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SYNODALE HANDEUNGEN.

EERSTE ZITTING.

Donderdag, ~6 Oktober~ ‘QM.

Ingevolge besluit der Iaatste Synode en volgens kennisgeving van
den Scriba Synodi in bet Officieel Orgaan der Kerk, komen de leden der
Svnode te baif-tien ure in den morgen in de Groote Kerk, Kaapstad, bijeen.

De Moderator neemt den stoel in, last zingen Ps. 146: I, 3, leest
daarna Ps. 12!, en vraagt daarop den Assessor mu in bet gebed voor te
gaan.

Uit de Geloofsbrieven ingediend blijkt dat ter Vergadering vçrschenen aeloofabrina
zijn :—~ inpdi.iid.
Van Kaapstad: Di. J. P. van Heerden, D. S. B. Joubert, F. X. Roome, Preeenti.4ijst.. (

W. F. Louw, en Oudd. B. v. M. Louw en J. L. Kock.
Stellenbosch: Di. D. S. Botha en T. C. de Villiers, en Oud. G. D.

Roos.
,; Pain!: Di. D. G. Malan en 1). F. van der Merwe, en Owl. P. J. dii

P. Ic Roux.
Tulbagh: Ds. J. H. Greijvenstein, en Oud. J. P. Viljoen.
Zwartland: DL H. J. Pienaar, en Oud. P. H. j. du Toit.
Graaff-Reinet: Ds. J. F. Mentz, en Oud. C. G. Joubert, Jr.
Sweflendam: Di. G. D. dii Toit en A. W. Eckard, en Oud. W. J.

Wessels.
~aledon: Di. B. Dommisse en N. E. de Kuck, en Oud. J. A. du

Plessis.
,, George: Ds. J. A. Hurter, en Oud. M. C. Stander.

Ultenhage: Ds. D. J. Pienaar, en Oud. 3. A. Heyns.
Cradock: Ds. W. A. Roux, en Oud. F. J. de Kierk.

,, Beaufort West: Ds. 3. Rabie, en Oud. B. 3. Pienaar.
,, Somerset TVest: Ds. P. 3. Pienaar, en Oud. S. A. Ic Roux.

Worcester~ Di. I. F. A. de Villiers en J.. S. Murray, en Oud. G. F.
dii Toit.

Colesberg: Ds. H. A. Lamprecht, en Oud. G. D. Oostbuizen.
Somerset Oost: Ds. J. M. Hofmevr, en Oud. J. J. Vosloo.
Durbanvt7le: Ds. D. Bosman, en Cud. C. J. Hilfele.
Clanwilliam: Ds. C. W. Albeit, en Oud. B. H. Nieuwoudt.
Glen Lynden: Da. G. W. S. Hofmevr, en Oud. P. L. Mail.
•Wijnberg: Ds. G. F. C. Faustmann, en Oud. A. J. i.ouw.
Albanie: Ds. H. A. Hanekom, en Oud. 0. J. A. Gooseh.
Stockenstrom: Nieniand.
Piketberg: Ds. 3. G. Steytler, en Oud. A. J. Bas.son.
Riversdale: Niemand.
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Van Bredasdorp : Ds. D. J. Viljoen, en Oud. D. P. du Toit.
TI’ellin~toii : Di. J . F. I3otha en \V. N. v. d. Merwe, en Oud. P. J.

Marais.
Prins Albert I)s. D. J. le R. Marchand, en Oud, G. S. Muller.
Richmond : Ds. H. T. L. clu Toil, en Oud. C. E. Visser.
Victoria West Ouci. P. J. Olivier.
frransch Hock Ds.:\.. j . van ~Vijk, en Oud. P. F. Roux.
Mosselbaai : Ds. P. \V. A. de Kierk, en Oud.A. B. Munro.
Biu’g~’rsdo r~ : Ds, F-I. \V. Gever, en Ouci. F. Smith.
Calvinia : Ds. M . Jooste, en Oud. I). \V. M .Anthonissen.
I\apier : Ds. A. B. Cilliers, en Ouci. J. 13. dc Kock.
Humansclorp Ds. C. II. Stuiting, en Ouci. J. A. Meyer.
]‘\Tamaqualand : Niemand.
Ladismith Ds. D. J. Kriei, en Ouci. P. ~. Nel.
Fraserburg Ds. j. G. Olivier.
Knvsna : Di. W J. Theron en F. B. Oclenclal, en Ouci. M. P. F.

van 1—Iuvssteen.
Hopefield Ds. P .A. M. I3rink, en Ouci. F. R. L. Neethling.
ilIidd-elburg Ds. L. j. Fourie, en Cud. D. K. Theron.
Aliwal Noord Ds. \V. j. Naudé, en Cud. j. j. T. Botha.
Robertson : Ds. H. P. v. ci. Merwe, on Ouci. j. S. Marais.
Oudtshoorn Ds. P. j. Viijoen, en Cud. M. j. Keller.
Darling : Ds. D. j. Malan.
Alexandria Ds. P. j. Retief, en Cud. j. I—I. j . Potgieter.
Hopetow~ Ds. M . M . clu Toit, en Cud. I. A. Naudé.
Queenstown Ds. P. j . du Plessis, en Cud. P .A . Hattingh.
Monlagu : Di. D. P. van Huijssteen en P. A. Aiheit, en Cud. A. P.

l3urger.
Ceres : Ds. R. I). McDonald, en Cud. C’. P. v. ci. 1\Ierwe.
Jansenville : OucI. j. j. G. Blignaut.
Swtherland Cud. j. J. Marais.
Sirnonsstad : Ds. ~\I . L. dc Villiers, en Cud. I. F. Bruvns.
A berdeen : Ds. G. J. Barnarch, en Cud. \V. F-I. Booysen.
Heidelberg : Ds. C’. R. Kotze, en Cud. I-I. P. Uvs.
Murravshurg : Cud. \V. 1. ioubert.
Dordrecht : Ds. J. F. van \Vijk, en Cud. C. J. Schoeman.

,, Hanover : Ds. G . E. Rucirnan, en Cud. C. I. Visser.
St. Stephens Ds. S. P. Fouché.
Riebeek TT’est- : Ds. ~ . P. v. Huvssteen, en Cud. F. P. v. ci. Merwe.
Villiersdorp Ds. F. G. Maiherhe, en Cud. I. P. M. Stofherg.
Pearston : Ds. J . j. \Vasserfail, en Curl. I . J. Mooirnan.
Komgha Ds. P. T. Stroehel.
Lady Grey Ds. J. P. Wolhuter, en Cud. C’. F. Naudé.
Grey Kerk : Ds. T. I. van \Vijk, en Cud. P. j. Pieterse.
Alice : Ds. J. H. Maiherbe, en Cud. M. C. Marks.
Tarkastad Ds. A. G. F. van Velclen, en Cud. I. S. j. Lombaard.

,, Philadelphia : Ds. M. Smuts.
Riebeek Kasteel : Ds. D. \Vilcocks, en Cud. W .A. Maree.
TT’illowmore Di. T. R .Alhertijn en P. F. T. Burger, en Cud. A. H.

de Vries,
Uniondale : Ds. D. G. v. cI. Merwe, en Cud. \V. G. Schaap.
Dutoitspan Ds. S. dc Villiers, en Ouci. J. I. Raats.



Van Kimberley : Ds. P. J. de Vaai, en Oud. C. J. 13. Muller.
Calitr~dorp Ds. G. J. du Plessis, en Oud. 1). J. 1. Nd.
Philipstown Ds. P. 1. A. de Viiiiers, en Oud. j. C. Visagie.
Barkiy Oost Ds. F. XV. R. Gie, en Ouci. H. j. P. Lubbe.
Carnarvon : Ds. J. G. Pauw, en Ouci. D. P. Rossouw.
Aoorder Paarl Dr. M. J. v. ci. XVesthuizen, en Oud. F. S. D. Cillie.
Steynsbwrg Ds. S. P. Maiberbe, en Ouci .A.S. du Piessis, Jr.
Maraisburç Ds. B. F. v. ci. Merwe, en Oud. T. J. Marais.
Ste tlerville Ds. P. S. v. ci. XVesthuizen, en Ouci. S. F. T. Strijdorn.
Van Rhijnsdorp l)s. R. H. T. v. ci. i\Ieulen, en Ouci. L. F.

N jeuwoucit.
Britsto’wn : Ds. K. XX. le Roux, en Ouci. ID. 1. Roux.
Prieska : Ds. XV. j. du Toit.
Amandelboom Ds. C. F. Scheepers, en OucI. N. Olivier.
IVieuw Bethesda : Ds. H. L. XVebb, en Oud. XV. J. v. ci. Merwe.
Porterville : Niemanci.
Gouclini : Ds. j. A. i\Ialherhe, en Oud. T . P. jorciaan
Die -I nker Baai : Ds. A. M. McGregor, en OucI. C. Murray.
Jioorreesburg: Ds. J. A. R. \Tolsteedt.
Barr~dale Ds. XV. F. P. Marais, en Oud. P. H. Theunissen.

,, Molteno : Ds .A. j. Pepler, en Ouci. A. j. Pienaar.
Petrusville : Ds L. P. j. Lochner, en Oud. I. H. Yzeile.
Griquastad Ds. G. j. Barnard, en Oud. D. H. Rossouw.
Warrenton : Ds. J .A. v. l3ierk, en Oud. I). j. Vorster.
Ventersstad Ds. j. A. v. Z. Viijoen, en Ouci. XV. C. Coetzer.
Laingsburg Ds. J. A. v. ci. Merwe, en Ouci. P. F. Theron.
Klein I3oetsap : Ds. A. J. Oiivier.
Cedarville : Ds. XV. C. Maian, en Ouci. J. I-I. Maartens.
Keithardi : Dr. S. F. XVeich, en Ouci. XV. P. Strauss.
Elliot Ds. j. C. du Piessis, en Oud. P. XV. A. Nei.
Adelaide : Ds .A. H. Naudé.
Umtata: Ds. C. C. Nepgen.
Dc iViewwe Kerk : Ds. P. B. Ackerrnann, en Oud. F. T. v. Niekerk.
Sterkstroorn Ds. C. F. Lev~onie, en Ouci. J. L. Pretorius.
Rondebosch : Ds. P. G. J. Meiring, en Oud. J. P. Malan.
Jamestown : Ds. XV. L. Eaton, en Ouci. T. F. Smit.
Ross’zji?le Ds. j. P. le Roux, en Oud. XV. C. Stapelherg.
Strijdenburg : Ds. D. I. Gildenhuvs, en Ouci. P. C. Oberhoister.
Kruisvallei Ds. J. H. van Aarde, en Oud. D. G. Conradie.
Vosburg Ds. P. T. ciu Toit, en Ouci. A. P. J. van Renshurg.
Nieuwoudtville Ds. H. j . Poigieter, en Ouci. j. B. Nei.
Douglas : Ds. A. J. Stals, en Ouci. B. M. Griesei.
Brandvlei Ds. XV. L . Steenkamo, en Oud. I. S. P. v. d. Merwe.
Vrijburg : Ds. P. j. Perolci, en Oud. J. F. Haasbroelc.
Mafeking: Ds. j. C. XV. Mentz, en Ouci. D. j. iheron.
Lip in~ton : Ds. 1. A. Pienaar, en Oud. C. G. Schrdcler.
Loxton Ds. F. S. Malan.
Dc Rust : Ds. J. P. Burger, en Oud. P. M. J. Lategan.
T7redenburg : Ds. F-I. S. Pretorius, en Oud. A. J. du Toit.
Gibeon : Niemanci.
Mona : Ouch 1. G. Lemmer.
McGregor: Ds. J. G. XXTeber, en Oud. S. XXT. Coiijn.
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Van I~itilsrivier : Cud. P. A. \1 . I3rink.
Ugie : Ds. M. T. R. Smit, en Cud. U. C. Meyer.
Van J’Vijksdorp : N jemanci.
I\Tiekerkshoop : Ds. C. j. Grobier, en Cud. 1. P. L. I\oefl.
Albertinia : Ds. 1. \V .Snijrnan, en Cud. I. . van Dijk.
Garies : Cud. U. j. van Ziji.
Merweville : Ds. C. H. Kruger, en Cud. N. I .Marais.
Enkeldoori : Cud. G. S. Rock.
Bulawano : 1)s. H. R. Barrish, en Cud. H. L. Boshoff.
Melsetter: Ds. A. B. \Vessels, en Cud. XV. N. Cdendaai.
Salisbury : Us. P. P. v. ci. Merwe, en Cud. T. C. B. Viok.
Leipoldtville : Ds. J . P. du Toit, en Cud. F. I. 1 . Carstens.
Oost Londen : I)s. B. I. XVessels, en Cud. P. F. 1. Smith.
Mnrrav : Ds. P. 1. v. ci . Merwe, en Cud. 3. C. 1). Retief.
Kalkbaai : Cud. 1. C. la Cock.
Karreedouw : Ds. P. F. Burger, en Cud. H . I . van Rooven
Paterson : Us. 1). do P. Sievn, en Cud. P. . Potgleter.
Indwe : Cud. D. H. Botha.
Aurora: Ds. 1. C. Smit, en Cud. I). P. Kotzr~.

• , Redelin~h MIS : i)s. 1 . 1 ..\I innaar, en Cud. A. L. Sn,it
Cathcart : Niemanci.
1-~ort Elizabeth : Nieman d.
Joubertina : Ds. A. V. 1. v. Rensburg, en Cud. M . 3. Olivier.
Pehen : Us. D. j . Erasmus, en Cud. I .A . Binauw.
Herold : i)s. C. Grundiingh, en Cud. P. S. Hevns.
Dc Hoop : Ds. F’. j . P. cie Rock, en Cud. J . J. Lategan.
Kakarnas : Us. P. j . B. Shaw, en Cud. A. Walton
~T~zmies : Us .A. F. Marais, en Cud. 1. A. XV. Maass.
Met Strand : Cud. C. F. du Toit.
.‘ilaitland : Ds. D. C. dc Villiers, en Cud. F. .\ . Alexander.
Observatory : Ds. F. U. du Toil, en Cud. C. U. M. Jouhert.
Kingwilliamstown : l)s. I . F. I—I ugo, en Cud. H .A . Kirsten
Rietbron : Us. j. A. v. Z le Roux, en Cud. j. C. van Eck.
Dc Aar Ds ~. v. Schalkwijk, en Cud, D. J . Viljoen.
Stanford : Ds. M. M. j . v. Rensburc~, en Cud. I). J. B. tie Villiers.
i)anielskuil : Us. M . B. Brink, en Cud. I ..A.Swanepuel
J—ferhertsdaie : Ds. F. H. Badenhorsi, en Cud. I. L. du Preez.
Citrusdal : Cud. J. F. van Wijk.
Ku ruman : Us. P. cie \V. Eksteen, en Cud. P. N. Maritz.
Olifantshoek : Us. I . S. Drever, en ( )ud. S. Scribantt~.
Grahamsiad : Cud. J . J. Potgieter.
Keimoes : Us. P. A. C. \\Teidieman, en Cud. 1. 1. Lutz.
Mar’vdalc : Us. I. A. R . du Toil, en ( )ud. P. I. 3. Loots.
Maclear: Ds. I. P. Kriei.
I ~mtali : Ds. H. 1. cle Vilbers, en Cud. H .A. i.nuw.
Vanwijksvlei : Ds. C. F .Mijnhardt.
Parow—Goodwood : Us. Ni. U. Potgieter, en Cud. H. I. Joosten
Barkln West : Ds. 1). I. Hugo, en Cud. C. N. van \Vijk.
Grenton : Us. D. S. Botha, en Cud. S. I). de Rock.
Zondagsrivicr : Ds. S. F. Fenavsev, en Cud. 1. 5. A. Fourie.
Stella : Us. A. M . die V. Esterhuvsen, en Cud. C. j . J. Bester.
Duplessis : Us. H. P. l3iom, en Cud. J . T. Ferreira.



Van Lusaka : Cud. J . F. ~I . Qosthuizen
IT ‘ate rfo rd : N iemand.
Duploo’vsburg : Ds. j . I—I. P. van Rooven, en Curl. j . A. I~ourie.
Gwelo : I)s. I. Geldenhuvs, en Cud. 1). j . Oosthuisen
Nieuwe Rust : Ds. j. C. 0. Burger.
T’olnioed : Ds. A. Fl. Stander, en Cud. H. F. l3revtenbaeh.
T’anclerrnerwe : 1)s. C . ,\IuIler, en Cud. C. j . Joubert.
J?ivierzonderelid : Ds. J . 0. Muller, en Cud. P. A. Mvburgh.
kokstad : Niernancl.
Pedc~ie : Cud. S. G. van Niekerk.
I\oringberg : Ds. A. C. Stegman 11, en Cud. S. C. Carstens.
IT’oodstnck : Dr. D. R . Snijman, en Cud. J . 0. Linclenber~.
Keetmansh oo~ : Cud. . 0. van londer.

Geene aanmerkingen gernaakt zijnde op de Geloofsbrieven verklaart
de Voorzitter de Vergadering voor wettig geconstitueerd.

Te 12 ure vindt de plechtige opening plaats. Plechti~e0p~11j11g

Na bet votum laat de aftredende Moderator zingen Ps. 100 : 1, 3, 4,
leesi Mattheus 17: verzen 14 tot 21, en Mattbeus 28 : 16—20, en doet daarna
bet gebed.

IJy beet nu de brocciers ~velkom ter vergaclering, bij name ook de hoog—
leeraren van onze iheologisebe Kweekschool, Leeraren en Zendelingen
van andere Kerken, Dr. Fleming, vertegenwoorcligende de Alliantie der
Presbvteriaanscbe Kerken, en andere hooggeplaatste arnbtenaren albier
tege n woorcl i g.

Voorts maakt hij melding, terwiji op zijn verzoek de leden van de Ver
gadering opstaan, van de broeders die ons door den cloocl ontvallen zijn,
herinnert aan degenen, die uit den clienst getreclen zijn, en ook degenen,
die tot de evangeliehediening onzer Kerk toegelaten werden sedert de laatste
Svnode.

Verder wijst hij op de vele belangrijke \verkzaambeden door ne Kerk
reeds, en flog te worden gedaan.

Daarna houdt hij eene treffencle, en voor de gelegenbeid toepasselijke
rede naar aanleiding van Mattheus 17 vers 19, 20, en 21.

Na gebed is de slotzang Gez. 189 :4. De redenaar beclankt daarop bet
koor voor ne schoone hijclrage tot verhooging van clezen dienst.

Met bet uitspreken van den zegen worcit cle dienst gesloten.
Te drie ure in den namiddag kornt ne vergadering andermaal bijeen.
Cp verzoek van den Scriba wordt de predikailt van Franseb I lock hem ~~sssistent Scribe.

andermaal tot assistent toegevoegni.
Gelezen wordt een telegram van den ouderling J. P. ~\lever van l~mtata, Ouderling v a ii

te kennen gevende, dat hij niet tegenwoornlig kan zijn. Umtata

Alsook een schrijven van nien prenlikant van Stockenstrdm zijn spiji l>redikajit en Oud.

te kennen gevende, dat hij, van wege den kranken toestand van zijne eclltge- van Stockenströni

noote, de vergadering niet zal kunnen bijw-onen, en dat ook dc afgevaardigcle
van Stockenstrdm verhinderd is geworden tegenwoordig te zijn.

Dc volgende geloofsbrieven worden nu ingediend : Van den ouderling
van Prieska, hroeder F. du Toit, van den ouderling van Adelaide, broc
cler ~\V. J. L. Lornhaard, van den ouderling van Riversnlal, broeder L. J.
Steyn, en van den ouclerling van Porterville, broeder I—I. K. Toerien, die
allen, sarnen met den predikant van Porterville, hunne plaatsen in de ver—
gadering innemen.
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K i e z i a g V ~ fl Overgaalide tot de kiezing van een Moderator (Art. 86) wordt als
Moderator. -~ .. - .

Commissie tot nazien en tellen der stemmen benoemcl De Assistent Scriba,
en de predikanten van Caleclon, Napier, 4c1e van Kaapslacl, Durbanville,
Paarl, Zwartland, Porterville en Somerset \Vest.

Di. H. iv. d. Uit bet tweetal, bestaancle uit Dr. H. P. van der Merwe en Ds. I). S.
Merwe gekozen.

Botha worcit eerstgenoemde gekozen met i68 stemmen tegen I~7 stemmen
voor laatstgenoemde.

Ds. D. S. Botha Overgaande tot cle kiezing van een Assessor wordt een tweetal ge
eko Z @11 to t vormd, bestaande uit Ds. D. S. Botha en Ds. G. J. 1-lugo, waaruit Ds. I).
ssessol. ~. ~ gekozen wordit met 190 stemmen tegen 154 voor Ds. Hugo.

Ds. D. S. Botha danki daarop in naam van de Vergaclering, die op—
staat, den afgetreden Assessor, en verwelkomt den nieuwgekozen Moderator
in den stoel.

Dr. I-I. P. van der Merwe clankt eerst den afgetreden Moderator, terwiji
hij cle leden der Vergaclering vraagt op te staan, voor zijne diensten aan cle
vergadering bewezen.

Daarna spreekt hij een woord van clank aan de vergadering voor bet
vertrouwen in hem gestelci, en de eer hem aangeclaan door hem tot den voor—
zitterstoel te roepen.

Zaak van Ds. A. De vergaclering besluit, dat Ds. A. G. Driessen, die tot predikant van
(4. Driessen ver- Namaqualanci bevestiod, doch noo niet tot lid van den Rincr verklaard is,
wezen naar de a a
Rechtskommissie. geen recbt tot zitting en stemming heeft in deze vergadering, en dat de te

\vordlen aangestelde Rechtscornmissie over cleze zaak rapport uitbrengen
zal.

Verlof ann dcii Aan den predikant van Drie Anker Baai wordt verlof van afwezigheid
voor drie Vrijdagen toegestaan.

Zittingsuren De uren van Zittingen worden als volgt bepaalcl ‘s morgens van
bepaa ~ 9.30 tot 12.30, en des namiddags van 2.30 tot 5.

Naar aanleicling van Bijlage B, a. 66, Ada Svnodi, 1924, en besluit
daaromtrent genomen door de Svnodale Kommissie, naar wie cleze zaak
verwezen werd (zie No. 9, Rapport van de Alg. Svn. Kommissie) wordt de

Tijdsiudeeling. volgende tydsindeeling voor cle Vergadering gelegcl

Opening en kiezing van Ambienaren enz., ... ... i dag
Schema van werkzaamheden—

I. Synode en Ring (A, B, en C) . . ... 4 dagen
II. Kerkeraacl en Gemeente ... ... ... ~- dag

III. Zending ... ... ... ... ... 2 dagen

IV. Onclerwijs (A en 13) ... ... ... 2 clagen
V. Theologisch Seminarium ... ... ... ... 1~ dag

VI. Foncisen (A en B) ... ... ... ... ... 2 dagen
VII Christelijke \Verkzaamheden ... ... ... 4 dagen

VIII. Wetsveranderingen (A en B) ... ... ... 2 dagen

Broederlijk Onclerhoud 22 Oktober ... ~- dag
I3roederlijk Onderhoud ~ November (Zencling dlag) ... i clag
Broederlijk Onderhoud 12 November ... ~- dag
Viering Eeuwfeest, Ontvangst van Deputaties, (m7 i dag
I3ehandeling van Iaat on1vant~en Stukken en Sluiting i dag

I nwijding van Svnoclale Zaal ... . . . . . . . . . ~- clag
Sluiting op 13 November.

De Vergaclering besluit daarop als volgt ..,, Het Schema van tijclsin—

deling worde provisioneel aangenomen om als leiddraad te dienen voOr den
i~Ioderator.’’ -
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De preclikant van St. Stephens geeft kennis van het volgende voor~
stel

Dc H.E. Vergadering besluite dat ge(n spreker langer dan tien Beperking van detijd aaii spiekers.
minuten over een onderwerp zal sprekcn met uitzondering van inleiders van
Rapporten, en dat Art. 86 j strengeiijk toegepast zal worden.’’

Als onbestreden Motie wordt door den predikant van Burgersdorp voor—
gesteld :—,,De Synocle bepale Zondag 9 November als een Dankdag voor Besloten tot een

uitkomst verkregen in sommige deelen van ons land, en tevens als een yank- en Bede

Biddag met bet oog op die deelen, die nog door droogte en sprinkhanen
geteisterd \vorden.’’

Dit wordt oedgekeurd met deze wijziging, ,,clat dc bepaling van den
dag in handen van dc Mocleratuur gelaten zal worcien.’’

‘Per tafel komt het Rapport van den Acluarius Syiodi, dat als gelezen Rapport van den

worcit beschouwd. Aetuarius Synodi.

Na een korte aanrrierking ~vordt het Rapport met dank aangenomen.
Aan de orde is het 1?ap port van den ~criba Synodi, dat gelezen en met

den clank der vergadering aan genornen ~vordt.
Kennisgeving wordt ontvangen van den eersten predikant van Oudts— Aiwezigheid vail

boom dat hij, wegens krankheid zijner echtgenoote, de Synode niet zal n~erstei~~e

kunnen bij wonen. lioorn.

Gedurende deze Zitting werden telegraminen, dc vergadering Gods
zegen toebiddende, ontvangen van Kerkeraad van Piquetberg, Scriba
Synocli, N. G. Zending Rerk, Predikant van Port Elizabeth, Kerkeraad
van Aurora, cle Kerkeraden van Adelaide, Calitzdorp, Hope Town, De Aar,
Wolmaransstad, Calvin ia, Maraisburg, Umtata, Nieuwoudtville, Caledon,
Pietermaritzburg, Armoed, Jansen vii le, Fraserburg, Ds. Naudé, Graaff
Reinet, J. de Kock, Nieuwoudtville, Pieter Stevn, Philadelphia, J. S. Pre—
torius, Sterkstroom, van 1-leerden, Steytlerville, Ds. Marais, Qost Londen,
Ouderling Strydorn, Swakop, Moderator, Zending Kerk, O.V.S.; N. Grey
venstein, Rhodes van den Heever, Hanover Nieuwoudt, Citrusdal Ds. C.
Hofmevr, Standerton; Ouderling le Grange, Barrydale; Hoog Eerw. Mo
derator, N. G. Kerk, 0. V. Staat ; Di. Kestell, van cler Merwe, Louw en
Boshoff, Bloemfontein; A. C. Klopper, Adelaide.

Do Kladnotulen worcien. gelezen, waarna dc Actuarius Svnocli het dank—
gebed cloet.

Geresumeerci en onderteekenci op heden den I7den Oktober, 1924.

I-J. P. VAN DER MERWE, I\Ioderator.
1). S. BC)THA, Assessor.
J. P. VAN 1-IEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.
en verder geteekend door al de leden van de
Vergadering.

T\VEEI)E Z1TTING.

J’rijdag, 17 October, 1q24.

Dc Moderator laat zingen Ps. 12 1 :1, en vraagt den Predikant van
Vrij burg het gebed te cloen.

Dc Notulen van dc Eerste Zitting worden gelezen, goedgekeurcl, en
door al de leden onderteekend.
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Geloofsbrieven worclen ini2ediend door de Af~e~aa1-cliLLlen van
Moorreesburg, Port Elizabeth en Loxton en dc broeders I). V. Smuts, P.
L. Moolman en P. j . Mans samen met den ouderhng van Fraserburg en
Tweeden Predikant van Riversclale, die ook nu ter vergadering verschenen
is. nenwn hunne p1a~~sen in.

De Moderator deelt mecle dat hericht ontvangen is van bet afsterven
van Ds. P. S. Venter van Cachet, Transvaal. I)e Scriha ontvangt opdracht
om narnens cle vergadering een brief van deelneming te schrijven

De Tweecle Predikant van Riversdale, als consulent van Van \Vijks—
dorp, geeft opheldering waarom de Geloofsbrief van de ~\fgevaardigde nog
niet ontvangcn is. Besloten wordt ,, I)aar de Gcloofsbrief van den
Afgevaarciigcie van Van \Vijksdorp zoek geraakt is, gcve de Sv node hem
Zittint~ met adviseerende stem, tot tijd en wijl dat dc Notulen van ne Rerke—
raacls Vergaclering waarop die broeder lot priniarius Afgevaardigde van
de gerneente gekozen werd, aangekomen zijn.’’

De Assessor rriaakt duiclelijk waarom dc Vergaciering nog niet in tIe
nicuwe Svnoclale Za~d gehouclen wordi. F-let plan is om de nieuwe Zaal
(I).V.) 01) 3 November e.k. in te wijclen.

Verder noodigt hij namens zijn Kerkeraad en dc gemeente van Stellen—
bosch de~ Svnocle uit tot de bijwoning van dc sluiting tier lessen nan onze
Theol . Kweekschool op Zaterdag, 25 Oktober. fevens noodigt hij namens
dc stuclenten cler Theol . Kweekschool (IC Predikanten onzer Kerk uit naar
een Re—unie van oud—studenien 00 25 en 26 ()ktoher e.k.

Dc Moderator geeft nu zijn waarcleering te kennen van de groote op—
komst gisteren bij gelegenheici van tie opening der Svnocle.

Len uitnoociiging wordt door tIe Vergadering ontvangen om I Novem
ber de feestviering van het 50 jarige bestaan van het Hugenoten Seminarium
te \\Tellin~-ton hij te wonen.

Openingsrede to l3esloten wordt de open ingsrede gisteren door den Moderator gehouden
worden gepubli- in ,,De Kerkbode’’ te publiceeren en ook in de Acta Synodi op te nemen.

Dc ()uderling van \Varrentort ontvangt veriof om Nlaandai~- naar huis
terug te keeren.

Dc Moderator kondigt aan tint de volgende Kommissien benoemd
zijn :—

I. RECHTS KOMM ISSIE—( rt. 87L—Di. 1). j . Pienaar, A.zn.,
I). Marchand, Dr. Larnprecht. G. I. Hugo en Oudd. W. j . Joubert, P.
A. NI. Brink, B. v. M. Louw en C. F. do Toit.

2. KOMM1SSIE VOOR 1)I~ FONI)SEN.—(Art. 103).

Lit den Ring- van Kaapstacl Ds. F. X . Roome.
Fulbagh : Ds. 1. A. van cler Nierwe.
Swellendam : Ds. I. C. Truter.
(raaff—Reinet 1)s. I. F. Nlentz.
Aibanie Ds. U. clu P. Stevn.
i3eaufort Ds. T. Rabie.
George : Ds. J. R. Alhertijn.
Burgersdorp Ds. H. \V. Gever.
Paarl ()ucI. P. J• du Pré Ic Roux.
Colesherg : Us. A. A. van Schalkwijk.
Dutoitspan : Ds. P. de \‘aal.
Clanwilliam Ds. C. \V .Alheit.
Oueenstown : (hid. I). H . I3otha.

At sterven YOu Ps.
P. S. Venter.

A fgevaardigde
vinu Vauiwijks—
(Tori).

N ieuuwe Synociale
ZaaI.

Tlieol. K week —

school.

Vij ftigjarig
hestaan van het
I-{ugeuioten Seou
l O~ IC.

o nd. vaui ‘~Vauren—
ton.

ITeclitskounnujssje

konuuuic.sje V 0 0 V

tie Foncisen



Uit den Ring van Stellenboseli Our!. J. P. ~\I. Stofber~.
Britstoxvn ( )ucl. 1). Rou\
\Varrenton l)s. J. A. van Blerk.
I3ulawavo 00(1. F. C. B. Viok.

~. KOM M ISSI E V()OR RE IS KOSTEN—(Art. ~S) .—l)i. j . G. konitnissie V 1) 0

Muller, R. I). McDonald. P. ~. van der Nierwe. Reiskosten.

4. KOMMISSIE VOOR DEN HERI)ERLIJREN BR1EF.—Di. koniioissw V 00

P. G. J. Meiring, A. H. Naud~, I). C .Malan. Herderlijke Brief.

~ KOMMNS11 \ 00k HI I I N ‘tI I \IORI \M —Di I) Bosm in konimissa ~in 1 lemon ani.
1). C. Malan, . . Botha, E. Dommisse.

Dc Vierde Predikant van Kaapstacl geeft kennis dat hij later zal V001-

stellen ., , ill vertrouwhare bronnen vernomen hebbende, dat ne Fransche Keiiiii~~eving van
Zwarte Troepen nog in I)uitsland ~olitie dicnst cloen, en dat met de aller-~ va~t~

nadeeligste gevolgen voor dc samenleving, vooral op zedel ijk ~ebied, Zoo Troepen.

wende deze Vergadering zicli andermaal tot onze Regering, met bet beleefd
en drinn~encl verzock, dat onverwij Id pon~i ngen zullen ~vorc1en gedaan ten
einde de Fransche Regeering te bewegen die troepen te herroepen.’’

I let voorstel waarvan gisteren door den Predikant van St. Stephens
kennis gegeven \verd is no aan de orde.

Met toevoeging van de \voorden , ,en inleiclers van Beschrijvingspunten’’ Beperna v a n
~vordt bet, gesecondeerd door de Predikant van ~niondale, aangenOmen. to(spl ~i ‘en.

No. 1 2 van I-let ,~ch cia a van II ~erk~aa in/i ct/en ingediend door de Kerke- Aaiistelling van
- ti delijke koinaie-—

s tntooi Rommissie komt no td I t itel Op d~1i \ r i i~ ~esteld is het lilt ~ U 0~ 01 1)01111)

woord van de Vergadering, dat cleze Kommissie bet reebt heeft tot het in- ni’nte kommissiën
-. . algesi-hait.

c:ienen van cut besclirijvingspunt.
Dc Actuarius I icbt daarop bet liier gevriiiigde toe en stelt daarna VO(

geseconcleerd door den I ~red ikan 1 van C’ol esherg, dat bet zal w’orden aan
tzenomen.

De Preclikanten van Rondeboscli en Lady (irev dienen als Amendement
in :,,Art. ~6.f. worde in dit opzicbt ~esuspendeerd. Ilet zij ecbter ccii
opclracht aan de Komm issie van ( ) rcle (liii de versianten der permanente
homrnissien na te zien, en als bet hem noodzakelijk voorkomt, dat ‘ii

Rommissie worde aangesteld om over ccii of nicer clezer verslai~en rapport
tot te brengen of advies te geven, zoodanig voorstel ann de Vergacleriig
te doen.’’

Bij de stemmmg \vordt bet Ameridement verworpen en bet voorstel
met dc volgende wijziging: ,, Na bet \voord ,suspendeercn ‘ en voor tIe
\voorden ,af te sebaffen’ te worden i ngevuld in zooverre bet betrekking
Iieeft op ne aanstclling van tijdelijkc Kommissiiin over de permanente horn—
missie ten einde tijd en kosten te besparen , ‘ ‘ aangenornen

Ter tafel komt het RAPPORT VAN I) EN 5CR I BA DER ALGE- Rapport vail de
\l I I N I 5’t NOI) ~l I RO\I \IISSIL Ug ~n horn

Na lange cliscussie over de vriiag of de Svnodalc Kommissie het reelit 1105510.

I md ye rder te gaan dan het verko( Ipen van (Ic N ( )rmaal SeIi iol r~r in den en
de tegenwoorclige Svni idale ZaaI te laten ~ricbten , wm ircit bet volgende
voirstel inn~eclienc! door dc Predikanten van Rimbcrlev en Dan ~j~o . l)ei3onwen vail ~vno—

Svnode beruste hij hetgeen dc Svnodale Rommissie gedaan lieeft in liet ~ do
vail de hand zetten van dc ~rondcn en t~ebouwen van dc Normaal S~IiooI goedgekenrcl.

en bet daarstellen van tie H ugenoten ZaaI .‘‘

- Daarop komen de volgende amendementen ter tafel (a) door de
Predikanten van Aberdeen en Calvin in : ,,Die Sinode hems in wat die
Aigemene Sinodale Rommissie gedoen bet in die verkone van die Normaal
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Skool en gronde, maar betreur die optree van die Algemene Sinodale
Kommissie in die daarstelle van ‘n Hugenote Geclenkteken sonder vooraf
die Sinode daaroor te raadpleeg.” (b) Door den Predikant van Fraserburg,
geseconcleerd door den Scriha : ,,De Hoogherwaarcle Vergadering be—
schouwt dat de Svnodale Komrnissie zijn bevoegdheicl re opdracht in
verhand met houwen van Svnoclale Zaal niet is te buiten gegaan.’’ (c) Van
den Preclikant van ,,De Nieuwe Kerk’’ met dien van Cedarville :, ,Die
Vergadering- sic! die onderhawige saak uit tot tyd en ivyl die volledige
‘linansiële verslag in verband met die saak gegee sal wees.’’

I3ij de stemming werden vier stemmen voor bet derde Amenclernent
uitgehracht. f-let tweecle verkreeg 200 stemmen vddr en ~4 tegen. Voor
bet eerste Amendement stemden 32.

Het voorstel kreeg 109 stemmen vdór en S8 tegen. Zoodat bet tweede
Amendemen t als aangenomen verklaarci wordt.

Vercieling v a a No. ~ dat handeli over bet Rapport van de Kommissie over Beschrij_
groote gemeenteii. ~-i ngspu lit 52.

Dc Pi eciil\ ml ~ in \\ illow morc, ges(condleei ci door then ~ in C ‘iuitidorp,
stclt ~ 001 Die ~ iu i inhe~ elin~, x ‘in die Sinocl’ih Komniissie 001 punt b
~‘iui s~ ~ ci sl’ig word deur die ci ~ idei ini~ ~oedgel~eur

Hiermecle vereenigi zicb de Veraderi ng.
Aanvulliag v a a No. ~g. Hierbij komt ook No. 11 7b. Opheldering wordt gegeven

~ ~ ~ van wat bier den indruk van tegënspraak geeft. Daar dc zaak later ~veer
missie. voor de Vergadering- komi, laai men haar vooreerst bij de bespreking.

Eenige telegrammen zegenbede bebeizencie worden ontvangen en
gelezen.

Na de nauze is aan dc Orde
No. 4ob. van bet Rapport der Algerneene Synodale Komrnissje.
l3esioten dat die zal overstaan toldat Bpp. 14 en 15 voor dc Vergaclering

zuilen zijn.

No. ~o. Dc Assessor stelt bier voor, gesecondeerd door den Predikant
van Heidelberg: ,,Sectie 50 van bet versiag van de Algemeene Svnodale
Kommissie worde aangenomen.’’

Als Amendernent stelt de Actuarius met den Predikant van Bredasdorp
voor:,, Eene vrouw die met den broecier van haar overleden mali irouwt,
zal niel oncierhevig zijn aan censuur, zooclat bet elken leeraar vrij staat
zoodanig buwelijk te bevestigen.’’

Na discussie heeft de Predikant van Merweville met den Predikant van
Ceciarville de volgende Molie van Orde ..~ ,Hierciie Vergadering sic! die
saak van die buwelik van ‘n man met die vrou van sv oorlede broer in die
bande van ‘n Kommissie om in die hg van Gods Woord, sowel as in ons
verhouding- tot die Staatswet, ons te dien met advies tydens die sitting-.’’

Met cleze Motie vereenigt zich de Vergadering.
No. 54. Dc Predikant van Ahiwal Noorci sielt voor dat ~vat hieronder

(i) voorkomt : , ,reis— en~ verblijfkosten door de verscbillende kerken Ic
worden gedragen,’’ zal ivorden aangenomen.

Daarop dient de Tweedle Predikant van Riversdale de volgende Motie
van Orde in ~., ,diat wij van die zaak afstappen, totdlat wij cle namen van die
vertalers en reviseurs voor ons bebben.’’

Deze Motie worth door dc Vergadering aangenomcn
(2) en (3) bhijven overslaan, totclat (i) behandeid is.
No. ~6. Dit moet wachten op bet eerste Rapport van die Kommissie

van Revisie.

Het bcroepstelsel.

Huwelik van
man met die vrou
v a 11 s y oorlede
broer -

Reis— en verblijf—
kosten vail verta—
lens en adviseurs.

\Terandering li_i

Doopi-egister.
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No. 69. De Preclikant van Noorcier Paarl met den Tweeclen Predikant Geestehjke bearbeiding van de
van Kaapstad xvii dat cle X ergaclering eene Rommissie aanstellen zal, die studenten.
gedurende de zittin van cle S node de zaak verder bespreken en Rapport
uitbrengen zal.

Ret volgende Amenclement worcit echter hesluit der Ver~adering.
Dc Kommissie hlijft aan en dc zaak wordt voor verclere behancleling

in haar hanclen gelaten.
No. 79. Op voorstel van den Predikant van 1\lontagu met den Precli— in zake eoneessie

kani van Clanwilliam worclt besloten, dat deze zaak hier genoerncl verwezen kaai’tjes.

zal worden naar dezelfde Kommissie met toevoeging van de naam van den
Eersten Predikant van Montagu.

No. 8o blijft overstaan totdat bet Bp. van den Rino van Stelienhoscb Hofzaak—Somer
T a set ~est.deze zaak rakende, voor de X ergadering zal komen.

No. 112. Op voorstel van den Predikant van Uitenhage, ondersteunci Bepalin~en van
door den Assistent Scriba, wordt besloten : ,,bet bier gevraagde worde na he- Zondagswet e II

krachtiging door de Synode gesteid in handen der I\loderatuur, die zicb in Dingaansdag.

deze tot den Minister van Binneniandsche zaken wenden zal.”
No. ii8. Het volgende voorstel, ingediend door de Predikanten van

ljmtata en Elliot wordt besluit der Vergadering : ,,Paragraaf i iS van die Voorstelling van

Rapport van den Scriha der AIg. Svnodale Kommissie,” aan de 1-1. Eerw. ~eie~a~d~1eden

Svnocle J92~, ,,worcl verwvs na die Regs Kommissie vir clegeiik ondersoek
en rapport.’’

1-liermede is bet Rapport afgehandeld en de Vergadering brengt haren
dank aan den Scriba der Aigemeene Svnodaie Kommissie door op te staan.

HET RAPPORT VAN DE HANDELINGEN DER MODERA- Rapport van de
- . Moderatuur.

iLUR komt nu voor de ~ergadering.
No. 28. ,,Aanzoek van de inwoners op de Neclerzetting La Motte te Nederzetting te

Franscbhoek om een eigen ieeraar voor hunne geestelijke bearbeiding.’’ ~ ~1otte.

Na discussie wordt bet bier gevraagde naar de Kommissie voor Aige
meene Armenzorg verwezen, met de opdracbt de Regeering te naderen met
bet verzoek om huip te verleenen. -

Ret Rapport wordt daarna met dank aangenornen.
Op de Kommissie voor Reiskosten wordt de naam van den Predikant

van Rivierzonderend inplaats van dien van Napier gesteld.
Afwezig is geweest ne Predikant van Greykerk wegens krankbeid.
De Klaclnotulen gelezen zijnde wordt het clankgebed gedaan door den

Predikant van 1\Iosseibaai.
Geresumeerd en onclerteekend op heden den 2osten October, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA.
J. P. VAN HEERDEN.
I. F. A. DE VILLIERS.

DERI)E ZITTING.

Maandag, 20 October, 1924.

De Moderator iaat zingen Gez. 77 :i, en vraagt den Oud. van De Aar
het gebedi te doen, en daarhij te gedenken aan het dochtertje van den Oud.
van Brandviei, dat heden morgen een operatic onclergaat.

Dc Notuien van de vorige zitting worden geiezen, goedgekeurdi en on
derteekend.
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Xfgevaardigdo
van \Tfli~I~_i~1_SVlCj

1)1’. I’ I e iii i ii g.
~el’ptai-is mu tip

\‘icreld _tliiauitip
dpi’ Piesbvtei-i—
II P flS(’l IC K euken

Afgevaai’digde
man ~l ieiei

\erc1~iirig van
Synode.

Reis- en verb1i~f-
kasten van
SCUIS,

Gevraagd ~vordt dat de Scriba in bet vervolg de namen van de Predi—
kanten en niet al leen dc namen van de gemeenien \vaar Zij staan in de ~\otu—

len zal noemen.
De Gcloofsbrief van den Afn’evaa rcligclc van Van \Vijksvlei worth

crelezen en Br. F. J . Latskv neemi zijn plaats in.
De Moderator ~telt nu aan de Verg-aclerin voc)r Dr. Fleming, Se—

c-retaris van dc \Verelcl Alliantie der Presbvteriaansche kerken, die g-elegen—
lieid zal hebben dc Vergadering toe te spreken.

I Nj, dc ‘\lodei-ator, wijst (up de vele handen die (ins aan de Presbvteri—
aansclle Kerken cler \vereld binden, en, Di’. Fleming claarna toesprekencle,
geeft hij in het Engelsch terug wat hij vooraf aan de Vergadering heefi
medegedeeld en heel ben, namens de Vergaclering, den Afgevaarcligcle we]—
kom in ons midden.

I)r. Flemming, die opstaat om Ic spreken, worcit gevraagcl, ten eincle
gelo mrd te kunnen ~vorden , den kansel Ic bestijgen . I ij dankt den Mode—
mtor voor zijn ~velkomstwoord, brengi dc groelen liver van cle \Verelcl
Alliantie van dc Presbvteriaansche Kerken, maakt daarna bet doel van zijn
komst duidelijk, naml. de uitno dicrino van de Allianlie dat de gebroken
hand, die ons als Kerk vroegel- aan dc Alliaiitie bond, ~veer hersteld rnag
~vorclen , en dat alzoo ook leiding in deze zaak zal \vorden (ten-even aan onze
Gefeclereerde Nerken Voorts, dat wij als Kerk een Afgevaardigde zullen
zenden naar die (~ in ferentie van de All iantie, (lie aanstaande jaar te Cardiff
in \\‘allis geh( loden zal W( rden . Fi nclcl ij Ic spi-eekt hi1 zij n clank liii voor
de vrienclelijke ontvangst hem overal in Zuid Afrika te beurt gevallen.

L)e Actuarius geeft daarna bet door Di-. Fleming gespi-okene aan de
Vc-rgadering in het Hollandseb lerug, waarOi) dc ~\ssessor, namens de
Vergaclering, een \voord van dank tot I )r. Flemming richt voor zijn over—
k( mst en groeten.

()vergaandle tot de \Verkzaamlieden \vordlt dc Geloofsbrief van den Af—
gevaardigcle van Maclear, dc 13r. Dud. P. J . G. dc V. Visser, gelezen, die
no zijn plaats inneemt. Ook neemt I)s. J . C. ()ostliuizen thans zitting.

l)e uitnoocliging door Dr. Flemming aan onze Kerk zal later behan—
(leld ~vorc1en.

l)e stukken onder Nos. I tot 7 van he! ,‘-,cli eniti van JFerk ~aLi iii Ii eden
~vorden in hanclen van dc Rechts—Kommissie gestelci.

tie ~ s. 8, p, 10 en i i van bet Schema zi] n mm aan de 0 rde.
Di. J. C. du Plessis en F. S. Malan stellen voor dat Nos. 8, ~, 10 en ~i

verwezen zullen worden naar eene Kommissie van pre—acivies, dlie clan later
met een berecleneerd voorstel tot dc Vergaclering komen zal.

hit \vordt ann genomen.
\os. i~, 14, 1~, 33 komen icr tafel.
Dc Dud. van Maraisburg nwt l)s. S. P. Fouclu~ stelt voor dat ook deze

vier Bpp. naar een Kommissie van pre-aclvies verwezen zullen worden, die
later een voorstel daaromtrent indlienen zal.

()ok cut worcil door dc Vergaclering goedgekeurd.
lot Kommissie in zake \o. 5o van bet RaJ’/orl van de - I ig. .~i’nodale

J~oni in jssje waartoe hij dc laatste zitling besloten is, wordi henoemcl I )i. I).
P van I Iuvssteen, J. C. Stevtler, \V. C. Malan, C. II. Kruger, II. R.
I3arrisli.

lot Romniissie, due naar aanleicling van No. 54 (e van bet I ‘erzla,g
van den ‘-~cribti iler ~1 Ig~ada/c J~o,n in izsit’ de Vergaclering met dIe

vraagdle informatie dienen zal worden benoemd I )i. \V. J. Naud~ Cl) I). C.
\lalan.



No. 69. De Preclikant van Noorder Paarl met den Tweeden Preclikant G-eestelijke bearbeiding van do
van Kaapstad ~vil dat cle X ergaclering eene hommissie aanstellen zal, die studenten.

geclurende de zitting van de Svnode de zaak verder bespreken en Rapport
uithrengen zal.

Het volgende Arnenclernent worth ecbter hesluit der Vergaclering.
Dc Kommissie hlijft aan en de zaak wordt voor verdere hehandeling

in baar hanclen gelaten.
No. 79. Op voorstel van den Predikant van Montagu met den Precli- in sake coneessie

kani van Clanwilliam worth besloteri, dat cleze zaak bier genoerncl verwezen kaai tjes.

zal worden naar dezelfde Kommissie met toevoeging van de naam van den
Eersten Predikant van Montagu.

No. So blijft overstaan totdat bet Bp. van den Rino van Stellenhosch Hofzaak—Somer
T set West.cleze zaak rakende, voor cle \ ergadering zal komen.

No. 112. Op voorstel van den Predikant van Uitenha~e, ondersteuncl
Bepa1in~en van

door den Assistent Scriba, wordt besloten : ,,bet bier gevraagde worde na be- Zondagswet e n

krachtiging door de Synode gesteld in banden der Mocleratuur, die zicb in Dingaansdag.
deze tot den Minister van Binnenlandsche zaken wenclen zal.”

No. ii8. Het volgende voorstel, ingediend door de Predilcanten van
Umtata en Elliot wordt besluit der Vergadering ,,Paragraaf uS van die Voorstelling van

Rapport van den Scriba der Aig. Svnodale Kommissie,” aan de I-I. Eerw.~
Svnode 1924, ,,worcl verwvs na die Regs Kommissie vir clegelik ondersoek
en rapport.’’

Hiermede is bet Rapport afgebancleld en cle Vergadering brengt baren
dank aan den Scriba der Algemeene Svnoclale Kommissie door op te staan.

HET RAPPORT VAN DE HANDELINGEN DER MODERA- Rapport van do
Moderatuur.I UUR komt nu voor de Xergadering.

No. 28. ,,Aanzoek van de inwoners op de Neclerzetting La Motte te Nederzetting te

Franscbboek om een eigen leeraar voor bunne geestelijke bearbeiding.’’ La ilotte.

Na discussie wordt bet bier gevraagde naar de Kommissie voor Alge_
meene Armenzorg verwezen, met de opdracht de Regeering te naderen met
bet verzoek om huip te verleenen.

Het Rapport wordt daarna met dank aangenomen.
Op cle Kommissie voor Reiskosten wordt de naam van den Predikant

van Rivierzonderend inplaats van dien van Napier gesteld.
Afwezig is geweest de Preclikant van Grevkerk wegens krankbeid.
De Kiadnotulen gelezen zijnde wordt bet clankgebecl gedaan door den

Predikant van Mosselbaai.
Geresumeerd en onderteekenci op beden den 2osten October, 1924.

I-I. P. VAN I)ER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA.
J. P. VAN HEERDEN.
I. F. A. DE VILLIERS.

DERDE ZITTING.

i’tiaandag, 20 October, 1924.

De Moderator laat zingen Gez. 77 :i, en vraagt den Oud. van Dc Aar
bet gehed te doen, en daarhij te geclenken aan bet dochtertje van den Oud.
van Brandvlei, dat heden morgen een operatie ondergaat.

De Notulen van de vorige zitting w’orden gelezen, goedgekeurci en on
derteekend.
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No. i6 van bet Schema \vorclt teruggetrokken.
No. 17 wordt ingeleici door Ds. G. D. du Toit, die daarna, onder- P van1 gebed

steund dooi Ds X I J ~ ~n Rensburg, bet biei ge~ r rngde voorstelt ~ei1 le/ing

Di. G. J. clu Plessis en W. C. Malan dienen daarop cle Volgende Motie
van Orde in ,,de Vergadering ga dadelik tot stemmen over.’’

De Motie \vordt goedgekeurci en bet voorstel daarop aangenomen.
No. IS van bet Schema zal ~vachten op bet Rapport van de Kommissie

van Revisie.
No. 19. Verdeeling van den Ring van Queensto~vn in twee.
Op voorste] van Di. P. du Plessis en D. Marcbancl worclt besloten

Bescbrijvingspunt No. i ~ worde verweSe na die Rings Rommissie van
die Ring van Queenstown en die van die aangrensende Ringe ten einde die
H .E. Sinode met advies te dien.’’

No. 20. Bisset—Huwelijkswet——Dit zal wacbten 01) de Kommissie reeds
aangesteld.

No. 21. Predikanten, die F-Iuwelijksbeambten voor de Kaap Provincie
zijfl, ook als Huwelijksbeambten voor cle Unie te dienen.

Op voorstel van Ds. M. Brink en den Actuarius worcit cut Bp. aange
nomen met hijvoeging van de woorden ,,en voor Z. W. Afrika.’’

No. 22. Gouvernements Regulaties, die betrekking hebben op cle Ned.
Geref. Kerk.—Dit xvordt ingeleid door Ds. F. W. R. Gie, die bet, onder—
steund door den Ouci. van Barklv Oost, claarna voorstelt.

Dc Vergaclering verwerpt dit voorstel.
No. 23. Het aanstellen van een Recbtsgeleercle voor onze Kerk.—Hicr—DeaaI~ste11j>~gvaI~

onder valt ook Bp. 43 (2) ‘n Rechtsgeleerde

Ds. F. Dommisse licbt toe wat bier gevraagd wordt en stelt daarop, ~OO1 ce ~ei

ondersteund door Ds. F. G. Maiherbe, bet volgende voor: ,,Deze Verga
dering geve opdracht aan de Moderatuur om in ‘t reces een Advokaat of
RecIitsgeleerde te naderen met bet oog orn zijne diensten voor onze Kerk
te verzekeren, met een fooi van ~ niet te bovengaancle. Hij moet ook
een lid wezen van onze kerk en in sympathie ermee.”

Als Amendement stelt de Assessor met Ds. I). G. Malan voor ~., ,instede
van bet voorstel voor de Vergadering worde 13n. 43 (2) ,clat er door ieder
cler Svnoden van de Gefedereerde Kerken een recbtskommissie zal worden
aangesteld, die de kerkelike besturen, in geval van een of ander zaak die
leiden kan tot ‘n recbtsgeding voor ‘t burgerlik bof, met voorlicbting en
advies, indien verlangd, dienen kan, aangenomen.’’

Voor de pauze wordt nog gelezen een telegram van den Kerkeraacl van
Salisbu rv der Vergaderi ng Gods zegen toehiddende.

Na de pauze wordt gelezen cle Geloofsbrief van den Afgevaardigcle van
kokstacj, Oud. (_. Alhertijn, die nu ook zijn plaats inneemt.

No. 23 van bet Scbema is nog voor de Vergaclering.
Na discussie wordt besloten bet Amendement nan te nemen.
Xoorts hesluit de Vergadering, dat ~vat zooeven aangenomen is, als

\Vets Artikel in bet Wethoek zal w’orden opgenomen.
Ds. F. . Roorne cloet nu bet voorstel, waarvan hij Vrijdag 1.1. kennis Fraiische Zwarto

gegeven beeft, in zake : , ,cle Fransche Zwarte Troepen flog in Duitscbland Troepen in Puits

Politieclienst verricbtende.’’ land.

Na toelicbting door den Voorsteller wordt bet bier gevraagde met
acciamatie aangenornen.

1-let voorstel door Di. D. J. Pienaar, A .zn, en P. G. j. Meiring inge— Aansluiting b i

Wend komt nu ter tafel ..,, Deze ~ergadering gehoorci bebbende dc bood- ~ PI~}?yt~iaan~

scbap door Dr . Arcbibald P1cmmin~, Sekretaris cler Presbvteriaanscbe SC W >an ie.



Alliantie, behelzende eene uitnoodiging van genoemde Alliantie om ons
weder bij liar an ft sluiten, besluit an die uitnoodiging gevolg ft geven,
en drage het an onze Moderatuur op en afgevaardigde onzer kerk nar
de Conferentie welke te Cardiff stat gehouden te worden, te benoemen.

Ms Amendement wordt ha volgende door Di. P. B. Ackermann en J.
A. van Z. Viljoen ingediend: ,,De. H.E. Synode dankt Dr. Flemming voor
zijn overkomst en vriendelike groeten, mar vindt het onmogelik om an
die uitnodiging op deze tijd ft voldoen.”

Dc Vergadering hecht hare goedkeuring an het voorstel.
Depati.—zs. Nu verschijnt ter Vergadering en Deputatie de Z.A. Matigheids Al..
~f~d8 liantie vertegenwoordigende. Zij wordt door den Scriba an den Moderator

voorgesteld.
Na en woord van welkom door den Moderator spreekt de Sekretaris

der Alliantie, de Eerw. A. G. Cook2 de Vergadering toe.
Dc Actuarius dankt an het einde, namens de Vergadering, de Depu..

tatie vobr haar overkomst en groeten.
Dc volgende Kommissiën wartoe vroeger besloten werd, worden nu

benoemd.
nor (i) Kommissie Door de T7erdeeling van de Synode: Di. J. C. du
~ Plessis, P. J. du Toit, 3. Rabie, C. H. Stulting, A. M. McGregor, H. 3.

Pienar, 3. P. Wolhuter, Dr. T. C. de Villiers en de Oudd. van Salisbury
en Pan.

Kmnniae nor (s) Kommissie voor Beroepstelsel. Di. P. G. J. Meiring, P. J.
Beroe≠eIeeI. Perold, 3. R. Albertyn en de Oudd. van Pranschhoek, Drie Anker Bai

en lndwe.
No. 24 van het Schema wordt teruggetrokken.

On~Ierateuning vir No. 26 wordt door Ds. D. G. Malan toegelicht. FIij stclt ha damp,
Bybelverta. gesekondeerd door Ds. G. J. du Plessis, voor..

Ds. W. J. Naudé, als en van de Vertalers, geeft verder inlichting
• aangaande de wijze eli vordering van het werk.

Dank aan hat Darna wordt het voorstel door de Vergadering aangenomen, die ook
_____ besluit haren dank to brengen an ha Britsch- en Buitenlandsch Bijbelge.
genooteohap. nootschap, dat tot hiertoe de Reis- en Verblijfkosten van de Vertalers

vergoed heft.
Afwezig zijn geweest Di. T. I. van Wijk, 3. P. van Wijk, M. T. Smit,

A. C. Stegmann en de Oud. van Citrusdal.
De Kiadnotulen gelezen zijnde wcirdt ha dankgebed door Ds. A. A.

van Schalkwijk gedaan.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 2lsten October, 1924.

H. P. VAN DER MERWE.
D. S. BOTHA;
J. P. VAN HEERDEN.
I .P. A. DE VILLIERS.

VIERDE ZITTING.
Dinsdag, 21 October, 1924.

Na het zingen van Gez. 99:4, en gebed door Ds. J. A. van Blerk,
worden de Notulen van de vonige zitting geresumeerd en onderteekend.

Ds. M. S. Daneel neemt heden zijne plaats in de Vergadering in.
De Geloofsbrief van den Afgevaardigde van Darling wordt gelezen,

en Oud. C. H. van Niekerk neemt zitting.
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De Oud. van Rondebosch vraagt verlof van afwezigbeid voor vier
dagen.

Dit wordt toegestaan.
Besloten telegrammen van condoleantie te zenden (i) aan de weduwe Te~egrarnmen van

deelneming.van wijien Ds. C. H. Radloff, en (2) aan Ds. B. A. Spies van Warden,
O.V.S., de deelneming van ne Vergaclering met hen in bun verlies betui
gencle.

Di. D. J. Pienaar, A.zn., en D. Marchand, die op de Rechtskommissie
dienen, vragen verschoond te mogen worden, daar zij reeds over de zaken,
die nu behandeld worden, als leden van de Rechtskommissie een oordeel
geveld hebben.

Tot Secundi van deze broeders worden Di. A. B. Cilliers en I-I. ,J. Secundi leden op
de RechtskornrnisPienaar benoemd. sie.

Daar de zaak van de sarnenstelling van den Kerkeraad nog in handen Afgevaardigde
van de Rechtskommissie is, wordt besloten dat de Afgevaardigde van Kok- van Ko1~stad.

stad slechts met Adviseerende stem zitting zal hebben, totdat de Rechts
kommissie uitspraak gedaan zal hebben.

Ds. J. C. du Plessis verzoekt aanteekening dat hij in deze in de
minderbeid gestemd heeft.

Ds. WI. C. Naud~ geeft kennis van het volgende voorstel : ,,Die Sinode BijbeIvertaIii~g.

besluit orn in sake die Bybelvertaling é~n Eind-Vertaler vir eie rekening
te neem en te bekostig vir minstens één jaar, teen dieselfde salaris wat reeds
geld vir die dienende Eind-Vertalers, en die Sinode benoem drie persone,
waaruit die Kommissie vir die Bybelvertaling één moet kies. Die gekosene
moet met die werk begin op i Januarie, 1925. Vir die doel stel die Moclera
tuur een Kollektant aan vir drie maande. Hierdie voorstel sluit die besluit
reeds genome met betrekking tot die tweejaarlikse gemeentelike kollekte
uit, asook die aanstelling van Dr. Keet.”

No. 27 van het Schema—Vertaling van bet Psalm- en Gezangboek in Oorsetting v a n

Afrikaanscb.—Ds. M. L. de Villiers licht bet Bp. toe. Na breedvoerige ?8n~s~e~~
discussie wordt bet volgende voorstel ingediend door den Inzender en
Ds. L. J. Fourie aangenornen : ,,Die noodsaaklikheid van die oorsetting in

Afrikaans van die teenswoordige Ps.-. en Gez.-boek van ons Kerk worde
mits dese deur die Sinode erkend, en die utvoering daarvan aan die Kom
missie van die Suid-Afrikaanse Bybelvereniging, in oorleg met dergelike
Kommissies in die ander provinsies, opgedra, orn so spoedig moontlik daar
in handelend op te tree, onderhewig aan die goedkeuring van die Sinode.”

No. 28. Ingeleid door Ds. J. A. van Z. le Roux, stelt hij het bier
gevraagde: ,,vertaling van Kerkelijke Wetten en Bepalingen in Afri- Vertaling van

kaansch” als volgt voor: ,,Met die oog op die vooruitgang ~vat die Afri- Ker~ehk~~:tten

kaanse Taal as Kerktaal tot hiertoe gemaak het, en terwille van meer duide- in Afrikaans.

likheid, word die H. Eerw. Aktuarius deur hierdie Vergadering gelas om
die volgende uitgawe van onse Wetten en Bepalingen slegs in~ genoemde
taalvorm te laat verskyn. Die verlangde uitgawe worde voorsien van ‘n
noukeuriger bladwyser dan tot hiertoe die geval was.”

Dit wordt gesecondeerd door Ds. P. A. C. Weideman.
Aan de discussje nemen cleel de Assessor, Di. P. A. C. Wleideman,

J. A. van Blerk, W. j. Naudé, G. J. Barnard en de Actuarius.
Onder de discussie komt bet volgende Amendement van den Assessor

en Ds. WI. J. Naudé ter tafel : ,,Voor bet tegenwoordige worde bet Wletboek
in Nederdlansch uitgegeven. De Inhoudsopgave worde door den Actuarius
verbeterd waar noodig.”



Met groote meerderheid van stemmen neemt de Vergadering het Amen
dement aan.

Be Naarn der Nos. 30 en 38 worden dadelijk met acciamatie aanoenomen en de uit
vaderen God in de
constitutie. voering ervan aan de Moderatuur gelaten.
Staat van Baten No. 32. Alle Besturen en Kommissiën, die beheer hebben over Syno
en Lasten voor to dale Eigendommen een Staat van Baten en Lasten voor te leggen.
leggen. De Assessor met Ds. H. Vu. Geyer stelt voor dat dit zal worden aan

genornen.
Hiermede vereenigt zich de Vergadering.

Ret Beroepstelsel. No. 33 is reeds in banden van eene Kommissie gesteld.

B.—VERBAND MET ANDERE KERKEN.

Aan de orcle is : Het Rapport van den Federalen Raad der Kerken.
De Bpp. hieruit voortvloeiende icornen flu ter tafel.

Godsdienstige in- No. 39. De uitoefening van godsdienstige invloeden op toekomstige
v1~eden oi onder- onderwijzers en onderwijzeressen.

Di. P. G. J. 1\Ieiring en J. F. Botba stellen voor~ ,,dat wat onder
dit Bp. aanbevolen wordt goedgekeurd zal worden.”

De vergadering vereenigt zich met bet Voorstel.
Be Kerk No. 40. De Kerk Almanak bet eiqendom te worden van de Gefedereer

Almanak. cle 1~erken.

Ds. P. G. J. Meiring met Ds. C. R. Kotze stelt voor dat bet verzoek
bier gedaan zal worden toegestaan.

De Zaakgelastigde, die tegenwoordig is, licht, op verzoek der Ver
gadering, de zaak toe en deelt bet gevoelen van de Kerkekantoor Kommis
sie hierover mede. Daarop dienen Di. J. F. Mentz en J. F. Botha bet
volgende Amendement in: ,,Die 1-I. E. Sinode besluit om nie aan die ver
zoek van die Rand der Kerke te voldoen nie, maar heveel aan dat op die
tietelbiad van die Almanak ook die name van die ander Gefedereerde Kerke
vermeld sal word.”

Ter tafel komt de volgende Motie van Orde: ,,Deze zaak worde aan de
Kommissie van Fondsen opgedragen.”

De Vergadering neemt de Motie van Orde niet aan, maar vereenigt zich
met bet Voorstel.

Vertaling van No. 41 (i). Ds. E. C. du Toit met Dr. M. J. van der Westhuizen
~eI~e~isskrfte stelt bier voor : ,,Die Sinocle besluite sv goedkeuring te beg aan die vertaling

van ons belijdenisskrifte en foimuliere in AfriLians en dr-i dit aan die Al
genlene Kommissie ~ii B~heheit’iling op om die nodige a’instellmge
namens ons Kerk te doen.”

Dit Voorstel wordt aangenomen.
Beioepstelsel No 41 (2) is reeds in handen van een Kommissie gesteld
Lidmaten aan do No 42 (r) wordt dadelijk aangenomen
gienshjnen. No. 42 (2). Grensbewoners en ~renslijnen.—--~Vat bier gevraagd wordt
Verandering van .

grenslijnen. neemt de Vergadering op voorstel van Di. W. J. Naude en C. R. Kotze
aan.

No 43 (i) De ~-inbeveling bier gedn.i.n ~~ordt didelijk goedgekeurd
No. 43 (2) is vroeger reeds afgehandeld.
No. 44. Vertegenwoordiging van de zuster Kerken van de Vrijstaat

en Transvaal op de Admissie en Proponents-Examen Kornmissiën van de
Kaapscbe Kerk. Op voorstel van Ds. 0. J. Hugo met Ds. M. jooste wordt
de Aanbeveling bier gedaan goedgekeurd, en verwezen naar de Kommis
sie van Revisie om bet in vorm te brengen voor bet Wethoek.

Be Kerk als
rechtspersoonlik
heid.
V e r tegenwoordi
ging van Zuster
Kerken op Eksa
non Kommissies.
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Na de Pauze verscbijnt de Pred. van Cathcart met den Afgevaardigde
Oud. J. C. Froneman. De geioofsbrief van laatstgenoemde in orde zijnde,
neemt bij plaats in de Vergadering. Ook heeft de Oud. van Van
Wijksdorp nu zitting met voile stem in de Vergadering, daar bet uit de
Notuien van de Kerkeraacls-Vergadering gebleken is dat de Br. Afgevaar
digde der Gemeente is.

De Assessor met den Scriha steit vercier, naar aanleiding van No. 44,
voor : ,,i\Iet bet oog op bet hesluit van heclen morgen over vertegenwoor
diging der gefedereerde Kerken op cle Commissiën van Admissie en Pro
ponente Examina, besluit cleze vergadering dat aan Art. 140 i en Art.
15T zuilen worden toegevoe~-dl ne woorclen : Aan de Nederduitsche Gere
formeerde Kerken in den Oranje Vrijstaat en in Natal en aan de Neder—
cluitsche Hervormde of Gereformeerde Kerk in Transvaal wordt het recht
verleend om, desverkiezencle ieder een lid tot cleze Commissie toe te voegen,
onder de voorwaarde dat elke Kerk de reis- en daggelden van haar ver
tegenwoordiger betalen zal.”

Dit voorstei wordt aangenomen.
Voordat de Vergadering van bet Versiag van den Raad der Kerken De erkenning van

echtscheithng.afstapt, geeft Dr. H. A. Lamprecht opheldering in zake bet verzoek door
deze Synode in verband met ,,de erkenning van echtscheiding door cle land-
wet toegelaten,” reeds in 1915 aan den Raad der Kerken gezonden.

Daarop wordt bet voigende Voorstel door Di. A. i\I. i\IcGregor en
G. J. du Piessis ingediend, en door de Vergadering aangenomen : ,,Deze
Vergadering verzoekt den Rand der Kerken beleefdehjk om zoo spoedig
mogelijk uitvoering te geven aan ‘t verzoek reeds door de Synode van 1915

aan haar toegezonden in zake de erkenning van echtscheiclingen door de
Landswet toegelaten (zie Acta XXIII, p. 122, en Bijiage p. 3.

Dc Recbtskomrnissie levert haar Rapport in aangaande de wettigheid~11 ~
al of niet van zitting van Ds. A. G. Driessen en den Afgevaardigde van qualand.

Namaqualand in deze Vergadering.

EERSTE RAPPORT

Van de Rechtscomm~ssie.

Uwe Commissie lieeft de eer nan de 1n~ussehen beveelt uwe Commissie nan
Hoog. Eerw. Synode te rapporteeren dat dat ann 1~s. A. C. Driessen en do Ouder
zij de vraag, die naar haar voor advies ling van Nainakwaland zitting ii~ deze
verwezen werd, aangaando de wettigheid Vergadering met adviseerende stem worde
al dan niet van de zitting van Ds. A. C. verleend.
Driessen van Namakwaland in deze Ver~ D. J. PIENAAR A.zn.
gadering zorgvulclig heeft overwogen.
Zij heeft de gelegenheid gehad om inzage H. A. LAMPRECHT.
to hebben in dokumenten, die op de zank 0-. J. HUGO.
hetrekking liebben; alsook oni den P. A. M. BRINK.
Voorzitter en den Scriba des Rings van w. J. JOUBEItT.
Clanwilliam, aismede den Consulent vai’ B. ~. M. LOUW.
Namakwalanci to onderv-ragen. En Zi3 is
tot de overtuiging ~ekomen dat er grove
ongeregeidhedeu (in verband met de D. J. 1~ R. MARCHAND,
zaak) hebben plants gevonden, die van Scriba.
zulk een aard zijn dat de znak ter eerster
instantie voor den Ring behoort to Kaapstad,
dienen. 21 Oct. 1924.

De Assessor met Ds. W. C. Maian stelt voor: ,,De Aanheveiing van
de Rechtskommissie worde goedgekeurd.’’
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Het volgende Amenclement ~orclt door Ds. C. \V. Albeit en de Oud.
van Clanwilliarn voorgesteld : ,,Aangaande die afgevaardigdes van Nama
kwaland, worde die kwessie : of bulle sal sitting toegestaan word, of nie,
terug verwvs naar die Regskomrnissie orn môre—oggend die Sinode met
meerciere advies te dien.’’

Bij de stemming wordt bet Amendement verworpen en bet Voorstel
aangenornen, en de Pred. en Afgevaardigde van Namaqualand hebben dus
vooreerst flog’ zitting met adviseerende stem.

Het Verenigd Het Rapport van de Kommis.sie voor hot T’ereeiiigd Kerkblad is aan
Kerkblad. de orcle.

De Scriha der Kommissie leest bet Rapport uit cle Handelingen van
de Achtste Vergadering van den Raad der Kerken, gebouclen te Parijs,
O.V.S., op S Maart, 1923, en volgende clagen (zie Bijiage S van cle Hande
lingen).

No. 5. De Geldelijke Toestand.—Aan cle discussie, die bierover gaat,
nemen deel : Di. J. P. Wolbuter, P. B. Ackermann, J. A. van Blerk,
P. J. Perolci, de Actuarius, W. N. van der 1\lerwe, G. j. Barnard, P. G. J.
Meiring, en de Oudcl. van WTijnberg, Willowmore, Nieuwoucltville, Pears—
ton, Moorreesburg en Barrydale.

Op een Motie van Orcie einclelijk ingecliend, besluit de Vergadering
van dit punt af te stappen.

No. 6. Contract met de Drukkers.—~Di. S. P. Foucbé en D. G. van
cler Merwe dienen als voorstel in : ,,De Svnode keurt bet werk van de
Kommissie voor bet Verenigd Kerkblad goed, en geeft verder bare diepe
afkeuring te kennen over bet zenden van een naamlozen brief naar de
publieke pers in verband met de Grifiitbs’ tender,—en dit op den vooravond
van een algenieene elektie,—--waardoor een Poging werci gedaan om onze
Kerk in de politiek te mengen, en baar goode naam alzoo door bet modder
te sleuren.’’

Ds. H. Pienaar en cle Ouci. van Steynsburg stellen als Motie van Orde
voor, ,,dat bet Voorstel uit cle orcie is.’’

De Vergadering neemt de Motie van Orde aan.
Hiermede is bet Rapport afgehancleld.
De Actuarius beeft nu bet volgende Voorstel, dat met acciamatie nan

genomen wordt ,,Deze Vergadering spreke uit hare booge waardeering
van de hekwame wijze waarop de Redakteur cler Kerkbode bet Kerkhlad
beeft gerecligeerci. Zij vertrouwt dat dc Heere bem nog vele jaren voor
dat werk sparen zal, en hidt bem toe Gods rijksten zegen op zijn buis, werk
en persoon.”

Voor de Vergadering komen de volgende Verslagen
(i) Van den. Afgevaardigde naar do Synode dci’ N.I-I. of C. Kerk,

Transva al.
(2) Van den Afgevaardigde naar do Synode dci’ N.G. Kerk in den

0. V .S.
(,~) Van den Afgevaardigde naar do Svnode dci’ N.G. Kcrk in Natal.
(~.) Van den Afgcvaardigde naar do Gemeenten in Rhodesia.
Op voorstel van Di. E. Dommisse en W. van der Merwe worden deze

Versiagen allen met dank aangenomen.
No. 34 van bet Scbema.—Toenaclering en Samenwerking met de

andere Hollandscbe Kerken in Zuid Afrika.—Dit xvorclt ingeleid door
Ds. J. C. du Plessis, die bet daarna, gesecondeerd. (loom Dr. M. J. van der
\~rcsthuizen, voorstelt.
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De Vergaclering neemt bet Voorstel aan.
D~. S. P. Fouché geeft kennis van bet volgende Voorstel, dat hij

morgen indienen zal : ,,De Hoog Eerw. Vergadering geve hare diepe
afkeuring te kennen over bet verschijnen van een naamloos schrijven in
de publieke pers op den vooravond van een algerneene elektie, waardoor
onze Kerk bescbuldigd werd van partijdigheid en onrechtvaardigbeid
tegenover anderen, en de goede naam van onze Kerk alzoo door het modder
werd gesleurd en zwart gesmeerd.”

Ret Rapport van de Kommissie in zake de vercleeling van den Ring
van Queenstown in twee, blijft overstaan.

Ds. J. G. \Veher worcit tot lid van de Kommissie voor Reiskosten be
noemd.

Afwezig zijn geweest Di. P. P. van der Merwe (wegens krankheid)
en M. T. Smit.

Dc Kiadnotulen gelezen zijnde wordt bet Dankgehed gedaan door Ds.
M. Jooste, die daarhij gedenkt aan den zoon van de Oud. van Rivier
Zonder End, die een operatie zal ondergaan.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 22sten October, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE V1LLIERS, Scriba.

VIJFDE ZITTING.

TT7oensdag, 22 Oktober 1924.

De Moderator laat zingen Ps. 25: 2, en vraagt Ds. J. H. H. van
Rooven bet gebed te cloen.

De Notulen van de vorige zitting worden geresurneerd en onderteekend.
Besloten ceo schrijven te zenclen aan (i) de weduwe van wijien Ds. Sehrijven van

~. A. Bevers; (2) Ds. j. A. van Ziji le Roux, en (~) Ds. j. A. Koch, de deelneming.

deelneming van de Vergadering te kennen ge~encle met bet pijnlijk verlies
door ben geleden, in bet afsterven van bunne dierharen.

De Assessor geeft kennis, dat hij orn revisie zal vragen van bet besluitKennisgeving van

gisteren genomen in verbanci met No. 34 van bet schema. revi

De geloofsbrief van den afgevaarcligcle van Philadelphia, Oud. C. J.
Lofius, wordt gelezen, waarna de broecler zitting neemt in de vergadering.

Verlof van afwezigheid wordt gegeven aan Ds. J. A. Maiherbe, die
morgen een begrafenis-dienst in zijne gemeente moet houden.

De Oud. van Villiersdorp ontvangt verlof van afwezigheid voor twee
dagen ter wille van ‘n belangrijke vergadering die bij moeten bijwonen.

Aan de orde is bet Broederlijk Onderhoud. Het onderwerp ‘‘Arrnen-BroederljjkOnder
zorg.” houd,,— ,,Armen

De eerste spreker is Ds. A. D. Luckhoff, die een zeer helangrijke g

referaat levert over ,,Die Filantropie van die Kerk,’’ 1824—1924.

Daarna worclt gezongen Gez. 72 : I en 4.
Aan de hespreking van bet onderwerp die nu volgt, nemen’ dccl : Di.

P. j. Perolci, H. R. Barrish, P. B. Ackermann, S. F. Weicb, A. C.
Stegmann, M. M. du Toit, B. J. Wessels, F. W. Koch, M. T. R. Smit,
cle Assessor, en dc Oudd. van Paterson, Maraisburg en Nieuwoudtville.
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Dank nan Ds. A. Ret volgende voorstel door Di. A. M. McGregor en D. P. van Huvs
D. Luckhoff. . .

steen ,,Deze Vergaclering spreekt hare hartelike clank uit nan Ds. A. D.
Luekhoff voor zijn belangrijk en treffenci referaat heclen geleverd, en spreekt
cle wens uit, dat zijn stuk in permanente vorm ann preclikanten en anderen
beschikhaar gesteld zal worden,’’ worth met acclarnatie aangenomen.

Dit geschiedt ook met de mode ,,van hartelilce clank en waarclering
aan die Sekretaris van die Algemene Arrnesorg, vir sy onvercirote ywer,
sy onbaatsugtige opoffering, en sv getroue arbeici in verband met die vele
en grote werksaamhede aan horn as sekretaris toevertrou,’’ op voorstel van
Ds. C. F. Mijnhardt.

Gez. 73 : 13 worclt gezongen, en het Broeclerlijk Onderhoud met dank—
gehed door Ds. J. F. Botha gesloten.

Het drukken van Na de pauze wordt een aanbod van cle Nationale Pers, Bpk., ontvangen
nieuwe psalmen
en gezangen. orn de niemve psalmen en gezangen Ic clrukken voor de som van los.

Besloten bet aanbocl aan le nemen.
Ret voorstel, waarvan de Assessor heden morgen kennis gaf, narn.,

dat hi] orn revisie van het hesluit in verhand met NC). 34 van het Schema
genomen, vragen zal, is voor de Vergadering.

Revisie van be- Revisie toegestaan zijnde, stelt de Assessor, onclersteund door Ds.
sluit over No. 34. H. ‘\V. Geyer, voor ,,Het besluit gisteren genomen in verhand met Bp.

No. 34 worcit alzoo gewijzigcl, dat in plants van cle woorcien ,aan dc
Mocleratuur’ gesteld \vordlen ,aan den Raacl der Kerken.’

Hieraan hecht de Vergadering hare goedkeuring.

Formuher bij No. 35 van het Schema—,,het opstellcn van een Formulier voor de
voorstefling van openhare helijclenis met cle voorstelling cler jonge lidmaten.’’
jonge lidmaten. Ds. V~T. j. I\audle licht toe wat bier gevraagcl wordt, en stelt daarop,

ondersteund door Ds. P. J. du Plessis, voor : ,,De Hoog Eerw. Synode
besluit in sarnenwerking met cle Gefed. Kerken, en indien mogelik, de
anclere Geref. Kerken des lands om een formulier te doen opstellen voor
de aflegging van de openhare heli]clenis cler lidmaten. De tegenwoordige
Vragen worden uitgebreid met heenwi]zing naar cle Heilige Doop en ‘~

Heilig Avondmaal. Dit wordt ann de Raacl cler Kerken opgedragen,
wanneer clan rapport zal worcien gedaan in cle volgendle Synode.’’

Dc Vergadering verwerpt bet voorstel met 163 tegen 137 stemmen.

Verkiaring van ‘t No. 36. Verkiaring van bet woord ,,Kerkgenootschap’’ in Art. 72 : II.
woo i,,erkge~ Toegelicht door Ds. A. C. Stegmann worclt het verwezen naar de

Kommissie van Revisie, die nu opclracht ontvangt om de Bpp. wetsver
anderingen hetreffende en bi] den Scriba Svnodi ingeclienci, in behandeling
te nemen.

Dag van Gebed, Nos. 37 en 47. Verzoek om Dag van Geheci, Verootmoediging en
Verootmoediging
en Dankzegging. Dankzegging.

Ds. J. F. Mentz ~eeft bier toelicbting.
Na lange discussie wordt op voorstel van Di. J. S. Murray en J. C.

Truter hesloten de geheele zaak te verwi]zen naar den Raacl der Kerken,
die de verschillende Synoden in cleze met advies dienen zal.

Optreden van No. 45. Ret optredlen van de N. Herv. Kerk, Transvaal, te Gwelo,
Herv. Kerk te Rbodesië.

Toegelicht door Ds. H. R. Barrish stelt hi], ondersteund door Ds.
A. B. \\Tessels, bet bier g-evraagde voor.

Di. D. G. Malan en j. C. Oosthuysen dienen de volgende Motie van
Orde in : ,,Bescbrijvingspunt 45 worde verwezen naar een kommissie om
staande deze Vergadering haar met advies te dienen.”
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De Vergaderin~ vereenigt zich met deze Motie van Orde.
No. 48. Verzoek aan het Parlement on, wetgeving in zake echtschei_sCh:~~i~~

cIin~ wegens onzedelijkheid. heid.
Ds. F. W. R. Gie licht het Bp. toe, en stelt bet claarna voor. Ret

voorstel wordt door Ds. J. G. Stevtler gesekondeerd, en door de Verga
dering aangenomen.

No. 49 worcit teruggetrokken.

C. ALGEMEEN.

i. Rapport van de Kommissie tar besti~ijding van Dronkcnschap. ~
De Oud. van Prins Albert met Ds. C. H. Stulting, wil, dat dit Rapport Dronkensehap.

en de J3pp. in verhand ermede (51.—55) overstaan zullen totdat de Synode
in de nieuwe Svnodale Zaal vergacleren zal.

Dit draagt degoedkeuring der Vergadering weg, voegende de Modera
tor cle begeerte erhij, ,,dat wij de hehancleling van cleze helangrijke kwestie
biddend te gemoet zullen gaan.’’

2. Hat Rapport van de Kommissie van TT’aaksaamheid tegen Sociale Rapport van de
Kommissie v a nEuvelen is nu voor cle Vergadering. Waakzaamheidte

Aanbevelingen (a) en (b). ~en Sociale Euve

Dc Actuarius met den Oud. van Fransch HoeR stelt voor: ,,De Synode
wendde zich tot de Regeering met bet verzoelc (a) de bestaande wetten voor
Zondagsheiliging strenger toe te passen, (b) verdere wetgeving in die
richting aan te brengen.”

Dit wordt door de Vergaclering aangenomen.
Aanhevelingen (d) en (e) blijven in handen van de Kommissie van

Waakzaamheid voor verclere hehandeling.
Ret Rapport worcit claarop met dank aangenomen.
3. Rapport van de Kommissie voor Psalm en Ge~ang wijzen. Rapport van de

Kommissie voorAanhevelingen (i) en (2) worden cladelijlc aangenomen. Ds. M. L. Psalm- en Gezang
de Villiers zal schikkingen treffen voor hetgeen oncler (2) gevraagd wordt, W1Ze~i.

waarna bet Rapport met den clank der Vergadering aangenomen wordt.

4. Het Rapport van de Kommissic voor vermeerdering van onze
Gezangen .—Besloten dat cut Rapport zal overstaan totdat de gedrukte
gezangen voor de Vergaclering zijn.

5. Hat Rapport van de Kommissie ‘?oor liet Dr. Andrew Murray Dr. Andrew Mur
Monument.—De Scriha, als Voorzitter, licht het Rapport toe, ray Monument.

Na discussie stelt de Actuarius, met Ds. G. 1. du Plessis, voor : ,,De
Svnode neemt met dank kennis van hetgeen door de Kommissie in deze
zaak is gedaan, spreke bet als haar wensch uit, dat het gedenkstuk in
marmer zijn zal, en wekke de Kerk op om haar best te doen de noodige
gelden te vinden.”

Ds. P. J. van der Merwe met Ds. j. F. Van \Vijk dient als arnende
ment in : ,,Deze I—I.E. Svnocle besluit, bet besluit van cle vorige Synode,
genomen in verband met bet Dr. A. Murray Monument, in herziening te
nernen, en dat de oprichting van een Monument in een andere vorm, meer
diensthaar voor dc werkzaamheden van de KerR, in overweging genomen
zal worden.’’

De Vergadering neemt, met groote rneerderheid van stemmen, bet
voorstel aan.

Geclurende deze zitting verschijnt Ds. J. F. Naudé ter Vergadering.
De Oud. van Fraserhurg ontvangt verlof naar huis terug te keeren.
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Afwezig is geweest Ds. P. P. van cler Merwe wegens krankheid.
i\let suspensie van het Artikel betrekking hebbende op het lezen cler

Kiacinotulen worden die als gelezen heschouwd, en het dankgebed door
Ds. D. S. 13. Jouhert gedaan.

Geresurneerd en onderteekenci op heden den 23sten Oktober, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.

J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A DE VILLIERS, Scriba.

ZESDE ZITTING.

Donde~dag, 23 Oktober, 1q24.

Gezongen wordt Gez. 99 3, waarna dc Oud. van Aberdeen bet gebed
doet.

Dc Notulen van de vorige zitting worden ge~esumeerd en onderteekend.
Verlof van afwezigheid op Vrijdag wordt gegeven aan Ds. P. J. van

der i\Ierwe, die naar huis gaat ten einde een begrafenisdienst te houden.
Ds. i\I. Smuts en de Ouci. van Philadelphia onivangen verlof om ter

wille van gemeentelijke zaken morgen afwezig te zijn.
Qok worclt verlof verleend aan den Oud. van Keetmanshoop orn op 29

Oktober naar huis terug te keeren ter wille van cen gekombineercie Kerke—
raaclsvergadering, waarop een heroep moet worclen uitgebracht.

Ds. S. P. Maiherhe vraagt en ontvangt verlof voor afwezigheid wegens
ongesteldheid.

De i\Ioderator regelt, dat bet voorstel waarvan gisteren door Ds. S. P.
Fouché icennis gegeven werd, niet dladelijk kan worcien behandeld.

Rectificatie in Het Rapport van de Kommissie van Revisie is ter tafel,
Kerkelijke Regis- Nos. iS, HO en 14.3 van bet Schema, alsook No. 2 van Bpp. na den

door de Wet hepaalden tijd ontvangen—rectificatie in kerkelijke registers.
De Kommissie van Revisie beveelt aan, wat onder No. iio van het

Schema voorgesteld wordt.
Hiermede vereenigt zich de Vergadering, op voorstel van den Actuarius

en Ds. G. J. Barnarcit (Aberdeen), na discussie waaraan deelgenomen heb
ben Di. G. J. du Plessis, P. j. Perolcl, i\I. Smuts, P. J. Viljoen, G. J.
Barnardt (Aberdeen) en M. L. cle Villiers.

Voorts besluit de Vergaclering dat wat zoeven door haar aangenomen
is in het wetboek zal worden oDgenomen.

Uitspraak door ‘n No. 25 van bet Schema.—Uitspraak door ‘n Hooggerechishof alvorens
H o o ggerechtshof
alvorens de zaak de zaak finaal voor de Svnocle heeft gecliend.
finaal voor de Sy- Ret oordeel van dc Kommissie van Revisie ,,dat aan het verzoek niet

di~fld. heeft ge kan worden volclaan, aangezien geene Kerkelijke T3epaling ‘n Hoogge
rechtshof binclen kan,’’ wordt goecigekeurdi.

Ook is de Vergadering het eens met genoemde Kommissie, dat cle
Synode haar leedwezen uitspreken kan, dat de leclen onzer KerR zich tot
het gerechtshof wenclen, met voorbijgaan van onze Kerkelijke Besturen.

Nos. 50 en 109 van bet Schema.—Reglement voor ‘t beheer van Kerke
lijke Goederen en lijl~e Goederen en Fondsen.
Fondsen.



25

Na toelichting door Ds. H. j. Pienaar wordt op voorstel van den
Assessor en Ds. D. J. Pienaar, A.zn., besloten ,,De aanbeveling van
de Kommissie van Revisie (No. 102 (2) (a) en (h) van haar rapport) worcie
aangenomen, met bijvoeging van de woorden ,en den Voorzitter van
cle Kommissie van Toezicbt en Controle’, aebter bet woorcl ,Zaakgelas—
tigde’, in sectie (d) van bet voorgestelcie Reglement.’’

II. KERKERAAD EN GEMEENTE.

No. 56 van bet, Scbema.~Verzoek van Kerlceraacl, Kaapstad, om Verlof dat BB.

verlof dat de BB. zendelinoen in wijken van de gemeente arbeidende, ljd_zendelingen lidb in a t e ii mogen
maten mogen voorstel len. voorstellen.

Ingeleid door Ds. F. X. Roome, wordt claarna door Ds. G. F. C. van
Lingen met Ds. J. G. Steytler voorgesteld, dat wat bier gevraagd wordt
zal worclen toegestaan met toevoeging van de woorden : ,,in hunne speciale
werkkringen.’’

Onder de discussie, waaraan deel nemen Ds. E. G. du Toit, de
Actuarius, Di. XV. C. Malan, D. 1. Pienaar, de Assessor, Di. G. F. C. van
Lingen, P. XV. A. de Klerk, P. G. j. Meiring, D. G. Malan, Dr. D.
Snijman, Di. D. S. B. Joubert, M. Smuts, en cle Oud. van Prins Albert,
worclt als amendement door Ds. E. G. du Toit rne~. Ds. D. j. Pienaar
voorgesteld ~., ,dat het bier gevraagde met toegestaan zal worden.’’

Het voorstel wordt met groote meerderbeid van stemmen aangenOivien.
Nos. 57 (met verandering van bet woorcl ,,bepale’’ in ,,bevele’’) en Ret overmaken

ioS van bet Scbema.—Het overmaken van kerke~oederen of eigendommen van Kerkegoede
len of eigendom

aan nieuwe gemeenten. men aan nieuwe

De aanheveling van dc Kommissie van Revisie No. 102 (I) ,,dat de gemeenten.
Svnode dc Kommissie rnacbtigen zal om eerst en wel staande deze Ver
gaclering rechtsgeleerd advies in te winnen,’’ worcit op voorstel van den
Assessor met Ds. H. ~V. Gever aangenomen.

Nos. 58, ~ en 147 van bet Scbema zijn nu voor de Vergaclering.
Nos. 58 en 59 worclen teruggetrokken ten gunste van No. 147, dat

nog wachten moet op verder rapport van de Kommissie van Revisie.
No. 6o van bet Schema.—De rerhten van ‘n lid wonende hinnen de Dc rechten van

grenzen van een gerneente en zijne voorrecbten in een andere gemeente~~~ gj~e

genietende.
Dit wordit naar de Recbtskommissie verwezen.
No. 6i. Een (model) vorm voor ‘t invullen van bet cloopregister. Modelvorm veer

T . ‘t invullen van ‘tDs. J. F. I\aucle licbt toe wat bier gevraagcl wordt, en stelt voor : ,,Die Doopregister.

Sinocle versoek die ,Raacl cler Kerken’ om ‘n vorm vir die invul van die
Doopregister op te stel, met aanwvsing o.m. bee name van doopgetuies
moet ingeskrvf w’orcl, en in geval van onegte of geaclopteerde kinclers, wat
vermeld moet word in die kolom vir ,Ouers’ en wat in die kolom vir ,Aan—
merkings.’ Voorts clra liv dit aan sv verteenwoordigers in vermelde Raad
op om (i) die Saakgelastigdle die vorm te doen toekom am te laat druk
en aan die Kerkrade te stuur, en (2) ter wille van eenvormigheid aan te
beveel dat die vorm, also opgestel, sal then vir die ancler gefedereerde
Kerke.’’

Dit wordit gesecondeerdi door Ds. C. j. clu Plessis, en door ne Ver—
gadering aangenomen.

No. 62. Tijdsbestek tusschen aanneming en voorstelling van liclmaten. Tijdsbestek tus
schen Aanneming
en Voorstelling.
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Na toelichting door Ds. G. J. Barnardt (Aberdeen) stelt de Assessor
met den Actuarius voor : ,,In Art. 44 worden na bet ~voord ,welke’ dc

woorcien ,binnen zes maanden’ ingevoegd.’’
De Vergadering neernt dit voorstel met groote meerderbeici van stern-

men aan.
Buitengewone Na de pauze geeft de Actuarius antwoord op de vraag ,,wanneer is
Aannerning. eene aanneming huitengewoon ?‘‘ Hij verwijst naar Acta Synodi XXIII,

pag. 71, en leest bet besluit daar genornen.
Verlichting in No. 63 van bet Scherna.—Verlicbting voor bulpbehoevende gemeenten
~en gemeenten, die oorden zijn voor vcrarmde leclen onzer Kerk, in zake

de beffing van 6d. per lidrnaat.
Na toelicbting stelt Ds. A. C. Stegrnann, gesekondeerci door Ds. S.

F. Feneysey, voor: ,,Die Hoog Eerw. Vergadering hepale, dat huiphe
boewende gemeentes, wat toevlugsoorde vir verarmcle lecle van ons Kerk
is, vrygestel sal word van die verpligting orn die heffing van 6d. per lid—
maat te hetaal (Art. 20 :

De volgendle arnendementen worden daarop ingediend : (a) Door Ds.
P. ne Vaal en den Assessor : ,,De wet blijve onveranderci’’ ; (b) Door Di.
J. Rabie en E. Dommisse : ,,De kontrihutie per lidrnaat worde niet berekend
voor lidmaten die onclersteuning uit de gemeente genoten bebhen.’’

Bij de stemming wordt bet eerste amendement aangenomen.
Ds. G. F. C. van Lingen geeft kennis, dat bij later voorstellen zal

,,Suspensie van bet wetsartikel in bet geval van Port Elizabeth.’’

III. ZENDING.

Ter tafel komt bet Rapport you de Algeuneene Zendiuig Kommissie.
Aanbevelingen
Nos. I en 2 worclen dadelijk met acciamatie aangenomen.

Dank aan hr. p No. 3. Dank aan hr. P. K. Hoffman voor ruime giften. De Alge
K. Hoffmann. meene Sekretaris van Zencling Kommissie wijst crop dat br. Hoffman reeds

de som van £17,000 voor die goede zaak gegeven beeft.
Besloten een schrijven te richten, den dank cler Vergadering toebren

gencle aan den broeder voor zijne ruirne bijclragen.
Dank aandcV.Z. Nos. 4 en 5. Dank aan cle zusters van den Vrouwen Zending Bond,
~Ofl~ CII M.Z. en aan de BB., leden van den Mannen Zending Bond, voor hunne hijdra

gen. Dc Algemeene Sekretaris wijst crop dat er veertig V.Z. Bond werk
sters in het veld zijn.

Besloten een scbrijven van dank aan het Kongres van den V.Z.B., dat
eerstdaags te Worcester zal worden geliouclen, te richten.

No. 6 (a) en (b) wordt verwezen naar dc Kommissie voor de Fondsen.
Reglement voor No. 7. Reglement voor dc Toelating tot bet ambt van Kleurling—leeraar

Toe]atmg ~ der N.G. Zending Kerk.—Hierhij worclt gelezen Bijiage A.

kleurling leeraar. Na discussie, waaraan dccl nernen Di. D. G. ~\lalan, I—I. I. L. du Toit,

G. J. Hugo, F. Dommisse, G. F. C. van Lingen, G. J. du Plessis, j. F.
Mentz, en de Oudd. van Kuilsrivier en Dc Aar, stelt Ds. G. 1. Hugo met
Ds. A. E. van Velden de volgende Motie van Orcie voor ,,De hespreking
van Bijlage A blijve overstaan tot dc volgende Svnode.’’

Dc Vergadering verwerpt de i\Iotie van Orde.
Artt. I, 2, 3, 4, 5, 6 worclen na korte discussie aangenornen.
Ds. F. X. Roome geeft kennis, dat hij morgen om revisie vragen zal

van bet hesluit over Art. i gevallen.
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Art. ~. Ret eind-exarnen.
Ds. G. J. Hugo, ondersteund door Ds. F. S. Malan, stelt voor : ,,DieEh1dekSam~

eise by die end-eksamen sal vir kleurling-ieraars dieselfde wees as vir~
blanke sendeling—leraars.’’

Aan de discussie, die hierover volgt, wordt deelgenomen door Di. J.
G. Stevtler, P. B. Ackermann, D. G. Mnlan, j. N. Geldenhuvs, P. G. J.
Meiring, M. M. du Toit, T. R. Albertijn, P. j. Perold, C. R. Kotze, P.
~ A. de Kierk, G. E. Rudman, J. C. du Piessis, en de Oudd. van

Montagu, Prins Albert en N ieuwoucltviile.
Ds. G. J. du Plessis met Ds. H. \V. Gever stelt als Motie van Orde

voor: ,,Dat cle Vergadering nu tot stemmen overgaan zal.”
De motie wordt verworpen, en Art. 7 is nog vdór de Vergaclering als

het tijd is orn te adjourneeren.
Afwezig zijn geweest : Ds. 1). C. van der Merwe en de Oudd. van

Oucltshoorn en Napier, alien wegens krankheicl.
De Kladnotuien gelezen zijnde, wordt het dankgehed gedaan door Ds.

W. L. Eaton.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 24sten Oktober, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
j. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

ZEVENDE ZITTING.

T7rijdag, 24 Olztober, 1924.

De Moderator laat zingen Ps. 146 : ~, waarna de Oud. van Hopetown
bet gebed cloet. Hi] xvorcit gevolgcl door twee broeciers, die in hun gehed
bepaald denken aan die streken in ons land, die nog door de droogte en
spri nkhanen geteisterd worden.

De Notuien van de laatste zitting worden geresumeerd en onderteekenc1.
De Moderator leest een brief your van I)r. Flemming ontvangen, zijn Dankbetuiging

dank te kennen gevende over bet besluit 1.1. Maandag door cleze Verga_door Dr. Fleming.

dering genornen in zake onze aansluiting bij cle Ailiantie, alsook voor de
grote vriendelijkheid hem door de Kerken bewezen.

Dr. Flemming verschijnt no in persoon, en herbaalt ~vat cle Moderator
zoo even heeft medegedeeld. Daarop vertrekt hi] met de zegenwenschen van
de Vergadering.

Tot Koi missie in zake cle moeilijkheden te Gwelo worden benoemci Moeilijkheden to

Di. P. j. Perold en H. R. Barrish met den Ouci. van Salisbury. Gwelo.
Eene uitnoodiging wordt ontvangen van den Kerkerciad van dc oe_ Uitnoodiging tot

meente Kaapstad aan de leclen van de H.E. Svnode tot eene~
Bijeenkomst in de Hiddingh Zaal op Doncierdag, 13 November, des avonds Kerkeraad v a

te acht ure. Kaapstad.
Deze uitnoodiging worcit door cle Vergadering met dank aangenomen.
De. Scriha leest nu bet programma your : (i) De inwijding van de

Nieuwe Synoclale Zaal, en (2~ voor de viering van bet Eeuwfeest.
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Deze Motie aangenomen zijnde, wordt, bij de stemming die nu plaats
vindt, bet Voorstel van Di. G. J. Hugo en P. S. Malan aangenomen met
‘73 stemmen tegen ii8.

Worth bericht dat de won van den Oud. van Praserburg heden morgenZoonvede~~
onder operatic gestorven is. De Vergadering verneemt dit met innige dccl- ~
neming, en besluit en telegram, haar deelneming betuigende, aan den
Br. Ouderling te zenden.

Terugkeerende naar de Aanbevelingen onder bet Rapport, is aan de
orde:

No. 8. Het hier gevraagde is reeds aangenomen door de wijziging~~,li1!a~n~
van. Art. 1$ Stofb.rgopgeleid.

No. 9 worth voor het tegenwoordige uitgesteld.
No. io. Dc Secretaris der Alg. Zend. Kommissie geeft en verduide- Betere woningen

lijking van hetgeen hier gevraagd wordt. nor kleur e
Ter tafel komen nu en Voorstel en twee Amendementen, die dadelljk

weer teruggetrokken worden, ten gunste van en derde Amendement, inge
diend door den Actuarius met Ds. D. P. van Huyssteen, dat Nos. 10 en ii

van dc Aanbevelingen insluit, en als volgt luidt: ,,De Synode beeft met
leedwezen kennis genomen van bet lage peil op betwelk velen van onze
naturellen en kleurlingen leven, alsmede van de diepe onkunde die er onder
ben beerscht, en dringe bij one leden crop aan dat men alles in zijn ver~~jjafl de
mogen doen zal om zijn bedienden op te beffen en hdn leven te verbeteren.”

Dit Amendement, dat nu bet Voorstel geworden is, wordt door de
Vergadering aangenomen.

No. 12. Het werk onder de Mohamedanen. Work oudor do
Ds. P. X. Roome, ondersteun4 door Ds. S. P. Pouché, dient bet vol

gend Voorstel in: ,,No. 12 worde aangenomen met weglating van de woor
den ,en vooral bij de Ring van Kaapstad.’”

Daarop komen de volgende Amendementen ter tafel :—

(a) Van Di. G. J. du Plessis en P. B. Ackermann: ,,Aftiekel 12 word
aangeneem met toevoeging van die woorde: ,,des vereist bij wijze van
jaarlikse kollekte.’”

(b) Van Di. M. M. du Toit en D. P. van Huyssteen: ,,No. 12 worde
aangenomen.”

(c) Van Di. H. R. Barrish en H. S. Pretorius: ,,No. 12 worde aan
genomen met hierdie bijvoeging: ,Hierdie Synode dring daarop aan dat
Uitkoms gesluit sal word in bierdie jaar, en dat gebruik sal gemaak word
van die Kinder-beskermin~sakte om vir bierdie kinders by Christen-ouers ‘n
tuiste te vind.”

Bij de stemming worden bet Voorstel en de eerste en derde Amende
menten verworpen, en bet tweede Amendement aangenomen.

Daarna stelt Ds. D. J. Viljoen met Ds. G. 3. dii Plessis voor: ,,De
Synode geve opdracht aan de Mg. Synodale Kommissie schikkingen te
treffen dat de Eerw. Liebenberg de gemeenten onzer Kerk bezoeken zal.”

Dit worth aangenomen.
No. i~. Dc Secretaris der Aig. Zend. Kommissie leest bier bladzijde Probibitie to

67 (b), par. 2, Mochudi, van bet Rapport aan dc Vergadering voor. Moobudi.
Dc volgende Motie van Orde wordt door Dr. H. A. Lamprecht inge

diend: ,,Aanbeveling 13 blijve overstaan totdat de Drank-kwestie vóór de
Vergadering komt.”

De Mode van Orde wordt aangenomen met 148 stemmen tegen 144.



30

No. 14. Ret Konsept Reglement vc~or de op te ricbten Presby
teriaansche Kerk van Midclen Afrika.

Ds. D. G. Malan, de door de Aig. Zending Kommissie afgevaardigde
Reglement voo~~ naar Nyasalanci, licht deze aanheveling toe, en stelt cinarna voor ,,De
de oi te richten H.E. Svnode besluite om Aanbeling 14 van cI~ A1~. Zendin~ Kommissie
Presbyteriaansche -

Kerk in Midden aan te nemen en verlof te geven aan onzen Mkhtma Zencling-Ring orn toe
Afrika. te treden tot cle Presbvteriaanscbe Kerk van Midclen Afrika onder de voor

waarden zooals opgetrokken en aan de Vergadering voorgelegd.”
Dit wordt gesecondeerd door Ds. P. G. J. Meiring.
Als Amendernent stelt Dr. H. A. Lamprecht met den Oud. van Coles

berg voor: ,,De Svnode besluit om bet Konsept Reglement voor cle op te
ricbten Presbvteriaansche Kerk van Zuid Afrika niet te aanvaarden.’’

Een tweede Arnendement, ingediend door den Oud. van Salisbury en
Ds. P. P. van der Merwe, luidt als volgt : ,,Dat die voorgestelde konsep
konstitusie vir een verenigcl inhoorling-kerk in Nvasaland nie deur die
Synode aangeneem sal word nie.”

Deze aanbeveling is nog onder hespreking als ‘t tijd is orn te adjour—
neeren.

Verlof wordt verleend aan den Oud. van Kalkhaai om heden avond
naar buis terug te keeren.

Afwezig zijn geweest de Preclikanten van Prieska, Uniondale, Steyns
burg, en de Oud. van Napier, alien wegens krankbeicl.

Geclurende deze zitting werd een telegram ontvangen heriqhtende dat
‘t in vele deelen van de hinnenlanden geregend heeft.

De Kladnotulen gelezen zijndle, ~vordt het dankgehed gedaan door den
Pr~dikant van Stanford.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 27Sten Oktober, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.

J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

ACHTSTE ZITTING.

Maandag, 27 Ok to ber, 1924.

Gezongen wordt Ps. 105 : 3, Waarna Ds. A. J. Olivier bet gehed doet.
De Notulen van de vorige zitting worden daarop geresurneerd en

o nderteeken d.
Overlijden v a De i\Ioderator leest eenige kennisgevingen, alsook een telegram van
~~~hW~PPerh0oM Ds. j. Reyneke van 1\Iocbudi. den clooci van bet opperhoofd Linchwe he

ricbtende.
De Assessor spreekt een woord van waardeering van bet christelijk

leven van bet opperboofcl, en zijne groote hulp aan de zaak der zending
hewezen.

Besloten een telegram aan bet regeerend boofd Isang, zoon van
Lincbwe, te zenden, de cleelnerning der Vergadering hetuigende.

Pensioen aan Naar aanleiding van bet Rapport der Curatoren van bet Zending Insti
Eerw. J. S.~ tuut te ~Veilington, CS : 2—-pensioen aan Eerw. J. S. Louw—wordt besloten

deze zaak naar de Foncis-Kommissie te verwijzen.
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Aan de orde is nog bet Rappo’rt van de Algerneene Zending Kern
missie.

Aanbeveling 14, thans vóór de \Tergadering, wordt door den SekretarisKm~Pt ~
der Aig. Zending Kommissie toegelicht. te rjcht~n Presb.

Ds. D. G. i\’lalan vraagt, of hij ‘n wijziging van zijn voorstel, ~ K~i1f van Midden

Vrij dag ingediend, aanbrengen kan.
Dit wordt toegestaan, waarop bij voorstelt ,,De Synode geve verlof

aan den Ring van Mkboma bij de Synode van de Preshvteriaanse Kerk
van Midden Afrika aan te sluiten, op de voorwaarden door deze Synod
te worden bepaald, met dien versta~nde dat de Nyasa Zending, even als
thans, geheel zal staan onder het bestier van de Synode,der N.G. Kerk,
en dat genoemde Ring zich van de Synode der Presbyteriaanse Kerk van
Midden Afrika onttrekken zal, indien de Aig. Zending Kommissie meent,
dat verdere vereeniging niet voor de hoogste helangen van het werk bevor
derlik zal zijn.”

Aan de discussie, die nu voortgezet wordt, nemen deel : Dr. H: A.
Lamprecht, Di. J. A. van Blerk, G. j. du Plessis, J. S. Murray, de
Actuarius, Di. D. j. Malan, P. j. Perold, en de Oudd. van Lusaka, Kuils
rivier en Salisbury.

‘n Derde Amendement wordt ingediend door Di. G. I. du Plessis en
P. J. A. de Villiers, luidende als volgt : ,,Die Hoog Eerw. Sinode bedank
die Skotse Kerke van Livingstonia en Blantyre seer hartelik vir hulle vrien
delike uitnodiging aan die Aig. Sending Kornmissie gerig met die oog op
die stigting van ‘n Presbiteriaanse Kerk van Midden Afrika. Hy bedank
voorts die Aig. Sending Kommissie vir sv staatsmansbeleid, en christelike
gesindheid aan die dag gele in sy optree in verband met voormelde uitno
diging, en by name die broeders Di. D. G. 1\’Ialan en A. C. Murray, wat
as afgevaardigdes na die Konferensie te Livingstonia die saak met soveel
tak en liefde voorgedra bet.

,,Verder spreek hy dit as sy oortuiging uit, dat te oordele na die ont
wikkeling van Sendingkerke in ander dde van die wêreld, soos b.v. in
Indië en Sjiena, waar sulke vereniginge of federasies reeds verwesenlik
geword het, die ontwikkeling van ons Sendingkerk in Nyasaland in die,
nie alte verre toekoms, ook in daardie rigting sal geskied.

,,Hy meen egter eindelik, dat die tyd vir een aaneensluiting of federasie
soos voorgestel nog nie heeltemal ryp is nie, en besluit derhaiwe om die
hele kwessie te laat oorstaan tot sy volgende Vergadering, en intussen aan
die ernstige voorbidding van die gemeentes en kerkrade op te dra.”

Een vierde amendement is van den Actuarius met Ds. D. J. Kriel
aflromstig, en van den volgenden inhoud: ,,Deze vergadering is voor bet
tegenwoordige aithans niet gereed verlof te geven tot een vereeniging met
de Schotse Zending in Nyasaland. Zij is echter van oordeel dat eene Fede
rale Vereeniging wenschelijk is, d.w.z. wederzijdsche erkenning van lid
maten, van werkkringen en van eene verstandhouding tot algemene samen
werking.”

Ds. J. A. Retief uit Nyasaland, die in de vergadering tegenwoordig Ps. J. A. Retief.

is, ontvangt gelegenheid om de zaak toe~te lichten.

De volgende Motie van Orde wordt door Ds. M. G. Potgieter en de
Oud. van Van Wijksvlei ingediend :—,,De vergadering ga nu tot stemmen
over.”

Deze motie wordt dadelijk verworpen. Na verdere discussie wordt
bet Tweede Amendement teruggetrokken, bet Vierde, het Derde, en het
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Icollekte voor op
leiding van kleur
1mg Ieeraars.

Eerste Amendement verworpen, en bet Voorstel met ‘n groote meerder
heid van stemmen aangenomen.

Dank aan Di. A. Een Motie van Dank aan Di. A. C. Murray en D. G. Malan wordt flu
C. Mray en D. voorgesteld en door de vergadering goedgekeurd.

Waardeering aan Aanbevelingen 15, r6, 17, worden dadelijk aangenomen, de laatste door
Dr. W. H. Mur- opstaan der leden.
ray en Ds. en
k[ev. A. A. Louw

Zending-dag. Aanbeveling i8. Hieraan is reeds voldaan.
Aanbeveling 19 wordt naar de Fonds Kommissie verwezen.
Aanbeveling 2o—Kollekte voor opleiding van kleurling leeraars.—
Dr. M. J. van der Westhuizen, ondersteund door Ds. F. S. i\’Ialan,

stelt voor: ,,De vergadering neme Aanbeveling 20 niet aan.”
De volgende amendementen komen daarop ter tafel :— (a) Van den

Assessor met Ds. A. J. Olivier, luidende als volgt :— ,,Aanbeveling 20

worde aangenomen”; (b) Van Di. J. C. du Plessis en H. R. Barrish:
,,De Synode beveelt aan dat de Zending Kerk jaarlijks een kollektevoor de
opleiding van kleurling leeraars zal houden”; (c) Van Di. D. J. Pienaar
en M. Smuts: ,,De Synode besluite bij onze gemeenten er op aan te dringen
de jaarlijksche kollekte voor de Binnenlandscbe Zending te verdubbelen,
ten einde de uitvoering van bet beginsel van kleurling leeraars op te leiden,
dat reeds aangenomen is, mogelijk te maken.”

Bij de stemming wordt het voorstel aangenomen met 172 stemmen
tegen 95, terwiji bet tweede amendement 141 stemmen vóór en 72 tegen zich
verkreeg.

Friedenheim. Aanbeveling 21 wordt naar de Fonds-Kommissie verwezen.

Voordat de vergadering van bet Rapport afstapt worden nog de vol..
gende voorstellen aangenomen: j.—Van Di. F. W. R. Gie en J. P. Wol
huter :— ,,De Synode bedanke den Regent Morena Isang hartelijk voor zijn
houding tegenover onze Kerk aangenomen en voor de voorrechten onze
Kerk verleend, en bidde hem Gods rijkste zegen toe.” 2.—Van Di. F. V~T.

Emeriti R. Gie en W. N. van der Merwe :— ,,De Synode bedanke de Zendelingen
Zenclelingen. die emeriti zijn geworden sedert de zittingen van de laatste Synode, d.i.

Eerww. Cilliers (Beaconsfield), van Zijl, (Het Strand), Rossouw (Zuur_
brank), Dekker (Middelburg), Kretzen Q\ATijnherg), Kropholler (De Aar)
voor bet werk door hen gedaan.”

Het Rapport van de Algemeene Zending Kommissie wordt daarop met
den dank der Vergadering aangenomen.

Rapport van de Aan de orde is Het Rapport van de Curatoren van liet Zending Instituut
Curatoren — Zen- te Wellin ~ton.
ding-Instituut. b

Ds. J. F. Botha licbt bet Rapport kortehjks toe en wljst crop, dat de
schuld onder 9 (e) i genoemd uitgewischt is. Voorts geeft bij opheldering
van wat onder 9 (b)—Inkornsten—voorkomt.

Dc vergadering besluit No. 9 (b) van bet Rapport, dat voorlopig met
dank aangenomen wordt, naar de Fonds-Kommissie te verwijzen, nadat
ook bet volgend voorstel door Di. S. I. Feneysey en M. G. Potgieter : —

Industriële oplei- ,,Die Sinode beveel aan by die Kommissie vir die Instituut en Friedenheim
ding te Frieden- om ‘n nuwe reglement vir die Inrigting op te stel, wat ook voorsiening sal
ei maak vir die verskaffing van praktiese kennis in die industrieë,” goed

gekeurd was.
Ter tafel komen de volgende Rapporten :—

i. Rapport van do Kommissie voor het afnernen van de Zendelings..
en Oefenaars-Eksarnens.

Na opheldering wordt bet met dank aangenomen.



2. Rapport ‘van do Kommissie tot Jiet Afnemen van liet Toelatings
Eksamen tot hot Zending Instituut.

Dit wordt dadelijk aangenomen.
3. Hat Sup plernentair Rapport van do Kommissie voor hot Toelatiigs

It Izsamen.
I-let voorstel daarin voorkomende in zake verandering in Bepalingen Bepalingen aan

aangaande het Toelatings Eksamen worclt toegelicht. ~~

Ds. A. J. van Wijk met Ds. J. G .Stevtler wil dat wat bier voorge
steld wordt aangenomen zal worden.

Na de Pauze worden de volgende amendementen ingediend door :—

(a) Ds. J. Rabie met Ds. E. Dommisse: ,,Art. 233 leze zoals door
de Kommissie aanbevolen tot hij ,doorgemaakt hebben.’ “ En dan verder
,,zij zullen ook een Admissie Eksamen moeten afleggen van de Junior
Matrikulatie standaard der publieke scholen.” Bij Art. 235 worde ,,Afri
kaans” toegevoegd tot de onderwerpen genoernd. In Art. 236 worde in
paragraaf 2 na ,,Matrikulatie” ingevoegd ,,School Find of Primaire Lager
Onderwijs.”

(b) Ds. J. F. Botha en Ds. \V. N. van der Merwe: ,,De aanbeveling
der Kommissie worde aangenornen tot (h) en dan bet volgende ,,certifikaat
van bet Primaire Onderwijzers Eksamen, T III., te hebben afgelegd,
of als alternatief bet Matrikulatie of Scbool Eind Eksamen. Art. 236
blijve, en alinia 2 leze : ,,Indien bij bij bet Primaire Onderwijzers of alter
natief eksamen niet is geslaagd, zal hij vrijgestelcl worden van die vakken,
waarin hij bij dat eksamen bet vereischte getal merken gehaald heeft.’’ De
vergadering besluit, dat de voorstellers en sekondanten van bet voorstel en
amendementen tot eene Kommissie zullen worden gevormd, die later met
een voorstel voor de vergadering kornen zal.

Hat Rapport van iret Bestuur van den i’rouwen Zending Bond. Rapport van V.Z.

Dit wordt met dank, staande aangenornen. Bond.

Hot Rapport van do Kommissie voor de Zending onder Israel. Do Zending onder

Nos. i (par. 2), 3, ~, 6 van dit Rapport worden verwezen naar eeneTsr~eL
Kommissie, die de vergadering later met ‘n voorstel dienen zal.

Tot leden dier Kommissie worden benoemd :—Di. G. J. Hugo, C.
C. Nepgen, A. B. Cilliers, Dr. M. J. v. d. \Vesthuizen, Di. J. R. Albertyn,
P. J. Viljoen, D. S. B. Joubert, en de Oudd. van Knvsna en Middelburg.

Bp. 64.—opbeffing van post, Reizende Zending Sekretaris— Opheffin~gvan
p o s t Reizende

Ds. P. J. van der Merwe licht bet Bp. toe, en stelt daarna, gesekon- Zendii~g Sekre

deerd door Ds. C. F. Leygonie voor, dat bet aangenornen zal worden. tans.

Na discussie wordt bet volgende amendement ingediend door Di. A. B.
Cilliers en D. J. Kriel :~—,,Daar de Organiserende Zending Sekretaris tot
hiertoe zoveel kostelijk werk gedaan heeft in belang der Zending, en de
onkosten verbonden aan zijn werk gering is tegenover de sommen, die
door zijne bemiddeling direkt en indirekt in de zendingkas zijn gevloeid, zoo
besluite de Synode bern nog voor de toekornst in zijn werk te laten.

Aan de discussie nernen deel Di. A. J. van Wijk, P. de Vaal, J. Rabie,
P. G. J. Meiring, P. Wi. A. de Klerk, G. J. du Plessis en de Oud. van
Kuilsrivier.

Een 1\Iotie van Orde orn dadeiijk tot stemmen over te gaan wordt ver
worpen.

De Actuarius met den Scriha dient nu een tweede Amendement in,
luidende als volgt :—,,De Synode betuige bare hooge waardeering van
het werk door den Organiserenden Sekretaris voor de Zending gedaan, en
spreekt bet als haar oordeel uit, dat bet arnbt door hem bekleed volstrekt
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noodzakelijk is, vooral met bet oog op de snelle uitbreiding onzer Zending
~reri~zaaml~eden’’

Andermaal wordt een fvlotie van Orde om tot stemmen over te gaan
voorgesteld.

De vergadering neemt die nu aan, en bet Tweede Arnendement wordt
met een groote meerderheid aangenomen.

Bp. 65—Zendingwerk onder de naturellen in de Transkei—De inleider
is Ds. C. C. Nepgen, die voorstelt: ,,Die H.E. Sinode, oortuig sowel van
die wenslikheid, as van die besondere verantwoordelikheid wat op ons
die grootste Kerk in S.A. rus, om die naturelle van Suid-Afrika en in
besonider van die Kaap-Provinsie te evangeliseer, draag dit op aan die
Algemene Zending Kommissie om sonder versuim stappe te neem om
sendingwerk te onderneem in die Transkei geweste.”

Dit wordt gesekondeerd door Ds. J. S. Murray.
Ds. J. C. Truter met Ds. J. G. Steytler heeft het volgende amende

ment :—,,Bp. 65 worde naar de Aig. Zending Kommissie verwezen ter
ernstige overweging om naar bevinding te handelen.”

De vergadering besluit het amendement aan te nemen.
Bearbeiding van Bp. 66—de bearbeiding van de blanken in Kongo-Belge door een zen
de blanken in defn
Congo-BeIge. 1 g.

Besloten de behandeling hiervan uit te steilen, totdat het rapport van
de Armenzorg Kommissie vóór de vergadering zal zijn.

Pensioen aan ge- Bp. 67—de onbevredigende status van geordende zendelingen en hun
ordendezendehn- pensioen .—Dit wordt naar de Fonds Kommissie verwezen.

blanke gemeen~ De Oud. van Napier ontvangt verlof, wegens krankheid, naar huis
ten. terug te keeren.

Afwezig zijn geweest Di. M. T. Smit, G. D. du Toit, W. J. du Toit,

J. H. Hugo, C. Muller, J. G. Weber, A. M. McGregor, T. I. van Wijk,
laatstgenoemde drie wegens krankheid, en de Oudd. van Garies, Greyton,
Britstown, 2de Kaapstad, en Clanwilliam, laatstgenoemde twee wegens
krankheid.

De Kiadnotulen worden gelezen, waarna het dankgebed door Ds. A. L.
J. van Rensburg gedaan wordt.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 28sten Oktober, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

NEGENDE ZITTING.

Dinsdag, 28 Oktober, 1924.

De Moderator laat zingen Ps. 119 ~3. De Oud. van Beaufort West
doet het gebed, waarna de Notulen van de vorige Zitting gelezen, goedge
keurd, en geteekend worden.

Naar aanleiding van bet besluit gisteren genomen in zake de aanslui
ting van den Ring van Mkhoma bij de Synode van de Presbyteriaansche
Kerk van Midden Afrika, doet de Assessor met Ds. D. G. Malan bet voi
gende voorstel :—,,De voorwaarden van aansluiting van den Ring van
Mkhoma bij de Presbyteriaansche Kerk in Midden Afrika door de Aig.
Zending Kommissie aanbevolen worden aangenomen.”

De vergadering vereenigt zich met dit voorstel.

Zendingwerk on
der de naturellen
in de Transkei.

Voorwaarden van
aansluiting van
den Ring van
Mkhoma bij de
Presb. Kerk in
Midden Afrika.
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Ds. G. J. Hugo geeft kennis van een voorstel in zake bet houden van
het Broederlijk Onderhoud.

Hij zal heden narniddag, na ontvangst van de afgevaardigden van de
Kerken in Transvaal en 0. V. Staat, gelegenheid hebben zijn voorstel in

te dienen.
Ds. P. G. J. Meiring geeft kennis van een voorstel in zake de opleiding Kennisgeving in

sake de opleidingvan Orgelisten, dat hij later indienen zal. Daar bet morgen de verjaar- van Orgelisten.

dag van den Hoog Eerw. Prof. de Vos zal zijn, besluit de vergadering dat
hem dan een telegram van gelukwensching gezonden zal worden.

Voorts wordt besloten, dat Ds. J. G. Pauw de plaats van Ds. J. Rabie
op ,de Kommissie voor Provinciale Synoden’ innemen zal.

Ret Rapport van c/c Kommissie voor het Bijbel Kennis Examen komt Rapport — Bijbel
ter tafel. Ds. J. J. Wasserfall licht toe wat onder No. 4, Aanbevelingen 1~njs Exsamen.

(a) en (b) voorkomt.
Ds. D. G. Malan met Ds. D. F. van der Merwe stelt daarop voor :—

Het Bijbel-kennis Examen worde afgeschaft.’’
De Assessor met den Actuarius heeft bet volgende Amendement :—

,,De aanbeveling oncler No. 4 (a) en (h) worde aangenomen en bet~
in Art. ~.o van het Wetboek genoemd, worde aan de Algemeene Zondag- zen naar de Alge

Z.S. Komschool Kommissie opgedragen. missie.

Een Motie van Orde om tot stemmen over te gaan wordt dadelijk goed
gekeurd, waarna bet Amendement met i6o stemmen tegen 149 voor bet
Voorstel aangenomen wordt.

Ret Rapport wordt daarop met den dank der vergadering aangenomen.
Ret Tweede Rapport van c/c Rechts-Kommissie komt ter tafel.

TWEEDE RAPPORT
Van de Reclitscornrnissie~

A.
1. Beroep op de Synode door Ds. P7.

C. Malan, Cedarville, van de uitspraak
van den Ring van Queenstown in zijne
vergadering gehouden te Urntata op 18-
22 October 1923, in verban4 met cte stich
ting van de nieuwe gemeente Kokstad,
door de Ringsccmmissie van genoemden
Ring.

Het appèl beheist de volgendo bezwa
ren : —

(a) Geen waarborglijst voigens Art. 67,
par. 1, werd den Ring voorgelegd.

(b) Be toestemming van den Kerkeraad
van Cedarville word niet verkre
geil.

(c) Ook werd de toestemming van den
leeraar van Cedarville niet verkre
gen.

Na overweging van de stukken haar
voorgelegd, en ‘t verhooren van den
appellant, en van leden dci Ringscorn
missie, bevindt uwe Commissie:

Ten eerste, dat bij do stichting van de
gerneente Kolcstad, ‘t initiatief door dcii
Ring gonomen is (Art. 59) met de mede
werking en de toestemming van den
toenmaligen predikant en den afgevaar
digden ouderling van Cedarville, en wel
op zijne vergadering van October 1921.

Ten tweede, dat bij de vergadering van
den Ring van 12-14 October 1922, de

Ringscommissie door den Ring gelast
werd de voorloopiga stappen te doen tot
de stichting der gemeente. Be corisu
lent heeft daarop den Kerkeraad van
(iedarville persoonlijk geraadpleegd, en
ruiet aileen word er geen bezwaar ge
maakt, ma al integendeel werden er door
den Kerkeraad plannen beraamd orn ‘t
besluit des Rings nit te voeren.

Ten derde, dat er (na ‘t bezoek van de
Bingscommissie ann Kokstad) ,,op cone
voor den Ring voldoende wijze” de som
van ~3OO voor predikantssalaris gewaar
horgd werd, volgens Art. 67. Zie ook
Vorm van Waarborgacte, bladzijde 155.

Ten vierde, dat de Ring opdracht ge
geven heeft aan de Ringscornmissie tot
do stichting dci gemeente.

lJwe Commissie adviseert dus dat de
stichting volgens wet is geschied, ~n ‘t
appèl van de hand cheat gewezen te woi~—
den.

B. J. PIENAAR, A.zN.
H. A. LAMPRECHT.
0. J. HUGO.
B. v. ki. LOIJW.
0. F. nu TOIT.
W. J. JOUBERT.
P. J. J. BRINK.
B. J. ue R. MARCHAND,

5cr iba.Kaapstad,
28 October 1924.
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Beroep ~ No. i van bet Scherna.—--Beroep door Ds. \V. C. Malan van de uitspraak

zaire de stichting van den Ring van Queenstown in zake de sticbting van de nieuwe gemeente
van Kokstad. Kobstad.

De Rechts-Komrnissie adviseert dat bet appèl van de band gewezen zal
worden. Ds. H. MT. Geyer stelt voor: ,,De aanbeveling van de Rechts
Kommissie worde aangenomen.”

Met bijvoeging bij de redenen opgegeven voor bet van de hand wijzen
van bet appèl: ,,dat de Ring opdracbt gegeven beef t aan de Ringskommis
sie tot de stichting van de gemeente Kokstad,” zooals blijkt uit de stukken
in hanclen van de Rechts-Komrnissie, worcit het door den Scriba gesekon
deerd.

Na discussie wordt bet voorstel met groote meerderbeid van stemmen
aangenomen.

Ontevredenheidin Bp. 4 van bet Scbema.-—•Ontevredenbeid in de gemeente Cradock over

~ac~o~ e e ii t ~ de invoering van afzonderlijke kelkjes in plaats van bekers bij de viering
van bet H. Avondmaal.

Het oordeel der Rechts-Komrnissie is, ,,dat de uitspraak door de Syno
dale Kommissie gegeven, blijven zal.”

Aan de discussie die volgt nemen deel de Scriba, Di. D. du P. Steyn,
A. G. S. van Velden, D. J. Pienaar, Dr. H. A. Lamprecht, en de Oudd.
van De Aar, i\Iaraisburg en Cradock.

Op voorstel van Di. S. G. Malberbe en S. P. Fouché vereenigt zich
de vergadering, met groote meerderbeid van stemmen, met het oordeel der
Rechts-Komrnissie.

Rapport — Zon- Hot Rapport van do Zondagschool Kornmissie is aan de orde.
~~ool Kom- Ds. G. J. du Plessis licht No. io—•-Aanbevelingen (a), (b), (c)—van

het Rapport toe, en stelt daarna, ondersteund door den Oud. van Calitz
dorp, voor: ,,Ten einde die Algemene Sondagskool Kommissie in staat te
stel op ‘n meer doeltreffende wyse aan Art. 39 te voldoen word die H.E.
Sinode vriendelik gevra om sy goedkeuring te beg aan die aanbevelinge in
hierdie rapport vervat.”

De Assessor met den Actuarius beeft bet volgende Amendement
,,De behartiging van de belangen van onze Zondagscbolen blijve in banden
van eene Al~emeene Zondagschool Kommissie, die uitvoert wat haar opge
dragen is in Art. 39 van onze Kerkwet, met de opdracht om, wanneer
zij bet nodig oordeelt, de Zoridagschool Rommissie van de Gefedereerde
Kerken te raadplegen.”

De Actuarius heeft bet woord als het tijd is voor de pauze.

Telegrammen van Na de pauze worden telegrammen ontvangen van den Kerkeraad en
zegenwensch. de Zondagschool van Villiersdorp, en van Zendelingen in Nyasaland, de

vergadering de leiding en wijsheid van den Heer, en zegen bij de viering

van bet eeuwfeest, toebiddende.
De Assessor geeft zijn leed te kennen dat hij in de openingsrede den

naam van Ds. J. H. Krige, vroeger van Maraisburg, als Emeritus niet ge

Dood van kmndje noemd heeft. Bericbt wordt ontvangen van den dood van bet kindje van
van Eerw. Botha Eerw. Botha in de Soedan.
in de Soedan. De vergadering betuigt hare deelneming.
Afgevaardigden De afgevaardigde van de N.G. Kerk in den O.V. Staat, alsook die van

enTransvaaL de N. I-I. of G. Kerk in Transvaal, die geicomen zijn om de groete van de
Kerk door hen vertegenwoordigd, tot ons over te brengen, leveren hunne
geloofsbrieven in. Verwelkomd door den Moderator wordt bun de gelegen
heid gegeven de vergadering toe te spreken.
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De eerste spreker is Ds. J. F. Marais van Wepener, O.V. Staat. Hij~
acht het een groot voorrecht om de groete van de Vrijstaatsche Kerk tot in do O.V. Staat.

on~e Kerk over te brengen. De Kerk in de O.V.S. gevoelt zich steeds
naauw verbonden aan de Kerk in de Kaap Kolonie. Er is een drievoudige
snoer, die ons aan elkander hindt, één Theol. Kweekschool, één Kerkblad,
en de Raad der Kerken. Ret gaat de Kerk door hem vertegenwoordigd
goed het gaat daar alles kaim en stil toe. Hij vergelijkt haar bij het huis
gezin te Bethanië, waar er een kranke Lazarus, een dienende en onmisbare
Martha, en een aanbiddende Maria waren, en hij is blijde er te kunnen bij
voegen : ,,Wij hebben den 1-leere Jezus ook daar.”

Daarop dankt hij de vergadering voor de gelegenheid hem gegeven
de groete van zijne Kerk over te brengen, en wenscht haar geluk met
haar nieuwe Synodale Zaal en haar eeuwfeest, dat zi] over eenige dagen
hoopt te vieren.

Na hem spreekt Ds. J. M. Louw van Boksburg, Transvaal. Qok hij Afgevaardigde
van de N.G. of H.acht bet een voorrecht de groete zijner Kerk te kunnen overbrengen. ‘t Is Kerk in de Trans

immers een praktische wijze om den band onderling nauwer te halen, en vaal.

eene betere verstandhouding teweeg te brengen. ‘t Was hem aangenaam de
hartelijkheid van de broeders te ondervinden. Hij herinnert aan de ge
schiedenis van onze Kerk gedurende de afgeloopene honderd jaren,—hare
planting, uitbreiding, en vrucht. ‘t Was alles van den Heere geschied.”
Eindelijk wijst hij op de toekomst en de taak die nog vóór is. Hij verblijdt
zich over de goede verhouding, die er bestaat, en de. banden die ons aan
elkander binden, en reikt daarop, namens de Kerk in Transvaal, den
Moderator de broederhand.

Ds. G. j. Hugo neemt nu, namens de vergad~’ring, de groete in ont
vangst. Hij zegt, ‘t is ons aangenaam—een genot, de groete van de Kerk
in 0. V. Staat en Transvaal te ontvangen. ‘t Is de groete van onze eigene
menschen—ze zijn ons niet vreemd. WTij hebben bewijzen geleverd van
onze toegenegenheid en liefde. \Vij hebben met hlijdschap kennis genomcn
vait hun voorspoed. Wij hebben geluisterd naar hunne moeilijkheden.
De Heere zal leiden en wijsheid geven.

Daarop verzoekt hij de afgevaardigden onze groeten over te nemen
naar de Kerken die zij vertegenwoordigen.

De vergadering zingt daarop de afgevaardigde broeders toe Ps. 134,

‘t laatste vers.
Ds. G. J. Hugo doet nu bet voorstel in zake bet Broederlijk Onderhoud.

Hij stelt voor, gesecondeerd door Ds. G. j. Barnardt (Aberdeen): ,,Dat wij
op 5 November niet den ganschen dag, doch slechts den morgen aan de
Zending zullen wijden, en op 12 November geen Broederlijk Onderhoud
zullen hebben.”

Als Amendement stelt Ds. P. G. J. Meiring met Ds. G. D. du Toit
voor: ,,Dat wij bet Broederlijk Onderhoud op 5 November slechts in den
morgen, en op 12 November zoals aangekondigd zullen houden.”

De vergadering neemt bet amendement aan.
Hot Rapport ~an do Zondagscliool Kommissie is weer voor de Verga-Rapport van de

dering. Als Tweede Amendement stelt Dr. T. C. de Villiers met Ds. ~ Zondagschool

F. C. van Lingen voor: ,,De aanname van (a) en (c) onder Aanbevelingen Zoi~agschoo1

van de Synodale Zondagschool Kommissie, maar de verwerping van (b).” Unie en Zondag

Na discussie, waaraan deel genomen hebben de Assessor, Di. P. de5 ool-Sekietaiis.
Vaal, D. G. Malan, Dr. D. Snijman, Di. F. W. R. Gie, E. Dommisse, Dr.
M. J. van der Westhuizen, Dr. T. C. de Villiers en de Oudd. van Pearston,
‘Steynsburg en Maraisburg, gaat de vergadering tot stemmen over, met
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bet gèvolg dat bet voorstel en bet tweede ainendemçnt verworpen worden,
en bet eerste amendement aangenomen.

Hiermede is bet Koncept Reglement voor de Sticbting van éen Zon
• dagschool Unie en voor den Organiseerende Zondagscbool Sekretaris ver~

valien.
• Het Rapport wordt daarna met dank der Vergadering aangenomen.

Gj,~njq~rd4. Bp. 68.—Een reeb van gegradeerde Bijbelgescbiedenis boekjes in Afri
csma

• Ds. P. J. Perold licbt bet bier gevraagde toe, en stelt bet daarna voor,
• met weglating van de woordeq onder (3) van ,,of gefedereerde Kerke,” en

met de.woorden ,,onse Sondagskool Kommissie” in plaats van ,,die Modera
tuur of Raad der Kerke” onder (4. Dit wordt gesecondeerd door Ds.

• . A. J. Olivier.
• . Voor de vergadering komt de volgende Mode van Orde: ,,Het bescbrij

• vingspunt worde nan de Algemene Zondagscbool Kommissie verwezen
• voor overweging.”

• De Mode van• Orde wordt met groote meerderbeid van stemmen aan
genomen.

Hadboek voor a. Bp. 69—Handboek voor onze catecbisatie.—Dit wordt ingeleid door Ds.
eohmatis. P. J. Perold, die bet daarna, gesecondeerd door Ds. J. P. Mentz, voor

stelt.
Na discussie wordt en Mode van Orde ,,de vergadering gh tot stem-

• men over” aangenomen, en bet Bp. door de vergadering goedgekeurd met
.151 stemmen.tegen 110.

Afwezig zijn geweest Di. A. W. Eckbard, A. M. McGregor, D. J.
Gildenbuys, T. I. van Wijk, alien wegens krankbeid, en de Ouderlingen
van Garies, Clanwilliam en Oudtsboorn, laatstgenoemde Wee wegens
krankheid.

• De Kladnotulen worden ge1e~en, waarna bet dankgebed door den Oud.
van Petrusville gedaan worth.

Geresumeerd en onderteekend op beden den 2çisten Oktober, 1924.
H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. P. A. DE VILLIERS, Scriba.

• •• • TIENDE ZITTING.

Woensdag, ~ Qktober, 1924.

Na bet zingen van Gez. 107: 7, en gebed door den Oud. van Vredem.
• burg, worden do Notulen van de vorige zitting geresumeerd en onderteekend.

Verlof t€t ~. Ds. W. C. Malan vraagt verlof om en gescbreven protest tegen do
eobr.va1sreflE~ uitspraak der Synode in zake zijn appèl van do uitspraak van den RingDi. W. . ____• van Queenstown in te dienen.

• Dit wordt toegestaan.
Book veer eate- Ds. P. J. Perold stelt als onbestreden motie Voor: ,,Dat do uitvdering
cheti.oh 0 fl de 1’ van bet besluit oantrent bet boek voor catecbetiscb onderwijs door de
W13i. Synode aan den Raad der Kerken .zal .worden opgedragen.”

Dc motie wordt aangenomen.
• Bp. yo van bet Scbema is nu vóór de Vergadering.

~eea - rookie vie Ds. J. P. Naudé licbt bet toe, en stelt daarna, ondersteund door Ds.
P. X. Roome, voor: ,,Die Sinode dra dit op san die Sondagskool-Kom
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missie wat sal aangestel word orn drie opeenvolgende lesse-reekse vir Son.
dagskole op te stel met die oog op afsonderlike boekies later volgens die
reekse, ni. (r) vir kinders van 6 tot 9 jaar; (2) vir kinders van 9 tot 12 jaar;
(~) vir kinders van 12 tot 15 jaar hevattencle die hele Bybelse geskiedenis,
en opgestel met inagneming van die aard en bevattelikheid van die kind,
en wat geleentheid bied vir genoegsame repetiesie van die lesse vir elke
reeks, om die kind daarvan meester te laat word. Vir Bybeltekste en
gesangverse moet soveel rnoontlik hoofstukke of ‘n aantal verse in volgorde
uit ‘n hoofstuk, en vir psalms en gesange uit elkeen, soveel moontlik, meer
dan een vers.”

Ret volgende amendement wordt door Di. M. i\’l. du Toit en P. j.
de Vaal ingediend: ,,Beschrijvingspunt 70 worcie naar de Synodale Zon
dagschool Kommissie ter overweging verwezen.”

Aan de discussie nemen deel Di. J. G. Steytler, P. J. de Vaal en W.

J. Naudé, waarna het amendement hesluit der Vergadering wordt.
Ret Rapport van de Kommissie over Artt. 233, 235 en 236 in zakeT0e~tm~ksamen

Toelatings Examen wordt gelezen.
Wij bevelen aan dat Art. 233, 235 en

236 als voigli lezen :—

ii. Standaard IX gepasserd te heb
ben (indien hij geen Primaire
Lager Onderwij zers, of Matricu
latie of School Einde Eksamen
afgeiegd heeft).

Art. 235. Ret Eksamen, wordt afge
nomen in de volgende vakken

Nederlandscli en Afrjkaansch.
Engelsch.
Algemeene en Gewij de Geschiedenis.
G-rieksch.
Schoolbestuur.

Art. 236. Ecu Candjdaat wordt vrij—
gesteld van eenig vale waa.rin hij mocht
geslaagd zijn bij het Primaire Lager On
derwijzers, ‘t Matriculatie of ‘t School
Einde Eisanien.

J. RABIE.
E. DOMMISSE.
J. F. BO’PRA.
J. G. STEYTLER.
A. J. ~TAN WIJK.

Artt. 233 en 235 worden dadelijk goedgekeurd.
Art. 236 wordt goedgekeurd met bijvoeging van ,,behalve in Neder

landsch en Afrikaansch” na de woorden ,,eenig yak.’’
Ret Rapport in zake de verdeeling van den Ring van Queenstown Verdeeling v a

wordt gelezen en aangenomen. den Ring van
Queenstown.Tarkastad, Korngha, Cathcart, Oost-Lon

den, Umtata, Kingwilliamstown en
Peddle.

Die nuwe Ring sal genoem word: Ring
van Dordrecht.

(3) Die Ring van Dordrecht sal bestaa.n
uit die gemeentes van Dordrecht, Indwe,
Duplessis, Elliot, Ugie, Maclear, cedar
yule en Koistad.

J. C. flU PLESSIS.
PR. J. flU PLESSIS.
J. P. KRIEL, Scriba.

Ring van Queenstown.
Kaapstad,

21 Oct. 1924.

Art. 233. Die dezei graad niet ver
kregea hebben, en begeren tot Zendelin
gen. de.r N.G. Kerk toegelaten te worden,
zullen, em tot het Zending Instituut te
worden toegelaten, aan de Kommissie
voor bet Toelatings Eksamei moeten
overleggen:

(a) Bewijs van lidrnaatschap van de
N.G. Kerk.

(b) Certifikaat van goed zedelijk ge
drag en godsvrucht, door dcii
piaatselijken leeraar te worden ge
geven.

(c) Certifikaat gegeven door den Prin
cipaal van de Inrichting waar liij
heeft gestudeerd van

i. goed gedrag;

AAN DIE R. EERW. MODERATOR.

Hoog Eerw. Heer,
In. sake die beskrywingspunt in ver

band met die verdeliny van die i?iiip van
Quceristown, wens die betrokke Rings
kommissies die verdeling as voig ann te
beveel

(1) Die Ring, van Qucenstown word in
twee Hinge verdeel, en van die Hinge
van Burgersdorp cii Albanie word die
gerneentes Dordrecht en Peddie respek
tieflik aan die nuwe Ringe gevoeg.

(2) Die Ring van Queenstown sal be
staan uit die gemeentes van Queenstown,
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De Ringen Du
toitspan en War
renton.

Moeilikheden
Gwelo.

Di. P. de W. Eksteen en j. S. Drever stellen verder voor ,,Aange
sien die lecle van die twee Ringe Dutoitspan en \Varrenton die behoefte
gevoel om die helange van hui gerneentelecle heter te behartig deur ‘n meer
passende indeling van die gemeentes, so besluit die H.E. Sinode die tans
bestaande Ringe as voig te verander :—Die Ring van Dz~toitspan sal
bestaan uit die gerneentes Kimberlev, Dutoitspan, W~arrenton, Vryburg,
Mafeking, Stella, I3arklv ; en die ander Ring met die naam van die Ring
van Gr~quastad sal bestaan uit die gmeentes Klein Boetsap, Griquastad,
Douglas, Danielskuil, Duplooysberg, Kuruman, Deben, Olifantshoek.’’

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde verdeeling.
Daarop wordt sanctie aan al de nieuwe Ringen gegeven orn bijeen te

komen ten eincle ambtenaren te kiezen, en consulentschappen te regelen.
te Ret Rapport van de Kommissie in zake rnoeilijkheden te Gwelo,

Rhodesia (zie Bp. 45 van het Schema), wordt gelezen.

RAPPORT
Van Kommiss~e oor Punt 45 Skerna van Werksaamhede re Stigting der

Ned. Hera Gemeente te Gwe~O.

Die Hoog Eerw. Moderator,
Sinode van die Ned. Geref. Kerk.

Hoog Eerw. Hear,

U Kommissie bet punt 45 in ernstige
oorweging geneem, die nodige dokumente
ingesiell en getuie ondervra. Ons bevin
dinge is as volg :—

(1) Dat die werksaamheid van die Ned.
Herv. Kerk van die Transvaal in S.
Rhodesië begin is nie nit ‘n behoefte aaai
kerkelik verband van Hervormde lede
met die Hervormde Ken nie.

(2) Dat die werksaamheid wel ontstaan
is van wee die ontevredenheid van édn
Ouderling van die Ned. Geref. gemeente,
Gwela, aa agestel deur die Ringskommissie
by die stigting van die gemeente Gweio,
mann nie herkies nie na ‘n dienstyd van
twee jane, bet by s’n lidmaatskap in die
Ned. Geref. Kerk bedank en is by te
week gegaan om endere lade van die Kerk
afvallig te maak, deur misrepresentasies
omtsent die Ned. Geref. Kerk te maak
en beloftes aan hierciie en daardie per
sone to maa,k am hnlle Kerkeiaadslede
te maak by die nuwe gemeente.

(3) Dat die Ned. Herv. Kerk van die
Transvaai deur bierdie ontevredeiio ax
ouderling van die Ned. Geref. Kerk nit
genooi is om week in S. Riiodesië te begin.

(4) Dat Ds. Ennis van die Hervormde
Kerk cleur sn Sinodaie Kommissie offi
sieel afgevaardig is om naar S. Rhodesië
to gaan op hierdie uitnodiging.

(5) Dat hy lede van die Hervormde
Kerk besoek bet, ens., hot ens niks teen
nie, mane ~ve1 teen sn standpunt dat ook
die lede van die Ned. Geref. Kerk die

vryheid van keuse moes gelant word tus
sen die Ned. Geref. en die Ned. Herv.
Kerk, en in hierdie gees oak deur besoeke
ge brag 11 et om lede van ons Kerk afvallig
te maak; dat by die kinders van lede van
ens Keik gedoop en aangeneem het cii
dat by ann ons gemeentelede die Avonid
maal bedien bet.

(6) Dat die ledelys wat aan Ds. Ennis
oorhandig is die name bevat van ‘n heel
aantal persona wat nag nooit aan die
Heiv. Kerk baboon hot nie, van persone
iiamelik uit die Kaap-Provinsie afkom
stig, wane dane g’n Rervasmde Kerk
bestaan nie, en uit die O.V.S. en. die
Verenigde Kerk van die Transvaai.

(7) U Kommissie beveel dus ann dat
bierdie bevindingo in ‘n broederlik skrywe
year die aandag van die bevaegde anton
teite van die Ned. Herv. Kerk sal gebring
word deur die Moderatuur, en met die
oog op samewerking tussen die Ned.
Geref. en die Ned. Herv. Kerk, voarts
in aanmerking nemende die klein getal
Afrikauers in S. Rhodesië en die beboefte
mu ‘n vereuigde front be toan teenoon so
baja andere kerke en sektes in Rhodesib
wat saek am ons manse tat hulle to trek,
dat die Ned. Herv. Kerk gevra sal word
nie in die gees van proseliete-makery
vaort fe gaan. nie.

Ons hat die eer te wees,
die lede van die Kommissie:

P. J. PEROLD.
T. C. B. VLOK.
H. H. BARRISH.

Kaapstad,
28 Oktaber 1924.

Na korte discussie wordt hesloten de aanbeveling onder (~j) van het
Rapport aan te nemen.
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Het , ,RAPPORT VAN DIE SINOD ALE QPVOEDINGS-KOM- Opvoeding.
M1SSIE ‘‘ komt ter tafel.

Ret wordt toegelicht door Di. D. Wilcocks, F. Dommisse en J. R.
Alhertijn.

I. Uitvoe’ring van Sinodale Besluite. Sentralisasie vail

2. Meer sentralisasie van skole. Skole.

Ds. F. Dommisse met Ds. D. Wiicocks stelt voor :—,,Die Sinode is
van gevoelens, dat een aanvang moet gemaak word met die voorbereidende
werk om die yolk vir die nut van sentralisasie op te voed, dat die tyd aan
gebreek is om die opvoeding op die plattelancl op ‘n doeltreffender basis
te plaas, en dat ‘n begin moet gemaak word met die stigting van sentrale
skole op geskikte rnidclelpunte, die sluiting van die skole binne ‘n ses of
ag myl radius daarvandaan, die aanry van die kinders daarheen, en op die
manier brandpunte van kultuur te skep.’’

Dit wordt door de Vergadering aangenomen.
Ook het volgende voorstel, door Di. P. J. Perolci en F. B. Odendal,

draagt de goecikeuring der Vergadering weg :—-,,De Synode besluite dat
waar bet onmogelik is op bet platteland wegens de dunleid van de bevolking
twee onderwijzers scholen te stichten, kinders aldaar door heurzen in staat
zullen gesteld worden na Standaard V, zulke scholen te bezoeken.”

4. (a) Onderwijs in godsdienstige en zedelijke vakken. Onderwij s in
Ret wordt aan Di. D. Wilcocks en F. Dommisse opgedragen na de

pauze met een voorstel in verhand met wat bier genoemd wordt, vóór de
Vergadering te komen.

~. (h) Godsdienst onderwijs. Qodsdienst
Ds. S. F. Feneysey met Ds. A. M. de V. Esrerbuizen stelt bier voor : onderwijs.

,,Dat onderwysers wat tot ander kerke behoor, en nog meer die van die
N.G. Kerk self, as publieke amptenare en in belang van die opvoeding
op Sondae alles moontlik sal doen om deur bulle voorbeeld nie die werk
van die N.G. Kerkraad te bemoeilik nie.’’

Dit voorstel wordt verworpen.

~. Parallel skole in engelssprekende sentr~i..—Deze zaak is nog vódr de Parallel - skole in
Vergadering als bet tijd is voor dc pauze. Engelssprekende

Na de pauze wordt gelezen ‘n uitnoodiging van den Burgemeester van
Kaapstad tot een Receptie in de Stadzaal op Dinsciag, iT November, eerstk.

Besloten deze uitnoodiging aan te nemen.
Vooraf wordt nog voorgesteld en goedgekeurd, dat de verandering in Verandering in

verhand met bet Admissie Eksamen tot bet Zending Instituut eerst in~
zal worden toegepast. van toepassing.

Ook wordt gelezen bet antwoord van Prof. de Vos op een telegram Prof. de Vos.

van gelukwenscbing met zijn verjaardag hem beden morgen door de Ver
gadering toegezonden.

Naar aanleiding van bet ,,Rap port van die Sinodale Opvoeding-Kom
miss•ie” vóór de Vergadering, worden de volgende voorstellen ingediend :—

(a) Door Di. W. 1. Theron en C. H. Stulting :—,,Daar dit blvk datToepassing van

die Taalordonnansie nie oral in die publieke skole konsekwent en op ‘a ~e ~
hillike manier toegepas word nie, dring die Sinode by die Departement van seholen.

Onderwvs daarop aan om toe te sien dat dit geskied.’’
(b) Door Di. P. J. Perold en J. P. Wolhuter :—,,De Synode erkenneMoe~lertaal ala

anclermaal moedertaal medium als ‘n gezonde, opvoedkundige heginsel, en medium.

verlangt dat bet Departement cut mogelik zal maken om overal konsekwent
doorgevoerci te worden ; maar opclat dit heginsel op ekonomies gebied niet



42

nadeelig werken zal, vooral zoover bet het afrikaansch-sprekend kind
betreft, dat vaak naar engelsch-sprekende centrums verhuist, terwiji bet
omgekeerde zelden met engelscb-sprekende kinders bet geval is, spreekt de
Synode dit als baar gevoelen uit, dat in zooverre bet ten minste taalkennis
geldt, bij bet kiassificeeren in de standaards, de vertikale kiassifikatie zal
gevolgd worden.”

De Vergadering neemt bet eerste voorstel aan en verwerpt bet tweede.
Sedelik onderwys Naar aanleiding van paragraaf 4 (a) dienen Di. D. Wilcocks en E.
op die skole. Dommisse nu bet volgende voorstel in :~,,Die Sinode spreek sy waardering

uit vir wat die Departement van Opvoeding, en by name die S.G.O., voor
lopig gedaan bet in die rigting van sedelik onderwys op die skool, ook vir
die huip deur Prof. Brümmer bierin gegee. Die saak is egter van so groot
belang, dat die Sinode by die Departement aandring nog meer aandag te
gee aan die onderwys van gesonde cbristelik sedelike beginsels en karakter
vorming op onse skole.”

De Vergadering neemt dit voorstel aan.
Sainewerking met II. Samewe’rking met die A igem en e Armso rg-Kommissie.
die Aig. Armsorg 2. In verband hiermede wordt genornen No. 3 van bet Rapport van

ommissie. de Armenzorg Kommissie—opheffing van kinders—~-, alsook Bp. 74.

Ds. D. P. van Huyssteen, ondersteund door Ds. J. R. Alhertijn, dient
bier het volgende voorstel in :—,,Die Sinode is daarvan oortuig dat die
kerklike koshuise geblyk bet ‘n uitstekend middel te wees om die arm kind
binne die bereik van deeglike opvoeding te bring.

,,En die Sinode spreek sy hoe waardering uit sowel aan die Prowinsiale
Administrasie as aan al die Kerkrade en die A.C.V.V. wat sodanige stigting
moontlik gemaak bet, maar dit word seer diep gevoel, dat die hele stelsel
tog onvolmaak bly tot en aleer voldoende voorsiening gemaak is vir Land
boukundige en Industriële vakopleiding, en vir Intelligensie-toetse. Ook
word ‘n seker mate van onrus verwek deur die herhaalde vermindering van
die onderhoudstoelae; en die propaganda by somrnige urn die koshuise van
die dorpe te verwyder.

,,Met die oog op genoernde sake besluit die Sinode om die Algemene
Armsorg-Kommissie en die Opvoedings-Kommissie as ‘a deputasie te
henoem om die volgende dringende sake your die aandag van Sy Edele
die Administrateur te bring, tydens die sitting van die Sinode :—(i) Die
verhoging van die onderhoudstoelae tot C’S; (2) geen verplasing van die
koshuise van die dorpe naar die platteland; (~) voldoende landhoukundige
en industriële vakopleiding; (~) kursusse vir huisvaders en -moeders he
hoort vasgestel te word; (5) die heperking van die getalle heboort afgeneern
te word.”

Na breedvoerige discussie neemt de Vergadering dit voorstel nan.
De Vergadering hecht ook bare goedkeuring aan bet volgende voor

stel, ingediend door Di. D. J. Pienaar en D. P. van Huyssteen :—,,In de
hand van de Kommissie voor Arrnenzorg en de Synodale Opvoedings
Kommissie worde gesteld bet verzoek der Svnode, dat klausule 120 der
Konsolideerende Onderwijs Ordonnantie van No. 5, 1921, in de Provincjale
Koerant zal worden geproclarneerd.”

III. Samenwerking met de Zuid Afrikaanse Onderwijze’ys Unie.
Waardering van Ingeleid door Ds. D. ~Vi1cocks, stelt bij daarna met Ds. E. Domrnjsse
di e waardevo1~e voor :—,,Die Sinode rig een skrvwe ann die S.A.O.U. uitsprekende sv
dienste van die . . . . . -

s.A.o.TJ. waardering vir die waardevolle dienste van die vereniging ann die saak van
opvoeding in die algemeen reeds sovele jare hewese, en vir die huip aan
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die Sinodale Komrnissie betoon in die volvoering van die taak, wat aan
haa.r was opgedra.’’

Dit wordt met acciamatie nangenomen.
IV. Konferenties. Intelligensietoetse.

4. Ds. E. Dommisse licht toe wat bier voorkomt. Daarop stelt Ds.
J. R. Alberti]n met Ds. D. \Vilcocks voor :—,,Die Sinode vestig die aan
dag van die onderwys outoriteite op die dringende hehoefte aan intelligensie
toetse, nie alleen vir swaksinnige en agterlike kinders nie, maar vir al ons
skoolkinders, om hulle also te help in die keuse van hul lewenswerk. Die
Sinode meen, dat vakmanne op hierdie gebied meer offisiële aanmoedigings
moet ontvang om degelike proefnemings te doen.”

De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.

V. Regerings Ralporte. Die Supt. Gen.

Toegelicht door Ds. J. R. Alhertijn stelt hi], gesekondeerd door~
D. Wilcocks, naar aanleiding van No. i voor :—,,Die Sinode spreek sy ste in belang vandie landelike op
hoe waardering uit van die waardevolle dienste van ons Superintendent- voeding.

Generaal van Onderwys, Dr. WI. J. Viljoen, in belang van ons landelike
opvoeding. Sy ]ongste reeks van voorlesings daaroor en sy daaropvolgendc
toesprake in verskillende dele van die provinsie bet die belangstellende
aandag van Volk en Kerk getrek, en die hoop op ‘n heter clag vir ons
landelike bevolking aanmerklik versterk.”

Dit wordt met acciarnatie aangenomen.
VI. Algernene aanbevelings.
Toegelicht door Ds. E. Dommisse stelt hi] met Ds. D. \‘Vilcocks voor,

dat No. 3 zal worden aangenornen, hetgeen geschiedt.
No. i wordt door Ds. j. R. Alhertijn toegelicht, die daarna met Ds.

D~ \Vilcocks voorstelt :—,,Die Sinode wens die aandag van die Regering
daarbij te bepaal dat in sy opienie die tyd aangehreek is, dat ons onderwys- Ondersoek v a n

steisel, en by name ons landelike onderwvs ‘n ondersoek moet ondergaan, ons landelik onderwys—-—’n lande.~
urn te bepaal in hoever cut op streng wetenskaplike grondslag rus. Die like opvoedkun

Sinode meen, dat hiertoe noclig is, dat ‘n lanclelike opvoedkundige opmeting dige opmeting.

sal geskied. Sodanige opmeting moet inhou—-eensdeels ‘n ondersoek na
die landhoukundige eienaardighede en moontlikhede van die verskillende
dele van ons land, en andersdeels ‘n ondersoek na die sosiale omstandighede
en lewenswyse van ons yolk. Op die bevindinge van sodanige opmeting
moet die rigting van ons onderwvs vir die toekoms hepaal word.”

Dit wordt aangenomen.
2. Ds. D. Wilcocks geeft bier toelichting, waarna hi] voorstelt Koordinasie van

,,Die Sinode is van oordeel dat die tvd aangehreek is, die verskillende ~ ~
opvoedkundige werksaarnhede van die Unie-Regerings Departemente en w~er k s aamhede

Prowinsiale Rade in hehoorlike koordinasie te bring, en hesluit die Regering ~

te versoek die aanstel1in~ van een Onderwvs-Raad, soos aan die hand teniente en Prowinsiale Rade.
gegee in die twede rapport van die Kommissie op die ,Administrasie van
Onderwys’ in ernstige en gunstige oorweging te neem.”

Dit wordt geeecondeerd door Ds. F. Domniisse en door de Vergadering
ann genomen. /

VII. Finctnsieel.
2. Dit ~y~rdt naar de Fonds Kommissie verwezen.
Nadat dç~ verschillende afdeelingen alzoo op breedvoerige wi]ze bespro

ken is gew~cden, wordt het Rapport met dank voor de degelijke wi]ze
waarop de ~1-~ommissie haar werk heeft verricht, door de Vergadering staande
aangenon~en.



44

Fen voorstel door Di. M. Jooste en A. B. Cilliers ingediend van den
Toenemende nei- vol~enden inhoud :—,,De Svnode is ernstig bezorgd over de steeds toe
ging tot de secu~
larisatie van ~ nemende neiging tot de secularisatie van onderwijs, en draagt bet aan de
derwijs. Synodale Opvoedings-Kommissie op om dit feit voor de aandacbt van bet

Opvoedings-Departement te brengen,” worth ook aangenornen.
Rapport over do Aan de orde is bet Finaal Rapport over de Normaal School, Kaapstad.
Normaal School. Toegeiicht door den Actuarius, spreekt de Oud. van Fransch Hoek,

ais oud-leerling van die Inrichting, over wat de Normaal School voor ons
land en yolk beteekend heeft, en wat men vandaag nog aan haar bestaan
te danken heeft.

De Oud. van de Paarl, ‘n ander oud-leerling, vereenigt zich met wat
door den Oud. van Fransch Hoek gezegd is.

Ernstige krank- Gedurende deze zitting verneemt de Vergadering met leeclwezen van

~Be. de ernstige krankheid van Ds. Hammersma van de Gereformeerde Kerk,
en besluit ‘n telegram van deelneming te zenden.

Afwezig zijn geweest Di. A. W. Eckhard, T. I. van Wijk, en de
Oudd. van Clanwilliam, Garies, Riebeek West, Oudtshoorn, aismede de
2de van Kaapstad, alien wegens krankheicl.

De Kladnotulen worden als gelezen beschouwd, en bet dankgehed
door Ds. J. A. van der Merwe gedaan.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 3osten Oktober, T924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.

J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE V1LLIERS, Scriba Synodi.

ELFDE ZITTING.

Donderdag, ~o Oktober, 1924.

De Moderator laat zingen Ps. 138: i, waarna de Oud. van Strijdenburg
in bet gebed voorgaat.

Dc Notulen van de vorige zitting worden geresumeerd en onderteekend.
De Oud. van Fransch Hoek, namens de oud-studenten, stelt ais onbe~

streden motie voor de betuiging van dank en waardeering aan de curatoren
van de Normaal School voor hun getrouwe diensten.

De Vergadering neemt deze motie aan, terwiji al de oud-studenten van
de Normaal School opstaan.

Besloten wordt, dat bet Broeclerlijk Onderhoud op 5 November over
de Zending in den avond van dien dag zal worclen voortgezet.

Ds. M. Jooste met Ds. M. Smuts dient de voigende onbestreden motie
in :—,,De Synode neernt met leedwezen kennis van den voorgenomen voet
baiweclstrijd tusscben Zuid Afrika en Holland op eerstkomenden Zondag,
en wenscht ernstig protest daartegen aan te teekenen hij de hevoegde autori
teiten.’’

De motie wordt met eenparige stemmen aangenomen.
Ongewenste kom- I3p. 71 is nu aan de orde.
petiesie van sala- Op voorstel van den Oud. van l3urgersdorp met Ds. D. P. jvan Huvs~
risse vir onder—
wysers tussen •die steen besluit de Vergadering bet aan te nemen.
aparte provinsies.

I
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Bp. 72. Ds. W. j. Nauclé licht bet toe en stelt daarna, ondersteund~° govaren vansterken drank op
door Ds: J. J. Wasserfall voor, dat bet zal worden aangenomefl. genomen inschool

curriculum.
Na discussie dient de Seriha de volgende motie van orde in :—,,Dat

Bp. 72 oversta totdat de andere Bpp. op dc drankkwestie betrekking heb
bende, later behandeld zullen worden.

Gesecondeer door Ds. j. G. Olivier, wordt deze motie aangenornen
met 190 stemmen tegen 115.

Bp. ~ Toezicht over de opleiding van onderwijzers(essen) in oplei-Toezicht. over do
opleiding van on

dingscholen. derwijzors in op

Ds. j. P. van Huyssteen met Ds. \V. C. Malan stelt voor, dat wat 1~j~~1eidingscholen.

gevraagd wordt door de Vergaclering zal worcien goedgekeurd~

Onder de discussie worden de volgende arnendementen ingediend :—

(a) Van Di. C. F. Mijnhardt en Dr. D. Snijrnan :—~,,Bp. 73 worde
veranderd orn te lezen ,narnl. danspartye en kaartspel’ in plaats van ,soos
danspartye, ens.’

(b) Door Dr. H~. A. Lamprecht en Ds. G. J. Hugo :—,,De Synode
neemt Bp. 73 aan, en verWijSt dit voor verdere behandeling naar de Korn
missie voor Onderwijs.’’

De Vergadering vereenigt zich met het tweede amendement.

Ook bet volgende voorstel, ingediend door Di. T. F. Naudé en D. G. Vryheid aanouers
om hul kinders to

Malan, wordt door de Vergadering aangenomen :—,,Die Sinode dring ann stuur na watter
opleidingskooiby die Prowinsiale Administrasie orn ouers vry te laat kies na watter hulle verkies.

opleidingskool hul ho] kinders wil stuur.’’

Bpp. 75, 76. Opleiding van hehoeftige jongelieden uit Rhodesia in Opleiding van be
hoeftige jongeliede inciustrieele inrichtingen in de Kaap Provincie. den uit Rliodesië.

Ingeleid door Ds. j. N. Geldenhuvs steit hij daarna voor :—,,Hierdic
Vergadering dra dit aan die Sinodale Opvoedings-Kornmissie op om met
die Regering van Suid- en Noord-Rhodesië te onderhandel ten einde te
~erkry, dat toelae sal gegee word vir kinders van Rhodesië om industriële Industriële oplei

opleiding in die Tjnie te ontvang.’’ ding vir kindersvan Riiodesië.
Dit wordt gesecondeercl door Ds. 1—I. R. Barrish, en door de Verga

dering aangenomen.

Verder steit Ds. D. du P. Stevn met den Cud. van Indwe voor :—-

,,Die H.E. Sinode dra dit aan die Ring van Bulawavo op om die nodige
stappe te doen, in oorleg met die Regering van Rhodesië tot die oprigtin~
van een industriëie skool in daardie ringsresort.’’

Ds. F. H. Badenhorst met den Assessor heeft bet volgende amende
ment :—,,Dit word nan die Sinodale Opvoedings-Kommissie opgedra oni
met die hetrokke outoritejte in Rhodesië en in die Unie te onderhandel in
sake voorsiening vir die industriële opleiding van huipbehoewende jonge
linge in Rhodesië.”

Ret amendement wordt hesluit der Vergadering.

De Moderator kondigt nu ann, dat de Moderatuur besloten heeft kon- Konvenors der

veners te benoernen voor de verschillende permanente Kommissiën. Daa~P11~hi~nte Kom
missibn.

de zaakgelastigde op de samenstelling van die Kommissiën wacht, geeft
hij aan de hand, dat de Vergadering overgaan zal tot de behandeling van
bet Rapport van de Aigemeene Armenzorg Kommissie, waarin aanheveling
gedaan wordt van ‘n verandering in die samenstelling van genoemde Kom
missie.
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Vóór de Vergadering komt dus het

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE VIR DIE ALGEMENE
ARMESORG.

No. 2. Totale ophrengst van fonds ten behoeve van arme kinderen.
Dank aan die go- Ds. J. C. Truter met den Oud. van Montagu stelt your :—,,Die byeen—

~ ~ ~ bring van die aansienlike som van ~52, 190 vir griepwese en verwaarloosde
£52,190 vir griep- kinders is ‘n saak van groot blvdskap, en die Sinode verseker die ver
wese en verwaar
loosde kinders. skillende gemeentes van die Kerk, wat so spontaan aan die oproep van die

Kommissie vir die Aig. Armesorg gehoor gegee het, van sy opregte dank
en waardering.”

Dit wordt met acciamatie aangenomen.
Parr. (a) tot (g) wordt door Ds. C. \V. Albeit toegeiicht, die daarop

Dank aafl go- voorstelt :—,,Met inni~e dankhaarheid neem die Sinode ken nis van wat
meentes vir be
staande inrigtings in die laaste jare gedaan is vir die verwaarioosde en verweesde kinders van

ons yolk, en spreek sy grote waardering uit, veral jegens die betrokkene
ders. gemeentes, waar al die bestaande inrigtings uitgehrei en nuwe opgerig is.”

Gesecondeerd door Ds. D. J. Pienaar neemt de Vergadering het voorstel
met acciamatie aan.

Die Haarhof Par. (Ic) van No. 2. Die Haarhoff Landhouskool.
Landbou Skool.

Foegelicht door Ds. D. P. van Huyssteen wordt het volgende voorstel
daarop door hem ingediend :—,,(a) Die Sinode keur die stigting van die
Haarhoff landbouskool, Robertson, goed, waar arme jongelinge ‘n prak
tiese opleiding in die boerdery ontvang, en dring by die Prowinsiale
Administrasie aan op die voile ondersteuning, waarop die Inrigting reg bet
volgens die Konsoliderende Onderwvs-Orclonnansie. (h) Voorts betuig
die Sinode sy hartlike dank ann die weduwee lVIev. Danie Haarhoff vir haar
warme belangstelling in die werk van die Kerk ten opsigte van die opheffing
van ons arme, en vir die guihartige hernaking van £Io,ooo ten behoewe van
landbou-onderwys vir ons arme jongelinge. Die Sinode wens haar Gods
rykste seen toe.”

Door Ds. W. j. Theron ondersteund, wordt bet voorstel door de Ver—
gadering goedgekeurd.

Opheffing van Nos. 3 en 4. Opheffing van kinders.
kinders.

Na toelichting door Ds. A. D. Luckhoff stelt Ds. D. P. van Huyssteen
met den Actuarius voor :—,,Die Sinode is diep onder indruk van die
grote betekenis van die Kinderheskermings Akte in die bestryding van
die arme bianke vraagstuk, en is dankbaar vir die wysiging wat in 1924

aangebring is. Predikante word aangespoor om toe ~e sien, dat voile
gebruik gemaak word van die voorsiening in genoernde Akte vir moeder
toelae.”

Het voorstel wordt na korte discussie aangenomen.
Tlmtata en Ugie. No. 3, (a) en (h). Urntata en Ugie.

Het volgende voorstel ingediend door Di. G. J. 1-lugo en D. du P.
Steyn :—,,Na aanleiding van wat meegedeel word onder No. 3, (a) en (b),
besluit die Vergadering om sy waardering uit te spreek oor die werk van
Di. D. P. van Huyssteen en M. T. R. Smit,” draagt de goedkeuring der
Vergadering weg.

Konferensie in No. 2 (n). Konferensie in verband met die redding van kinders.
verband met die
redding van kin- Naar aanleiding hiervan stelt Ds. I). P. van Huvssteen met den Asses
ders. sor voor :—-,,Met hoe waardering neem die Sinode kennis van die belangrik

werk van die staat, ten opsigte van die redding en opheffing van kinders,
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en ten beboewe van swaksinniges. Samewerking van Staat en Kerk op
hierdie gebied is ‘n volstrekte noodsaaklikheid, en daarom is die Sinode
bly oor die hestaande goeie verhouding onderling, en wil by elke nuwe
poging in hierdie rigting ten sterkste aanrnoedig.”

Ret voorstel wordt door de Vergadering aangenomen.
Tegen bet einde van de morgenzitting heeft de Vergadering in haar~d~’0ster

midden Sir George Foster, een van de booge gasten van de Regeering in
verhand met de Parlementaire Associatie, thans in ons land. Hi] wordt
door den Moderator verwelkornd.

In ‘n korte toespraak deelt hi] het een en ander mede van christeli]k
werk door hem in Kanada gedaan, en geeft eindeli]k zijne waardeering te
kennen van bet onverwachte genot deze Vergadering te kunnen ontmoeten
en toespreken.

Na de pauze is aan de orde
No. 3 (c). Moffat Instituut, Kuruman. Moffat-instituut te

Ds. D. P. van Huyssteen met Ds. P. Eksteen stelt bier voor :_,,MetTn1m~
dankbaarheid neém die Sinode kennis van die groot sukses van die Moffat
Instituut, Kuruman, waar ‘n groot aantal arme kinders opgelei word. Die
S.G. van Onderwys word gevra om die inrigting te besoek, en die nodige
rnaatreëls te neem met die oog op die regmatige ontwikkeling van die Inrig
ting, insonderheid op die gebied van landbou.”

De Vergadering neemt bet voorstel aan.
No. 3 (d). Namaqualand. Namaqiialand.

Ret volgende voorstel, door Ds. D. P. van Huyssteen met Ds. P. A.
Aiheit ingediend, wordt met acclamatie aangenomen :—-,,Die Sinode betuig Dank aan den

sy opregte dank aan Sy Edele die Administrateur vir die buitengewone~mist~’at~1~
aandag wat by gedurende die laaste jare aan Namaqualand verleen bet, en
vir die ruime steun van byna £30,000 ~vat by aan die Kommissie vir Alge
mene Armesorg en die Kerkraad van Namaqualand gegee bet vir die
oprigting van koshuise vir ons behoeftige kinders.”

No. 8. Le—Chasseur—Uitspan. Le~ Chasseur-Uit

Ds. G. j. Hugo met Ds. D. du P. Stevn dient bet volgende voorstei~~
in :—,,Die saak tussen die Aig. Arrnesorg-Kommissie en Mnr, D. de Wet
in sake Le-Chasseur-Uitspan word verwvs na een kommissie vir ondersoek
en• rapport aan hierdie Vergadering.”

Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Tot Kommissie worden henoemd :—-De Predikanten van Richmond,

Kimberley, I-Ieidelberg, en de Oudd. van Barrvdale, Somerset Oost en
Paarl.

No. ~. Swakkere gemeentes. Swakkere gerneen

Voorgesteld door Ds. C. C. Nepgen met Ds. A. C. Stegmann :_,,Die~~kE~
Sinode spreek sy waardering uit van die werk van die ,Kommissie’
behoewe van sekere swakkere gemeentes van die Kerk, soos Umtata, Umtali,
Mafeking. Port Elizabeth en andere.”

Dit wordt aangenomen.
No. 7. Industriële skole. Industriële Skole.

Op voorstel van Ds. P. J. Perold met Ds. j. C. Truter hesluit de Ver
gadering als volgt :—,,Die Sinode dra dit aan die Kommissies vir die
Opvoeding en Aig. Armesorg op om representasies by die bevoe~de outori
teite te maak met referte tot meer fasiliteite op die gebied van tegniese
onderwys vir kinders van die arme. Verder word genoemde Kommissies
opgedra alles moontlik te doen vir die stigting van Kerklike hostels in
industriële sentrums ten behoewe van sulke kinders.”
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No. Io, par. 3. Kragtiger optree van Staats- sowel as Kerkweë in
sake verarming en agteruitgang in die landhou.

De voigende voorstellen worden ingediend en door de Vergadering
aangenomen :—-

i. Door Ds. C. MT. Albeit en Dr. H. A. Larnprecht :—,,Die Sinode
waardeer wat die Regering gedaan bet in die gewvsigde wet van die Land
nedersettings—Akte, waarcleur Proefkoionies in die lewe geroep is; maar
dring ook by die Regering sterk nan op ‘n verder xvysiging van dieselfde
Akte, waardeur ook werkkolonies tot stand kan korn, waardeur, onder toesig
en tug, meer dan een arme blanke tot ‘n nuttige burger van die Staat herstel
sal word.”

Centraal Arbeids- 2. Door den Actuarius met Ds. S. P. Fouché :—,,Ten einde werk
bureau. verschaffers en werkzoekers in verhand met elkaar te hrengen en aizoo velen,

die buiten werk zijn, aan betrekkingen te helpen, drage de Synode bet aan
de Kommissie voor Aigemeene Armenzorg op, om in verhand met hare
werkzaamheden een Centraal Arbeidshureau te stichten.’’

G-erneentelike 3. Door Di. E. Dommisse en H. J. Pienaar :—,,Die Sinode is oortuig
Konferensies m dat die Rinos_ en Gemeentelike Konferensies een effektiewe middel is om
verb and met
Armesorg.. kennis aangaande die armbianke-vraagstuk te versprei, en belangstelling

by gerneentes en lede van die Kerk op te wek, en xvii die hou van suike
konferensies dringend aanbeveel .“

No. 12. Fondse.
Ds. R. D. McDonald met Ds. M. M. do Toit dient bet voigende voor

stel in : ,,Die Sinode waardeer groteiiks wat deur die versicillende gemeentes
gedaan is in belang van die armesorg, en dring andermaal ernstig aan by
elke gemeente om een jaarhkse bydrae in die kas van die Algemene Arme
sorg te stort.’’

De Oud. van Wiliowmore met Ds. F. j. de Kock heeft het volgende
amendement :—,,Die Sinode beveel nan, dat die gerneentes jaarliks ‘n sorn
in die kas van die Aigemene Armesorg sal stort berekend teen één shilling
per lidmaat.”

Een tweede amendement ingediend door Di. J. C. do Plessis en C. C.
Nepgen, luidt als volgt :—,,De Synode besiuit dat er jaariiks in elke ge
meente een kollekte zal gehouden worden voor de Algemene Armenzorg.”

De Vergadering verwerpt de amendementen en neemt bet voorstel aan.
No. 13. Een voorstel van Di. G. J. Hugo en D. P. van Huyssteen

in zake de uitbreiding van de werkzaarnheden van de Kommissie voo~
Algemeene Armenzorg hhjft overstaan tot eerstk. Dinsdag, wanneer bet
versiag van de Fonds-Kommissie voorkomt.

No. 14. Bijiagen.
De Sekretaris leest de getailen in de verschillende kerkelijke tehuizen

en weeshuizen, alsook in de industrieele en huishoudscholen, xvaaruit biijkt
dat bet getal kinderen in die inrichtingen 1,765 hedraagt.

Ds. J. H. Maiherhe ontvangt verlof, ter wiile van ‘n stervenden schoon
vader, naar huis tertig te keeren. Di. E. Dommisse en C. MT. Alheit ont
vangen verlof O~ 31 Oktober, en 5 November resoectivelijk, afwezig te zijn.
Aan de Oudd. van Grevkerk en Alice wordt veriof toegestaan om op Dins
dag, 4 November, naar ~uis terug te keeren.

Afwezig zijn geweest Di. A. MT. Eckard, T. I. van Wijk, D. J.
Erasmus, j. H. van Aarde, en de Oudd. van Richmond, Oudtshoorn,
Lusaka, Clanwilliam, en de 2de van Kaapstad, alien wegens krankheid.

Kragtiger optree
in sake verarming
en agteruitgang
in die land.

Waardering van
die gewysigde wet
van die Landne
dersettings Akte.

Jaarlikse bydrac
~n die kas van die
Aig. Armesorg.

TJitbreiding van
de werkzaam
heden van de
Kommissie voor
Algemene Armen
zorg.

Getalle in die
Kerkelike K o 5-
huise.
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Kragtiger optree No. To, par. 3. Kragtiger optree van Staats- sowel as Kerkweë in
in sake verarming -

en agteruitgang sake verarming en agteruitgang in die landhou.
in die land. De volgende voorstellen worden ingedienci en door de Vergadering

aar.genomen :—-

Waardering van i. Door Ds. C. ~V. Albeit en Dr. H. A. Lamprecht :—,,Die Sindde
die ~ewysigde wet
van die Landne- waarcleer wat die Regering gedaan bet in die gewvsigde wet van die Land
dersettings Akte. nedersettings_Akte, waardeur Proefkolonies in die lewe geroep is; maar

dring ook by die Regering sterk aan op ‘n verder wysiging van dieselfde
Akte, waardeur ook werklcolonies tot stand kan korn, waardeur, onder toesig
en tug, meer dan een arme blanke tot ‘n nuttige burg-er v~n die Staat herstel
sal word.”

Centraal Arbeids- 2. Door den Actuarius met Ds. S. P. Fouché :—,~Ten einde werk
buieau. verschaffers en werkzoekers in verhancl met elkaar te brengen en alzoo velen,

die buiten werk zijn, aan hetrekkingen te helpen, drage de Synode bet aar~
cle Kommissie voor Algemeene Armenzorg op, om in verhand met hare
werkzaarnheclen een Centraal Arbeiclshureau te stichten.’’

~eineentelike 3. Door Di. E. Dommisse en H. J. Pienaar :—,,Die Sinode is oortuig
Konf~re~es ~ dat die Rings- en Gemeentelike Konferensies een effektiewe middel is om

Armesorg. ken nis aangaande die armhlanke-vraagstuk te versprei, en belang-stelling
by gemeentes en lecle van die Kerk op te wek, en wil die hou van sulke
konferensies dringend aanbeveel.”

No. 12. Fondse.
Jaarlikse bydrae Ds. R. D. i\IcDonalcl met Ds. M. M. do Toit client bet volgencle voor
in die kas van die . .

~1g Armesorg stel in ,,Die Sinocle waardeer groteliks wat deur die verskillende gemeentes
g-edaan is in belang van die arrnesorg-, en ciring andermaal ernstig aan by
elke gemeente om een jaarlikse bvclrae in die kas van die Algernene Arme
sorg te stort.’’

De Oud. van Willowrnore met Ds. F. j. de Koch heeft bet volgende
amenclernent :—,,Die Sinocle heveel aan, dat die gemeentes jaarliks ‘n som
in die kas van die Algemene Armesorg sal stort berekend teen één shilling
per lidrnaat.’’

Een tweecle amendement ingedienci door Di. J. C. du Plessis en C. C.
Nepgen, luidt als volgt :—,,De Svnode hesluit dat er jaarliks in elke ge
meente een kollekte zal gehouden worden voor de Algemene Armenzorg.”

De Vergadering verwerpt de amenclementen en neemt bet voorstel aan.
Uitbreiding van No. 13. Een voorstel van Di. G. J. I-logo en D. P. van Huyssteen
de werkzaam
heden van de in zake de uitbreiding van cle werkzaarnheclen van de Kommissie vooi~
Kommissie voor Al&emeene Armenzorg hlijft overstaan tot eerstk. Dinsdao-, wanneer bet
Algemene Armen- ~
zorg. verslag van de Fonds-Kommissie voorkomt.

No. 14. I3ijlagen.
Getalle in die De Sekretaris leest de getallen in de verschillende kerkelijke tehuizen
Kerkehke K o s- - .

huise. en weeshuizen, alsook in de industrieele en huishoudscholen, waaruit blijkt
dat bet g-etal kinderen in die inrichtingen 1,765 hedraagt.

Ds. J. H. Malherhe ontvangt verlof, ter wille van ‘n stervenden schoon
vacler, naar huis terug te keeren. Di. F. Dommisse en C. W. Albeit ont
vangen verlof op 31 Oktoher, en 5 November resnectivelijk, afwezig te zijn.
Aan de Oudcl. van Greykerk en Alice wordt verlof toegestaan orn op Dins—
dag, 4 November, naar huis terug te keeren.

Afwezig- zijn geweest Di. A. W. Eckard, T. I. van Wijk, D. J.
Erasmus, j. H. van Aarde, en de Oudd. van Richmond, Oudtshoorn,
Lusaka, Clanwilliam, en cle 2de van Kaapstad, allen wegens krankheid.
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De Kiadnotulen geiezen zijnde, wordt het dankgebecl door Ds. J G.
Steytler gedaan.

Geresumeerd en onclerteekencl op heden dan 3ISten Oktoher, 1924.

H. P. VAN DEP. MERWE, Moderator.
D. S. I3OTHA. Assessor.

J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DL VILLIERS, Scriba.

TWAALFDE ZJTTING.

T7rijdag, 31 Oklober, 1924.

VóOrclat cle Vergaclering een aanvang neemt heeft dc Assessor het
woord. Hij wenscht nu, namens dc Vergadering, den H.E. Moderator Gelukwensching
geluk met zijn verjaarclag-, hick hem Gods zegen en verdere leiding toe, aan den Modera
en vraag-t daarop de leden hunnen Voorzitter Ps. 134, het laatste vers, tor.
staande toe te zingen.

De Moderator dankt dc Vergaclering voor hare goecle woorden en
wenschen hij monde van den Assessor, en leest claarna, nadat eerst Ps.
146 : I gezongen werci, Ps. 115. Hij wijst crop dat ‘t vandaag juist 407

jaren geleden is dat Luther zijn 95 stellingen aan dc cleur van de slotkerk
te WTittenherg- hechtte, eene geheurtenis die wij de geboorte-ure van het
Protestantjsme kunnen noemen.

De Synode, zegt hij, viert heden ook haar Eeuwf~est. ‘t Is ioo~
geleclen dat de eerste Svnode onzer Ned. Geref. Kerk geopencl werd. En
waar wij nu een blik terugwerpen, claar kunnen wij met den Psalmist uit
roepen ,,De I-Ieere is onzer gedachtig geweest,” en er ook hijvoegen
,,Hij sal zegenen.”

Hij vraag-t daarop Ds. P. G. j. Meiring om in het gebed vóór te gaan.
De notulen van de vorige zitting worden daarna gelezen, goedg-ekeurd

en onderteekenci.
Bericht wordt dat dc Oucl. van ~Varrenton, die voor eenige dagen

afwezig is geweest, heclen andermaal zijn plants in dc Vergadering inge
nomen heeft.

Dc Hoog. Eerw. Prof. Dr. Moorrees hestijgt nu den kansel en levertReferaat door
het eerste referaat, vóór een groot en helangstellencl gehoor. Zijn onder_eA~1~~
werp is ,,De Eerste Svi~ode.’’ node.”

Te ii ure verschijnen eeni~e Deputaties die, namens de Kerken en Deputaties.
Genootschappen in Z. Afrika door haar vertegenwoordigd, gekomen zijn
om hare groeten en gelukwenschingen tot ons over te brengen, bij gelegen
heid van dc viering van ons Eeuwfeest.

Zij worden door den Scriba aan den Moderator voorgesteld.
~ Dc Eerw. Heeren W. Turnhull en J-I. V. Taylor spreken namens de

Preshyteriaansche Kerk van Z. Afrika.
Dr. McClure namens dc Predikanten Broederl ij ke Vereeniging van

Kaapstad.
Prof. Dr. J. du Plessis narnens bet B. en B. Bijhel Genootschap.
Pastor E. Sprengel namens de Duitsch Luthersche Kerk.
Ds. Jacs. van Belkum namens de I-Iervorrnde Kerk in Transvaal.
Eerw. Ernest Titcomb namens de \Veslevaansche Methodistjsche Kerk.
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Eerw. Chas. Garratt namens de Baptisten Unie van Z. Afrika.
Sir Carrutbers Beattie en Senator Reitz narnens dc Universitelt van

Kaapstad.
Eerw. \\T• H. Richards namens dc Congregationalisten van Z. Afrika.
De deputaties worden voor baar tegenwoordigheidi, de woorden van

waardeering van het werk door de N.G. Kerk gedaan, en dc goede wenscben
voor onze N .G. Kerk geuit, respectivelijk door Di. A. M. McGregor,
G. J. du Plessis, D. S. B. jouhert, J. F. Botha, Dr. H. A. Lamprecht,
W. j. Naudé, H. j. Pienaar, Dr. M. T. v. d. \Vesthuizen en F. X. Roome
hedankt.

Na dc pauze wordt eerst verlof gegeven aan den Ouci. van George on~
op Vrijclag, ~ November, naar buis terug te keeren.

Re~feraat doorfls. Daarna treedt de H.E. Actuarius, die bet tweede referaat moet leveren,
~ vódr de Vergadering op. Zijn onderwerp is~:,,De~ ontwikkeling van de

hug van de Kerk N.G. Kerk in Z. Afrika geclurende de jaren 1824 tot 1924.’’
(1824—1924).” Aan het einde van zi]n rede worth Gez. 156 : i gezongen, waarna Ds.

Referaat door Ps. D. J. Pienaar, met bet derde referaat aan de beurt komt. Hi] vraagt dat
P. J. Pienaar—
,,Pe Strijd der Ds. H. j. Pienaar bet stuk door hem opgesteld, zal voorlezen.
Kerk.” Het onderwerp is : ,,De strijd cler Kerk.’’

Na bet zingen van Gez. 156 : 4, sluit dc Oud. van Drie Anker Baai de
verrichtingen met gebed.

Referaat door den ‘s Avonds te half acht ure komt men nog eens bijeen. Het onclerwerp

DRd van het referaat, dat aan den H.E. Assessor is toevertrouwd, is: ,,De
Kerk.” Roeping der Kerk.’’

En zoo liep dc viering van ons Eeuwfeest ten einde. Het gesprokene
dezen clag gaf veel om zich over te verootmoedigen; doch ook veel om voo~
te danken, en ons als een Kerk, met ‘t oog ~ip de toekomst, te bemoedigen
en te inspireeren. ,,Hij heeft gezegend. Hi] zal zegenen.’’

Na ‘t zingen van Gez. 73 :13, en dankgebed door Ds. D. IVlarcband,
worcit dc Vergadering met bet uitspreken van den Zegen ges!oten.

Geresumeerci en onderteekenci op beden den 3dlen November, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

DERTIENDE ZITTING.

Maandag, 3 November, 1q24.

Dc Moderator laat zingen Ps. 68 : 10, en gaat in een kort gehed vóór.

Onthulling van De onthulling van den muursteen in bet kerkgebouw ter gedachtenis
muursteen ter g~- van wijien Dr. \V. Robertson, in leven predikant te Clanwilliam Swelleri—
dachtenis van wlJ
len Dr. Robert. dam en Kaapstad, vindt nu plaats door den Moderator, die claarna Jozua

24 verSen 22 tot 27 leest. Na ‘n korte toespraak naar aanleiding van vers
27, ,,deze steen zal ons tot een getuigenis zi]n,’’ wordit bet dankgebed door
den Assessor gedaan.

Ds. A. M. McGregor dankt narnens de familiebetrekkingen den Modera
tor voor de onthulling van den steen, en den Kerkeraad van Kaapstacl
voor de vergunning den steen hier te laten plaatsen.
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Na bet zingen van Ps. 105 : 5 wordt cle zegen uitgesprokèn, en neemt
deze korte clienst een einde.

Vóór cle processie naar cle nieuwe Synoclale Zaal gevormcl worcit, brengi D a ii k aan do
Kerkernad v a nde Assessor, namens cle Vergaclering, clank aan den Kerkeraad van Kaap_J~aapstad

stad, die andermaal zoo goeclgunstigl~jk aan de Synode het gebruik van
bun kerkgebouw heeft afgestaan, en verzoekt cle predikanten en ouderlingen
van Kaapstad, ter Svnode tegenwoorclig, clezen clank aan den Kerkeraad
over te brengen.

Ds. ID. J. Pienaar herhaalt nu dc begeerte door wijien Oud. Gie van Opening van de
Synode in de toeKaapstad uitgesproken, ,,clat cle Svnoclale Vergadering in de toekornst flog koin~t

altijd in dc Groote Kerk, Kaapstacl, geopend zal worden.’’

Bij de Zaal aangekomen wercl cle cleur door den Moderator in den Naarn Inwijding van de
Nieuwe Synodalevan den Drieëenigen God ontsloten, gaan de leden bet gebouw binnen,~nai

gevolgd door een g~oot aantal belangstellenden, en is de ruime Zaal spoedig
gevuld.

IDe H. Eerw. Professor Moorrees overhancligt nu, namens de Bouw—
kommissie, met een gepast en aangrijpencl woorcl, bet gebouw aan de Kerk.

IDe Moderator neemt bet, na eenig-e bartelijke en treffencle woorden, Wijdingsgebed.

narnens de Kerk, met blijclscbap en dank in ontvangst. Hij vraagt IDs.
D. J. Pienaar in gebed vóór te gaan, en bet gehouw aan God en Zijn
dienst te wijden.

Dc Zaakgelastigde, als Scriba der 13ouwkommissie, levert zijn versiag,
waaruit hlijkt dat er eene schulci van tusschen vier en vijf duizend pond
sterling op bet gebouw rustencle is.

Daarna houdt de ex-Moderator, nu ~\ssessor, een korte feestrede. De Feestrode.

De Scriha gaat vervolgens, op verzoek van den Moderator, vóór in een
gebed van dlankzegging en toewijdin~, waarna gezongen wordt Gez. 127 5.

Vóórdat men uiteengaat, clankt dc Moderator nog de verscbillende Dank aan do Re
referenten, die hij gelegenheid van ons Eeuwfeest Vrijdag 1.1. zulke treffende fej~tei~.

referaten geleverd hebhen.
Ook ontvangt dc Vergaclering nu de toezegging door den Kerkeraad Eon uurwerk voor

de Nieuwe Zaai.van Cedarville, hij monde van den predikant en ouderling-, van een uurwerc
voor de nieuwe Zaal.

Te balf-drje ure in den namiddag komt men tezamen om vooraf met ‘n Pijnlike zaak

geslotene deuren een pijnlike zaak te bespreken, t.w. de droevige val van met geslotene
deuren behandeld.een broeder ouderling, lid clezer Vergacleri rig.

Met groote teederbeicl en tevens met ernst wijst de i\Ioderator op bet
geheurde, en ricbt dlaarhij een woorcl van waarschuwing tot de leden. Hij
wordt gevolgcl door den Oud. van Fransch Hock, en den predikant van
Rondehoscb.

Daarop gaat de Oucl. van Noorder Paarl en de preclikant van Ceres
in bet gehed vddr.

Vóórdat men tot dc gewone werkzaambeden overgaat, stelt Ds. j.
Rabie met den Oud van Maraisburg voor :—,,Na de uitspraak van den
magistraat van Kaapstad worcle de Oud. van Vrijburg als lid der Synocle
gesuspendeerd, met verwijzing van de zaak naar den Ring van Dutoitspan.”

Ds. D. J. Pienaar met Ds. P. T. Stroebel heeft bet volgende amende- Oud. van Vrij

ment :—,,De Vergaclering vernomen hebbende, dat dc Oud. van Vrijburg burg.

reeds vertrokken is, besluite thans geen aktie te nernen, latencle bet aan
den Ring van Dutoitspan zulks te doen.”

Het amendlement wordt aangenornen.
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Verder wordt voorgestelci door Ds. D. j. i\Ialan, ondersteund door
den Oud. van Darling :—,,De H.E. Synode hesluite, dat d~ referaten in
verband met bet Eeuwfeest in pamfletvorrn in ne Acta zullen worden opge—
nomen.’’

ITet volgencle amendement wordt door Ds. D. G. i\Ialan
ingediend :—,,De referaten in verband met het Eeuwfeest worden
samengesteld in pamfletvorm, en alzoo verkrijgbaar gesteld voor
de leden van ooze Kerk. De uitvoering worde opgedragen aan de Z.A.
Bijbelvereeniging.’’

De Vergaclering vereenigt zich met bet amendernent.
Het Advies vao de Reclits—Kommissie over No. i iS van Jiet Rapport

van den Scuba dc’r Svnodale Kommissie, in zake voorstelling van Kerke—
raaclsleden, worcit gelezen.

ADVIES

Van de RechtscOmmiSsie over de Vraag in No. 118 van ‘t Rapport van
den Scriba der A~gemeene Synodale Commissie.

No. 118. ,,Ts de voorstelling van Kerke
raadsleden op den clog van benoeming
door de Ringscommissie bi~ de stichting ken.
vail de gemeecite, zoncler drie voorafgaan
c1e afkoncligingen, wettig ?‘‘

TJwe Commissie besluit. de H. Eerw.
\rergaciei~isig te adviseeren ., ,Dab do voor
stelling van Kerkeraaclsleden alleen go
schiecien ken no aficondiging op drie
ac~htereenvo1gende Zondagen.”

Art. 18: 10. Zie ook liet Bevestigings
formulier Vail Kerkeraadsleden.

Be voorstellmg van eeil Kerkeraac) zon
der aficondiging is niet volgens wet.

De Assessor, ondersteund door Ds. D. P. van Huvssteen, stelt voor,
,,drit bet acivies van de Recbts-hnmmissie, die dc uitspraak van de Svnodale
Kommissie op dit punt steunt, zal worden goecigekeurd.’’

De Vergaclering neemt, na discussie, bet voorstel nan.
Ds. C. C. Nepgen geeft kennis van een voorstel, luidende als volgt :—

,,Aangesien daar in ons ‘\Vette en Bepalinge ‘n blvkhare leernte is in sake
die vereiste prosedure by die aanstelling van Kerkernaclslede by die stigting
vail ‘n genieente, so besluit die H .E . Sinode, dat by nie vrvrnoedigheid
bet nie om as onwettig te verklaar, die voorste1ling van Kerkeraaclslede by
die stigting van nuwe gemeentes, sonder die afkondiging op drie agtereeh
volgende Sondae.”

Huwelijk van ‘a Ann de orde is bet Rapport van de Kominissie over het I~uwelijk met
vrouw met den den broeder van ceo ove’rleden man.
broeder van liaar
overleden man.

HUWELIK MET WE BROER VAN ‘N OORLEDE MAN.

U Kommissie het die eer oor die howe- Wet ‘n ereplaas te besorg op die Wet
uk met cite broer VOR ‘II onilede man as bock van one land.
voig te rapporteer :— (a) Allereers wiT u Kommissie met cITe

Aangesien deur die \Tollcsraacl in die beskeidenheid aaiitoon, dat die hele Wets—
jaar 192b ‘n Wet gepasseer is, wat die ontwerp besonder skielik en onvei’wags
huwelik tussen ‘n weduwee en die broer op die land gespring is en deur die
van hoar oorlede man wettig verklaar, Volksraaci in heginsel goedgekeur was,
wil u Kommissie graag hierdie geleent— voorciat die Kristelike Kerke van die land
heici to boat neem om to wys op :— die geleentheid gehad het om hulle deeg

1. 1) in fu t.tore, wa.t. so ‘n vername rol uk ooi. die kwessie ui t te spreek, of om
gespeel hot om vir hierclie ongelukkige die publieke opienie voor te hg om so—

Referaten iii ver
hand suet Eeuw
feest in pamfiet
vorni te worden
uitgegeven.

\Toorstehliflg van
Kericeraadsleden.

Uwe Commissie steunt diss bet gevoelen
door do Synodale Commissie uitgespro—

P. J. P1ENAAR, A.zn.
G. J. HUGO.
H. A. LAMPR.ECHT.
B. v. M. LOUW.
\y J. JOUBERT.
G. F. PU TOIT.
D. J. le R. i~1ARCHAND,

Scriba.
Kaapstad,

30 Oct. 1924.
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doende ‘n wal op te werp teen die on—
bybelse stancipunt wat die Volksraad
ingeneem bet; en teen die ongesoncle at—
mosfeer wat daardeur uiteindelik geskep
is. En boewel die Kristelike Kerke daar
na cue poginge anngewend bet om die
behaadeiin0 van luerdie Wetsontworp
deur die Senaat vir ‘n tyd slegs uitgestel
to kry, was daar selfs by hierdie liggaurn
‘n koorsagtige gejaagdheid em die saak
mueteens dour te dryw-e.

En seifs was die nederige versoek van
die Kristeliko Kerke—en by name dour
die HoogEerwaa.rde Eks-Moderator van
hierdie \Tergadering_orn tog die stand—
punt van die Kerk gegrond op die on—
feilbai’e Woord van God, nan die Senaat
to mnag verduidelik botaf geweier.

Die Sona~t is tog seker die liggaam
van nile liggame wat in die lowe geroep
is met die bepaulde dod om ‘mm wakende
cog to bou oor die belange van die hole
yolk; en mu as sodanig toe te sien, dat
geen maatreëi hoegenaamcl dear born ge
passeer sal word nie, voordat by die
geleentheid gehad bet em alle moontlike
beskikbare informasie to bokom,

Aan die dringende versoeie van die kant
van die Kork was goon gehoor gegee nic.

Tereg ‘~yrn’c1 die vraag vandag aTom ge
doen—wat die redo was van die oorhaas—
tige wetgewing P

Die land en die yolk bet tog goon ann-
sock orn sodanige wetgewing gedoen nie
en bet daar ook goon behoefte nan.
inteencleel die kmiserwatiewo opvatting
van die huwelik deur die hole yolk van
Suki-Afrika (Hollands- sowol as Engels
sprekendos) staan lynrog in strycl met
bierdi~ Wet.

Is ens dan niegeregtig om aan to
noem, dat die oorhaas, waarmee alles ge
skied bet, juis bedoei was em die Kerk
en die yolk to beroof van sy regmatige
eise om eels aPes cleeglik to ondersoek
en dan met ‘n kragtige protes veer die
<lag to kom.

U Kommissie is daarvan oortnig, dat
as die nod ige goleenthoid vorskaf was vii’
‘n deegliko bespreking dour die Kerk, (lie
publieko opienie nocit sou geduld bet, dat
die Wet in kwossie ooit op ous Wetboek
sou gestaan bet.

(b) ]~v.Iaar ‘n ander faitor bet ook vor
basond veel bygedra om die Wet te pas
seer, naamlik, die TT’o nvoorstellin p van
Leuìt~kus 18: 16, ~vat eon van die ver
naamste sprokers ten gunsto van die
Wotsontwerp gegee bet.

in Lovitikus 18: 16 lees ons: ,,Gij zult
do scbaamto van do buisvrouw van ui’,’
brooder niet ontdeiekon’’ ; eweso in Levi—
tikus 20 : 21 : , En wanneem’ ecu man zijns
broeders lmisvrotiw zal gellomen hebben,
bet is onroinigbeid ... zij zullen zonder
kinderen ziju,’’

In die Volksraad wou die verdediger
van die Wetsontwerp (lit laat uitkom, dat

Inor in Lovitikus 18 : 16 en 20 : 21 ons te
doen bet met ‘ii vl’ou, wie se man nog
loef. As dit so is, dan hot ons bier to
doen nio met ‘ii liuwelik nie, maar wèl
met ‘a geval van obsolete en openlike
oorspol. Maar hiordie we nvoorstell.ing
vail die Hobroeuso woord ,,Esbet’’, wet
soveel invlood in die Volksraad uitgeoefen
hot, is totaal foutief volgens die bosto
Hebm’aiste van die oue en die teeiiswoor
dige tyd, wat in Levitikus 18 : 16 uiks
andors sien uie as ,,‘n vei’melding vail
vorbode buwoljksvorbintejlisso en lie van
oorspel nie.’’

Dus staamm die woord vii’ vrou me vir
eon, wie so man flog ]eef nie, maul’ ‘n
.,weduw’oe’’ Ivat met die broem’ van haar
om’lode maim tm’ou,

Was daam’ voorligting gewees van die
kant vail die Kerk cor hierdie dccl van
Gods Woord, sou vole vail ons lode anders
gostem bet.

2. Voorts moot U Kommissie wys op
die fjron (le waal’om (lie Kristelike Kerlc
bomn vierkant teonoom’ die Wet behoor to
stel.

(a) Dit druis in teen die boste belange
van (lie sedolike on buislike lewe van dljo
yolk.

(b) 1~Vetenskapliko mnanne van naam
verklaar, ,,dat sodlanige hnweliksyem’bji1,.
tonisse ,fiesiologies’ deum’ die natuur vor—
corded staan as beslis tot nadeol van die
voortplanting vail ‘n gesondle geslag,’’

(e) Gods Woom’d is beslis teen die hu
welik van ‘ii vrou met die bi’oor van baar
oom’lode man (Levitikus 18: 16 en 20:
21).

Dit Ivas fl geslagsontreini~jng wat God
met kindem’loosbeidl son straf (Levitikus
20: 21),

Een nitsondering bet God alleen toege
staan (Deut. 25: 5), naamlik, in dlie go—
val, waar ‘n man sandIer ‘is seun gobadi
te bk gesterf bet. In bieidio geval alleon
was die bm’oer sedlelik verplig cm met (lie
woduwoe vail sy corlede broer te trou.
Dit is (lie Leyii’aats buwelik,

Met die cog op die bogonoemdo grondo
beveel u Kommissie aan

(a) Dat ous Kork sodanigo huwelike
nie beboor to bevestig nie.

(b) Dab ons Kerk ‘n gesainentlike front
sal maak met al die Krjsteijke Kerko
(tn’. die Episkopale; die Presbyteriaan_
so) wat dioselfdo opionies huldig as vem’
vat in die eenparige bosluit van die Rand
dci’ Kerke in 1811 geileem en cm die Par
lemont driagond to versoek om die Wet
te berroop.

(c) Sulko lmuss’olike is sonsuraijel,
Oils bet dho ocr ens te 110cm,

Lode van die Konimissie,
D. P. VAN RUYSSThEN.
J. G. STEYTLER,
W C. MALAN,
C. H. KRUGER,
H. R. BARRISH,
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Gelezen zijnde, stelt de Assessor voor, ,,dat betgeen in bet Rapport
wordt aanbevolen door cle Vergadering zal worcien aafigeflomefl.’’

Dit wordt gesekondeerci door Ds. J• G. Stevtler.
De Scriba, onclersteund door den ouderling van Murraysburg, beeft

het volgende amendernent :— ,,Het Rapport worde aangenornen met weg
lating van clausule (c)—dat zulke huwelijken censurabel zijn.’’

Na breedvoerige discussie is deze zaak flog voor de Vergadering als
het tijd is om te acijourneeren.

Verlof wordt gegeven aan den Oud. van Danielskuil orn morgen, en
aan den Oud. van Namaqualand om Woensdag eerstk. naar huis terug
te keeren. De Oud. van Riebeek West heeft verlof van afwezigbeid voor
vier dagen.

Besloten wordt, dat de overweging van aanzoeken om verlof om naar
huis terug te keeren, in bet vervoig aan de Mocleratuur gelaten zal worden.

Grafsteen op het In zake de grafsteen door de Synode op bet graf van wijien Ds. G. F.

G.Ma Marais geplaatst rapporteert Ds. P. G. J. Meiring dat de kosten een
weinig meer zijn dan bet bedrag ingezameld.

I-Hj vraagt en ontvangt verlof, dat bet tekort uit de Synodale kas zal
worden aangezuiverd.

Ook wordt besloten dat bet Broederlijk Onderhoud eerstk. Woensdag,
op Donderdagavond in plaats van op Woensdagavond zal worden voort
gezet.

Afwezig zijn geweest de predikanten van Wynberg, Kruisvallei, en
de eerste van Swellendam, eerstgenoemde twee wegens krankheid; alsook
de Oud. van Rivierzonderend en de tweede Oud. van Kaapstad, beiden
wegens krankheid.

De kladnotulen gelezen zijnde wordt bet dankgebed door den Oud.
van Wellington gedaan.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 4den November, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN 1-IEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

VEERTIENDE ZITTING.

Dinsdcig, 4 I\Tovem7ier 1924.

Na het zingen van Gez. 12 :5, gaat de Ouci. van Barkly Oost in het
gebed voor. De notulen van de laatste zitting worden geresumeerd, en
na eenige korte aanmerki ngen onderteekend.

Naar aanleiding van de scbuld nog rustende op ne Nieuwe Zaal, stelt
Ret surplus fonds Ds. F. X. Roome voor :—(i) Ret surplus fonds der Norrnaal Scbool

Nominal (~2I,492) zal dienen als een vaste fonds, waarvan de renten besteed zullen

worden aan opvoedingsdoeleinden. (2) De heift van de renten om jongelie
den tot onze Kerk beborende te helpen in bun opleiding als onderwijzers
(essen) met leningen van £30 tot £50 per jaar, zonder rente, met terug
betaling binnen 5 jaren na voltooing van bun kursus, plus renten tegen
5 per cent. (~) De andere beift van de renten van het vaste fonds ter
ondersteuning van hulpbeboevende kinderen bij voorkeur van Kosthuizen
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oncler toezicht van cle Armenzorg Kommissie, die elders bun studiën
volgen willen, en wel met dezelfde voorwaarden als onder (i) voor Kweke
ling onderwijzers.

Betrekkelijk beide klassen van kandidaten zullen goed zedelijk karakter,
en aanleg voor het gekozen yak als eischen worcien gesteld.”

Dc Actuarius met den Assessor beeft bet volgende amendement :—

,,Het bedrag gerealiseerd door bet verkoopen van de Norrnaal School ge
houwen en gronden, samen met geaccurnuleerde renten erop, worde ge
bruikt ter mindering van de schuld flog rustende op bet nieuwe Hugenoten
Gedenkteeken.”

Na discussie, waaraan deel nemen : Di. C. R. Kotzé, J. A. van der
Merwe, F. W. R. Gie, G. J. Barnardt (Aberdeen), J. P. van Huyssteen
en de Oud. van Drie Anker Baai, wordt bet amendernent met groote meer
derheid van stemmen aangenomen.

Ds. J. A. van Blerk verzoekt aanteekening dat bij in de minderbeid
gestemd heeft, terwijl Ds. D. du P. Steyn protesteert dat hem niet gelegen
heid gegeven is over zulk een belangrijke zaak te spreken.

In zake de stichting van de gemeente Kokstad, en de onwettigheid Gemeente en

van bet bestaan van den Kerkeraad, stelt de Assessor, gesecondeerd door~ v a n

den Actuarius, bet volgende als Indemniteits Acte voor : ,,Deze Verga- Indemniteits

dering betreurt bet, dat de Rings Kommissie van den Ring van Queens- Acte.

town onwettig gehandeld beeft door den Kerkeraad, door haar voor de
gemeente Kokstad benoemd, te laten bevestigen, zonder vooraf cle narnen
der leden op drie achtereenvolgende Zondagen te laten afkondigen, daar dit
in strijd was met Art. i8 :15; en onwettig gehandeld beeft door dien Kerke
raad te laten bevestigen door een barer eigen leden in plaats van door den
Consulent, daar dit in strijd was met Artt. 187 en 212.

Doch, aangezien de genoernde Rings Kommissie ter goeder trouw
in dezen gebandeld beeft, en de gerneente Kokstad veel schade lijden zal,
als alles door den Kerkeraad gedaan voor onwettig gehouden moet worden,
zo besluit deze Vergadering met de tijdelijke suspensie van Art. i8 :i~ en
van Art. 212, den genoemden Kerkeraad te verklaren te zijn de wettige
Kerkeraad der gemeente Kokstad, en voorts alles door dien Kerkeraad
gedaan voor wettig te houden.”

Dit wordt door de vergadering aangenornen.

Naar aanleiding van bet Rapport van de Kommissie over No. ii8 Huwelijk van ‘n
vrouw met denvan het Rapport van den Scrzba der A Igemeene Svnodale I~omrniss1e, nog bi’oedei• van haar

voor de Vergadering, stelt Ds. I-I. J. Pienaar met Ds. G. J. Hugo als overleden man.

tweede amendement voor :—,,Aangezien er bijna uit ieder oogpunt over
deze zaak zoveel verscbil bestaat, en bet zo nodige licht ontbreekt, zo
berust de vergadering in de bespreking ervan, en wordt bet aan predi
kanten vrij gelaten naar goedvinden in deze te bandelen.”

Ds, A. B. Cilliers met den Oud. van Greyton dient een clerde amende
ment in, luidende als volgt :—,,De Synode verklaart zicb tegen bet huwen
van iemand met dc vrouw van zijn overleden broeder, docb daar zulke
huwelijken door den staat gewettigd worden, laat zij iederen leeraar vrij
naar zijne overtuiging zulke huwelijken al of niet te bevestigen, en kinderen
uit zulke buwelijken gesproten te doopen.”

Een vierde amendernent wordt door Ds. E. G. Malberbe en den Ouch
van Rondebosch ingeclienci :—,,Het worde aan elke leeraar, die gemoedsbe_
zwaar mag hebben, vrij gelaten bet bevestigen van bet huwelik met de over
leden mans broeder te weigeren.”
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Di. F. H. Badenhorst en P. B. Aclcermann stellen als vijfde amende
ment voor :—,,Die I-I.E. Synode verklaar sig teen die huwelikswet op die
punt onder bespreking, en meen dat in die resés alle pogings moet aange
wend word, om die wet veranderd te krv. In die tussentvd word predikante
vry gelaat om sulke buwelike te bevestig.’’

Dc za~ van het Op een motie van orde wordt een Kommissie, bestaande uit de oude
Huwelijk n a a r
eene Komnussie Komn’.issie en de voorstellers van voorstel en amendernenten henoemd om
verwezen. later met een voorstel voor de vergaclering te komen.

Dank en honora- In zake de diensten van Eerw. A. Dreyer door bet uitgeven van een

re~e’i~. Eerw. Historisch Album, in verband met onze Kerk, betuigt de Vergadering,
door op te staan, aan dezen broeder, bij moncle van den Moderator, haren
oprechten dank.

Daarop stelt de Actuarius met Ds. H. J. Pienaar voor :—,,Aan Eerw.
Dreer worde de som van ~o toegekend uit de Synodale fondsen, als er
kenning van de diensten door hem aan de Kerk bewezen door de publicatie
van bet Synodaal Gedenkboek.”

Onder de discussie komen de volgende amendernenten ter tafel :—

(a) Van Ds. D. J. Pienaar met den Oud. van Pearston :—,,De bezol
diging van Eerw. Dreyer voor zijn werk in verband met bet uitgeven van
het Historisch Album worde gelaten in handen van de Kerkekantoor
Kommissie, die hem een som zal toekennen van niet mincler clan £ioo.”

(b) Van Di. G. J. Hugo en A. M. McGregor :—,,Dat aan Eerw.
Dreyer £ioo gegeven worde voor zijn werk in verband met bet Eeuwfeest
Album, met clien verstande dat alle mogelike winsten, claaraan verbon
den, voor dat doel beschikbaar zullen zijn.’’

(c) Van Ds. 0. J. du Plessis en de Oud. van Woodstock :—,,Die
Sinode besluit om Eerw. Drever ‘n som van ~ioo toe te ken uit die Sino
dale Foncls as ‘n blyk van waardering van sv dienste in verhand met die
uitgee van ‘n eeufeesalbum vir onse Kerk.’’

Nadat al de amendementen verworpen zijn neernt de Vergadering het
voorstel aan.

Bpp. 99, 140 en 142 van bet Schema worden in handen gesteld van
een Kommissie bestaande uit den Actuarius, Di. G. j. Hugo, E. G. Mal
herbe, G. J. Barnardt (Aberdeen), C. C. Nepgen, en C. R. Kotzè, die,
zo spoedig mogelik, met een voorstel voor de Vergadering komen zal.

Afgevaardigde De afgevaardigde van Natal, Ds. H. J. cle Vos, van Ladismith, Natal,
van Natal. wiens geloofslrief vroeger ingediend werci, worcit nu door den Moderator

verwelkomd, en ontvangt de gelegenheid de groete van de Kerk door
h~m vertegenwoordigd, tot ons over te brengen. Hi] zegt o.a. dat de
Kerk in Natal ook hare rnoeilijkheden heeft, boewel kleiner dan de onze, zij
mist de inspiratie van getallen, die wi] hebben, en toch gaat zij moedig
voort. De vóórgeslachten, waaruit de leden zijner Kerk gesproten zijn,
geven ook moed. Daar is bloei en vooruitgang; bet kleine plant]e is reeds
een boom geworden. Hi] verzekert de Vergadering van de oprechte liefde
en belangstelling van de Kerk in Natal, in wat door de i\Ioeder Kerk in
de Kaap Provincie gedaan wordt. Eli] zegt: ,,uwe belangen zijn onze be
langen, wat u raakt, raakt ook ons,’’ en verzekert eindelijk de Vergadering
van de voorbidding zi]ner Kerk voor de onze.

Ds. D. G. Malan neemt namens de Vergadering de groete aan, die
hoewel de laatste, toch in bet minst niet de geringste is. Wi] zijn blij
de teekenen van ontwikkeling en groei van de Kerk in Natal op te merken.
Hij verzekert den broeder van onze belangstelling in de Kerk door hem
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bier vertegenwoordigd, en vraagt hem onze wederzijdscbe groete tot haar
over te brengen.

Ds. J. Rabie ontvangt verlof morgen voor den verjaardag van zijn Gelukwensehing

vader naar WTorcester te gaan, en de Vergadering besluit een telegram van aan Ps. C. Rabie.

gelukwenscbing aan Ds. C. Rabie te zenden.
Na de pauze is andermaal voor de Vergadering bet Rapport van de

Kommissie voor Algerneene Armenzorg.
Bp. 66 van bet Schema is aan de orde. Bearbeiding van

oiize geioofsgenoDs. H. R. Barrish licbt bet toe. ~ ~

Daarop stelt de Actuarius met Ds. W. J. Naudé voor :—,,De be
arbeiding van onze geloofsgenooten in de Congo worde voorlopig opge
dragen aan den Ring van Bulawayo en bet worde de Kommissie voor
Hnlpbehoevende Gemeenten aanbevolen dat werk met een ruime bijdrage
te steunen.

Ds. J. S. Dreyer, ondersteund door den Oud. van Bulawayo, beeft
bet volgende amendement :——,,Die aanstelling van ‘n huipprediker vir
Lusaka gesalarieer deur die Kommissie vir bulpbehoewende gemeentes.”

Een Tweede Amendement door Di. F. H. Badenhorst en P. B. Acker
mann, luidt als volgt :—,,Dit word deur die Sinode opgedra aan die Huip
beboevende Gemeenten Kommissie om die gemeente van Lusaka te steun
met ‘n jaarlikse ruime bedrag, met die oog op doeltreffende bearbeiding
van die lede van onse Kerk in Congoland.”

Na discussie neemt de Vergadering bet tweecle amendement aan.
Gelezen wordt bet Rapport van de Kommissie over Beschrijvin~spun_

Samenstelhng vanten 99, 140 ~fl 142, in zake de samenstelling van de Kommissie voor Alge- deKommissievoor

rneene Armenzorg. Algemene Armen
zorg.

RAPPORT
Van de i(ommiss~e inzake de Samenstelling en WerkzaamiLeden van de

Kommiss~e voor AIgemen~ Arrnenzorg. (Zie Bpp. 99, 1~O, 142w)

TJwe Kommissie heeft do eor de vol
gende Aanbevelingen te doen:

I. Pat benevens de gewone werkzaam
hecien aireeds nan do Komrnissjo voor
Algemeno Armenzorg toevertrouwd, aan
haar oolc sal worden opgedragen ‘t be
stier van do belangen van (a) Iiuipbe
hoevende Gemeenten; (b) do Spoorweg
rending; (e) de Dorkas Armenlcuizen; en
(d) do Industriele Inrichti’ngen in vei’

band met cure Kerk.
II. Dat in Art. 400 II (1),—in plants

van de woorden ,,twaaif leden,”—ge
steld zullen worden de woorden: ,,veer
tiei~ leden, met dien verstande dat er niet
meer dan één lid uit eon en dezelfde
Ring erop sal dienen.’’

III. Dat do Kommissie van do Aige
mono Armenzorg, uit haar ledental, Sub
kommissies zal benoemen, nan welke do
behartiging sal worcien toevertrouwd van

(a) do Iluiphehoevencie Gemeenten; (b)
do Spoorwegzendjng; (c) do Dorkas
4rin enhuizen, on (ci) do Tndustriele
Inrichtisigen in verband met onze Kerk.”

IV Dat ann do Komnjjssie van Rovi
sie wordo opgedragen do nodige Wets
ueronderingen in hot Wetboek ann to
brongen, die door doze Aanbevelingen
noodzakelilc zijn gewordon.

Wij hebben de eer ens te noomen,
do dw. dienaren der HE. Synodo:

J. P. VAN HEERDEN (met voorbehoud),

Voorzittor.
C. C. NEPGEN.
G. J. BARNARDT.
C. J. HUGO (met voorbehoud)
E. C. MALHERBE, Scriba.

Kaapstad,
4 November 1924.

Hierbij komt ook bet Rapport van do Konirnissie over de Fondsn, in
zake de Aanbeveling van de Algemeene Armenzorg Kommissie (Zie einde
van haar Rapport pag. 89 der Rapporten).
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RAPPORT

Van de Commiss~e over de Fondsen over de Aanbeveling der Aig. Armen
zorg Gommissie. B. Boek, p. 89.

De Commissie over do Fondsen beveelt andero commissies voor werken van lief
de aanname van No. 1 der aanbevelin- dadigheid.
gen, met do bepaling, dat ook hot Huip- Ret zij een sterke aanbeveling dat alle
behoevende Gerneenten Fonds onder het aanzoeken om geldelijkeri steun bij do
beheer der Commissie voor Algemeene Algemeene Armenzorg Commissie wordori
Armenzorg worde gesteld. ingediend om naar bevinding ermede to

Ter wille van de verlangde co-ordinatie handelen.
van do liefdadige werkzaamheden der Namens de Commissie over do Fondsen,:
Kerk wordt aanbevoien: Dat do Alge
meeno Arnionzorg Comn1issie door haren F. X. ROOME, Voorzitter.
secretaris in voeling blijve met alle J. C. TRIJTER, Secrotaris.

Aanbeveling I. van het eerste Rapport
Ret volgende voorstel wordt door Di. J. F. Mentz en J. C. Truter inge

diend :—,,Die H.E. Sinode besluit om die advies van die Kommissie oor
die Fondse op hierdie punt te aanvaar.”

Ds. G. J. Barnardt (Aberdeen) met Ds. C. C. Nepgen heeft het vol
gende amendement :—,,Aanbeveling I. word aangeneem.”

Na breedvoerige discussie vereenigt zich de Vergadering met het
Voorstel.

Aanbeveling II. van het eerste Rapport.—
Di. G. J. Barnardt (Aberdeen) en C. C. Nepgen stellen voor, dat deze

aanbeveling zal worden aangenomen met verandering van ,,14” in ,,12.”

Onder de discussie worden de volgende Amendementen ingediend :—

(a) Van den Assessor en Ds. A. B. Cilliers :—,,De wet blijve op dit
punt onveranderd.”

(b) Van Ds. G. E. Rudman met den Oud. van Hanover :—,,Het ge
tal leden op de Armenzorg Kommissie blijve hetzelfde, doch bij de be
noeming daarvan worde er gezorgd, dat zovele Ringen als mogelik zullen
worden vertegenwoordigd.”

(c) Van Di. C. F. i\’Iijnhardt en J. A. R. du Toit :—,,In sake punt
onder bespreking word voorgestel dat hoewel die personeel van die Alge
mene Armesorg Kommissie so groot as moontlik moet wees, dit nie wens
uk is om uit elke Ring ‘n lid te kies nie, weens die groot onkoste daaraan
verbonde.

(d) Van Ds. C. R. Kotzè met den Oud. van Heidelberg :—,,Bp. No.
131 word aangeneem wat betref die samenstelling van die Algemene Arme
sorg Kommissie.”

De Vergadering besluit het tweede amendement aan te nernen.
Gedurende deze zitting wordt een aantal telegrammen van geluk

wensching met ons eeuwfeest, tijdens en na de viering ontvangen, gelezen.
Ook wordt een telegram ontvangen den dood van den br. Ouderling

Marais van Lady Grey berichtende. De Vergadering verneernt deze tijding
met deelneming.

De volgende broeders Ouderlingen ontvangen verlof naar huis terug
te keeren :—Die van Griquastad op heden 4 November, van Leipoldtville,
De Hoop, Burgersdorp en Lady Grey op 6 November, Duplooysburg op 8
November, Du Plessis op ii November, Gwelo op 12 November.

De Oud. van Dutoitspan ontvangt verlof om van Vrijdag tot Maandag
afwezig te zijn.
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Een tweede uurwerk voor de nieuwe Zaal wordt door den br. Oud. J• Ben tweede uur
work voor deM. Durr, lid van de Bouw-Kommissie, aangeboden, en door de Vergade- Nieuwe Zaal.

ring met dank aangenomen. Nog wordt gelezen een telegram van geluk
wensching gezonden door de ,,Native \Veifare Conference.”

Afwezig zijn geweest de predikanten van Wijnberg, Kruisvaliei, Jou
bertina, Tulbagh, alien wegens krankheid; de predikanten van Dordrecht,
Murray, en de 5de van Kaapstad, alien met verlof; de Oudd. van Maitland,
2de van Kaapstad, Het Strand, en Dordrecht, laatstgenoemde drie wegens
krankheid.

Dc Kladnotulen worden gelezen, en bet dankgebed gedaan door den
Oud. van Piketberg.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 5den November, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Ivloderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

VYFTIENDE ZITTING.

Woensdag, 5 November 1924.

Na bet zingen van Ps. 66:2, en gebed door den Oud. van Albanie
worden de notuien van de iaatste Zitfing geresumeerd en onderteekend.

Een telegram van den Administrateur in zake noodleeniging aan zekere Telegram van den

deelen van Namaqualand, Calvinia en Ceres wordt gelezen. Administrateur
in zake noodleeBesioten een Kommissie te benoemen, die een voorstel indienen zal niging.

aan de hand gevende wat de Synode in deze te doen staat.
Tot Kommissie worden benoemd: Di. M. Smuts, D. P. van Huys

steen, A. M. McGregor, met del] Secretaris der Algemeene Armenzorg
Kommissie.

De morgenzitting is aan ,,De Zending” gewijd. Be Zending.

Overgaande tot bet Broederlijk Onderhoud stelt de i\Ioderator aan de
Vergadering voor, de H. E. Prof. J. du Plessis, die een referaat leveren
zal.

Het Onderwerp aan bem toevertrouwd is ,,Een Eeuw van Zendingar- Referaat van

beid.” Prof. j. du Ples

sis over ,EenAan bet einde van zijne rede dankt de Moderator Prof. du Piessis Eeuw van ‘Zen

voor het degelijk stub door hem geieverd. dingavbeid.”

De Moderator maakt flu ook gewag van een brief ontvangen van de Brief van de

leiders der Volkskerk, hun gevoel van pieteit aan de Ned. Geref. Kerk be- leiders van do

Volkskerktuigende, en ook dank aan onze Kerk toebrengende voor wat die voor de
gekleurde bevolking steeds was, en nog is.

De volgende spreker is Dr. Loram (jareniang hoofdinspekteur van de Referaat van Dr.

naiurellenschoien in Natal, en tbans ~n vOn de cirie leclen van de Naturellen Loram over ,.Het

Naturellen Pro—Zaken Kommissie). bleem”

Het onderwerp door hem bebandeld is :—,,Het Naturellen Probieen~.”
Na een woord van clank bij monde van den Moderator aan Dr. Lorani Eerw. Ettmann

gebracht, komt aan de beurt Eerw. C. Ettmann, die eenige mededeelingen ovei~ work onder
do Joden.aangaande zijn werk onder de Joden doet.

De voigende spreker is Eerw. J. M. Breedt, Moderator van de N. G. Eerw. Breedt,

Zendingkerk. Moderator van
de N.G. Zending
kerk.
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Ook hij ontvangt éen woord van dank voor, en waardeering van het
door hem gesprokene.

Eerw. A. J. De laatste spreker is Eerw. A. J. Liebenberg, die aan de vergadering
Lie1~enber~ a7 het een en ander mededeelt van zijn werk onder de Mohammedanen in

Mohamrnedanen. bet Kaapsche Schiereiland.
i\’Iet een woord van dank aan den spreker neemt de morgenzitting een

einde.
Konveners van de Na de pauze worden de Conveners voor de verschillende Permanente
P~rn~anente Korn- Kommissiën, door den ]Vloderator benoemd volgens Art. 16:12 (b), aange
missien benoernd.

kondigd.
Viering van hot Overeenkomstig Art. 86: k wordt besloten de viering van bet Heilige
Heilge Avond- Avondmaal aanstaanden Maandag avond, te half acht ure, hier te doen

plaats vinden. Besloten dat, na het besluit gisteren gevallen, de noodige
wijziging aan Art. 400 door de Kommissie van Revisie zal worden aange
bracht.

Motie van dank Daarna wordt de volgende mode van dank door Ds. C. F. Mijnhardt
nan de Algerneene
Armenzorg Korn- en den Actuarius voorgesteld, en door de Vergadering aangenomen :—

missie. ,,Hierdie H.E. Vergadering verkeer onder die diepe indruk van die belang_

rikheid van die Algemeene Armenzorg Kommissie en spreek sy waardering
uit van die degelike en vrugbare werk deur hierdie Kommissie verrig. Nie
alleen is daar duisende ponde bijeengebring nie, maar honderde kinders
is gered, en baie hulpbehoewende gemeentes is weer in staat gestel om
op hulle eie voete te staan. Bowedien het die Kommissie kragtiglik byge
dra om die prestige van die Afrikanervolk te verhoog in die Engelsspre
kende sentra.”

Ds. P. J. Vilioen ~eeft kennis van het volo-ende voorstel: ,,DieVerwi~dering van b
nile oorzaken van onder die indruk, dat daar in ons vaderland ‘n geweldige mededinging

endi~~tt plaasvind tussen blanke en naturel op ekonomies gebied, wat lei tot ver
naturelien. arming, wrywing, misverstand, agterdog en verbittering, en dat die mede

ywering onder bestaande omstandighede altyd heftiger sal word in die
toekorns; diep onder die indruk, dat dit in die belang is van blanke en
naturel om, sover moontlik, alle oorsake van mededinging te verwijder,
besluit die Sinode om by die bevoegde outoriteit aan te dring om, met inag
neming van alle eise van billikheid, reg, en uitvoerbaarheid, stappe te neem
om deur segregasie en andersins, sover moontlik, alle sodanige botsing
uit te skakel en te vermy.”

Bestrijdin~g van Volgens aankondiging vooraf, is het Rapport nan do Kornmissie ter
do Droukenschap. bestrijding van do Dronkenschap nu voor de Vergadering.

Ds. D. G. Malan licht het Rapport toe, en wijst op bet goede werk
door de Kommissie gedaan.

Bpp. 51, 53 en 54 (a) van bet Schema—Plaatselijke Keuze—komen ter
tafel.

Bp. 51 wordt door Ds. A. M. McGregor toegelicht, die het daarna,
gesekondeerd door Ds. J. C. Qosthuizen, voorstelt.

Bp. 53 wordt door Ds. W. J. Naudé ingeleid, en Bp. 54 (a) door den
Oud. van Robertson. Aan de discussie, die nu volgt, nemen deel : Di.
J. C. Oosthuizen, Dr. H. A. Lamprecht, D. G. Malan, P. J. de Vaal, P.
J. van der iVierwe, de Assessor, Dr. IVI. J. van der Westhuizen, en de Oudd.
van Vanwijksdorp, Kuilsrivier en Maraisbu rg.

Onder de bespreking wordt bet volgende amendement door Ds. D.
G. Malan en den Assessor ingediend :—,,De H.E. Synode onder een diep
besef van de euvelen van drankmisbruik, en met de ernstige begeerte om
dit kwaad naar haar vermogen tegen te gaan besluit ~orn flog eens eene
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Kommissie te benoemen, die met andere Kerken en Lichamen zal samen
werken om dronkenschap in de samenleving krachtig te bestrijden, en bij
de Regeering aan te dringen orn zonder verzuim, strengere wetgeving in
zake den drankhandel in te voeren.

Deze zaak is nog voor de Vergadering ais bet tijd is om te adjourneeren.
Afwezig zijn geweest: de predikanten van Tulbagh, Wijnberg, Jou

bertina, Kruisvallei, en de Oudd. van Cedarville, Ret Strand en 2de van
Kaapstad, alien wegens krankheid.

De kiadnotulen gelezen zijnde wordt bet dankgebed door Ds. J. G.
Olivier gedaan.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 6den November, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

ZESTIENDE ZITTING.

Donde’rdag, 6 November 1942.

De Moderator iaat zingen Ps. 25 :10, waarna Ds. C. H. Stulting bet
gebed doet. De Notulen van de vorige zitting worden gelezen, goedge
keurd, en onderteekend. Besioten een telegram van Zegenbede aan de
Algemeene Vergadering van den Vrouwen Zending Bond, te Worcester
bijeen, te zenden.

De Drankkwestie is weer voor de Vergadering.
Vooraf wordt op een motie van orde, met 185 stemmen tegen 109 be- Voors~1 op

sloten, dat het Amendement gisteren namiddag door Ds. D. G. Malan Amendement.

en den Assessor ingediend, dienen zal ais een afzonderlijk voorstel, en
niet ais een amendement op bet oorspronkeiijk voorstel van Di. A. M.
McGregor en F. C. Oostbuizen.

Hiertegen verzoekt de Assessor .aanteekening van Protest. Protest van den

De discussie over Bpp. 51, 53, en 54 (a) van bet Schema wordt voortge- Assessor.

Bestri~ding vanzet. Daaraan nemen deel de Oudd. van Rondebosch, George, Indwe, Drod1~ei~schap.

Nieuwoudtviile, Montagu, en Dr. Snyman, Di. D. S. Joubert, D. du P.
Steyn, G. J. Barnardt (Aberdeen), D. F. van cier Merwe, H. R. Barrish,
C. R. Kotzè, C. H. Stuiting, F. W. Koch, D. J. Pienaar en A. B. Cilliers.

Een mode van orde, onder de discussie ingediend, om de zaak bi~
de bespreking te laten, wordt dadelijk verworpen.

Eindeiijk wordt een motie van orde, dat de Vergadering tot stemmen
overgaan zal, aangenomen. Ret gevoig is, dat besioten wordt, met 219

stemmen tegen 6~ bet Voorstel van Di. A. 1W. McGregor en F. C. Oost
buizen aan te nemen.

Het voorstel van Ds. D. G. Malan en den Assessor wordt daarna met
eenparige stemmen aangenomen.

Vóór de pauze wordt verlof gegeven aan den Oud. van Aurora om Verlof om naar
van heden tot Maandag afwezig te zijn, en aan den Oud. van Nieuw huis terug te

Bethesda om op 8 November, Ds. W. L. Eaton en de Oudd. van Jamestown keeren.
en Cathcart op II November, de Oudd. van Alexandria, Grahamstad,
Uitenhage, Joubertina en Dr. H. A. Lamprecht, op 13 November, de Oud.
van Deben, op 15 November, Ds. P. J. Retief en de Oud. van Paterson
op i8 November, naar huis terug te keeren.
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Ps. J. F. Botha Ook wordt besloten dat Ds. J. F. Botha de plaats van Ds. P. G. J.
v~or den Herder- Meiring op de Kommissie voor den Herderlijken Brief innemen zal.
lijken Bvief Na de pauze verschijnt de predikant van \Vaterford voor de eerste

maal ter vergadering.
Prohibitie. Bpp. 52 en 54 (b) van het Schema—prohibitie-—zijn ter tafel.

Zij worden beiden door de Tnzenders teruggetrokken.
Standpunt van de Bp. 55 van bet Schema wordt ingeleid door Ds. H. J. L. du Toit, die
~~nojd~in~.ake de daarna, ondersteund door den Oud. van Robertson voorstelt :—

,,Deze H.E. Svnode, na de groote drankkwestie rijkelijk overwogen
te hebben, legt bet neer als haar gevoelen :—

i.—Dat alle onmatigbeid, en vooral ook dronkenscbap, ten strengste
veroordeeld moet worden;

2.—Dat elke christen de volste vrijheid heeft ter wille van bet welzijn
van zijn medemensch zich geheel van alle drankgebruik te onthouden;

3.—Dat de matigheid ons in Gods Woord wordt voorgehouden als eene
christelijke deugd, en als de vrucht van den H. Geest;

4.—Dat God ongetwijfeld ook den wijnstok met zijn vrucht als een
zegen aan Zijn yolk heeft gegeven, en aan Zijn yolk bet recht vergund heeft
daarvan een recht gebruik te maken;

5.—Dat derhalve de aardsche wetgeving bet recht niet beef t zoodanige
maatregelen te nemen, waardoor aan den onderdaan een recht ontzegd
wordt, dat God hem toegekend beeft.”

Ds. W. J. Naudé stelt voor, gesecondeerd door Ds. H. Pienaar:
,,De Synode, geroepen om zich over bet Bijbelse standpunt in ver

band met sterke drank te verkiaren, antwoordt :—

i.—De Bijbel bevat geen duidelike en afdoende uitspraak over bet
drankvraagstuk, zoals dat zich in onze hedendaagse samenleving voordoet;
doch laat het aan bet Christelike geweten, voorgelicht door de Heilige Geest,
over, om dit vraagstuk in christelike zin op te lossen.

2.—Terwiji in de Bijbel van wijn gesproken wordt als een veroorloofde
drank, wordt nog meer dikwels tegen bet gevaar van bet misbruiken ervan
gewaarscbuwd; en in bet Nieuwe Testament worcit uitdrukkelik geleerd,
‘dat de wet van de Christelike liefde bet eist, dat men zich onthouden zal ter
wille van de zwakkere broeder (Rom. 14:21), zodat men tevens trachten
mag om hem tot zodanige onthouding te bewegen.

3.—Van de vervaardiging van hedendaagscbe gefortificeerde dranken,
en van drankverspreiding en drankverkoop door middel van openbare kan
tienen, kroegen, en ,,bars”, weet de Heilige Schrift niets; en daar, langs
deze weg de dronkenschap op een schrikbarende wijze wordt in de hand
gewerkt, juicht de Synode elke maatregel toe om de drankvervaardiging en
bet drankverkoop binnen de engst mogelike grenzen te beperken.”

Een motie van orde om de zaak bij de bespreking te laten wordtaan
genomen met 217 stemmen tegen 55.

Bp. 72 van bet Schema—de gevaren van sterken drank als onderwerp
ons school curriculum op te nemen.

Di. W. J. Naudé en F. X. Roome stellen voor :—,,Naar aanleiding
van Bp. 72 wordt bet Opvoedings-Departement gevraagd in bet onderwijs
over de Gezondheidsleer te doen opnemen ook onderwijs aan on~ jeugd over
de gevolgen of uitwerking van sterke drank en cigaretten rooken op het
lichaam van den mensch.”

De vergadering vereenigt zich met wat bier voorgesteld wordt, en be
sluit de uitvoering ervan op te dragen aan de Opvoedings Kommissie.

Bij de bespreking
gelaten.

Gevaren van
sterke drank, als in
onderwerp in ens
school-curriculum.
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Intusschen gaat men over tot bet kiezen van 14 leden voor den Federa
len Raad.

Aanbeveling 13 van bet Rapport van de Algemeene Zending Kommis
sie wordt aangenomen.

Tot. Kommissie naar aanleiding van bet voorstel van Ds. D. G. Malan
in zake de bestrijding van dronkenscbap, heden morgen aangenomen, wor- droukensehap.

den benoemd Di. D. G. Malan, A. M. iVlcGregor, D. S. B. Joubert, W. J.
Naudé en de Oudd. van Montagu, Drie Anker Baai, Wellington en Indwe.

Qok bet volgende voorstel, ingediend door Ds. P. J. Viljoen met den
Oud van Pearston worcit besluit der Vergadering :—,,Ter hestryding van Verhooging van

dronkenskap dring die Sinode by die Regering aan om die belasting op ~~e°~sterke

ingevoerde sterke drank te verboog.” drank.

Hiermede is bet Rapport van die Kommissie ter bestrijding van Dron
kenschap afgehandeld, en ontvangt de Kommissie den dank der Ver
gadering.

Ds, P. J. Viljoen dient tbans bet voorstel in, waarvan bij vroeger kennis Bicidag in

he~ft gegeven :—,,Onder die diep besef dat die houliede te vergeefs arbei, ~ hat

as die Heer die huis nie hou nie, dra die Sin ode dit op aan die Algemene vraagstuk.

Kommissie vir die Armesorg om, in oorleg met die Moderatuur, en as dit
moontlik is, in oorleg met die andere Gereformeerde Kerke, ‘n biddag uit
te skrywe in verband met onse ontsettende armehlanke vraagstuk. Vir soda
nige biddag sal daar ‘n degelike voorbereiding wees in die verskillende ge
meentes, en op ten minste 4 Sondae voorafgaande aan die vasgestelde datum
sal daar op die kansels van die verskillende Kerke oor die saak gehandel
word aan die hand van ‘n program, wat deur die Algemene Armesorg Kom
missie sal opgestel word.”

Dit wordt gesecondeerd door Ds. J. P. Kriel.
De Vergadering besluit, op een motie van orde ingediend, de zaak bij

de bespreking te laten.
Ter tafel komt een Schema van Overeenkomst tusscben een sub-Kom- Schema van Over

missie van de Algemeene Armenzorg en bet Hoofdbestuur van de A.C.V.~
Vereeniging, op verzoek van de Synodale Kommissie door de Kommissie en Aig. Armen
van de Algemeene Armenzorg aan de Vergadering voorgelegd. (Zie No. zorg Komniissie.

ioq van bet Rapport van den Scriba der Algemeene Synodale Kommissie).

OOREENKOMS WAT GETREF IS TUSSEN DIE SUB-KOMMIS
STE VAN DIE A.A. SORG EN DIE LEDE VAN DIE HOOF
BESTUUR VAN DIE A.C.V.V. OP DIE VERGADERING IN
DIE KOFFIEHUIS, OP 3 NOV. 1924.

No. 1. Die N.G. Kerk erken met dank- No. 3. Elke ses maande sal die plaas- /~ lA.~_c~O(J_
baarheid die geseende werk van die like tak van die A.C.V.V. versiag lewer ~
A.C.V.V. in verband met ons Kerk in van sy werksaamhede aan die plaaslike
die oplieffing van onse arme. kerkraad.

No. 2. Die N.G. Kerk sal hoegenaamd No. 4. Daar sal een Sentrale Kommis
geen seggenskap he oor die gelde wat die sie wees, bestaande nit twee lede van die
A.C.V.V. bymekaar versamel het, en nog A.C.V.V. Hoofbestuur, en één lid van
sal versamel. Maar met betrekking tot die A.A. Sorg, met die sekretaris van
die insameling van fondse, die plaaslike A.A. Sorg, orn te adviseer waar huip
tak vanL~die A.C.V.V. dit sal doen in dringend nodig is en welk liggaani sal
oorle~~i~~oedkeuring van die plaas- help, om also in die wi~le ry (overlapping)
like k~kraad. te vermy.

Besloten wordt bet Schema puntswijze te behandelen.
I. wordt na korte discussie aangenomen.
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II. wordt aangenomen met invoeging van de woorden: ,,en met goed.
keuring van” na ,,in overleg met.”

Afwezig zijn geweest de Oudd. van Dordrecht, Aliwal Noord, Brits
town, ~e van K~iapstad, en de predikantén van Joubertina, Kruisvallei en
Tulbagh, alien wegens krankheid.

De Kiadnotulen worden gelezen, waarna de Oud. van Prins Albert het
dankgebed doet.

Broederlijk onder- Des avonds te balfacht ure wordt bet Broederiijk Onderhoud van den
houd Over ,,De vorio~en dag, over de Zending, voortgezet.
Zeridm” voort- b .

gezet. De H.E. Assessor neemt den voorzitterstoel in. Hij laat zingen Gez.
147 :2, en vraagt den Assistent Scriba bet gebed te doen.

Us. J. A. Retief De eerste spreker is Ds. J. A. Retief uit Nyasaiand I-Iij wijst op de
over gunstige ver- gunstige veranderingen in Nyasaland met bet oog op de ingeslopene sek

Nyasaland. ten, en de houding van de Regering.

Us. W. A. Mal- De Moderator, die nu weer den stoel ingenomen had, laat zingen Ps.
h9rbe ov~r voor- 66 :10, waarna Ds. W. A. Maiherbe uit de Soedan over den Vooruito~ang
uitgang in Soe- . . b
dan. op het gebied van de Zending aldaar, spreekt.
Us. A. C. Murray De laatste spreker is Ds. A. C. Murray. I-Iij verhaalt van zijn bezoek

~r~Ii~ zic1itb1~ir~ van het werk in Nyasaland, en wijst op de vrucht van bet Evangelie in
Evangelie in Nyasaland sedert de stichting van de Zending aidaar, 35 jaar geleden.
Nyasaland. Na een woord van dank aan de verscbillende sprekers wordt deze

samenkomst door den Voorzitter gesloten met een kort gebed en het uit
spreken van den zegen.

Geresumeerd en onderteekend op beden den 7den November, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

ZEVENTIENDE ZITTING.

T7rijdag, 7 November 1924.

Na ‘t zingen van Ps. ii8 :14, gaat Ds. J. A. Malberbe voor in bet
gebed, waarna de Notulen van de vorige Zitting geresumeerd en ondertee
kend worden.

Besloten dé behandeling van bet Rapport van de Kommissie voor bet
Admissie Eksamen door afwezigheid van den Voorzitter uit te stellen tot
eerstkomenden IVlaandag.

Dr. T. C. de Viiliers geeft kennis dat hij om revisie vragen zal van
het besluit gisteren in verband met Bp. 55 van bet Schema genomen.

De Scriba kondigt aan den uitslag van de stemming van ieden voor
den Federalen Raad. Het biijkt dat met volstrekte meerderheid van stem-
men gekozen zijn :—Dr. H. P. van der Merwe, Di. D. S. Botha, D. J. Pie
naar, J. P. van Heerden, G. j. Hugo, D. G. Malan, P. G. J. Meiring, H.

J. L. du Toit, I. F. A. de Villiers en D. J. le R. Marcband.
Voor bet ontbrekende getal wordt er nu een tweetal gevormd bestaande

uit de volgende: Dr. H. A. Lamprecht, Di. H. Pienaar, D. Wilcocks,

J. F. Botha, F. X. Roome, J. C. Truter, 1. F. Mentz, en J. R. Albertijn.
Uit dit tweetal kiest de vergadering Dr. H. A. Lamprecht, Di. H.

Pienaar, D. \/Vilcocks, en F. X. Roome.
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Tot secundi leclen worden gekozen Di. J. R. Albertyn, J. F. Botba,
J. F. Mentz, J. Rabie, E. Dommisse, J. G. Steytler, D. S. B. Joubert
en j. G. Truter.

Het Schema van Overeenkomst tusschen de A.C.V. Vereenjo-jno- en de Schema van Over~
eenkomst tusArmenzorg Kommissie is andermaal voor de ~Vergaclering. ~ A.O.~V.V.

en Aig. Armen.
zorg Kommissie.

III.—het leveren van versiag aan den plaatselijken Kerkeraad.— Leveren van ver
Dii wordt aangenornen met veranclering van de woorden ,,elke ses

maande” in ,,alle twaalf maande.”
IV.—een centrale Kornmissie.—VJat hier voorgesteld wordt draagt de Een Centrale

Komnussiegoedkeuring der Vergadering weg.

Ds. D. G. Malan, ondersteund door Ds. D. J. Pienaar, stelt verder
voor :—,,De Vergadering wil bet verstaan bebben dat alle vereenigingen Alle vereenigin

gen ouder toezooals Christelijke Strevers, Christelijke Jongelieden, Mannen- en Vrouwen ziclit van den

Zending Bond, Helpmekaar, enz., baar werk zullen doen onder toezicht en Kerkeraad te

met goedkeuring van den plaatselijken Kerkeraad, en dat er jaarlijks ver- staan.

slag van gelden door die vereenigingen ingesamelci en besteed, bij den Ker
keraad zal ingediend worden.”

De volgende amendementen worden claarop ingediend
(a) Door Di. F. H. Badenborst en L. Fourie :—,,Die H. F. Sinode ag

dit van dringende helang dat ook sulke verenigings as die Mannen Zending
Bond, Helpmekaar, ens., in verhand sal staan met die plaaslike Kerkraad
of Kerkrade, en so veel mogelik in oorleg met gemelde Kerklike liggame
sal optree;

(b) Door Ds. P. B. Ackerrnann en de Oud. van Nieuwe Kerk :—

,,De I-I.E. Synode verlangt dat de Kerkeraad zoveel mogelik toezicht houde
over plaatselike Christelike Veren igin gen’’

(c) Door Di. P. J. Perold en D. G. van cler Merwe :—,,Dat die saak
van die verbouding van andere Christelike Liefdadigheidsvereniginge tot
die werksaamhede van die Kerk, na die Algernene Armesorg Kommissie
verwijs word.’’

Na discussie worden de eerste en derde amendernenten verworpen, en
bet tweede amendernent aangenomen met 171 stemmen tegen 153 voor bet
voorstel.

Ds. j. A. van Blerk dient in verband met bet besluit gisteren ifl zake de Protest van Us.

A.C.V. Vereniging genomen een geschreven protest in om in de Acta J. A. van Blerk.

onder de Bijlagen opgenomen te worden.
Dit wordt toegestaan.
Ds. M. M. du Toit en de OucI. van Hope Town stellen bet volgende ~Terzoe1r aan (IC

voor :—,,Die Sinode is bekommerd oor die toestande op die deiwerve, in- Regeering ten be
hoeve van de delsonderbeid ten opsigte van die onderwvs, gesondheidsmaatreels, en die verijen.

verarming onder seker klas cleiwers, en vra die Regering om so gou moont
lik ‘n Kommissie aan te stel wat gronclig die hele kwessie van die delwerye
sal ondersoek.”

De Vergadering hesluit dit voorstel ann te nernen, en naar cle Alge
meene Armenzorg Kommissie te verwijzen.

Daarop stelt Ds. E. Dommisse met Ds. G. D. du Toit voor :—,,Het
Rapport van de Kommissie van de Algerneene Armenzorg worde met dank
aangenomen. Tevens spreekt de Synode bare waardering uit van bet
groote werk door deze Kommissie in bet rec~s gedaan, en make vooral mel
ding van de kostelijke diensten door baren Sekretaris in dezen bewezen.”

De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
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Samenstelling van Bp. 131 van het Schema_samenstellino van de Aig. Zending Kom
de Aig. Zenthng
i~ornmissie. missie en de Alg. Armenzorg Kommissie.

I-let wordt toegelicht door Ds. C. R. Kotzè, die daarna met Ds. C. H.
Stulting voorstelt :—,,Die H.E. Vergadering besluit dat die Algemene
Sending Kommissie so sal samegestel word, dat minstens tien Ringe daar
op sal verteenwoordig wees.”

Als amendement stelt Ds. G. J. Hugo met Ds. D. du P. Steyn voor :—

,,In die samenstelling van die Algemene Sending Kommissie word daar
gesôre, dat die verskillende Ringe soveel moontlik op die Kommissie ver
teenwoordig sal wees.”

Een tweede amendement door den Oud. van Maraisburg en den
Assessor, wil, ,,dat de Wet blijve zoals tot hiertoe.’’

De Vergadering verwerpt het voorstel en het tweede amendement,
en neemt het eerste amendement aan.

Het Rapport van die Kommissie oor die Verslag van die Kommissie
vir die Sending onder Israel komt voor de Vergadering.

RAPPORT

Van die Kommissie oor die Versiag van die Kommissie vir die Sending
Onder Israel.

1. Gefedereerde Kommissie. — Onder
teenswoordige ornstandighede korn dit
ons voor asof dit bes sal wees orn die
werk selfstandig voort te sit en wil u
Kommissie aanbeveel,—boe dit ons ook
andersins mag spyt,—dat die Sinode horn
moet onttrek van die Gefedereerde Kom
missie van die Sending onder Israel.

2. T7erdeling van Fondse.—Die gelde.
like posisie is enigsins ingewikkeld, rnaar
u Kominissie wil aanbeveel dat tot op
datum van die skeiding, die geldelike
laste gelyklik verdeeld sal word onder die
drie Kerke van die Kaap, Vrystaat on
Transvaal en dit in die hande te laat
van die nuwe Kommissie om met die
ander Gefedereerde Kommissies te onder
handel. Van die Vrystaat is daar nog
geen gelde ontvang. U Kommissie meen
dat as die Vrystaat sy pro eata deel by
dra, dit gelyklik moet verdeel word tus
sen die Kaapse en Transvaalse Kerke.

3. Status Eerw. Ettman.—[J Koinmis
sie beveel aan dat die kredensiale van
Eerw. Ettinan sal gelaat word in die
hande van die Kommissie van Eksamina
tore vir die aflê van die Colloquium
Doctum oin te handel na bevind van
sake.

4. Pensioen, Eerw. Ettman.—Tot tyd
en wyl dat die status van Eerw. Ettman
vasgestel is, lean u Kommissie geen oor
deel uitspreek oor sy pensioen.

5. Personeel van die Kommissie.—
Aangesien die werk op en van nit die
Skiereiland verrig word, beveel u Korn
missie nan dat minstens drie lede van
die nuwe Kommissie op die Skiereiland
sal ~voon.

6. Finansieë.—TJ Kommissie dra hier
die werk ann die hartlike ondersteuning
van die Sinode op, maar het geen vry
moedigheid—die groot aantal Sinodale
kollektes in aanmerking geneern—orn
nog ‘n Sinodale kollekte vir hierdie saak
aan te beveel. U Kommissie meen dat dit
nan die nuwe Kommissie moet opgedra
word orn planne te beraani vir die insa
meling van fondse.

G. J. HUGO, l4roorsitter
P. J. VILJOEN.
D. K. THERON.
M. P. Z. VAN HUYSSTEEN.
lvi. J. V. D. WESTHUIZEN.
A. 13. CILLIERS.
B. S. B. JOUBERT, Sekretaris.

Gefedereerde
Komrnissie~

Verdeeling van
Fondsen.

Status van
Eerw. Ettma.nn.

i.—Gefedereerde Kommissie.
Dit wordt dadelijk aangenomen.
2.—Verdeling van fondse.
Dit wordt goedgekeurd als volgt

missies van gefedereerde Kerke.”
3.—Status van Eerw. Ettmann.

gewijzigd: ,,Met die andere Kom

De Vergadering keurt goed wat hier aanbevolen wordt.
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Pensioerj. van
Eerw. Ettrnann.

£50 pa. door do
heer D. Smal.

Ret vri~ stellen
van Prof. Keet
als em dvertaler.

De ~aar1ijksehe
vaJ~antie.

Niouwe werken in
do Bibliotheek.

4.—PeflSiOen Eerw. Ettmann.
Wat hier voorkomt is reeds in banden van de Fonds-Kommissie ge

steld.
5.—Personeel van die Kommissie. Kommissie die
De Vergadering vereenigt zich met wat bier aanbevolen wordt.
6.—Finansië. Finansie.

Het volgende voorstel ingediend door Di. G. J. clu Plessis en C. R.
Kotzé wordt door de Vergadering aangenomen :—,,Die Sinode besluit Jaarlikse kollekte

vir die Sendingom vir die Sending onder Israel n jaarlikse Kollekte te bepaal. orider Israel.

Daàrna wordt bet Rapport met dank aangenomen.
Ret Rap po~rt van dc Cu’ratoren van liet Theologisch. Seminarium te

Stellenbosch is nu ter tafel.
3.—In gevolge Art. 129(a) moeten twee leden van bet Curatorium bij Uitloting van

loting aftreden. twee leden.
Bij uitloting vallen Ds. J. P. van Heerden en Br. P. J. Carinus uit.

Zij worden beiden herkozen.
13.—Ret gebruik van Afrikaansch. WTat de Kommissie van Revisie Gebruik van

• • Afrikaansch.
in haar Eerste Rapport onder No. iii aanbeveelt, dat waar in Artt. 133,

137 en 158 het woord ,,Nederlandsch” of ,,Nederduitsch” voorkomt erbij
gevoegd zullen worden de woorden, ,,of het Afrikaansch,” wordt door de
Verga~dering goedgekeurd.

14 .—O ndersteu fling van hulpbehoevende studenten. Ondersteuning
van hulpbehoeflit wordt opgenomen in het Rapport van de Kommissie over de vende studenten.

Fondsen.
15.—Bijdrage van JJ~o per jaar door den beer Danie Smal, en

i6.—Schenking van leening aan Ds. P. S. Venter, worden beide ~oed- Schenking van
n leening nan Ds.

gekeurd. P. S. Venter.

20.—Voorlezing over Sociologie en Pedagogiek. Voorlezing over

Ds. D. Wilcocks met Ds. L. Fourie stelt voor :—,,De Synode is over- Sociologie en Pa
dagogiek.tuigd van de belangrijkheid van kennis van de groote beginselen in de

Sociologie en Pedagogiek, en bev~elt bet aan bet Curatorium aan voorzie
fling te maken voor bet geven van voor1e~ingen in die wetenschappen in
de Kweekschool.”

flit wordt aangenomen.
21.—Ret vrijstellen van Prof. Keet voor een jaar ten einde met Prof.

Dr. J. D. du Toit van de Gereformeerde Kerk, als eindvertaler van aen
Bijbel in ‘t Afrikaansch op te treden.

De Vergadering spreekt.hare waardering uit van de gewilligheid der
Curatoren om Prof. Keet zoals gevraagd, vrij te stellen voor bet jaar 1925.

22.—De jaarlijksche vakantie. De Actuarius stelt voor, gesecondeerd
door den Assessor :—,,De vakantietijden zullen zijn niet langer dan vier
maanden elk jaar, en door de Curatoren worden bepaald.”

Dit wordt door de Vergadering goedgekeurd.
5.—Eeregraden toegekend. De Vergadering betuigt hare ingenomen- Eeregraden.

heid met wat bier gerapporteerd wordt, door op te staan.
ii.—Oud Stpdenten die graden verworven bebben. De Vergadering Oud-studenten.

verneemt met groot genoegen wat bier vermeld wordt.
Ds. D. Wilcocks met Ds. J. R. Albertyn doet bet volgende voorstel :—

,,De Synode beveelt het aan bet Kuratorium aan pogingen aan te wenden
fondsen te vinden voor bet geregeld aanbrengen van nieuwe werken in de
Bibliotheek van onze Kweekschool.”

flit wordt aangenomen.
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Verhooging van 8.—Verhoging van Salarissen der Professoren. De Vergadering
Salarissen. hecht hare goedkeuring hieraan. Voorts stelt dc Actuarius met den Scriba

het volgende als onbestreden motie voor :—,,De Synode spreekt bij dezen
hare hooge waardering uit van het gezegend werk door de H. Eerw. Profes~
soren aan het Theologisch Seminariurn verricht, en bidt dat ‘S Heeren
zeged bij voortduring op dat werk moge blijven rusten.’’

Dc Vergadering neemt dit met acciamatie aan.
En daarop wordt het Rapport met clank aangenomen.

Kennisgeving van Ds. D. du P. Steyn geeft kennis dat hij het besluit van deze I-I.E.
a~nzoek orn revi- Vergadering, ten opzichte van de storting van cle £20,000 van de Normaal

School in het bouwfonds van deze Synodale Zaal in revisie wenscht te
brengen.

Hot Rapport van do Kommissie tot hot Afnemen van hot Examen tot
den Heiligen Dienst is aan de orde, en wordt daclelijk met dank aangeno
men.

Ter tafel komt het Derde Rapport van de Rechts-Kommissie.

DERDE RAPPORT VAN REGSKOMM~SS~E~

I. Die Saab van Enkeldoorn—(Beskry—
wingspunt 5).—IJ Kominissie bet voor
horn gehad o.a. (a) Korrespondensies
tussen Kerkraad van Enkeldoorn en
Ring van Buluwayo. (b) IJitspraak van
die Ring insake Status van die Kerk
raad, verkiarende ,,die Kerkraad is on—
wettig in sy bestaan as sodanig, en der
haiwe ook sy hesluite sedert 1907 (toe ‘ii

Konsulent aangestel is). (a) Protes van

Kerkraad teen uitspraak van Ring. (d)
Versoek van die Kerkraad dat aan
Eerw. Liebenberg die status van predi
kant sal verleen word.

Daar moet dus beslis word oar twee
sake, ni.

(1) Die wettigheid al dan nie van die
Kerkraad, en

(2) Die aansoek insake die status van
Eerw. Liebenberg.

Omtrent Punt 1 is ii Kommissie van
oordeel, dat die besluit van die HE.
Sinodale Kommissie moet gehandliaaf
word, ni., ,,Dat die tans bestaaride
Kerkraad van Enkeldoorn eon onwettig
liggaam is, cii dat die Ring van Bulu—
wayo meteen sal optree oin ‘n cinde aali

die onwettigheid te maak. Voorts, dat
die weg vir appellante (die Kerkraad)
ope gelaat sal word am onder die buiten—
gewone omstandighede by die Sinode
aansoek te doen om kondonasie van die
onwettighede tot hiertoe begaan.” Flier-
ann wil u Kommissie toevoeg, dat die
kondonasie sal verleen word, en wel op
voorwaarde, dat by die eersvolgende
Kerkraadsverkiesing aan al die bepa
linge, insake Konsulentspligte, sal vol
dana word.

Orntrent Punt 2 wil u Kommissie be
skeidenlik ann die hand gee, dat die

Kerkraad so versoek oor die status van
Eerw. Liebenberg, onder die a uiters
eksepsioaele omstandighede wat danr te
Enkeldoorn bestaan, die gunstige oorwe
ging van die Sinode sal erlang.

II. Kla~isaak uit Zllolteno — Beskry
wingspunt (2) .— Die scale behels ‘n
beroep van Kerkraad van Molteno teen
uitspraak van die N.E. Sinodale Kommis
sie. Genaernde Kammissie hat die nit
spraak van beicle die Keikraad van
Molteno en die Ring van Burgersdorp,
insake protes van vies gekose Kerkraads
lode teen handeiwyse van Kerkraad, ver
ii ietig en die oorspronkelike psotesteer
tiers in gelyk gestel. En hierteen is die
Kerkraad non in hoer heroep gekorn by
die N.E. Sinode.

in die behandeiing van die saak hat u
Kommissie sy aandag bepaal alleen by
die volgende stukke (a) Besluit van die
Kerkraad, d.d. 15 April 1921, appèl nan
tekenende teen uitspraak van 1-i.E. Sino
dale K~minissie. (b) Een ooreenkorns tot
herstelling en bestendiging van die vrede
tussen protesteerders en Kerkraad, dcl.
19 September 1921. (a) Besluit van
Kerkraad, d.d. 22 September 1924, met
siege één tee,istern, om appèl by HE.
Sinocle terug te trek. (d) Enige briewe
uit gemeente Molteno, vragende dat die
hehancleling van die saaic by die Sinode
voortgang sal he.

[1 Kommissie is van oordeel dat, aan
gesien die Kerkraad die iiggaam is, wat
appa]leei bet, die KerkraacI ook cue be—
voegciheicl bet om weer die appèl terug
te trek, en daarom die saak nie ~‘erder
in behandeling moet geneern word nie.
1)aar dit egter nit genoemde briewe blylc
dat daar nag enige ontevrederiheid oar
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hierdie saak in die gemeente heers, wens
u Kommissie aan te beveel, dat or eeii
vriendelik en seer dringend versoek van
die Sinode sal uitgaan tot de betrokke
partye, orn, terwille van die vrede en
welsyn vail die gemeente en die eer van
God, tog te hems by die~ duidelike en
doeltreffende ooreenkorns getmef, op 19
September 1921, tussen Kerkraad en pro
testeerders.

III. Sooh von ulcer. C’. .1. llinnon vs.
Kerkraod von TT’arrei ton — Beskry—
wingspunt 3 (b) —Tn hierdie geval bet
die Kerkraad van Warrenton heslujt em
die naam van i~1evr. C. J. 1-luman te
skmap van die Lidinnatregister van die
gemeente (Art. 4). Teen die besluit bet
l~[evr. Human haar beroep op die Ring,
en denr die Ring is haar beroep gehanci—
haaf. Dit is ook gedaan deur die HE.
Sinodale Kommissie, waar die sank ge
dien bet by wyse van appèl c1enr die
Kerkraad. En nou kom die Kerkmaad
met die sank in hoer beroep na die
Sinode.

Die bevindingvan u Kommissie, na in—
sage van die stukke wat betrekking bet
op die saak, dat die naarn van Mcvi’.
1-luman van die Lidmaatmegi stem geskmap
is deur die Kerkraad op gronci van sekere
onhedagsame uitclmukkings in ‘11 ooinhlik
van opgewondenheid. Fit haam later ge
drag blyk dat sy dit so emnstig nie bedoel
bet nie, altans dat sy haar lidmaatskap
van die Kerk nie uitdrukkelik en met
voorbedagtheid opgesê bet nie, alhoewel
sy haar onttrek het van die bywoning
van die openbare goc1sdiensoefeninge;
weshaJ.we u Kommissie van oordeel is,
dat die Kerkraad ietwat ineem toegeeflik
heid en gedulci Inoes betoon bet alvorens
tot so ‘n uitemste stop oor te gaan, en

dat die Kerkmaad verstandig son handel
deur Mevr. Human weer in haar kerk—
like regte te herstel.

j\T S’ook von TT~. Ros vs. Kcrkraad

run TTurreuton — Beskrywingspunt 3
(n).—Hierdie saak bet begin met die
weiering deum die ~7oorsitter van die
Kerkmaacl orn ‘n kind van Ras te cloop,
en wel omclat sv liuwelik nie kerklik in—
geseCil was nie. Teen die eis van die
Kerkmaad orn cv huwelik kerklik te laat
inseCn bet Ras horn solang verset, dat
die Kerkrand dit nodig geoordeel het cm
horn vir ongehoorsaamheid onder sensuur
te plans. Ras bet toe met die sank na
die Ring gegaan, waar die Kerkraad in
die ongelyk gestel is; en teen die uit
spraak van die Ring bet die Kerkraad
horn toe beroep op die Sinodale Kornrnis
sic, rnaar ook daar is by (die Kerkraad)
in die ongelvk gestel, met gevoig dat by
non met die sank na die H.E. Sinode
gekom bet.

Na insage en sorgvuldige oorweging
van die desbetreffende stukke, verenig u
Koinmnissie horn met die uitspraak van
die Sinodale Komrnissie in die saak,
nI., ,,Dat op hierdie sank van toepas
sing is die besluit van die Sinode (Aeta
Synocli, XXTV, pngg. 46 en 47) en be
veel by dus nan, dat die uitspraak van
die Ring sal gehandhaaf word, en die
apphl van die Kerkmaacl van Warrenton
van die hand gewys.’’

H. A. LAMPRECHT.
P. A. M. BRINK.
B. v. ki. LOUW.
W J. JOUBERT.
G. F. DIJ TOIT.
A. B. CILLIERS.
H. PIENAAR.
G. J. HUGO, Scriba.

r.—No. ~ van het Schema van WTerkzaamheden. Een schrijven van
den Kerlceraad der N. G. Gemeente Enkeldoorn.

(a) De wettigheici van den Kerkeraacl. De Assessor met Ds. F. X.
Roome stelt voor :—,,I-{et advies van de Rechts-Kommissje worde aan
genomen, dock de Synode hesluit al de onwettige verrichtingen in verband
met dien Kerkeraad, met su~pensie van betrokkene wetsartikelen, te kondo
neeren, en de Kerkeraad, die nu hestaat te verklaren te zijn de wettige
Kerkeraad van de gen-leente van Enkeldoorn, en alles door dien Kerke
raad gedaan en dat volgens wet is geweest voor wettig te houden.”

Na breedvoerige discussie wordt -einclelijk besloten deze zaak terug
te verwijzen naar cle Rechts-Kommissie.

Gedurende deze zitting wordt besloten ne namiddag zitting aanst. Don
derdag van 2 tot 4 n.m. te hebben ten einde aan leden ne gelegenheid
te geven bet Alexandra I-lospitaal voor zwakzinnigen te bezoeken. Ook
verschijnt de predikant van Alice weer in de Vergadering.

Afwezig zijn geweest de predilnanten van Victoria ~Vest, Vandermerwe,
J oubertina, Moorreesburg, Tulbagh en Kruisvallei, laatstgenoemde twee

Enkeldoorn.
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wegens krankheid, en de Oudd. van Britstown, Riebeek West, Adelaide
en ~e van Kaapstad, laatstgènoemde twee wegens krankheid.

De Kladnotulen gelezen zijnde wordt het dankgebed gedaan door den
Assistent Scriba.

Geresumeerd en onderteekend op heden den ioden November 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

ACHTTIENDE ZITTING.

Maandag, io November, 1924.

Na het zingen van Gez. 99: 4 en gehed door den Oud. van Zwartland,
worden de Notulen van cle laatste zitting geresumeerd en onderteekend.

Kenuisgeving van Ds. S. F. Feneysey geeft kennis van de volgende motie :—,,De Sinode
inotie door Ps. ~ dra dit on ann die Al~ernene Kommissie van die Armsorg om in oorle~
F Feneysey

met die Moderatuur, en as dit moontlik is, in oorleg met die andere Gere
formeerde Kerke twee Sondae in die Kerkjaar vas te stel in verband met
ons ontsettende armblanke-vraagstukke. Vir die geleenthede sal daar ‘n
degelike voorbereiding wees in die verskillende gemeentes, en op die kansels
sal oor die saak gehandel word aan die hand van ‘n program, wat deur
die Alg. Armsorg-Kommissie sal opgestel word. Dan vind ook die
insamelings vir die saak plaas.”

Besloten dat de behandeling van het Rapport van de Adrnissie Eksamen
Kommissie zal blijven overstaan tot morgen (Dinsdag) namiddag.

Het Derde Rapport van de Rechtskornmissie is weer vdór de Verga
dering.

Toekenning van 2. No. 5 van het Schema van Werkzaamheden.—Toekenning van
den status van den status van predikant ann Eerw. A. 1. Liehenber~ van Enkeldoorn.
predikant a a n -

Eerw. A. J. Lie- De Oud. van Maraisburg met Ds. J. P. van Hu ssteen stelt voor :—

benherg. ,,Dat aan den Eerw. A. j. Liebenberg de volle status van predikant zal
toegekend worden, met suspentie van alle de wetsartikelen op de legitimatie
van predikanten betrekking hebbende.”

Di. P. B. Ackermann en C. H. Kruger stellen het volgende amende
ment voor :—,,De H.E. Synode spreekt zijn hoge waardering uit van de
lange, trouwe dienst aan de Kerk bewezen door Eerw. Liebenberg, maar
kan het aanzoek van de Kerkeraad niet toestaan.”

Een tweede amendement wordt door Di. W. C. Malan en D. G. van
der Merwe ingediend, van den volgenden inhoud :—,,Dat verlof verleen
word aan Eerw. A. j. Liebenberg van Enkeldoorn om 5005 tot hiertoe voort
te gaan met die bediening van die Evangelie en die Sakramente, en dat
hierdie verlof by elke sitting van die Sinode vernuut sal word, maar dat die
offisiële werk in die gemeente deur die Konsulent verrig sal word.”

Na breedvoerige discussie wordt een motie van orde om tot stemmen
over te gaan goedgekeurd.

Daarop worden het voorstel en het tweede amendement door de Ver
gadering verworpen en het eerste amendement met groote meerderheid van
stemmen aangenomen.
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Eerw. A. Dreyer ontvangt de gelegenheid om zijne erkenning van Dai be~uiging en

den dank der Vergadering hem toegehracht voor zijn eeuwfeest-album, als- Synode door

ook voor bet Honorarium hem toegekenci, uit to spreken. Voorts biedt Eerw. A. Dreyer.

hij der Vergadering aan twee groote uortretten voor cleze Zaal, één van
Ds. Petrus van der Snuy, de eerste Afrikaner preclikant, en een ander van
Ds. Franciscus le Scuer, Voorzitter van de ecrste Classis.

Dc Moderator neemt deze portretten namens de Vergadering met dank
aan.

De Scriba leest nu de samenstelling van de Permanente Kommissiën. Perrna.nente

Zij worden met eenige wijzigingen goedgekeurd, zoodat de Permanente Kommissien.

Komrnissiën flu als volgt samengesteld zijn
i. illgernene Armenzorg :—-Di. G. j. Hugo, M. Smuts, D. P. van

Huyssteen, C. W. Albeit, C. V. Nel, j. F. Mentz, F. S. Malan, A. A.
van Schalkwijk, P. J. Perold, J. C. du Plessis, de BB. G. J. Euvrard en

J. H. Conradie.
2. Arbeids Kolo’nièn :——Prima’rii :—Ds. j. C. Truter, Dr. H. P. van

der Merwe, Di. A. D. Luckhoff, G. J. Hugo, en de BB. P. J. Joubert,
P. J. Cillie en G. F. du Toit. Secwndi :—Di. P. G. j. Meiring, J. H.
Hugo, A. A. van Schalkwijk, j. A. van der Merwe, en BB. C. D. Cillie,
P. J. Nelson en J. C. Rabie, S.zn.

3. Bijbelvertaling :—Di. D. G. Malan, H. J. Pienaar en W. T. Naudé.

4. Doofstornmen en Blinden Tnstituut :—Di. I. F. A. de Villiers,
J. C. Truter, R. D. McDonald, en P. J. van dec Merwe, en de hr. C. H.
Beck.

5. Dorkas Armenhuis :—Ds. F. X. Roome, en de BB. Chas. i\Iurray
en P. Steyn.

6. Drostdij School :---Di. I. F. A. de Villiers, J. S. Murray, j. H. van
Aarde, en J. A. van der Merwe, en cle beer j. C. Rahie, S.zn.

7. Drukpers :—Di, A. C. Murray, 0. j. Hugo, A. G. du Toit, P. G.
J. Meiring, en de BB. Chas. Murray en j. H. Hablutzel.

8. Examen : Adrnissie tot het Theologisch. Seminariuin :—Primarii
—Di. A. i\/I. McGregor, G. j. du Plessis, W. J. ~Naudé, D. S. B. Joubert,
en Dr. 1VI. J. van der \Vesthuizen. Secundi :—Dr. T. C. de Villiers, Di.

J. F. Mentz, G. F. C. Faustman, J. A. van der Merwe, en j. Rabie.
9. Exa’inen : Kandidaten tot den Heiligen Dienst :—-Prirnarii

Di. D. J. Pie~aar, A.zn., A. M. McGregor, D. G. Malan, D. Wilcocks,

J. C. Tr1iter, Dr. H. P. van cler Merwe, en Ds. T. P.Cvan Heerden, Scriba.
Secundi :—Ds. D. j. Ic R. Marchand, Dr. M. ~. van der Westhuizen, Di.
f. Rahie, H. j. Piei~aar, G. j. Hugo, en G. j. d~i Plessis.

io~ Exarnen :~ Toelating ~ot het Zending instituut :—Primarii
b~. F. X. Roome, P. B. Ackermann, J. A. van der Merwe, J. G. Pauw,
en C. R. Kotze. Secundi :—Di. D. J. Viljoen, C. W. Albeit, P. J.
Vi[joen, en D. F. van der Merwe.

ii. Examen Zendelingen en Oefenaars :——Primarii :—Di. F. G.
Maiherbe, A. B. Cilliers, P. j. de Vaal, j. A. R. Volsteedt, en F. Dom
misse. Secund~i :—Di. M. L. de Villiers, J. A. van Blerk, P. B. Acker
mann, W. N. van der Merwe, en D. J. Malan.

12. Gezangen Ve’rmeerdering :—Prof. A. Moorrees, Di. W. A.
JOubert, E. G. Mälherhe, Z. J. de Beer, en L. Fourie.

13. Kerkekantoor :—Prof. A. Moorrees, Di. D. S. i3otha, F. X.
Roome, en J. P. van Heerden, en de BB. T. J. Louw, J. H. Hablutzel,
A. C. Koch, en Arend Brink.
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14. Rechts-Komrnissie :----Prof. A. Moorrees, Di. D. S. Botba, J. P.
van Heerden, en H. j. Pienaar.

15. Kerkewet Revisie :—Ds. D. j. Pienaar, A.zn., Prof. A. Moorrees,
Di J. P. van Heerden, D. S. Botba, D. j. le R. Marchand, en H. 1.
Pienaar.

i6. Murray, Dr. A.—Monumeni :—-Di. I. F. A. cle Villiers, D. G.
Malan, J. F. Botba, j. C. dc Bruvn, S. P. Fouché, en F. X. Roome.

17. Opvoeding :—Di. J. R. Alhertijn, F. Dommisse, G. D. du Toit,
A. D. Luckhoff, en D. Wilcocks.

IS. Psalm- en Gezangwijzen :—Di. J. F. Botha en M. L. de Villiers,
Proff. F. W. Jannasch en P. K. de Villiers, de beer A. C. van Velden, en
Ds Z. J. de Beer.

19. Speciale Evangelieprediking en Verdedigingskam pen :—Di. ~G. T.
dii Plessis. D. S. B. Jouhert, W. J. du Toit, J. A. van der Merwe, en
G~ D. du Toit.

20. Spoorweg Zending :—Di. C’. V. Nd, j. M. Hofrneyr, A. A. van
Schalkwijk, Dr. H. A. Lamprecht, en Ds. H. W. Ceyer.

21. Vrouwen Zending Bond :—Di. A. j. van WTijk en A. C. Murray.
22. fT’aakzaamheid tegen Sociale Euvelen :—Di. A. j. van \Vijk,

P. j. Pienaar, j. S. Murray, W. N. van der i\Ierwe, E. G. du Toit, M. L.
de Villiers, J. G. Pauw, j. A. van T3Ierk, en G. F. C. Faustmann.

23. Dc Zending :—-Di. D. Bosman, Prof. J. clii Plessis, Di. J. G.
Olivier, D. G. Malan, A. B. Cilliers, R. D. i\lcDonald, J. B. Burger, J.
Rahie, A. C. Murray, A. j. van Wijk, P. A. Albeit, 1. G. Steytler, de
BB. Chas. Murray en C. H. Beck, en Ds. A. C. Murray (Aig. Zending
Sekretaris).

24. Zending Instituut :—Di. D. P. van Huvssteen, D. Bosman, J. H.
van Aarde, A. B. Cilliers, D. Wilcocks, en 1. F. Botba.

25. Examen : Toelating van K/curling Leeraars :—Primarii :—Di. J.
S. Murray, \V. N. van der Merwe, D. F. van cler Merwe. Secundi :—Dr.

J. H. J. Greyvenstein, Di. N. E. de Kock en D. j. i\lalan.
26. Eind Examen voor Kleurlin~’ Leeraars :—--Primarii :—Di. J. Rabie,

M. Smuts, j. A. R. Volsteedt, en G. I). clu Toit. Secundi :—-Di. P. A.
M. Brink, H. S. Pretorius, en A. W. Eckard.

27. Zending onderlsraël :—Di. D. S. B. Joubert, F. G. du Toit, D. j.
Viljoen, P. j. Viljoen, A. G. du Toit, A. M. McGregor, en W. J. Theron.

28. Zondagscholen :—Di. P. j. dc Vaal, G. J. du Plessis, J. G.
Stevtler, A. C. Stegmann, en Dr. T. C. de Villiers.

29. Zuid A/ri kaansche Bijbelvereeniging :—Di. J. P. van Heerden, C.
F. C. Faustmann, Z. j. de Beer, A. C. i\Iurrav, S. P. Fouché, P. B.
Ackerrnann, F. X. Roome, Prof. j. dii Plessis, de BB. C. H. Brand, C. j.
Muller, A. j. Kuys, W. M. Cellier, P. G. Steyn, Chas. Murray, A. Brink.
Sekretaris: Ds. A. C. du Toit.

Afgevaardigde naar de N. G. Kerk, O.V.S. :—Primarius: Ds. D. S.
Botha Secundus: Ds. A. H. Naudè.

Afgevaardigde naar de N. H. of G. Kerk, Transvaal :—Primarius
Dr. H. P. van der i\Ierwe; Secundus: Ds. H. J. L. du Toit.

Afgevaardigde near de N. G. Kerk, ATalal :—Primarius : Ds. J. C. du
Plessis; Secundus : Ds. J. F. i\Ientz.

Sluitingsrede :—Primarius : Ds. D. J. le R. Marcband, Secundus : Ds.
W. J. Naudé.
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De hehandeling van bet Derde Rap po’rt van do Rechts-Kommissie
wordt voortgezet.

II. No. 2 van bet Schema van WTerkzaamheden.~~_Protest ~ran den ~~est i~ den

Kerkeraad van Molteno. (Zie No. 6o van bet Rapport van den Scriba der Molten

Aig. Synodale Kommissie.)
Op voorstel van Di. G. j. clu Plessis en j. F. i\Ientz wordt de uilspraak

van de Rechts-Komrnissie goedgekeurd.
III. No. 3 (b) van bet Scbema van Werkzaarnbeden .—Protest van den Protest van den

Kerkeraad vanKerkeraad van WTarrenton in verhand met de zaak van Mevr. C. Human. Warrenton in ver

(Zie No. 133 van het Rapport van de Scriba der Svnodale Kommissie.) band met de zaak- , van Mevr. 0. Ha
Ds. H. W. Geyer, ondersteund door Ds. S. P. Fouche, stelt voor, ,,dat man

bet advies van de Recbts-Kommissie hier gegeven zal worden aangenomen.”
Onder de discussie worden de volgende amenclementen ingediend :—-

(a) Door Ds. J. Rahie met den Oud. van Pearston :—,,Het appèl worde
toegestaan, en i\Ievr. Human worde naar den Kerkeraad van Warrenton
verwezen.’’

(b) Door Ds. F. X. Roome met den Oud. van Kimherlev :—,,De naam
van Mevr. Human worde op bet Lidmaten Register hersteld.’’

De Vergadering neemt bet voorstel met groole meerderbeid van stern-
men aan.

IV. No. 3 (a) van bet Schema van \Verkzaarnbeden.—Protest van den Protest van den

Kerkeraad van \Varrenton in verband met dc zaak van W. Ras. (Zie ~ in

No. 132 van bet Rapport van den Scriha der Alg. Avnodaie Kommissie.) band met de zaair

Di. J. j. XVasserfall en J. F. Hugo stellen voor :—,,Het advies van de van W. Ras.

Rechts-Kommissie worde aangenomen.”
Daarop dient Ds. P. j. de Vaal met Ds. 1. Rahie bet volgende amen

dement in :—,,De Kerkeraad was in zijn goed recht door de doop van bet
kind van de beer Ras te weigeren (zie Acta Synodi van 1919), doch de
Kerkeraad was niet gerecbtigd kerkelike censuur op de beer Ras toe te
passen.”

Na discussie wordt bet voorstel door de Vergadering aangenomen.
Na cle pauze is bet T7ierde Rapport van de Rechts—Kommissie aan

orde.

V~EPDE RAPPORT VAN DE RECHTS-GOMM~SSIE.

Schem a van U/er1a~aaniIreden.

No. 31. Verzoek van den Kerkeraad
van Gibeon om den status van Predikant
ann Eerw. E. J. Leonard toe te kennen.

lJwe Commissie adviseert dat de Sy
node hare hooge waardeering uitspreke
van ne trouwe en bekwame diensten van
Eerw. E. J. Leonard aan do gemeente
van Gibeon (Z.W.A.). Doch met ‘t oog
op onze Kerkwetten betreffende do legi
timatie van Predikanten, en vreezende
om eon gevaarlijk praeeedens daar te
stellen, kan uwe Commissie niet aanbe
velein dat nan ‘t verzoek van den Kerke
rand vail Gibeon zal worden voldaan, ni.
om ann Eerw. E. J. Leonard den status
van Predikant toe te kennen.

N~. 10 van laat ontvangen stukken
(hi. 11). \Terzoek van den Hoer R. P.
Botha van Soar, distrikt Ladismith, K.P.,

orn na private studio, en zonder vooraf
do kiassen ann ‘t Zendinig ]nstituut te
hebben bijgowoond, tot hot Zendeiing
Exarnen to worden toegelaten.

Uwe Commissie is van oordeel dat aaii
dit verzoek, ni. urn toegeiaten te wor
den tot hot Zendoling Examen zonder
eon clrie~arigen cursus aan ‘t Zending
Instituut to doorloopen, niot Iran worden
volclaan, als zijude in strijd met den
eomgon weg door de wet voorgoschroven
urn Zendeling te worden.

No. 11. Verzoek van den Hoer J. D.
Brink, arboi dende to Km a.ifontoin, die—
trikt Paarl, om tot Zencleliug der Ned.
Geref. Kerk te worden geordond.

Na.a.r het oordeel uwer Commissie, lean
ook dit verzoek niet worden toogestaan,
als zijnde in lijnrechten strijd met de
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Bepalingen onser Kerk omtrent do op
leiding en legitimatie van Zendelingen.

No. 12. Eon potitie onderteekond door
do ouderlingen en diakenen van de Im
manuel Zending Kerk, Cradock, onzo
Synode ootmoedig vorsoekende hun arbei
der, do Heer van Niokerk, en hun werk
kring ais een door de Ned. Goref. Kerk
erkonde zending-gemeente op to nemon.

Be Heer. J. A. van Niekerk werd uit
zi~n ambt als zendeling ontzet in ‘t jaar
1906, wegens wangedrag. Be volgende
stukken werden uwo Commissie voorge
legd

1. Ontheffing van censuur door den
Ring van Qucenstown in. 1912, on eene
annbevoling nan de Commissie voor ‘t
afnemen van ‘t Zondeling Examon orn
~en Heer van Niekerk in zijn ambt to
horstellen.

2. Een getnigschrift van den Ring
van Beaufort, d.d. 11 Nov. 1915, verkia
rendo dat zijn wandel Christelijk is, doch
de vrees uitsprekende dat zijn verleden
schade sal berokkenen nan ‘t sending
werk.

3. Ecu getuigschrift van den Kerke
rand. van Cradock, d.d. 30 Aug. 1923,
zeggende dot men niets weet tegen si~n
zedolijk gedrag godurende al den ti~d
van zijn arbeid aldaar, en aanbevelonde
dat hij met sUn blooiondo workzaarnheid
in de Ned. Ger. Zendingkerk sal worden
opgenoinen.

4. Besluit van den Ring van Middel
burg van do N.G. Zendingkerk in zUne
vergadering te Graaff-Roinet 1923, aari
bevelende de herstelling in. zUn ambt van
den Heer. J. A. van Niekerk, en opname
met zi~ne gomeente.

5. Bosluit van den Ring van Beaufort
d.d. 25 Oct. 1916, aanbevolende horstel
hug in sUn ambt.

6. Verzook van de Ouderhingen en
Diakonen van do Immannel gemeonte,
Cradock, gericht nan de Ringscommissie
van den Ring van Albanie d.d. 26 Dec.
1923, mu opnaine van den Heer J. A. van
Niekerk en hun gemeente in de N.G.
Zendingkerk.

7. Antwoord van do Ringscommissie
daarop d.d. 7 Maart 1924, inhoudende de
aanbevehng nan de Commissie tot ‘t of
nomen van ‘t Zendeling Examen mu hem
in zijn ambt to herstellen.

8. Ben schrUven van Ds. ~. G. Ma]
beebe van Villiersdorp, Scriba van die
Commissie, d.d. 20 Moi 1924, den Hoer
van Niekerk radendo om zi~n verzoek om

herstelling in si~n amht direkt nan de
Synode to doen, aangezien de Commissie
eerst in de maand November vergadert,
en de voorlicliting der Synode do Corn
missie helpen sal tot bet rechte besluit
to komen.

9. Petitio van. do Immanuel Gemeonte,
~radock, d.d. 7 Aug. 1924, verzoekende
om ohs gerneente met 160 le~en en over
2,000 ziolen, tezarnen met hun leeraar,
den Hoer J. A. van Niekerk, in de Ned.
Gee. Kerk opgenomen to worden als eene
erkende zenginggemeeuto.

Uwe Cornrnissio heeft eon ondorhoud
gehad met Ds. J. W. L. Hofmeyr, Org.
Zending Secretaris, , en heoft ook den
Heor van Niokerk, bi~ oone persoonii~ke
ontmoeting, ondervraagd op zekere pun
ten. En uwe Commissie adviseert dat do
Synode ‘t hierbovengonoemd versoek sal
toestaan, n.h. (1) do horstolling van don
Heer J. A. van Niekork in sUn ambt ahs
zendeling; (2) en do opname van do Tm-
manuel gemoente te Cradock in de N.G.
Zendingkerk, op voorwaarde dat nile
eigondommen dier gomeente op de Bin
neniandscho Zending Sub-Commissie sul
len worden getransporteord.

Oefenaar 1?. C. Maiherbe.

Naar uwe Commissie is ook verwozen
eon schrijvon van Oefenaar R.. C. Mal
beebe van Malmosbury, ad. 9 Oct. 1924,
wanrin hij vraagt om geordend to wor
den, op grond van een 30 jarigon arbeid
onr~er gekiourdon in do distrikten Paarh
en Ma.hmesbury.

Daar ‘t toostaan van dit verzook togon
onzo Korkelijke Wetton en Bepaliugen
son aandruisc~hen, ban uwe Commissie dit
niet aaiibevolen.

Beschrijvinqspunt 60, naar uwe Corn
nnssio verwezen.

Zij is van oordoel dat, volgens Art.
344, ‘t antwoord op beido vragen in dit
Boschrijvingspunt moot zijn: Neon.

10 Nov. 1924.

G. F. PU TOIT,
B. v. M. LOUW.
~T J• JOUBERT.

P. J. J. BRINK.
D. J. PIENAAR, H.zn.
H. W. LAMPRECHT.
C. J. HUGO—(mot voorbe

bond op Punt 12).
D. J. LE R. MARCHAND,

Scriba.

Aansook em toe—
kenning van sta
tus van predikant van
nan Eorw. Leo
nard.

No. 31 van het Schema van Werkzaarnheden.—Aanzoek om toekenning
status van predikant aan Eerw. Leonard van Gibeon (Z.W.A.).
Op voorstel van Ds. E. Dommisse en den Oud. van Philipstown besluit

de Vergadering het advies van de Rechts-Kommissie goed te kéuren.
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No. io van het Schema van Werkzaamhe4~.n (laat ingekomen stukken~. ~afl~Oj~1

—Aanzoek R. P. Botha om tot het Zendelings-Examen te worden toe
gelaten zonder vooraf de kiassen aan het Zending [nstituut Se hebben bij
gewoond.

Ds. J. v. Z. le Roux met den Oud. van Vanwijksdorp stelt eoor, ~,dat
het advies van de Rechts-Kommissie ook hier zal worden aangeiiomen.”

Ds. J. S. Murray met Ds. I. Rabie heeft het volgende amendement
,,De Synode besluit om den hr. R. P. Botha te antwoorden dat hij tot he~
Zendelings-.Examen toegelaten zal kunnen worden, ‘-iadat hij één jaar op
het Instituut te ‘Wellington de kiassen heeft bijgewoond.”

De Vergadering vereenigt zich met het amendement.
No. ii van het Schema van Werkzaamheden (laat ingekornen stukken). ~a’~zo~y~m

--—Aanzoek van J. D. Brink om tot zendeling der N. G. Kerk te worden *

geordend.
Op voorstel van Di. D. j. Pienaar en N. E. de Kock wordt het advies

der Rechts-Kpmmissie in deze aangenomen.
No. 12 van het Schema van ‘Werkzaamheden (bat ingekornen stukken) Aanzoek van Tm-

—• .~anzoek van Immanuel Zendingkerk, Cradock, om hun arbeider alsoolc manuel Zendinggemeente, Cm
nun werkkring in de N.G. Zendingkerk op te nemen. dock.

Besloten deze zaak met geslotene deuren te behandelen.
i. De herstellino- van den heer T. A. van Niekerk in zijn ambt aisHerstelling van

- den heer J. A. r.zenueiing. Niekerk in zijn

Na breedvoerige discussie wordt op voorstel van den Oud. van Marais— ambt als zende

burg en Ds. J. F. Botha besloten het advies van de Rechts-Kommissie 1mg.

goed te keuren.
Daarop dient de Actuarius, ondersteund door Ds. D. Marchand het

volgende voorstel in :—,,De herstelling in zijn ambt van den heer I. A.
van Niekerk worde gesteld in handen van de Kommissie tot het afnemen
van het Zendelings-Examen (Art. 242).”

De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
2. Ret opnemen van de Immanuel Zending Kerk, Cradock, in de

N. U. Kerk.
De Actuarius met den Scriba stelt voor :—,,De opname van de Imma

nuel Zending Gemeente te Cradock, worde door de Synode naar de Aig.
Zending Kommissie verwezen om naar bevinding te handelen.”

Dc Vergadering neemt dit voorstel aan.
Een schrijven ontvangen van den Oefenaar R. C. Maiherbe, waarin Aanzoek van den

hij verzoekt om tot zendeling der N.G. Kerk geordend te worden. ~ C.

Het advies van de Rechts-Kommissie in deze gegeven wordt op voor
stel van Ds. J. C. du Plessis en den Oud. van Philipstown door de Ver
gadering goedgekeurd.

Bp. 6o van het Schema van Werkzaamheden. De rechten van een
lid, die niet resorteert binnen de grenzen eener gemeente, waar hij zijn
Kerkelijke voorrechten geniet.

Na een breedvoerige discussie draagt, op voorstel van Di. D. J. Kriel
en H: \/V. Geyer, het oordeel van de Rechts-Komrnissie bier, de goedkeu
ring van de vergadering weg.

De Scriba legt voor de namen der Broeders, die door de verschillende
Ringen als leden der Synodale Kommissie voorgedragen zijn.

De Vergadering keurt deze namen goed, zoodat de Synodabe Kom- Leden van de

missie nu als volgt samengesteld is :— Kommissie

De Leden van de Moderatuur, en uit den Ring van Kaapstacl



76

Prirnarii: Ds. F. X. Roome, en Oud. Chas. Murray; Secundi: Ds. P. G.

J. i\Ieiring, en Oud. B. von M. Louw.
Ring van Tulbagh :—-Primarii : Ds. G. J. Hugo, en Ouci. G. F. du

Toit; Secundi: Ds. J. A. v. d. Merwe, en Oud. D. G. Conradie.
Ring van Swellendam :—Primarii : Ds. \V. F. P. Marais, en Oud. A.

P. Burger; Secundi: Ds. C. R. Kotze, en Ouci. W. Wessels.
Ring van Graaff_Reinet :—Primarii : Ds. C. I—I. Stulting en Oud. W.

H. Booysen; Secundi: Ds. D. J. Pienaar, A/zn., en Oud. J. j. G. Blignaut.
Ring van Albanie :—Primarii : Ds. J. M. I-Iofrneyr, en Oud. F. J. de

Kierk; Secuncli: Ds. D. du P. Steyn, en Oud. J. D. Louw.

Ring van Beaufort :—Prirnarii: Ds. H. J. L. di~i Toit en Oud. C. J.
Visser: Secundi : Ds. J. G. Olivier en Oud. P. Mans.

Ring van George :—Prirnarii: Ds. D. J. le R. Marchand, en Oud.
P. S. Heyns; Secundi: Ds. J. P. Burger, en Oud. G. S. Muller.

Ring van Burgersdorp :—Primarii : Ds. H. M/. Geyer en Oud. C. F.
Naude; Secundi: Ds. F. W. R. Gie, en Oud H. J. Lubbe.

Ring van de Paarl :—Primarii: Ds. j. F. Botha, en Oud. P. du Prè
le Roux; Secundi: Ds. H. J. Pienaar, en Oud. P. J. Marais.

Ring van Colesberg :—P’rima’rii: Ds. P. J. A. de Villiers en Oud.
D. K. Theron; Secundi: Ds. H. A. Larnprecht en Oud. D. J. Viljoen.

Ring van Dutoitspan. :—Primarii: Ds. P. J. Perold en Oud. C. H.
van Wijk; Secundi: Ds. J. A. van Blerk en Oud. C. J. J. Bester.

Ring van Clanwilliarn :—Primarii : Ds. J. G. Steytler en Oud J. F.
van Wijk; Secundi: Ds. C. W. Albeit, en Oud. I. S. van der Merwe.

Ring van Queenstown :—Prirnarii : Ds. B. J. Wessels en Oud. P. A.
Hattingh; Secundi: Ds. P. J. Stroebel en Oud. J. S. J. Lombard.

Ring van Stellenbosch :—Prirnarii : Ds. E. Dommisse en Oud. J. P.
M Stofberg; Secu’ndi : Ds. A. B. Cilliers en Oud. P .A. M. Brink.

Ring van Brilstown :—Primarii: Ds. P. J. B. Shaw en Oud. D. J.
Roux; Secundi: Ds. W. J. du Toit en Oud. F. du Toit.

Ring van Bulawayo :—Primauii : Ds. J. N. Geldenhuys en Oud. Eerw.
T. C. B. Viok; Secundi: Ds. H. R. Barrish en Oud. II. A. Louw, Jr.

Ring van Griquastad :—Primarii : Ds. A. J. Olivier en Oud. B. i\I.
Griesel; Secundi : Ds. P. Eksteen en Oud. P. N. Maritz.

Ring van Dordrecht :—Primarii : Ds. J. C. du Plessis en Oud. D.
Botha; Secundi : Ds. i\I. T. R. Smit en Oud. P. Visser.

De volgende motie van orde wordt door de Vergadering aangenornen
Suspensie van ,,Indien de Synode op Donderdag eerstk. (wanneer cle 28 dagen in Art. 8I

oo~ dt genoemd verstreken zulien zijn) nog niet door hare werkzaamheden ge
du~ing van de Sy- komen is, dan worde Art. Si gesuspendeerd.”
node. Afwezig zijn geweest de twee predikanten van Paari, de Pred, van

Buiawayo, alien met veriof; de predikanten van Venterstad, Herbertsdale,

V Victoria WTest, Joubertina, Kruisvailei, alien wegens krankheid voorts de
predikanten van Phiiipstown, Port Elizabeth, Deben, Alexandria, 5e van
Kaapstad, en de Oudd. van Stanford, Dutoitspan, Woodstock, en ~e van
Kaapstad, laatstgenoernde twee wegens krankheid.

De Kladnotulen worden gelezen, waarna de Oud. van Robertson he~
dankgebed doet.

Geresumeerd en onderteekend op beden den riden November, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
V D. S. BOTHA, Assessor.

J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.
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Dear is ‘a pear hooffeite, waarop gelet
irioet word, om, in hierdie saak tot ‘n
duidelike uitspraak te kom.

1. Die gemeente Enkeldoorn is in die
jaar 1896 en na opdrag van die Sinode
en met suspensie van die desbetreffende
wetsartiekele, deur Ds. Strassheim gestig.

2. By die stigting is Eerw. Liebenberg
bevestig en aangestel om die gemeente
te bearhei. En die eerste Kerkraad is
deur Ds. Strassheim namens die Sinode
benoem.

Dear het dus te Enkeldoorn sedert
1896 ‘a ~eeesfigde of geitigte gemeente
hestaan.

3. Die Eerw. Liebenberg is aangestel
om die werk van ‘ii Predikant te doen,
o.a. (lie kerkraadslede te laat kies en
hulle voor te stel.

Maar Eeriv. Liebenberg is aangestel
onder die duidelike bepaling, dat sodra
‘ii Konsulent vir Enkeldoorn meg can—
gestel word, by dan daardie vergnnning
inc meer sal geniet me.

3. Die Ring van Dutoitspan bet later
(1907) (lie bearbeiding van Enkeldoorn
oncler horn geneern en ‘a Konsulent aan—
gestel.

4. By die Ring was ‘n versoek uige—
dice om Eerw. ~iebenberg te laat aanbly
en horn te laat doen coos hy tot hiertoe
gedaan het.

Die versoek is toegestean, rnaar in
bietjie vage terme. Die Ring moes dui
delik verklaar bet, dat hoewel Eerw.
Liebenberg die werk daar nog ken doen,
die Konsulent son moes optree orn te
doen, wat alleen dour ‘a Prechkant kan
gedaan word.

5. Die Konsulent het, so lyk dlit, nio
opgetree nie, en Eerw. Liebenberg bet,
o.a., voorgesit by Kerkraads- en Gekom
bineerde Kerkraadsvergadcringe, ens.

6. Nou kom (lie Ring van Boelawayo
op die toned, en neem Enkeldoorn onder
sy sorg.

Die Ring verklaar die Kerkraad en sy
werk sedert 1907 vir onwettig.

7. Die Kerkraad beroep horn op die
Sin. Kommissie. En die Sin. Kommissie
hou die verkiaring van die Ring staande.

En die Sin. Kommissie beveel die Ring
om sake to Enkeldoorn in orde te bring.

S. l)ie pug van d~e Ring was toe, vol
gens die opienie van die Kommissie, orn
die Konsulent te beveel om so spoedig
moontlik ‘ii gekomb. kerkraa dsvergacle—
ring te belS en ‘n wettige kerkraad te
laat k!es.

Sodanige gekomb. kerkraad kon gevorin
geword het nit die lode wat voor 1907
gedien bet.

9. Oordelende naar die dokumente wat
die Kommissie voor horn geha.d het en di~

NEGENTIENDE ZITTING.

Dinsdag, ii November 1924.

De Moderator laat zingen Ps. 68 :10, en vraagt den Oud. van Mur
ravshurg het gebed te doen. De Notulen van de laatste Zitting worden
gelezen, goedgekeurd, en onderteekend.

Ds. J. Rabie verzoekt aanteekening dat bij zich niet kan vereenigen Protest van

met hot hesluit in de zaak: ,Appél van den Kerkeraad van WTarrenton,’ Ds. J. Rabie.

en geeft zijne redenen ervoor op.
Zijn verzoek, dat deze redenen zullen worden opgenomen, wordt toe

gestaan.
Ds. P. de Vaal geeft kennis, dat hij om revisie vragen zal van het Kennisgeving van

aanzoek orn reel~es1u~t glsteren genomen in zake bet Appel van den Kerkeraad van WTar_ sie door Ds. P. de

renton. Vaal

Dc Hoog. Eerw. Assessor verzoekt aanteekening van protest tegen Protest van den

bet hesluit der Vergadering, waardoor bet voorstel van Ds. D. G. i\[alan, HE. Assessor.

verlelen Donderdag ingediend, bescbouwd werd ,als een afzonderlijk voor
stel.’ in plaats van ,als een amendement op bet voorstel van Ds. A. i\I.
McGregor,’ en geeft zijne redenen ervoor op.

Toegestaan dat bet Protest met de redenen ervoor gegeven zal worden
opgenomen.

Derde Rapport van de Rechts-Kommissie—Kerkeraad Enkeldoorn.

DERDE RAPPORT VAN ~E RECHTS-KOMM~SSlE.

Re Enkeldoorn.
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Deputatie van
Anglikaansche
Kerk.

inforinasie, ~vat hy ingewin het, is daar
niks tereg gekom van die poginge wat
die Ring in werkiiig gestel bet orn sake
in orde te bring. Die Rings-Kommissie
het die vriende te Enkeldoorn. outmoat
en die bestaande onwettige kerkraad ont
bind, en horn ~veer aungestel. En die
Konsulent versoek om die also aange~
stelde kerkraadslede voor to stel.

Maar die kerkraad het horn nie as
ontbind won beskou nie, en won horn
nie That voorstel nie.

En die kerkraad beroep horn toe op die
Sinode.

10. U Kommissie wil dus die aanhe
veling van sy vroeër rapport herhaal en
met ‘n kleine wysiging voorstel. Die
aanbeveling mi dan :—,,Die Sinode (a)
kondoneer cue onwettighede, wat daar in
verband met die kiesing en. werksaarn
hede van die Kerkraad te Enkeldoorn

mag gewees het sedert 1907. (b) Die
Sinode gee dispensasie van Art. 18, wat
handel oor die kiesing en wettig bestaan
van kerkraadslede; waar~eur dan die
tans bestaande onwettige Kerkraad van
Enkeldoorn gewettig word, en hy in funk—
sie sal bly tot by die gewone kerkraads
verkiesing, wanneer die Konsulent sal
optree.

By die kiesing sal die gekombineerde
Kerlcraad bestaan uit hulle wat tans as
kerkraadslede dien saarn met hul wat as
kerkraadslede gedien het, en as oud
kerkraadslede geag sal word.

G~ J. HUGO.
A. B. CILLIERS.
H. PIENAAR.
B. ~. M. LOUW.
G. F. DU TOIT.
P. J. J. BRINK.
~,3T J. JOUBERT.

terug verwezen naar de Rechts Kom
De Kommissie heeft flu een gewij
Di. D. G. van der Merwe en C. H.

Deze zaak, bij een vorige zitting
missie, is weer voor de Vergadering.
zigde 2.anbeveling, die op voorstel van
Kruger door de Vergadering aangenomen wordt.

Htt Rapport van de Arbeids-Kolonie Kommissie komt ter tafel, voor
behandeling.

Aan den heer P. J. Cillie, Voorzitter, alsook aan Ds. A. D. Luckhoff,
lid der Kommissie, worden eereplaatsen in de Vergadering aangewezen.

Aanbevelingen (pag. 104 van het Rapport). Hierbij wordt gelezen
No. 3 van het Rapport van de Kommissie over de Fondsen.

Arbeidskolonie. Hnofd: DE ARBE IDSKOLON I E.
Bp. 82 van het Schema van Werkzaamheden, ook gelezen zijnde, wordt

door ~1en inzender teruggetrokken.
Machtiging tot No. i van Aanbevelingen—Machtiging tot verdere beperkte Leeningen.
verdere beperkte Ds. F. X. Roome met Ds. D. 5. B. Joubert stelt voor :—,,De Synode
Leenmgen. .

~eve hare steun aan het verzoek der Arbeids Kolonie Kommissie aan de
Afschrijvrng van
bet bedrag aan Regeeiing gedaan, t.w. het afschrijven van het bedrag aan de Regeering
de Regeering VCi~ ~rerschuldjcxd.”
schuldnrd. b

Dc Vergadering neemt dit met eenparige stemmen aan.
Verder stelt Ds. J. H. Hugo, ondersteund door Ds. E. Dommisse

voor :—,,De Synode geve volmacht aan de Arbeids Kolonie Kommissie om
‘n leenirig. geen £10,000 te boven gaande, aan te gaan voor uitbreidings
ondernemingen in de toekomst.”

Onk hiermede vereenigt zich de Vergadering, nadat een amendement,
luidende als volgt :—,,Aan die Arbeids Kolonie Kommissie wordt vol
macht gegeven om een leening van £io,000 aan te gaan indien de Regee
ring toestemt om de £30,000 af te schrijven,” door haar verworpen was.

~ To 11.15 ure verschijnt een Deputatie van de Anglikaansche Kerk,
thans ter Synode in de Kaapstad bijeen.

Zij wordt door den Scriba aan den Moderator voorgesteld.

De spreker, namens de Deputatie, is de Aartsbisschop van Kaapstad.

Nadat hij de groete en goede wenschen van de Kerk door hem ver
tegenwoordigd had overgebracht, dankt Ds. J. C. Truter met eenige gepaste
woorden, namens de Vergadering, de Deputatie voor hare overkomst. Be-
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sloten wordt een deputatie met de groeten dezer Vergadering morgen
ochtend te i i ure naar de Synode der Anglikaansche Kerk aihier te zenden.

Overgaande tot de verdere behandeling van bet Rapport voor de Kwijtschelding

Vergadering, stelt Ds. H. W. Geyer, gesecondeerd door den Oud. van vaa~ all:1 belastin

Maclear voor :—,,Deze Vergadering vraagt de Provinciale Regeering be- Kerkelijke

leefd, doch dringend, om kwijtschelding van alle belastingen geheven op Arbeidskolornes.

Kerkelijke arbeidskolonies, om de Kerk alzoo in staat te stellen nog meer
te doen ter opheffing der armen.”

De Vergadering neemt dit voorstel aan met ii 8 stemmen tegen I 12.

Aanbeveling 2.

Na discussie keurl de Vergadering ook het volgende voorstel, ingediend G~eërnendeerde

door Di. F. X. Roome en D. S. B. Joubert, goed :—,,De Synode steune
wat aarbevolen wordt onder Aanbeveling 2.”

Nog vereenigt zich de Vergadering met bet volgende voorstel van
Ds. P. B. Shaw en den Assessor :—,,De Synode spreek zijn hoge waarde- ~~Vaardeering van

ring uit van het voornemen van de Provinciale Administratie om een he t dP~~

Landhou School te Kakamas te stichten. Hij wil echter met grote beschei- ~ dmii~~

denheid er op wijzen, dat de Arbeids Kolonie te Kakamas de grootste ~ieom r1nI~and~

steun ~an de Regeering behoort te ontvangen, zodat de kinderen, door de Kakamas te stich

Kerk met grote kosten bijeengebracht, behoorlik toegerust kunnen worden ten.

voor hun levensbestaan. Hij drage bet aan de Arbeids Kolonie Kommis
sie op niet te rusten voordat er behoorlik voorziening gemaakt is voor op
leiding op Industrieël gebied.”

Bestuur, (pag. ioi van bet Rapport).
De Vergadering, door op te staan, brengt haren dank aan den afge- Dank aan Ds. B.

treden voorzitter, Ds. D. S. Botha, voor zijn trouwe diensten der Kom- S. Botha.

missie bewezen.
Ongegronde en ongunstige kritiek door een veranh~oordélijken Mifli5- Kriti:k door een

ter. verantwoorde1i~-

Na korte discussie hecht de Vergadering haar goedkeuring aan bet ~en I ifliS el.

volgende voorstel door Di. J. F. i\’Ientz en N. F. de Kock ingediend, en
luidende als volgt :—,,Die H.E. Sinode wens sy hoe waardering te boek te Waardeering aan

stel vir die goeie werk wat daar op Kakamas deur sy Kommissie uedaan d9 Ai’belds~o1o-b nie Kommissie.
is.,’

Ook brengt de Vergadering haren dank aan den beer P. Fouché voor
zijne diensten aan de Kommissie.

Het Rapport wordt daarop met dank aangenomen.
ARBEIDSKOLONIE TE GEORGE—(pag. 104 van Rapporten).
Op voorstel van Di. J. A. Hurter en J. P. Burger besluit de Ver- Arbeidskolonie te

gadering als volgt :—,,Het worde aan de Algemene Armenzorg Kommissie 0eorg~

opgedr~igen om de gemeente George met bet oog op de Arbeids Kolonie
aldaar, zo ruim mogelik, geldelik te ondersteunen.”

Ook wordt bet volgende voorstel van Di. F. X. Roome en E. Dommisse
:ioor ‘1c~ Vergadering aangenomen :—,,De Kerkeraad van George wordt
aan de band gegeven om zich te wenden tot de Arbeids Kolonie Kommissie
om huip voor bun werk ann ,,The Wilderness.”

Aan de orde is bet

RAPPORT VAN DE KOMMISSIE VOOR HET ADMISSIE Admissie Eksa

EKSAMEN TOT HET. THEOL. SEMINAR~[JM. men.

No. ~—verandering van bepalingen in zake bet examen. Verandering van

Na toelichting stelt Ds. A. M. McGregor met Ds. W. J. NaudC voor bepalingen.

,,De aanbeveling in No. 3 van bet Verslag van de Kommissie voor bet
Admissie Examen worde aangenomen.”
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Dr. D. Snyman met Ds. E. G. du Toit beeft het volgende Arnende
ment :—,,Die aanbeveling van die Kommissie vir die Admissie Eksarne,
vervat in No. 3 van die Rapport word nie aangeneem nie.”

Een Motie van orde om tot stemmen over te gaan wordt verworpen.

Na verdere discussie hesluit de Vergadering eindelijk, met 147 stem-
men tegen 130, bet voorstel aan te nernen, en wordt daarna het Rapport
met dank aangenomen.

RAPPORT
Van de Kommissie ~n zake de Methode b~j de Vertaling van de Hellige

Schrift in net Afrikaansch gevolgd.

As u Kommissie die metode van ver
taling voorgeld goad verstasri, dan kom
dit feitlik hierop neer, dat die vertaling
gemaak word uit die oorspronklike teks,
met raadpleging van die St. T7ert.

Ons meen dat in die begin die vertaling
uitgegaan het van die standpunt, dat
dit enkel ‘n oorsetting sal wees van die
St. Feet., en na. ons oordeel is dit die
weg ~vat gevoig moes word, omdat ‘n
vertaling in Afrikaans so spoedig moont
ilk nodig is; en as die voorgestelde
metode gevoig word, sai dit te lank neem
voordat die vertaling in hande van die
yolk sal wees, en omdat ons meen. dat
ons nie die nodige werkkragte bet em
so iets te onderneem nie. Aassgesien
egter soos ons verstaan, die vertaling
uit die oorsproiiklike teks deur den ver
taler aireeds vii’ lien, en deur die ander

vie sews maande gevoig is, en. gevolglik
met veranderiiig van metode, daardie
koste vei’nietig sou worc~, wens u Kom
missie ann te beveel, dat die metode aan
gegee deur die vertalers, nl. vertaling
uit die oorspronklike met inagneming
van die St. TJert., sal gevolg word; mits
die vertaiers meen dat dit uitvoerbaar
is, en di~ uitvoering daarva.n nie te lang
tyd sal neem en te veel koste sal verg
nie.

Die HE. Sinocle Gods rykste seen toe
biddende,

HoogagtemEl, U Diensw. Dnre.,

~ H. ~‘i. LAMPRECHT.
P. S. B. JOUBERT.
J. F. MENTZ.

Methode bij do Dit wordt na korte bespreking, op voorstel van Ds. G. D. du Toit en
vertaling van do den Quderling van Graaff-Reinet aangenomen.
Heilige Selirift.

Do Huwelijks- Ter Tafel komt nu bet Rapport in sake de Huwelijks-Kwestie, vroeger
kwestie. naar de Kommissie terug verwezen. (Zie er is een Meerderbeids Rapport en

een Minderheids-Rapport.)

HUWELIK MET DIE BROER VAN ‘N OORLEOE MAN.

Aangesien sodanige huwelik indruis
teen die baste belange van die sedelike
en huislike lewe van die voile ; en weten—
skaplike manne van naam verklaar, ,,dat
sodanige huweliksverbintenisso ,fiesiolo
gies’ dour die natuur vei’oordeel staan as
beslis tot nadeel van die voortplanting
van ‘ii gesonde geslag” ; en aangesien
Gods Woord beslis soclanige huwelik ver—
bied (Lev, 18: 11g20: 21) so beveel U
Kommissie nan, da’e : —

1. Ons Kerk sodanige huwelike nie be—
hoort to bevesig me.

2. Dat ens Kerk ‘n gesamentlike front
sal maak met al die Kristelike Kerke om

die Parlement di’ingend te versoek om die
Wet te herroep.

3. Dat dit ann die oordeel van die
Kerkraad sal oorgelaat word, welk be
straffingsmidde] volgens Artiekel 343 sal
toegepas word.

P. S. BOTHA.
I. F. A. DE VILLIERS

(met voorbehoud.)
~r e• i’JALAN.
H. II. BARRISH.
C. H. KRUGER.
J. G. STEYTLER.
P. P. VAN HUYSSTEEN.
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Aangozien er groot versehil bestaat huwd niet als voorwerpen dci’ Kerkelike
over bet huwelik van ‘n man met de Censuur sullen worden behancleld, voor—
vrouw van zijn overledon broeder ze~fs al omclat zoclanige huwelikeii door de
over het bijbelse standpunt in dezen, so landswetten warden gewettigd.
is de Synode vail gevoelen dat aan pre
dikanten. wat d~ bevestiging van zodanig H. PIENAAR.
huwelik betreft, het vrijgelaten sal worden D. S. B. JOTJBERT.
naar eigen goedvinden en overtuiging te B. G. MALHERBE.
handelen; en voorts dat personen also ge

Dc Assessor met Ds. J. G. Steytler stelt voor :—,,Dat het Meerder
heids-Rapport zal worden aangenomen.”

De Oud. van Wijnberg met Ds. i\I. L. de Villiers w’il dat de Verga
dering bet Minderheicis-Rapport zal aanvaarden. Onder de discussie wor
den nog de volgende amendernenten ingediend :—

(b~ Door Di. J. Rabie en J. S. Murray :—,,Het Minderheids-Rap
port worde aangenomen met bet toevoegsel: ,tevens wordt bet aan de
Synodale Kommissie opgedragen om, in overleg met andere Kerkgenoot
scbappen, de wijziging van de landswet te verkrijgen om de bevestiging
van zoodanige huwelijken onwettig te maken !“

(c) Door Ds. A. B. Cilliers en den Oud. van Greyton :—,,De Svnode
verklaart zich tegen de wet van een buwelijk van den eenen broeder met de
weduwe van den andere, als ongewenscbt; daar echter de staat zulke
huwelijken wettigt, en er geen duidelijke uitspraak der Heilige Schrift
ertegen is, zoo late de Svnode bet vrij nan iederen leeraar naar overtuiging
te handelen.”

(d) •Door Di. G. D. du Toit en N. E. de Kock :~,,Die Vergadering
is van oordeel dat Gods Woord die huwelik van ‘n man met sy oorlede
broer se vrou nie verbied nie.’’

Bij bet overgaan tot stemmen worden de tweede en derde amende
menten verworpen en bet vierde amendernent aangenomen met 211 stemmen
tegen 140 voor bet eerste amendement.

Afwezig zijn geweest de predikanten van Wijnberg, Venterstad,
Montagu, Joubertina, Kruisvallei, laatstgenoemde vier wegens krankheid,
en de Oudd. van Stanford, Herold, ~e van Kaapstad, laatstgenoemde wegens
krankheid.

Dc Kladnotulen worden als gelezen beschouwd, en bet dankgebed door
den Oud. van Graaff-Reinet gedaan.

Geresumeerd en onderteekend op heden den I2den November 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.

J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.
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TWINTIGSTE ZITTING.

Woensdag, 12 I\Toz,ernber 1924.

De Moderator iaat zingen Gez. 53 :i, en vraagt Ds. N. E. de Kock
bet gebed te doen.

De Notuien van de laatste Zitting worden geresumeerd, en onder
teekend.

Ds. C. R. Kotzè geeft kennis, dat hij om revisie vragen zal van bet
besluit gisteren genomen in zaire huwelijk met den broeder van den over
leden man.

Ds. W. C. Maian doet aanzoek om revisie van het besluit in zaire
Enkeldoorn genomen.

De Oud. van Lusaka geeft kennis, dat hij om revisie vragen zal van
het besluit in verband met het aanzoek om toekenning van den status van
predikant aan Eerw. A. J. Liebenberg.

De Moderator verwelkomt in de vergadering Dr. W. J. Viijoen, den
Supt. Gen. van Onderwijs, en wijst hem eene eereplaats aan.

De Vergadering gaat nu over tot het Broederlijk Onderhoud.
Het onderwerp is ,,De Opvoeding.”
Dè eerste spreker is de Moderator, die een referaat levert over: ,,Die

~Tederduitse Geref. Kerk en die Onderwijs (1824—1924)’’

Daarna spreekt Dr. WI. J. Viljoen de Vergadering toe. Hij geeft de
begeerte te kennen, dat de vrienschappeiijke verhoudingen, die in bet
veriedene tusschen de Kerk en bet Departement van Onderwijs bestonden,
in de toekomst zuHen blijven voortbestaan. Hij wijst op de onmisbaar
heid van de Kerk voor de zaak der opvoeding, en voor bet Departement
van Onderwijs. Bij de gedachte aan ~vat de Kerk en bare voormannen
voor hem geweest zijn, is bet hem een biijde, aangenaam voorrecht heden
een boodschap tot die Kerk te kunnen brengen.

In zijn toespraak, waarin hij wijst op de taak die de Kerk wacht, en
de wijze waarop die volvoerd moet worden, iegt hij veel nadruk o.a. op de
behoefte aan landbouw onderwijs.

De Assessor, die den stoel van den Moderator heeft ingenomen, dankt,
namens de Vergadering, Dr. Viljoen voor zijn belangrijke toespraak.

De volgende spreker is Ds. A. D. Luckhoff.
Het onderwerp aan hem toevertrouwd is :—,,Kinderwelvaart.”
Na hem spreekt Ds. M. G. Potgieter over : —,,Spaarzaamheid als een

faktor in karaktervorming.” Aan de verdere bespreking van het beiangrijk
onderwerp over de opvoeding wordt deel genomen door de Oudd. van
Rondebosch; Maraisburg, Piquetberg, Montagu en Di. J. R. Aibertijn, D.

J. Pienaar en den Assessor.
Na de pauze stelt de Moderator aan de vergadering voor Prof. Dr. G.

Ciliie, Rektor van de Universiteit van Stelienbosch, die gekomen is om
de groete van zijn universiteit aan de Synode over te brengen.

Dr. Ciilie leest daarop het besluit door de Senaat van de Universiteit
van Stellenbosch in deze genomen.

Wj wordt door de Vergadering, bij monde van den i\Ioderator bedankt
voor de goede wenschen en woorden van waardeering gesproken.

Naar aanleiding van bet Broederiijk Onderboud in den morgen wordt
bet volgende voorstei door Di. D. Wilcocks en j. R. Albertijn ingediend
.,Die Sinode verkeer or~der ‘n diepe indruk dat die Naturei1~ probleme van
Suid-Afrika van die aliergrootste gewig is, en dat vir ‘n opiossing daarvan
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kennis van Anthropologie en Etnologie, veral ook vir toekomstige werkers
in verband met onse Kerk, al meer onmisbaar word, en wil by die Uniwer
siteit van Stellenbosch aandring om, indien enigsins moontlik, voorsiening
te maak vir die gee van onderwys in die wetenskappe, gelyk reeds in die
ander uniwersiteite geskied.”

De Vergadering neernt dit met acciamatie aan.
Ook bet volgende wordt als onbestreden Motie, op voorstel van Di.

M. G. Potgieter en H. J: Potgieter, met acciamatie aangenomen :—,,De
Synode juicht toe de stapperi door de Regering gedaan ter bevordering
van spaarzaamheid en bezuiniging in ons land, en beveelt deze zaak van
harte aan bij de ouders, onderwijzers(essen) en kinderen van ons yolk, en
draagt dit aan de Armenzorg en Opvoedings Komrnissiën op deze zaak zo
veel mogelik te helpen bevorderen.”

Dc Moderator verwelkomt den Burgerneester van Kaapstad in de Ver
gadering..

In eenige gepaste woorden erkent de Burgemeester de hartelijke ont
vangst.

Verlof wordt gegeven aan de Kommissie voor bet Zendelings-Eksamen
om met bet werk, in verband met de herstelling in zijn ambt van den beer
J. A. van Niekerk, aan baar toevertrouwd, dadelijk voort te gaan.

Dr. D. Snijrnan stelt als onbestreden Motie voor :—,,Onder ‘n diepe
indruk verkerende dat ons yolk nooit tot ekonomiese selfstandigheid sal
geiaak sonder sy regmatige deel in die handel in te neem nie, en dat han
deiskennis nie weinig sal bydra, menselikerwyse gesproke, tot die oplossing
van die arrn-vraagstuk, so dra die H.E. Sinode dit aan die Opvoedings
Kommissie op, om op alle moontlike wyse die ernstige aandag van die
uniwersiteite en van ons yolk hierop te vestig.”

Dit wordt met acciarnatie aangenomen.
Voorbidding gevraagd zijnde voor de echtgenoote van den 2den Predi

kant van Cradock, die heden namiddag te 3 ure een operatie moet onder
gaan, vereenigt zich de Vergadering thans in gebed, waarin Di. J. A.
Pienaar en P. J. Viljoen voorgaan.

Voor de Vergadering is bet Rapport in Zal?e do Le-Chasseur (zie Rap
port van de Alg. Arrnenzorg Kommissie pagg. 83 en 86 No. 8).

~N ZAKE ,,LE GHASSEUR~”

Aan uw Kommissie is opgedragen de
HE-. Synode met advies te dienen met
betrekking tot waS men leest in § 1 (k)
en § S vail het Rapport van de Kom—
missie voor Algemene Armcnzorg.

Na na~twkeurig onclerzoek naal’ do om
sta-ndigheden die hebben nanleiding ge
geven tot tie toestand van zaken zoals
daar vermeld, is uw Kommissie tot het
volgende besluit gekomen, namelik, dat
de Kommissie voor Algemene Armenzorg
met grote omzichtigheid lieeft gehandeld
en dat de kontraitten volgens gezonde
bezigheidsbeginselen ziin aailgegaan eu
versekureerd. Be onderneming beloofde
tevens ecu seer voordelige voor de Kom
missie te sullen sun het werk werd met
grote ilver door do heer Be Wet aan
gepakt, en geen kosten werden door hem

ontzien. Ongelukkig echter is do sank
voor hem op ‘n mislukking uitgelopen,
c~oor onvoorziene omstaiidigheden: bet
herhaaldelik breken van do watervoor,
gebrek aan water, verhoogde waterbelas
tingen, enz., zodat de Kommissie voor
Alg. Armenzorg zich genoodzaakt zag de
kontrakten te vernietigen ten e-indo de
heer Be Wet nit ‘n onhoudhare positie
te redden.

Be termen van doze kancellatie wor
den in § 8 op p. 86 gevonden. Ba-ar
echter dc sorn daa.r genoemd, namelik
£3,476 los., als nog door de heer Be
Wet aan de Kommissie voor Mg. Armen
zorg verschulcligd, op lange na niet het
gehele verlies door hem geleden vortegeui
woordigt, en bet feit niet nit bet oog
verloren mag worden dat de beer Be Wet
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deze zaak ter goeder trouw had onder- worden, plus de opgelopen renten, £195
nomen, met het oog niet alleen op eigen 7s. 6d., op voorwaarde dat hij de heift
voordeel maar ook om de Kommissie voor van de overgebleven sorn dadelik inbe
Aig. .Armenzoi’g op daadwerkelike wijze taalt, en de rest met reuten tegen 6 per
te steunen in hare pogingen om het cent over 12 maandeu.
a rine—blanken vraagstuk te he~pen oplos
sen. is uw Kommissie van oordeel dot H. J. L. DU TOIT.
bet de HE. Synocle passen zal in c~eze P. J. BE VAAL.
zaak d~ cliristelike barmhartigheid te o. R. KOTZE.
beoefenen door de beer Be Wet zover ~ ~- vos~oo
mogelik tegemoet te komen door kwijt- ~ THEUNISSEN.
scheldm~ vail een ~edeelte van boveii
genoemd bedrag. Zij beveelt aam dot do P. J. PU P. LE ROUX,
genoemde som met £500 verminderd sal Scriba.

Op voorstel van Di. E. Dommisse en G. D. du Toit wordt de aanbe
veling in het Rapport gedaan, goedgekeurd.

Ds, S. F. Fenesey geeft kennis van een voorstel dat hij later indienen
zal in verband met deze zaak.

Aan de orde is het Eerste Rapport van do Komrnissie van Revisie (zie
Bij lagen). J7oorstellen fT7etshc~zieiiing b etreffende

A. Bij de Kommissie van Revisie ingedie’nd (Art. 83). (Zie Rap
porten en Beschrijvingspunten pag. 143).

No. 87 (Bp. 93 van het Schema) tot wanneer ‘n bezwaar tegen een
gekozen Kerkeraadslid kan worden ingediend.

Wa korte bespreking wordt de volgende Motie van Orde, ingediend
door Ds. J. Rabie, door de Vergadering aangenomen :—,,Deze zaak worde
naar de Rechts-Kommissie verwezen voor duidelijke aanwijzing van wat
de handelwijze moet zijn, wanneer klachten tegen een gekozen Kerkeraads
lid ingebracht worden na de afkondiging en vöór de voorstelling.”

Nos. 88, 98, ii~ (Bpp. 94, 104, 125 van het Schema)—Reisgelden.
Deze Bpp. zijn in handen van de Kommissie voor de Fondsen gesteld.

No. 89 (Bp. 95 van het Schema) wie in Art. 359 door ,,iemand” be
doeld wordt.

Het antwoord door de Kommissie van Revisie gegeven wordt door de
Vergadering goedgekeurd.

No. 91 (Bp. 97 van het Schema) betere rangschikking onzer Kerke
lijke Wetten en Bepalingen.

Ret oordeel van de Kommissie van Revisie wordt goedgekeurd.
No. 92 (Bp. 98 van het Schema) de kosten van alle Kommissiën door

den Ring gekozen of benoemd.
Ds. J. C. Truter met Ds. G. D. clu Toit stelt voor: ,dat de aanbeveling

van de Kommissie van Revisie zal worden aangenomen.’
Ds. P. J. Viljoen met Ds. A. J. Olivier heeft het volgende amende

ment :—,,Bp. 92 word aangeneem.”
Tot stemmen overgaande wordt bet voorstel verworpen en het amende

ment aangenomen No. 94 (Bp. 100 van het Schema) na de woorden ,,bene
vens een ouderling” in Art. 58 te worden geschrapt, en in plaats ervan
gesteld: ,,of oud-ouderling.”

D~ Scriba met den Assistent-Scriba stelt voor :—,,De aanbeveling van
de Kommissie van Revisie worde goedgekeurd.”

Ds. G. J. du Plessis met Ds. 0. J. Barnardt dient bet volgende amen
dement in: ,,Bp. 94 worde aangenomen.”

Dc Vergadering neemt het amendement aan. Ds. J. C. du Plessis
verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid gestemd heeft.
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Gedurende deze Zitting wordt verlof gegeven aan den Ring van Clan-
william om morgen eene Vergadering te houden.

Afwezig zijn geweest de predikanten van Kingwilliamstown, Steyns
burg, Venterstad, Joubertina, laatstgenoernde drie wegens krankheid, en
de Oudd. van Stanford, Knysna, en ~e van Kaapstad, laatstgenoemde
twee wegens krankheid.

Dc Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt bet dankgebed door Ds. C.
Muller gedaan.

Geresumeerd en onderteekend op heden den. I3den November 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.

J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. i~. DE VILLIERS, Scriba.

EEN EN TWINTIGSTE ZITTING.

Donderdag, i~ November, 1924.

Na bet zingen van Ps. 84 :3, en gehed door den Oud. van Worcester,
worclen de Notulen van de laatste Zitting geresumeerd en onderteekend.

Ds. J. C. du Plessis ontvangt verlof or~ zijne redenen schriftelijk Protest van fls.
in te clienen, waarorn hij gisteren in de minderheid gestemd heeft, in zake ~ C. du Plessis.

bet besluit in verband met No. 94 (No. ioo van bet Schema van Werkzaam
held) genornen.

Besloten aan elk der deputaties, die hare opwachting bier gemaakt Feestalburn t e n
gesehenke canheert, een Feest Album als geschenk aan te bieden. In plaats van Dr. jeclere deputatie.

I--I. A. Lamprecht, die vertrokken is, wordt Ds. H. Pienaar op de Rechts
Kommissie geplaatst.

Besloten onder No. 94 (Bp. ioo van bet Schema,) de woorden ,,bij
plaatsvervanging” weg te laten.

r’%o. 99. (Bp. 105 van bet Schema) Art 343 (~).
Besloten de aanbeveling van dc Kommissie van Revisie bier, goed

te keuren.
No. ioo (Bp. ro6 van bet Schema). Verduidelijking van bet woord

,,Quorum’’ in Art. 23.

Dit word na korte bespreking terug verwezen naar de Kommissie van
Revisie.

Nos. ror en 104 (Bpp. 107 en iii van bet Schema) Art. 47.
Voorgesteld dat de aanbeveling van de Kommissie van Revisie zal

worden aangenomen.
De Actuarius met den Scriba heeft bet volgende arnendement :—,,Art.

47 worde aldus gewijzigd: al de woorcien na ,,voorgesteld” worden gero
yeerd, en in de plaats daarvan gesteld bet volgende: ,,de Kerkeraacl van
de gemeente in welke de registratie geschiedt ontvangt cle leges en ver
antwoordt de heffingen gebischt volgens Artt. 115 (a) en 319 (c).”

Di. II. R. Barrish en B. J. \Vessels dienen een tweede amendement
in :—,,Die advies van die Komniissie van Revisie word aangeneem met
bierdie verandering: die woorde ,,gezonden naar” worcle veranderd in
,,betaalc1 in.”
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De Vergadering verwerpt bet voorstel en bet tweede amendement, en
neemt het eerste amendement met groote meerderbeid van stemmen aan.

Nos. 102 (i) en 5i. (Bpp. ,o8 en 57 van bet Schema). Dit blijft over
staan.

No. 105 (Bp. 112 van bet Schema). Artt. 117 tot 125. Dit wordt dade
I ijk toegestemd.

No. io6 (Bp. 113 van bet Scbema). Art. i6 :23.

De Vergadering neemt de aanheveling van de Kommissie van Revisie
aan.

No. 107 (Bp. 114 van bet Schema) Art. 16:20, § 2.

De Actuarius met Ds. H. J. Pienaar stelt voor :—,,No. 107 (Bp. 114

van het Schema) worde aangenomen.”
Ds. D. Marchand ~riet den Oud. van Graaff-Reinet heeft bet volgende

amendement :—,,Het advies van de Kommissie van Revisie worde goedge
keurd.”

De Vergadering neemt bet amendement aan.

Nos. io8 (Bp. 115 van bet Schema), 109 (Bp. ii6 van bet Schema, 112

(Bp. 119 van bet Schema, 113 (Bp. 120 van hat Schema), 114 (Bp. 121 van
bet Schema).

De aanbevelingen van de Kommissie van Revisie naar aanleiding bier
vein worden goedgekeurd.

No. ii,~ (Bp. 122 van bet Schema). Art. i6 (ii).

Na korte discussie wordt bet bier gevraagde op voorstel van Di. J. F.
Mentz en W. C. Malan terugverwezen naar de Kommissie van Revisie.

Nos. 117 (Bp. 123 van bet Schema), en ii8 (Bp. 124 van bet Schema)
worden door den inzender teruggetrokken.

No. 119 (Bp. 125 van bet Schema). Art. 312 (b) gaat naar de Kom
missie over de Fondsen.

No. 121 (Bp. 127 van bet Schema). Art. 174. Op can motie van orde
door Ds. E. Dommisse ingediend wordt besloten de zaak bij de bespreking
te laten.

Tweede Rapport Aan de orde is bet Tweede Rapport van de Kommissie van Revisie
van de ISo~nm1ssie (zie Bijiagen).
van Revisie.

No. 123 (Bp. 132 van bet Schema). Art. 203.

Dc Vergadering besluit bet advies van de Rommissie van Revisie aan
te nemen.

Nos. 124 (Bp. 133. ~an bet Schema), 130 (Bp. 139 van bet Schema), 136
(Bp. 145 van bet Schema). Art 89.

(a) No. 124 (Bp. 133). De Vergadering neemt aan wat de Kommissie
van Revisie adviseert.

(b) No. 130 (Bp. 139). De Vergadering besluit op voorstel van Di.
~vV. C. Malan en S. V~Teicb No. 125 (Bp. 134 van bet Schema) ann te nemen
gewijzigd als volgt :—,,Alle vakatures in die Algemene Sinoclale Kommis
sic ontstaan deur die vertrek uit die Kerk of die Ring, so nob deur die dood,
so wel van die primarius as van die sekundus word aangevul deur hierdie
Kommissie self uit die lede van die betrokke Ring en wel op voordrag
van die Ring self. In geval egter ‘n vakature ontstaan in die resès tussen
twee gewone Ringsvergaderinge, dan geskied die voordrag deur die Rings
Kommissie.”

(c) No. 136 (Bp. 145 van bet Schema). Dit vervalt.
No. 126 (Bp. i,~ van bet Schema). Art. i~ (2).

De Vergadering neemt het advies van de Kommissie van Revisie ann.
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Nos. 127 (Bp. 136 van het Schema). Art. i6 (22) en 128 (Bp. ~ van
bet Schema) Art. 42.

De Vergadering neem~ wat de Komrnissie van Revisie hier adviseert
dadelijic aan.

No. 132 (Bp. 141 van bet Schema). Betaling van heffingen.
De Oud. van Barkly Qost met Ds. D. J. Kriel steit voor, dat bet advies

van de Kommissie van Revisie zal worden aangenomen.
Ds. P. J. Viljoen met Ds. G. J. Hugo dient bet voigende amendement

in :—,,Waar enige geide ontvang word vir registrasie van doop of aanne
ming word voile heffingen by die Ring gestort.’’

Na breedvoerige discussie neemt de Vergadering het voorstel aan.
No. 135 (Bp. 144 van bet Schema. Bezitters van grensplaatsen.
Ret advies van de Kommissie van Revisie wordt besluit der Vergade

ring.
No. 138 (Bp. 147 van bet Schema). Art. 31.

Ds. J. J. Wasserfali steit voor dat No. 138 zal worden aangenomen.
Di. M. i\1. du Toit en i\1. Smuts hebben bet volgende amendement :—

,,Het advies van de Kommissie van Revisie in zake No. 138 worde aan
genomen.”

De Vergadering keurt bet arnendement goed.
No. 139 (Bp. 148 van bet Schema). Art. 72.

Op voorstel van Di. P. j. Viljoen en J. A. v. Z. le Roux wordt No. ~

aangenomen, en de zaak naar eene Kommissie, die staande de Vergadering
rapport zal uitbrengen, verwezen.

Als leden van deze Kommissie worden benoemd: Di. G. J. Hugo, D.
du P. Steyn, J. R. Aihertyn, D. \Viicocks en P. J. Viijoen.

No. 140 en Bp. 36 van bet Schema worden naar de Kommissie van Re
visie terug verwezen.

No. 142 (Bp. 151 van bet Schema.) Art i8 :~.

Ds. D. du P. Steyn stelt voor, dat No. 142 zal worden aangenomen.
Na discussie worden de volgende amendementen ingediend door

(a) Di. D. J. Viijoen en F. J. de Kock :—,,Het woord ,zwager’ worde in
Sectie 9 van Art. i8 geschrapt.”

(b) Di. E. G. Maiherbe en C. F. Leygonie :—,,De aanbeveling van de
Kommissie van Revisie bier, worde aangenomen.”

(c) Di. J. C. Oosthuizen en H. R. Barrish :—,,Art. i8 :~ bhjve, met
wegiating van de woorden: ,,zo ~eei mogelijk is.”

De Vergadering verwerpt bet voorstel met de eerste en derde amende
menten, en neemt bet tweede amendement aan.

No. 143 (Bp. 152 van bet Schema) bijiage tot bet Wetboek.
Ret advies van de Kommissie van Revisie, in zoverre bet de wensche

lijkheid hiervan te kennen geeft, wordt door de Vergadering aangenomen.
De overweging van de uitvoering blijft echter overstaan.
Het besiuit van den Ring van Clanwilliam (volgens opdracht) in zake

de hevestiging van Ds. A. G. Driessen te Springhok, als herder en ieraar
van de gemeente Namaqualand, wordt gelezen. Ret luidt ais volgt :—

,,Daar de hevestiging- van Ds. Driessen plaats vond in strijd met Art. 212

en de bevestiging alzoo onwettig is geweest, bevele de Ring bij de H. E.
Synode aan, dat suspensie van hovengenoernd Artikel 7a1 gegeven worden,
en condonatie in verband met de bevestiging van Ds. Driessen zal ver
leend worden.”

De Vergadering keurt dit besluit goed, en Ds. Driessen ontvangt recht
van zitting in de Vergadering.
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LEEs

Rappnvt von de T-Tpt Rnllort van de Noodleenigings-Kommissie wordt gelezen, en door
nk aan de Kommissie aangenomen.

RAPPC NOODLENIGINGS..KOMMIPJRT NOODLEN~NGS~KOMM~SS~E.

Ret heengaan van
Ps. J. H. van
Aarde.

die eer as voig te
rapporteer

1-ly het ‘ci onderhoud gehad met Sy
Edele die Adminjstrateur en is met horn
ooreengekom as voig :—

1. Dat dit wenslik is, cjat alle hnip
aan die noodlydendes weëns die droogte
deur slegs eén liggaarn sal geskied; ten
ninde ‘a gesamentlike medewerking te

kan verseker en te verhoed dat daar ver
warring (overlapping) sal wees, en dat
iiie liggaam sal wees die ring bestaande
Bestuur van die Administrateursfonds,
waarop etlike predikante en lecie van ons
Kerk dien.

2. Wet die insarne]ing 1~etref onder
neem Sy Edele die Administrateur ‘n be—
roop te doen op die publiek deur sii’ku—
lêres te rig aan Magistrate, Burgemees
ters en Predikante van verskillencle
Kerke, ~vat, clan ‘n Plaaslike Kommissie
sal vorm met die oog op die insarneling

van gelde en proclukte ; en hy verlang
dat die Sinode ‘n beroep sal doen op die
ganse Kerk om hierin te help. -

3. Wat die uitcleling betref, dat ait
sal geskied deur soortgelyko Kommissies
bestaande nit Predikante en andere deur
die Bestour ~an die genoemde Fonds te
word aangestel.

4. Die insameling en uitdeling van
klere egter bly onder die Kerklike Depot
van Stellenboseh.

5. U Kommissie spreek die hoop uit
dat die Hoog Eerwaarde Vergadering
hierdie sank as ‘11 ernstige en dringende
laadssaak sal beskou en ‘ii stem sal laat
uitgaan die huip on medewerking vra
goode van al ens Kerkracle.

J. M. SMUTS.
A, M. McGREGOR.
A. P. LUCKHOFF.
P. P. VAN HUIJSSTEEN.

De Moderator deelt aan de Vergadering mede dat Ds. J. H. van
Aarde van Kruisvallei gisteren avond zijne eeuwige rust is ingegaan. Hij
laat daarna zingen Gez. 21 ~4, en vraagt den Oud. van Ileildelberg bet
gebed te doen.

De notulen van de laatste zitting worden nu geresurneerd en onder
teekend.

Naar aanleiding van bet beengaan van den Br. van Aarde wordt be
sioten beden namiddag een korte dienst albier te bebben.

De volgende onbestreden motie worcit daarop staande aangenomen :—

,,De H. E. Synode heeft met diep leedwezen kennis genomen van bet
afsterven van een van zijn waardige en booggeacbte leden, Ds. J. H. van

Afwezig zijn geweest de preclikanten van Pecldie, Jouhertina, Steyns—
burg, Koringberg, Kruisvallei, laatstgenoemde rier wegens krankbeid, en
de Oudd. van Queenstown, Knvsna, en ~e van Kaapstad, alien wegens
kran kheid.

De Kiadnotulen gelezen zijnde, worcit bet dankgebed gedaan door Ds.
A. 13. Wessels.

Geresumeerd en onderteekend op heden den I4den November, 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN IJEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

TWEE EN TWINTIGSTE ZITTING.

T7rijdag, 14 November 1924.
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Aarde, leeraar van de gerneente Kruisvallei, en betuigt zijn groote waar~
deering van de getroue en loflijke diensten van den ontslapen broeder
in verband met de Kerk, die hi] zoo innig liefhad en zoo lang en getrouw
gediend beeft. De Synode betuigt tevens zijn innig medegevoel met de
weduwe en icincleren, den Kerkeraad en gerneente van den afgestorven
Knecbt des Heeren.”

Piotest van Dc.Ds. J. C. du Plessis dient nu scbriftelik zijne redenen van protest in, ~ C. du Plessis.

waarvan hi] gisteren kennis gegeven beeft.
Ret wordt toegestaan dat die opgenornen zullen worcien.
Het Tweecie Rapport van de Kommissie van Revisie is andermaal voor

de Vergadering.
Afschaffing v a ii

Bp. 128 van het Schema van ~Verkzaamheden—afscbaffing van heffim Heffingen bij

gen hi] doopsbedieningen. doopsbedieningen.

Ds. M. Jooste licht het Bp. toe, en stelt bet, gesecondeerd door Ds.

J. G. Steytler, daarna
Ret volgende arnendement wordt door Di. J. A. v. Z. le Roux en D. J.

Kriel ingediend :—,,De aanbeveling van de Kommissie van Revisie worde
aangenomen.”

De Vergadering vereenigt zich met bet amendement.
Bp. 129 van het Schema. Verduidelijking van Art. 31. Verduidelijking

van Art. 31.
Ds. G. D. du Toit met den Oud. van Graaff-Reinet stelt voor :—,,Het

antwoord van de Kommissie van Revisie worde goedgekeurd.”
Ds. G. J. du Plessis met Ds. I). G. van der Merwe heeft het volgende

arnendement :—,,Bp. 130 van bet Schema worde aangenomen met de voor

gestelde hijvoeging: ,MTaar de ouders,’ enz.”
De Vergadering vereenigt zich met. dit amendement.
Samenstelling en WTerkzaamheden van de Algen-ieene Arrnenzorg Sarnenstelling en

r k scamliedenKommissie (zie Kerkwetten en Bepalingen, Tiende Afdeeling, Algemeene ~‘s~ de Algemene

Armenzorg, Art. 400, en RegJement op het Ondersteuning Fonds, Art. Arinenzorg Korn

304). missie.
WTat bier voorgesteld wordt door de Kommissie van Revisie w’ordt, op

voorstel van Di. W. C. Malan en F. G. du Toit, door de Vergadering aan
genomen.

Ret Versiag van de Bouw Kommissie voor de nieuwe Synodale Zaal v ci~ si a g van de

wordt i ngediend. Bouwkommissie.

Aan de Moderatuur wordt bet opgedragen om samen met de Kerke- Verb eteringen

kantoor Kommissie eenige noodzakelijke verheteringen aan de nieuwe 5~r_ can dc nieuwe
Synodale Zaal.

nodale Zaal aan te brengen.
Voorts wordt de dank der Vergadering aan den Voorzitter en Sekre

tans van de Bouw Kommissie gebracht.
Aan de orde is bet Rapport van de Kommissie in nahe do verandering Verandering van

van ons Beroepstelsel. ons Beroepstelsel.

RAPPORT
Van de Komrniss~e ~n zake de Verander~ng van ons Beroepstelse!.

Hoog Eerw. 1—leer. van prodikanten, lna,ar is voorni diep on

Tjwc Kommissie heeft voor hoar gehaci dci de indruk gekomen van de groote
Beschrijvingspunten Nos. 14, 15 en 33 geeste]ikc schade die dikwijh door de
(bladzij 2, 3) van het Schema, behelsende gemeente geleden wordt, terwiji het stel—
cane veranclering in ons tegemvoordig stel dikwijh zeer zwaai’ op de predikant
beioepstelsel. ban drukken.

Zij heeft gelet op de mishruiken, die 1. Denken wij eerst nan bet lieu der
el niet zelden voorkornen hij bet heroepen gemeente, dan vindt uwe Kommissie dat
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er menigrnaal onnoodige lange vakaturen
zijn, niot omdat or niot genoeg beroephare
leeraars zijn, die een beroep, onder do
biding des Heeren heal’ sulk eene ge
meente eannemen zouden, en seer ge
sebikt voor hot werk zouden zijn, macv
omdat do Kerkeraad niet genoeg bokend
is met beroepba~re predikanten, en nan
de andere kant er voor leeraars geen
wettige wegen open zijn waarop zij hunne
gewillighoid om in eon of ander vakante
gomeente eon boroep can to nomen, be
kend to nlaken.

2. iJwe Kommissie gnat uit van hot
standpunt, dat elk ]id van do gekombi
neerdo vergadering hot alloen hot rocht
heeft alle informatie te verkrijgen om
hem in staat te stellen o’nder do leiding
des Reeren een verstn~adig beroep nit te
brengon, maar dat het zijn dure pliclit is
zulke informatie to verkrijgen.

3. Aaugezien de meesto Kerkeraden
sullen orkennen dat er onder hun loden
sun, die niot gonoegzanm konnis dragon
van do beroepbare. leoraas-s ten oinde
zoodanig beroep nit to brengen, en de
onkundige kiezer niet zolden uit twijfel—
achtige bronnen zijn informatie dan be
komt, wordt or dikmaals of to vergeefs
beroep~n, Of leoraars boroopen die mindor
geschikt zijn voor die bi~zondore work
krmg.

4. Vandaar meont uwe Kommissie is
hct~ noodig goworden, dat zulke Kerke
radon, of afzonderlike Korkoraadsleden
met read gediend. sullen wordon door eon
officiool liehaam, door do Kerk daargo
stold. Bij afwezigheid nu van sulk eon
lichnarn gebourt hot rob mabon dat ge
meenten groote schade 1i~den.

5. Denkon wij woer aan do positie van
don booraar, dan is hot uwe Konunissie
oven duidolik gobleken, dat bier dikmanls
zwaar wordt gobeden—en onnoodig geledon
—omdat ens togonwoordig beroopstelsol
do prodikant goon wettigo weg open beat
waarop hi~ zijne behoefto ann verandering
van werkkring openbaren meg. Eeno ver—
andering noodsakebik soms ais gevolg van
eeno swakke gozondheid, van eigen per—
soon of van zijne huisgonooton. Klim
mendo jaron makon soms eon kboinero
werkkring noodzaholik. Gevalbon doen
zich veer wear hot On voor don loorear
en voor do gemeente wensclielik is, dat
er oene vorandoring sal zijn. Ons be
roepstolsol lent eohtor goon wettige wog
open waarop do loernar veer wie cone
verandoring uitorst wenseholik is on veer
do gemeonte die hem noodig boeft met
elkander in nanraking kunnen komen.

6. Bij bet overwegen van dit albos ver
wondert het uwe Kommissio niot, dat
or niet alboon in onso Kerk maar ook
in do geledereorde Kerkon oeno steeds

toonomondo bogeerto naar cone verando
ring in ens togenwoordig boroepstolsol
zich openbaart. inunors do Read der
Kork hooft reeds besloten ten gunste van
sulk eeno vorandering_meer of mm over—
oonkomende met wet doze Kommissjo
voorstelt.

7. Uwo Kommissio had ook hot voor
recht Dr. Fleming, Algm. Sek. van
do Prosbyteriaa,nsclie Alliantie, over doze
sack to hooron. In de Sehotscho Kerkon,
hiorop komt zijne getuigenis neor, beoft
men eon uitgohreido konunissie (soms 36),
wearop ni do Ringen vertogenwoordigd
zijn. Doze kommissie vorgadort maando
liks, ontvangt aanzooken van looraars die
eene vorandoring begeoren en advisoert
dan eon uitgebrei~o kieskollegio van do
gemoonte, door Damon te noomon van
leeraers die do kommissio gosehikt voor
do werkkring neht.

Ret blijkt dus dat de moeilikhedon,
waarvan wij hiorboven molding gemankt.
liebben, sich ook in do Schotsche Kork
voorcboen.

8. Bij do aenbovelingen die uwo Kom
missio doet, biooft zij twee dingen voorab
in hot cog gehoudon, t.w.

(a) Do volkomono autonomie van do
Kerkoraad heeft zij boweard. Niot
do minsto inbreuk wordt door wat
zij voorstolt op do rochten van do
Kerkorand gemaakt. Hij blijft
volkornen vrij in zijno kouze.

çb) Zij hoeft eel in hot oog gehouden
hot bolang dat do gehoolo Kerk
goroopen is te stollen in hot goes
telik wolzijn barer loden in do af—
zonderlike gomeenten.

9. Uwo Komrnissjo stelt dus voor

(a) Dat niottegenstaando eonig wets
ertikol dat hiermedo in strijd mocht
zijn, or eon Gontrebe Kommis
sic sal zijn, bokond abs Vakaturo
Koinmissie, bestnande nit vijf loden
samengestold abs volgt

Twee loden nit do Modoratuur
door dat licheam self bonoomd, do
twee oudsto profossoron in dionst
nan do Kwoekschool, on do Redal
tern’ van “Do Kerkbode.”

(b) Bet sal do plicht van do Vaknturo
Konimissie zi)n do namen vnn twee
of drie beroepbaro prodikanten of
pi’oponenten, die sij voor do work
kring geschikt achton, ann do nomi—
natiohjst, nnde,t die door den
Kerkeraed van do vaJcanto gomoon
to gevormd sal zijn, door don \Toor_
sitter van do gekombineerdo vor
gadoring te doon toovoegon, met do
verkiaring dat doze do nainon zijn
door do Vakaturo Kemmissie go-
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noemd. flit sal bi~ het uitbrengen
van elk bcroep herhaald worden.
Do a,anbevelingen of namen ge
noemd sullen niet door publikatie
publiek gemaakt worden.

10. Ten einde her voorgaande uit te
voeren:

(a) sal de Vakat~ne Kommissie acne
lijst voor sick hebben van alle pro—
dikanten die meer dan tien ja.ren
in hunne tegenwoordige gemeerite
werksaam zijn geweest;

(b) bet sal echter elke leeraar of pro
ponent vrii staan, niettegenstaande
Art. 164, of liii onder bovenge
noemde lijst wilt of niet, maar orn
gegronde redenen naar eene veran
c)ering van standpla ats verlangt,
sich bij de Vakature Kommissie
aan te melden, welke aanmelding
de Kommissie als konfidentieel sal
beliandelen.

(c) Dc Kommissie sal in hare keuze
echter niet gebonden ziin aan een
van deze twee kiassen, maar sal
ook in aanmerking mogen nemen
andere geschikte personen sooals
propone aten, ~ongere leeraren of
predikanten van ne zuster kerken.

U. Eindelik uwe Kommissie is over—
tuigd, dat indien gehandeld wordt zooals
hierboven aa,nbevolen, lange vakaturen
vermeden sullen worcien, de beroeping uir
onkunde van leeraars minder geschikt
voar zekere werkkringen tot een minimum
beperkt zal worden, terwiji leeraars die
em gegronde redenen eene andere werk
bring noodig hebben ccii kans gegeven
wordt voor de aandacht van gemeenten
te komen, waar zij nog langer een geze
gend we rk kunnen doen.

Noemen wij ens met verschuldigde
hoogachting,

IJw d.w. Dieaaars en fiB, in Christus,

P. G. J. ME1RING,
%,Tooi’zjtter.

J. R. ALBERPIJN.
Cll.~nRLE~S MURRAY.
D. H. I3OTHA.

Met voorbehoud parag. 10 (a)

P. E. ROUX.
P. J. PEROLD, Scriba.

Kaapstad,
10 Nov. 1924.

Het Rapport gelezen zijnde stelt Ds. P. J. Perold met Ds. F. X.
Roome voor :—,,Dat niettegenstaande eenig wetsartikel dat hiermee in
strijd mocht zijn, de Ring elke jaar een Kommissie van drie predikanten
kiezen zal, bekend als Vakature Kommissie, wier werkzaamheid zich be
palen zal tot vakaturen in bet Ringsressort.’’

De volgende amendementen kornen daarop ter tafel :—

(a) Van Di. G. D. du Toit en j. F. i\lentz :—,,De aanbeveling van de
Kommissie worde niet aangenomen.”

(b) Van Di. D. S. B. Joubert en S. P. Fouchè :—,,De Centrale Kom
missie zij zoals door de Kommissie over bet Bero~pstelsel aanbevolen, met
macht alleen om advies te geven, wanneer door een Kerkeraad ertoe ver
zocht.”

(c) Van Ds. A. B. Cilliers met den Oud. van Stanford :—,,Ons be
roepstelsel blijve onveranderd met uitzondering dat aan Art. 200 na ,,gees
relijke bearbeiclirig der gemeente’’ worden bijgevoegd de woorden ,,als
mede in verband met de beroeping eens leeraars de Kerkeraad met advies
te dienen, indien er om verzocht, welk advies den gekombineerden Kerke
raad zal worden voorgelegd.”

(d) Van Di. J. C. du Plessis en C. C. Nepgen :—,,De Synode ver
kiare zich ten gunste van Kerkelijk advies aan Kerkeraden bij het uitbren
gen van beroepen.

(e) Van Di. J. R. Aibertyn en D. Wilcocks :—,,Die Vergadering keur
goed die beginsel dat by die uitbring van beroepe daar ‘n Kommissie van
Advies henoem sal worde.”

De Moderator regelt dat dit laatste als behelsende bet groote beginsel
ter stemming zal worden gebracht.

Het wordt verworpen met 176 stemmen tegen 114.



Uw Kommissie heeft Beschrij vings
punten (8, 9, 10) handelendo over de
Verdeling del Synode in Provinciale Sy
noden of do Verkleining der Synode of
de Verkorting van do duur dee Synodale
Zittingen in overweging gehad.

Aangaanclo cle stichting van Provin
~da1e Synoden meent uw Kommissie:

(a) flat do kosten dee Synodale \Ter~
gaderingen daardooi niet sullen
worden verminderd, dock seer
waarsc1u~n1ik sullen worcien vor—
meerclerd.

(b) Dat sodanige verandering een seer
radikale en algehele omwenteling
van de thans J’estanndo Konstitu
tie dee Synode veroorzalcen sal.

(c) Dat sodanige verasidering zich
eigenlik niet aanpast bij de his
toriese ontwikkeling van ens kerke—
lik levon.

(ci) Dat door zodanige veranclering,
we] licht, do so noocizakelike een—
heid onzer Kerk lcan worden ge
schaad.

Over de twee andere alternat~even of
voorstellen, t. w. Verkleining of ‘7cr—
korting, is uw Kommissie niet eenstem—
mig geweest. Wesholve zij beicie voor
stellen, soals door ham opgetrolclcen en
uitgewerkt eerbiedig]ik cier H.E. \Terga_
doring wil voorleggen.

A.

EEN VERKORTE SYNODE.

Ilieromtrent stelt si~ voor :—

çl)flrt in het veivolg alle Beschii1
/ ~ ingspuiiten, behilve in gevillen

/ -,,

waar de omstandigheden ‘t mogen
verhinderen, eerst door do Ringen
sullen worden hohandeld alvorens
zij naar de Synoc]e mogen worden
verwesen.
flat ails zakon, die goedsehiks door
do Ringen sullen mogen behandeld~
worden door de Synode in behan
deling sullen worden genomen
alleen in zoverre sij door do Ringen
onder do aandaeht dee Synode zijn
gobraeht.

(3) flat alle Geloofsbrjeven bij de
Scriba Synodi op zijn laatst den
dag vddr do opening der Synode
sullen worden ingeleverd, meIc~onde
wie verschijnen sal, Prim. of See.
Do Scriba Synodi sal, met de Kom
missie van Revisje, dose Geloofs
brieven nasien en aau de Synode
rapporteren.

(4) Dat wat door de Wet is vastge
gestold cArt. 86 (i), nainelik dat

~‘fie Voorsitter list recht sal liehJ~en
bespiel ingen to sluiten en tot

V~ stemmen to doen overgaan, in hot
vervolg, met ~e steun dor Verga
dering, veel moor en veel stronger
sal worden toegepast.

(5) Dat bet gebruikelik ‘‘i3roeclerlik
Oiiderhoud’ sal worden afgescliaft.

~(6) flat er minsfens twoomaal in do
noel ivonci~ithn~~,en sullen vu oidlen
gehouclen

(7) Dat de inleidors van voorstellen of
rappoiten niet langer clan vijftien
musuten on indoi e spiel 015 met
longer don seven minuton over do
one of andore zaak sullen spreken.

Verschijning in de
vergadering van
Zijn Ed. de Ad
ministrateur.

Verdeeling, Ver
kleining of Ver
korting van do
Synode.
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Daar de Vergadering zich hierdoor tegen een verandering in ons
beroepstelsel verklaart, stapt men van de zaak af, en wordt cle dank der
Vergadering aan de Kornmissie gebracht.

Te 12 ure verschijnt Zijn Edele de Administrateur in de Vergadering.
Hij wordt door den Moderator verwelkomd.

De Vergadering toesprekende wijst Zijn Edele er op dat de huip van
de predikanten der N. G. Kerk hem onontbeerlijk is. ilet vele dat tot
stand is gebracht op bet gebied van Onderwijs in Z. Afrika, is hoofd
zakelijk te danken aan de leiding en huip hem door onze Kerk verleend.
Hij vraagt dat de N. G. Kerk ook in de toekomst hem door woord en daad
zal helpen in verband met de opvoeding van geheel ons yolk.

Aan bet einde dankt de Moderator, namens de Vergadering, voor
zijne vriendelijke en inspireerende woorden.

Het Rapport van do Kommissie ter J7erdeeling of T7erkleining of T7er-
hosting des Synode kornt ter tafel.

RAPPORT
Van de Kommissie ter VerdeeHng of Ve~kIeinhig of Verkorting der

Synode.

(2)
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B.

EEN VERKLEINDE SYNODE.

Hieromtrent wordt voorgesteld :—

(1’~ Dat de Synocle of Algemene Ver
gadoring zal worden samengesteld
nit afgevaardigden van de versehil
lende Ringen, bestaande nit ‘ii ge
1i~k getal Predikaiitca en Ouder
lingen.

Ret getal afgevaardigden nit elke Ring
zal zijn een-derde ~ van zijn ledentaL
(‘n Ring bestanudo by. uit 6 of 7 ge
meenten sal dus 4, en ‘n Ring bestaande
nit 8 gemeenten sal dus 4 of 6 afgevaar
digden hebbon, euz.)

Bi~ do kiezing van afgevaardigdeii
sullen, zovor mogelik on wenselik, die
brooclors in acht wooden genomen, die
nog niet op do Aig. Verg. hebben go
diend.

(2) Dat in goval do loden van een of
ander permanonto Kommissie, die

op con Aig. \rergadering werden
aaugesteld, dock op de volgende
Aig. Vergadering niet als afgovaar
d igclen ~inl1en mogen versehi~nen,
dan do Voorzit ter dier K ommissie
of ‘ii plaatsvervangor door do Kom
missie ijeuoemd, do Synodalo Vor—
gadoring zal mogon bi~wonen, ten
einde hot t{apporb der Kommissie
toe to hchten. Hi~ sal, editor,
goon lid der Vorgadering ziln.

(3) Dat do Synode zal vergaderon iedoi~
jaar in do maand November, op
‘n dag door de Modcratuur vast
gesteld.

(4) Dat punton (1), (2), (3) (4), (5),
van voorstel A. ook bi~ dit voor
stol sullen wooden gevoogd.

J. C. DC PLESSIS (met
voorbohoud).

H. PIENAAR.
THEO. C. DE VILLIERS.
C. H. STIJLT1NG.
J. C. PAIJW.
A. M. McGREGOR.

M N 0 ER HE OS-RApPORT

Over Beschrijvingspunten 8, 9, 10 en 11.

1. Vior Ringen hebben govraagd om
do Synodo to verdeelon in Provinciale
Synoclen. Do Ring van Queenstown hoeft
ook eon bosluit in die zin genomon op
zijn laatste vergadering to Umtata. Hot
is dus nodig dat or bohoorlik aandaelit
sal gogevon wooden aan dit vorzook.

2. Volo on gewichtigo bozwaron druk
ken hot thans bostaando Synodale stolsol.
On, do volgonde :—

(I) Do Synode is eon te groot, onhari
dolbaar en tc kostbaar lichaam.
Mon bogaat licht eon misstap waar
door om rovisie vait bosluiton moet
govraagd wooden.

(2) Do Zittingen vallori, wegons de
hogo koston eraan verbondou, to
vor nit cikandor, waardoor do per
manoiito kommissios noodzako1i~—
korwij zo to veol maclit erlangen,
met bet govoig dat do rogooring
en ‘t Bostuur der Kook gevaar
loopt om eon buroaukratio to wor
den.

(3) Do Administratievo workzaamhodou
dor Kook zi~n in do handen van
eon kloirie minderheid van predi—
kanteis in do nabijheicl van do
Kaap stad, met hot noodwenclig go—
voig dat do zoo nodige bolangstel
1mg in do werkzaamhodon dor Kerk
veol to wensehen ovorlaat.

(4) Wogens do langduiigo sitting van
do Synode zijn al do gomeenton
togolijkortijd voor 6 of 8 weken
vaka.nt, wat gowis eon ongowonsto
toestand vim salon is.

(5) Er zi~n sluimeronde krachten, ga—
von on talonten in do Kook, die
thaus niot do gelegoithoid krijgon
om behoorlik tot ontwikkeling to
komon.

3. T’erkoite ~S’ynoden, zn., hot oorste
vnnrstol van ‘t Moorderheids-rapport aan
do hand gooft, sullen woirlig doon om
gerioonide bozwnron weg to ruimon.
l3ovondion brongt hot met zich bet go
vaar van ovorha astigo on opporvlakkige
bosluiten do Synode ouwnardig.

4. Eon Synodns (1ontrocta, z.a., ‘t 2do
\Tooi.stel van ‘t Moerdorlioids-Rapport
inhoudt, hooft ook gowichtigo bozwaron
togon zich. Immors hot is niots andors
dan eon vergrote Synodalo Cominissio
met volmaeht oni hot work van do
Synodo to docu. Torwiji zekore work
zaamhedon dor Synodo nan do Ringon
opgologd wordon. Nu woton wij dat duo
wijls ‘t optrodon van do Synodale Corn—
missio met boporkto veraivtwoorclolijk—
hoid ontoyredenhoid voroorzaakto. Hoe
voel tomoor sal dit ‘t goval ziju met eon
Synodalo Conunissio met onboperkto vor
antwoordelijkhoid. Do rogoring on ‘t be-
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stier der kerk komen daardoor almeer in
d~ handen der minderheid. Ann de an
dere kant worden de Ringen, door de
overname van ‘n deel der werkzaamheid
der Synode, kleine Syaoden, die dan
langer sittingen zullen moeten hebben en
hunne toestemming als opziehters van ‘t
werk der kerkernden langzamorharid
zullon inissen.

5. Ret komt de ondergoteekeride voor
alsof er weiniger en groter lichamen
nodig sun, dan de Ringen, om niting te
geven ann de stem der Kerk en om
voorts te dienen tot leiddraad en kon
trole van de Generale Synode of Synodus
Contracta. M.a.w. Provineiole Synoden
zijn daartoe nodig. Dan zouden wij,
volgens ‘t oudo Dordtsclie Kerkstolsel,
vierderlej kerkelileo samenkomsten lieb
ben, t.w. (1) Kerkeraden, (2) Ringen of
Classicale Vergaderingen, (3) Provinciale
of Particuliere Synoden, (4) Generale of
Nationale Synocle.

6. De samonstelling dor Meerdere Vor
gaderingen geschiedt door ofvaardiginq
van de mindoro. B.v. de Kerkorand zendt
2 afgevaardigden naar de Ring. De Ring
2 of moer naar de Provinciale Synode.
De Provincinle Synode 2 of meer naar de
Generalo Synode.

7. De beginselen waardoor het work
verdeeld wordt tusschen die verschjllende
lichaan~ zijn drieerlei

(1) Meerdere Vergadoringen zullen niet
handelen dan alloen over zaken die
in mindore Vergaderingon niet af
geh andeld kondon worden.

(2) De Meerdere Vorgaderingon hande
len vorder alleen over de gomeen
schappelijke belangen van de go—
moonton onder hun ressort.

(3) Ret recht van appèl blijft in iedor
geval—ook naar de Provincialo
Synodo van de Ring; zoowel als
naar de Gonerale Synode van do
Provinciale Synode.

8. Dit stelsol toogepast op onzo Kork
zou de ondergoteekende het volgende
schema als ‘n proeve willon voorloggen

(1) De samenstelling en werksaam—
heden van de Ringen en Korke
radon blijven onvorandord.

(2) Er sullen drio Provincinle Synoden
bestaan samengestold als volgt:

(1) Een Westelike Provinciale Synode
bovattendo do volgende 7 Ringen:
Kaapstad, Tulbngh, Swollendam,
Boanfort West, Paarl, Clanwilliam
on Stollenbosch.

(2) Eon Oosteliko Provincjajo Synode
bostaando nit do volgende 6
Ringon: Graaff-Reinot, Albanie,
George, Burgersdorp, Queenstown,
en Dordrecht.

(3) Een Noordeliko Provincialo Synode
uit do volgende 5 Ringon: Brits
town, Colosberg, Dutoitsp an, Warrn
renton on Bulawavo.

Indien nu elke Ring 4 afgovaardigden
zou senden naar zija Provinciajo Synodo
dan son hot ledental als volgt bestaan:

(1) Wosteliko Provinciale Synodo: 28
loden.

(2) Oostolike Provmci ale Synodo: 24
loden.

(3) Noorcioliko Provincialo Synode: 20
loden.

(4) Do Gelierole ~S’ynode zal bestaan nit
4 (oen-viorde) afgovaardigdo loden
van elko Provincialo Synodo (of
desnoods oon-derde van ledon dor
Provinciale Synodo). Daar doze
Syiiodo handelt hoofdzakolijk over
algomeno kerksakon en niet dirokt
do gomoenton vortegenwoordjgt
sullen do profossoron der kweek
school claaria sitting hobbon en wol
met kourstommen

Lodontal: Van 23—30.
(4) Do Provincialo Synodon sullen om

do twoo mar en do Gonoralo Synodo
oin do drio jaar zitton. Do sit
tingon sullen niot langor dan van
10 tot 14 dagon duron.

9. Do voordoolozi aan dit stolsol vor
bondon zijn

(1) Kloiner. doolmatigor, mindor kost
bare Vorgaderingon on korter zit~
tingon.

(2) Bohoorliko verdooling van ‘t work
van do thans hestaando groto
Synodo tusschoii do Genoralo Sy
node en Provincial0 Synodon.

(3) Elko ainbtsdragoj. sal bohoorlik
zoggonschap hobbon in do regooring
on bostior clor Kork, hotzuJ in do
Korkoraad Ring, particuljoro of
Goneralo Synodo.

(4) Do stein dor Icerk sal gornakkelik
uiting vindon in do Particnjjei.o
Synodon tot biding van do Gone
rale Syn ode.

(5) In do Genorabo Synodo sal do Kork
hebbon mannen van ondervinding,
goleordlicid on spocialo gavon om
do stem dor Kork to tootson aan
de nub Gods. Vakmannon op
k( rkolik gohied.

(6) Do goinoentoi~ sullen niot alien
togolijk voor ‘n langen tijd vakant
liggon.

(7) Do mogoiijleo tootroding van do
Kerkon in do andoro Provjncios

J. C. DU PLES5j~.
J. P. WOLHTy[’E~

Kaapstad,
11 Nov. 1924.
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Er is een Meerderheids Rapport met twee alternatieven dat gelezen
wordt. Daarna wordt ook bet Minderheids Rapport, dat handelt over Pro
vinciale Synoden, gelezen.

De Assessor met den Actuarius stelt daarop bet volgende als Motie
van Orde voor :—,,De wetten met betrekking tot de Constitutie en de
Werkzaamheden der Synode blijven onveranderd en de Synode stappe af
van de zaak.”

De Motie van Orde wordt met 163 stemmen tegen ii6 aangenomen.
Ds. G. J. Hugo geeft kennis dat hi] om revisie van het besluit, geno

men door de Motie van Orde, vragen zal.
Intusschen brengt de Vergadering baren dank aan de Kommissie.
Voor de Vergadering komt nu bet Rapport van do Kornrnissie over do Rapport van de

Fondsen (zie bijiagen.) Kommissi: over

Informatie wordt gevraagd en gegeven over wat in de inleiding van
het Rapport aangaande de Fondsen in bet algemeen gezegd wordt.

Ret Rapport is nog onder bebandeling als ‘t tijci is om te adjourneeren.
De Scriha wordt gevraagd de Moderatuur hi] de begrafenis van wijien

den Br. van Aarde, te Tulbagh, op Zondag eerstkomende te vertegenwoor
diegen en ook een brief van deelneming aan de weduwe en kin deren te zen-
den.

Afwezig zijn geweest: de predikanten van Greykerk, Koringberg,
Steynsburg, Joubertina en de Oudd. van Oudtshoorn, Knysna en Stelien
bosch, alien wegens krankheid.

Gedurende deze Zitting wordt bet volgende ais onbestreden Motie
ingediend en door de Vergadering goedgekeurd :—,,De Synode drage ‘t

aan de Moderatuur op om vriendeiijk de Regeering te verzoeken bet bebeer
van de eigendommen van Duitsche Zending Genootschappen in Zuid
Afrika vrij te stelien van dat beheer.’’

De kiadnotulen gelezen zijnde, neemt Ds. G. J. Hugo de leiding van
den korten rouwdienst op zich. Hi] iaat zingen Gez. 6 :5, leest daarna
eenige verzen uit i Cor. ~. en Filipp. i en spreekt een, voor de gelegenheid
toepasseiijk woord naar aanleiding van Filipp. i :6. Ret dankgebed wordt
gedaan door Dr. Greyvenstein van Tulbagh en de dienst met bet zingen van
Gez. 127 :5, en bet uitspreken van den zegen gesioten.

Geresumeerd en onderteekend op beden den I7den November 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.

J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

DRIE EN’TWINTIGSTE ZITTING.

Maandag, 17 November 1924.

Na bet zingen van Gez. 53 :i, en gebed door Ds. P. J. B. Sbaw, wor
den de Notulen van de laatste Zitling geresumeerd en onderteekend.

Hot Rapport van do Kommissie over do Fondsen is andermaal voor
de Vergadering.
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i—ALGEMFENE ~.RME~ZORG.

De verminderde bijdragen.
In verband hiermede wordt genornen Synodale Opvoedingsfonds (pag.

5 van het Rapport).
Heffingen onder Ds. G. J. Hugo met Ds. p. j. Perold stelt voor :—,,In Art. 20, f, word
Schoolfonc1svoort hepaal dat, met suspensie van Art. 83, die Heffinge onder ,Synodale
~ e1~o1 fl1~~ Schoolfonds’ voortaan gestort sal word in die kas van die Algemene Arm-
van de Algernene soro-.’’
Arrnenzor~.

Na korte discussie, waaraan deel nernen : Di. P. J. Perold, F. X.
Roorne, j. R. Aihertyn, F. Dommisse en de Assessor, verwerpt de Vergade
ring dit voorstel.

Daarop stelt Ds. G. F. Rudman met Ds. J. F. van Wijk voor :—,,De
Synode bepale dat elke Kerkeraad jaarlijks eene inzarneling doen zal voor
de Algemeene Arrnenzorg.”

De volgende amendementen worcien daarop ingediend :—

(a) Door Di. F. H. Badenhorst en C. H. Kruger :—,,Die Sinode be
veel aan dat elke gemeente sal onderneem om ‘n vaste bydrae, soveel
inoontlik, na die drakrag van die gemeente, jaarliks te stort in die kas van
die Algemene Armsorg, en versoek die Rings-Arrnsorg-Komrnissie om
hul in die rigting besonder te beywer.’’

(b) Door Di. D. J. Viljoen en D. G. 1\Ialan :—,,De Synode dringe er
op aan dat de Armenzorg Kommissie in de verschillende Ringen de ge~
meenten zoo getrouw mogelijk bezoeken, en dat er tijdens hare bezoeken
inzarnelingen voor deze zaak zullen worden ~gehouden, met verwijzing
naar Art. 400: 6(a).”

De Vergadering verwerp~ de amendementen en neemt bet voorstel aan.

Almanak 2 .—-ALM ANAK REKENING.
Rekening.

De Vergadering keurt de aanbevelingen bier gedaan goed, nadat zij het
volgende voorstel van Di. C. H. Kruger en F. H. Badenhorst verwor

Een Kerkelike pen had :—,,Ten einde tot suiwerheid aangaande die getalsterkte van ons
Sensus. N. 0. Kerk in Suid-Afrika te kom, besluit die H. F. Sinode dat ‘n sensus

deur heel Suid-Afrika deur ons Kerkerade sal gehou word, en meen dat:
(a) die meewerking van die susterkerke in die ander provinsies daartoe
nodig is en gevra sal word en (h) dat dit wenslik is da~ so ‘n sensus gelyk_
tyclig oral sal geskieci.’’

3.—DE ARBEIDSKQLQNJE.

\Vat hier voorkomt is reeds afgehandeld.

BINNENLANDSCHE ZENDING.

£1,500 van he t Afzondering van £i,5oo van bet Eeuwfeest Fonds voor deze zaak.
Eeuwfeest Fonds
aan de Binneland Dit draagt de goedkeuring der Vergaderi~g weg.
sche Zending.

BUITENLANDSCHE ZENDING.

Overtrekking van Aanbeveling No. 19 van bet Rapport van de Algemeene Zending

Mg. Z~ding Kommissie. Opdracht orn de rekening van de Algemeene Zending Kom
Kornrn. tot £8,000. missie tot op £S,ooo te overtrekken.

Ds. D. G. Malan met Ds. J. G. Steytler stelt voor, dat bet verzoek
van de Algerneene Zending Kommissie toegestaan zal worden.

Jaarlijksche inza
meling voor de
Aig. Armenzorg.
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Ds. G. J. Barnardt met den Oud. van Maraisburg dient bet volgende
amendement in :—,,Die aanbeveling van die Kommissie oor die Fondse
word goedgekeur met hierdie bepaling dat die oortrekking nie £~,ooo sal
te bowegaan.”

1De Vergadering vereenigt zich met bet voorstel.

DORKAS ARMENHUIS.

Deze zaak had reeds vroeger de aandacht van de Vergadering. Dorkas.

DROSTDIJ.

Zie ook Rapport van de Kuratoren van de Drostdij Judustrie School Drostdij.
te Worcester.

Aanbeveling i.—Overrnaking van de Inrichting aan het Unie Goever
nernent. Op voorstel van den Assessor en Ds. J. S. Murray vereenigt zich
de Vergadering met dc aanheveling van de Kuratoren.

Aanbeveling 2.—Ret bier gevraagde had reeds de aandacht van de
Vergadering.

Aanbeveling 3.—Dit wordt op voorstel van Ds. j. S. Murray met den
Scriba goedgekeurd.

HUGENQTEN GEDENKTEEKEN.

Zie aanbeveling van den Zaakgelastigde in zijn Rapport gedaan onder
hoofd: ,,Hugenoten Gedenkteeken.”

De Assessor, ondersteLind door Ds. 1). S. 13. jouber~, duet het volgencle Heffing voor het

voorstel :—,,De aanbevelino- van den Zaak~elastigde dat de heffin~ voor Hugenoten Ge

denkteeken.het Hugenoten Gedenkteeken van i~d. tot 3d. worde verhoogd, worde aan
genomen.

Ret volgende amendement wordt door Ds. G. J. Barnardt en den
Oud. van Aberdeen voorgesteld :—,,Die Sinode besluit om die heffinge
vir die Hugenote Gedenkteken nie te verhoog nie.”

Een tweede amendement door Di. M. S. Daneel en J. 5. Murray in
gediend, luidt als volgt :—,,De Svnode neernt aan de aanbeveling van de
Fondsen Koi+imissie betreffende verbooging van Heffingen van i~d. tot 3d.
per lidmaat voor bet Svnodale Funds. Van deze verhooging worden
echter de gemeenten, die iiit bet bulpbeboevende funds ondersteuning krij
gen, vrijgesteld.”

De amendementen worden door de Vergadering verworpen en bet your
stel aangenomen.

Ds. G. J. Barnardt verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid ge
stemd heeft.

RULPBEHQEVENDE GEMEENTEN.

Paragraaf 2 (zie Rapport van de Kommissie your bet Rulpbehoevende
Gemeenten Fonds No. VI § 2).

Ds. D. J. 1\Ialan met Ds. W. C. Malan dient bet volgende voorstel Jaarlijksche Bij
in :—,,De H.E. Synode besluite dat ‘n jaarlikse bvdrage door de Kerke- drage van R p.c.

van gewone inraden van i~ p.c. van hunne gewone inkom~ten op Zitpiaatsgelden, Ge—kornsten.

wone Kollekten, Registrasie van Doop, Aanneming, Ruweliken, en Ruur
en Renten, geheven worde your bet Hulpbeboeyende Gemeenten Funds.
De Hulpbehoevende Gemeenten zelve zullen echter van deze bepaling vrij
zlJn.’’
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Ds. J. P. ktentz met den Oud. van Graaff-Reinet, heeft ha volgende
amendement :—,,Die Sinode besluit dat dit by die gemeentes aanbeveel
sal word x~ persent, bereken op sitplekgelde, gewonc kollektes, registrpj~
van doop, aanneming en huwelike vir die Hulpbehoewende GemeeiW~
Ponds jaarliks bij te dra.”

Ha amendement wordt met groote meerderheid van stemmen san
men.

Aanbevelingen i en 2 van ha Raflon van de Kommissie too, lid
Ilulpbehoevende Geineenien Fowls. (pag. xoi).

C°4t ~ Ds. D. J. Malan, ondersteund door Ds. D. I~Iarchand, dient ha vol
t. marten. gende voorstel in :—,,De H. E. Synode herroept ha besluit van de Synode

van 1915, om £soo uit de gewone inkomsten ieder jaar in ha Vaste Ponds
te storten, en laat ha over aan de nieuwe Kommissie om te oordeelen bf
en hoeveel zij jaarliks uit hare inkomsten in ha Vaste Ponds sal kunnen
storten.”

Dc Vergadering hurt dit goed.
Dank an Da. D. Dc dank der Vergadering wordt aan Ds. D. Marchand gebracht voor
Mareband. zijn werk als Scriba van ha Hulpbehoevende Gemeenten Ponds gedurende

de afgelopene twintig jaren.

HULPBEHOEVENDE JONGELINGEN.

Ternfl.talinj van Aanbeveling (i): terugbetaling van achterstallige voorschotten.
~g~ratsiha. Ds. J. Rabie met Ds. G. 3. du Plessis stelt voor: ,,Aanbeveling (i)

van de Kommissie over do Pondsen in verband ma ha Hulpbehoevende
Jongelingen Ponds worde aangenomen.”

Dc Assessor, ondersteund door den Actuarius, dient ha volgende
amendenient in :—,,Ha eerste deel var aanbevcling (i), tot en ma ha
woord ,verpliehtingen’ worde aangenomen.”

Dc Vergadering neemt ha voorstel san.
Aanbeveling (2): voorwaarde gesteld bij ha verleenen van geldelijken

steun.
Qehede.aak van Op voorstel van don Actuarius ma den Oud. van Graaff-Reinet be

sluit do Vergadering als volgt :—,,De geheele zaak van toekenning van
ho.v.nde ebuBen- hulp san hulpbehoevende studenten worde gelaten in handen van do Ku
tan. ratoren en Professoren.”
~1~7~mie. Aanbeveling (5): ha fonds te worden bested om vooral admissie

studenten onder behoorlijken waarborg te helpen.
Op voorstel van Di. J. Rabie en P. X. Roome hurt de Vergadering

aanbeveling (5) goed.

PREDIKANTEN PENSIOEN PONDS.

1.—Dit wordt dadeijk goedgekeurd.
It.—Beheer.van ha Ponds. (Zie Rapport van de Kerkekantoor Kom

missie in sake do herziening van ha Reglement op ha Predikanten Pen
sioen Fonds).

i (Art. 92), 2~ 3 (Art. 291), 4 (Art. 293), ~ (Art 292), 6 (Art. 294), 7
(Art. 294), 8, 9 (Art. 296), 10 (Art. 298), ii (Art. 300), worden alle aange
nomen.

Bp. ma van het Schema, dat in verband sat met No. iT, vervalt,
dear do inzendor nia tegenwoordig is.

No. 12 (Aft. 299), 13 (Art. 297), 14 (Aft. 301), i~ (Art. 297), worden
aangenomen.
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No. i6 wordt aangenomen met bijvoeging van de woorden ,,desverkie
zende aan bet einde van iedere maancl” na ,,ieder kwartaai,” onder c.

Nos. 17 (Acta XXIII. :97), en i8 (Art. 303) worden eveneens aange
nomen.

De hehandeling van dit Rapport der Fondsen Kommissie is flog aan
de orde als het tijd is urn te adjourneeren.

De Vergadering hesluit een scbrijven van deelneming te ricbten aan Schrijven van

Di. W. J. Conradie, C. S. Bamberger en G. S. Malan die alien krank
zijn.

Afwezig zijn geweest de Oudd. van Barrvdale en Stellenbosch, en de
Predikanten van Koringberg en Pearston.

Dc Kladnotulen gelezen zijnde, wordt bet dankgebecl door Ds. P. A. i\i.
l3rink gedaan.

Geresurneerd en onderteekend op heden den r8den November, 1924.

I-I. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.

J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.

VIER EN TWINTIGSTE ZITTING.

Dinsdag, iS November 1924.

De Moderator laat zingen Gez. 3 :6, en vraagt Ds. C. F. Scheepers in
bet gebed voor te gaan.

De notulen van de laatste zitting worden gelezen, goedgekeurci en
onderteeke n d.

De Assessor geeft kennis, dat bij orn revisie vragen zal van bet be~
sluit, in zake Aanbeveiing 5: hoofd Hulpbehoevende Jongelingen, van het
Rapport van de Kommissie over de Fondsen, gisteren genomen.

Het Rapport van de Kommissie over de Fondsen is weer ter tafel.
Vooraf steit Ds. A. A. van Schalkwijk met Ds. E. Dornrnisse voor :—Onderhandeljng

,,Aan de Kerkekantoor Kornrnissie worde opgedragen orn met de Vrij- ~ ~eJSta2t

staatscbe Kerk te onderhandeien in sake bet Predikanten Pensioen Funds,
zoodat predikanten over en weer heroepen kunnen aannemen zonder de ad
ditioneele sum in Art. 294 genoemd te betalen.”

Dit wordt door de Vergadering aangenomen.
111.—Indeeling der Gemeenten in de verschillende kiassen. Indeeling der ge

De kiassificatie door de Kommissie over de Fondsen aan de band ge- meenten.

geven wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen
Ring van Kaapstad, Woodstock in de 2e. kias.
Ring van Beau/or!, Loxton in de Ic. kias.
Ring van Burgersdorp, Jamestown in de le. Has.
Ring van Duloits pan, Dutoitspan in de ~e. kias.
Ring van Clanwilliam, Aurora in de 2e. kias, Redelinghuvs in de 3e

Has, Namaqualand in de ~e. Has.
Ring van Queenstown, Queensto\vn in dc Ic. kkts, en Cathcart in de

2e. Has.
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Ring van Stellenbosch, Ret Strand in de 2e. kias, en Rivierzonderend
in de 2e. kias.

Ring van Dordrecht, Cedarville in de 2e. kias en Indwe in de 2e. kias.

DL GEMEENTEN TN TRANSVAAL EN NATAL.

Besloten de kiassificatie bier voorgesteld te verwijzen naar de Kerke
kantoor Kommissie voor onderzoek, en rapport aan de ‘Synodale Kom
missie.

ANDERE DEELHEBBERS.

De kiassificatie hier door de Kommissie over de Fondsen aan de hand
gegeven wordt goedgekeurd.

IV. A.anzoeken om cleelname aan ‘t Fonds.

Keetmanshoop en (a) Bpp. 83 en 84 van ilet Schema van WTerI~zaan~1~edei1~aanzoek van
Durban. cle gemeenten Keetmanshoop en Durhan.

Dc Kommissie over de Fondsen beveelt aan dat beide gemeenten
in de 3e. kias geplaatst zullen worden.

De Vergadering keurt dit goed.

Reizende Sekreta- (c) Voorwaarden onder welke een Reizende Sekretaris van de Christe
ris van de Christ. lijke Strevers Unie deel aan het Fonds kan hebben.
Strevers Unie. Wat de Kommissie over de Fondsen aan de hand geeft wordt door de

\Tergadering goedgekeurd.

Medisehe send e- (d) Ret toekennen van aandeelen voor Medische Zendelingen en nor
lingen en norrnaal rnaal onderwijzers onder dezelfde voorwaarden als voor predikanten.
onderwi~zers. De Scriba met den Assessor stelt voor :—,,Het bier gevraagde onder

(d) voor medische zendelingen en norrnaal onderwijzers worde niet toege
stemd.”

Ret volgende amendemeut wordt door Di. D. du P. Steyn en J. Rabie
ingediend :—,,Hierdie H.E. Vergadering gee reg aan die Aig. Sending
Kommissie om aandele vir mediese Sendelingen en normaal onderwysers
uit te neern in kias III. onder dieselfde voorwaardes as vir predikante.’’

De Vergadering neemt het voorstel aan.
Ds. D. G. Malan ondersteund door den Assessor dient bet volgende

voorstel in :—,,De H.E. Svnocle neme aan aanheveling 6 door de Algemeene
Zending Kommissie in haar Rapport (pag. g4) gedaan in zake pensioen
voor rnedische zendelingen en normaal onderwijzers.”

De Vergadering hecht hare goedkeuring bier aan.

Zendeling onder Wat de Kommissie over de Fondsen, in zake de Zendeling onder de
de Mohamme- Mohammedanen en de Zendinggerneente Murraysburg aan de hand geeft,
danen. wordt door de Vergadering goedgekeurd.

Sekretaris V 00 r (e) De Sekretaris voor Arnie I3ianken der Transvaalsche Kerk.

~ ~ I-let verzoek bier gedaan wordt niet toegestaan.
Kerk.

(f) Aanzoek voor den huisvader van bet Zending Instituut, Eerw. J.
S. Louw.

Dit wordt toegestaan.
(g) Bp. 67 van het Schema van \Verkzaarnheden. Pensioen voor ge

ordende Zendelingen, die in blanke gemeenten arbeiden.
Ds. J. F. Botha met Ds. E. Dommisse stelt voor :—,,Deze Vergadering

besluit dat een Kerkeraad die zich in de bearbeiding der gemeente bedient
van een geordenden zendeling, een aandeel in bet Pensioen Fonds in de 4e.
kias voor zoodanigen zendeling zal mogen uitnemen.

De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.

Cerneenten in
Transvaal en Na
tal.

Huis’vader v a n
Zending

Tnstituut.

Geordende sende
~ lingen die in

blanke gerneenten
arheiden.
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(h) Friedenheim toe te laten in Kias 111. Dii wordt toegestaan. Friedenheim.

(i) Aanzoek van den Kerkeraad van Cradocic dat zijn tweede aandeel in Aai~zoek~ran Cra
dit Fonds hernieuwd zal worcien zonder wederom de reeds gestorte inleg- dock.

penningen te betalen.
De aanbeveling van de Kommissie over de Fondsen bier gedaan wordt

door de Vergadering goedgekeurd.
(k) Pensioen voor Eerw. Ettmann. De Vergadering keurt goed wat Eerw. Ettman.

de Kommissie aan de band geeft.
V. Assurantie Schema door rekenkundige. Assui’aiitie

De Kommissie over de Fondsen meent dat dii niet uitvoerbaar is. Schema.

De Vergadering vereenigt zich met bet gevoelen van de Kommissie
over de Fondsen.

VI. De verhooging van Pensioen van £200 tot ~ Verhooging v a a
-~ ,- Pensioen tot £250Ds. A. A. van Schalkwi3k met Ds. C. R. hoize stelt voor :—,,In zake p.a.

de verboging van bet jaarliks pensioen van £200 tot ~25o besluit de Ver
gadering dat de betrokkene Kerkeraden bet voorgelegde Schema zullen
overwegen, en met de volgende Svnode finaal over de zaak besluiten.”

De volgende amendementen komen daarop ter tafel :—

(a) Van Di. F. H. Badenborst en C. H. Kruger :—,,Die Sinode be
sluit om die pensioen vir die tegenwoorclige te laat O~ £200 per jaar.”

(b) Van den Scriba met den Oud. van Maraisburg :—,,Het pensioen
van iederen leeraar zij in de toekomst ~25o per jaar, zonder dat er verder
vernieuwde inlegpenningen of verboogde kontributieën zullen geëischt
worden.’

(c) Van Di. P. J. Viljoen en H. J. L. du Toit :~,,Die saak word verwys
na die verskillende Kerkrade, en elke Kerkraad wat gewillig is om die
verboogde kontrihutie te hetaal sal aangeteken word as cleelbebber op die
verboogde skaal van pensioen.’’

(d) Van Di. G. F. Rudman en J. F. van Wijk :—,,De zaak in ver
band met de verhoging van bet predikanten pensioen van £200 tot £250

worde gelaten in de banden van de Synodale Kommissie ten einde na dege
lijke overweging en gegrond onderzoek bandelend op te treden.”

Na breedvoerig-e discussie wordt bet voorstel met bet eerste, derde, en
vierde amendement verworpen, en het t~veede arnendement met 128 tegen
82 aangenomen. Daar volgens Art. 3o3 geen twee-derden der tegenwoor
dig zijnde leden ervoor gestemd hebben kan geen besluit in deze genomen
\vorden.

De Scriba geeft kennis, dat bij om revisie zal vragen.
Ds. I-I. J. Pienaar, ondersteund door den Scriba, dient bet volgende Stichting van ‘ii

voorstel in, dat met acciarnatie aangenomen wordt :—,,De Synode draagt vooz:ndin

bet aan de AIg. Zending Kommissie op om, vóór de aanstaande zittingen
dec Synode, onderzoek in te stellen naar de mogelikheid van dc sticbting
van ‘n eigen Pensioen Fonds voor de Zendelingen onzer kerk en clan ‘n
volledig schema voor zodanig fonds uit te werken, en aan de aanstaande
Svnocle voor te leggen.’’

PREDIKANTEN WED UWEN FONDS. Predjkanten We.

duwen Fonds.Zie Rapport van Rekenkundige, M. Louw, pag. 33 Nos. 9 en ii.)

I. Ds. J. Rahie met Ds. M. S. Daneel stelt voor :—,,In Art. 277

worcle her gedeelte tot hij cle woorclen ,,maxirni~m zijn’’ geschrapt, en in
de plaats ervan gesteld: ,,de weduwen van alle deelbebbers aan dit fonds
zullen een jaarlijkscbe toelage van £9o genieten.”
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Ds. J. C. Truter met Ds. 11. W. Geyer heeft bet volgende arnende
ment :—,,De aanbeveling van den rekenkundige door de Kommissie over
de Fondsen gesteund worde aangenomen.”

De Vergadering keurt het amendement goed.
No. ii. Wvsiginge in die reglement van die fonds. (Rapport Re

kenkundige, pag. 33. Wat onder (a) Art. 276, (h) Art. 277 en (c) Art.
278, aan de hand gegeven wordt, keurt de Vergadering goed.

II. De Vergadering voldoet aan het hier gevraagde.
III. Bp. 86 van bet Schema. Predikanten Weduwen Fonds, kontri

butiën verminderd, toelagen verhoogd.
Dit wordt teruggetrokken.
Bp. ioi van het Schema. Toevoeging tot Art. 271.

Toegelicht door den inzender, Ds. i\I. S. Daneel, stelt hij het, gese
condeerd door Ds. S. P. Fouché, met deze verandering voor :—,,In plaats
van het woord ,,derde” kome ,,tweede” vóór het woord ,,huwelijk”, en in
plaats van bet woord ,tweede’ Rome ,,eerste’’ vóór bet u oord. , .huwelijk’’, en
in plaats van de woorden ,,een vierde en vijfde huwelijk” de woorden
,,latere huwelijken.’’

Voor het voorstel stemmen 49, en ertegen 35, zoodat het wetsartikel
blijft, aangezien niet twee-derden der tegenwoordige leden ervoor gestemd
bebben.

Ret voigende voorstel, door Di. M. Jooste en C. W. Alheit ingediend,
~vordt door de vergadering verworpen :—,,Het zij een aanbeveling dat bij
de volgende aktuariële waardeerng er genield wordt na hoevele jaren kontri
buerens bet niet meer noodig zal zijn om de jaarlijksche kontributie te
storten.”

Soedan Zendiug. SOEL)AN ZENDING.
(Zie pagina 33 van bet Rapport van den Zaakgelastigde.)
De Vergadering vereenigt zich bier met bet gevoelen van de Kommissie

over cle Fondsen.
SYNODALE FONDS.

(Zie pag. 33, Rapport van den Zaakgelastigde) § 2. Vergadering van
de volgende Synode.

De volgende Sy- Ds. G. J. T-Iugo vraagt, of hij volgens kennisgeving van Revisie van
node het besluit in zake Verdeeling van de Synode, vroeger door hem gedaan,

nu om revisie vragen kan.
Verlof wordt hem gegeven, en daarop wordt revisie toegestaan.
Dc zaak is nog onder hehandeling als bet iijd is urn ie adjourneeren.
Gedurende deze zitting neemt de tweede predikant van Swellendam

anderrnaal zijne plaats in de Vergadering in.
Afwezig zijn geweest de predikanten van Ugie, Cathcart, Greykerk,

Koringberg en Pearston, iaatstgenoemde drie wegens krankheid, en de
Oudd. van Barrydale, Stellenbosch en Oudtshoorn, alien wegens krank
heid.

Dc Kiadnotulen worden gelezen, waarna bet dankgehecl gedaan wordt
door den predikant van Adelaide.

Geresumeerd en onderteekend op heden den l9den November 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIERS, Scriba.
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VYF EN Y\VINTIGSTE ZITTING.

T’J’oensdag, 19 i’~ovember 1924.

Na het zingen van Gez. ii :6, en gebed door den 2den Predikant van
Knysna, worden de Notulen van de vorige Zitting geresurneerd en onder
teekend.

Als onbestreden motie wordt voorgesteld en aangenornen dat Ds. A. D.
Luckhoff andermaal op de Kommissie van het Dorkas-huis geplaatst zal
worden.

Het Rapport van de Kornmissie van. Orde over slukken. door haar ont- Ii~apport van do
Kommissie v a nvangen, wordt gelezen. Orde.

RAPPORT
Van de Kommiss~e van Orde over stukken door haar ontvangen.

1. Een schrijven van R. W. Dawson
van Ret Strand in zaire zekere kwesties
tusschen hem en Ds. F. W. Koch.

Daar het blijkt, dat de heer Dawson
nog geen klacht bij den Ring van Stellen
bosch ingediend heeft, is de Kommissie
van Orde van ooi’deel, dat genielde heer
Dawson verwezen moet worden naar
bovengenoemden Ring (Art. 367).

2. Een schrijven van E. S. van lens
burg, onderwijzer te Dc Hoop, distrikt
Oudtshoorn, behelzende ceo kiaclit tegen
Ds. F. J. de Kock van Be Hoop,

Be Kommissie van Orde meent dat do
heer van Rensburg zicli met zijne be
zwaren tot den Ring moet wenden.

3. Een schrijven van T. J. van dci’
Walt, zich teekenende Oud-ouderliug va ii

Comodora Kenadovin, vragende dat de
Kerk eon predikant daarheen zenden zal
om de kerkolijke toestanden aldaar te
komen onderzoeken,

Be Kommissic’ van Orde beveelt aan
dat do Synode doze zaak aan de Armen

zorg Kommissie zal opdragen (Art. 400,
IT (2)) om onderzoek in te stellen en
maatregolen te nemon ter bearbeiding van
ne ]eden ncr Kerk aldaar.

4. Een schrijven van ?vlevr. A. S. Bos
man van Boslioff, OV Staat, het yes’
zoek beheizende om ann de Synode moe
te deelen wat de Hoei’ aan haar geopen
baard heeft in zaire het geven van de
rrie1~dIen en ecu Biddag om wcm’kers.

Be Kommissio van Ordo beveelt aau
dat eels Kommissie van 10 leden, waar
van rio H.E, Assessor do Konvoner zal
ziju, doze zuster zal ontmoeton.

5. Een schrijven van de Aigerneno
Vrouwen Raad van Zuid—Afrika instem—
milig gevonde met hot bosluit gonomen
door do Synode in zaire do gekleurde
troepen door do Franschen nan den Rhijn
gehruikt.

H. P. VAN DER MERWE.
B. S. BOTHA.
J. P. VAN HEERDEN,
I. F. A. B1~ VILLIERS.

Wat zij aanbeveelt onder I, 2, 3, 4, 5 wordt door de Vergadering
goedgekeurd. Dispensatie van Art. 18:17 wordt (a) aan den Kerkeraad
van Warrenton gegeven ter herkiezing van den br. Ouderling F. N. J. I-lu-
man na vierjarigen dienst, en (b) aan den Kerkeraad van Mosselbaai ter her
kiezing van den br. Ouderling Gert van Rensburg, die reeds vier jaren
achtereen gediend beef t.

Revisie van bet besluit naar aanleiding van Bpp. 9, lo, en ii in zake
Verdeeling van de Synode toegestaan zijnde, licht Ds. G. J. Hugo de
zaak andermaal toe.

Di. D. J. Pienaar met den Scriba stelt daarop voor :—,,lIet beginsel Verdeeling van de

begrepen in Bpp. 8 en 9 van bet Schema met bet oog op de verdeeling van Synode.

de Synode worde niet aangenornen.”
De Vergadering neemt bet voorstel aan. De Actuarius met Ds. D. G. Synodus

Malan stelt verder voor :—,,Het beginsel van een Svnodus Kontrakta worde kontrakta.

niet aangenomen.”
De Vergadering’ vereenigt zich met het voorstel.
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Als Motie van orde stelt de Assessor nu, ondersteund door Ds. D. G.
Malan, voor :—,,Daar deze Kommissie geen opdracht ontvangen heeft om
over de verkorting der Synodale Vergadering advies uit te brengen en bet
geen zij hier voorstelt wetsveranderingen van een ingrijpenden aard ten
doel heeft, waarvan niet, zooals in Artt. 82 en 83 voorgeschreven, kennisge
vin~ is gesehiedi, zoo besluite de Vergadering dit aclvies niet in hehandeling
te nemen, en drage bet aan de Synodale Kommissie op om dit advies te
overwegen, en een beredeneerd voorstel bieromtrent aan de volgende Syno
dale Vergadering voor te leggen; en voorts rnaatregelen te nemen om de
volgende Synodale Vergadering zoo kort mogelijk te laten zijn.”

ç~ Deze motie van orde wordt niet aangenomen.
\~ / Verkorte Synode. De Vergadering gaat over om bet Rapport van de Kommissie, in zake
‘ / een Verkorte Synode, puntsgewijze te behandelen.

A (I) De Actuarius met Ds. J. S. Murray stelt voor :—,,Daar No. (i)

in strijd is met gebeel de Konstitutie van onze Kerk en baren vorm van
regeering, zoo worde dit niet aangenomen.”

De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
(2) Dr. T. C. de Villiers, ondersteund door Ds. G. J. du Plessis stelt

voor, dat No. (2) zal worden aangenornen.
De Vergadering keurt dit voorstel goed.
(~) en (~) worden dadelijk aangenomen.

Ret Broederlijk (5) Ds. J. Rabie met Ds. 1). J. Malan dient het volgende voorstel in
Onderhoud. ,,Het hroederlijk Onderhoud, alsook bet ontvangen van Deputaties wordt

naar de avondzittingen verscboven.”
De Actuarius met Ds. G. J. du Plessis heeft bet volgende amende

ment :—,,Het Broederlijk Onderhoud alleen wordt naar de avondzittingen
verschoven.’’

De Vergadering neemt dit amendement aan.
(6) Ds. C. C. Nepgen met Ds. A. H. Naude dient bet volgende voor

stel in :—,,Die aanbeveling word nie aangeneem nie.”
De volgende amendementen worden daarop ingediend
(a) Door Di. J. F. Botba en J. Rabie :—,,In plaats van de aanbeve

~ ling der Kommissie worde er ‘s Zaterdagsvoormiddags Zitting gehouden.”

.IJlI~”~ ~~4b) Door Ds. D. G. Malan met Ds. D. S. B. Joubert :—,,No. (6) worde
aangenomen.”

De Vergadering keurt bet tweede amendement goed, en besluit tevens
dat bet I3roederlijk Onderhoud op den Dinsdagavond en de andere avond
~ittingen op den Vrijdagavond van de week gehouden zullen worden.

(7) De Vergadering vereenigt zich met wat bier voorgesteld wordt.
Permanente Korn- Ds. J. R. Albertyn stelt nu, gesecondeerd door Ds. F. Dommisse,
missle van Orde. voor :—,,Die permanente Kommissie van Orde word vergroot met vyf

lede op sodanige wyse om te verseker dat so ver moontlik verskillende
Synodale Kommissies daarop verteenwoordig sal wees. Hierdie Kom
missie vergader vóór die Svnode vir die behoorlike rangskikking van die
werk, indeling van die tvd, en voorts alles wat nodig geag mag word om
die Synodale werksaamhede te bespoedig.”

De Vergadering neemt dit voorstel aan.
Len verder voorstel door Ds. J. R. Albertyn met Ds. W. F. Louw,

luidende als volgt :--—,,Alle bespoedigingsmaatreëls nan die begin van bier-
die Svnode goedgekeur sal in vervolg streng toegepas word,” wordt door
cle Vergadering verworpen.

Ds. J. Rabie met Ds. D. J. Pienaar stelt voor :—,,Alleenlijk de Kiad
notulen zullen gelezen worden, en de uitgebreide notulen zullen door eene
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Kommissie worden nagegaan vóór zij door den Moderator geteekend wor
den.

Ds. F. X. Roome met den Oud. van Kaapstad heeft bet volgende K lad n otulen

amendement :—,,De Kiadnotulen zullen als gelezen beschouwd worden.” ai~~e~Iezen be

Een tweede amendement door Di. L. Fourie en W. Naude ingediend
luidt als volgt :—,,Die Sinode besluit dat die Notule nie in Kiad en ook
me h~ die be~in ~‘mn elke d’tg sal gelees word mc, m’~ar el1~e more gesir-.
kuleer sal word by die sitplekke ‘n balfuur vóór die Vergadering begin.’’

De Vergadering verwerpt het voorstel en bet tweede amendement, en
neemt bet eerste amendement aan.

De Scriba ontvangt verlof om nu om de revisie te vragen waarvan Verhooging van
pensioen tot £250.hij gisteren kennis gegeven heeft.

De gevraagde revisie wordt toegestaan. Hij doet dus andermaal bet
voorstel, gisteren door hem ingediend, met toevoeging van de volgende
woorden :—,,tot de volgende Synode.”

Ds. A. A. van Schalkwijk met Ds. G. J. dLl Plessis dieni daarop bet
volgende amendement in :—,,Aan die Kerkekantoor Kommissie word op
gedra om in oorleg met ‘n rekenkundige die moontlikheid te oorweeg om
die jaarlikse pensioen vir predikante te verhoog van £200 tot £250, en na
bevind van sake te handel.”

De Vergadering verwerpt bet amendement met 125 stemmen tegen
62, en neemt bet voorstel aan met 128 stemmen tegen 64.

Di. A. A. van Schalkwijk, G. j. du Plessis en W. C. Malan verzoeken
aanteekening dat zij in de minderheid gestemd bebben.

Het Rapport van de Kommissie over de Fondsen is nog voor de Ver
gaderin g.

Synodale Fonds (zie pag. 33, Rapport van den Zaakgelastigde). Volgende Synode.

Par. 2. De Actuarius met Ds. F. X. Roome stelt voor, dat de aanbe
~eling bier gedaan zal worden aangenornen, met toevoeging van de woorden
,,of te vervroegen” na de woorden ,,uit te stellen.”

De Vergadering keurt dit goed.

Syno dale Opvoedings Fonds (zie pag. 34 van Rapport van den Zaakge
lastigde) Par. i (VII. : 2 ,—financieel, Rapport Opvoedings-Kommissie).

Ds. D. Wilcocks, gesecondeerd door Ds. J. R. Albertyn stelt voor :— Kosteninverband

,,De Synode erkent dat voor de behoorlike uitvoering van bet Reglement met de werkzaam

op Lager Onderwiijs en bij .name Art. io8 (a) zekere kosten onvermijdelik
zijn, en dat bet binnen de bevoegdheid van de Opvoedings Kommissie valt sie.

zulke kosten met inagtneming van de eisen der bezuiniging aan te gaan.”
De Vergadering neemt dit voorstel aan.

Aanmerkingen en Aanbevelingen (zie pag. 34 van Rapport van den
Zaakgelastigde.)

No. i. De Actuarius met Ds. D. S. B. jouhert stelt voor, ,,dat bet aan
de discretie van de betrokkene Kommissie gelaten zal worden, bangende
de goedkeuring van de Kommissie van Kontrole.”

De Vergadering keurt dit voorstel goed.
Nos. 2, 3, 4, 5, 6. Wat de Kommissie over de Fondsen bier aanbe

veelt wordt door de Vergadering aangenomen.
Norrnaal School Fonds (zie pag. 130 van het Finaal Rapport over de Normaal School

Normaal School). Fonds.

Ds. D. du P. Steyn vraagt of hij nu de revisie krijgen kan; waarvan
hij vroeger kennis gegeven heeft.

De Vergadering weigert toestemming.
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Zending Instituut Fonds (zie pag. So van Rapport der Kuratoren van
het Zending Instituut).

De Vergadering neemt aan wat de Kornrnissie over cle Fondsen bier
rapporteert.

Reis- en Daggel- Bp. 77 van het Schema van ~vVerkzaamheden.
naar Konferentiën huiten de grenzen der Kaapscbe

g r e n z e n d e r Het advies van de Kommissie over de Fondsen hier ge~even, worcit
Kaapsche Kerk.

jigoedgekeu rd.
Bp. 79 van bet Schema. Leeningen voor Kerkelijke doeleinden.
De Oud. van Gra~ff-Reinet met Ds. D. S. B. Joubert stelt voor

,,Het gevoelen van de Kommissie over de Fondsen wordt goedgekeurd.’’
Ds. H. R. Barrisb met Ds. A. 13. Wessels dient bet volgende arnende~

ment in :—,,Die Sinode gee opdrag aan die Kerkekantoor dat b die uitsette
van Kerkelike fondse die voorkeur sal gegee word aan Kerkerade waar daar
voldoende sekuriteit gegee word.”

De Vergadering neemt bet voorstel aan.
Bp. 8o van het Schema—een Kolporteur voor den Ring van Bulawayo.
De aanbeveling van de Kommissie over de Fondsen wordt door cle

\i’ergadering aangenomen.
Financi6le verant- Bp. 82 van bet Schema. Financieele verantwoordelijkheid van de
woordelikheid van
de Arbeidskolonie. Arbeids Kolonie aan de Regeering over te maken.

D it wordt teruggetrokken.
Stukken naar de Kornmissie over de Fondsen verwezen.

TWEEDE RAPPORT
Van de Cornm~ssie over de Fondsen.

De Coinmi~sie wenseht over de puntell
naar haar verwezen to adviseeren als
vo]gt:

Beschrijvinqspunt 88 schema.—1)e he—
hartiging van deze zaak worde nan den
Ring van Kaapstad opgedragen, met
vrijheid oin clesnoods een beroep orn geide
lijke steun te cloen op de gemeenten der
Kerk.

Beschrijvi~ngspunt 96 (B. Boek) is, door
afwezigheid van den voorsteiler ervan bij
do behandeling, vervallen.

B.B. punten 98, 119, 137, 141 iB.
l3oek).—Met hat oog op deze beschrij_
vingspunten weike nile hetzelfcle doel be—
oogen, en de verandercie omstandighedeii
ten gevolge wnarvan afgevnardigderi ver
plicht zijn zich van motors te bedienea,
beveelt do Commissie de aanname aan
van wat in Nos. 98 en 141 voorgesteld
wordt.

W’ordt dir besluit der Vergadering dan
worde Art. 312b als volgt gewijzigd —

“De reisgelden voor elken afgevaardigde
zijn bepaald op is. per miji heen en is.

per miji terug volgeris tarief
der eerste kiasse.’’

Beschreiinrjspunt 145, B. Bock (No. 67
schema).—Hierover is reeds gehandeld iii
het eerste rapport der Commissie, p. 4
(c)

Met verschuldigde lioogaehting,
Be Leden dci Commissie,

F. X. ROOME.
J. P. MENTZ.
H. W. GEYER.

-~J. R. ALBERTYN.
J. A. VAN BLERK.
JAC. A. VAN 1)ER MERWE.
D. H. BOTHA.
B. DU P. STEYN.
J. RABIE.
P. J. DU P. LE ROUX.
J. T. M. STOFBERG.
T. B. B. VLOK.
P. J. DE VAAL.
C. W. ALHEIT.
A. A. VAN SRCHALKWIJK.
J. C. TRTJTER, Seeretaris.

Zending Instituut
Fonds.

Reis- en Daggelden
Kerk.’’

Kolporteur v a n
den Ring van
Bulawayo.

Werk op Robben
Eiland en in de
Hospitalen door
denzelfden pet—
soon te worden
gedaan.

Bp. 88. Speciale arbeider voor hospitalen, Kaapsche Schiereiland.
Ds. D. S. B. Joubert licbt bet toe, en stelt voor, gesecondeerd door Ds.

P. B. Ackermann :—,,Daar bet werk teRobben Eiland binnen kort niet
meer de voile tijd van de arbeider vereisen zal, van wege het verminderci
aantal patienten, en daar erdringende hehoefte hestant aan een arbeider



voor de doeltreffende geestelike bearbeicling onzer Kerk in de hospitalen
van het Kaapsche Schiereiland, besluite de Synode dat deze twee werk
zaamheden door één predikant onzer kerk behartigd zal worden onder toe
zicht van den Ring van Kaapstacl, en \vende hel. Robben Eiland Fonds aan
voor de bearbeiding van de Melaatsen en stedelike 1-lospitalen aihier.’’

De Vergadering neernt dit voorstel aan.
Bp. 102 van het Schema. Verandering in Art. 300.

Dit vervalt, daar cle inzender afwezig is.
Bpp. 104 (van het Schema) reisgelden voor afgevaardigden; 125, (van Reisgelden.

het Schema) verhoogde reiskosten; 146 (van bet Schema) herziening Art.
312 (b); 150 (van het Schema) verandering in Art. 312 (b).

De aanbevelingen van de Kommissie over de Fondsen bier gedaan,
worden door de Vergadering aangenomen, waarna de Kommissie den dank
der Vergadering ontvangt voor haar helangrijk werk gedaan.

Het Versiag van de Kommissie benoemd door de Alçemeene Synodale Bearbeiding van

Kommissie orn Ic ra~ porteeren over de betere bearbeiding van de studeeren- Jeugd.

do jeugd is voor de Vergadering.

VERSLAG

Van die Kommissie, benoem deur die Aig. Synodale ~(ommissie em te
Rapporteer omtrent die Betere Geestelike Bearbeiding van die.

Studerende Jeug.

1. As gevoig van ‘a beskrywingspunt
ingedien by die AIg. Synoclale Kommis
sie, hetreffende die betere geestelike be
arbeiding van die toenemeude getafle vail
studente in die Uniwersiteite en Kolleges
van ons land, wat aan oils Kerk behoor,
is dit op die veigadering van genoernde
liggaam in Mei 1922 aan ii KommissiC
opgedra geword, om met die bevoegde
kerkelike en akademiese outoriteite hier
oor te onderhandel.

2. U Kommissie het gerneen, dat hy
vereers sy aandag moes gee aan Uniwer
siteits-centra coos Stellenboseli en Kaap
stad in elkeen waarvan daar ongeveer
600 tot 700 studente is wat ann ons Kerk
behoor. flit word gevoel dat hierdie
stuclente ‘a besondere bearheiding nodig
bet. 1-{ulie moet persoonlik opgesoek
word in liulle kamers waar hulle loseer,
en as hulle geestelike besware en :moeilik—
hede het, moet hulle die nodige huip en
belangstelling ontvang. Deur hierdie be.
langstelling van die kant van die Kerk,
sal bulb aangernoedig word om ann hulie
Kerk getrou te bly, en sal hulle ook ge
help word om staande te bly in die stryd
teen twyfel en ongeloof.

3. U Kommissie bet verder gevoel dat
so ‘a besondere bearbeiding van die
studente veel tyd en aandag vereis, en
dat dit nie met reg van die betrokke
Kerkrade alleea verwag kan word nie.
Hierdie werk behoort in Stellenboseli en
Kaapstad gedoen te word deur predikante

wat hulle aandag uitsluiteacI aan die
studente wy.

4. Wat die status van ‘n predikaut vii
die studente betref, is u Koinmissie van
oordeel, dat hy aangestei han word as
hulpprediker van (lie gerneente waar in by
werksaam sal wees, onder toesig van die
plaaslike Kerkraad. Maar (lat by meer
as liuipprediker sal wees, en die voile
status van leraar van die betrokke ge—
meente sal he, is egter te verkies ho
alles. In elk geval bet u Kommissie die
wenselikheid gevoel, dat (lie Kerk die
betrokke Kerkracle hierin met aclvies sal
then, by. deur twee of drie persone, wat
geskik is vir die werk te noein. en waar—
nit die Kerkraad dan ‘n keuse kan maak.

5. Om die salaris van ‘a predikant vie
hierdie week te vind—daarin het ii Korn—
nlissie geen beswaar gesien nie. Die
gemeente in die skoot waarvan hierdie
week verrig word, sal onteenseglik veel
gebaat word deur die diensverrigtinge
ran so ‘a arbeider, en sal ongetwyfeld ge
willig wees oni ten minste ‘ii deel van
sy salaris by te dra. Bowedien het die
hele Kerk belang by die bearbeiding van
die studente.

U Lommissie bet ook gerneen dat by
die samewerking van [Jniwersiteitsrade
in hierdie saak moet soek, deur te ver
neem of hulle gewillig sou wees om
rnoontlik nan so ‘n predikant as lektor,
rakke soos Sosiologie of Hebreeus, u-at
horn nie fe ver nit sy arbeiclsveld sal voer
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nie, toe te vertrou. Met die oog hierop,
sowel as op die feit, dat die werk van
so ‘n predikant veel daartoe sal bydre
om die TJniwersiteitslewe gesonder te
meek, sou die Uniwersiteitsrade ook vir
hierdie werk ‘a bydree kon lewer.

6. U Komniissie bet toe in korrespon—
densie getree met die Uaiwersiteitsrade
van Kaapsted en Ste11enbo~eh. 1-lierop
het die Raad vaa die Uniwersiteit van
Kaapstad geantwoord ‘‘dat die predi—
kaate van alle Kerke 1mg altyd die voiste
vayheid geniet om in eanraking te bly
met studente wet aen hufle Kerke be
hoor, en dat die Read nie by magte is
om ‘a eanstelling van sektariese card op
die personeel vail die Uniwersitejt te
mack nie, of ook om uit die foncise van
die Uniwersiteit vir so ‘ii aanstelling by
te dra nie.’’

Die Registreteur van die Uniwersiteit
van Stellenbosch het geantwoord, dat die
Vise-Keuseliers Komitee van die Read die
saak bespreek bet, en van mening was,
dat ens Kominissie die sank eers met
belanghebbende persone uit die Read en
die plaaslike N.G Kerk moes hespreek.

7. 01) ‘a skrvwe aan die Kerkrade van
Stellenhoseb ea Ken pstad gerig (behelsen
de par. 2—5a) bet eersgenoemde Kerk
read ens die versekering gegee dat by
born verheug oor die belengstelling ia die
godsdienstigc bearbeiding van die stude
rende jeug. Die Kerkraad bet ons ver
dei’ meegedeel dat dear veel gedaan word
vir die studente deur die plaaslike pre
dikente en die C.S.V. Vooi~ts dat na
sy oordeel die studerende jeug dear alleen
belioort bearbei te word, deur ‘ii leraei
of lerere, wet deur die Kerkraad langs
die wettige. weg aangestel is, en wet
onder die bestuur van die Kerkraad sy
of liulle werk doen. En eindlik dat die
Kerkraed dus in die saak van geen Kom..
missie buite die Kerkraad iets meer meg
aenneern as wenke en geldelike oncler
steuning nie. Die Kerkraad van Keep
stad weer, het ~ie voorstelie vail U Korn
flhissie beskou as onaanneen-iijk, en het
gemeen, dat die don mugs ‘11 alder weg
moet bereik word. Die Kerkraed bet
egter sy hereidwilhgheid te kenae gegee
orn ecu of ulcer lede van u Kommissie
te outmoet tell einde die sank verder te
bespreek.

8. U KonlrniSsie bet tot biertoe nog ilie
die geleentlieid gehed em die Kerkraad
yea Keapsted te ontrnoet ale, en het ge
oordeel dat dit beter mu wees em die hele
seek vereers te laat rus, temeer orndet
die sitting van die Siaode liens sou pleas
vind.

9. Uit die voorgaande is dit egter
duidelik, dat u Kouninissie in die uit—
voer van sy opdreg voor eienaardige
moeilikhede te, steen gekom het. En
hoewel die werk ecu U Kommissie op—
gedre, 1mg nm afgedean is nie, en die
voor oë geste]de dod nog nie bereik is
nie, so uaeen u Komurnssie dat liv ~p die
inges]ae weg unoet voortgaan, oortuigd
van die onvei’rnind’)rde nooclsaakiikheid
van die besondere bearbeidiag van die
studente.

10. Dat hierdie seek vail dringende,
aktnele helang is, blyk uit ‘11 skrywe
naiaens die Hoofbestuui’ van die Na
sionale Vroue-Partv aen hierdie HE.
Vergadering gerig, en weervari die in
houd is as voig ‘‘Op die Kongres van
die Nasionale Vroue-Perty van die Keap
provinsie, onlangs ~p Worcester gehou,
was die voigencle beskrywingspunt in—
gedien, iii. ‘Dat die Kongres bespreek
ivat kan gedaan word 0111 cue godsdiens
nicer tot sy reg te laat konI onder die
professore en studente op ouis Kolleges
en Uiiiwersiteite, Met algemene stemme
was toe hesluit, dat die seek voor die
Sinode van die N.G. Kerk gelS word met
die hoop en vertroue. dat in belang veral
van die jong gesleg die seek die erfustige
aandag van diS Sinode sal ontveng.”

11. Wet hetref die godsdiens onder die
vro lessors (waarvali in hierdie skrywe
gesproke word) beveel u Kommissie can,
dat die Sinode horn uitspreek ten gunste
yen die verwydering van die sogenaamde
gewetensklousule uit die Uniwersiteits
wet en nit die Wet op Hoer Onderwys,
weardeur Uniwersiteits- en Koilegerade
verbode word 0111 by die aenstelling vail
Professore rekening te hon met hulle
godsdienstige oortuiginge (vide. Notule
Vergad. Aig. Synod. Konim., 4 Des.
1923, en Kerkbode No. /50 van 1923, p.
1690; ook Kerkbode No. 4 van 1924, p.
98).

‘IVat betuef die godsdiens onder
Uniwersiteits— en Kollege—s[uden te, wear
op die skrywe ook die oog het—u Kom
missie ‘vii juis sock 0111 clit te hehertig
deur die hetere bearheiding van die
studente.

Met toebidding vail Gods rykste seen
01) die HE. Vergedering, en met ver
skuldigde hoogagting,

U cliensw. dienaers en Bb.,

B. J. P1ENAAII, A.sn.
H. P. VAN DEE MERWE.
1. F. A. BE VILLTERS,
M. J. VAN DER WESTHUIZEN,

Skriba.
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Gelezen zijnde wordt, na discussie, bet volgende voorstel door Di. D.
Wilcocks en D. P. van J-Iuyssteen ingedienci :—,,De Synode rigte een
dringend verzoek aan de Kerkeraden van Kaapstad en Stellenbosch vra
gende zulke medewerking met de Kommissie door de Synode benoemd
voor betere geestelike bearbeiding van universiteits-studenten als zal kun
nen leiden tot de aanstelling van ‘n leraar, die uitsluitelik zijn tijd en kracb—
ten nan dit werk geven zal .‘‘

De Vergadering hecht hare goedkeuring aan dit voorstel.
Dr. M. J. v. d. Westhuizen met Ds. J. F. Mentz stelt voor, ,dat wat

onder par. i i van bet z000ven gelezen Rapport gevraagd wordt, door de
Vergaclering zal worden aangenornen, nami. dat de Synode zich uitspreken
zal ten gunste van de verwijdering van de zoogenaamde gewetensklausuie
uit de Universiteits wet, en uit de wet op 1-looger Onderwijs, enz.’

Ook dit draagt de goedkeuring der Vergadering weg.
Voorts besluit de Vergadering dat petities in zake bet pas genomen

besluit zullen worden uitgezonden en geteekend, en dat de Moderatuur,
door middel van ,,De Kerkbode”, de aandacbt der Kerk erhij zal bepalen.

Hot Rapport van do Kommissie voor vermeerdering van onse Gezan- V e r me e r dering
• van onze Gezan

gen is voor de ~ergadering. gen.

Ds. M. L. de Villiers licbt bet toe, en stelt daarna~ ondersteund door
Ds. D. S. B. Joubert, voor :—,,De zangen tot dusver verzameld worden
door de Synode goedgekeurd, de verdere bebartiging aan de Kommissie
gelaten, met opdracbt om ook zangen in bet Afrikaansch bijeen te
brengen.”

De Vergadering neernt bet voorstel aan.
Ret Vijf do Rapport van do Rechts-Kommissie is ter tafel. V ij f d e Rapport

van de Rechts
koininissie.

VWFD~ RAPPORT VAN DE RECHTS-COMMISSIE.

Naar uwe Commissie werd verweze~I worden tot den dag vóór de Be—
bet gevoe~e11 door de Commissie van Re- vcstiging.
visie uitgesprokea over No. 87 (pag. 143
van ‘t Blauwboek—No. 93 van ‘4 Schema 1). J. PIENAAR, A.zn.
pag. 8). G. J. HUGO.

(u) Vier leden uwer Commissie deelen H. PIENAAR.
het gevoelen van de Commissie van G. T. DU TOIT.
Revisie, nJ. dat volgens Art. 18 W. J. JOTJBERT.
(15) de tijd oni bezwaren tegen ge- 13. v. M. LOUWT.
kozene Kerkeraadsleden in te PA. 1W. BRINK.
dienen met de derde afkoridiging D. J. LE R. MARCHAND.
verstreken is. Scriba.

(5) Viei~ leden zijn van oordee~ dat be- Kaapstad,
zwaren nog kuiinen ingediend 18 Nov. 1924.

Bp. 93 van bet Schema van Werkzaambeden. De laatste datum wan- Laatste datum

neer een bezwaar tegen een o~ekozen Kerkeraadslid kan worden ino~ediend. wanI1eo1~ bezwarenb a. tegen een gekozen
Ds. D. J. Pienaar met Ds. H. Pienaar stelt voor :—,,Met betrekking kerkeraadslid

tot de vraag in Bp. 93 antwoorde de Synode dat de tijd voor bezwaren ~in

eindigt onmiddelijk na de derde afkondiging.”
Ds. G. J. 1-lugo met Ds. J. S. Murray heeft bet volgende amende

ment :—,,Bezwaren mogen worden ingediend tot op den dag vóór de be
vestiging.”

De Vergadering neernt bet ~oorste1 aan
Besloten wordt beden avond van balfacht tot baiftien ure een avonci—

zitting te hebben.
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Psalm- en Gezang
wijzen.

D e r d e Rapport
van de Kommissie
van Revisie. (Zie
l3ijlagen.)

.‘,,tikel 72.

Des avonds bijeen gekomen zijnde, is voor cle Vergadering bet Rap
p or! van de Kommissie van Psalm— en Ge~angzeijzen.

De Vergadering beveelt aan, dat de gemeenten zich oefenen zullen in
bet zingen van de nieuwe zangwijzen.

Ret Derde Rapport van de Kommissie van Revisie is aan de orde.
Bp. 100 (io6 van bet Schema). Art. 23 laatste alinea.
De aanbeveling van de Kommissie van Revisie wordt goedgekeurd.
Bpp. 115 (i 12 van bet Schema) Art. i6 :~ ; 22 (36 van bet Schema)

verkiaring van het woord ,,Kerkgenootschap” in Art. 72 :11 ; 140 (149 van

bet Schema); 102 (i) (io8 van bet Schema); 51 (~- van bet Schema); 148

(i van bet Schema, Laat onivangen stukken), 150 (~ van bet Schema, Laat
ontvangen stukken).

De aanbevelingen van de Kommissie van Revisie onder deze Bescbrij
vi ngspunten worden door de Vergaclering goedgekeu rd.

Bp. 139. Rapport van de Kommissie over Art. 72 (zie Bp. 148 van bet
Schema.)

RAPPORT

Van die Kommissle aangestel na eis van Beskrywingspunt 139 om Art.
72 van die Kerkwe~ in ooreensternming te bri~ig met die cise

van die tyd.

I-{oog Eerw. Heer,—U Kommissie het
die eer die volgende rapport aan U veer
te lê.

One noem net die artiekels, wat na
ons mening vii’ wysiging vatbaar is, ol
nuwe artiekels wat ingevoeg moet word.
Die ander ariekois gaan one stilswygend
verby.

Art. 7 word as volg gewysig ‘‘Zijn
attestaten of lidmaat certifleaten uitge
reikt can vertrekkonde en opgeeist van
aankomendo lidmaten7” (Art . 9 nan
eindo van rapport.)

Volgens besluit der Sinode moot ‘n
nuwe Art. ii ingevoeg word luidendo as
volg: “Hoeveel lidmaten telt uw go
meente?” ‘‘Door hoeveel leraren wordt
zij bediend?”

Die teenwoordige Art. ii word dan 12,
en dit sal as volg lees “Hebben loden
un-er gemeenten zich in hot afgelopen
jaar aan de Kerk onttrokken, en om
wolke redon 7”

In Art. 17 moet die woorde “hoe groot
uitbetaaid ‘‘ wegva]. in die pick

daarvan word ingevoeg ‘‘Zijn air kerk
beckon in het afgelopen mar hehoorlik
geanditeerd 7”

In Art. 19 moot die woorde “naar be
roepsbrief of naar overeenkomst’’ weg—
val.

- ~.rt. 21 moot wegval on in die pick
daarvan gestel word “MTat wordt or in
uw gemeente gedaan voor do bearheiding
dci jeugd 7’’

Art. 22 moet as voig ices : ‘‘Zijn ci do
door do Synede hepaaide kollekton gere
geld in lire gemeonten gehouden en ver
antwoord van 1 Julie tot 30 Junie? Hoe
veei is or bijgeclragen voor (a), (b).
ens.’’ hi die pick van (j) word gestel
‘‘Sen ding onder Isra id.’

Art. 23 word as voig gewysig ‘‘~VaL
is er in uw gemeente gedaan om belang
steiling op to wekken in het zending
werk en in het work del nrmenzorgf Is
er ook maande]iks zencling—bidstond ge—
houden 7’’

~it. 25 moot lees “Wat is er door uw
gemeento bij gedragen voor do Bijbeiver
spreidingf Wat wordt ci’ gedaan veer
do verspreiding van godsdionstigo lek
tuur?’’

, Art. 9 word as volg gewysig: “Is or
- ook hohoorlik work gemaakt van hot
herdeclik bozoek der gehele gemeente, en
in het bijzoncler dci kranken 7’’

Hopende dat 0115 ann oils opdrag voi
daan hot, My ons met vorskuidigde hoog
agting,

U dw. dd.

G. J. HUGO, Voors.
I)AVTD WILCOCKS.
J. T~. AL13ERTYN.
D. 1)TJ P. STEYN.
P. J. V]LJOEN.

Kaapstad.
14 Nov. 1924.
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~Vat onder dit Rapport door de Kommissie van Revisie, naar aanlei
ding van de verschillende secties hier genoemcl, aanbevolen wordt, draagt
de goedkeuring der Vergadering weg.

Daarop wordt de dank der Vergadering aan de Kommissie van Revisie,
en nan de Kommissie over Art. 72 gebracht.

VII. VAN HET SCHEMA—CHRISTELIJKE WERKZAAM
IIEDEN.

Rapport van de Kommissie voor de Bearbeiding van laden langs den Spoorweg

Spoorweg. No. 7 Aanbevelingen. en ing.

i. Ds. E. Dommisse met Ds. A. W. Eckard dient fret volgende voor
stel in :—,,De aanstelling van een of meer arbeiders op de Spoorweg worde
gelaten in de handen van de Spoorweg Zending Kommissie ter gunstige
overweging.”

2 en 4 worden dadelijk goedgekeurd.
Rapport van de Ko,nmissie voor Speciale Evangeli~prediking. SpecialeEvange

Na toelichting door Ds. J. A. v. d. Merwe stelt hij, ondersteund door lie piedi ing.

Ds. D. S. B. Joubert voor :—,,Die H.E. Sinode keur die permanente aan
stelling van ‘n Ieraar vir Spesiale Evangelie-prediking goed, en laat dit in
die hande van die Kornmissie vir Spesiale Evangelieprediking om so
spoedig moontlik die aanstelling te maak.”

De zaak is flog onder bespreking als het tijd is om te adjourneeren.
Besloten dat de sluiting der Svnode op morgen te 12 ure aihier plaats

vinden zal.
De Kiadnotuien worden als gelezen beschouwd, en het dankgebed

door den predikant van De Hoop gedaan.
Geresumeerd en onderteekend op heden den ~oen November 1924.

II. P. VAN DER I\IERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I- F. A. DE VILLIERS, Scriba.

ZES EN TWINTIGSTE ZITTING.

Donderdag, 20 November 1924.

Na bet zingen van Gez. i8o :~ en gebed door Ds. C. Grundlingb,
worden de Notulen van de vorige Zitting gelezen, goedgekeurd, en onder
teekend.

Na bet besluit gisteren genornen om vijf additioneele leden op de Per
manente Kommissie van Orde (Art. 84) te hebben, worden de volgende
leden benoemd, Di. G. J. Hugo, I-I. J. Pienaar, J. R. Albertyn, D. Wil
cocks, en D. S. B. Joubert.

De Actuarius vraagt dat Ds. H. Piennar hem tot huip zal gegeven
worden bij het in orde brengen van bet wetboek, met betaling van zijne
kosten (reis en verhlijf) als ook een klein bonus.

Het Rapport van de Kommissie voor Speciale Evangelieprediking
is weer voor de Vergadering.

Onder de discussie wordt bet volgende amendement door Di. P. J.
de Vaal en A. J. Olivier ingediend :—,,Het worde aan de Kommissie voor



112

Speciale Evangelieprediking opgedragen evangeliewerk in onze Kerk met
ijver voort te zetten en van tijd tot tijd de diensten te verkrijgen van man
nen met de noodige gaven toegerust om speciale diensten te bouden in
gemeenten waar zuiks verlangd wordt.”

De Vergadering neemt het voorstel aan.
Daarop wordt besloten op voorstel van Di. J. A. v. d. iVierwe en D. S.

B. Joubert :—,,Die I-I. E. Sinode gee verlof, dat die leraar wat vir Spesiale
Evangelieprediking Sal aangestel word mag deel he aan die Pred. Pen
sioen Fonds en wel in die 3de klas.

Ret Rapport van het Bestuur der Inrichting voor Doofstorn’inen en
B linden is aan de orde.

De Scriba licht bet toe, en stelt daarna voor :—,,De zaak van pen
sioen voor de twee Principalen alsook van salarissen der onderwijzers en
onderwijzeressen wordt voor behartiging en bandelend optreden aan de
Alg. Kommissie voor Opvoeding toevertrouwd.”

Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Ee~ verder voors~el ingediend door den Oud. van Fransch Hock met

den Assistent Scriba, luidende als volgt :—,,De Synode draagt bet aan de
Synodale Kommissie voor Opvoeding op om in overleg met, en met mede
werking van de gesarnenlijke Kommissie van de S.A.O.U. en de S.A.T.A.
bij de Administratie aan te dringen de onderwijzers’ salaris scbaal (1921)

ook van toepassing te maken op de onderwijzers in de Doofstornmen en
Blinden Inrichting te Worcester,” wordt ook door de vergadering aangeno_
men.

Daarna brengt de Vergadering haren dank aan bet Bestuur en Staf
der lnrichting.

Het Rapport van de Kornmissie voor A’rbeid aan de Jeugd komt ter
tatel.

Nos. 2, 3, 4. Ds. D. G. Malan met Ds. J. G. Steytler stelt voor :—

,,De H.E. Synode is van oordeel dat de samensmelting van de Chr. Strev.
en Chris. Jongelieden Vereenigingen onwenschelijk is, aangezien zij beide
nuttig werk verrichten in verband met ~de godsdienstige en verstandelijke
opvoeding van bet opkomend geslacbt, en derhalve recht van hestaan heb
ben naast elkander in de Kerk. Zij verlangt verder, dat de werkzaamheden
dezer Vereenigingen in naauw verband gebracht zullen worden met de
Kerkelijke besturen—Kerkeraden, Ringen en Synode, onder wier toezicht
zij steeds bun werkzaamheden zullen verrichten.”

Ret voorstel wordt aangenomen.
No. 5. Op voorstel van Di. D. G. Malan en J. R. Albertyn besluit

de Vergadering als volgt :—,,Ten einde de noodige Ko-ordinatie en Ko
operatie te verkrijgen worde er een Synodale Kommissie voor Arbeid onder
de Jeugd benoemd, waarop o.a. dienen zal een vertegenwoordiger v’an elk
der Vereenigingen, die onder de jeugd arheiden. Deze Kommissie out
vangeopdracht om met dergelijke Kommissies van de gefedere~rde Kerken
samen te werken in belang van de geestelijke bearheiding tier jeugd van
ons yolk.”

De leden dier Kommissie zijn: Di. D. G. Malan, J. P. van Heerden,
P. J. de Vaal, D. J. Marchand, D. J. Viljoen, J. R. Albertyn, en J. A.
van der Merwe.

Ret Rapport van het Bestuur van de Z. A. Bijbelvereeniging is aan de
orde.

De sekretaris, Ds. A. G. du Toit, licht het toe, en geeft de gevraagde
informatie.
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Ds. H. R. Barrish met Oud. H. Boshoif stelt voor :—,,Aan die Kol—
portagie Kommissie word ~opdrag gégee om meer Kolparteurs aan te stel
ter verspreiding van Bybels, Gesangboeke en Christelike lektuur.”

Dit voorstel wordt aangenomen.
De Actuarius stelt voar, dat Aanbeveling (i) van het Versiag van de

Z. A. Bijbelvereeniging zal worden aangenomen.
Dit wordt goedgekeurd, waarna de dank der Vergadering aan het Be

stuur van de Z. A. Bijbelvereeniging gebracht wordt.
Ds. G. J. Hugo met Ds. D. G. Malan stelt als onbestreden motie

voor :—,,Hierdie Vergadering betuig sy ingenomenheid met en belaaf sy
steun aan die aangekondigde besluit van die wynboere am aan te dring
am meer doeltreffende wetgewing in sake die bevordering van die grote saak
van matigheid in drankgebruik.”

Dit wordt met acciamatie aangenamen.
Het Rapport van do Kommissie voor Itet 1/ulkshospitaal is voor de

Vergadering.
Na toelichting door Ds. F. X. Roome wordt dank toegebracht aan de

Zusters voor haar zelfopofferend werk in belang van het Hospitaal, alsook
van de Volkshaspitaal Kammissie.

Het Rapport in zake de voortzetting van de verzameling van Bouw
stof/en voor do geschiedenis onzer Kerk is aan de orde.

De Vergadering besluit met eenparige stemmen dat dit Rapport met
aanbeveling van wat onder Bp 152 van het Schema gevraagd wordt
naar de Synodale Kammissie verwezen zal warden met valmacht am te~
handelen.

De volgende tien leden, door de Ringen aanbevalen, warden op het
Kies-kallege vaar Praféssaren geplaatst: Di. D. du P. Steyn, M. S.
Daneel, J. P. Burger, Dr. H. A. Lamprecht, P. J. de Vaal, M. Joaste,
B. J. Wessels, W. J. du Tait, M. B. Brink en J. F. van Wijk.

Ds. J. F. Botha wardt bij de Kammissie vaor Speciale Evangeliepredi.
king gevaegd.

Bp. 87 van het Schema. Gedwange arheidswet voar ‘n sekere kias
armblanke.

De uitvaering wardt aan de Kammissie voar Armenzarg apgedragen.
Bp. 8g van het Schema. De Geestelijke bearbeiding van Z. W. Afrika.
Ds. K. W. le Roux met Ds. M. M. du Toit stelt vaar:—,,Die H.E.

Sinode dra dit aan die Kammissie vir Aig. Armesarg op am vir die eerste
paar jaar aan die 2 gemeentes in S.W. Afrika ruim andersteuning te gee.
Indien enigsins moontlik die salaris van die twede arbeider van die ge
meente Gibean, en heifte van die salaris van ‘n arbeider vir Maria.”

Te 12 ure treedt Ds. P. G. J. Meiring op am de sluitingsrede te hauden.
Hij laat zingen Ps. 75: I, 4, gaat daarna in het gebed vaor, leest ver
valgens Jes. 62, en wijst erap dat aan het einde van ans werk er een gevael
van dankbaarheid, een gevoel van diepe veraatmaediging, een gevael van
ernstige vreeze, en een gevael van stille antraering bij ans gewekt wardt.
En daaram moet ans vaornemen zijn in den geest van Jesaja 62 :6. 7.

Het slatzang is Gez. 127 :5, waarna de zegen uitgesproken wardt.
Geresumeerd en anderteek~nd ap heden den 2asten November 1924.

H. P. VAN DER MERWE, Moderator.
D. S. BOTHA, Assessor.
J. P. VAN HEERDEN, Actuarius.
I. F. A. DE VILLIER5, Scriba.
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POST ACTA.
De hebandeling van Bescbrijvingspunt 89 van bet Schema van Werk

zaamheden wordt voortgezet.
Ret volgende Arnendement wordt door den Actuarius met den Assessor

ingediend :—,,De Synode is van oordeel dat ‘t niet wenschelijk is de gees
telijke bearheiding van Z.W. Afrika te overhandigen aan cle Kerk in den
O.V. Staat. Zij draagt ‘t op ann de Kommissie voor Algemeene Armen
zorg om dat werk zoo ruim mogelijk te steunen, en daartoe een heroep te
doen op de Gefedereerde Kerken om hijdragen.”

De Vergadering neemt het Amendement nan.
B~. 91 van bet Schema—de heboefte aan een reddingshuis in de 0.

Prnvincie.
Ret volgende voorstel, ingediend door Di. P. J. du Plessis en L. P.

J. Lochner, wordt hesluit der Vergadering :-—,,Die Sinode dra dit aan die
Algemene Arrnesorg-Kommissie op om ondersoek in te stel in die nood
saaklikheid en moontlikheid tot die oprigting van ‘n Reddingshuis ergens
in die Oost. Provincie, met opdrag om indien nodig ‘n begin te maak, en
betuige haar hartelike dank nan die V.Z. Bond vir heloofde ondersteuning.”

Bp. 92 van bet Schema—die verwaarlosing op geestelik gebied van
onse mense op die delwerye.

Op voorstel van Di. D. J. Hugo en J. S. Murray wordt dit naar de
Algemeene Armenzorg Kommissie verwezen.

Bp. Si van bet Schema——toepassing van de woorden : ,~of uit de Kerke
fondsen te vergoeden” (Art. 340, i).

Besloten wordt bet bier gevraagde naar de Permanente Rechts Kom
missie te verwijzen.

Staande luistert de Vergadering nu naar het voorlezen van bet In
3Ie’~ñoriarn, dat daarna aangenomen wordt met dank nan de opstellers.

IN MEMORIAM.

Overeenkomstig de uitdrukkelijke hegeerte van de Synode worden in
baar Acta opgenomen de volgende aanteekeningen ter gedacbtenis aan de
B[3. Leeraren, die sedert de laatstgehouden Svnode naar de eeuwigbeid
verhuisd zijn, t.w. :—

Ds. Jacobus George Joubert Krige, emeritus leeraar van Caledon;
Ds. Jan Daniel Louw, emeritus leeraar van Theunissen, 0.V.S.;
Ds. Johannes Rudolph Albertij~, emeritus leeraar van Wellington;
Ds. Jan Hendrik Malan, emeritbs leeraar van Ladismith;
Ds. Gerrit van Niekerk, emeritus leeraar van Middeiburg;
Ds. Johannes Hendrik van Wijk, emeritus leeraar ~.an Murraysburg;
Ds. Johannes Nicolaas Viok, emeritus -leeraar van Ugie;
Ds. Richard van Renen Barry, emeritus leeraar van Calitzdorp;
Ds. Dirk Johannes Minnaar, emeritus leeraar van Heilhron, 0.V.S.;
Ds. Jacob Daniel de Villiers Horak~ leeraar van Zwartland;
Ds. George Murray; emeritus leeraar van De Hoop;
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Ds. Abraham Johannes Benjamin Alhertijn, emeritus leeraar van
Litrecht;

Ds. Pieter Cornelis Hitchcock, leeraar van Barherton, Transvaal;
Ds. Abraham Izaak Steytler, emeritus leeraar van Kaapstad.
Ds. Paul Stefanus Venter, leeraar van Cachet, Tran:•~vaal;
Ds. Johan Hen drik van Aarde, leeraar van Kruisvallei;
Ds. Jan Hendrik Blignault, leeraar van Smithfield, O.V.S.;
Ds. Izaak Petrus van Heerden, leeraar van Jansenville;
Ds. Charles Petrus Theron, emeritus leeraar van T3ethlehem, O.V.S.;
Ds. Ste~hanus Hendrik Kuhn, emeritus leeraar van Amandelboom
Ds. Jan Andries Beyers, emeritus leeraar van George;
Ds. Carel Heinrich Radloff, leeraar van Kalkbaai;
Ds. \\Tilliam Cormack, emeritus leeraar van Burgersdorp.

Naar ons menschelijk en derhalve gebrekkig oordeel, hebben al deze
hooggeachte ontslapen dienstknechten des Heeren, in meerdere of mindere
mate, naar de onderscheidene gaven en talen ten, naar den hijzonderen aard
en aanleg, naar de uiteenloopende betrekkingen en gelegenheden, hun door
de alwijze Voorzienigheid en de menigeriei genade van den eenigen, nan
biddelijken Bestierder van ‘t heelal—het gezegend Hoofd van Zijn Kerk—
geschonken, de een meer uitwendig en zichtbaar, en de ander meer ver—
horgen en onopgemerkt, ee.n helangrijke plaats in de Kerk en in de samen
leving hekleed, een gewichtig en onmisbaar werk verricht en een gezegenden
invloed uitgeoefend

Op deze lijst komen vóór de namen van dienstknechten des Heeren, die
met bijzondere gaven bedeeld waren en van God gebruikt zijn om de Kerk
onschathare diensten te bewijzen. Niet licht zullen mannen zooals Abraham
Izaak Steytler, Johannes Rudolph Alhertijn, George Murray, Charles
Petrus Theron en Jan Andries Beyers, om niet meer te noerned, vergeten
worden.

En terwijl wij den Heere onzen innigen dank toebrengen voor de kost
bare gaven, die Hij ann onze dierhare Kerk in deze verhijisde vaders en
broeders, gedurende hun verblijf onder ons, geschonken he~ft cn yoUr al
he~g-een Hij door micidel van hen heeft tot stand gehracht, willen wij Hem
van harte hidden dat de gezegende invloed door hen uitgeoefend nog lang
rnoge blijven voortleven, dat zij nog krachtig mogen spreken, nadat zi~
gestorven zijn,- en dat hun nagedachtenis tot zegening moge wezen.

Kaapstacl,
20 November 1924.

Aan de orde is het voorlezen van den Herderlijken I3rief (sic Bijiage),
die met eenige kleine veranderingen goedgekeurci wordt, waarna dc dank
der Vergadering aan de opstellers toegebracht wordt.

Besloten wordt de sluitings-rede heden morgen ehouden in de Acta
op te nemen.

Ds. S. P. Fouché vraagt nu verlof om zijn voorstel, waarvan hij
vroeger (Vierde Zitting) kennis gegeven heeft, in te dienen.

De Vergadering oordeelt echter dat zij niet geroepen is in de zaak, in
bet voorstel opgenomen, te treden.



ii6

De volgende aanzoeken om revisie van hesluiten door de Synode
genomen, waarvan vroeger kennis is gegeven, worden niet toegestaan :—

i. Van Ds. D. du P. Steyn (I7de Zitting) in zake het bedrag (~2o,ooo)
voor de Normaal School eigendommen ontvangen.

2. Van Ds. C. R. Kotze (2oste Zitting) in zake de I-Iuwelijks Kwestie.
3. Van den Ouderling van Lusaka (2oste Zitting) in zake het toe

kennen van den status van predikant aan den Eerw. A. J. Liebenberg.
4. Van Ds. P. J. de Vaal (T9de Zitting) in zake het Appèl van den

Kerkeraad van Warrenton.
5. Van Dr. T. C. de Villiers (I7de Zitting) in zake het Bi,jhelsch

standpunt in verband met de Drank Kwestie.
De Assessor doet aanzoek en ontvangt verlof om revisie van het besluit

genomen in zake toekenningen uit het Fonds voor Hulphehoevende Jonge
lingen aan degenen die nog niet bet Admissie Examen tot de Theol.
Kweekschool hebben afgelegd.

Na toelichting en verwijzing naar een vroeg~r hesluit der Synode
(Acta Synodi XXII, pag. 57) dient hij, ondersteund door Ds. D. ~. Pienaar,
bet volgende voorstel in :—,,Daar de Synode van ~qo~ besloten heeft dat
het Fonds voor Hulphehoevende Jongelingen alleen zal worden gebmikt
voor studenten die het Admissie Examen hebben afgelegd (Acta Svnodi
I9o~, pag. 57), zoo worde het besluit dat de renten van dit Fonds tot onder
steuning van jongelingen die voor het Admissie Examen zich voorbereiden
zullen worden gebruikt, eenige dagen geleden genomen, herroepen.”

De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
Het volgende voorstel ~van Ds. P. G. J. Meiring met Ds. D. S. B.

Joubert wordt met acciamatie aangenomen :—,,De Synode neemt met
genoegen kennis van de aanstelling door de Universiteit van Z. Afrika
van een bekwame en sympathieke kommissie om de syllabus vast te stellen
tot het afleggen van het examen voor orgelisten. Dc Vergadering ver
trouwt verder dat deze kommissie de eigenaardige behoeften der Geref.
Kerken bij de uitvoering van zijn taak in gedachte houden zal. Ook wil
dc Vergadering de autoriteiten van de Univei~siteit in bedenking geven
of t niet wenselik is het afnemen van dit eksamen in de handen te stellen
van genoemde kommissie of een dergelijke kommissie van svrnpalhieke
Z. Afrikaanse musici.”

Besloten wordt dat de zaken die nog niet ifgehnndeld zijn, aan de
Synodale Kommissie ter behan deling zullen worden opgedragen.

Ds. G. J. Hugo stelt voor een motie van dank aan den Moderator voor
zijne leiding van de Vergadering.

Ds. J. Rabie brengt den dank der Vergadering toe ~an de andere leden
van de Moderatuur.

Besloten aan den Scriba een bonus van £io boven de gewone grati
ficatie, en ~an den Assistent Scriba een bonus van ~ toe te kennen.

Na het zingen van Gez. 73 : 15, en dankgebed door Ds. J. G. Steytler,
wordt de zegen uitgesproken, en de Vijf-en-Twintigste Algemeene Kerk
vergadering van de Ned. Geref. Kerk in Zuid-Afrika gesloten.

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

Kaapstad,
20 November 1924. -


