
I~1inten aangonOmon nader do Rapporten over do Opvooding (Godsdienstig en Seenlair) w-ordeii nan do Svnodnlo Opvoedings ciominissie opgoth-agon tor voorlegging aan do
hevoegde Autoriteiten.’’
I H’ Vergadering neemt dii nan alsook eon Voorstel van I )i. A. F. Louw en J. C.
Roynoke :,,De HE. Synode rh-lit eon schrijven ann hot hoofd van do ,,Church Rail
way Mission,’’ Boyd. Canon Jones, Joliannoslmrg. lioiii vorzookonde zijne ondergesehik
ten, goostel ijko vorzorgors zi~iioi- iiioisclion langs (1011 Spoorweg, instructie te geven, in
hot vervolg niot hot Snerainont dos 11 oiligon I )oops ann kinderon van nienselion behoo
rondo ann do Itoh Iandselio ( h-rot. Kork to hedionon. alsinodo andore indringing betrek
king liobbond e op on zen a i-beid Ian gs (10 Spoorwegen to verrni~don horn 1)01 ovonde dat
wij op 011W 1)011 it iii hot lnogoliJke zullon (loon dezeltdo godrngslijn in to sinan met ho
I i-okki ng to ta 11(101-0 ge~ ad toli, I 011 011) (10 (10 g( )Od 0 t mu w (icr Koik to hewn ron.’’
I is. A F’. 14)11w ontvangt voilot tot rovisie van bet hesluit ondor Rp. 102 gonomen,
tn stelt voo r:.,in plants van ,A it. 71 : (16) ‘ low in on A r( 71 : (23)
I )it wordt aangenomen.
l)s. C .1. Jingo geoff konni s dat hij morgon ow revisie za] vrngen van bet besluit
hedon nn.uuiddag. op \ oorstel van (loll Aetnarius, in zake do Z.A Bijbel Vereenigiiig ge~
noinen.
i)o ~‘ergti tloii hg bos(hou wt do NI ad notulon a Is eg] ozon on Ii ot dan kgebod word t go
daan door I )s. ( .1. Hugo.
(iorosnmeerd oil ondertoolcejid O~ hoden den 26sten November, 1919.
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1). S. JIOTHA.
1). J. PIENAAR, A.zn.
J. P. v. FIEERDEN.
1. F. A. DE VILLIERS.

NFXIEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Wocusdag, 26 Zvoveinber, 1919.
1)0 Moderator mat zingen Ps. 118: 7, en vraagt Ds. F). J. (Hldenhnijs bet gebed te
doon. wnarna (le Notulen van do vorige Zitting wordon geresumeerd en onderteekend.
Do Moderator kondigt ann dat Dr. J. B. WThitton ernstig kraiik ligt, en betuigt
narnens do Vergadering hare hartelijke sympathie met den kranke.
Ds. A. (1. dii Toit dient nu zijne opgaaf van redenen in, wnarom NJ in de minder
hoid gestenid heoft, in zake bet besinit Maandng avond, in verhand met de Z.A. Bijbel.
vereniging genomon.
Do Vorgadering goeft toestemming dat die nis Bijlage in de Acta kan worden op.
gonomen.
Do Scriha kondigt den uitslag aan van do kiezing van de tien additioneele leden voor
bet Kios-Collegie. Gokozen zijn: Di. J. C. Reyneke, 1) ..T. he B. Marchand, J. A. van
Blerk, J. A. B. du Toit, M .Jooste, D. Lategan, P. J. do Thai, P. A. Albeit, W. C.
Malan. en H. Wi. Geyer.
Ds. G. J. Hugo vraagt nn ola Revisie van bet besluit genomen op voorstel van den
Actnv.rins, NJ do narniddag-zitting vaii den vorigen dag.

7~ht~

Additioneole

.

-

n~gtIt
dag gonomon in
zako do Z.A.
Bijbelvoroeni—
ging
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Do gevraagde Revisie wordt toegestaan.
a.t Weluit
Dasrop stelt t)s. (1. J. Hugo, ondorstniiul door Ps. A. F. Louw voor: ,,Het be~
wordS berroepen. sluit van glsternamiddag, in sake de IA. Bijbelvereenighlg, genonlen op voorstel van
den TEE. Actuarins worde herroepen.”
Aix Amendement stelt do Actuarius, met Dx. 0. P. du Toit, voor: ,,Pe Synode bepale dat hot bestuit door haar genomen in verband met 6 (5) pnragraaf 1, van hot Rap
port van tIe Publicatie Commissle, niet in working sal treden voor do volgende Synode.
Na breedvoerlge discussie worth hot Voorstel nangenomen.
Aanzoek om aanteekenlng dat zi] in do minderheid gestemd heblwn wordt gedaan
(Joel’ (len Assessor, do Predd. van Pearston, Swellendam (2de), Albanie, Wijnberg,
(1radoek, Heidelberg, Goudini~ Observatory, on do Ondd. van Swellendam, Queens
town, Kaapstad (isto en 2de), Moltnno, Knits Rh-let, Wijnberg, Heidelberg, Riebeek
Kasteel, Noorder Paarl. Qucenstown. Burg.rsilorp. Strijdenbnrg. Somerset West,
Willowmore.
Ps. B. A. Spies geeft kennis dat liij later voorstellen sail, dat do naam van de
Z.A.B. Veroenigiug sal zijn .,de Z.A. Chrlstelijke Boekvereenigil)g.”
~e1j~van den
Do Moderator verzoekt aangeteekend to hebben wait zijne regeling in doze zaak was,
narn.: nadat do Prod. van Tulbagh cm Revisie had gevrnagd op jjrond van do procedure..
gevolgd bij bet netnen van hot besiult, seide do Moderator, dat hot unar ziju cordeel
niet in strijd met sectie 20 van Art. 16 -was oni hot Voorstel van (len Actuarius in be
handeling to nemon, daar dat Voorstel albeit urn nitstel your bet in working brengen
van eon genomen besluit. vroeg, en dat do Vergaderiug solve, toen do Aetnarius van zIjn
Voorstel kennis ga-f, toestemde dat zij, sender bespreking, op den volgenden dag over dat
Voorstel stemmen son, het.geen gesehied is.
Aan de orde is Het Versing inn tie Coni,nissie over tic Fowisen.
Algetnecti. ,,Werkzaamlicden ann liet Kerkekantoor.”
kantoor.
Da 3. A. van Work ondersteund door l)s. E. Domniisse doet bet volgende Voor
Solaris van de stel: ,,Onder Art.,267 (2) bepale de H.E. Synode dat hot salaris van den Zaakgelastlt
Za~sauBde do onser Kerk sal zljn £600 per jaar met £120 per jaar als hnistpelage.”
De Vergadering neemt met ineerderheid van stemmeD dit Voorstel aan.
Direotebelenlnt
Ook bet volgende Voorstel door Di. 0. T... van Heerde en 31. N. van Rensburg in
~ gediend, worth aangenomen: ,,DeVergaderingbechte hare goedkenring nan do dlrekte
belegging van geld door bet Kerkek~ntoor en dmge hot nan do Commissie op om in deze
richting voort to gaan.”
Do Zaakgelastigde, die tegenwoordig is, geoff inliehting waar gevraagd.
Ps. 0. 3. lingo met Ps. F. X. Roome dieut nu het volgende Voorstel in: ,,Op do
uitstaande schuldbrieven ten bedrage van plus minus £25,000 wattle voortaan rente
tegen vijf percent geeischt.”
Do Vergadering neemt dit Voorstel nan.
PS. p. 0. 3. Meiring, die voor do Pause kennis gegeven heeft. dat hij heden us
nilddaR voorstellen sal, dat wij van avond eon avondzitting bebben sullen, doet nu zfln
Voorstel.
Veranderin In
Ps. D. Wileocks met Ps. D. P. van Huyssteen stelt aix Ameudeinent voor: ,,datwij
ZIttIDgs UN!).
heden namiddag tot half-seven, en morgen oehtend van negen tot half eon zullen zitten.”
Bet Amendeinent wordt nangenomen.
De KerkekanPs. A, F. Louw stelt voor: ,,Onder den indnik van do groote en steeds vernleer
derende sonunen golds onder beheer der Kerk, en met hot doel do versebillende Fondsen
yg~adminIetrate. zoo to doen administreeren, dat volkomene veiligiteid. zoowel als lwvredlgende renten
gewaarborgd sUn, wil doze Vergadering dat do Kerkeka-ntoor c’ommiesle twee alleszins
bekwaine manneti van zaken sal verzoeken do geheele kwestie van adniinistratie met
to overwegen, en een versing met adviex bij do volgende Vergadering van do Syno
dale Commissie In to dienen,”
-

Ztttit
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Flit wordt gesecondeerd door Ds. J. F. 1-lotba, en door do Vergadering aangeno
then.

A in in iink Rekeiii ug.
I )s. .1. I’. Burger ouderstetitid door l)s. P ..J. Retief, (limit OCil Voorstel ~n, liiideiide als volgt .1 )e Svnode lwsluite dat iii bet vervoig tie Keik-AIiflUIHik vroeg in do
itnuind I )cceinber za I iii tgegeven worden, in eon nicer aantrekkelijken vorm en tegen eon
lageren prijs, indien (100111 Uk.’
I )e \ ergaderi Hg liceint dit Voorstel nan.
be Moderator spreekt t~ii woord vail aaiiheveliug in belting van den Kerk-Almanak.
• ,IIet 11 ugenoteii ~edeiikt(’ekei1 Fowls.’’ In verband Inermede ~x’or(it ook behandeld ~vat de ( ‘oinii~ssie over tie Fondsen ointrent bet ,Syiiodale Opvoeding Fonds’’
nipporteert.
Eene Fe the woidt ontvangen onderteekend door 19 jongelingen inwonende in de
Norinnal School I urn-lit ing. met het verzoek dat de Synode niet tot het verloopen van
do Normani School ( iebouweu o\-ergaan zal.
i)e Assessor stelt vOOt, gesecondeerd door Dr. FT. A. Lamprecbt ,,Nos. 9 en 23 in
bet Versing vaii do (‘outmissie over de Fondsen, betrekking hebbende op het verkoopen
der (lebonwen van (IC Norinaal School, en bet Hugeuoten (ledenkteeken, worden verwe
zen unar de Synotiale (‘omluissie, met opdracht dcxc zttak to overwegen, en daarom
trent naar hevind big t e hande len.
I)anrop worden do volgende Amendementen ingediend
a. Door 1)1. P
T. Doslioff en P. 0. .T. Meiring ,De Synode, bet Rapport van
do (~o11tmissie over de Norhilnal School en over het Hugenoten Gedenkteeken gelezen, en
hunne anithevelitigen unit rent verkoop overwogen hebbende besluit do Kerkekantoor
Coninnssie to niciclitig-on zoiider onnootlig verzu
het 1-Tugenoten Oedenkteeken te ver
koopen, en do gebouwen en bet terrein in verband met do Normaal Tnrichting ook van
do hand Ic zetten, met uitzondering, indien mogelijk, van eon stuk grond. waarop men
ccii Synodale Zaci I met do noodige Kerkelijke Kantoren bouwen kan. Terwiji de Synode
hij hare v~ figend Verga ‘ len ii g over bet york regen bed rag beschikt.
ii. Door Di. .1. 4’. Neyueke en J .A. Beyers:
Do Synode drage bet op nan do
Thratoren vami do Noninn;il School urn to overwegeii de wenscbelijkhmeid en mcgelijkheid
aldaii niet, mu door ye-a iideningen en vergrooting do gebouwen van de Norinaal
School doelniatig to maken your de opriebting van eon ( lliristelijk Tebuis voor studen
ten, die uit verselnilende deelen van ons land naar tie Stad komen voor bunne litera
risebo en wetenschnppeli3ke vorming, en bij de volgende Vergadering versiag te doen.’’
Er voigt eon broedvoerige discnssie, waarna do Vergadering bet Voorstel aa-nneemt.
Hnlpbehioevende U emeenten Fonds.’’
In verband Inermede wordt bet Rapport
van (IC Prcthlcanftn ~alartssc,i (‘onimissie behandeld.
• •
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PREDIKANTEN
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I iii

SALARIS

nook hoof t uw K nan ni ssie bevon —

dcii dat hot met eileen treurig gesteld is met

(IC

salariepri Hg vaIl vole prodikanten mixer Kerk, niaar
dat ook iii zeor vole gevahlen do bezoidigi ug absoluut
deere i keitd is.
)ngevoer 2.1 lint) Her trekkei eon salaris van £301)
eli ]iti our, cii onder dit getal is or it-it die reeds 21
aar in diejist is, ci, tot do geleei-dsten in do K ork
bohoort, ‘lie zielt met £301) moot to vreden stell i.
Ecu ander. i-cods 47 j a a r in d it-nat, gevolgelik oud ci)
a fgeiec-hl. on tvangt at mar cauti en moet nog daaruit
zija cigen huisiniur lietalen.
In cia nnierki Hg

t ccliii ‘mule

—

SCHEMA.

,,dat otize piedikaictomi ecu lange en dure studio
nirnteii afleggon, dat do standaard hunner voorberei—
ring steeds icr] toogd SV Or, It,,
• ,dat zij ivegelis hun positie on ainlit eon zekeren
sta ad ‘a (10 samnenlevi Hg inoeten bekheden, ja, in do
opvatting van ons i-bIb ndseh—sprokend yolk, den
It oogsten stai id, ‘
chat zij

Ccli

01)011

liii iS iiio et oh

iioude,i,

,dat zij eon open band moeten bebbe,, voor armeim
ott bob oeft igon,
• dat velen hummer
£-300 hebben,”

ccii

studme sehuid van over do
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,,dat loveusmiddelen thans zoor duur ziju, eli do
waarde vail hot geld moor on moor daalt nuar eon
pe11 dat bijna vijitig percent lager is data tacit (IC alg.
schoal van Salarissen vastgostold word,’’
,,dat do salarisson van haast nile ambtonnron met
eon oorlogs Bonus verhoogd zijn,’’
,,dat do hoogste talenton van ons yolk naol do
Kerkbedieiung bohoron gotrolckoii to irordon
En daarom

—

Hooivel iomand zie]i voor do Evangolie—bedioning
aanhiedt, do godaehto ann goldolijke vorgoeding goeii
overwegenden invloed behoort to hobben, zoo moot do
Kerk noehthans zorg dragon dat Nj nan goidelijke
kommer Zni worden gevrijwaard cordoolt uw Kern
missie —
1. Dat hot salaris van goon gevestigden prodikant
bonoden £400 p.j. met vrijo ivoning bohoort to sUn.

Orn dit Foilds dooltreffond to mnaken, stelt uwe
Kominissie vorder voor (Zio Rapport over Fondsen)
a. Dat do gowone Synodalo Kollekton voor 1-luiph.
Genicouten afgeschaft zuHon wordem, met suspdnsie
van Art. 311.
b. Dat ill plaat-s daarvan eon toeroikondo hoffing,
percent niet to bovongaando, vail 1 Januario, 1920,
op do nc Wane mkomsten ‘-an iodoro gemeonten zoo—
als in Vu,,,, .11 aangogevea, zal warden gelegd, do
berokoning to warden opgodragen flai, do Kommissie
voor Hnlpb. Gen,eomite,,.

21

e. Dat ‘t lodentat van do Hulpb. Geineenton Koni
missio vernieerderd wordo tot zovon.
(I. flat alTo aanzoeken o’n hijdragou ter vorhooging
van Salarisson der pi-edikanton van minvorniogende
gerneouten door do Ringon milton wordoa ovorwogen
en niet hun advies opgezondon nan bovengonoomde
Komnrnissie nan wic do ii itbotahing naar bevind opge—
dragon sot zijn.

P. DE WAAL, Voorz.
0. J. MEIRING.

2. Dat ‘t ann elke Rings Finaittiele Kominissio op—
godragon worde am vervolgons Art. 73 (a) zonder i’or
wiji plaatselijk ondorzook in to stolen in die gomooli
ton alwaar eon verhooging van salaris noodzakelijk
geworden is—in ‘t biezondor in die golneolltoil, welker
leorarea Salarissen boneden ‘t vastgostolde nilnimuin
ontvangen, ton oindo ilnar bovind van zakon do,’
Korkornad tot do i-oroisehte vermeordoring to howe
gel.

Dat in govahlen waar cone gemoonte met in staat
is dit minimum salaris (iC-IOU) to bokostigon, dat t
aangevuld sal warden nit ‘t Hulpb. Gomeonten
Ponds, voor zooverre dit Ponds hot toolaat.

P.
H.
E.
P.
H.
F.
M.
P.

J. J. SMITH.
JACOB DREYER .Soriba.

3.

Mini ntmrn Salaris
vrijo
waning.

£400 met

Opdraeht
a an
Rings.
Firnmoieele Corn
missie.
Aanvelhing.
wit Ilot Huipb.
0 o mu e en t e n
Funds

P. VAN DER MERWE.
L. P. STALS.
8. VORSTER.
I. RAUBENHEIMER.
J. v. tI. MERWE.
JONKIER.
S. MARAIS.

Synode, Kaapstad,
2-3 Nov., 1919.

Nadat dit Rapport gelezen is stolE Owl. E. L. I’. Stals met Dud. 1). 5. Malan
voor: ,,Hot Rapport worde in ziju geheol aaiigenomen.’’
Eon Amendoment door Ds. P. J. tie Vani on Dud. FT. S. do Villiers Iudt als volgt:
,,De Synode verwiJzc~ (10 zaak van do betere bezoidiging tier leeraren in dezo duren
tijtl, naar do vorsel,illende Korkeradon, met colic sterice aanboveling dat hot saiaris van
den leeraar zal zijn in vorllouding met do verlioogdo ieofkosten, of eene bonus te geven
in doze tiure tijden.”
Een tweede Amendeinont door (hid. P. (. Mvhurgh en Otid. 1’.A. M. Brink wii,
.,dat do Svnode hot als haar govoolen nitsprekemi zal dat met bet oog op do verhoogde
iiniwn van ievensbohooftoii, Kerkeradeit (Art. 19: 9), on Ringen (Art. 73:a), didnon
too to zion dat leeraren 00110 toereikendo hozoldiging ontvangen.’’
Na eon lange Iwsproking van do zauk besluit do Vorgaderiiig hot Rapport punt sge
wijze to boliandelon.
hot oordoel van do C’ommissie
Dat hot salaris van goon gevestigden predikaiit beiteden £400 per jaar, met
vrijo wailing behoort to zijn.
1-Tiormede vereenigt zichi do Vergadoring.
2. Dat hot aan elke Rings Financieele Conimissie opgedragen worde out vo]gens
Art. 73 (a) zonder verwiji plaatselijk onderzoek in to steileil, eflz.
Oak dit wordt door do Vorgaderiug aangonomen.
3. Dat iii gevahlen waur cone gemeente niet in staat is dat minimum salaris
(flOG) to bokostigen dat bet aangevuid zai worden nit bet llnipbeh. Gemeenten Ponds
in zooverre tlit Fouds hot toelnat
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Qok dit wordt door do Vergadering goedgekeurd.
Net Voorstel der (Jommissie
a. Dat de gewone Synodale (Yollecten voor Euipbehoevende Gemeenten afgeschaft
zuilen worden, met suspensle van Art. Sil.
b. Dat in plaats daarvan eon toereikendo heffing, 2j percent niet te bovengaande,
op do gewone iukomsten van iedere gemeente zal worden gelegd.
Onder do discussie wordt eon derde Aniendement Ingedlend door Di. J. U. Albertijn
en P. ,T. Peroid: ,,De Synode, instede van de 2~ percent heffing op de gewone inkoms•
ten good te keuren, verwijze doze zaat terug nuar do tljdelijke Comnilasle over Predi
kanteii-Salarissen met opdraeht om den gewonen von der beffingen voor hot Syno
dam Ponds zoodanig to emeudeeren, dat hot extra bedrag door haar voorgesteid als
noodig, door eon extra heffing kan woMen gevonden.”
Eon vierde Amendement door t)s. A. B. (Millers met Oud. Is. H. Swan, iuidt ala
volgt: ,,Er worde loden jaar bIj al de Kerkeraden nangekiopt door de Commissie voor g.won.
Huiphehoevende Gemeenten om eene jaarlijksche bijdrage, Indlen mogeiijk niet minder
als eon-en-eon-half percent van hunne gewone Inkometen loopende over hot jatar; de be
rekoning te worden opgednigen awn de Commissie voor Uulpb. Gemeenten; doeb Art.
311 blijve van kracht.”
Bi] do stemming wordt dit instate Amendenient nangenomen.
Hot voigende Voorstei door Oud. P. 5. Mantis en Oud. P. Vorstor: ,,De Synode
drage hot op ann nile Kerkeraden om blj geiegenheld van ziju eerstvolgende Vergade
ring, do èrntige nandacht te geven nan de groote wenschelljkheid van bet salanis van
ziju lderaar met tien percent to verhoogen vanaf 1 Januanie, 1920, van wege do verhoog
do ieveziskosten. I)e Synode oordeele ook dat de Inkomatbelasting op olko Pastorie,
door den Kerkeraud belmont betnaid te worden, nangeziende leeraar beroepen wordt
met vrije wonlug, en verzoeke elken Kerkeraad de reeds betaalde beiaatlngen van bet
venleden aan ziju leeraar terug to betalen,” wordt verworpen.
Dit geschiodt ook mist het Voorstel van 1)s. P. Fl. van Huysateen en Oud. W. J.
Joubert: ,,De Synode besluite eon Sustentatie Ponds voor Huipbeboevende Gemeen
ten, In bet roces daar to stellen, van, zegge £50,000, en drage do behartiging hiervan
op ann do Synodak. Continissie voor Hulpbehoevende (lemeenten in ovorieg met de
lUngs-Commisslen voor i[ulpbehoevende Gemoenten. Totdat bet Ponds bijeengebraeht
is zal de tegenwoordige Collecte voor dlt dod gehouden woMen.”
De Vergadening beschouwt de Kiadnotulen ala gelezen, wuarna t)s. C. W. Albeit
het dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 27sten November, 1919.

inkom.

.

D. S. BOTI{A, Moderator.
D. 3. PIENAAR, A.zn.
S. P. v. HEERDEN.
I. P. A. DE VILLIERS

1)ERTIGSTE ZIPPING.
Dondes’dagj, 27 November, 1919.
Na hot zingen van l’s. 146:8, en gebed door I)s. I). S. Botha (Greyton) woMen de
Notnien van de vorige Zitting geresumeerd, en ouderteekend.
IJiA Rapport van cfr Comm kale over dv Fonvkeu.
,l’redikanten Pensioen Ponds.”
Do ~Terga4eflng geeft hare blijdsehap to kennen over den gunstigen staat van dit
Fonda.

PCflSiOtflA
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Classificatie van
gemeenton.
Verzoek van den
Kerkernad, Swel-

Nazien van

,,Classificatio van gemeenten.’’
Be Classificatie iner voorgesteki worth (1001 de ‘s orgadering aangonomen met deze
verandering dat do gemeente Deben in do derde kias blijft.
Eon aanzook van (loll Kerkernad (icr N.(i. (frmeente, Swellendain, oni eon tw-eode
aandeel in de Tweocle klas voor (1Q11 tweeden Leeraar worth toegestaan.

Verdere aanbevelingen .Aldo aanzooken bier genoemd worden toogostaan.
lip. 87. .Aanzoek vail do 1)irecteuren vaii hot Zuid-Afrikaansclie Zendinggenoot.
schap om dccl te liebben nan hot Predd. Pensioeiitonds voor hot Z.A. Zendinggesticht.
Dc Connnissie han hot Itior gevraagde ii wt an nbevelen.
Hiermede vereenigt zich de Vorgadering.
het
Aan do Kerkekantoor Cominissie wordt opgedragen hot nazien van hot gansehe

~ Reglenwnt van dit Fowls, en met ccii Voorstol iiaar do volgende Nyiiode te komen.
Commissie opge
dragon.
~an~oek d

¶?~

Bpp. 78 en 79 in zake aanzook van 31ev. do Wed .A.A. van (icr Lingon.

Hot Rapport van do Continissie over do Fondson is (liii ZI~ iiiet han aanbevclon wat
iner gevraagd wordt.
Do Vergadering veroenigt zich met tIll gevocleii door do ( ‘oinmissic iiitgesproken.
J,
]?p. 80. Aanzoek van dcii beer N. .T. Ilofmevr.
Aan (lit vorzock hosinit do Vergadering met to voidoon

g~n.

Aanzoek N.
Rofmoyr.

Zaakgelastigdo
Rekenrng,

.,Synodalo Fonds.’’ Hot iiier gerapport(’ordo wortit voor keiiiiisgeving titiligono
111011.
.,Zaakgeiastigde Itekening.’’ Wat do (‘ouiiiHssic advissoert (a) Do Synode drin
go crop aan op voldoening van Art. 19: 14 door Kerkei-adon, d .i. dat a! do door do
,.

Synodo bepa.aidc collect on gerogol d gohou don on dad ci ijk q gezonden zi ii Ion wordon
Alie inzameiingon cii (b) Dat alie in zaniehi ngon door Korkera (loll cii Voroonigi ngol 1 door bet Kerkokan.
door inzameiin. tooi’ bohooren to ga au. opdat bekond wordo ~vaI do Kerk voor verseli 11 Ioiide zaken
Lrkekantoor
gaan.

‘~ doot,’’ wordt door do Vergadering goodgokoiird.
Statistiek.
I )e nan hevohngoii door dcii Zn a kgel iist 1 gdo Inor ged ann on tvangon
, ,

‘‘

don steun dci Vergadoring.
Dok voreeingt zi zieli niot do ( ‘Offihilissie wail i Zij lof (ooiirengt voor tie iiothioid,
preciesliei d. en p1 ist hid wan riiede (10 boekoi I °I~ lid kant oor g’oliou (loll worden
lip. 81 Hot sIn ken ci ooi’ den Kerkeraa d (1cr gozi I cento Wel Tin gi oii va a do contri
1w tWn tot hot Pred Pci isioci Ponds op zij ii I wood o ii a 11(1(01 zoo I a ii g do gem cente geen
twoeden predikant liceit.
Do Vergadori ng deolt lid gevool on vu ii do (‘I) Iii iii issie, die moon I dat doze vorgu II—
niii g met han worden t oogest aan
Hi ermed e is bet Ba I ‘I )oH vaIl do ( ‘oiil liii ssio over (10 I’oi idsei i a fgel inn deid en ont
vangt zij don d a ii k der \‘orgii (iON ng voor hot work (1 0( I r ha ar god nan.
Doe volaende Purina ci, /c (‘oil? in zsn/ëi, ~vorden bonoonid
.

-

.

,

i’ermanente
Commissien.

.

-

Purina nun/u Co in ii, i-’.siu ran It cite wet Re,’is,c
Di. 1). .J. Pieiiaar, A.zn., J. 1’. van lien-don. Prof. A. Moorreos, Di. D. J. Ic R.
3larchia nd, 1’. K. A llwrt I~Il.
l’~eriekan/(-jo,’ (‘ow in isnie I)i ..J. P. “an Iloerden, 1). N. Both, Prof. A. 3ioorroes,
1)s. F. N. Roonie, eli do lID. .J. H. Ilablutzi’I, A.
Koch cii ‘P. .T. Loins’.
(‘nra/rn-en i.an hut rIT/,u)iot,is.u, Suinjijaiiiiiii : 1)1. 1). 5. Dotha (ox-officio), D. .T.
Pienaar, A zn., .J. P. vii ii i-i cordon, I. F’. A. (10 Vil Hers, II. P. vaji tier iMorwo, P. 11. J.
1teirnig, en ()nd P .J (4arillus.
(‘oil? in is-Rh’ roor hut Era iii en ran Au ii dy/a/un lot den He i/lye n D len st Pi’iw a rh
I H. IL .1. Pienaar, 1-1. .1. Is. dii Toil, P. (L J. 3loiring, 1). ( h. Malan, D. Wilcocks, J.
C. Truter, on .1. P. van Ii cordon. Seen ut/i : I H. I). IT. Ic It. Marchand, H. P. van dor
Morwe, P
J. Boslioff, 1). Lategan, Dr
I. v. d. W’esthnnzen, Dr. W. P. Steen
kanip, en 1. 31. Eriol.
(‘.

.

.
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(Jomn,is~tic voot’ hot Adniissio lthra,nen tot Ii et 7’kcoiogisch Sominarium : Frimarfl
Di. A. M. McGregor, P. 0. J. Meiriug, G. J. du Plessis, D. Lategan, en W. J. Naude.
Secundi: Di. M. S. Daneel, J. D. Horak, 0. F. C. Fanstmann, J. IL Albertijn, en J.
F. Mentz.
Do ztiqomeciie Zeiding Gommissie: Ds. I). S. liotha, Prof. J. du Plessis, Di. D.
Bosnian, (3. B. A. Gertiener, A. F. Louw, P. 0. J. Meiring, D. 0. Malan, 0. L. van
Heerde, A. B. Cilliers, J. 31. Hofmeyr, J. Rabie, A .J. van Wijk, tie BB. J. J. Moll en
1’. J. Marais, en Ds. A. C. Murray (Algern. Zenthng Secretans).
(Juratoron der Opleklings School (Wellington): Di. 1). Bosnian. J. F. Botha, D.
1’. van Huyssteen, J. H. van Aarde, P. tie Waal.
Coniin issie voor het Zendclings- on Oefciiaurs Esanzcn Priina,ii : Di. J. D. Honk,
E. 0. Mallherbe, A. B. Cilliers, E. Doinmisse, H. E. dii Plessis. .Seeumii: Di. P. J.
tie Yaal, J. A. van Blerk, J. A. Malherbe, J. A. Volsteedt. 0. 1). tlu Toit.
(Jominissie voor hot Y’oelatings .FJxamcn tot do Opleidingss’ch oni voor Zondolingen
JJrinzarii: Di. F. X. Roome, J. 0. Steytler, .1. A. van tier Merwe, C. R. Kotze, en A.
J. van Wijk. Sccund.i: Di. D. J. Viljoen, Jac. F’. Marais, C. W. Allieit. C. M. Uofmeyr,
P. J. Viljoen.
(Jommissie root’ do Drostdij School: Di. 1. F. A. tie Vilhiers, B. I). McDonald, J.
A. v. ti. Merwe, J. S. Murra, J. H. van Aarde, en (hid. C. P. Kioppers en Br. P. A.
Malan.
Conimissie voor Arbeids Ifolonien: Friniarii: Ds. 1). 5. Botha, J. C. Truter, H. P.
van der Merwe, A. D. Lnekhoff, en Oudd. P. J. (‘illie (Wellington). J A. tin Preez
(Paarl), A. J. tie Kock (Cradock). Seoundi: Ds. P ..J. J. Boshoff, de BB .A. C.
Koch, J. C. Rabie (Worcester), en J. H. tie Wet (Stellenbosch).
(iomnu.ssic zoor Jluipbehocvcndc Gemeenten : J’riin.urii : Di. I). J. Ic B. Marchanti,
J. A. Beyers, (1
Hugo, D. J. Malan en C. 31. Hofineyr. Seoundi: Di. S. P. Mal
herbe, F. WT. B. (lie, J. A. v. Z. Viljoen. P. J. tin Toil.
(Jomini,ssio root Oproeding : Di. I). Wilcocks, H. P. van tier Merwe. C. V. Nd, J.
R. Albertijn, en E. Dommisse.
(Juratoron van do Nonnualsehool : Di..I. P. vaii Heertien, F. X. Boome, H. E. du
Plessis, Z..J. tie Beer, C. FT. Radloff, D. 0. Malaii. Oud. W. M. Cillier. Socundi: Di.
L). T. tie Villiers, E. 0. tin Toit, 0. F. C. Faustniann. .1. 0. tie Bruiju, Eerw. B. Pie
naar. en Otiti. 0. van Heertie.
Zondagssehooi (lomndssio : Di. I. F. A. tie Villiers, P. K. Albertijn, P. J. tie Vaal,
en 0. J. tin Plessis.
C’ommissio voor hot Jnstituut voor Blitiulon on Doofstonznien : Di. I. F. A. (IC VII
hers, .1. C. Truter, P. J. Pienaar, B. D. McDonald, en de hr. C’. H. Beck.
Coinneissie voor do Hpooru’cg Zonding : Di. C. V. Nd, .T. 0. Steytler, 13. Doin.
inisse. J. M. ljofnjeyr, FT. W. Geyer, A. A. vaii Selialkwij]c.
(Yoni;ni.ssie root Zondinq wider Israel: 1)1 .A. ill. McGregor, A. B. Cilliei’s. I). J.
Viljoen, 0. J. tin Plessis, J. XV. L. Hofmeyr, en P. J. Viljoeu.
Coin inissic coor Speciale Era ngclze.prcdikzng en coor (ieestciijk wer1~ in do kani
pen ((or T’ordedigingsnzacht: Di. J. C. Reyneke, Jacs. F. Marais, J. F. Botha, G. J. tin
Plessis, J. A. van tier Merwe. en W. J. tin Toit.
Corn ;ni.csio voor Bijbelkennis Ea’anion : Di. .1. C. Reyneke, C. IT. Badloff, A. J.
Pepler, W. P. Marais, (1. 13. Ruthnan, J. P. Kriel. Z. J. tie Beer.
Bcstuur tier Z.A. Bijboi T’erocniging: Di. 0. B. A. Gerdener, A. C. Mnrray, Prof.
J. tin Plessis, Ds. 1). 0. Malan.
Best uursleden root don Tiouncn Zonding Bond: Di. I>. (1. Malan en A. J. van
Wijk.
(ionimissio root 4tlgc;neone Arrnonzo,
Di. H. P. van tier Merwe, A. F. Louw, B.
D. McDonald, C. V. Nd, 0. J. Hugo, J. A. van tier Merwe, 1). I’. van Fluyssteen, P. J.
Perolti, C. 31. Hofrneyr. .T. A. Beyers, Owl. J. H. Conradie, en Oud. W. J. Jouhert.
.
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Do Herderiijke
Brief.

Rest air Dorkas Rids: Di. A. P. Luekhoff, A. M. McGregor, en Oud. I’. 0. Stovn.
(‘am niissic year Psalm- en (lezang TVijzen : Di. P. G. J. i~Ieiring, J. F. BoUrn, Z.
.J. do Beer, M. L. do Vilhiers, P. H. van Hnysstoon, on do RH. Proff. F. W. Jannasoli
on A. C. van Velden.
Afgevaardigdemi naar do Zuster Kerken : 0.1’. Staat : Priniarins: Ds. P. Wilcocks,
Sounclus : Us. I). Bosman. Tia.nsvaal : Primarius : Ps. P. K .Albertijn, Secnndns
Ds. 1). 0. Malan. Natal: Primarius: Ds. U. V. Ne!, Secundus: Ds. G .J. du Plessis.
Oni do Sluitingsrecle to houden nan hot chide del aansfaando Synodc’, Prullarios,
1)s. P. 0. J. Moiring, Socn.ndus, Ds. P. J..J. Boshoff.
(‘aiim/n issie ran liaak.:aamnlici.d lcgeii Soolale I~u releim : (Bp. 45) : Di. 0. B .A. Cer.
(loner, A. M. McGregor, A. 0. dii Toit, H. I’). dii iflossis, A. .1. van Wijk, E. 0. du
Toil, Oud. Prof. Brunirner, en Ds. M. L. do Villiors.
(lommissie roar Bijlwl Yertaling: Dr. B. B. Koet. Di. 1). 0. Malan, en 0. B. A.
Oerdener.
Aan de orde is hot voorlezen van den Herderlijkon Brief (Zie Ihijiage) die met
eonige kleine veranderingon goedgekeurd wordt.
Voorts wordt bosioton dat (10 Flerderlijke 1i1’ioI, met. vrooger daii coil manild na do
smiting vaii do Synode in do Nieuwsbladon zal verselujuen, en in ,,Do Kerkbode’’ za I
nfl voorgelezon te zijn van do kansels.
Staaiide luist oron daarna do Vergaderiiig linar hot vooriozon van lid Ii Morn aria tim.
dat aangenomen wordt.
Aan do orde is bet voorlozon van den HormioHijken Brief (Zie Bijiago) die met
(‘ON i go 1(101110 YCifi I ideri ii goli goodgekeii i’d wi rd t.
\oorts wordt bosloton dat do Herdorlijke Brief niet vrcegor dan een maand na do
smiting van do Syuode in do ~%ienwsbiaden zal versehiijnon, on in ,,De Korkljode’’ zal
w’oi’doii opgenoiiieii ha voorgelezen to zijn van do kansels.
Staande Inistert daarna do Vergadering naar bet voorlezen van het InMcino
rio m, dataangeuomon wortit.
warden opgenomen

In Memoriarn.

Vs. C/i,, ,1~-s thn it!, Morqa a, emeritus leeranr van

IN MEMORIAM.

13 loenifontein.
Volgens hesluit der Synode ~vorden in hare Aeta
opgonomen (10 volgende aanteekeningen ter gedach.
teals flail do broedors, loeraren, die sedert do laatst
gehouden Synode naar de eeuwigheid verhuisd nun,
t.w. —
Vs. Anton Daniel Luck/ia/f, emeritus leernar van
Durbimnville.
Vs. Henna nas TI, eodoras Itriel, emeritus leeraar
van Bloemfontein.
Vs. .JoI,annes lienoel, Neethlin0, emeritus leeraar
van Hopefield.
Vs. Andrew Mu nay, MA., D . D., emeritus ioeraar
van Wellington.
Vs. Samuel I’eter lie/ni, BA., emeritus leeraar
van Oudt.shoorn.
Vs. johannes Coenraad He/er, afgetreden leeraar
van Parijs.
Ds. •lokm Murray, W.zn. , BA., emeritus leeraar
van Robertson.
Vs. Edrn in,! Zaclia c/as Joke lines do Ben, emeritus
leeraar van Pietermaritzburg.
Ds.Andreu, RieGregor, emeritus Ieeraar van
Robertson.

Ds.

Gustave

ildolphe

leeraar van Victoria West.

Macdes,

B.A.,

emeritus

Vs. lT’illth ,,, i”rederzek Knobel, leeraar van 1-lartebeestfontein.

Vs. Daniel P,t,as Ackerman, lperaar van Wpkker
strooni.

Ds. •Iol,an iicndrik End/n, leeraar van Vrede.
Vs. Gideon .Jozua Maiherbe, leeraam’ van Steytler
yule.

Vs. .~art. A ,itonie van des Lingen, ieeraar van
Cedarville.

Vs. Ber,,ard Petrus .Jacobus Marekand, BA.,
Zaalcgelastigde der Ned. Geref. Jcerk.
Vs. Willem Ilendrik Bosh off, leeraar van Winburg.
Vs. .fus(as (7, mist/can Roseh or, B.A., B.D., leeraar
van fiadysmnitlm, Natal.
Vs. (‘are? Petrus van )iiekerk, Huippredilcer van
Woreester.
Vs. Tol,i,,s Ballot Mu//er, MA., Ph.D., D.D.,
Jeeraar van Philippolis.
Vs jo/it naps Zacharias Moo? ‘nan, BA., leeraar
vail Van Wijksvlei.
Vs. (li/con .Jarobus Ro,,sseau, leeraar van Piet
I{etief.
Vs. iip,id,-ilc A in/seas Bosh”ff, leernar vail Paul
Rout
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Ds.Juric ,Jol,an,i.ej il’essels, leeraar van Griqua
stad.
Ds. ,%eltalk TVille,n .I’ienaor, leeraar van Merwe—

yule.
1)5 .Se hulk Willein von 1lijk, leoraar van Clocolan.
Ds.Adriaan Louw llofrneyr, B.A.; Zendeling
heraar van Mkhoma, Nyasaland.
ils. ll’lllew, Daniel Jonbert, Joeraar vail Stork—
stroorn.
l’rofessor .Ioh,ann es Jz,,l: JIuruis, D.D., van hot
Theologiseh Seniinarium, Stellenboseh.
Ds. William Robertson Ge Villiers, WA., 13.1).,
Ioeraar van Maclear.

Doze vaders en broeders, met al hot merkbare on
derseheid, dat or tussehen hen bestond in aard en
aanleg, in talenten en ontwikkeling, in opvoeding
en toerusting, in geleerclheid en kennis, iii vroom
heid en geestelijke o~dervinding, in geestdrift en
ernst, iii verborgon omgang met God en geloofsbe
oefening, in invloed en kraoht, in positie en gelegen
held, hebben elk, op zijn eigen bijzondero wijze, voor
kortere11 of langeren tijd, in ruimeren of engereii
kring, met meerdere of mindero mate van vrueht,
ann do Kerk onmisbare, cli, in vole gevallen, iiit
stekende en onsehatbare dienston bewezen, do voile
waarde on (Ic gezegendo en verreikende gevolge~
uaarvan in hot voIle Iieht van den grooten dag van
afrekening eorst geopenliaard sullen ivorden.
In verseheidenon van do hier aangegeven lijst vail
afgestorvonen heeft onzo Kerk van haar edelsto ci,

godvruehtigste zonen, haar sehitterendste van God
ontvangon gaven, en haar voortreffelijkste leidalie
den op phula11tropiscli, opvoedkundig, Kerkelijk en
geestolijk gebied verloren.
Hunne namen sullen nog tot in lengte van dagen,
als in vergulde letters, op do gesehiedrollen vail onze
ICerk blijven prijken, ej~ hun iiagedaclitenis Sal steeds
tU Cole wordeii goliolitlell.
II voo rzeker Zn I (lose Ii wigs to ye gad en ii g si ‘Xe
51011 ann gelleel oiiverselioo,d,aro
onbeda elit—
Zn 0111 Ii old cit na latighei d seliii Idig makon , i ndien zij

K erk

goon behoorlijke uitdrukking gave vail hnnr diepgc—
voelcle erkoi~telijkheid jegens den gozegenden Koniug
van bet heelal voor (IC uitstekende gaven on kraeh—
tell ons ill dit eoll—eli—dertig tal ontslapelle11 gesehon—
ken, en nIcer bepaald voor dieii uitgelezen innerlij—
ken kring van invloodnijken ojider I,e,t, van ~vio Dr.
Andrew Murray en Professor .Joliannes Izak M arabs
oin geen anderen to linemen, als (IC rijkst begaafdo,t
en incest begenadigden des bern11 gerekend dienen
to worden.
Eindelijk, met hot oog oji doze naar do eeuwiglteid
verhuisde vaders en hro?ders geslageit. is ‘t ook m’s
ills 11001(1011 IV!) Cell stem nit dOll heiiiel, die tot ons
zegt. gel Uk weleer tot (len Apostel ,Joha lines. op “at—
laos:,, Sclnijf, zalig zijli (IC doodeii, (lie ill (loll
Heero sterven, van n~r non. Ja, zegt do Geest, op.
(I at zij In stei I 1110 i~el i van hilli a rbei d en 111111 werke ii
voIgo:~ met hen.’’

I)e opsteJlers ~-aii den .,}lerderlijken Brief’’ en hot .,ln Memorsain’’ ontvaugen
den dank dor Vergadering.

Aan de orde is:
lict Concept Formutier ter bcrcstiguq, ran iloogiceraren in de Godgclccrdhcid
(Zie l3ijlage)
Dit worth goedgekourd.
Rot. vo~gent1e ~oorstel, ingethend door )i. I). Lategan en .J. C. du Plessis
Do tweedo vrnag wordy vervaugen door hot vol geii do nit A it. I (~) ~ot gij van hai’to
gelooft, dat a]. do Artikelen en Stukken icr Leer vervat in do Belijdensscliriften en
Formulieren van Eonigheid, namelijk do Nederl. (ieloofshelijdenis (Confossio Bolgica)
den Heideib. Cateclnsmus on do Dordtsche Leonegels aungonomen door do Synodo van
Dordrecht in do jaron 1018 en 1619, met Gods Woord ovoreonkonion. Belooft gij doze
leer naarstig to zullen boron en in uw wandel getrouw to zullen hanihaven zonder
tegen dezelfdo leer, hetzij direct of indirect to Jeeren of to schrijven,” wordt door do
Vorgadering vorworpen.
Us. U. Lategan verzoekt om aanteokening dat liii in do minderheid gostemd heeft.
Ter tafel komt hot Rapport van dc Conunissie voor het Dr. Andrew Murray
Monument,
—

-

Concept Formu—
lien tot bevesti—
ginr~ van Hoog
lee,~iren.

Het Dr. Andrew
Murray
ment.

Monu
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DE

COMMISSIE

VOOR

HET

DR. ANDREW

1. 1 )at or eon inar,nore11 staiidbeeld ter godaehte—
van wijlen Dr. Andrew 3) urray, door do Kork
opgorieht sal wordi’n.
2. Dat dl plaats ‘vaar hot standheeld sal staan.
Znl zijn iiaast do Groote Kork, Kaapstad.

6. Do (‘onnnissie vail tijd tot tijd ann do Icerk to
rapporteeren over de vordering van hot work.

1e cer ‘t voIgoiido ~-oor to

nls

:i. Dat or eon bed rag vail
sat worden.

i rca ( 1 ,00t) ann hesteed

J.
B.
I).
1).
C.
B.
J.
B.

4. Dat cone (onilnissie Sal worden benoemd die
hot work a a a ee~j bckwanien heeldhouwor sal toever—
trouwon, on voider sal toezielit houden over hot op
riehteii. 01)5.
Dii (oiilniissio to histaan nit Di. I. F. A. do Vii—
tiers, 1). Ci. 3mm”, C. B. A. Gerdelner, en Oudd
Oo’n UhISSlO iii
Met I)iJvoegiiig van deii itanin van I)s.
verband met IIitVOOli1)° woiilt dii Rapport miii°i~ioiiioii.
Kerkolik Book—
~‘
lioudOn.
Tot ( ~O)fl III IN.SU In rerba ml nut lintel iji

~

MONUMENT.

,J. 1.1. Durr, Eerw. B. Pienaar, en E. L. P. Steyn.
5. Dat eeno oproeping orn bijdragen ann do ver
selnitende Kerkeraden van do gerneeiiten dci vier
Gefedoreorde Kerken gedann sal wordon: (a) door
niiddol van , ,De Kerkbode.’’
(b) door hot zenden
van Cireulaires ann genoemde Kerkernden.

tT~vo Cononissie liecit
stellen —

Aaaneiiicn

MURRAY

cii

1’.

F. A. DE VILLIEIIS.
J. PII3NAAR, A.zn.
.1. Ic 11. MARCFTAND.
C. MALAN.
13. A. GERDENER.
PJENAAR.
31. BURR.
U. P. STEYN.

.J. Molting hij do (ionimissie tot

Bm*1s oiith~ii waart oe hodon morgen beslot on ix, wordeii lioi n oi id —Do Zaakgol a xli gdo. (1) B B. \V. F. van dci- Riot on F).
.1. do \iliiois (~eriba. Groote Kerk)
II ot ~o rstol wan iva Ii vroogor lcoii nix wiid gego von iii za ho hot aannemen en

u

(l()()pen (loot Zen (10 liiigon
~i 14) W() tilt (1 101~ (1 (Ii Act 11 a tins in god 1011(1 en door do
\erg-a (1 (tIll g am i gen (III on. t w. :—, , Nwtt ogenstaamle oomg wt ~ in do Kerkowet bepa~
1 onde 1 01 iiit sin ii (‘1 k to) lit vu a Predika iltol I 0111 (10 N~U ia 13(9)1011 an ii 1)1 fl 1)1(011 Ic lie
(1101 I (1 I liesi III C (1) \owi (1 (‘P111 g dat iii spociale gevai ion wan tin do Kerk verplicht is go
1)1111k 10 inakoii van do dioiistou van geordendo Zendelingon zooals in Zuid \Vest Afri
ha, 131 igs (1011 Sp orwog en ci (lets, zooda nige hedioni ng dot Sacramenten gese hiedon
1113 g door (011 goord (lii lou Zontlel in g. nmi spociale opdraeht ~1 aartoo hekomen to hobb ‘it
van den Kerkorand (ii’ (Oil ander liellahim outlet Wl(’liS ressort (ii I oezielit do Zendeling
a rboidt.’’
Na (10 P1111 ZO koint wedeiOnl in behandelillg lie! Rapl)Ott van do Commissie over
do Inwendige Zending.
VII. 5. ,,Kerkol i~ko I )rnkkeri~.’
In vorband met wiit Inerointreilt door de Corn
nnssie o ni do Inwond ige Zending wordtaanbovo]eit, (loot do Actuarius (lit Voorstel
,,De aanllovoling van (10 Piihlieatie Commissie in zako hot opzotten van cone Kerke-~
lijke Drukkorij worde opgodragen nan do Kericekanloor Coinmissie en hot Bestnur dot
Z A. Bijbol ~ereenigi11g om rappoit to tloon nan do Synodale Commissie, die a]sdaii
do volgentle Syn ode iliot oeii Xooist @1 sal (1 ienen
Aix A inoiidoineiit stoiC 1)s. (1. B. A. (lerdonor met l)s. •J C. Revnoke ~ : , Whit
do H .E. Aetnari us voorst elf wordo besluit dot Vorgmloi-ing met doze verandering dat
(10 Svi ioda Ic C ‘omuhissi 0 vo liii nell f tot handel en hobben sal.
.

.

-

l(orkelijke
Druk kerij

Resultalea von
hot work in do
Inriehlingen voor
Doofstomrnen en
Blinden.

‘

I-let Anion (lollielit \vordt (1) lOt (10 \ergad Oti ng aangonomen
Ilesultaten van hot work iii do I nrichl ingon voor T)oofstoinnien on Blinden. ‘‘

met

Be Vergadering veioenigt sub met ~vat
(loot (IC Coninmissie gozegcl wordt.
Briovon van waardeormgaan (IC heeron B. .1. (1. do Lehat eu lU .T. Bessolaar.’’
I )e aaiibeveling van do ( ‘olmuissie draagt ile goedkourn I g van do \orgadering weg.
met deze toevoeging, dat or ook Coil scliriJven zal gaan ann don hoer C. H. Book (10
wanrdeering van ZIJI1O (lieliStoil Ills Thosan tier to kennen gevende.
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Bpp. 88, 89, 90. Bearbeiding onzer Joiigelingschap.
Bonrboiding onDi. .1. A. van der Merwe en I’. do W’aal dienen hot v&gentle Voorstel in :—,,De ze~Jongoling
&~ynode stelle (0110 Coiiiiiiixsie voor a il)ei(1 ondei’ de jeugcl aan, waarcq) tie Besturen
van do Clip. •Toiigeiieden Vereenigiiigen. Christ. Strevers Vereenigingen, en Kinder
kransen vertegenwoordigd zullen zijn en drage hot ann haar op oni eeii Organiseeren
den See ref arts in ut verhand an ii to ste len.’’
Als Aniendement stelt tie AsseSsor met i)s. (
B. A. Oerdenor voor :—,,I3pp. 88,
en 89, niet do A anhevelinegn van do ( ‘omuni i xxi 0 over do Iii won d ige Zendi ng, en bet
Voorstel Vfthl (len Pm’ed. Van Laingshuig iii ~Zik(~ (10 aaiistel 1mg Viii eene Conunissie
tEar geostel ijke beai’beiding van tie j eugd Word e gesteld in Ii a 11(1 en (1 er Syi i othil e (‘on!
tin ssw oin uhf!’ hen uid van zaken to handelen
Hot Anion deunent wordt door de Verga den ng anti gen anen
Hierunede is bet Rapport van tie ( ‘ouiinnssie over tie In weiidige Zending a fgehan
deN. eu z ij ontva n gt den dank tier Vengad eriuig.
Hp 90 W ii k in d( ( In Nh iijkt Politic ~%%Ii( I iti( Ouid( I dt Politu in cli Uiin (hnstclijl o Poli—
I)i. F. N Room e en I). ( Mala ii st ellen vc iou :
1)1 t liesehnijvi n gspu nt wor~da tie _\ssoe,ane.
aangenornen.”
Hiermede vereenigt zieli do Vergadoniuig.
Ten fate konit bet 7’ u’eele Rapport ran di- P,’ii,, an in ft (~o in in isnie ran Re rix Fe,
dat gelezen zij n de jinet ci en dank den Verga den ng word t an ii gen onion
-

—‘ .

TWEEDE

RAPPORT VAN

DE PERMANENTE
REVISIE.

I. Naar uwo Commissie word torug vorwozon litora
(e) van Art. 183, betrekking hebbende op hot Rogle
mont voor 1-Tuipprodikors.
Zij stelt in voor dat (o), dat in hot gewijzigd
Regloment (g) zal zijn, als volgt zal blijven —
,,Geordonde Hulppredikors, die iii cone gerneonto
staan, sullen do Saerarnenten mogen bedionen, dooli
lint lidmaton, nog oolc Kerkoraadsledon lievostige,i.
J-Jobhon zij, editor, geen vasten werkkring, (Ian zul—
Ion zij do Sacramonten mogen bedienon, alleen met
toestemniing van den Leeraar of (lea Korkoraad van
do plaats, waar zij sick bovi1-jdon.”

COMMISSIE VAN

In plants van hot togejjwoordige No. (1) sal or
staan —,,ZaI toezielit lioudon over hot Kantoor, Sn
al do workza.nmhedeii van don Zaakgelastigdo, on hot
work, dat in verband met bet goldolijko godaan
worth, ton nnnsto éóns in elke maand nazion.’’
Hot tegonwoordigo No. (1) wordt dan No. (2), on
hot togonwoordigo No. (2) wordt gesolirapt.
\Vij heblion do ooi to zijn,
Van

do F! .E. ~crgadonng,

(10 d. w. dionaren,
2. Ook word naar do Commissie verwezon punt (a)
van No. 47 van het Rapport van don Seriba (icr
Algenioene Synodale Commissie met betrekking tot
eon duidelijker omsehrijving van Art. 270.
Zij beveelt nu ann, dat dat Artikel ala voigt Znl
wordon gewijzigd —

Loden
D.
der Pornianonto
J.
(jommissio van ~ P.
Revisie.
D.

J. PIENAAR, A.zn.
P. v. HEERDEN.
K .AJ.4I3ERTIJN.
J. To U. MARCHAND, Soriba.

Bet Rapport ran de Comuvissie voor lerrneerderzng van (Jezangen is ann do
orde, en is nog onder hehandeling aix bet tijd is voor de Sinifnigsrede.
Do Scriba Synodi hestijgt nu den kansel.
Hij iaat zingcn Ps. SD : 1, best Pss. 46 en 121, en gait daarna in bet gebed voon.
-Nadat weer gezongen was, en ~ve1 (iez. 3 : 5, spreekt In] comic voor tie gelegenheid
toepasseIijke redo nit, naar aanieithng van Ezra VIII: 28, 29, (10 aandacbt den Von
-gadering bepabende bij : I. Dc kostbare schatten ons toerertrouwd.
II. ilet gothic
11)/c bevel ons daarbzj gegeren. III. Dc groote reiantzcoordclijlchcul otis daardooi op.
geleqd-.
Do siotzang is Gez. 52: 13.

Sluitingsredo.

9.8

Verrneordoring
van Gezangen.

Hot, Rapport van do (lommissie voor Vernwerderiug van Gezangen is weer voor do
‘.ergadering.
Di. E. G. du Toit en H. J. L. dn Toit steflen voor: ,,Deze Vergadering spreekt
hare hooge waardeering nit van bet werk door de Coninussie voor vermeerdering van
Gozangen gedaan. Zij is echter van gevoelen dat. indwn 1e uiouwo bundel in de be
~taande beboeften voorzieii zal, or eon veol grouter aanta•1 nienwe Gezangen thenen
InJgevoog(l to wonleii bij den bostaanden humid. Zij draagt bet derhaive aan de tegen
woordige Comnussie op verder met bet work voort to gaali, on van tijd tot tijd in bet
Korkhlad to rapporteeren, 011 (hit tie finale gocilkeuring van al doze nieuwe ‘gezangen nit
gosteld woide tot tie volgende Synotiale Vergadering.’’
Do ‘\ergaderillg neemt dit aan.
(ierosuineerd on ondorteekend op hedon den 27sf en November, 1919.
1’). 5. JIOTHA, Moderator.
J. I’. v. IIEERDIj]N.
1. F. A. lIE VILLIERS.

POST ACTA.
(‘krafsteen voor
bet (iraf van
G~ R
Beroopatelsel.

In zake do aimgesehie°dsehrijver.

lazake

do vor-

~~o°Jton

I )e volgende Rapporten, die 1mg met afgehandold zijn, ;vorden gelezen.
1 lid Rapport van do Coin m 1R.sie in zake eon (Irafstce’n ‘voor hot (Iraf van wijlei
T’)s. (1. F. Marais (Zie Bijiage)
Hot Rapport wordt aangonoinon met dank aan do Commissie voor haar work.
.

-

2. Rapport van dv Conunissie in zalce hot Roroepstelscl.
I )it wordt verwozen naar do Synodale ( ~ommissie.
3. Rapport van do Conimissie over Bp. 5. (Zio Bijiage).
flit wonit gostold in lianden van de Synodalo (‘onimissie met volmaeht on te han(101011.
4. Rapport van dv Commissie over Bp. 48. (Zie Bijiago).
0p voorstel van den Actiiariiis met Ds. B. Doinniisse wordt dit Rapport verwezen
naar do Kerkekantoor Commissie om de weNken daarin gogeven to overwegen en stap
pen to tloen tot voortzotting van hot work in verband met do houwstoffen onzer Kerk.
flaartoe worde aan (10 Cominissie eeiie 50114 niet to bovongaande £630, toevertronwd.
5. Rapport van dv (Jommissie over Bp. 52. (Zie Bijhage).
Dit wordt verwezen naar de Synodale Commisslo niet opdracbt om aan do volgen
do Synode te rapporteeren.
6. Etnc’ndatie van Dccl. A: 6 van Itet Rapport der Commis&ie orer het Theol. Semi
naitum. (Zie Bijiage).
Deaanbeveling bier godaan wordt goedgokourd.
7. Supplementair Rapport van dv Coinanissie over do Opvoeding (Seenlair). (Zio
flijiage).
lilt wordt aangenomen.

Landbouwkunde
op do Seholen.

Hot volgende Voorstel door Di. D. Wilcoeks on .T. B. Albortijn wordt ook aange

nomen :—.,De Synode ovortnigd zijnde dat er op onderwijs gobied meer behoort ge
daan to wordon aan landbonwkunde drage bet attn (le Synodalo Opvoedings Commissie

op oin onverwijid bij hot Departement en andere bevoegdo Autoriteiten crop aan te
dringen dat in (le opleiding van onderwijzers en in hot leerplan voor lager en middel
baar onderwijs or voorziening gemaakt zal worden voor oi~derwijs in do Laudbonw
lcnnde~”
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Eon Voorstel door Di. A. F. Louw en j. it. Albertijn van den volgenden inhoud:
,,De Synode Iceurt hot good (Tat (10 (‘uratoren van hot Theol. Seminarium don naam
van eon student die zich schuldig gemaakf heeft nan cone grove overt.reding van hot
aehtste on negende gebod van do naanilijst dor studenton dier Inrichting hebben go
schrapt, en is van gevoelon dat doze iersooit niot weer op do Kweokschool zal worden
opgenomen,” wordt verworpen.
Eon verzoek om eon gratis exeinplaar van do Acta Hvnodi nan elk der Theologisehe
Professoren en Emeriti Predikanten to zenden worth toegestaan.
Besloten dat do volgonde Aigemeene Kerkvergadering op don Donderdag in do
derde week van October, 1922, zal gohoudon worden, inits naar hot oordeol van do
Moderatunr do fondsen zuiks toelat.en zullen.
Woordon van dankbetuiging wordlon geri lit nan den Moderator, en do andoro loden
van (10 Modoratunr voor lmnne belangrijke diensten.
Eon portret van do Synode worth den ModOitLtOl I en selienko gegeven
Do Vergadoring daukt den Scriba voor zijne sliiitingsredo, eli verzoekt Item die
in ,,De Korkbode” to doon vorsehijnon.
A an den Sen ha en den A 551St ent- Sc nba wt in] eli do gewon e ltoi ioran a t o geken (1
Vorder brengt do Vergadening haron dank nan (Ion I~erkoraad van do (iroote Kerk
voor hot gebruik van zijn (1 odshnis zoo vriondel ijk voon hot houden onzer Vergadening
afgestaan.

Ook de Architect (do hoer W. T4ouw) de Pens, alsmede (10 Koster en zijn assiston
ten worden bodankt voor dionsten bewezen.
Do Moderator deelt mode dat na correspondontw met d.c Leidslieden van ens yolk
in zake het zenden van cone Depntatie om to trachton heroeniging tnssclien de twee
partijen van ons yolk to bewerken, hot gebloken is dat hot zenden van cone Doputatie
vrnchteloos zou ziju, en derhalve is or goon Doputatlo gezondon.
Do Moderator spreekt nn een kort slot woord on zegt wat hij nan do broedors toe
wenscht is, dat God ons geve moge to streven naar nicer gelijkvormigheid ann den
fleere Jezus, naar moor getrouwhoid in den dienst dos Heonen, en naar vrnchtbaar
heM in hot work dat wij voor den Heere doen.
Na eon dankgebed door den Aetnanius. hat zingon van Gozang 127: 5, en hot
uitspreken van don zegen wordt do Vier-en-Twintigste Algemoene Kerkvorgadering van
(10 Ned. Geref. Kerk in Ziiid-Afrika gesloten.
,

I. F. A. DE VILLIERS,
Scniba Synodi.

Gratis Evemp
lear van de Aeta
Synodi ann
Professoren en
Emeriti Leornren.
Volgende Syno
dale Vergadering.
Danklie t ingingen.
Gesehenk ~~ll
Moderator.

Vertlere dnnkhe.
tuigirlgen,
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