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AANBEVEbINGEN~
Van den F≥aad der Ned. Ocr. Kerken mI. Afrika
aan de verschillende 3ynoden der Oefedereerdc
Kerken ter overweging te worden’ v~orgeiegd.

A.
Gemeenschappelilke Kerkelijke Normaalschool
Ret beginsel in zake de stichting van Op~cidings—
scholen, zooa~s door dc Commissic voorgesteki. ni. ker
kelijke logieshuizen. enz., claar te steflen in verband met
Regecrings Op]cidings—inrichtiflgcfl. inclien bet kan wordcn
uitgcvocrd. worde door deze vergaclering gocdgekeurd.”
Het bedoeldc voorste] cler Cornmissic is in Bijlagc V
der gedrukte Notulcn van dc ~ierclc vergacicring des
Raacls. blad. 55. waaruit het vo~gcncle uittrckse~ geno
men is, als behe~zcnc1e bet cigcnlijk voorstc~ : Uwe Corn—
missic is algemeen tot dc overftiiging gekomen da/ de
i~erk hoar doel v’eel he/er zoo hiniiien here/he.’,. ii,diei,
r~ij he/ idee von ezgene o/ileidint,YSSCliOieIi .ç’elu’el lie!
voeli en in de’ p/au/s dairv’oii inv’/oed o~ de’ von/hug von
onderv~’ijzers zoc/il Ic v’erX’rijgen op ile wi/ze z000ls in
de vol i~euide poro gnu/eli i,i/eeuigeze/ v ‘07(1/.
a Zoover bet mogeIijk is behoort er in verband met
iedcr staats oplcidingsinstituut waar er ‘n genoeg—
zaarn getal kweckelingcn is tot Ofl7C Kerk behooren
dc. een /c ha/s gcopcnd te wo~l~i o,)der~ he/ ui/I—
.ciui/euid bench! von anne Kenh~ rv[~et den gcw’oncn
steun hij wijzc van ~ecningen’ en toc~agCfl die van
regceringsw cge vcr~vacht kan ~vorc~en ~n~nict den bij—
yonderen steun der Kei~k kondcn kwc~k~.1inr~cn dan
tegen zeer verminderdc prijzcn ii’~ zulkè ‘k~kcHjke
inrichtingen opgenomen worden c~n’ ondcr Ch~iste—
lijke in~ 1oed~n w orden gebracht.
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Zoover bet mogel ijk en ~vcnschel ijk ‘~ oorkomt. be—
hoort de Kerk clan vercler in verbancl met ieder
staats opJeidingsschool eei~~ (/~Ce/1/ aan te stellen
oiuler kerkel/Ik loezir/if st~inclc en clesnoods door
dc Keik alleen te ~v0rdlen ,geso/o.rieerd. ‘Deie íal
clan ondc~wi~s moeten geven ‘ir~ de l3ijbc]sche ge—
s~lii~d~ni~. ~db~ Kcrkgesch”iedénis~4 en de leer onicr
1’~eok en’ verder dc ko cekelingen, praktisch moet~e~
opleiclen om ~el~ e op aantr~1ckefij1~e~ c~inspireI~i~f’ide
wijze ondcrw ijs in clez
vakken te ge~ en,
l-Ie~
oncler~vijs in dc bioot seculaire vakken ial clan
alzoo overgelaten ~ orden aan den staat
tens iji
dc Kerk in hare eigcne hanclen houden 7a1 bet
onde.r~vijs in die ~ak1~en waarbij ?ij meer bepaald
helang heeft~
~. ~

c) Docenten die ~an Kerk’.~ege alzoo aangesteld ,ijn,
bel~ooren da& door de Regeering o//icie~1 erkend
te~ worden~ gerekeiid~ te ~vorclen , tot~ d~. staf, van
zooaanige ini’ichting te behooren en ais zQo1c~1ig
.rec-hd te ‘hehben~ op het ‘gebruik dci klas’-kome~’s’~en
‘‘‘‘I’
~ op; ~ene~ hekoorli.1~’et.A1aa1sj voor luenne on/erwerpen
o~. de s,j’lla’hus
1
‘
d)
We Kerk liehoort ‘dan’ ied~r jaar e.i~ome~zs;.a/,’j~e
nem~n: iñjdié~ vakken d~or ,hare. eigcne 1docenf’én on
der~wezcn; en diplomas uit te1 reiken, ‘d~e~ als’~a~
bevehng~ kunnen dienen bij de ~anstelhr~ ~an
dei~ijz~rs in ç~e publiek~e scbol’en,
‘
•
‘ .
J-Iiáraanv h~ceft (le Raad cler Kerken bet volgencl ,be
sluit ge~ oe~jd
Dat, dc kerkclijkc do~ent i 1~ij~ t ~ en
van onderwijs zuI~s cloc,~i~ zu1~n, door n~iddc1 ~ d~ taal
der Kerk.”
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Liederenbi~del ten ge~ruil~e van Kindei~en
Dc l~aacl1 besliiit de ve~jschil1encl~e S~i3odê~i ‘a’er Ge
fcderecrcle Keikcn a~mn t~ bevele’n elk’ eene ‘Comrnisci
te b9no,eme.p. w~ll-~e 1Cdn~in?issies gezame{{hjk stappcn zul—
1cm. doen, 6m een 1ieclêi~cri’ hunclel vooi-.kifid~rer~ ~c ver
vaardigen.j Deze Commi,ssie zal’ zich kunnei~ ‘l3cdiencn
o.a. van den reeds bestaanclen ‘‘ IIa1le1~à’’ L.~ieclbren1nin—
del.’’
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t’jaaç :Rflj g ~e d ‘n Synoden. aap~4~ haqd

dent ijdi van predikanten gesteld em over, cqn .oj~ hen
nilgebra hi beroep te besluiten, te verlcq*q em wel tot
d1da vekenana ontvangst van de eerstakcnni~g~4ng~daarvqp in die Kerken. waar de bcrocpsbriek 4adc)jjJç ~cm2n4th: wdjØp en tot den week na ontvangp ~i1jaei~ be
veepsbdof ilf$ lie K rken, waar er ecq drie, Zonjçg4 he
nfkondi~iiing plants heck vdthr de ~‘eneqØipg, igy deli bp
roepsbrief, wordende het verstaan. dat in dit laatste ge
nii er cnn onmiddellijke kennisgeving ann den beroepene
~an ‘t beroep geschieden zal.”
2.
“Met. )let[ooff op en ter wille ~ii grootere ccii,
~ormigheid~ 3M e&P Rand der KerUdn”md aafi$lreljng
nan de Synoden van de 1Caap~che en Natalcche Ketken,
em bij hdt. v~er&Wk4 4flenejldh’ aemifde prdêctltIre te
~oigen. aid i~ de”VRjd~ihtIêhe Jr~”FraW4#aal4cht7 St~rWeI
gevoigd toMp~’t ~,,
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“1iigetrJneii~t t~~~gciijki zalnijn ant e~h thbologis
‘dthe’fad(Rdff* to riblRcnpdib wad hz~ bndon~ijs 7eth.en
•hef tituith&diuli bet~réft ‘adib koikgendenchap~en i&h1~ b&
vredijen, en adt%’ezien naa4 dd?mtnunj ‘van d’dzenw&a;d
de bdlan~cfr dfthnf tetit dthr ‘zoedSnige. cpri hting sehndS
,ull 1ff , Nesluité de Rital h4 al%.bijht hndeniftgr uit
te sp
drit zdbdhliito i4MclTink isnfre%4 hbtifr ti en
ad~i~oere. de Synoden dienôibreen’kom tiW.”
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~“Fkssffi~ Aq4ILL1V 6 enj vaTi htt ‘R’giement (Zie
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a) Dat deze Commissie jaarlijks een finantieel ver
slag aan den Scriba van den Raad der Kerken zal doen
toekornen met genoegzamc exemplaren om naar de Scri
ba’s der verschillende Synoden elk een toe te zenden. En
dat zij bij elke vergadering des Raads een rapport zal
voorleggen over hare ~verkzaamhedcn en over d~n toestand van zaken ~in verhand met ‘t blad. Ook van dit
rapport zullen er genoegzame e~emplaren z~jn ter door
icncling naar de Scriba’s der Synoden.
b) Dat cleze Commissie bij elke gewone vergadering
des Raads zal word n bcnoernd. Tusschentijclsèhe( vaca—
turen worden dQor dc Commissie zelve aangc~~i1d
F.

.~

Onze Geloofsgenooten in de VerstrooiIi~g.~
Do volgencle aanheveling orntrent onze ~g~e1~ofs~cnocten in vcrstrooiIng word door den Raad aange~onjen
Wat hun ge(’S/eli)ke v’er~org/I/g aangaa~, ~~i1 uw~e
Commissic aanbevelcn a) dat. aangcziCfl do Kaapsche on
Transvaalsche Kerken reeds work onder onze uitgc~~oke
non doen oerstgonoemdc in Rhodesia on andore ge~~es
ten, en laatstgonoemde vooral in Duitsch en Britsch
Oost Afrika de Vrijstaatschc on Natalsche Synodon ge
vraagd zullen ~ ordon om con jaarlijksche collecte te
cloen houden ~oor hulpbehoevendc gemeenten ; on
dat olke Synode dan over haar collocte beschikken zal,
of door die tusschcn de Kaapsche en Transvaalsche Ker
ken voor bostaande gecstelijke wcrkzaamheden te ver
cleo]cn, of door aanzock to doen om éCn of anderen bij
zonderon ~verkkring voor hare go7amonhijke rekening te
nemon.’’
G.

In zake uitbetalingen door den Raad.
i. Allo uitgavcn ~an den Raacl of ~an 7ijflc Cornmissiën,

die samenhangen met do vorvul 1 ing zijncr algenu’~iw
o/~drwh/ om over gomoenschappolijko bolangen de Sy
noden to advisceren of die ~erbondon zijn aan de
~ er~ ulling ecner sp dale opdra hI. moeten beschouwd

worden als bchoorlijk geauthorisccrd en kunnen op
aanvragc an den Scriba des Raads door de quacstors
uitbctaald ~~orden.
2. Waar het de behartiging geldt van a[gemccile belangen
die niet in vcrband staan met zijnc adviseerende ~vcrk—
zaamhcid en die ook niet per bijzonder Synodaa[ be
sluit aan den Raad opgcdragcn zijn maar die toch in
de algemeene opdracht begrcpen zijn, daar make de
Raad altijd ccii duidelijk oiiclerscheid tusschcn die gc
~a11en weike hij voor cigen behandeling of de behan
deling zijner Commissiën rescrveercn ~~‘iI en die ~ve1ke
liij opdragen ~vi1 aan Conferentieën van afgevaardig
den niet noodzakclijk uit zijne leden alleen te bestaan.
in het eerste geval moeten de kosten dan gedragen
worden 01) c~e wijzc zooals hicrbo~en bepaa[d. In het
tweecle geval zulicn de afgcvaardigdcn ter confercntie
!ulgeI/o(x/it’d worden in de veronderstclling dat hunne
rcis- en verbiijfkosten gedragen zullen worden door
huniie resl)ectieve Kcrkcn. Voor de aanname van dc
uitnoodiging en voor de kosten daaraan vcrbondcn
zulien zij dan zelven verant~voordc]ijk gehoudcn ~vorden
bij hunnc cigcnc I’~crkclijke authoriteiten.
Indien op
zoodanige Conferentie dc Raad officicci ~crtcgenwoor
digd wordt, zullen de kostcn van deze afgc~aardigden
des Raads allecn gcdckt wordcn zooals gcschiedt in
het ge~ al van gewonc Commissi~in.
3. in ge~ al ‘a quacstor bezwaar mocht makcii tegen d
uitbetaling ~aii kosten ~er~ ocge hij zi h zoncler ~cr—
~ijl met overlegging van a! de nooclige stukkcn bij de
Synodale Commissie zijner Kcrk aan ~vc1ker oorclccl
hij zich dan houden zal, behouden het eindbesluit zij—
ncr Synode.”

