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EERSTE ZITTING.

Dc leden des Raacls komen bijeen in cle Minor
H~li, Y.M.C.A. Gebou~ven, te 3.30 n.m.
Openinc
Dc H. E. Voorzitter, Ds. J. I). Kestell, laat
zingen Gez. 2 : 3 en leest Psalm 46. waarna, op
zijn verzoek, de H .E. Vice-Voorzitter, Ds. H.
1~. Schoon, het gebecl doet.
Dc Scriba doet mecledeeling. dat iij ~I,fl d(’ll Presen~ie1ijs~
Scriba ncr Kaapsche Synocl:e kennisgeving ontvan—
gen heeft, dat tot adclitionecle secuncli afgevaar-.
digdc leden uit die Kerk gekozen zijn Di. C. D.,
Barn, D. \Viicocks, G. J. Hugo en D. i3osman.
Verclere lijst is er eehter niet ontvangen. Ter ver—
gaclering zijn uit die Kerk verschenen Di. D. j
Pienaar A.zn., Ceo. Murray, D. I’. Malan, P. G. J.
Mciring, H. J. L. du Toit, D. S. Botha, G. J. Hugo
e~ D. Iiosman, terwiji verontschuldiging-en van w~ege
afwezigheicl gelezen worden van Di. D. J. Ic R.
M archanci en D. Wilcocks.
Uit de Ned. Ger. Kerk van Natal is vcrschenen
Ds. 1-I. F. Schoon, Prirnarius.
Bit ne Ned. Ger. Kerk in den Oranje Vrij—
staat : Di. J. 1). Kestell, J. A~ Joubert. C. XV. 13.
van cler Lingen, P. S. van Heerden, P. clu Toit,
W. H. Bosho6, Primarii, en Ds. T. C. Ddnges.
Sec un dus.
Uit de Ned. Her~~. of Ger. Kerk in Zuid-Afrika
Di. Paul Nd, A. J. Lou~v, M. L. Fick. J. XV. G.
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Strasheim, Primarii, en Ds .A. P. Burger en oud.
J. C. H. Pistorius, Secundi.
Vergaderme ge—
Na een korte cliskussie over de afwezigheid.
eonstitueerd. van ecu officieeie Iijst van afgevaardigden uit dc
Kaapsche herk, ~vordt de vergadering voor wet—
tig geconstituecrd verklaarcl door den H. H. Voor—
zitter.
Kiezing

van

Moderatuur.

Dc. U. S. l3otha,
Voorzttter.

He ~er~-aclerji~0 raat flu over tot dc kiczin’~
van een meuwe Moderatuur, oncler welke werkzaam—
heid voorts ter vergadering verschijnen Di. A. M.
Murray, PHmarius afgevaardigcle van ne Natalsche
1’~erk, en W. A. Joubert. Primarius afgevaarcligcle
der Kaapsche iKerk.
l3ij het stemmen your ecu Voorzitter komen
op de groslijst de volgencle namen : Di. I). J.
Pienaar, D. S. Botha, A. J. Lou~v, H. F. Schoon,
J. A. Joubert, G. W~ B van ncr Lingen. Ceo.
Murray en Paul Nd. Nadat Di. Pienaar en Murray
gevraagd hebben niet in aanmerking te komen,
wordt Ds. ID. S. Botha g-ekozen uit een tweetal
met Ds. Paul Nd.

~ ~r ~
Op de groslijst voor ecu \‘ice-Voorzitter komen
Vice-Voorzitter. de namen voor van Di. H. F. Schoon, Paul Nd,

A. J. Louw, J. A. Joubert, G. W. B. van cler J.ingen.
‘I’. C. Ddriges. en Ouci .J. C. H. Pistorius.
Uitr
deze groslijst wordt Ds. van der Lingen cladelijk
g eko zen.
Us. p. (. j.
Op de groslijst your een Scriba komen dc
Meiring, Scriba, namen van Di. A. M. Murray, J. \V; C .Strasheim,
P. C. J. Meiring, 1). F. Malan, A. J. Louw. Paul
Nd, P. S. van Heerden. J. M. Louw, H. F. Schoon.
en M. L. Hick. Di H. F. Schoon en Paul Nd ver—
zoeken niet in aanmerking te komen, en daar Dc.
J. M. Louw nog niet ter vergaclering gekomen is,
wordt geoordeeld dat hij niet in aanmerking moge
kornen. Uit deze ~ros1ijst wordt Ds. ~leiring ge
kozi.
IDe nieuw—gekozenen nenlen hunne plaatsen en
Dankbetuigingen
spreken elk ceo woorcl van waardeering van ‘t
vertrouwen in ze ~esteld.
Dc H. H. Voorzitter
richt claarna een hartelijk woord van clankbetuiging,
namens de vergaclering. aan de afgetredene i\lode—
ratuur voor bewezene ~Iiensten.
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l)e uren van sitting worden als volgt bepaaid: Urea van Zitting
in den ~oonniddag van 9.30 tot 12.30, en in den
~aniiddag van 3 tot 5.30. Len voorstel om tic:
Zatcrdag alien in iden morgen to zitten, en wel
van 8.30 tot 11. vindt geen ginoegzamcn steun
en worSt ver’vOrpcn.
Aan de orde ~svordt gesteid het Versiar van den veraagvanscri
Scriba, onder het jezeft waarvan os. S. M. Louw, baZiel3iiIaPI1.
Priniarius lid der TransvaalsChe Synode ~ter verga
dering verschiint.
Punten i, 2 en 3 wan voormeld ‘Rapport worden Panten I • 2 3,.
voor kennisgeving aangenomen.
Naar aanleid’ng van çUflt 4 wordt ‘t schrijven Punt 4.
van den H. E’. Scriba van de Natalsche Synode go- Schriiven van
lezen, dat ~~dedee1iug doet van de besluiten diex~
Synode over ~~nbeveiingen des Raads, in zijne ver- Kerk.
jadering te Bloemfon$eiIl in 1911 gednn. En
zinsnede in dit schrijven, meldende dat op de
vraag of ecn Emeriti~ Predikant beroepbaar was;
ontkennend ,door de Synode was geantwoord, lokt
eenige cliscussie nit, gedurende welke hot volgend
voorstel gedaan wordt door Di. Paul Nd en A.. P.
Burger: ‘ In verband met hat punt aan de orde
besluit doze Vergadering het antwoord der Na
talsche Syqode, dat eon Emeritus Predikant niet
beroepbaar is, niet goed te keuren.~’ Deze zak
is tog an de orde, als het tijd is om te verdagen,
Eer hij echter zuiks doet steit de H. E. Voorzittet
tot Rationarii an van ‘t kassaboek van den Scriba ~ assDi G. S. Hugo en A. P. Burger.
a
Dc vergadering wordt gesloten met danicgebed
door den H. E. Vice~\ToorZitter.
In den avond te 7.30 heft de plcchtige ope
ningsdienst pints in do Ned. Ccv. Kerk. Bi) die
getegenheid spreekt de ‘afgetreden Voorzitter, Ds. z1 mjIage III.
J. D. Kesteli in de tegenwoordigileid van eon aan
zienlijk giehoor over “Hat verlies dat de Christe
lijke Kerk gedurig lijdt,” nemende hij tot uitgangs
punt van zijn rode Openb. 3: ii “Houd glat gij hebt,
opdat niemand tin kroon neme.” Hij wijst daar
op dat do Kerk thinder invloed op do sarnenleving
uitoefent dan in vroegeye dagen. Daar is en kwaadi
dat aan den wortd van haar inn en werkzaanibeid
-
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knaagt. Dc Kerk is ijvcrig in het Zendingwerk
haar ijvcr in cut opzicht schijnt grooter dan hare
inspanning om te behouclen wat iij heeft.
Het
clénc moest men doen, maar bet anclere niet na—.
laten. \ooral in den laatsten tijd is de aandaeht
gevestigcl 01) de toenemende onkerkelijkheicl ondes~
dc werkende klasse in Europa. als ook onder de
geleerdcn. Het euvel is ook tot ons land dooge—
drongen. \Vat sraat ons te cloen ? \Vij hebben
te bidden en te werken, t,e werken en te bidden.
In verbanci met den eisch tot mecrderen arbeici
wijst de redenaar 01) wat dc Kerkeraad in c1c~ ge—
meente hehoort ftc doen en vaak met doet, en van
wege dit verzuim van den ~Kcrkeraac1 ontstaan cc
Vr~reenigingen en Bonden, die wel goeci werk doen,
en met juist den vijandige bouding tegen den Key
keraad, innemen, ~naar wFer bestaan en arheid, als
iets afzonclerlijk van den Kerkeraad, kwaad in het
kerkelijk leven bewerken Eunnen. Vooral Iegt dt’
reclenaar Hem 01) bet huisbezoek door den Kerke
mad. Hij eindigt met ernst .daarop te ~vijzen, dat
zal het rccht komen in bet werk en in bet optreclen
der Km-k, bet .niet bij menschelijke inspanning blij—
yen .moet, maar dat kracht van boven ontvangen
moet worcien en dat door bet gebed. Dc kracht
die daalt uit de uitnemende grootheid van de kraeht
Cods, is onmisbaar maar ook genoegzaam.
Met.
ee’ne crnstige oproeping tot gebeci eindigt de prc-~
cliker zijnc rede.
I). S. BOTITA, Voorzitter.
C. \V. B. v. n. LINGI:N.
Vie e-\ ~o o is itt er.
P. C. j. MaIRING, Seriha.
C. i\’IURRAv.
\V. A. ,J0UEFRT.
I-I. j. L. nu T0IT.
D. Bos~uAN.
D. I. MALAN.

C.
D.

j. Huco.
j. PIENa~R Az’x.

A. lvi. MURRAY.
I-I. F Sc HOON.

\V. H. Bosnot.c.
j. A. JOt 0ER1.
P. S. VAN 1-IELRBEN.
j. D. Kc.s’rci.i,
T. C. Doxc~s.
I~. flu 1’OIT.

1. C. I-I. P1s’IT)Rlus.
M. L. Ficn..
j. M. Louw’.
J.

W. C. STnAs1Jcl~I.

A. P. Buia; FR.
A. j. Louw’.
PAUL l\Et,.

TWEEDE ZITTING.
VRIJDAd,

MAART,

19T~.

Dc H E. Voorzi tter laat zin~en Psalm i i S : Opening~
waarna. op zijn verzoek, Ds. Ceo \Jurray bet
o pen in gsgeb ccl do et.
Be notulen der eerstc zittini.~ ~vorden c~elezen.
Ds. H . F Schoon verzoekt dan in ne notul en worcle
~pc~enomen, dat hij in dc vonige zitting in verband
met bet ‘voorstel va~n 1)s. Paul NeT dc meening uit—
~esproken heeft, dat zuiks buiten de orcie is. omdat
de ,~e Raacl hiet bevoegcl ~ ‘t besluit eener
~Svnode goed— of af te keuren:
Hierna worden dc
i~otulen goedgekeurci en cloc~r a! dc leden geteekend.
Brieven worclen gelezen van Ds. I. F A. de
-~
.
. .
brieven van af—
\ illiers en J. C.
1 ruter, ~vaarin Zfl hun loeclwezen \vezige ]eden.
te kennen gecen dat van wege gemeentelijke en
b~iiselijke omstandigheden zij de vergadering ‘des
Ra ads niet kunnen bijwonen.
Be H. E~ Voorzitter verwel-komt ‘Ds. L. Z. 1)1, de l3eer en
de Beer, Lmeritns lecra~tr der ‘Kerk, en den H’s—- Pc lissier eere—
ton loci. Dc. G.M. Pellissier in de vergaclerin~ plaatsen flange
xvezefl.
vu vraagt, met toestemming van dc vergadening,
dat zij eereplaatsen in dezelve innenien.
Dc. Pellissier nooclic,t den Rand uit am heden
Ti tnoouigingen.
~ianiiddag te ~ uur ecu bezoek -te brengen nan bet
museum in Imet ‘\oortrekkersk-erkje bier ten stede.
Deze uitnoodiging worcit met clank ‘aangenomen
en ten einde bijtijcls claar /t-c kunnen zijn, besluit dc
vergaclering heden ,iamiddag te ‘4.45 te verdagen.
)ok w-orclt met dank aangenomen eene uitnoocliging
van ‘bet Zusters \Verkgez-elscbap am heden avoncl
ccn gezellige bijcenkomst. beginnende te
.3o, iii
de \\eslevaa,nscbe J’~erkzaal bijtewonen.
.—\ls -onbestreden marie worcit nangenomen bet Dank voor rede
coorstel van Dc f) j :picni.ir dat de clank den van •den Voor
vergadening toegebracht wt>rde aan den af~etreden
ci.
\oorzitter voor bet stuk ‘door ‘hem gisteren avonH
geleverd, en dat bij gevraagcl worcic bet in
Dc

8
Kczkbode” te doen publicceren.

1)s. Paul Net vraagt en verkrijgt verlof om later
namens de Synodale Commissie dot Transvaalsche
Kerk eon voôrstel te doen in zake het verkoopen
aan naturcllen van grond door Nanken.
Voorstel omtrent
Eveneens vraagt en vcrkrijgt Di. 1). S. Pie
Veldpredlkers. naar verlof am later eec voorstel to doen tver do
wenschelijkbeid of noodzakelijkhcid van do aanstet
ling va~ jrcdikanten onztr Kerk ats kapelanen. wier
plicht het zijn sal te zorgon voor do gecstelijke be
langen van leden onnr Kcrlc, die in de Verdedigings
rnacht dienst doen.
Voorzltter regelt
Naar aanleiding wan tie bierbo’vän uitg.cspro
hone n*ening wan Ds. Schoon. its zou hot ‘ioorsteL
van Ds. Nd buiten de orde zijn, verwijst tie H. E.
Voorzitter naar de bppalingen tetreffendo den Raad
tier Kerken ‘Gedrukte Notulen der Ecrste~Vergade-~
ring. pag. 45, par. 4) waaruit hij afleidt dat ~
voorstel niet buiten do orde is.
Vooratel

onurent

Versiag v~nscriDs. Net verkrijgt ~‘erlof tm zijn voorstel door
be. Punt 4. Ret eon eenigszins anders bewoord voorstel te dccii
ScrilLSynodi, vervangen.

Daar bet volgend amendement. van
Ds. D. J~ Pienaar over de zaak algemeen bijval
vindt, trekt l)s. Net met rerlof der vergadering’
zijn voorstel ten gunste ‘van t aniendement terug.

Nawl.

•
•

Het amendement dat als wolgt luidt. wbrdt met
édn tegenstem nangenomen: Naar aanleiding van
eon besluit tier N~talsche Synode met betrplcking tot
de vraag of een Emeritus Predikant beroepbaar is.
besluite deze vergadering genoemde Synode er op
to wijzen. dat het woord “emeritus’ van toc~passing
is niet uitsluitelijk op predikanten die wegens boo
gen ouderdom of uitgediende krachten ontslag heb
ben genomen, en dat er gevallen, kuniien voorko
men, waarin Emeriti Predikanten weder in dienst
sullen ‘ivillen en kwinen treden. Weshalve do ver
gadering de Synode der Natalsc’he Kerk vraagt haar
besinit in dezen in revisje to nemen.”
Het schrijven van den Scriba Synodi der Na
talsche Kerk komt nu weder ann do orde. Daaruit
blijkt dat behoudens kleine woordelijkc verande
ringen. door plaatselijke toestanden noodzakelijk ge
maakt, a! de aanbevelingen des Raads goedgekeurci
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wercion door do Natalsche Synocle.
Eveneens w’orden or brieven golozon van do Zie Isijiaga II.
Scriba’s nor Vrijstaatscho en ‘I’ransvaalsche Svno- ~
y~1
Scrtba sder’, ri~
den, mededcolendo dat ook die Synoclen ill do aan— s Ia ats c he en
bevelingen aangenomen hebben.
Trans v a also
Hoo~veI do lKaapsche Synode sedert do laatsto S~ notlen.
vergaclering cbs Raacls fliet bijecn is goxv cost en Ook van dien
govolgebijk do aanbevelingen dos Raacls niet heeft der
Kaapsche
kunnen behandelen, zoo hoeft, volgens eon schrijven ~
vim don Scriba Synodi dier Kork, dc Synoclalo Corn—
missie do aanbeveling omtrent hot gocisdienstig vie—
ron van Dingaansdagaangenornon.
Punt 5 van het Rapport van don Scriba nan
do orde. Dit handolt over do poging urn verrncl— ~~~~sIa7)
van
ding van hot Opperwezen in do Constitutic van de Scriha I ant ~.
Unie to verkrifgen. Nadat Ds A. J . Lou~~’ mode—
doeling gedaan heeft aangaando do vroos wolko
onzo politieko leidsliodon koesteren over do gevol—
gen welke er tot ons nadeol vloeien kunnon uit eon
verniouwcle behancleling van dc Unie Constitutie
door hot Imporiale Parleniont hotgoon gesehieden
moot zoo do govraagcle introductio plaats heeft),
stapt men met kennisnerning van dit punt af.
Punt 6 worcit, met dank aan do Commissie die I’unt c~,
do bodoeldo concesajo verkregon hooft, nangonomen.
Punt 7 wordt your kennist~oving aangonomen.
I ‘tint 7,
Punt 8 ann do orcie. I)e Scriba en Ds AM1’unt S.
~m1 urra geven versing van hetgeen in dit verbanci Zondagsheili
goclaan word, vooral met betrekking tot ‘do verte- hg
gonwoordiging der Kerken voor do Parlernentaire
Cornrnissio in zako wetgeving over Zonclagshoiliging.
lorzoltcler tijcl worcit nan do ordo gestold het be—
schrijvingspunt dor i\Locloratuur van do N od. iiorv.
of (or. Kerk over do hoiliging van don Dag dos
Heeren, dat ills volgt luicit : ‘‘ Omtrent do hoiliging
van don Dag cbs Hoeron worcit besloton eon schrij—
yen to richten ann den Seriba v’m den Rand dor
Kerken, zoggendo dat doze zaak in do Svnodo em—
stig bespmokon w’erd en dat hot ann do i-I.E. Mo—
dematuur opgodragon ~vorcl, om to zorgon cia t zi j bij
do oerstvolgencbo vergacboring ‘can den Rand cler
Ivorkon woer in hehancbeling genornen zal warden.’’

Jo

\ian~fest.

Na eenige discussie wordt ‘t volgend voorstel
(loot Di. D. F. Malan en D. J. Pienaar gecla~m en
door de vergadering unaniem aangenomen ‘‘Aan—
gezien bet rapport van dc Parlementaire Commissie
in zake tie Zondagsheiliging iiog niet gepubliceerci
is, besluite tie vergadering om voor bet tegenwoor—
dige niet vercier in deze zadk te handelen. •Zij draagt
bet ecbter op aan tie Scriba des Raads om tie Mo
cieraturen der Gefedereerde Kerken uit te noodigen
om, na de puhlicatie van bet rapport, samen met tie
Moderatuur van den Raaci, bet rapport in overwe—
ging te nemen, en indien de aanbeveiingen daarin
vervat, niet in den geest zijn van cie~ Kerk, ~velke wi
vertegenwoordigen, petities geteekenci te krijgen in
al onze gemeenten, of andere stappen te cloen om
bet gevoelen van bet yolk te vernemen en dienover—
eenkomstig representaties bij bet Pariement te ma—
ken.’’
Het manifest, waaromtrent dc Ra ad in bare vet—
gadering te 131oemfontein besloit genomen heeft,

Zie gedrukteNotulen pp. 89—92) cioch zooals later
door de \ertegenwoorciigers tier Gefeciereerde Ker—
ken vóór tie Pariementaire Commi ssie en ook hecien
door cieze vergaciering gedmencleerd. wordt door tie
vergadering goedgekeurci, en bet worth aan den
Scriba opgedragen toetezien dat in tie vergadering
cier Moderaturen, biervoren vermeici, dit man fest
ter tafel gelegci zal worden, opciat die vergadering
daarmede naar goedvinden banclele.
Naar aanleidin~ van bet besiuit over tie \er°a—
De bevoeeehe~d
des Naads em rmg der Moderaturen, wordt de vraag gedaan ot tie
~e1de1ijke uitga- kosten in verbanci met zuike Commissie vergade
yen te deen
ringen. voortvloeicntle uit besluiten des Raads. ge
dragen ,moeten \vorden door de kas des Raads of
door tie afzoaderlijke Svnoclen, waartoe tie respec—
dccc leden cier Commissie behooren.
Ten eincle
hicromtrent in bet reine te komen steilen Di. J. I).
Kestell en P. S. van Heerden voor :
Dat Di. Paul
Nd. C. ‘NV. B. van Jet Lingen. H. F. Scboon en 1).
F. Malan aangestelti worcien om cle’~ Raacl voortC—~
lichten met hetrekking tot de vraag in hoeverre deze
Raad tie macht heeft oni kosten te makcn .‘‘
Dit
\VOIdt aangenornen.

II

i)e vergaclering verclaagt voor de ~
Na dc hecopening te ~ uur stelt de H. H. Voor— ets1a~
~an
zitter wecr aan ne orcie. ‘t \Terslag van den Scriba Scriba,
Punten
en wel Punten 9, 10, 11 en 12. die alle voor kennis— en
12, 9, 10, 11
geving aangenornen werden. De H. H. ‘Voorzitter
bedankt, nanens de Vergadering, den Seriba voor
bet geclanc werk.
Aan cle orde worth oestelcl bet Rapport van de Versiag
(.omrnissie voor
Comimssie voor het Vereenigcl Kerkblad, hetwelk bet Nerkbiad.
puntsge\vfjzc behandeid worcit.
Z~e Hijiage IV.
Dc meening en verzoek in dc inleicling vervat Inleicling en
worden goedgek curd, en Punt I voor kennisgevmg Punt 1.
aangenomen.
In verband met Punt 2 wordt bet voigend voor— ~,
stel van Ds. A. J. Louw en Ouci. Pistorius aange
nomen
len cincle het getal inteekenaren 01) “Dc
Kerkbode ‘‘ te helpen vermeerderen, besluite
de
Raad dat ne Comrnissic voor bet Kerkblacl aan dc
leeraren der Gefedereerde Kerken schrijven zal. aan
dc hand gevende, dat ieder kerkeraadslid verwacht
wordt intedkenaar op bet officieel orgaan te worden
en medetewerLen tot de verspreiding van bet blad.’’
Punten 3 en 4 worcien voor kennisgeving aan— l’unten 3 en 4.
genornen.
Het voorstel in Punt 5 geclaan, wordt door de Punt 5.
vergadering goedgekeurci.
In verband met Punt 6 wordt bet volgend voor— P
stel van Di. Pienaar en Dön~es aan~enomen “Deze un
W aardeering
Raad spreke zijne hooge w’aardeering nit van bet van Ds d Plessis
kostelijk werk geclaan door den afgetreden Re— \verk.
dactcur van ons Iverkbiad, n~n bidden hem in zijne
toekomstige loopbaan Gods rijksten zegen toe.’’
Naar aanleicling ivan bet verzoek van dc Corn—
missie in Punt 7 vervat. besinit de vergacicring Punt 7.
op voorstel Ivan Di . Meiring en Kestell, dat cen Uitgebreider
noo
C omrnissic, bestaande nit Di. I~ ci, van Heerden en Re”lernent
6i~.
Meiring, aangesteld worde om voorstellen aan deze
vergaclermg te doen, waardoor bet bestaancle regie
ment voor de Commjssie voor bet Kerkblad, aan
gevuid zal worden, deze voorsteilen na goedkeuring
door deze Vergadering ter bekrachtiging aan de
Synoden te worden voorgelegd.
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Punt 8
Pnnten ~

io~

Hctgccn in Punt S vermeld wordt, worcit goed—
k curd.
Ii
Punten 9, to en it wordcn voor kennisgeving

Punt i en
aaflg~flOfl1efl
In verband met Punt 12 ~vordt hct volgencl be
beschr~jvmvs
...
punt over Dc schrijvingspunt van de Synodc der 1 rausvaalschc
Kerkbode”
Kerk aan dc orde gesteld:
Dc Raad der Kerken
Zie B9la~e I
worde verzocht pogingen aan te wenden ten cincle
den inhoud van
Dc Kerkbocle
meer m overcen

stemming met dc behoefte van ooze gemeenteleden
over het algemeen te brcngen.
Na eenigc clis—
cussic komen de volgende voorsteflen ter tafel
a
Dc slot paragraaf van ‘t Rapport, naar eisch ge
wijzigd. worde bet bosluit der vergadering,’—door
Di. Pienaar en P. du Toit voorgestelci b
Den
preclikantcn worde op ‘t gemoed geclrukt. den re
dacteur van Dc Kerkbode zooveel mogelijk van
geschikte stukken voor ‘t blad te voorzien,’—dooi’
Ds. Schoon en Geo. Murray voorgcsteicl en c
Het
beschrijvingSpUflt aan de ordc worde ond~er dc aan—
dacht van dc Commissie voor het Kerkbiad gebraebt.
met dc hoop dat men hieraan uitvoering geven zak
—voorgesteld door Di. Burger en Strasheim.
\Tóór men hierover tot stemming komt, is bet
tijd geworden om te adjournecrcn. Ds. Paul Xci cloct
het slotgebed en de vergadering wordt verdaagd.
Al de leden zijn ter vergadering gewcest.
D. S. BOTHA. Voorzittcr
G.W. B. v. n. LINDEN. \icc-\oorz.
P. G. j• MEiRINO. Scriba.
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Dc 1-I. E. \oorzitter iaat zingen Ps. 25: 2, CII Opening.
op zijn verzoek doet Ds. J. A Joubert het gehed.
Dc notulen der vorige v~erg-adcring worcien ge
lezen en met een kicine bijvoeging goedgekeurci en
onclerteekencl.
Ds. A. T. Louw spreeki, namens dc vergaclering,
nan Us.
ecn woorci van clank tot Ds. Pellissier voor t ~C Dank ellissjer.
rioe~en nan de leden tier vergaderino- den vorigei~
dag versehaft door hun Jezoek tian ‘t \oortrekkers
kerkje. Ook spreekt hij ecn woorci van ~vaardeering
van het clapper optreden van Ds. Pellissier en dc
andere leden van het Comité, dat belast was met den
terugkoop en vernicuwing van dat iistorisch ge
bouw.
Di Sti ishcim P clu I oit cn Kcstcli ~
verlof om in den namiddag- afwezig te zijn, l~ Verlof van af—
lende zij ondernomen om het Woord Gods elders
te prediken op den Dag des Heeren.
1-let Versiag van de C.ommissje voor het Kerk
biaci, worth weetéan dc orde oesteld als Uok het i~- Versiag Corn
vnor bet
schrijving-s1iunt rakencie “Dc Is. erkbode.’
Daarover rnissie
Ker1~bJad
ivaren er cirie voorsteflen den vorigen ciag ter tafel Zie Hijlage IV
gekonien,

in

dc

vorige

notuien

vermeld

m~

~ en I.

letters a b) c . Dc Voorzjtter regelt dat zij nile
drie afzonderlijke en onafhankelijke voorstellen zijn,
en als zoodanig worden zij ter stemming gebracht.
Voorstel a) worth aangenomen nadat toesteniming
verleend was dat in dc bedoelde paragraaf ter juiste
plaatse toegevoeg-d zul len ~vorcIen de woorcien “voor—
gehcht door de Commissie voor ‘t Kerkblad,” Voor
stel b1 wordt verworpen en voorstel c~ aangenomen.
Hiermede is het Versiag- van de Commissie voor
het Kerkblad afgehandeid, en worcit de clank cier
vergadering ann haar toegebracht voor haar werk
ten nutte van geheel dc Kerk verricht.
Aan de orde -wordt gesteld bet Versiag van de
Comrnjssie voor een ~Kerkeiijice Normaalschool Daar
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Versiag
Corn- in worclt ne .wenschclijkheid ui~esproken 01_H onder
missie voor
Kerkelijke Nor— veranderde omstandigheden at te stappen van het
maalschool.
voornemen door den Raad in 1911 uitgesproken om
Zie J3ijlage V.
ni. ceo eigenc kerkelijke Normaalschool of scholen

richten, en in plaats van dat voornCmen cen
ander te stellen en dat wel OH) op do bestaand e
of nog op te richten Regeerings Normaalschoien
van kerkwege invioed uit te oefcnen ten cinde dc
vorming van onderwijzers in den geest van onze
Kerk te \erzekeren. Dc vergaciering wordt gcvraagd
01_H eerst te stemmen over het beginsel vervat in
cleze verandering van standpunt. Dit doet zi~ naar
Beginsel goedge- aanieiding van het volgend voorstel van Di. Pienaar
keurd.
en Hugo
Het .beginscl in zake de stichting van
Opleidingsscholen. zooals door de Commissie voorgestelci, ni. kerkeiijke logieshuizen enz., daar te stellen
in verband met ~Regeerings Opleidings—inriChtiflge1i~
indien bet kan wDrden uitgcvoerd, worde ~ioor deze
vergadening goedgdkeurd.’ Dit voorstel worcit aan
genOmCfl.
Het voorgestelde schema ~vordt nu in bijzoi~der—
heden Jesproken.
01) tc

Punt a)
nomen.

aani~e-

Iuntb) aange

Punten c en
aangenomen.

kerkelijke docenten in ne Regeerings-inrichting~~’fl
handelt. met algemeene stemmen aangenofllen.
d
Eveneens worden .Punten c en d~ aangenoiflen.
In verhanci met Punt 1) besluit de vergadering.

I~erke1ijhe Do—
centen te doceeren door middel
van ‘t Hollands,

Opleiding

Punt a~, dat .oeer-op te richten kerkeiijke host—
huize.n handelt, w-ordt, op .voorstel van 1)i. Strasheim~
en Ddnges, unaniem aangeflomen.
Onk wordt Punt be .dat over de aansteiiing van

op voorstel van Di. Schoon en Strasheim, dat tie
kerkelijke docenten hi1 ‘t geven van onderwt~s zuik~
cloen zul 1 en door rnidclei van de taal cier Kerk
Met t (tog flu 01) cic voorgaande besluiten.

~ stelien Di. Pienaar en A
I. Murray bet voigend
de vergadering a~angenomen worcit
overtuigd, dat hij het °~evOeiei) van

onder~vijzers die voor. dat door
door
medium “Deze Raad is
van ‘t Hollands

knnnen
rem

-

.

. -

docee_Ofl~e gansche Kerk vertegenwoordtgt. ale i_Hj c>or
deelt, g-elijk hij hij clezen doet, dat op de bestaande
en nog 0~ te richten Normaalschoien zoo spoedi~
rnogeiijk voorziening worde gemaakt voor opleiding
van onderwijzers en onder~vijzeressen. die de Hol—

L’s.

Ban,,

landsehe taal ale medium van ondcrwijs zullen kun—
i~en bezigen.”
(Jok wordt, en ivel met algemeene stemmen, Conferentie met
aan~enomen cut voorstel van Di. Pienaar ~
tie
Admrnistra
tears over ~\Or—
Jouhert : ‘‘ Aan de Commissic voor dc oprwhtmg rnaa1scl~oo1 rege—
cener Kerkel ijke Normaal school worcie opgeciragen 1mg,
den Minister van ()nclcrwijs te nadercn met ‘t ver—
zoek eene conferentie met hem en tIe Administrateurs
der vier Provincies te houclen, ten cincle bet schema
door clezen Raad goecigekeurci ft overwegen, en
voorloopig namens onze Kerk, met de Rcgeering
te komen tot eene regeling met betrekking tot deze
aHergewichtigste aangclegcnheicl, ivaardoor tic ware
lelangen onzer schoolgaandc jeugcl bet best zullen
~vorden bevorcierci.’’
I3rieven worcien ~elezen van de Emeriti Leeraren
brieven van Lii.
J. N.. Albertijn en C. P. Theron. waarin zij des Hee— ~Uberiiji~
en
ren leicling en zegen cler vergadering toewentichen. Theron.
Daar bet heclen tie verjaardag is van Ds .Albertijn
ivorcit hem ccii telegram van gelukwensching toe—
gezon den.

Van Ds. C. ID. Barn wordt ccii te1e’~ram ontvan— ‘lelegram
te kennea geeft, dat we-,
gene te korte kennisgeving hij niet in staat geweest
is om tIe vergadering tics Raads hi Jtewoncn.
Het is tijci geworclen om te verciagen voor de

van

gen waarin hij zi~n Iced

p a u z e.

Na de ~ te 3 our ties narniddags wortit Uitnoodiging Y.
ten brief gelezen van d.~n Secretaris van tie Y.M.C.A.
waarin hij, narnens bet Comit~ clier Vereeniging, tie
lecien des Raacls hartelijk uitnoociigt om van de
Lees— en andere openbare kamers tier Vereeniging
vrij gebruik te maken. Het worcit aan den Scriba
~ipgeciragen orn cut vriendelijk schrijven te c’rkennen
en rico dank tier leden tc betuigen voor de aangebo—
tien e voorrecht en.
Daar het \‘ers]ag van de Commissie voor cen
Kerkelijke Norrnaalschooi afgehandeld is, wordt tic Commissie voor
Norrnaal school
dank tier vergadering haar tocgebracht voor haar henoemcl
bclangrijk werk, en worden tic leclen op nicutv aan—
gestelci met tie bijvoeging van Ds. 1. D. Kesteil in
tic plaats van L’s. P. ,J. Boshotf, die wegens vcrtrck
uit den Vrijstaat, niet nicer lid is van rico Raacl.

Opdracht
aan
deze Commissie.

Versiag
van
Commissie your
Kerk gesc1i~ede—

nis.
Zie i3ijlage Vi.

Aan cleze Commissie tvordt, op voorstel van Di
A. J. Louw en Burger, opgedragen hare bevinchngen
zoo spoeciig mogeiijk aan de verschillencie Svnodale
Conimissies voor te leggen, die dan naar bevind van
zaken kunnen handeien.
.-\an dc orde worcit no gesteici hct Versiag van
.

-

dc Commissie voor bet opsteiien van een Kerkge
schiedenis.
Daarva~ wordt Punt I aangenomen. wordende
dat tie Commissie pogingen in bet werk
stdllen zal ten einde bet uittcgeven bock 01) beter

Punt I aangeno- bet verstaan,

men.

Pnnten 2

en 3
aangenomen

Punt

-I

aantie-

papier te doen clrukken en in sterker band te doen
binden, dan gewooniijk ‘t geval is met tie uitgaven
van de Bid— en Bi~be1vereeniging.
Pun ten 2 en 3 van bet Versiag worden voor
kennisgeving aangenomen.
Dc veroaderiio

ncemt met blijdscbap kennis

.

-~

nomen met hi~ van den inhoud van Punt 4, en ciraagt aan tic Corn—
voeging.
missie op On) Prof. J. I. Marais, naniens den Raad
der Kerken, tc vragen de uitgave van eel) Gescbic—
denis onzer Kerk. zooais in bet Versiag voorge stelci.
op zieb te nemen, cloch zij verzoekt hem zuiks
te doen in overleg met tie (orninisSie ~‘oor tic Pu—

blicatie van (Dude Notuien tier Iransvaalsche Kerk.
Dit ]aatste vordt besioten op voorstel van Di.
Schoon en j M. Louw.
Hiermecie is bet Versing afgebancieici en \vordt
dc dank tier vergadering aan cie Commissie toege—
hracht.

Dezcifde leden worcien

w’ecler

aangcsteid.

Versiag
ComDc Comrnissie bij dc vorige zitting aangesteid
nussie over iii) ten cinde tie vergadering voorteiicbten over dc vraac
gaven van den
Raad.
of en in hoeverre tic Raad cier kerken recbt tot

Versla~
verwezen.

geidclijkc uitgaven beeft, lcgt nu baar Rapport ter
tafel.
Daarvan worcit Punt i aangcnomen.
Een lange cliseussic volgt over Punt 2, \vaarbi;
terug bet overige van ‘t Rapport ook ter spraice worth
gebracht. Op voorstcl -van Di .A. 3.1)0w en Ddn—
ges besluit tie vergadcring bet Rapport naar tie
Commissic tcrug te verwijzcn met ‘t verzoek om,
hij ‘t hcltt van bet gesprokene, zoc mogelijk. wij—
zigingen ciaarin ann tc hrcngen.

‘7
Aan tie orde wordt gesteld het beschrijvingspunt
van I)s. H. F. Schoon over de Stofberg Gec1enk~
school, dat van tie v(orige vergadering des Raads
te J3loemfontein was blijven overstaan.
Hij ver-~
klaart dat dc Commissie over die Inrichting het wen—
schelijk acht dat vooreerst met deze zaak worde
gewacht, en verzoekt verlof om het beschrijvings
punt terug te trekken. Dit wordt toegestaan.
Ter sprake wordt nu oebracht het beschrijvings—punt van tie Moderatuur der ~ cci. Herv. of (,eref.
Kerk over wetgeving op wedrennen en clobbelen.
Na toelichting door Ds. Nd en eenige discussie besluit de vergaclering, op voorstel van Di. J. M. Lou~~A
en D. F. Malan ‘Deze vergadering verioeke tie
HE. Regeering bij bet indienen van een wetsontwerp
op wedrennen en dobbelen toetezien, dat hare wet
voor de :t~eheele Unie in geen geval minder streng
zal zijn dan zij thans in de Transvaal is, en indien
mogelilk nog strenger ~vorde gemaakt.’’
Ds. A. P. Burger vraagt verlof om naar huis
te vertrckken. claar huiselijke omstandigheclen zuiks
eischen.
\‘erlof wordt gegeven.
Het slotgehed worcit door Ds. A. M. Murray
gedaan en tic vergaciering verdaagcl.
Al tie leden zijn ter vergadering geweest.
D. S. BOi’Ha. Voorzitter.
G. \V. B. V. P. LINGEN. Vicc-Voorz.
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VIERDE ZITTING.
MAANDAG, iOM4ART, 1913.
De H. E. Voorzitter lait zingen Gez. 9I~ 2 eq
op zijn vqrzoek, doct Ds. 31.3. Pienaar. hot openings•
gebed.
Dc notulen der vorige zitting woMen gelezen,
goedgekeurd en geRekend.
DaA.M.
Ds. A. M. Hofmeyt zendt z!jne groeten den.
•
Raad per brief toe en wenscht hem Gods leiding.
en zegen toe.
Versiag RadonDc Rationaril leveten rapport in, dat n.l. het
kassaboek van den Scriba nagezien en correct be
vonden is.
Ha batig saldo
OP
~ oifltrent het batig saldo van
in has van~36 5 9 in de has van den Raad, geeft de Scriba
Scuba.
•antwoord. Ten chide de rekening in verband met
bet opstellen van de brochures over de Kerkver
ceniging te kunnen betalen, heft hij van de Quacs
tors der verschillende Kerken voorschotten gevraag4,
met de belofte dat indien de Kedceraden genoeg
zaam inbetalen voor de ontvangeoe brochures. hij
terugbetaling doen zou. Hij vraagt de vergadering
om instructie in dit verband. Daarop besluit de ver
gadering ais volgt, op voorstel van Di. A. S. Louw
en Schoon: “Het batig saldo worde in handen van
den Scriba gelaten tot dekking van de algemeene
uitgaven yan den Raad.. Tevens zal de Scriba in
het officieel orgaan van de kerkeraden, die achter,
stallig zijn in bet opbetalen van icosten in verband
met de brochures re Kerkvcreeniging, a~dermaaL
betaling verzoelcen.”
In verband met het besluit gisteren genome;
Opleidrng van
oierwiizers die op voorstel van Di. Pienaar en A. M. Murray ux
Hollamfscb hun zaice de opleiding van onderwijzers om door me-’
nn gebruihen. chum van ‘t Hollandsch onderwijs te icunnen geven,
worth aan den Scriba opdracht gegeven om a!
schrift van ‘t besluit aan elk der Administrateurs te
zenden. als ook aan de vergadering van Admhiis
trateurs met de Commissie dozes Raads, waartoe’
gisteren besloten werd.
opening

.

.

•

.

.
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Dr. D. P. i\’Ialan vraagt en verkrijgt verlof orn
later bet volgend voorstel te cloen :
Dc Raacl be—
pale op weike wijze vacaturen gedurende bet reces
in zijne comrnissi~ Ontstaan, aangevulcl moeten
word en.’’
Dc beschrijving-spunten over den ‘Halleluja” i3eschriivings~Liederen bundel w’orden flu aan dc orde t~csteld. P U U t orntrent
.
.
‘
‘
1-lalleluja’ Lie
I)s. van cler Lingen leidt bet beschrijvmgspunt van clerenbcncie~
dc Synodale Commissie van de Vrijstaatschc Kerk Zie Bijiage I.
in, en Ds. M. L. Pick doet zuiks ten behoeve van
dc Trans~’aa~sche Synocic, Gedurende uitgebreide
cli scussie kornt het volgenci voorstel met amenclemen—
ten ter tafel “ Dc vergadering- besluite cen Corn—.
missie van vijf aan te stellen orn te overwegen
welke verbeteringen aan den ‘‘I—Ialleluja’’ Liecleren’
bunclel kunnen worden aangebracht, ten cinde dicn
bundel doelmatiger te krijgen en bij de volgende
vergadering rapport te doen,” voorgestelci door Ds.
Pick en ()ud. Pistorius, En bet cerste arnendement,
van Di. J. A. Joubert en W. H. Boshoff afkornstig,
Dc Raad besluit de verschillendc Synoclen der
Gefedercercie Kerken aan te bevelen elk eeoc Corn-,
missie te benoernen, welke Commissics .gezarnenlijk
stappen zullen doen, orn ceo liederen bunclel voon
kinderen te vervaardigen. Deze Commissie zal zicb
kunnen bedienen o.a. vaj~ den reeds bestaandcn
‘Hafleluja’’ Liederenbundel,’’
Tcrwijl bet tweede
arnenden-tent, van Di. Döngcs en P. du Toit afkorn—
stig, als volgt luidt: ‘ Dc Raad adviseere de ver
schillende Synoden onzer Kerken om elk eeoc Corn—
missie aan te steflen om in overleg met elkander
den ‘ Halleluja “ Bundel te revicleeren, ~vat vorm,
inhoud en muziek aangaat, en zoo rnogclijk meer
liederen er bij te voegen.” Ter stemming gebracht
worden bet oorspronkelijk voorstel en bet tweede
amenclernent verworpen, terwiji bet cerste amenclement aangenomcn worcit.
Aan de orde wordt gesteld bet beschrijvings- tiesclirijvings~
punt over bet beroepen van predikanten. Dit wordt punt omtrent be
ingeleid door den Scriba, die als voigt voorstelt
“Deze Raad geve den Synoden aan de hand oni den Zie Bijlage I.
tijd aan preclikanten gestcld om over ceo op hen.
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uitgebracht beroep te besluiten, te verkorten en wel
tot drie wcken na ontvan~st van de eerste kennis~
geving claarvan in (lie Kerken, waar de beroeps—.
brief cladelijk verzonden ~vorclt, en tot ~en week na
ontvangst van den ieroepsbrief in die Kerken, waar
er cen drie Yonclagsche afkondiging plaats heeft
vddr de vérzencling van den beroepsbrief, worden—
dc bet verstaan, dat in dit laatste geval er cen on—
micldellijke kennisgeving aan den beroepene van
‘t beroep geschieclen ~al.’
Dit voorstel worcit door
Ds. A. M. Murray gesecondeerd. Vóór er echter
daarover gestemcl worth, is bet tijcl om voor dc pan—
ze te verdagen.
Te 3 uur n.m. komt de veroaderino ~veer bijeen
Sluiten van de
vergaderin~.
en er wordt overeengekomen om de werkzaarn—~
heden des Raads aftesluiten niet later dan morgen
5.30 n.m.
Ook wordt besloten, op voorstel van Di. XV. A.
Brief van con- Joubert en Van der Lingen dat dc Scriba een brief
doleantie ~i an van condoleantie zal richten namens den Raad
Wed. van wiilen
Ds. Retief.
nan dc weduwe van wijien Ds. P. T. Retief.
Het vooistel door den Scriba vóór de pauze
Beroepen V a ~
predikanten.
gedaan, komt nu •ter stemming en worcit aangeno—
men.
Voorstel over
Ds A. M. :Murrayverkrijgt verlof orn later bet
eenvormigheid volgenci voorstel ter sprake .te brengen
Met bet
ii procedure be- 000 01) en :ter wille van Orootere eenvormioheid en
roepebrieven

Versiag

Corn—

rncer wettige handelwijze, doe rieze Raacl der Ker—
ken eene aanbeveling ~tan de Synoden van ne Kaap
sche en Natalsche Kerken, om bij het verzenden
van beroepen dezelfde ~procedure te volgen, als in
de Vrijstaatsche en Transvaalsche Kerken gevolgcl
wordt.”
Eel) gewijzigcl Rapport van ne Commissie om te
Rapporteeren over de Uitbetaling van de Kosten

yen ~
van den Raad ch~r Kerken wordt ter tafel gelegd
Raad
en puntsgewijze behanclelci. Dc punten ~vorden all~
Zie Bhjiage VII. achtereen volgens aangenomen. en alzoo de inhouci

van bet geheel rapport goedgekeurd.
Dr. Malan brcngt daarna op verzoek van den
H. E. Voorzitter zijn beschrijvingspunt over onze
geloofsgenootcn in verstrooilng voor de aandacht des
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Raads. Hij stelt, na de zaak toegelicht te hebben, Beschrijvings
bet vol~ende voor, dat door Ds. Kestell gcsecon~ GeIoofs~enooten
punt
omtrent
deprcl worcit en door de vergadering- aangenomen : in verstrooiing
Een Commjssje worde ~enoer~l om de zaak v~~— Zie BijIa~e 1.
de verg adering ‘te overweg-e en haar morg-en daar-,
Omtrent met acivies te dienen.’’ Tot leden dci- Corn-,
missie worcien aangesteld Di. Kc~tcll, Malan, J .M.
Louw- en A. ~M. I\Iurrav.
Aan dc orcle wordt nu gestcld bet beschrijvings-~ l~esc~rijvjn~~
aunt over theologisclie ~radcn aan dc JJnivcrsjtejt. ~ a a I omtrent
Dr Malan leidt dc rank in en doet met Ds. \V. A.
Joubert bet volgencl ‘voorstel, dat met 22 sI-emmen Zie I~ijla~e I
aangenomen wordt: “ Aangezicn bet onmogclijk ml
zijn oni een theolog-isehe faculteit op tc richten, die
wat li,et onderwijs ‘zeif en bet taalmedium hetrefti
alle kerkgenootschappen ml bcvredig-en, en aange—
zien naar dc -meening van dezcn Raad dc bclangen
onzcr Kerk door vooclanige oprichting- schadc zullen
iijclen, besluitc dc ‘Rand bet als zijne meening nit
1e spreken dat -zoodanige oprichting- onwenschelijl~
is, en adviseere-de, Synoden dienovercenld~~g.”
Ds. Nd verkrijgt verlof om later bet volg-cnd Voorstel o v e r
Toorstel ter sprake te bren,rcn
Deze Raad lettcnde versiteit.
Nationale Uni
a
op bet ~ van den
Edelen Minister van Onderwijs, en tic corresponden—
ti-c in verband -ciaarmcde gepubliceerci, verkiare dat
naar zijnc meening dat schema tegen de hoogste
helangcn van ons yolk is.’
Ds .,\.j. -Lou~~’ 1eidt nu, namens dc ‘l’ransvaal— Beschrijvings—
—
. pa a t omtrent
sche Synocle, bet beschrijving-spunt in over dc iverk— 1~erkveree,~ioin~
verceniging. Hij cindig-t zijnc toespraak door bet Zie I3ijlage 1
volg”ende voor te stellen, dat door Ds. F’ick wordt
g~csecondecrd
~Dc Raad der vier Gefedereerci.r Ker—
ken gehoord hebbencle :~et vcpzock van tie Trans
van Isehe Synode re eTc organische vereeniging der
Ncd. Ger. Kerken, besluit een Commissic van acht
led.en te benoemen, waarvan drie uit de Kaapsche
Kerk, twee uit dc \rijstaatsche, twee ui t eTc Trans.
vaalsche en ~én nit de Natalsche genornen mullen
worden, ten eindc ondermoek in te stellen naar eTc
oorzaken van eTc iislukking- cler Kerkvereeniging,
deze Commissic hij dc volgende vergadering van

den Raacl der Kerken rapport te doen in hoeverre
aan dc geoppercle ‘bezwarcn tegernoet gckomcn kan
worden, alsmcdc ecn ~veg aan te wijzen hoe in de
toekomst g’ehandelcl moet w’orden, ten cinde de on—
derhavige z~ak te bevorderen.”
Hierop stellen Di. J. A. Joubert en P. clu ‘I’oit
het volgende arnendemcnt voor :
Aangezien alle
pogingen aangc’wend zijn, oni ne organischc vereeni~
ging der Kerken ‘in Zuid—Afrika tot een gewenschten
uitslag te brengen. ‘en clesniettegenstaande de over—
groote meerderheici der kerkeraden vail genoemde
Kerken er tegen gcstemcl hebben, en in deze zoo
groote en gewichtige ~aak de stem des yolks als
de stemme Gods ‘moet beschouw~ worden, zoo acht
de Raad cler Kerken bet niet wenschclijk claclelijk
weer pogingen aan te w’enden om eene vereeniging
der Kerken tot stand te bren~en, en besluit bij den
uitslag te berusten vo~or het teg’enwoordige, wach—
tende op de ‘leiding Gods in de toekornst.”
\Tóór men tot stemming over deze voorstellen’
kornen kan, is bet tijd geworden om te verdagen.
Het slotgebed wordt gedaan •door Ds. P. du~
Toit, waarna de I-I.E. Voorzitter dc vergadering~
‘verdaagt.
Al de leden zijn heden ter verg’adering’ gev’eest.
D. S. B0THA. Voorzitter.
G. ‘~V. B. v.
P. G.

j•

p. LINGEX.

MEIRING,

Vice-Voorz.

Scriba.
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VIJFDE ZITTING.
DINSDAG, ii MAART,

1913.

Re H. L. ‘voorzitter laat zingen Ps. 84 3 en. Opening.
~p zijn verzoek, doet Ds.
.A. loubert bet gebed.
Dc notulen der vorige zitting ~vorden geiczen en
na een kleine wijziging aangenomen en geteckenci.
Dc vergadcring besluit dat dc Scriba den dank Dank1~etui~in des Raacls betuige aan den Burgemeester voor de gen.
gelegenheici aan dc leclen gegeven Om in de schoone
staclzaal naar bet spelen van bet groote orgel gisteren
avond te luisteren. Ook zal bij een schrijven van
dank riebten aan Zijn Ed. gestrenge. Rechter H . G.
Bosboff, voor dc ververscbingen gedurencle ecflige
clagen 01) zijn rekening den eden verschaft.
Aan de orcie worcit weer gestelci dc zaak van I3esciivii~gs
tie kerkvcrceniotno. Een tweede amendement ~vorclt ~u1
n t Kerkeer
eenlglng.
door Dr Malan geclaan en door Ds. kestell ge
secondeerd van dezen inhouci
Ret verzoek van dc Amendement dat
Synode der ~ed. Here, of Ger. kerk on] de moge-~5~ genomen
lijkbeid eener organische verceniging der Kerken worth.
andermaal te overwegen gehoord bebbende. wcnscht
deze Raacl zijne hartelijke blijdschap uit te spreken,
dat niettcgenstaancie de mislukking van de cerste
pogi ng daartoe dc vcrzekcri Hg hem toch gegcvcn
)vordt, dat dc innige begecrte om tot eenc nau\vere
vereeniging te komen onveranderd gcbieven s, en
wenscht hij vooral uit tc sprckcn zijne innige clank—
baarbcicl ]egens God, dat daarn]edle eel] tretlend be—
wijs geleverci is, dat dc tegenstem van zoovele kerke—
raden voorals nog niet gel eid heeft tot ver~vijdering
in aanmerking cchter genomen bet groote gewicht der
zaak en verder het feit dat de Raad cler Kerken
]vaarschijnlijk ]veer vergacleren zal vóór de volgende
zitting der Transvaalscbe Synocle, en vooral bet
feit dat de Kaapsche Synocle nog geenc gelegenheid
gehaci heeft on zich over het afstemmen dcr ver—
ceniging uit te spreken, zoo besi nit dc Raad om tie
overweging dezer zaak uit te stellen tot zljne vol—
fende vergaclering.”
Op een ~venk van eel] lid der vergadering be—
tuigen de voorstellc’rs van ‘t oorspronkcl~jk voorstel
en bet cerste amenclement hunne gewilligheici om
tell gunSte van bet t\veede an]endement hunne voor—
stel len terug te irekkcn .
Dc’ vergaciering sternt
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cut toe, en alzoo vervallen te t~vee genoeincie

voor—

ste] len en trcedt het t~veecIe amenclement in tie
plauts van het oorspronkel ijk voorstel .
Hit voor—
~ erslag Corn—
missie ~over Tie- stel wordt aanc~enomen met 22 stemmen tei~en ecu.
glement
voor
Het rapport ~vorcit gelezen van tie Commissie
Conirnissie voor aangeste]ci om ‘t Reglement in verbanci met tie
Kerkblavl Non- Commi ssie van toezicht over ‘t Kerkblacl uit te
len. Zie tweed~e
Zittino.
breiden en te vercluidelijken.
Dc lnhoud van ‘t
Ziel3ijlage viii. rapport \vordt goecigekeurci.
In terrnen van het Regi ement ~vorclen tie vol —
Cornrnissie voorgende heeren tot Commissie van Toezicht benoemci
Kerkblad
bePriinarij,
Secuncli
noerncl.
Prof J. I. Marais.
Prof. C. F. j. Muller.
H s. 13

P.

J.

Marchanci.

Ds. P. G. j. Meiring.
Ds. P. S. van 1—Icerden.
Ds. Paul Nd.
Mnr. C. van Heerde.
J\lnr. \V A. Hofmeyr.

D s. H. B osman.
Ds. H. J. Pienaar.
Ds. Vi’. 1-I. BoshoFf.
Ds. J. i\I. Louw.
Mnr. T. [. Hofmevr.
Mnr. J. H. l-Iablutzel.

Versirn’
Corn
missie in zaire
1—let rapport worcit gelezen van tic Commissn
Geloofsgenooten aangestcl ci om dc verg~clcring met advics te thence
in verstroong v~ zake onclersteuning aan onze geioofsgenooten in
Zie Bijiage IX. tie verstrooiing.
I-Jet rapport svorcht, met clank aae

de Commissie, aangenomcn en cle inhouci gocdgc—
keurd.
Beschrijvings—
[let beschrijvingspunt over Staatsmonopolie in
r°°~ O~itrent Drank svordt door Ds. Nc] in’~clcici, en hij cloet 1)1
Staatsrnonopolie
in Drank.
het ci nde van zjne rede 1-ct volgend voorstel , clot
Zie Iiijlage i. door Ds .A. 1. Louw geseconcleerci wordt : ‘l)eze
vergaclering. met ‘t oog op aanstaancle \vctgevng
betreffencle den cirankhanclcl, en tic inogelijkc in—
vocring van ecu staatsmonopol ic ciaarvan, bcnocmv
eene Commissie Om, zooveel niogehijk, informatie
cleze zaak rakencle in te winnen, en tie
Svnoclale
Commissiën en Synocien tier Gefeciereercic Kerken
met acivics te clienen .‘‘
Hit voorstc] ivordt aangeno—
incH.
~-‘can tie orcie svorcit gestelci bet bcschrijvingspunt
I CS lii is in,~s
in ci dv ontbinciin
s in tic n 1 cclvi ii cn R id
11J~~~ I
orntren I ontbiridinr~ van 1-). j. Pt cnaa r lciclt bet in en sic] t your
Deze ver
Fecleralen Paad gadering is van oortleci, dat 1-ct voortbestaan van
Zie Bijiage I.
den Roach tier Kerken onivensehel ijk is, en besluite
dit baar gevoelen aan tie vier Svnotlen your tv
leggcn .‘‘ Hit worcit door us. j . A. Joubert gcseeon—
cleerd, en tioor vie vergaticri ng vcr Ivorpen
Ds j . M . Louw lieht bet besehrijvingspunt
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toe over bet vicren van een Dankclai~’ ove~ bet Tiende tieschriivings
Jaar na den Vrcde.
I—Iij icest brieven voor van Punt
orntren
van Vrede.
DankI rop. C~erc1ener over de zaak nan de Synociale Coin- vieren
da~ over
missie der Transvaa]sche Reek gezonden. Op voor— Zie I3ijlage I.
ste] van Di. J. A Joubert en van der Lingen stapt
de vergaclering, na de gegeven toe] ichting, van dc
zaak af.
Een deputatic van bet p]aatse]ijk Free Church i)eputatie van
Council maakt te 12 uur hare verschijning om de ‘‘1~’l’~ ~, Church
groeten van dc p]aatsclijk Protestantsche Kerken den Connctl
Rand over te brengen.
T~vee barer ieden, t.w.
Eertv. Chapman en Dr. John Smith, spreken de ver—
gadering toe.
Dc H . E. Voorzitter antwoordt ze
in vriendelijke be~voorcling, vertalende Ds .L. Z. J.
de Beer de rede in de Enge]sche taal.
Nadat dc cleputatie de vergaclering veriaten
heeft en een besluit tiellolliell is oin met de namici—
dag zitting te, 2 uur te beginnen wordt de vergaciering
your dc pauze verdaagd
~Ie 2 uur komt men weer bijeen en Ds. Nc]
leicit zi]n voorstel m in zake ‘t verkoopen van grond
aan naturellen, waarvan hij eenige dagen geleden voorstel omtrent
kennis get~ even heeft. Dit voorstel, van dc Trans— verkoopen van
vaa]sche Synocia] e Commissie, worcit door Ds. P. grond aan natu—
cm bit geseconcleerd, en ]uidt a]s volgt: ‘‘Dc ver— rellen.
gadering heeft met cliep ]eed~vezen vernomen van het
verkoopen van gronci door b]anken ann kleurlingen
zij spreekt daarover bare sterkste afkeuring uit,
en heeft met vreugdic vernomen, dat dc Minister
voor Naturel len stappen wi I doen om claar ccii
cincie nan te maken zij bc’sluit hem te verzekeren
van hare hartelijke onclersteunin
in clezen, vercier
bet Hoofd Bestuur van dc Z . Afrikaansche Partij
te verzoeken zijn ernstige aanclacht ann deze zaak Ic
wijclcn om cii t euvel te bestuijclen, aismede ne ]eclen
onzer Kerk dna rtegen te \x’aarschu\vcn, ciaa r niet
a] ten de \velvaart op tijcie]ijk en gceste]ijk ge—
bieci van ons yolk daarmecle gcmoeicl is, cloch zclfs
zijn voorthestaan,” Dit worth met a]gemeenc stem—
then aal1t.~enofl]eli
Dc’ zaak .waarvan Ds. L. J. Pienaar kennis voorstel ornternt
~e~even, heeft t .w. de aanstel iin~ van v~ldpreclikers Veldprediking
in dc \ ci dcdi ., in~ ~ m ~cht W oi cit n u doo i hem toe ~ in ~ erded giin,,s
iicht. Hij dient met Ds. A. J. Lou\v bet volgenci ~
voorstel in, dat aangenomen worcit ‘‘Met het oog
op zekere circu]aire in zake Godsdiensoefening-en in
dc militaire kampen onlangs van Regeerings wege
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uitgegeven, besluite deze vergadering zich per schrij—
yen te ~venclen tot Generaal Bevers, hem vragende
zulke rci~e]ini~ te maken, ~vaardoor de Goclsdienst in
die kampen in geenen deele zal lijden, maar intoeen—
dccl zal \vorclen bevorclei-cl.”
Reglement voor
Dr. i\ialan stelt voor. naar aanl eiding van het
vacaturen
10 oeen hij in zijne kennist~evin~r in een vorioc ver—
Commoiste des~
a’
1~aads.
gadering genoemd heeft, het volgencle
Bij bet
ontstaan van vacaturen gedurencle bet reces in Corn—
missies van den Raad, zu]]en de overblijvencle leden
dc vacaturen aanvullen .‘‘ Dit door Ds. Geo. Murray
gesecondeerd, \vordt aangenornen.
Het voorstel ~vaarvan Ds. A. lvi. Murray. vroe
Voorste~orntrentger kennisgegeven heeft in zake de wenschelijkheid
eenvorrnigheid
van eenvorrni~heid bij dc Gefedereercie Kerken in
~n procedure van
a’
beroepen
vanth~ procedure van het zenden van bcroepsbrievcn,
predianten.
wordt door hem voorgebracht en door Ds. J. A.
Zie notulen van Joubert gesecondeerci.
Dc vergaclering neernt dit
Vierde Zittin~. voorstel aan nadat de ~voorden in bet voorstel “meer
bandelwijze’’ daarin gescbrapt zijn.
Ds. N ci hrengt bet voors~e1 your, waarvan hi1
kennis gegeven heeft, en dat over het voorgeste]de
lTniyersiteiis schema handeit.
Ds. Strasheim se
condeei-t ‘t voorstel
‘ Deze
Raad 1 ettencle op bet
voort.~este1de Univcrsiteitsschema van den Eclelen Mi
nister van Onderivije, en dc corresponclentie in ver—
band daarrneé gepubliceerd, verkiare dat naar zi jne
meening dat schema tcgen de hoogste helangen van
ons yolk is.’’
1—lierop stellen Di. Pienaar en [A. Joubert bet
voigend amendement your “Daar de Raacl reeds.
en dat zonder opdracbt van de Svneden noch claur—
toe door de Synoclen aangezocht en zelfs your dat
eenige Synode zich over cleze belangrijke aange—
legenheici bad uitgesproken, zijn oorcleel hi j mcci—
clerheici van stemmen heeft te kennen gegeven, cii
aangezien de tijcl voor dc bespreking van zulk ecu
belangrijke zaak te beperkt is. zoo hesluite deze
vergaclerin voor bet tegenivoordige van dc zaak af
te Stappen.’’
Dit anienclernent wordt verworpen en bet our—
spronkelijk voorstel met 1 9 tegen 5 stemnien aan—
genornen.
tOt
Ecu brief worm ‘eiezcn van den Secretaris ~an

Voorstel orntrent
l~njversitejt,

wettige

ti1tnood1g1n~
ionferen~e
,,
•
over bet ceesie~ ecu C onlerentie, in
djk leven.
ivelke albier, staat

a’

verbauci met t gcestelijk leven.
gehouden te worcien
Men iioo—
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digt de leden daartoe Uk. Het wordt aan den Scriba
opgedragen de ontvai~gst van de uitnoodiging te er
kennen en ‘t leedwezen van d.e ve~adering uit te
spreken dat daar do leden reeds vertrokken zullen
zijn, zij do conferentie niet zullen kunnen bijwonen.
Dc vcrgadering besluit dat de volgende vetVt
gadering gehouden zal woMen te Graaff Retnet en G~ i~ u~
wcl op den eersten Donderdag in Maan 1915.
Mart 1915.
Dc Commissic om onderzoek te docn naar do
wenschelijkheid van ‘Staatsmonopolie van Drank Commiale over
wordt benoemd; do loden zijn: Di. Paul Nd, 3. !mfhfoubopo
D. Kestell,.A. M. Murray, P. G. 3. Meiring en
J. Pienaar.
VIjMe Zitting.
Do notulen worden gel ezen en goedgekeurd.
‘Dank wordt gebracht aan den Voorzitter voor D~letnigin.
de vriendelijke en bekwame wijze waarop hij de gee.
vergadering geleid heeft. Ook wordt de Scriha
• gedankt en de Vice Voorzitter eveneens. Deze alien
erkennen do woorden van dank, terwijl de H. E.
Voorzitter er nog cen woord van erkentelijkheid
bijvoegt jegens den plaatselijken leeraar, ‘Ds. Pellis
sier, voor’tgcen hij en zijne helpers gedaan hebben
mu hot verblijf van de loden des Raads aangenaam
to niaken.
Dc H. E. Voorzkter best een kort gedeelte
si€t.
nit Gods Woord en spreekt eep toepasselijk woord
over i Kor. 15:57,58. Ten slotte doet hij ft ge•
bed en laat zingen Gz. 96. Dc Apostolische zegen
bede wordt uitgesproken.

~

D. S. Boma, Voorzitter,
G. W. B. v. n. LINGEN. Vice-Voorz,
P. G.

3.

Mrnmo. Scriba.

2S

BIJLAGE 1.
AGENDA.
1.—Dc lcdcn komen bijeen in Minor Hall, Y.M.C.A.
Gcbouwen, te 3.30 n.m.
11.—Dc H oogEer~v. Voorzitter fleemt den stoel
en opent dc vergadering op dc gebruike]ijke wijze.

iii

111.—Dc vergaclering wordt gceonstitueerd.
I\T._Plcchtige openingsdienst in het Kerkgebouw der
~cd. Gcr. gcmeente tc 7.30 des avonds door den Hong
Eerw. Voorzitter.
V.—Kiezing van Voorzitter, \Tice—\oorzitter en Scri—

ha.
V1.—Verslagcn van:—
(o) Scriha.
(h) Commissie
(C) Commissie
(d~ Commissie
Kcrkelijkc
\7

voor bet Kerkblad.
voor dc Normaa]school.
voor ceo Hancileiding in
Geschiedenis.

de

II .—l3eschrijvingspunten : —

Sroeni~rtu GET)FNKsCH00L
Daar er in de Stofberg Gcclcnkschool eenige ]eer—
iingen zijn, die zich laten voorbereiden voor het leeraars—
arnht in ooze zcndinggemeenten. zoo beve]e de Hoog.
Eer~v. Raad den Synoden dcr Ccfedcrcerde Kerken aan
dc hicrondcr voigende vier artikc]cn, door dc Stofberg
Gedcnkschoo] Comnii ssic ontworpen, in hun respectieve
ivetbockcn O~ te 0 (‘mcli : —
I. Dc Stofbcrg Gcdenkschoo] \vordt erkenci a] s op—
lciclingsschool voor inboorl ing—iceraren voor de zending—
gemeenten der Kerk.
II. Geen ]eer]ing zal ivorcien opgenomen ~fl dc k]asse
voor de opleicling van ]cerarcn (Theologische cursus) in
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de Stofbei-g Gedenkschool dan die een schrifte]ijke aan
bevel in~ medebren~t van bet kerkel ijk bestuur \vaaron—
der hij Iaatst gearbeici heeft. Zooclanig-e aanbeveljn~ zal
moeten verki aren
(a Dat hij ooze Kerk minstens cirie jaren als evan~e
list (catechect) of onder~vi jzer gecliend heeft.
(b) Dat hij door genoenicl bestuur geacht worclt ab’
ceo geschikt persoon voor het ]eeraarsambt 01) groncl
van zijn karakter en wandel en zijne getrouwhejd en
bek~vaamheicl in dc uitvoering zijner plichten.
Ill. l3ij bet verlaten der school zal hij door do Kerk
erkenci worclen a]s canclidaat voor hot ambt van inboor—
ling—leeraar, mits hij van do Commissie van Examinato—
ren der Stofberg Gedenkschool ceo getuig-schrift niede
brenge aantoonende dat hij
(a) Den ]‘heo]o~-ischeI) cursus voor leei-aren geduren—
(Ic 3 jaren heeft bijgewoond.
(b l3ij zijn eind—examen als cancliclaat voor het
ieeraarsambt geslaa~d is.
(c) Door genoemde Commissie van Examinatoren
aanbevo]en wordt voor hct leeraarsambt
IV. Inclien zooclani~-e
ordend ~vi I )vordlen

cancliclaat

als

]eeraar

ge

Zal hij bewijs moeten over] eggen
(a) Dat hij do Kerk. na zijn aclmissio als candidaat
door do Commjssje van Examinatoren, minstens twco jaren
lang getrouw gediend heeft a]s evangelist (catecheet of
hulpprediker’i.
(b) Dat hij in ceo bepaa ]den ~verkkring tot bet
ieeraarsanibt beroepen is.
(c) Dat dc zenclingg-erneentc’ waarin hj1 heroepen is.
minstens eon dee] van zijn salaris ~vaarborgt. en hij cler—
halve niet geheel afhankelijk zij van ancleren (buiten die
zendinggemeente) in betrekking tot zijn sa]aris.
N .B —Dc Stofberg Gedcnkschool Commissic )venscht
met nadruk crop to )vijzen, dat met minder dan do helft
van t salaris behoort gewaarhorgcl to worden door dc
zencli flggen]ccnte.
2. Vóór zijn orden ing za] hij ook moeten onder—
teekenen.

•
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(a) Eene verklaring. dat hij zich ten alien tijde zal
onderwerpen aan het toezicht van den predikant of den
zendciing daartoe door de Kerk over hem aangesteld.
(bi Dc gewonc verkiaring. voor do bevestiging van
leeraren gebruikelijk.—Ds. 11. F. Schoon. lid des Roads.
WrroavlNo op Wiwn?WEN EN D0BBEI.EN.

“Dc H. E. Raad der Ned. Gere!. Kerken
Zuid-Afrika dringe bij do H. E. Regeering aan.
strenge wetgeving op wedrennen en dobbelen bij
J’arlement zal worden ingediend.”—1)e .4todenthn,~
Wed. Hen’. 0/ Gere/. Kwh van Zdild-. I/flAw
HEIUuNG VAN DEN DAG zws

van
dat
het
c/er

H EEREN.

Omtrent do heiliging van den Dag des Heeren~
wordi besloten ecu schrijven te richten aan den Scriba
van den Raad dor Kerken, zeggende dat deze nak in
dc Synode crnstig besproken werd en dat het aan cit
H. E. Moderatuur opgedragen werd. om te zorgen dat zij~
•~ij de eerstvolgende vergadering van den Raad dci’ Kerken
weer in behandellng genomen zal worden$—I)e :11cc/waten, de, Ned. Hen’. o/ Gen~. Kwh rv,,i Zu/d-. I/fl/ta.
BALLEwJA LIEDF.aEN-BUNDEI..

(a.i “Naar aanleiding van het Rapport van de Corn—
‘missie van Revisie, waaruit blijkt dat er vele onnauwkeu
righeden en onjuistheden in don ‘Halleluja’ bundet ge
vonden worden. besluit do vergadering dc zaak van de
• Halleluja’ liederen ondor do aandacht van den Fede
ralen Raad te brengen. met verzoek do noodige stappen
te doen ten elude ecu door de Kerk erkenden liederen
bundel voor kinderen te doen vervaardigen.”—/)e Syncdale Comm/stir van tie Ned. Gne/. aVerh hi dhi Ora4e
I’ri)staal.
(b; ~ Dc H.. E. Synode verzoeke den Raad der
Kerken eene commissie aan te stellen orn de Halleluja
Jiederen aan do Jeer der Kerk te toetsen, en. waar die
afwijkend zijn, daarmee in overeenstemming te brengen
of anders te venvijdoren.”—Sjwode van dv Ned. Hen’.
o/ Ge,. Kwh.

-

3’
I3ERoKpkx VAN PREDIKANTEN.

Dc Rand overwege of de tijd door tie wet aan
predikanten gelaten cm over een op hen uitgebracht
1x’roep te besluiten niet dient verkort to warden. l)s.
F. C. /. .lIeItIng. lid miii den Reed dci ReIn,.
()yzx c;EL00FSUEN00TKN IN VxRsnooIIya.
Aangezien Cr under onze geloofgenooten in de
verstrooiing leden onzer Kerk zijn Uk alle deelen van
Zuid Afrika, en met bet cog op de betere behartiging
bunner geestelijke belangen. overwege tie Raad do moge
iijkbeid van sarnonwerking tusschen de Gefedereerde Ker
ken in tie ondersteuning ~an werkkringen en inrichtingen
te hunnent behoeve buiten de grensen van de Unie. IA.
I). F. Jieden, lid van den Read dci Keiaten.
-

t’NlVERsInI r.

Aan,gezicn do tegenwoordige Kaapsche Universiteit
:beologisc’be gra,den toekent, en tie instelling rener then
logische facukeit in verbind met de voorgestelde nationale
doceerende Universiteit daarom voor de hand ligt, over
~vege de Raad de wenschelijkheid biervan. ondersoeke den
‘nvloed eener zoodanige instclling op de belangen onter
Kerk, en adviseere dienaangande de Synoden en desver
•‘i’.cht oak andere betrokkene personen of licharnen.”
IA. B. F. .lIalan, lid van den Reed dci mum.
- -

KIRKYKRIU. xic;ixu.

Dat pogingen weer in bet werk behooren gesteld.
~e warden urn do Kerkvereeniging onder Gods genadig
‘5estuur nog tot eene werkelijkheid te brengen, en i~el
p de volgende wijte: dat aan de afgevaardigden onzer
Kerk naar den Federalen Raad worde opgedragen am
te vernemen of er eene mogelijkheid bestaat do zaak ~an
Kerkvereeniging weer op to nemen, en bij do valgende
Synock- rapport te doen.” Sjwode ran de .l’ed. lien’. o/
Jet. A’e,k.
Sn.n’sMozcopoxaE JN PlUNK.

In
-fr Raad
de Kerk
liens. o/

take hot Staatsrnonopolie in drankbandel worde
der Kerken ‘ierzocht handelend op te treden en
met advies to dienen.”—Sj’node van de Sed.
Ge,. Neil.
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“Dz ICERKDODE.”
“De Raad der Kerken worde verzocht pojingen aan
to wenden ten einde den inhoud van ‘Do Kerkbode’ meet
in overeensteninthig met do behoefte van onze genieente.
leden over het algemeen to brengen.”—Siwode twa We
Ned. Hen’. 0/ Ge,. Sen.
DANEDAG ovn TIENDE JAAR NA VnxE.
“Naar aan1e1dii~g van Wee brieven van den Eenv.
Prqp. G. B. A. Gerdener over het vieren van eon dank
dag in verband met het tiende jaar na den node worth be
sloten doze nak ter bqspreking den Raad der Kerken
voor to leggen.”—S;wodaie Comafissie twa de Ned. Hens.
0/ Ge,. Seth.
ONTifiNDING VAN DEN

FEa4L~~~ RAAD.

Do vergadering overwege do wenschclijkheid vn
do ontbinding van den Federalen Raad der Kerken.’~—
Ds. I.). I. Fiernrnn, tin., lid des Reeds.;
VIII .—Bepaling van plaats en tijd der volgendo
Vergadering.
P. G. 3. MEIRING.
Scriba des Raads.
20

Februari, 1913.
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BIJLAGE II.
VERSLAG
van den Scriba, voorgclegd aan den Hoog Eerw. Raad der
Ned. Ger. ICerken in zijne vergadering te P. Marita
burg, Donderdag, 6 Maart, 1913, en volgende dagen.
Den Hoog Eerw. Voorzitter
van den Raad der Ned. Get Kerken,
P. Maritzburg.
Hôog Eerw. Hear en Broeder,
Mits dezen heb 1k dc eer U verslag te doen van de
werkiaamheden mij opgedragen en door m’lj verricht, se
deft de laatste vergadering des Raads.
~? Aan de opdrachten en besluiten des Ruth werd,
zoo spoedig mogelijk na afloop der vergadering, uitvoe
ring gegeven.
2. Dc notulen der laatste vergadering met de bijiagen.
werden in boekvorm gedrukt en Wee cxemplaren daarvan
gezonden aan elken predikant der Gefedereerde Kerlçcn,
den exemplaar ten gebruike van den Kerkeraad. Desge
lijks werden aan elk der pre4lkanten toegezonden Wee
gedrukte exemplaren van pie Aanbevelingen door de laatste
vergadering des Ruth gedaan, ali ook fln het rapport
van de Commissie voor een
Gemeenschappelijke
Kerkelijke Normaal School.
3. Dc officieel-geteekende notulen der laatste ~‘crga
dering alsook andere belangrijke stukken werden, blijkens
aangehecht ontvangstbewijs, den Zaakgelastigde der Net
Ger. Kerk in Zuid-Afrika, Kaapstad, ter bewaring over-s
handigd.. Zie Bijiage a.
4. Dc aanbevelingen des Raads zijn door de Synoden
van drie der Gefedereerde Kerken in behandeling gcqomen
met den ~tslag zooals blijkt pit de bijgaande officieele
stukken. Zie Bijiage,, 1$, c, eu a~. Dc Kaapschc Synode
is niet sedert de laatste vergadering des Raads bijddn ge
west, doch de Synodale Commissie dier Kerk heft de
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aanbevcling in zake de godsdienstige viering van Din
gaansdag goedgekeurd. Zie Ilijiage e.
Do potitie des Raads aan beide Huizen van Park
mont over do weglating van den Naam des Allerhoogsten
nit de Constitutie van do Unie van Zuid-Afrika, word met
den noodigen spoed aan dic hooge vergadoringen aango
bodon, zonder do gewenschte uitwerking echter. Zie
Bijiage I.
6. In govolge t bosluit des Raads werden pogingen
aangowend om dc herstelling te verkrijgen van t reizen
door Evangelie-dionaren tegen verminderd tariof op de
Gouvernements spoorwegen. Deze pogingen werden met
succes bekroond •en do gevraagde concessie, ondor zekere
boperkingen, toegestaan. Zie Bijkge g.
7. Volgen.s opdracht des Raads bob 1k in verscheidene
uitgaven van Do Kerkbode” de verschillende kerkeraden
der Gofedereerde Kerkon gevraagd om, zoo mogelijic. go
durondo do ~naand October 1911 eon nauwkeurige telling
van do leden der gemeenten te doen geschieden. ten elude
s.~en vertrouwbaar census onzer gehoele Kerk to hobben.
Ult de 23 L won bestaandc kerkoradon bob 1k echter enkel
van 35 antwoord ontrangen, d.w.z. van 10 nit de 148 der
Kaapsche Kerk. van 15 uit do 49 der Vrijstaatscho Kerk.
van 11 nit de 48 4cr Transvaalsche Kerk. en van 2 nit de
6 van de Natalsche ICoik. Ondor zulke onistandigheden
Icon ik natuurlijk goon opgaaf publiceeren.
8. .Naar aanloidlng van ‘t bosluit des Raads in zake
wetgoving over do hehiging yan den Dag dos Heeren word
met de Regeering gecorrespondeerd. 2k Ilijierge g en.
Ifrievws bark ~ft. 22 nfl 23. Ta verdore bevordering
van do zaak werdon do Moderaturen des Raads uitgenoo
digd tot cone vergadoring to Bloemfontein op 20 December.
1911, bij welke gelegenbeid bosloten word do noodige
stappon to doen om rio Gefoderoerde Kerken to doen vor
tegonwoordi~en vdór ~Ie Parlomentaire Commissie. aango
steld met ‘t oog op aanstaando wotgoving in gonoomde
richting. 2k 4Voinkn de, ve,-gade,ing.
9. Van de Scriba’s dor ~‘rijstaatsche, Transvaalscho
en Natalscho Synoden heb 1k officicele konnisgeving ont
vangen dat tot tfgevaardigdon hunner respectievo Syno
don tot ~loze vorgadoring dos Raads do vdlgende broeders
benoemd zijn, t.v.. van do Nod. Ger. Kork in don 0. ‘t’.
Staat
~.

•

“

•
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Di. S. D. Kestell
C. W. B. van der Lingen
P. S. van Heerden
J. A. Joubert
P. du Toit
P. van der Merwe!
H. C. Becker

Secundus Ds. S. S. Perold
J. Rabie
J. H. Enslin
A. A. Welch
A. S. Maiherbe
W. H. Boshoff
T. C. Donge~
,,

,,

Van de Ned. Hen’. of Ger. Kerk van Zuid-Afrika :—
Frirnarii:
Secumli:
Di. P. Nd
Ds. A. P. Burger
D. P. Ackerman
Oud. J. C. H. Pistorius
A. 3. Louw
Ds. A. P. Kriel
J. M. Louw
Out H. P. Mostert
H. S. Bosnian
Ds. G. Radloff
M. I... Fick
Out S. H. Steenkamp
S. W. G. Strasheim
Ds. J. A. Beyers
-

Van de Ned. Ger. van Natal
Secumli:
Fnlrnrnii:
Di.
P.
5.
Conradie
Di. A. Id. Murray
M.
W.
Odendaal
H. F. Schoon
—

Van den Scriba der Synode van de Ned. Ger. Kerk in’
Zuid-Afrika heb 1k geene mededeeling desaangaande ant
vangen, aangezien de aanbeveling des Raads hieromtreiit
nog niet door die Synode is a~ngenomen.
io. Volgens bepaling in dit verband door de laatste
vcrgadering des Raads, ~heb 1k de leden opgeroepen ter
vergadering op Donderdag. 6 Maart 1913, des naniiddags
te 3.30 in Minor Hall, Y.M.C.A. Gebouwen, P. Maritzburg.
ii. Dc beschrijvingspunten~ bijtijds ontvangen of door
4k laatstc vergadering pvergelaten, zijn in “Dc KerkbodC
gepubliceerd. Deze en andere stukken liggen ter tafel.
12. Het kassaboek is ter tafel ~m door Uw Hoog
Eerws. auditeuren te worden nagezien. Daaruit blijkt
dat er een batig saldo is van Z36 5 9, hetgeen vooral
te danken is aan bijdragen ontvangen van ietwat meer
dan de helft der kerkerad.en ~d.w.z. 164 uit dç ~ tot
betaling van de kosten in verband met ‘t opatellen eta
drukken van• de brochures over de Kerkvereeniging.
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Vertrouwencle hiermecle voldaan te hebben aan de
nuij opgelegcle taak, heb ik dc eer mu met hoogachting
te noemen,
Hooi~ Eerw. fleer en Broeder.
Uw Dienstwillige,
P. G. J. MEIRING,
Scriba van den Raaci der Kerken.
1-~aarl, m

Maart,

1913.

B/i/age

(1.

Kaapstacl, Jan. 4, 1913.
Dc onclergeteekencle erkent hiermede de ontvangst
van een pakje bevattencle documenten behoorende aan den
lederalen Raad per DsP. G. J. Meiring.
Het pakje worcit met andere soortgelijke docu—
menten in dc brandkas van den Zaakgelastigcle be~vaard.
B. P. J. MARCHAND,
Zaakgelastigde N.G.K. in Z. A.

B/i/age

/1.

Ladvsmith. Natal,
29 April,
Den 1-bog Eerw. Heer Ds. P. C. J. Meiring.
Scriba van den Raaci cler Kerken,
I)e Paarl, Kaap Provincie.

[912.

Hoog Eerw. fleer Geliefde I3roeder
Bij deze heb ik de cer u te berichten ais volgt
Den 24stefl dezer heeft de Synocie der Ned. Ger. I’ierk
van Natal tot leden van rica Raad der Ned. Ger. Ker—
ken in Zuid Afrika verkozen—Di. A. M. Murray vali Wee—
nen en H. F. Schoon van Laclismith. met Di. P. J. Con—
raclic van Newcastle en iii. Vi’. (Jdenclaal van Greytown
tot hun respectieve secuncli.
()rn te cloen blijken, wat onze Synocie besloten heeft
op de Aanbcvelingen des Raads, iaat ik bier volgen het
clesbetrcffende extract rut dc notulen cler Hooi~. Eerw.
Synode dci, den 23ste[i clezer.
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Art. I, II, LII, IV, V. VI, ‘Vu1 VIII, IX. X. XI,
en XII worden aangcnomen, onder de volgende nadere
bepalingen.
Dc Scriba Synodi zal bij pns ook & Actuarius Synodi
zijn, in dcxc bepalingen en in alle voorkomende gevaflen.
In Art. VI wordt ‘Synodale’ veranderd in ‘Kerice- ~
lijke.’
Op Art. VII stelt de predikant van Newcastle voör ~.
“Art. VIld worde geschrapt.” Doch 4it words niet ge,
secondeerd.
In Art. VIII, IX. X en XI wordt telkens achter
‘Ring’ ingevoegd ‘of ~de Synode.’
B woMt in zijn geheel aangenomen.
Naar aanleiding ervan, vraagt dc Emeritus van Picter
maritzburg, of cen Emeritus Predikant ~1 dan niet be
roepbaar is; en deze vraag wordt ontkennend bcantwoord,
met groote meerderheid van stemmen.
C wordt goedgekeurd.
D en E worden aangenomen.
F wordt breedvocrig besproken.
)i wordt voor kcnnisg’eving aangcnomen.
Fb wordt besproken.
Dc Oud-ouderling van Newca~stle stclt voor, gesecon
deerd door den •Ouderling van Newcastle: “Dc Hoog
Eerw. Synode keurt bet betinsel in de Aanbevelingen
van den Raad 4cr Kerken toed, wat betreft het oprichtcn
cener gemeenschappclijke Kcrkclijke Normaalschool; maar
zij betreurt het, dat xii zich, voor’ ‘t tegenwoordige,
Met verantwoordelijk kan bouden voor cenige gcldelijke
bijdragcn.”
Dc predikant van Greytown emendeert, gesecondeerd
door den oud-ouderling van ~Vccncn: “Fb worde aange
nomen.”
Beide ‘t voorstel en ‘t amendement worden aange
ncsmen met mc~erderheid van stemmen.
Bij de besprelcing van Fc stclt de oud-ouderling van
Newcastle voor, gesecendeerd door den predikant van
Newcastle: “Dat wij van Pc en d afstappen.” Dit wordt
aingenomen met meerderheid van stemmen; terwijl de
Scribaaanteckent, dat hij in 4e minderheid geptcmd heft.
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Totzoover do notulen van den 235ten dezer. Uk de
notulen van don 24Sten dezer but 1k nog het vulgende
aan: Do oud-ouderling van Woonon vorzookt revisie
van do besluiton, genomen nver eon genaecnschappelijke
itorkelijko Normaalsdiool; en hij wordt daarin ondor
,steund door don Scriba; znaar ‘dii worth afgestemd.”
In ‘t kort samengovat, heck do Natalsche Synode
dus besloten als volgt op dc jongste Aanbevoiingen dos
Raads.
A en B zijn in hun gohect aangonomen.
C is goodgekourd.
D on E zijn aangenoinon.
Op F heck do Synode besloton, dat zij eon Gomeen
schappelijko Korkolijko Normaalschool goedkeurt. znaar
voor ‘t tegenwoordige gene kans ewe ~ict zoodanige
Normaalschool gcldclijk to ondersteunen, on daarom van
do zaak afstapt.
•

Met hei~eden en Broedergroeto,
•

t’w U liofhebhende~
H. F. SCHOON.
Scdba Synodt Natal.
Bijiage c.

Ladybrand.
20 Met. 1912.

•

Den Hoog Eerw. Hoer
Ds. P. G. 3. Meiring.
Scriba des Fed. Raads.
Paarl.
floog Eorw. Hoer en Brooder,
Naar aanleiding van do Aanbevelingen van den H.E.
Fedoralen Raad, heft do H.E. Synode van don O.V.S.
in hare Vergadering van April—Mel j.l., t volgende be
sloten
1.
I’eehvifrwi) dor Heidonen, en der personen die
wenschen om toegetaten te wordon tot de Gemeente des
Heoren.
Deze zaak is ‘rorwezen naar do Zending Synode, om
haar gevooten hieromtrent to vernomen.
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2.
/k Zimdiag nuder Israel. Een Commissie is
door de Synode benoemd om in samenwerking met Com
missics uit de andere Kerken doze zaak to behartigen.
Doze Com. bestaat 4ait do Predikanten van Lindley, Luckhoff en .Tagcrsfontein.
3. LegilIrnalie twa I’ndThaislen. Doze aanbeve
young is door de Synode in haar g’eheel aangenomen.
4. .Vaarnlijsl van beroepI~are Fred/kim/en en Fin
ponenlen. Ook. dit punt is door de Synode goedgekeurd.
3. OrnLrenl de Fie4ring van Dingaansdag. heeft do
Synode reeds to voren besloten, in den geest van do
Aanbeveling des Raads.
6. Ook heft do Synode zich vereenigd met dc
aanbeveling omtrent de Ilededeeling viva Besluilen aan
den Scriba des Raads.
7. Dc zaak omtrent do oprichtlng cener Gemeen1
schappelijice N~orn*al School, is ultge~steld tot latere be,
handeling.
Verder heb 1k U mede te deelen dat de volgende
loden der Synode tot Loden des Raads zijn gekozen :—
Di. J. D. Kestell.
Secundus Ds. S. 3. Perold.
G.W.B.v.d.Lingen.
.,
,,
3.Rabie.
P. S. van Heerden.
,,
,,
3. H. Enslin.
•
3. A. Joubert
,.
,,
A. A. Welch.
P. du Toit.
,
,.
,,
A. 3. Malherbe.
•
P. van der Merwe en
,,
,,
W. H. Boshoff.
H. C. Becker.
.,
,,
T. C. Donges.
•
Hoogachtend,
Uw H. Eerws. Dw. Br. en Br. in den Hoer,
P. S. VAN HEnDRN.
Scriba Synodi.

Elf/age d.
Boksburg,
14 Oct., 1912.
Don Hoog Eerw. Hecr,
Ds. P. G. S. Meiring.
Scriba van de Raad der N. G. Kerken
van Zuid Afrika,
Paarl, Kaap Provlncie.
Hoog Eerw. Heer en Broeder,
J. Hiermede zend ik u. onder apart convert. eon
complimentair exemplaar van do “Notulen” (gedrukt)

40

van onzc jongste Synocle, waarnaar ik in clezen brief ook
refereeren zal.
11. \Vat betreft de ‘Aanbevelingen van den Raad
tier Ned. Geref. Kerken in Zuid Afrika, geclaan in zijne
Vergadering te Bloemfontein, in Maart, 1911,’’ heb ik dc
ocr u to berichten
a. dat omtrent de eerste aanbeveling t .w.
In
rake Legitimatie enz., van Predikanten,’’ 1~et volgende
advies van rio Commissie van Revisie cf. ‘‘ Notulen,’’
1912, pp. 87—91, i6~, 6o~ door ne Synode aangenomen
werd
‘‘ Doze
aanbeveling, met haar tw’aalf artikelen,
worde, na bet aanbrengen van ne volgende noodzaie—,
iijke wijzigingen, in haar geheel aangenomen en under
het hoofd ‘ B, van Preclikanten’’ Sn dc Kerkwetten op
bladzijcie 3 opgenomen
a
Na ‘‘ collodiuium cioctum ‘‘ in Art. III worden
tie woorden
geleerd samenspraai “ ingovoegd.
In Art IV womb tie meervoudige vorm door
den enkelvoudigen vorm vervangen.
1c1 In Art. VII worcien de woorden ‘‘ toelating tot
de Evangeliebediening “ na “Commissie van” vervangen
door bet w’oorcl ‘‘ Examinatoren.’’
h. Dat do overige vijf ‘‘ aanbevelingen “ (cf. ‘‘No—
tuien “ 1912, pp. 92, 93. iSo, i Si, en 68; on pp. 82.
83, 1 72, en 65) onveranclerd aangonornen werdon.
III. Do loden van den Raad tier Kerken, om unze
Synode te vertegenwoordigcn, Laat ik hieroncler volgen
Prim,arii de loden der Moderatuur, t.w’. Ds. P. Nd \Mo
derator , Ds. D. P .Ackerman ~Assossor;. Ds A. J.
Louw Actuarius), en Ds. .1. M. Lou~~’ Scriba~ voorts
Di. H. S. Bosman, M. L. Fick, en J. W~. C. Strasheim.
Secundi : Ds. A. P. Burger, Oud. J. C. H. Pistorius,
Ds. A. P. Kriel, Oud. H. P. Mostert, Ds. C. RadloFf, Ouci.
J. H. Steenkamp. en Ds. J. A. Beijers.
I-I ooga cht end,
Uw 13w. Dienaar en Brooder in den Heor,
J. M. LOUW,
Scriba Synodi.
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L’iilage e.
\Vorc ester,
24 Juli,

1911.

Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba van den Raad der Kcrken,
Paarl.
WelEerw. Hr. en Br.,
1k heb dc cer mits dezen u bekend te maken dat
dc Synodale Commissie bij meerderheid van stemmen,
besloten heeft hare goedkeuririg te hechten aan de Aan
beveling van den Raad der Kerken ic dc godsdienstige
Heilbiddend en met br. groete,
Uw dienstw. ~Br. in den Heer,
1. F. A. liE VILLIERS,
Scriba der Syn. Com.

Bijiage

/.

Volksraad~ Kaapstad,
21 Januarie, 1913.
Dc \Veleerwaarde heer P. C. J. Meiring,
Scriba ~van de Raad der Ger. Kerken van Z.A.
P aarl.
Weleerw. I-leer,
Hiermeclc heb ik de eer de ontvangst te erkennen
van uw schrijven d.d. gisteren. Dc door u becloelde pe—
titie werd op 14 Maart 1911 in beide Huizen van Par—
lement ingediend en ter tafel geiegd, in de Senaat door
Senator Bdhrmann, in dc Volksraad door Generaal Beyers.
Door de Scnaat werd op 17 Maart 1911 op voorstel van
Senator Bührmann besloten om deze petitie naar de
Regering te verwijzen, doch door de Volksraad werd dien
aangaande geen verder besluit genomen.
1k heb dc eer te zijn,
Uw dien:stwillige flienaar,
Gus. R. HOFMEYR,
Kierk van de Vollcsraad.
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IJijia,i’e

a

I\.aapstacl,
i Mci,

19[J

i)cn \VciEcrw. Hcer,
Ds. P. (. .J.i\Jcirin~,
Ned. (;cref. Neck,
J>aari
\Vc~ccrw. Heer,
H et doct mu genoegeti u te kunnen meicien dat dc
kwcstie van COIICCSSiC spoor~veg rciskaartjes voor Gods—
dicn.stlccraars wecler door den Spoorweg Raad ovcrxvo—
gen werci en het werci toen besloten hun een concessic
van enkeic prijs voor dc dubbeic reis toe te staari wan—
neer zij in verband met bun piichtsbctrachting reizen.
Hoogachtcnd,
Dc Uwe,
j.

JJiyluge

\V.

S~~uan.

Ii.

1’ ci egram)
9

K a ap s ta ci
Maart, 19

1

Van Gcncraai Botha,
Aan Fecieraic Raaci, ISloemfontein.
9 Maart ow telegram ontvangcn.
1k vrces dat U
positic in vcrbanci met mijnrcguiatic w’et nict gocci ver—
staat
Rcgcring brengt niet nicuwe wctgeving in cinch
consolideert bcstaande .Als U zaak goed oncierzockt,
zult U zieri dat volgens voorsteilcn van cic rcgcering dc
positie in vcrband met Zondag werking op mijnen ~‘cci
zal verbctcrd worden en dat gcwcrkt ~vorcit in dc richting
om dat svsteem gcdccitehjk af te schaffen. Het is on—
rnogclijk om in ch~n jaar ‘systccm te cindigen waarop
inciustric meer ‘dan twintig jaar wcrd opgebouwci. Dit
zoo fataic gcvolgcn hcbbcn voor mijnindustric en gevol—
gchjk voor gchccic land zooals U zekcr zuit crkcnncn.
Met g’rootc spijt zic ik uw drcig’cmcnt om agitatic op
touw te zettcn. Dit is uw verantwoorclelijkheid en re—
gecring in dit nict te ‘belcttcn. 1k ~vil U echter crnstig~
waarschuwcn om zecr napwkeurig toch tc onderzoek’en
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en te verstaa,n. voordat U zulke stap neemt, die waar—
schijn]ijk ka.n leiden tot toestand die U allerrninst ver—
langt. Eerste gevolg ~van zulleagitatic zal zijn dat re
geering w’etsontwerp moet terug trekken en clan blijft
tegenwoordige wet van kracht die vooral op dit punt vcel
slechter is.

BIJLAGE HI.

OPENINGs REDE DOOR DE AFGETREDEN VOORZITTER.
\V~vr 1)1:

‘rc DOEN SErAtT ix B1~pR1ouuxG
i-ic~r VIo~LIi:s DAT ZIj Lij Dr.

KERK

110/1(77 dot gi~ /,eb/.” Open. 3

TOT

ii

Vele onclcr~verpen biecien zich nan 01) ccii oogenblik
als ciii.
Onder anclere zou de Ori~anische ~ereenii~in~
der Kerken behanclelcl kunnen ~vorden. Dc sprckcr zou
nan de verbeelcling den vrijen teugel kunnen iaten en
naar de psychoiogische oorzaken van dc mislukking van
de vereenigiflg onclerzoek cloen. Voorts zou hij kunnen
~raehten ant~voord te geven op dc vraag naar de heste
\vijze \vaarop de zaak in dc toekomst zou kunnen aange —
pakt worden.
Maar clii onderwerp wil ik thans nict
behandelen.
Van alle zaken, die mij bezig houden,
is er vooral één, die mijne gcdachten geciurig in heslag
houdt : die zaak is het verlies dat de Kerk gecluri~
lijdt.
Dc Kerk oefent in vele opzichten niet nicer den
i nvloed uit, dien zij in vroeger dagen uitoefencle. Vclcn
zijn er, die ecu tegenzin in de godsclicnstocteningen dcc
Kerk openbaren ; en bet schijnt alsof dc Kerk macbtc—
loos is bet k~vaad te keer te gaan. Zil sinai \vanhopcnd
ann te staren, maar ~vcet van geen raacl of plan hoc zij
bet anders maken kan.
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Toon ik hot oponsw-oord, bij gologonheid van do
iaatst gohoudenc vorgadoring van de \Trijstaatscho Synode
hiolci, was mijn ondor~verp, hoow-ol in anderon vorm, in
zako dezolfdo als thans. Op hot gevaar af, dat hot go—
zogd zal \vordon, dat ik mij bopaal bij slochts cone zaak,
kom ik toch ook nu ~veder do aandacht der Kerk vragen
bij do ovor\voging van doze ernstige aangolegenhoid. 1k
sta niot allecn als ik mij zoo lierhaald bij eon cling- bo—
pan]
Donkt aan Cato, die wat ook hot ondorworp onder
disoussio in den Romeinschon Senaat was, maar altijd
zijn avond oindigdo met zijn Coiiseo (ailhag/iiem esse
delei,dam.
Daar is eon kw-aad dat knaagt nan don
wortol van het levon cler Kerk.
Dat moot uitgerooid.
Zu] ion wij niot do aandacht wijdon, en ~veor ~vijdon nan
hot vonlios dat do Kork iijdt, totdat wij hot niot a]1oo~
good bcsoffon, maar ook totdat do godachto daaraan ons
zoo martolt, dat wij gedreven wordon tot hot gobod dat
Cod on~ boron moge ~vat wij doon mooton om claaraan
pork on paal to stoilen

‘t is trourig oman to clenkon dat do Kork van ja’ar
tot jaar void verliost ; on hot schijnt tint or voion zi jn
cue cut niot woten, of, ais zij het woton, dat hot hon
niot - mot bozorgdhoicl vorvult. - Js cut ook daaraan too to
sclirijvon dat men zoo uitsluitoncl donkt aan tic uitbroicling
van do workzaamhodon dor Kork, dat mon vorgoot dat
do Rock rnisschion in clezoifclc niato vorliost, als zij wint.
\Vol klaagt mon mot rodon dat do Kork in do Zonding—
zaak nog niot ont~vaakt is tot don glooiondon ijvor, dio
do groothoici van onzon p1 icht in clozo oischt maar tooli
is do goostdrift voor do uitbroiding \-an Gods Koninkrijk
vool grootor, clan hot bosof dat men houclon moot wat
mon hooft
Hoo voorkrachtig kiinkt hot goroop
Op
tot don strijdi togon do machton dor cluistornis claar—
buiton—~\VijcIt allo krachton ann do uitbroiding van
Godsrijk.’’ En hot is hooriijk zoo con your on ijvor in
do Rock to zion. \TooI is daar dat tot zoo con goostclrift
opivorki. in don aard van hot work ondor tie hoiclonon
Mon hooft gosprokon van hot roniantiseho van do Zonding.
I-Jet bokoort, niot waar, om ondor do Hoidonon zich nan
hot onontgonneno to wagon—om do oorsto to z~jn, om zijn
vaartuig op do onbokonclo zoo to stucco. Op a] iorbei go—

4S
bieci zullen ci altijcl geesten zijo, die den sprong in de

clu~sternis doen zuflen.
Zoo ook in bet Zendiogwerk.
I—let bevel klinkt door de ceuwen “Gaat in cle gebecle
w erelcl, preclikt bet Evangelic,” en honderden, ja duizen—
den, zijo gereeci om in onontdekte wilciernissen zich te
begeven en den sprong in bet onbekende te doen.
En clan heeft dc zending ook steeds bet aantrekke—
iijke ervan dat men geclurig hezig is met bet maken van
ceo begin. \Va t is er aanl okkel i iker clan orn cen nieuw
werk te beginnen. de blaclzijden van ceo pasverschcnen
bock open te snijden, een aanvang te maken met ceo
iiieu~ e studic.
Ens gedurig jets nicuws in de zending.
Elken clag gaat er ceo ancler deur open. Dc versehhcid
van bet ni eu~ve is steeds nan de Zendingzaak verbonclen.
Is bet wonder dat er gedunig stemmen zijn, die uitroepen
Zi e, bier ben ik zenci mij henen I
Voorts gaat men in dc Zencling aanval 1 enclerwijze te
iverk, en cut bezielt.
Wie die in den
oorlog
is geweest, weet niet wat inspiratie cnn ligt
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ceo positie van den vijanci te bestornien.
Dc sneiheid
van bet voortjagen, bet getrap van honderclcn paarclen—
hueven. bet aanmoecligend geroep van offieieren en ka—
maradei—wat beurt dat alles op
No dat bezielende
heeft men in dc Zencling.
1—let klinkt gedurig in her
oor : “Zegt den kinderen Israels dat zij voorttrekken.”
‘t is ceo inspiratie den aanval te doen.
“Vooruit Op—
waarts I Dc positie bestormcn
Floe anclers is bet yank gesteld met hen die aehtcr—
hi ijvcn orn bet gexvone iverk van dc Kerk tc cloen.
Is bet zich bezighouclen met bet ~ve1bekende het cloen
van bet oucic over en weer; bet liggen in de posi.tie
bet houclen van ivat men heeft
Mann waarom wijs ik 0~ cleze tegenstelling
is bet
urn de eeoc iverkzaambeid in bet Koninkrijk Gods ten
koste van die andere aftespelen.
flat zij verre
Geen
enkele woond zeg ik hier, clot zelfs den minstcn zweent
moet hebben van geringsehatting van ne groote Zencling—
zonk. Neen dat zich ivagen in bet onbekencle, dat oieuiv
begin telkens dat zoo bekoort, dc aanval, die zoo ~nspireerr
—dat alles stoat in verbanci met bet bevel van onzen
Koning : ‘‘Gnat been, predikt het Evangelic.’’ En voor
ons is bet plicbt en voorreeht, lust en leven oni bet be
vel te gehoorzamen. Van ganscher harte geven wij onz~s
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krachten, onze middelen onze gebeden aan dc Zencling—
zaak, en ~vij danken God, dat er gedurig zegen rust op
den strijd, die claar buiten de grenzen gestreden worcit.
Maar rust de zegen van God ook zoo kennel ijk op
bet \verk binnen de landpalen?
Is bet niet treurig er
aan te clenken dat men met neen moet ant~voorden. Van
voren wint men, van achteren verliest men.
Dc legers
veroveren elken dag nieu~v gronclgebieci daar buiten, maar
tie troepen, die de forten in bet vaderlanci verciedigen
moeten, capituleeren geclurig.
Dit is, hclaas in vroegerc dagen ook zoo geweest.
In de 7de en Sste eeu~vcn heeft dc Islam in Syrië, Pales—
tina, Egypte, Perzië en Noord—Afrika bet Christendom
vernietigd. En ook daar waar de overwinnaars het aan
dc Christenen toclieten in de veroverde landstreken bun
Fleer te belijden. daar was er zoo mm geestelijk leven,
dat zij s~een kracht badden Ivedlerstand te bieden aan de
verzoeking om tot bet Mohamedanisme overtegaan. Kan
iets meer smart aandoen dan de gedaichte dat bet cloocisube
ii cht van de halve maan eeuwen lang schijnt, waar we.I
cer bet Kruis omboog rees?
En wat in bet vericden plaats vond, gebeurt heclcn
~ten clage.
Gestadig verb est de Kerk ~eld.
Maar nu
iliet zooals in bet verleden door bet gcweld van bet
z~vaarcl en bet vuur
Met zijn anderc vijanden your ~vie
dc vlag nu gestreken \vordlt.
\Vaar ieden de Kerk in
onzcn nag ontrouw worden, daar geven zij zich gevangen
nan bet agnosticisme, bet materialismc, aan dc algemeene~
unversehilligheid van den tijclgeest. Een census te Liver
pool gebouclcn, beeft getooncl dat het getal Kerkgangers
in die stad afgenomen is. Dit heeft groote opscbuclchng
te weeg gebracbt in kerkelijke kringen, en dc godscliens—
zige bladen hebben hlaclzijden bij honclercitallen claarovcr
gescbreven.
Maar geen census was noodig om aan te
toonen, dat er in dc landen van Europa uit al ic klassen
van bet samenleven groote getallen waren, die niet mcer
1cr kerkc gingen. ‘t Is reeds lang bekenci dat dc arbei—
dencle kiassen voor cen groot dee] geen gebruik meer ma—
ken van de openbare eeredicnsten, dat bet een uitzon—
dering is als ecu booggeplaatste staatsambtenaar, of ecu
geleerde—tenzij bij tbeoloog is—tot ecn kerk behoort.
En dit laatsc geldt ook in ons land.
1—Jet beiclendont
wordt onder onbescbaafden door bet Christendom over—
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wonnen
in beschaafcle kringen drijft bet heiclenclom
bet Christendom uit.
Denkt er aan hoe treurig bet in ons eigen land ge—
steld is~.
Er zijn velen, die dc Kerk scbijnbaar niet
meer noodig hebben. Des Zonclags ligt men tot laat in
bed. Als men eindeiijk geeuwencle wakker wordt. grijpt
men naar bet clagblacl .Als men ten iaatste gekleed
is en cen bock begint te lezen, dan is bet zeker dat bet
geen godsclienstige is.
Men heeft geen behoefte meer
aan de Kerk.
En deze onverschil ligen, deze ontrouwën—dcnkt claar—
aan —zijn rnenschen, die bet bondzegel des Heiligen
Doops op bet voorhoofd bebben ontvangen. die aJs knaap
en meisje in de Zondagscholcn zijn geweest, die als
jongeling en jongedochter dc catcchisatiën hebben hij—
gewoond
\Vaar zijn ta] van ooze jongelieden. tal van ooze man—
nen en vrouwen, die in de Kerk geboren en gedoopt zijn~
Zij leven buiten de Kerk. Zij hebben den Bijbci opge—
geven. Zij bidden niet meer. De Kerk heeft hen ver—
loren. Gaat dit u niet aan, 0 Kerke Christi?
Martelt
u de gedachte niet als gij daaraan denkt?
_I1.

—

\\TAT STAAT ER VOOR ONS ER

‘DoER?

1s bet ant~voord niet dat ~vij bidden moeten en wer—
ken?
Op bet werken let ik bet eerst. En waar ik dit
doe, spreek ik all ereerst op bet lichaam dat \verken moet
1k bedoel door dat lichaam den Kerkeraad.
Spreek ik alzoo van den Kerkeraad, clan clenk ik in
eens aan wat de Kerkeraad doen kan, en—ann hue weinig
de Kerkeraad inclerclaad uitvoert. Het is niet aan den
geest des tijcls uitsiuitelijk te \vijten, dat vel en van de
Kerk afval]ig worden
bet is ook daaraan tc wijten,
dat bet bestuur van dc Kerk niet aPes doet ~vat zijn band
vindt orn te doen om den afval te voorkomen.
Al te
dikwijls beteekent dc Kerkeraacl zeer weinig, als bet er op
de geestelijke aangelegenheclen van de gemeente ann—
kornt. \Vant waartoe bestaat in den regel ccii ge\vonc
Kerkeraad?
iIij bestaat om de stolPfeiijke belangen der
gemeente te besturen.
In zijnc vergaderingen wordemi
de finantiën besproken en daarover besloten.
Voorts
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konwn tor sprake ne lnerl~lijko goecleron en gebouivon
on zoer loffel ijk hebben do Korkeraden door do lengte on
broeclto van OflS land zich van doze zaak—inzonderheid
i~et bouiven van kerken—geciragen. Dan ~vorc1on do ge
vail en van porso1~en onderzocht, die ui t do armbeurs
mooten goholpon ivorden, en cut alloon in zoo vor als hot
hunno stol~elijke ondersteuning aangaat.
Do oplossing
van do kivestie van do armoedo—daarover clilibereert do
Korkoraad niet.
1k spreek van don Kerkeraacl, zooa Is
iiij in den regol bestaat ik spreok niet van dc uitzonde—
ringen, die eon bijzencler zaak van do Zending hebben
omaakt. of die zich boijveren in het stichten van woes—
huizon .
In den regel is do Korkeraacl eon bostuur, dat
zich alleen met do stoffeiijke bolangen der gemoente be—
mool t.
No zeg ik, dat, ivat betreft den onbovredigonden toostand der Kerk, en bij name van do zaak die wij thans
ovorwogen—het verlies, namelijk, dat do Kerk lijdt,—clat
bet do dure plicht is van den Ko~rkoraad om optetredlen.
i-i ij moot do zaak ondorzoekefn.
Hij moot zien welko
1jlanne~ uitgodacht, en welke methoclen aan do hand
genomen moeten worden om hot kwade to keor to gaan.
Do Kerkeraacl hoeft dat niet geclaan en hot govolg
is geweest dat er andere licharnen zijn, die intraden om
bet work, dat ~‘oor do hand ongedaan lag, to cloen. Waar—
aan is het to danken, dat or vorschillonde vereenigingon
zijn in do gemoenten? Zij zijn iii et in hot leven geroepen
door do Kork. Zij zijn geen gecommittoerden, die hot
work doen dat aan hen door den Kerkeraad is toevor—
trouivd.
Neon, zij staan buiten Kerkeraad, on, boo—
weT zij niet aan den Kerkeraad vijandig zijn, zijn zij toch
niet werkzaamheden die van don Korkeraad
uitgaan.
\Vaarom zijn zij daar? Mon zoo kunnen antivoorden, dat
hot is. omdat do monsdh vorzot is op nieuwigheclen. on.
maar altijdl jets buiten den rogel wil doon, dat zulke
vorsohijnselon or zijn.
Laat ons dit tot op zekero hoogte toegeven dan
blijft bet toch waar dat do voreolligingen zich bozighoudlen
met work dat cbs Kerkeraads is, on, holaas work dat door
den Kerkeraad niet gedaan ivordt. Kivalijk k~in men foot
vinden met deze voroenigingen als haar bostaan in i ole
gevailen vorklaardl idan ivordeii door hare begeerto om
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werk to cloen, dat door den Kerkeraacl achterwe~e is
ge Ia ten
flat ne Kerknraad zijn plicht doe.. flat de nuder—
lingen samenkomen en den geestelijken nooci der ge—
rneente bespreken—~--de Zendingszaak, den afkeer van leden
van de ppenbare eerecliensten, bet fed dat de kinderen
en de jongelieden al mincler kerksch \vorden.
En ne
diakenen, dat zij niet alleen vragen of cleze en die per~
soon ~én pond of twee pond per maand uit dc kerkekas
moct Orttvangen maar ook de grootere vraag, hoe zulke
personen onder den invloed van ne Kerk tot een beteren
toestand. kunnen gebo]pen worden,
Dc arbeid aan de
gemeente is de taak van dc Kerk. Het is niet genoeg
dat Zendingbond en Christeiijke jongelieden en Stre—
versvereeniging-en op vrienclschappeiijken voet staan met
den Kerkeraacl—zij behooren er van wege den Kerkeraad
te zijn.
Laat mij toch zeggen, dat ik geen woord spreek
tegen de ijverige broeders en zusters, die in hunne ver—
cenigingen jets trachtcn te doen om bet geestclijke leven
der gemeente aan te wakkcren en in ‘t leven te behou—
den. Maar de toestanci is ongezond. Zij cloen wat des
Kcrkcraads is.
Op den duur zal bet niet goed gaan.
Er zal zijn verbrokkeling van krachten.
\Vedcrzijclsch
wantrou~ven zal in bet ieven gcroepcn worcien.
Ver—
dccldbeicl zal In de gemeente komen.
Het zal b]ijken,
dat de meening van sommigen dat er scheuringen zullen
zijn, niet uit de iucht is gegrepen.
Dc Kerkeraad doe zijn plicht. Dc Kerkeraad zorge
voor de tijcleiijke, verstandelijke, zedeiijkc, gcestelijke
bc’langen der gemeente .
Enwaar hij zeif alles niet
uitvocren kan, daar gebruike hij de krachten in de ge—
rncente—~jongeIieden--—-mannen vrouwen in bonden saam
vcreenigd—maar dan zij al]cs onder zijn bestuur. Zoo
za~ het zijn, dat de Kerkeraad ertoe komt om dc grootn
problernen van de Kerk aan te pakken, en zoo za~ dc zaak
van bet verlies van de Kerk iets zijn. dat bijzonder onder
nogen gezien wordt.
Maar de Kerkeraad houdt zich met cleze dingen
bezig, zoo boor ik tegenwerpen. Er wordt, zoo zegt gij,
op bet kerkgaan en het geestelijk ieven van ne gemeente
gelet. Dc Kerkeraad doet huisbezoek, en in dat huisbe—
zoek wordt op aPes ge~ct dat bier te sprake is.
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Dit brengt mij or toe om moor bopaald op hot
huisbezoek to letton ats bet grootste middel naast do
prodiking dos Woords, ondor do workzaamhedon in do
gemeonte, dat berokond is hot kwade, dat wij hior be
sprokon, togon to gaan.
Hot huisbozook is hot moeilijksto work van Ioeraar
en oudorling, en hot schijnt alsof hot ‘t work is, waarvan
hot minsto van alto worfrnamhcden goodo vrucht afgo
worpen wordt. Hoo dikwijls wordt vorsiag godaan in
den Ring dat do geheolo gomoento in hot afgoloopon
jaar nict bozocht is gowordon. Dit doot do vraag ontstaan
of do Kork bohoorlijk met dit Charisma aan han. toovor
trouwd, wookort.
Nu zoggon wij, dat. o.i., hot husbezook en van do
grootsto middelon is om voor do Kork to bowaron wat
drcigt vorloron to gaan. Do belangstolling botoond in
hot bezook, hot hartolijko woord bij hot bezook gesproken
.-hot aanhooron van gonioodolijko bozwaren. do ernstige
waarschuwing war mon onvorschillig bogint to worden,
do hartolijko liofde alzoo aan don dag gologd—wio .kan
borekonon wat do invlood van dit allos zal zijn op do gemoonto on hoo hot bijdragon at om aan hot vorlios def
ICork pork on paal to stollon.
Mar wat sprook ik van onzo menscholijko pogingon.
Wij zullen or toch niot in slagon om hot kwaad to kooron,
als hot blijft bij monschlijko inspanning alloon. Laat
mij wijzon of hot hoogsto van altos: do onontboorlijkhoid.
van hot gobod.
Wij noemen dit hot laatsto, omdat wij ton slotte
tot hot hoogsto opklirnmon wildon. IVat wij ook denkon,
bopoinzãu, boramon. is ‘t vooraf noodig dat wij in gomoon
schap mot do kracht zullon komen, dio ons in stat zal
stollon uittovoeron wat wij uitdonken. Wijshoid hobbon
wij van noodo om to zion hoo hot vorlios van do Kork go
koord kan worden, on kracht om ons in staat to stollon bet
uitvooron: on wijshoid on kracht krijgon wij, lU. H., door
hot gobod I
Zoor trool wordt in onzo dagon op hot gobed gewozen.
Onzo oudo vador, Andrew Murray, hooft maar één woord~
dat hij tot do menschen-kindoron sprookt, flu dat hij op
don drompol stat van do andoro worold, en dat woord is
“Bidt”
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Onz’ machteioosheid zal niet verd~vijnen door krachts
Integendeel zal teleurstell ing op
teleur—
stelling ons dee] zijn . 1\loedeloosheid za] ov~rgaan in de
~evaar1ijke apathie, die geen kans meer ziet om jets vér—
der uit te richten
Dat za] het gevo]g zijn waar wij
niets anders doen, dan ons intespannen
Waar wij
le~ten op het verlies dat de Kerk lijdt, daar is er maar
t~én weg voor ons en da~t is om door het gebecl in. aanraking
~e komen met de uitnemendc grootheid van de kracht
God jegens ons die gelooven.
Broeders, laat ons bidden, bidden voora] in de oogen
blikken van onze grootste mistroostigheid—bidden voorai,
wanneer wij geen lust hebben tot bidden.
Het gebed
opent de sluizen. en dan stroomen er uit de eeu~vige were]c1
de krachten in . Niemand kan een profeet zijn om Gods
wit bekencl te maken, en Zijn woorcl te spreken, die
uiet staat voor het aangezicht des Heeren.
iflspanhllng.
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Ann den H. E. Scriba van den H. E. Rand der Kerken.
FJooi~ Lerw. Heer,
Namens tie Commissie over ‘t Vereenii.~ci Kerkl~]iid
hebbcn de ondeE4eteekenden dc eer mits clezen versiag te
doen van de werkzaamheden tier Commissie en van den
toestand der zaken in verband met t bind gedurende
het jaar R)12.
-,
l)aar dc Commissie oordeeit dat zij verantwoording
schuldig is ann de Svnoden der Gefedereerde Kcrken,
verzoekt zij dat cut versIng. na behandeling daarvan door
den Rand der Kerken, zal worden doorgezonden naar
de versehiliencie Synoden der gemeicle Kerken.
Met uitzondering van eenige ~veken in ‘t mid—
den van ‘t jaar 1911 is het biad sedert ‘t iaatstc versing
zonder hinder geregeld wekelijks nitgegeven. ( ;eduren’
de den bedoelden tijci leersebte er cene ~verkstaking under
tie letterzetters in dc Kaapstad, ten gevoige waarvan het
bind wel verseheen maar met weiniger hladzijden.
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2.
Soclort liot laatsto vorsiag is hct blad vorgroot
met vior blaclzijden, : oslaando dc Ieosstof thans 20 hiacl—
zijdon, ~n is flot getal intockcnaren vormoordorci van 5.900
tot ~,o(19.
Van dozen 1)ehooren 3843 tot do Kaapscho,
1 5~2 tot do
lransvaalscho, 1522 tot do Vrijstaat scho. en
130 tot do Natal scho Kork.
flat hot gotal ~ntockonarcn vool vermoorclord bohoort
to wordon, zal ~vel cladolijk worden erkond, ~ils men be—
donkt dat or in rio vier (Jofedoroordo Korken moor dan
230.000 lodon zijn.
In rio proportie van inteekonaren tot
‘t leciontal staan do drie grootere Korken meer of mm ge—
19k çd.w.z. omtrent den intoekcnaar voor elko 35 leclon 6
torwijl hot mot dc Natalschc Kerk vool gunstiger staat
(ci.~v.z. den inteekenaar voor olko iS loden~
in don Ring ~van do Kaapstad zijn or oonige gemoon—
ten waarin or maar ddn inteekenaar 01) rio ‘Korkbocle’’
is, terwiji door do vier Kerken vcrsprc’icl or moor clan
50 em000ten zijn met mincler dan 12 inteekonaron olk.
3. Uit ondorstaand finantiooi vorsiag zal hlijkon dat
hot bind nog steods betalonci is goweost. (10011 onkol ten
govolgo van rio aclvcrtontios, die daarin worcion opge—

11)011.

Ann inteekeningsgeldon word, i,rodlurondo 1912, L254d
ontvangon omtront £326 moor clan hot vorig jaar . en.
aan cirukkerskoston £3186 ).i.itbetaald (omtrent £200 meer
clan hot vorig ~Jaar. zooclat hot hiaci noochvenclig ondor
eon zw’aro schulci ‘t jaar ten nincle zou gobracht 1)01)1)011.
was hot niot ‘dat or nicer dan £1400 nan advortontios ont’—
vangon \verdl.
4. Aan onbetaalclo inteokeningsgelclen is claai’ oni—
tront Li I~3 uitstaancle, waarvan £838 vor ‘t jaar 191 2
\an dit iaatste zal ~vo1 nog eon good dod inkomen.
~.
\a ii do golden oorsprookolijk door do verschil—
londo Gefederoerclo Kerkon th do kas van hot bInd go—
stort, 7ijfl, volgons besluit cbs Raads, t~vco-~derc1en to—
rug botaalcl, latencle rio soin van £333. 6. 8. nog in han—
den van do Commissie.
1)0 Commissie oorcleelt hot wonschelijk cmi voor—
oerst cut geld ten behoove van ‘t blaci gelaten worclt.
6. Ann ‘t einde van 1912 is l)s .3. cm Plossis ~ils
Reciactour afgetreclon ton oincle zich ann Iverk to wijdon
in verband mot do Zencling in Afrika.
In zijno plants
heeft do Coinmissio, na to vorgoofs twee anclere leoraron

•
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te hebben gevraagd, Vs. Geo. S. Mãlan, B.A. aangesteld,
die met tact en bekwaamheid zijn werk vcrricbt.
7. Wegens \rerhuizing heft Mnr. G. M. Hofmeyr
macten bedanken als lid der Commissie. Zijn secundus,
Mnr. J. H. Conradie, is eveneens naar ee&afgeiegen streèk
vertrokken en kan moeilijk de vergaderingen bijwonen.
In plaats van Ds. J. D. Kestell. verneemt de Commissie
is l)s. P. 5. van Hecrcie.n door de Vrijstaatsche Synode.
aangesteld tot lid 4cr Commissie. Dit alles doet de vraag
ontstaan door welk Iichaam de leden der Commissie moeten worden aangevuld. Het is wenschelijk dat duidelijker
en uitgebreider reglement worde opgetrokken ter be
sticring van do Commissie.
8. Dc Commissie heeft bij de Synodale Commissie
van de Kaapsche Kerk ten behoove van den redacteur aan
zock gedaan om deelname aan het Predikatiten Pensioen
fonds.
9. Do gcldelijke bockon van den redacteur zijn be
hoorlijk geauditeerd tot 31 December 1912. Do staat van
inkomsten en uitgaven voor ‘t jaar is als volgt :—
ONTVANOSTEN.

Ann Saldo op i Jan., 1912
Subscriptiegeldcn
Advertenties ‘eigcnc)
Advertenties (C. N. Agency;
Renten (per Kerkekantoor:
Diverse inkomsten

17

4

2546 3 8
64 5 7
1409 1 8

•

19 13
21 14

‘,,

£4o61

16

4

5
o

UITOSEN.

Per l)iversen. (maandelijks)
Diversen ‘andere,
Reiskosten Commissieleden
Salarissen Redacteur
Assistente
Andere huip
Kantoorhuur
Kleine drukkers-rekeningen
Drukken en verzenden van bet blad
Batig saldo 31-12-12

3513
15 3
2 18
511 13
90 0
—

7
7
6

4
0

18 o o
67 2 6
13 i6 0
3186 8 ii
120 19 7
£4061

i6

0
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10. Dc staat van
1912, was als volgt—

-

baten eW lasten op 3! December,

JIATEN.

Inteekeningsgeldeq achtèrstaliig
op 31 December, 1912
£1173 8
Ilin commissie hicrop betaalbaar
aaq agenten tegen ‘Io~b
117 6

:

Bij Zaakgelastigdc Ned. Ger.
Ocr. Kerk bclcgd
Miii voorgeschoten door Gefede
reerdeKerken

~oo

0

ii
10

io;6

2

1

6613

4

10613

4

19 13

4

0

333 6 8

.Advertentiegelden verschuldigd
doorC.N.Agency
Rcnten betaalbaar door Kerk
kantoor

.

£1249

2

I

ig
3

I
0

2

1

LASTEN

Dnukkersrekenung verschuldigd
Balans van Baten ~oven Lasten

£259 19
.

I

259

989
£1249

ii. Het is nauwelijks %,odig daarop te wijzcn. dat
van deze som ~g8g), welkc als voordeelig balans hicr
boven wordt aangcgeven, ccii groot del geen waarck’
beeft, zijnde onbetaalde inteekeningsgelden. Met betrek
king tot deze onbctaalde subscriptiegelden heeft de Corn
inissie over cenige van de voorste gemeenten in Train
vaal het meest te kiagen.
12. Be Commissie vcrtrouwt, dat de vcrschillende
Synoden ‘misschien daartoc door den Raad 4cr Kerken
voorgelichn zoodanigc beshuiten nemen zullen. dat de
•gcmcentelcdcn allerwege geleid zuflen worden om grootere
belangstdlling in het officieel organ der Kerken te toonen,
nicer inteekenaren daarvoor te venverven, en alzoo me

te werken 001 bet blaci die plaats in ons kerkel ijk leven
te bezorgen. welke daaraan toekomt.
\Vij hebben de eer ons te noemen,
Uw FloogEcrw’s. dienstw. dicnaars en broeclers.

J• I.

i\I~RAiS, Voorzitter.
b MEIRIXU, Here-Seer.

P. C.
Paarl,

27

Feb.

1913.

BIJLAGE V.

VERSLAG DER COMMISSIE
aangesteld door den Raacl der N. G. Kerken om over
dc oprichtmg van één of meer gerneensehappelike
kerkclijke
NO1U~IAALSCHOLEN
verder te rapporteeren.
Den Hoogeerw. Voorzitter van den Raad dcl
Ceref. Kerken.

~ed.

H oocEER~V. H ERR,
Blilkens bet voorstel op 8 Maart, 19 11 te Bloem—
fontein aangenomen, heeft de Raad der Kerken besioten
oiri aan de verschillencle Svnoden aan te bevelen
a) dat aangezien er eene dringende behoefte bestaat
aan onderwijzers die 01) onzc publieke scholen on—
derwijs kunnen geven in Christelijk nationalen geest,
er (‘Cli 0/ maer LNmeell c:ha ,h/~e1/)/,’e X’eIkeii)he :‘Vor—
iiiaalsc/ioleii opgericht behooren te worden;
b~ dat zoodanige mrichtingen gesticht behooren te
worden op plaatsen die als be7aiigri~ke o/roediiigs
:en/ia aangemerkt kunnen worden en die tevens
aan de Kerk cle gelegenheid zullen bieden oni hare
n/eden Ie verwer/wlijkeii met betrekking tot
de
godsdienstige vorming ncr k~veeke1ingen. bet onder—
wijs in vakken waarbij de Kerk als godsdienstig
~ichaam meer bijzonder belang heeft, en het onder—
wijs in en door middel der Hollandsche taal
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dat ne /Ies/(mm/e iOrPfllllSe//oot der 7i~m,~sehe Jnerk,
indien zij door verp1aatsin~ als anderszins meer
gesebikt gemaakt kari ivorden voor bet doe dat
de 1’~erk heoo~t, een geieensehappel ijk (ipleiclin~4s
instituut der Cefedereerde Kerken zal zijn.
Aan inc Commissie is clan verder opdracht gegeven
om gedurencle bet reees naa r de iii7c’oeu/.aar/n’id cnn
c/eze niniiihec’eiiiç’eii onclerzoek te cloen, voorai met bet
oog op de keuze van geschikte centra en den finantieelen
steuu die van re~eerings— en van kerk\veL~e ver~vaeht
kan ivorden, en om verciere aanbevelingen te cloen met
betrekking tot bet bestuur der inricbtingen en anclere
b ij zon de rhed en.
Lee Cornmissie heeft allereerst te rapportcereH dat
zij in de vervulling van hare tank zeer aec/remc/ ~‘e—
n’ordei, is door ne onzekerheid die er op bet gebied
van bet onderivijs in bet algemeen en nicer hi jzonder
op bet gehied van dc opleicling van onderwijzers beersclit
\oor geruiinen tijd hleef bet onbeslist of dc opleicling
van onderivijzers oncler bet beheer stood van den Mi
nister van Onderwijs of van de 1~rovinciale ()nderwijs—
departementen, en wist de Commissie dos niet tot wien
zij zich ~venden moest. Toen het ten slotte uitgemaakt
werd dat en de Minister en ieder Provinciaal Onderivijs
departement afzonderiijk ‘n aan~dee1 in de opiciding heb—
ben ~ou, stond u~ve Conimissie ~veer voor de moeilijkbeid
van over dezelfde zaalc met niet mincler clan vijf yen—
schillende authoriteiten te rnoetcn onderhandelen. flier—
bij moet nog gevoegd worden bet feit dat reeds vdór
de aanstelling der Commissie, de Regeering haar voor—
nemen te kennen gaf om eene iuilloiwle doeeerem/e ( iii—
c’ersileit te stichtcn.
Daar de zetel der voorgestelde
Universiteit voor de stichting eener Kerkelijke norman!—
school stellig door dc Commissie in aanmerking ge—
nomen moest worden, en daar zoodanige Universitejt in
ieder geval invloed behhen moest op de toekomst van
andere opvoedings ecntra die ook in aanmerking konclen
komen, was bet wenschel ijk om tot gcen iinaa I besluit
te komen alvorens er bier omtrent meer zekerbeid was.
fleze zekerheid ]aat ook vandaag nog 0~ zich wachtcn. In—
zusscben is bet werk der Commissie 00k nog hierdoor
verder bemoeilijlnt dat dc Minister van Onderwijs bet
voornemen te kennen gegeven heeft oni op het eeiii≤,’
e
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n/n ‘oedings

ceo/ru in van be/ee/iems dat nog 11 jet cloo r
een op1e~d~ngs instituut bezet was, narn. Stel Ienhosch,
in de naaste toekomst een regeeringsinrichting te stich—
ten. Dc kansen voor de Kerk om op ‘n geschikt iniddel—
punt ‘n kerkelijkc Norrnaalschool met staatstoelage op
te richten zijn hierdoor veel verminderd ge~vorden
[Vat de mogeiijkheid belie/f van s/ca/sloe/a gen aan
een of meer 0~ te richten kerkeiijke Normaalscholen
spijt bet owe Commissie dat zij om bovengenoemdc re—
denen niet over officieele gegevens beschikken kan. Vol—
gens informatie op informeele wijze ingewonnen meent
zij echter grond genoeg te hebben om te gelooven dat
yr op zoodanigen steun niet gehoopt kan worcien. Staats—
toelagen voor kerkelijke inrichtingen zijn in .c/rijd ned
hel oieseclar,sc/z hegiiisel dat ten grondsiag iigt van ons
ondcrwijsstelsel.
Dc toelagen voor bet bestaande op—
leidings instituut van de Kerk zijn vcrkregen ge~vordcn
tinder buitenge~vone omstandigheden, worden toegekenci
aileen onder voorwaarden door de regeering geste~d,
en kunnen niet ais ‘n precedens beschou~vd worden die
in de toekomst nagevolgd zal worden.
Uwe Cornrnissie had verder rekening te houclen met
bet feit dat sedert hare benoeming en vooral seclert
de Raad in I 9 10 bet eerst de \venschelijkheidl van kerke—
lijke normaalscholen in overweging nam, één van de
vc~ornaamsle redenen len gunsle van hijzondere kerke—
lijke ins/die/en weggevalfen is.
Het is die wclke be—
trekking heeft op de rechten van de officieele taal der
Kerk. Zooals flog ten overvloede bleek nit hct rapport
aan de laatste vergadering voorgelegd, werci de Hol
landsche taal in de mceste opleidingsscbolen beslist ver
waarloosd, slechts in weinige gevallen nerd cr door
docenten bij het onderwijs van die taal als medium ge—
bruik gernaakt en in bijna geen enkel geval werd er
behoorlijke voorziening gemaakt voor dc opleiding van
.onderwijzers om door middel van die taal later in de
scholcn onder~vijs te geven.
Deze toestand is mi in
beginsel veranderd.
He drie voornaamste Provineieen
hebben eene \vet aangenomefi waarbij het beginsel van
taalgeiijkheid in de Grondwet neergelegd, van toepassing
gemaakt wordt op bet Lager Onderwijs.
In overeen
stemming hiermede is dan nu ook door de Provinciale
Administraties de plicht erkend om behoorlijke voor—

zknitic~ Ic maken vor de opleidinci van onclerwijzers clic’
in staat zullen zijn o~ de nieu~ve ondcr~vijs ordoiuiantie
nit te voeren.
Dc hcrvorming van bestaande nor naa 1senolen met het oog op den meuwen toestancl, zoo~vel
ais de stiehting van nieuwe inrichtingen om in de be—
staande ciringende behoefte te voorzien, kan clan ook
spoeclig verwacht worden en is clan ook reeds gedeet—
telijk aangekondigd.
Al de omstandighcden zooa]s hierboven uiteenge
zet in aanmcrking nemende. kon u~ve Commissie’ clan ook
niet gereed zijn om thans aan den Raad voor te ieggen
eenige, in bijzonderheden uitgewerkte schema van ge—
meenschappe]ijke kerkelijke normaalscholen.
Integen—
dccl, op hare vergadering in December, 19 I i gehouden
is zij algemeen tot de overtuiging gekomen dci
de
Keik hear doe! veal bet~r rou hiiiineii herelkee, iiidieii
zij he! idea van eic~ene opieidingssahoien gefleel i/el
varen en iii de /laais daarvait ~nc’1oed o~ de z’ormiiig vaii
oiulerwijzers ~oc1ii Ia verkiijgen o/’ de wijze zooal.c iii
de volgeiide paic gre/all mieengezei a’ordi.
a) Zoover het moge 3k is behoort er in verband niet

ieder staats opleidingsinstituut waar er ‘fl genoeg—
zaam getal kweekeiingen is tot onze Kerk behooren—
de. eeii Ia lulls geopend te ~vorden onder he! nit
sun lend toezich! van onze Keik
Met den gewonen
steun bij wijze van leeningen en toelagen die van
regeeringswege verwacbt kan worden en met den bij—
zonderen steun der Kerk konden kweekelingen dan
tegen zeer verminderde prijzen in zulke kcrkelijke
~nrichtingen opgenomen worden en onder Christe—
I ijke invloeden worden gebracht.
h) Zoover het mogciijk en wenschelijk voorkornt, be—
hoort de Kerk dan verder in verbancl met iecler
staats opleidingsschool een docen! aan te stellep
011(1 Ci herkelljk bench! staande en desnoods door
d~ Kerk a]lcen te worden gesaiarieerd.
Deze zal
dan ondcrwijs moeten geven in dc Bijbelsche ge—
schiedenis, de Kerkgeschiedenis en de leer onzer
Kerk en verder de kweekelingen praktisch nioeten
opleiden urn zelve op aantrekkelijke en inspireerende
wijze onderwijs in deze vakken te geven.
Het
onderwijs in de bloot
seculaire
vakken
zal
dan alzoo overgelaten worden aan den staat terwijl
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de Kerk in hare ei~ene hanclen houden zal bet
onder~vijs in die vakken waarbij zij mecr bepaald
beiang heeft.
flocenten die van l\crk\vege alzoo aangesteid zijn,
behooren dan door de Regeering o//ideel ei,ieiid
te worden, gerekend te worcien tot dc staf van
zoodanige inrichting te behoorcn en als zoodanig
recht te hebben 013 bet ç’ehil/ik dc~ï kl~’is—kaiiiers en
op eene be/ioorlijke placits voor Iiuiine oiideiweI/~en
ok de srllahus.

d)

Dc Kerk behoort clan ieder jaar exaiiiens (7/ t~
nemeic in die vakken door hare eigene docenten on
clerwezen, en diplomas nit te reiken, die ais aan—
beveling kunnen dienen bij dc aansteliing van on—
cIer~vijzers in de publieke scholen.
Uwe Comrnissie heeft vrijmoedigheid om cut schema
bij den Hoogeerw. Raad aan te bevelen vooral orn dirie
redenen
Ten eerste omdat zi] meent dat onder cut schema dc’
med ewerking ran die deelen der Ge/edereerde Ker—
ken Icet best uerzekerd kan worden.
Dc stichting
van één of zelfs twee gemeenschappelijke kerkelijke
normaalscholen moet met het oog op de groole
uitgestrektheid van bet land noodwendig ceo mm
of meer plaatseiijk karakter dragen . Daardoor zal
de belangsteiling en dc noodige onclersteuning van
andere deelen die minder gebaat ~vorclen, verbeurcl
~vorden. Onder bet schema dat nu aanbevolen xvordt
zal iecler dcci zijn recht kunnen verkrijgen. Indien
de Gefedereerde Kerken als ‘n geheel de regeering
bewegen kunnen om het beginsel bier necrgelc~d
te aanvaarden, kan de praktische uitvoering claar—
van zelfs geheel overgelaten worden aan plaatselijke
bestuurslichamen zooals de afzonderlijke Synoden
en de Ringen of zelfs individucele Kerkeraden.
Ten tweede omclat zij grond heeft om te meenen dat de
I?egeeuiig n/el ongenegen zal zijn om di/sehei,ia
Ic aanz’aardeu en langs clezen ~veg met de Kerk
samen te wcrkcn.
Immers in cen groot dccl van
bet land beveelt de Regeering bet geven van gods
dienstonclerwijs op ne scholen aan en ruimt daarvoor
eene plaats in 01) de syllabus. In twee Provincicën
maakt zij bet geven van godsclienst onder~vijs zelfs
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r’ei/ilie/,/end,

En toch rnaakt zij zelve gee/id v’oor—
van enkele Normaal—
scholen voor dv gocisdienstige en professioneele vor—
ming van onderivijzers om in cut belangrijk yak
onderwijs te geven.
Zij zal zelfs de cerste zijn
om lice oiibevoegdhe/d daartoe te erkennen. Oncler
deze omstandigheden za] zij wcHicht gaarne gebruik
willen makcn van vie diensten cler Kerk.
Dit
kan zij in dit geva] des te
gemakkelijker
doen omdat onder bet voorgesteicle schema zij haar
opvc’c/ar,sch beg/nsa! li/el /11 ‘/ iii/iis/ he/we/I Ia
7’eiIoocheilen gel ijk zij dat cloen moet bij dc on—
clersteuning van kerkelijke normaa]scho]en.
Im—
mers geene bijzondere toe~agen ~vorden van haar
geeischt en dc faciliteiten aan ~én Kerkgenootschap
gegeven, kunnen door haar op cleze]fcle wijze toe—
gestaan ~vorclen aan ieder ancler die claarom vraagt,
aanspraak daarop heeft en gereed is om clezelfde
diensten aan den Staat te bewijzen.
Teit deide, omdat oncler cut schema clv Kerk haar var—
iiiaiale Inv’ioed o~ een veel grooler ge/al /ic&’eeke—
lip gei, kan laten gelcien dan oncler eenig ander.
Met één of zcifs mccc kerkelijke normaalscholen
kan dc Kerk slechts ecu betrekke] ijk klein dccl dec
toekomstige onderwijzers onder haar invloed bren—
gen en kan zij daarom haar icleaal met betrekking
tot de Christelijk—nationale opvoeding van het yolk
slechts zeer gec[eeltelijk ver~verkclijken. Duizend~’n
van hare eigene kinderen zul len gevormcl \vorden
geheel buiten baar clirekten invlocd.
Oncler het
voorgestelde schema za] zij met bctrekkeii jk ge—
ringe kosten in staat gestelci zijn om verreweg bet
grootstc gedeelte van hare onclerwijzers zelve te
‘vormen in die opzichtcn die zij van dv grootste
beteekenis achg en za I zi j kunnen verkrijgen cliv
geclsclienstige en zedelijke invloecl op het oncIerw~j5_
cliv zij in bet belang van bet vol k voor noocizakel ijk
boudi en ~vaarop zij aanspraak heeft.
\‘ertrouwencle hiermede naar het bcste van ons ver—
mm~cn aan ooze opdracht voidaan te hebben, noemen wi~
ons met verschul cIigdlen cer bieci.
l~we cl.~v. dienaren,
D. S. 13or1-IA,
\Toorzitter
j. P. VAN IIEERDEN.
A. J. Louw.
I). F .MAI,AN,
Scriba.
zieiiing behalve in bet geval
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BIJLAGE VI.
RAPPORT
1)1:11 COMMISSII:
BEN OEMD
1)00k DEN
RAM)
DEE
~SF:1). GERRy. KRRKEN OM REX F1ANDBOEK OVER TIE
Is..ERK(;F:scHI1:l)ENIs ~1E LA’rl:N UITGEVI:x

H OOL~ Ii.erw. \oOrzitter,
Uwe Comnussie ~verd op den 8 Maart 191 I door de
vergadering van den Raad cler Ned. Geref. Kerken be.—
noemd orn een Handboek voor ne Kerkgeschieclenis ten
gebruike bij de Catechisaties te laten uitgeven, en wel.
indien mogelijk. door cle I3ijbel— en Bid \creeniging.
Uwe Commissie heeft de eer te rapporteerc’n :—
Dat dc I—IoogLerw. Fleer, Prof. J. 1. Marais, D.[).
ondernomen heeft om “Dc Geschieclenis der Christelijke
J’~erk voor 1-luisgezinnen en Scholén door Christiaan
welke in 1863 door de Zuici Afrikaansche I3oek \‘erecni—
Uiti4cgcvcl) nerd. met cenige verancterinl4en, verkortingen,
vercluidclijkingen. en bijvoegingen. naar de behoeften des
tijds voor dc pers gcreecl te niaken. Hij ml in dc levens—
schets van Calvijn welke nan het cincle van het boekje
voorkomt eeflige wijzigingen aanbrengen en hij bet boekje
vocgen dc l3elijdcnisschriften onzcr Kerk met cen korte
beschrijving van het ontstaan dier helijclemsschrift en.
2. Dat de Bijbel— en I3icl Vereeniging op verzoek
uwer Commissie beslot en heeft (lit Hancibock door Prof.
Marais te worden gerecci ‘gemaakt. te laten drukken, en
ann bet. einde van (lit jaar tegen is. stuk te verspreden.
3. Uwe Commissie legt ter inzagc van leden deze
vergadering ter tafel drie klcine handleidingen your Rerk—
geschieclenis door Professor Marais, aanbevolen en ver—
krijgba:ar in H olland. Zij is bereici, om inclicn deze yen—
~adcring Let wil, cen of meer boekverkoopers. te vcr—
zoekcn ceo hccveellicid er van te ontbicclen en ten yen—
koop ann te bicdcn. Deze hancileidingen zijn rcspeeticvc—
Iijk door :—
T. Stigter V.D.M.
Dr,A. van cler Flier, G. J. Zn,
en F. van Koov, uitgegeven.
4. Daar (IC behoefte nan eene geschicdenis van onze
Kerk grout is. en uwe Commissie vernomen hccft dat
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do HoogEcnv. Professor Mantis met hot schrijven van
sulk cone geschiedenis bezig is, waarvan eon tijd geleden
cent in~ ~Ons Land” en daarna in hot “Geroformeerd
Maandblad” gedcelten vcrschenen z~jn, zoo geeft zij aan
do hand dat doze vergadoring den geachton Professor
verzoeke door middel van do Bijbel- dn Bid Voreeniging
die goschicdenis als haar bock voor hot jaar 1915 flit to
gcvon.
Wij noemen ons met verschuldigde hoogichting van
do HbogEorw. Vorgaderiñg,
Do Dw. Dienaren,
P. G. 3. MEIRING.
D. S. Bo’rHA.

Pietormaritzburg.

8 Maart,

1913.

BIJLAGE VII.
COIIMISSIE OM TE RAPP0RmEnK OVER
1.1KG VAN DE Kosnic VAN I)EK RAM)

1W
DICR

Urrurn
KERKEN.

1-IoouEvsw. BEER.

•Uwo Commissie heeft do ocr om na ernstige over
weging van at do foiten en bezwaron die in do HoogEerw.
Vergadoring voorgebracht zijn hot volgende to rap
porteeren:

a~ dat volgens do overeenkomst bij do oprichting van
dezen Raad tusschon do Kerken aangogaan (sic Han
detingen dor eersto vergadoring p. 46 punt 7) de
kosten verdeeld moeten worden onder tare hoofdon
namelijk die welke betrekking hebbon op do rois en. ver
:blijf koston dor afgovaardigdon naar do vergadoringen
des Raads en die welke vordor aan do vergadoringen
dos Raads of aan do uitvooring harer bestuiton door
zijne ambtenaren en cohimissien verbonden zijn.
b~ met bctrokking tot do kosten ondor hot oerste booEd
begrepen nametijk do rois-on verblijfkosten dcr af
gevaardigdon naar do vorgaderingen, wordt in do over
ecnkomst seer duidolijk noergelegd dat iedor Synodo
do kosten barer eigono vertegenwoordigors dragen sat.
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e) Met betrekking tot de kosten oncler het tweede hoofd
begrepen name] ijk die \velke verbonclen zijn aan de
vergacleringen a]s zooclanig en de uitvoering der be—
sluiten worcit in de overeenkomst eveneens duiclelijk
bepaa]cl dat zij door dc Kerken gedragen zul en \vorden
naar verhoucling van het geta] harer afgevaardigdeu
d

j.

I)aar eehter onzekerheid bij son~rnigen bestaat in—
hoeverre dc Raad maeht heeft om behalve die we]ke
aan zijne zittingen als zooclanig verbonden ziln nit—
gaven te cloen zoncler daartoe speciaal door de Synoden
geauthoriseerd te zijn, legge de Raacl voor eigeu leiding
en die cler quaestors der Synoden de volgende be—
ginse]en fleer.
Al]e uitgaven van den Raad of van zijne Commissiën,
samenhangen met de vervul ling zijner alç’eineenc
o/~/rachl 0111 over gemeenschappeiijke belangen dc Sy—
noclen te aciviseeren of die verbonden zijn aan de
cervoll ing eener spec/ale o/)c/iac//1. moeten beschou~vct
worcien als behoorlijk geauthoriseerci en kunnen op
aanvrage van den Scriba des Raads door de quaestors
uitbetaa~d worcien.
die

2. \Vaar het dc behartiging geKlt van algemeene be] angen
die niet in verband staan met zijne adviseerencle \verk—
zaamheid en die ook niet per bijzonder Svnodaal be—
sluit aan den Raad opgedragen zijn maar die toeh in
tie algerneene opdracht begrepen zijn,. daar make de
Raad altijd ceo duiclelijk onclerscheid tussehen die ge—
vai]en weike hij voor eigen behandeling of de behan—
cleling zijner Commissiën reserveeren wi] en die ~ve]kc
hi j opclragen wil aan Conf•erentieën van afgevaardig—
den niet noodzakelijk uit zijne leclen a]Ieen te bestaan.
In het eerste geval moeten de kosten dan gedragen
worden op dc wijze zooais hierboven bepaalcl. In het
tweede geva] zulien de afgevaardigden ter conferentie
u/l~le//ood/~/ worden in dc veronderste] ling dat hunne
reis— en verbl ijfkosten gedragen zu]len worcien door
hunne respectieve Kerken. Voor dc aanname van tie
uitnoodigmg en voor de kosten daaraan verbonden
zui]en zij dan zeiven verantw-oorclehjk gehoucien \vorden
bij hunne cigenc Kerkelijke authoriteiten.
Indien op
zoodanige Conferentie de Raad officieel vertegenwoor
digci wordt, zullen de kosten van deze afgevaardigdeir
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des Raads al een ~edekt ~vorclen zooals gesehiccit in
net geval van t4e\vone Cm~missiën
3. In geval FL cjuaestor bez~vaar niocht niaken tegen dc
nitbetaling van kosten vervoege hij zich zoncier ver—
wi~i met overlegging van al de nooclige stukken bij dc
Synodale Ccn~missie zijner Kerk aan ~veIker oorclcel
hij zich clan houden zal. behouclens bet einclbesluii. zij—
ncr Synode.
Dc Commni ssie beveel t ann dat cid reglement inch en
goedgekeurd onder~vorperi zai worden nan dc your—
loopige approbatic der Synoclale Commissieën en daar—
na nan de goeclkeiiring der Svnoclen.
PAUL NEL.
I-I. 1’. Sci-ioo~.
G. \V. B. v. i. L1xGJ~N.
D. F. MALAN, Scriba.

BIJLAGE VIII.
RAPP 0 Ri’
EAN nI~ Co~t~11ssiE AANI:sri:I.1J OM I-tEl’ kEG 1.EMENl’
vooi~ ni.~ Coi~i~iissn: vnN ‘i’OiZ1C’iiT’ OVER “I 1’~ERKI3LAi)
E BREIDEN.

Ann den H. E. Voorzitter
Van den Raacl fer Kerken,
HoogEerw. Fleer,
Uwe Commissie geeftaan dc hand dat bet Reglement
(Zie C edrukte Aanbevelingen t e Stellenbosch in L 909
geclaan, pag. 5) 1aIs volgt word e aangevulcl
‘lusschen Artikels 6 en 7 -worclen twee nieU~vC arti—
kels ingevoegcl van den volgenden inboud
a) Dat cleze Commissie jaarlijks een finantieel vcr—
slag aan den Scriba van den Rand de.r Kerken zal cloen
tockomen met genoegzame exemplaren urn naar dc Semi—
ba’s der verschihlende Synoden elk een toe tc zendcn. En
dat zij bij clke vergaclering des Raacls een rapport zal
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voorleggen over hare werkzaamhcden en over den toe—
stand~ van zaken in verband met ‘t blaci. Oo1~ van cut
rapport zullen yr genoegzame exemplaren zijn ter door—
zencling naar de Scribas cler Synoden.
b~ Dat cleze Commissie bij elke gewone vergaclering
des Raacls zal ~vorden benoemd. Tusschentijdsche vaca
turen worden door de Commissie zelve aangevuld.
\Vij hebben de eer ons te noemen
Uwe I)w. Dienaren,
P.

S. VAX HEERDEX.
PAI.L N EL.
P. C. j . \IRIRIXG, Scriba.

P ie’t erma nt zb urg,
ii \iaart, 1913.

BIJLAGE IX.
an den H oogEerw . Voorzi tter van den H oogEer~v.
Raacl der Ned. (;eref. Kerkcn, Pietermaritzburg, Natal.
Re ‘‘ONzl: G1~1,ooFs;1:Noo’r1~N ix VI:RsTRooIlxc;.”
I—I oouEEicw. Fl i~i:r~ i~x 13I~oi~DEr~,
U~ve Commissie. benoemd om deze 1-I. E. Vergacle
ring met advies te dienen in verband met bet besehrij—
vingspunt omtrent “Onze Geloofsgenooten in Verstrooiing.”
heeft de eer hierrnede te rapporteeren
I. \Vat hun geesteii~X’e c’erzorgiig aangaa t, Wi] uwe
Commissie aanbeveien a dat, aanilezien dc kaapsche en
Transvaa]sche Kerken reeds \verk onder onze uitgeweke—
nen doen—eerstgenoemde in Rhoclesia en andere gcwes—
ten, en ]aatstgenoemde voora] in Duitsch en l3ritsch
Cost Afrika—de Vrijstaatsche en Nata]sche Synoden ge—
vraagcl zu]]en worcien om een jaar]ijksche eollecte te
doen houden voor hulpbehoevende gemeenten
en il)
dat elke Synode dan over haar coIl ecte beschikken zal
of door die tusschen de Kaapsehe en Transvaalsche Her—
ken voor bestaande geeste] ijke werkzaamheclen IC ver—
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deelen, of door aanzoek te doen om i~n of anderen hij—
zonderelL ~verkkring voor hare gezamenlijke rekening n
nemen
II . \Vat de behartiging van de zaak van 0/n/era/is eir
o/n’oea’ing betreft geeft owe Commissie aan de hand dat
deze zaak bij geheel ons Kerk en Volk krachtig zal wor—
den aanbevo~en, zoowe~ door cen schrijven te ~vorclen ge—
richtaan de verschi]lende Synoclale Comrnissie&~n onzer
Kerk, als /er een Openen Brief in dc nicuxvshladen, zoodat
wanneer Cr. ten behoeve van onze uitge~vekenen. door
verantwoorcleiijke personen of lichamen, eerì beroep om
huip op onze Kerk en Voik gemaakt moge worden.
zuike personen en lichamen den weg tot een warm hart
en een helpendc hand geopend mogen vinclen.
Floogaehtencl noemen wij ons.
HoogEerw. Fleer.
Uw Dw. Dienaren en Broeclers in den Fleer
j.
A.
D.
1.
P i eterrnaritzb org.
i idea Maart, 191 3~
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