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HANDELINGEN
VAN DE

Negende Vergadering van de Raad der Kerken~
gehouden te Durban, Natal, op Donderdag,
11 Junie 1925 en volgende dagen.
Op het bepaalde uur en wel te 7.30 des ~~~nd~0pening.
komen de leden in ‘t kerkgebouw der Ned. Ger. ge
meente bijeen. De aftredende voorzitter, Dr. H. S.
Bosman, neernt de voorzitterstoel in en laat zingen
Gez. 52 : 9, waarna op verzoek Ds. A. J. Maiherbe in
‘t gehed voorgaat.
Uit Rom. 12 leest~ de voorzitter
enige verzen.
De officiële mededelingen van de verschillende
synodale scriba’s in zake de afgevaardigden der vier
Kerken w’orden gelezen, en naar luid daarvan de pre
sentielijst opgemaakt. Het blijkt dat ter vergadering
verschenen zijn :~
Uk dc Kaapse Kerk : Dr. 1—I. P. van der i\~Ierwe, Presentielijst
Di. 1. F. A. de Villiers, D. J. Pienaar, A.zn., G. J.
Hugo, D. G. Malan, P. G. J. Meiring, H. J. L. du
Toit, Dr. H. A. Lamprecht, H. J. Pienaar, F. X.
Roorne (prirnarii—leden) en Di. J. R. Albertijn. J. F.
Botha en J. F. Mentz (secundi).
Uk cle Natalse Kerk Di. M. W. Odendaal en
G. C. van Rooven (prirnarii).
Uk de Vrijstaatse Kerk Di. A. J. Ivlalherbe, P.
S. van Heerden, P. J. J. Boshoff, P. K. Albertijn,
A. J. Troskie, A. F. Louw en C. R. Ferreira (primarii).
Vu de Transvaalse Kerk : Di. Paul Nd, A. J.
Lomv, Wrn. Nicol, j. i\I. Louw, Dr. G. B. A. Gerdener,
Dr. H. S. Bosman en J. H. M. Stofberg (primarii).
Dc vergadering wordt verklaarcl wettig gekonsti— W~jIen Ds. J
tueerd te zijn, waarna de voorzitter met gevoel melding Blignault.
maakt van ‘t overlijden van Ds. J. H. Blignault, die
afgevaardigde was naar de laatstgehouden vergade
ring, rnaar wegens de krankheid, welke in zijn vroeg
tijdige dood geeindigd is, niet bij die gelegenheid
tegenwoordig Icon zlJn. De vergadering staat Op als

Zegenwensen.

Pleelitige Opening.

blijk van achting voor zijn nagedachtenis en draagt
aan de scriha op ‘n brief van deelnerning aan de weduwe
te zenden.
Aan de vergadering worden voorgelezen ‘n tele
gram van de Kerkeraad van Cradock, Gods zegen de
vergadering toebiddende, en brieven van Di. D. S.
Botha en D. \Vilcocks, waarin zij hun leed te kennen
geven, dat zij niet tegenwoordig kunnen ziju.
Dr. Bosman hestijgt nu de kansel, en nadat Gez.
15
8 gezongen is, spreekt hij ‘n hartelike en treffende
rede uit over Rorn. 12
8, in de loop waarvan hij
vooral kiem legt op de roeping niet alleen van cle
evangelieclienaren, rnaar ook van de gewone leden der
gemeenten om te profeteren, d.i. ‘t Woorci Gods te
spreken, te waarschuwen en te getuigen ter bevordering
van de kennis van Gods Woord en dc heiligheid van
wandel; en de roeping voorts om bezig te zijn in de
bediening, d.w.z. in ‘t hewijzen van hulpvaardigheid,
milddadigheid en barmhartigheid, alles met ‘n iiefdevol
hart.
1—Iij eindigt met ‘n verwijzing naar zijn aan—
staand aftreden op pensioen en wenst de broeders Gods
steun en zegen toe in hun verdere arheid. Onder ‘t
zingen van ‘t 7de vers van cle Avondzang keert Dr.
Bosman tot de sfoel terug.
‘n Brief van de Kerkeraad van Durban wordt gele
zen, waarin hij zijn waardering te kennen geeft van
de aanwezigheid van de Raacl in ‘t midden der ge
meente, en de leden tot ‘n gezelligheid uitnodigt op
e.k. Zaterdagavond.
De verceaderino- o-aat nu over tot de kiezing van
~,

Uitnodiging.

Kiezing van
Moderatunc.

Ps. P. 3. l’ienaar
voorzittcr.

Ps.

II. W.

Odenvice-voorzit-

Meirin’scriba

b

b

arnbtenaren. Tot Voorzitter wordt gekozen Ds. D. J.
Pienaar, A.zn., uit ‘n groslijst, waarop de narnen ver
schijnen van Dr. H. P. van der Merwe, Di. D. J.
Pienaar, H. J. L. du Toit, I. F. A. de Villiers, Dr.
G. B. A. Gerdener, G. J. Hugo, P. J. J. Boshoff en
P. G. J. Meiring. Tot Vice-voorzitter wordt Ds. M.
\V. Odendaal gekozen uit ‘n tweetal, waarop Ds. A. J.
Louw met hem stond.
De groslijst hestond uit de
namen van Di. H. J. L. du Toit, A. J. Maiherbe,
G. J. Hugo, M. W. Odendaal, A. F. Louw, H. P.
van der Merwe, G. B. A. Gerdener, p. j. j. Boshoff,
I. F. A. de Villiers en P. S. van Heerden. Ds. P. G.
werden
Boshoff, Met
Nicol,
J.groslijst
Meiring
wordt genoemd
als Scriba Di.
herkozen.
hem D.
op G.
de
i\Ialan en Van Heerden.

Nadat cle nieuwe ambtenaren hun plaats ingenomen
hebben, spreken zij elk ‘n woord van clank.
Ds. I. F. A. cle Villiers stelt ‘n motie van dank
en waardering voor aan Dr. H. S. Bosman voor de
cliensten door hem aan cle Raad bewezen, vooral door
cle kostelike rede, welke hij uitgesproken heeft.
De
vergaclering hetuigt instemming hiermede door op te
staan.
De uren van zitting worden vastgesteld, t.w. in de
morgen van 9.30 tot J2.3o, in de namicidag van 2.30
tot 5, en des avoncis van 7.30 tot 9 uur.
Enige afkondigingen worden gedaan en ‘t slot—
gebeci door de Scriba uitgesproken, waarna cle verga
dering tot de volgende morgen verdaagt.
D. J. PnrN~\a, A.zn., Voorzitter..
M. W. ODExD~\.~L, Vice-Voorzitter.
P. G. J. MEIRING, Scriba.
H. P. VAN DEE MERWE.
I. F. A. DE VJLLJEI~s.
G. J. HuGo.
D. G. i\IALXN.
A. T. Louw.
H. j. L ~u T0IT.
H. S. Bos~1AN.
H. PIENAAR.
F. X. RoouE.
P. BOsH0FF.
P. S. VAN HEERDEN,
A. MALNERBE.
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Al de leden zijn tegenwoordig. De Voorzitter
laat zingen Gez. 55 i en vraagt Ds. C. R. Ferreira
in ‘t gebed voor te gaan. De notulen worden gelezen
goedgekeurd en getekend.
Besloten wordt de vriendelike uitnodiging van de
kerkeraad tot ‘n gezel I ige bijeenkomst Zaterciagavond
te 7.30 met dank aan te nemen. Ten einde de werk
zaamheden behoorlik te kunnen indelen en regelen,
worctt nu reeds overeengekornen, dat de werkzaam
heclen ‘n einde nemen zullen op e.k. Dinsdagavoncl,
Er zal geen zitting Zaterdagnarniddag plaats hebben.
Dr. Gerdener wijst op de noodzakelikheicl van meer
publiciteit aan de verrichtingen van cle Raacl door mid—
del van cle dagbladpers te geven. De Scriba antwoorclt,
dat de nodige schikking-en met The Mercury gemaakt
zijn, en dat men nog The Fitness hoopt te bezoeken.
Dr. H. P. van der Merwe wil dat men met Reuter zal
onderhandelen, opdat herichten omtrent ‘t werk van
de Raad naar alle delen van cle {nie verzonden mogen
worclen. Ret regelen dezer zaak worcit aan Dr. Ger
denerRet
en versiag
de Scriba
van opgedragen.
de Scriba worclt aan de orde ge
steld. Punt i worclt voor kennisgeving aangenomen.
Onder punt 2 wijst Ds. J. M. Louw op ‘t verzuim
van de Scriba in zijn verwijzing van de aanbevelingen
des Raads aan cle Svnoden.
Hij heeft namelik de
aanbeveling in verband met geloofsgeñezing niet ver
meld. Hij onderneemt in zijn volgencle verwijzing
deze zaak op te nemen. Ook zal hij volgens ‘n wenk,
in de vergadering gegeven, handelen en de exemplaren
van cle 1-Jandelingen voor de ouderlingen hedoeld,
juist vóár de Synoden naar de Scriba’s der Svnoden
zenden ter uitcleling aan de ouderlingen. Punt 3 wordt
voor kennisgeving aangenomen.
Onder paragraaf
van ‘t rapport deelt de tegen_
woordioe
Scriba
van
de
Natalse Svnode mede, dat met
a,
‘t vertrek van dc vorige Scriba t voorleggen van dc
aanbevelingen your die Svnocle nagelaten werd.
Hij
zou echier de notulen raadplegen en later daaromtrent
rapporteren. In verband met punt 2 in de brief van
Kaapse Scriba Synodi (Bijiage B) maakt de Scriba
~

1~ataIse Svnode.

12

5
cluidelik, dat wegens de verschuiving van de samen- Kerk Almanak.
komst van de Raad tot zulk ‘n late datum dit jaar,
het nodig werd, dat de Kaapse Zaakgelastigde zou
voortgaan om nog dit jaar de almanak op te stellen
en uit te geven. Hij wijst voorts op de noodzakelik
heid van de aanstelling van ‘n korntnissie om de Raad
met advies te dienen inzake ‘t uitgeven van de almanak
in de toekomst. De vergadering besluit zulk ‘n kom
missie aan te stellen en henoemt claartoe Di. J. M.
Louw, P. S. van Heerden en F. X. Roome, die in
konsultatie met cle Scriha handelen zullen.—Overigens
wordt hetgeen in de bijiagen b en d vermeld wordt
voor kennisgeving aangenomen.
In verband met paragraaf 5 wordt besloten, dat § 5
de Scriba aan de tegenwoordige Eerste i\Iinister schrij_
~ in
yen zal, om namens de Raad te verzoeken, dat oncler
zoek zal worcien ingesteld of er nog zwarte troepen
door Franlcrijk in Duitsiand gebezigd worden, en
indien wel, dat onze Regering zijn invloed gebruiken
zal om hieraan een einde te cloen komen. ‘n Deputatie
zal ook benoemd worden om met de Eerste Minister
in dezen ‘n onderhoud te hebben.
Naar aanleiding van paragraaf 6 besluit de ver- § 6.
gadering op voorstel van Di. Stofberg en Van Rooven, Zondagsheniging.
dat er ‘n kommissie aangesteld zal worden, die namens
de Kerk invloed zal uitoefenen in verbanci met de
strengere handhaving der bestaande wetten.
Paragrafen 7, 8 en 9 worden voor kennisgeving §~ S en 9.
aangenomen.
In verband met paragraaf so besluit cle vergade- ~~tin~i
ring ‘n kommissie aan te stellen om de besluiten van door de Raad,
de Raad en van cle Svnoden na te gaan orntrent de uit
betalingen, waartoe de Raad gerechtigd is, ejs aan de
Raad te rapporteren.
Tot leden dezer Kommissie
worden aangesteld Di. van 1-leerden, Nicol en De
Villiers.—Als kommissie om bet kassaboek van de Kassaboek van de
Scriha te auditeren, worden aangesteld Di. Paul Nel Scriba
en H. J. L. du Toit.
Hiermede is ‘t versiag van de
Scriba afgehandeld, en de dank der vergadering wordt
hem voor ‘t gedane werk toegebracht.
Aan de orde is ‘t verslag van cle Kommissie over Van Hees-wetsont
‘t Van Hees-wetsontwerp.
De wenk, daarin vervat, ~ us.
wordt aanvaard, en ‘n algemene opdracht wordt aan
de Mocleratuur gegeven om ‘n wakend oog in dezen
te houden. ‘n Motie van waarclering en dank aan de
~‘
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Echtscheiding.
Bij1ag~ IV.

kommissie voor hetgeen hij gedaan heeft, worcit aan—
genomen.
I—Jet rapport van de kommissie over echtscheiding
kornt no aan de orde.
Nadat Dr. Lamprecht ‘t ver—
slag der kommissie gelezen en cle hele zaak uitgelegd
heeft, worden cle aanbevelingen van de kommissie in
1921 gedaan (zie geclrukte notulen van de zevende ver—
gaclering, pag. 66), in behancieling genomen. Pam—
graaf j en 2 worden aangenomen, met de verandering
in cie laatstgenoemde paragraaf van de woorden ‘wilde
massa’’ tot ‘‘volksmenigte’’. In paragraaf
stelt Ds.
Malan voor de woorcien ‘‘zoveel mogelik’’ Ic schrap—
pei~ en in plaats ciaarvan te stellen ‘‘in ‘t ale—
meen
Ds. J M Louw stelt als amenciement your
Het iaatste gecleelte leze : ‘‘en dat zij (dc Overheici),
waar zi] in ‘n christelik land opireedi, cieze orclinan—
tieën Gods bij haar wetgewing tot richtsnoer te nemen
heeft.’’ Dit arnendement worclt besluit der vergadle—
ring.
Naciat paragrafen 4 en 5 aangennmen zijn,
wordt paragraaf 6 aan cle orcle gesteld, maar op ‘ii motie
van orde wordt de behandeling hiervan uitgestelcl, en
‘t advies op pag. 65 van hetzelfde rapport van 1921
aan dc orde gestelci. In verband met (i) doen Di.
Malan en H. J. Pienaar ‘I volgend voorstel Dc Kerk
verklaart, dat in Gods \Voord, en bij name in ‘I. N ieuwe
Testament, slechts é~n wettige gronci x’oor echtschei—
ding cluiclelik genoemd wordt, ci .i. hoererij (Malt. 5
32), door welke zoncle ‘t huwehk zedelik vernietigcl
is.
De vraag is echter, of er ook niet andere zonclen
zijn in verbanci met ‘t huweliksieven, waardOor feitelik
hetzelfcle geschieclt, als in ‘t geval van overspel, dat
‘t huwelik n .1. zeclelik vernietigcl en dc persoonlike
samenhang tussen dc echtelingen verbroken is—zonden
zoals kwaadlwillig-e verlating. De Kerk acht ‘t haar
heilige roeping om cle Staat ernstig te waarschuwen
tegen hchtvaardige verrneerdering van cle gronden voor
echtscheiding.
Doch zoiang de Staat in zijn wet
geving inzake ‘I huwelik, cle christelike beginselen van
Gods Woord in ‘t algemeen handhaaft, hehoudt zich
de Kerk ‘t recht voor omn anclere gronden dan overspel
012 hun rnerieten en in ‘t licht van Gods Woord Ic
heourdelen, en of goed of af te keuren. Nadat de dis—
kussie hierover enige tijdl geduurd heeft, wordt ‘n motie
van orcie van Ds. J. R. Aibertijn aangenomen, t.w. ‘n
kommissie worde benoernd om staande deze vergade
,~

.‘‘

Korninissie om
‘~oorste1 te formu-

.

.

ring ‘n voorstel omtrent

‘t

kerkelik standDunt over

echtscheiding te doen.
Tot leden dezer kornmissie
\vorden aangesteld Di. Nicol, ~ialherbe, Odenclaal, Du
Toit en Mentz.
Transvaal
OndLr
F-Jet versiag van de Kommissie over cle Transvaal— wijswet
se Onclerwijswet worcit gelezen, en met clank aan cle
kommissie voor kennisgeving aangenomen.
Kornmivvie
Aan de orcie is daarna ‘t versiag van de Kommis— ~ K~rkb1ad.
sie over bet Kerkblacl. Paragraaf i worclt aangenomen, Ijiage ~
en paragraaf 2 naar cle tegenw’oorclig zijncle kommissie—
leden terugverwezen om dc vergaclering met advies te
clienen ten opzichte van t~vee verzoeken, welke aan ne
Kommissie door dc Svnoclale Kommissie van dc Trans—
vaalse I’~erlc vroeger gericht wercien.
Paragraaf 3, eerste alinea, worcit aangenomen met
dc tegenstem O.1T. van Ds. j. M. Louw, die hiervan
aantekening verzoekt, orndat hi] zich niet verenigen
kan met cle procec1~ire gevolgcl in verband met ‘t in
revisie nernen van ‘11 genornen besluit, op ‘n vergade—
ring, die zijns inziens, onweltig gekonstitueerd was.
lIet tweede deel van dc paragraaf, handelende over
hatig salclo, worcit aangenomen.
Paragraaf
wordt
voor kennisgeving aangenomen, en in verbanci met 5
worcIt de waardering betuigcl van cle belangrijke Us. ~ S. ~IaIaa.
diensten door Ds. G. S. Malan aan Dc Kerhbode be
wezen. Aan cle Scriha wordt opgeclragen namens do
Raaci ‘n brief van dankbetuiging en waardering aan
Ds. Malan te richten. In verbanci met paragraaf 6
worcit de clank der vergadciing gebracht ‘ian de kom—
missie voor ‘t werk in belang van ‘t ke’rkblaci gedaan.
De staten van inkomsten en uitgaven worden ge—
lezen beschouwci en voor kennisgeving aangenomen. Ijainihidji fl Ic
In dc avondzitting worcit eerst aan dc arnIe gesteld ~ van
‘t rapport van de kommissie in verbanci met ‘n hand— Ilijiage VI.
leiding in do geschiecienis onzer Kerk. ‘n Voorsiel
van Ds. A. J. Louw wordt aangenomen, dat de be
staancle kommissie aanblijve en ‘t boek over dc ge
schiedenis door Di. Gerdener en Kriel geschreven,
onderzoeke, en in geval hi] hetzelve goedkeurt, n’imens
de Raaci, zuiks hi] cle Kerk aanbevelen zal, en hi] dIe
aanstaande zitting des Raads rapport cloen zal.
Dr. van cier Merwe en de Scriba stellen in dit I3ouWSOleii
Hi/sr
Kerkgescfneilenia
verbanci vernier voor : Len uitgebreicle en vertegenwoor—
cligende kommissie worde aangesteld, die in de vier
Provincies onderzoeken zal naar tot nog foe mge_
bruikie bouwsioffen voor onze kerkelike gesch ieden is,
en bij de volgende vergadering ‘ian de Raad voor
.~
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Natureite~-

Deputatie naar
Eerste Minister
over Zwarte
Troepen.

stellen doen zal, die aan de verschillende Svnoclen aan
geboden kunnen worcien. Dit wordt aangenomen en
‘n arnendement van Di. P. K. Alhertvn en Lamprecht
om bij de Kaapse Synode navraag te doen of men ge
willig is voort te gaan met ‘t uitgeven van de verdere
bou wstoffe n, ye rwo rpe n.
Het rapport van de Kommissie voor de Naturellen.
konferentie gelezen. Een Ian gclurige bespreking volgi,
die ge~ndigc1 wordt met de aanname met algemene
stemmen van ‘t volgend voorstel van Di. Oclendaal en
Van Rooven Een kommissie worde henoemcl orn op
de ingeslagen weg voort te gaan, mits uitbetaling van
de nodige kosten geschieden kan onder bestaande sy
nodale bepalingen. Tot kommissieleden worcien be—
noernd Di. A. J. Lou~~’, A. F. Louw, Meiring, D. S.
Botha, J. F. Botha, Odenclaal, Prof. J. du Plessis, en
Dr. Gerdener.
Als leden van de deputatie tot de Eerste Minister
in verband met cle zwarte troepen in Duitsiand worcien
-)

benoemd Di. Roome, Meiring en J. I van Heerden
en als kommissie in verbanci met Zonclagsheiliging in ‘t
noorden, Di. \\Tm. Nicol, A. J. Louw en I-I. S. Bos
man; en in ‘t zuiden, Di. Meiring, D. G. Malan en
G. J. Hugo.
Dc auditeuren doen versiag dat ‘t kassaboek van
de Scriba in orcle is.
I-let slotgebed worcit door Ds. Stofberg gedaan.
.

1). J. PIENAAR, A.zn.
M. \V. ODExi~\1..
P. G. J. MEIRING.

()
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Na ‘t zingen van Ps. 25 : 2 gaat Ds. Troskie voor
in ‘t gebeci. De notulen van de vorige zitting worcien
gelezen, goedgekeurd en getekend.
Ds. P. K. Albertijn vraagt en verkrijgt verlof orn
e.k. i\Iaandagavoncl te vertrekken ter oorzake van kerke
uk werk te I3loemfontein.
Ds. j. i\I. Louw stelt voor, dat de vergadering ~s. A P. Eriel.
aan de Vice-Voorzitter opdrage, namens de Raad ‘n
brief te richten aan Ds. A. P. Kriel, die in de nabijheid
van Durban aan strand vertoeft, waarin de Raad hem
van zijn liefcle en voorhicicling verzekert en hem Gods
nahijheid en steun toehidt.
Dc aanwezige leden van de Kommissie over ‘t Kerkblad.
Kerkblad, naar ~vie ‘t rapport der Kommissie ter aan— Bijiage VIII.
vulling was terugverwezen, leveren rapport in.
Ten
opzichte van par. i wordt ‘t volgenci voorstel van Di.
I3oshoff en Roorne aangenomen : “Het salaris van de
te worden benoemde suh—redakteur hlijve in dc handen Sub-redaktenr.
van de Kommissie.” Ten opzichte van ‘t overige van
‘t rapport wordt ‘t volgend voorstel van Di. A. J. en
J. M. Louw aangenomen ‘‘Ret rapport aan cle orde Medecerkers uit
wordt met dank ontvangen, en na bespreking wordt ds andere Rerken.
hesloten zuiks door te zenden aan cle Kommissie over
‘1 verenigcl Kerkhlad, orn zover mogelik te handelen
overeenkornstig de gedachten in dit rapport uitgespro
ken. Verder zal de Kommissie doen, wat bet welzijn
van de Kerk in ‘t algerneen, en van de Vrijstaatse,
Transvaalse en Natalsë Kerken in ‘t hiezonder kan
dienen.”
Ret rapport van de Kommissie over ‘t
Kerkblad nu geheel afgehandeld zijnde, wordt de zeer
hartelike dank der vergadering aan de leclen daarvan
toegehracht voor ‘t moeilike werk, dat zij vooral in ‘t
afgelopen jaar moesten doen.
Aan de orde wordt gestelci ‘t rapport van de Kom— Kerkvereniging.~
missie over Kerkenvereniging.
Er ontstaat heelwat Bijlage IX.
diskussie over de vraag of er weer ‘n kommissie in
verhand met deze zaak benoerncl zal worden, achtende
sommige leden bet onwenselik vooreerst met cleze zaak
voort te cman. Hierdoor kornt dc diskussie zich over
de wenselikheidl van de organiese vereniging der Kerken
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te bewegen. Eindelik wordt besloten, dat ‘n komrnis—
sie oprneuw aangesteld zal worden. Over de opdracht
aan deze kommissie wordt lang gesproken en verscbei—
dene voorstellen ~eclaan, die alle ecbter teruggetrokken
worden, met uitzondering van ‘n voorstel, dat de
opdracht, zoals vervat in cle laatste paragraaf van
rapport, aangenomen zal worden. Dit voorstel worcit
echter bij stemming verworpen.
Ds. l3osboff geeft kennis, dat bij Maandag ‘t vol—
gende voorstellen zal
‘‘Die Federale Raad van die
Ned. Ger. Kerke van Suid-Afrika bet daarop gelet, dat
die Christelike Kerke van ohs land en van die meeste
andere lancle, onder die diep gevoel van die naamlose
ellencle, ~vat deur die misbruik van sterk drank veroor—
saak word, en onder die oortuiging, dat die bestaande
drankwette onregvaarclig is teenoor die samelewing
byna sonder uitsonclering, hulle geroepe geag bet orn
met krag en by berhaling wetgewing vir plaaslike keuse
in die drankbandel te eis. Dit is daarom met diep
teleurstelling dat die Raad daarop gelet bet, dat ons
Parlement meer clan eenkeer die uitclruklike wens van
die verenigde Christendom in hierdie saak geminag bet
deur die verwerping van die wetsontwerp vir plaaslike
keuse. Dit is egter vir die Christelike Kerke onmoont
uk om, met die oo~ op die ellende, ;vat deur die be—
staande toestande veroorsaak word, en die onreg, wat
daardeur hestendig word, in die genoemde weiering
te berus, en die Raacl is oortuig dat clit die bartlike
wens van die Kerke hlv om die genoemde wetgewing
te verkry. Gevoiglik besluit die Raad om ‘n kommis—
sie uit sv midde te benoem, om op ‘n gelee plek en tyd
‘n sterk tussenkerklike kongres te helê vir die opstel—
ling van ‘n doeltreffende program van aksie, wat sal
lei lot die spoedige aanname van wetgewing vir planslike keusé in die clrankbandel.’’
Het slotgebed wordt door Ds. I. F. A. de Villiers
gedaan en de vergadering verdaagt tot Maandag te
9.30 v.rn.
D. J. PIENAAR, A.zn.
M. W. ODENn~\L.
P. G. J. MEIRING.
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Men komt bijeen te 9.30 v.rn. en zingt Gez. 62
waarna Ds. J. F. Botha in ‘t gebed voorgaat. De
notulen worden gelezen, goedgekeu rd en getekend.
De Scriba zegt onderzoek te hebben gedaan om- Municipale Kaffer
trent dc mogelikheid van ‘t bezoeken door de Raad bierbrouweri~.
van de plaatselike municipale kafferbierbrouwerij. De
autoriteiten verwelkorrien zulk onderzoek en zullen de
noclige vervoermiddelen verschaffen naar ‘t “corn
pound.”
Men wil alleen ~eten hoevele leden gaan
willen en wanneer. De vergadering besluit te 11.45
de morgenzitting te sluiten ten einde de leden in staat
te stellen te gaan. Zowat 20 leden geven bun ver
langen te kennen orn van de gelegenheid gebruik te
maken.
Om de verloren tijd goed te maken, zal de
Raad morgen te 9 uur vergaderen.
Ds. Stofberg brengt te groeten van Ds. A. P. Ds. A. P. Eriel.
Kriel over en zijn dank voor de goede wensen van de
Raad. Zijn gezondbeidstoestand, zegt Ds. Stofberg,
is gans niet gunstig.
De Voorzitter geeft nan de hand dat dc Raad met Ds. II. F. Schou
sympathie kennis nerne van de kranke toestand van Ds.
I-I. F. Schoon, die lang lid van de Raad geweest is.
Op voorstel van de vice-voorsitter besluit de vergade
ring, dat de Scriha, namens de Raad, ‘n brief richten
zal aan Ds. Schoon om hem van onze sympathie en
achting te verzekeren.
De vergadéring staat op als blijk van sympathie Wijien Mevr. Ps
met Ds. H. J. Pienaar in ‘t zwaar verlies, dat hij on- ~ .1. Pienaar.
langs geleden heeft door ‘t overlijden van zijn echt
genote.
Aan de orde wordt gesteld beschrijvingspunt i, en
in verband claarrnede beschrijvingspunt 12.
In af- Bijiage I.
wezigheid van Ds. ~Vilcocks, de inzender van ‘t eerst- Bearbeiding van
genoernde beschrijvingspunt, leidt Ds. D. G. IVIalan Studerencle Jeugd.
het in en doet aan ‘t einde van zi~n toespraak ‘n voor
stel. Ook Dr. H. P. van der Merwe en Ds. J. M.
Louw doen voorstellen over de zaak. Na ernstige be
spreking van deze belangrijke zaak worden de voor
stellen naar ‘n kommissie, bestaande uit de voorstellers
en Dr. Gerdener, verwezen orn zo mogelik ‘n gemeen
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Besehrijvings-

schappelik voorstel te formuleren, dat morgen inge—
diend zal worden.
Terwiji men bezig was met voorgenoemde dis
kussie, deed ‘n deputatie van predikanten uit de Epis-.
kopale, Preshyteriaanse, Weslevaanse en Kongreg.
Kerken zijn opwachting bij de Raad.
Twee van de
leden der deputatie spraken de vergadering toe en
brachten ons’ de groeten der plaatselike Protestantse
Kerken over en verwezen naar de eenheid, welke er in
Christus tussen de leden van de Kerk van Christus
onderling bestaat.
Hierop antwoordt de Voorzitter
gepast, en de deputatie onttrekt zich.
Aan de orde wordt beschrijvingspunt 2 gesteld.

Vertaiing in Afrikaans van onze
Psalmen en
Gezangen.

Na toelichting door Ds. Meiring en verstrekking van
informatie door vertegenwoordigers van de drie noor
delike Kerken, wordt ‘t beschrijvingspunt voor kennis
geving aangenomen. \700rts stelt D~. Meiring in dit

Besch~ijvinge.

verband de aanname voor van de volgende aanbeve
lingen door ‘t bestuur van de Z.A. Bijbelvereniging
bij de laatstgehouden Kaapse Svnode geclaan :
Dat de Synode zal opdragen ann de kommissies,
die mogelik belast zullen worden met de overzetting in
‘t- Afrikaans van de Belijclenisschriften, Formulieren en
andere kerkelike publikaties, orn die te doen uitgeven
door deze Vereniging.
(2) Dat de Synode zal op~
dragen aan ‘n kommissie, om in onderhandeling met
kommissies uit de Synoden van de zusterkerken in
Transvaal, Oranje Vrijstaat, en Natal opzicht te nernen
over de overzetting in ‘t Afrikaans van onze Psalmen
en Gezangen, wanneer de tijd ervoor gekomen is, en
dat het uitgeven van zulk ‘n boek door deze Vereniging
zal geschieden, opdat wij als Kerk niet weer afhanke—
uk zijn van firma’s buiten ‘t land, waardoor wij ver—
hinderd •worden de prijzen te kontrôleren en in staat
zullen zijn de boeken goedkoper uit te geven dan wat
ons Psalm- en Gezangboek flu kost.” Dit wordt door
de vergadering aangenomen.
Beschrijvingspunt 3 aan de orde. Na toelichting

iagsehoolroosters.

Beschrijvin~epunt 4.
Censuur van PresOkanten.

door Ds. Nicol stelt hij met Ds. J. M. Louw ‘t vol—
gende voor, dat aangenomen wordt: Die Gefedereerde
Kerke word gevra om aan hulle respektiewe Sondag-.
skoolkommissies opdrag te gee om saam te werk as
Gefedereerde Kommissie in sover as dit die uitgawe
van Sondag-skoolroosters betref.
Als beschrijvingspunt 4 aan de orde gesteld wordt,
vraao-t Ds. Nel, dat de behandelino- daarvan met ge
b

b

‘3
slolen deuren gesc’hieden zal. Na toelichting stelt hij
voor : Naar aanleiding van het beschrijvingspunt aan
cle orde verzoekt de vergadering de Synoden der Ker
ken cleze zaak onder dc aandacht van de Ringen en
kerkeraden te brengen, en deze kerkelike besturen te
vragen strenger toezicht over de handel en wandel van
predikanten te houclen, en in geval van toegepaste
kerkelike censuur herstelling in ‘t arnbt niet te gemak—
kelik te doen geschieden. Dit wordt door Ds. A. F.
Louw gesekoncleerd. In cle loop van de cliskussie die
volgt, doen Di. G. J. I lugo en I). G. i\Ialan ‘t volgend
voorstel : Hierdie vergadering beveel aan by die ver
skillencle Sinodes om cleur wetgewing te bépaal dat
predikante die skulclig bevi rid word aan dronkenskap
of ontug afgeset sal word, sonder kans op herstel. Na
bespreking worcit over beide voorstellen gesternd, met
‘t gevolg, dat het eerste voorstel met algemene stemmen aangenoinen en het tweede verworpen wordt.
De Voorzitter verlaat met verlof cle voorzitterstoel Beschrijvings
om beschrijvingspunt 5 in te leiden. De vice—voorzitter ~‘~~iisti~ Us
neemt de stoel in. Ds. Pienaar legt uit wat aanleiding ~aumo:g.
tot ‘t beschrijvingspunt is geweest en na verdere toe—
lichting stelt hij cle aanname voor van ‘t voorstel in
het beschrijvingspunt vervat. Ds. Botha sekondeert
en ‘t voorstel wordt aafleeflofllefl.
De Voorzitter neemt xveer cle stoel in, en stelt be iiesehi~vuig~
schrijvingspullt 6 aan de orde. Deel (a) worcit door ~
Ds. A. F. Louw ingeleid, die met Ds. J. R. Albertijn ~ Bi~LflS(l
cle aanname van de inhoud claarvan voorstelt. De ver—
gaclering neernt dit voorstel aan, en de vuurzitter stelt
in verband daarmede tot kommissie aan Di. A. F.
Louw, j. R. Albertijn, Gerclener en P. J. Conradie,
met inacht tot toevoeging. Deel (b) wordt beschouv:d
claarmede cok afgehandeld te zijn.
BeschrijvingsPunt ~ is aan de orde. Naar aan- &sc1u~jvings•
leiding hiervan stellen Di. Mentz en Nicol voor, da~
de Regering gevraagd zal worden de Kerk te dienen D~’i~~rikL.
met de laatste oFfici~1e verslagen aver de toepassing can
totale prohibitie in drankhandel.
Dit wordt aangc•
nomen. Op de afvaa~diging van ‘n kommissie door Je
Regering naar Amerika wordt vooreerst niet aange~
drongen.
lIet voorstel, waarvan Ds. Boshoff 1.1. Zaterdag Voor~U
kennis gegeven heeft, wordt nu aan de orde gesteld. plaatseijke iceuz~.
Hij doet ‘t voorstel, dat door Ds. Roome gesekondeerd
wordt. Na enige cliskussie, welke door ‘a motie van
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Beschrijvingsi)Uflt 11
Dagen van Gebed
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~

mateninverband
met nieuwe genieenten

orcie geëindigd wordt, worcit met twintig tegen vijf
stemmen bet voorstel aangenomen.
Di. Malan, Du
Toit en Lamprecht verzoeken aantekening, dat zij in
de rninderheicl gestemd hebben.
Dc komrn issie, aa ngestel d om de versch i liende
voorstellen omtrent echtscheiding te overwegen en ‘n
gezamen1iI~ voorstel op te steilen, levert rapport in. Dit
kornt in hehancleling. Onder C doet de kommissie enige
aanbevelingen. Paragraaf i, eerste alinea, wordt als
volgt gewijzigcl, aangenomen Dat in die Nu—Testa—
ment daar slegs een gronci vir egskeiding duidelik
word genoem, ni. egbreuk.
Over de tweecle alinea
ontstaat diskussie, tot de bei~inc1iging waarvan ‘n motie
van orde wordt voorgesteld, om ni. de overweging der
zaak naar dc volgencle vergadering des Raads te ver
wijzen. Dit \vordt ecbter afgestemd. Ds,. de Villiers
verzoekt aantekening, dat bij in dc minderheid gestemd
heeft. Dc diskussie, die voortgezet wordt, loopt in de
aanname van ‘n voorstel ten einde om namelik de
alinea weg te laten.
Paragraaf 2 worclt overwogen en na diskussie
wordt de motie van orcie nogeens voorgesteld om over—
weging der zaak naar dc volgencle vergadering te ver—
wijzen, die bijeenkomen zal vdór dc samenkomst der
Synoden. Ditmaal wordt dc mc)tie aangenornen, en aan
‘n kommissie, bestaande uit Di. D. G. Malan, Hugo,
Boshoff, Nel, I-I. J. Pienaar en Gerdener, wordt op
gedragen ne kweslie ook in ‘t licht van de diskussie te
óverwegen en cle aanstaande vergadering met voorlich
ting te dienen.
Beschrijvingspunt g wordt aan de orde gesteld en
door Dr. Bosman ingeleid, die aan de hand geeft, dat
aan de zo pas aangestelde kommissie het opgedragen
zal worden om ook deze zaak te overwegen en de vol
gende vergadering met advies te di~iìen. De vergade
ring besluit in deze zin.
Ds. de Villiers leidt beschrijvingspunt ~o in en
stelt voor, dat de vergadering van deze zaak afstappe.
Dc vergaclering verenigt zich hiermecle.
Beschrijvingspunt ii wordt door Ds. Mentz toe—
gelicht, en nadat enige leden claarover gesproken heb
ben, besluit de vergaclering ook hiervan af te stappen.
Beschrijvingspunt 12 vroeger afgehandeld zijnde,
wordt bet I3de aan de orde gesteld en wel eerst (a).
Na toelichting, stelt Dr. Gerdener voor : Terwille van
die orde en die bearbeiding van lidmate behoor ge—
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meentes selcie of nooit soncler lvne te wees nie, en moet
in die re~l al die lede wat binne die lyne van ‘n nuwe
gemeente woon, beskou word as aan daardie gemeente
te behoor. Aangesien egter hierdie ideaal rus op die
vrywiilige aanvaarding van die behoefte aan kerkelike
disipliene deur elke reggeaarde liclmaat van die Kerk,
en nie op dwang nie, kan daar by wyse van uitsonde—
ring gevalle wees, waar die hegeerle van lidmate om
onder die ou gemeente te blv sorteer nie net begrypelik
is nie, maar selfs te regvaarclig. In sulke gevalle sou
die kerkraad van die nuwe gemeente weldoen deur
hulle tegemoet te kom, selfs met die regte en voorregte
van voile liclmaatskap.
Deze zaak is nog onder overweging, als bet tijd is
om te verdagen. De zaak worcit echter am advies ver—
wezen naar ‘n kommissie en eveneens onderdeel (h)
van ‘t beschrijvingspunt, bestaande uit Di. H. J.
Pienaar, Gerdener en Nicol.
Daar Ds. Paul Nel verlof bekornen heeft am te
vertrekken en op ‘t punt staat ‘n reis naar Europa en
Oost—Afrika te cloen, spreekt hij enige woorden van
afscheid de vergaclering toe, en Ds. P. K. Aihertijn
eveneens, die heclen moet heengaan. Dr. Bosman doet
‘t slotgebed, en de vergaclering worcit tot morgen te
9 our verdaagd.
D. J. PIExA~R, A.zn.
i\I. W. ODEND.\AL.
P. G. J. i\IEIRING.

Ds. Paul Nel.
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De vergaclering- kornt te ~ uur bijeen, en nadat
29
2 gezongen is, cloet Ds. Boshob het gebeci.
De notulen worden gelezen en na ‘n kleine toe—
voeging goedgekeu rd ~n getekend.
Ds. Stofberg verkrijgt verlof urn ‘n aanvullino
voor te stellen aan hetgeen in verband met Ke~ I~en
Gez.

Kerkvereniging.
de

Bearheiding van
de Studerencle
Jeugd,

vereniging aangenomen is. Hij ste~t met Dr. Gerdener
voor Aan die Kommissie vir Kerkvereniging word
opgedra orn gedurig van gunstige geleenthede, ~vat sig
mag voorcloen, gebruik te maak om die saak van ~‘er—
eniging te bevorder. Vei-drr om deur middel van die
pers, veral die offisieel orgaan van die Kerk, gebruik
te rnaak orn die kerkelike publiek in te hg ior die
wenslikheicl van ‘n organiese kerkverenig-ing-, en die
wee waarlangs dit verkry moet word. Dit \vordt aan—
genomen.
De kommissie aano-es[ehd om ‘n oemeenschaplik
voorstel in zake de g-eestelike beinvloeding- en bear—
beicling van onze studerende jeugd, levert dit voorstel
in : De Raacl der Kerken, na ernstige over\veging van
de gocisdienstige toestanden onder onze studerende
jeugd, en onder het besef van bet dreigend gevaar, dat
zij al meer kerk— en godsclienstlos worden, is van ge—
voelen, dat deze heilloze stroom tegengegaan moet
worden, en dat zuiks geschieden kan, o.a. : (i) door
versterking van bet godsdienstig leven in ‘t huisgezin.
Hierop moet bij ouders aangedrungen worcien in de
prediking en bij huisbezoek (2) door invloecl nit te
defenen op cle hesturen van inrichtingen voor hog-er
onderwijs orn zoveel mogelik goclsdienstiggezincle pro
fessoren aan te stellen; (~) door speciale geestehike be
arbeiding van onze jongernensen, vooral in cle grote
cent rums van opvoedi ng door ni iddel namelik van
biezondere diensten, of ook van aparte, daartoe bie
zonder toegeruste arbeiders. Ten einde nu uitvoering
aan dit bovenstaande te g-even, besluit cle Raaci ‘n
kommissie te benoernen met de opdracht am bij de
verschillende Synodale Kommissies sterk daarop aan
te dringen, dat elke S nodale Kommissie zorgdragen
zal voor de best mogelike bearbeiding van onze studenten aan de universiteiten of universiteitskohleges in
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haar eigen Provincie. Het word verwacht, dat deze
kommissje van de Raad der Kerken zal handelen in
overleg met bestaande kommissies in de verschillende
Kerken, die reeds met deze zaak belast zijn, zowel als
met de Christen Stuclenten Vereniging. De aanname
hiervan wordt voorgesteld door Di. D. G. Malan en
P. S. van Heerden. Na ‘n korte toelichting wordt dit
aangenomen. De kommissie, waartoe bier besloten is,
wordt aangesteld en bestaat uit: Di. D. WTilcocks,
H. J. de Vos, Dr. D. J. Keet en P. J. J. Boshoff.
Op voorstel van Dr. H. P. van der Merwe en Ds.
J. F. Mentz wordt aan dezelfde kommissie opgedragen
orn te onderzoeken of in overleg met of door middel
van de Christen Studenten Vereniging in de geestelike
bearbeiding van onze studenten in ‘t buitenland voor
ziening gemaakt zal kunnen worden en naar bevind
te liandelen. Dit wordt aangenomen.
De Kommissie voor bet Kerkblad wordt aangesteld als volgt :
—

Primarii.
Prof. J. DU PLEssIs.
Ds. G. J. HuGo.
Ds. F. X. Roo~IE.
Ds. H. J. PIENa,\R.
Dr. G. CILLIE.
Ds. PAUL NEL.
Ds. A. A. WElCH.

Kommissie over
het Kerkblacl:

Sec~ndi.
Ds. D. S. B0THA.
Dr. B. B. KEET.
Ds. D. BosNIAN.
Ds. D. S. B. J0uBERT.
Prof. D. A. PAuw.
Ds. J. M. Louw.
Ds. J. D. KEsTELL.

Tot leden van de Kommissie over Plaatselike
Keuze worden benoernd Dr. H. P. van der Merwe, Di.
P. J. J. Boshoff, A. F. Louw en Wm. Nicol.
Tot leden van de kommissie over ‘t bijeenzamelen
en de publikatie van bouwstoffen worcien aangesteld:
Dr. G. B. A. Gerdener, Prof. J. du Plessis, Di. H. J.
de Vos en J. D. Kestell.
Het rapport van cle kommissie over het uitgeven
van de Kerkalmanak wordt ter tafel geleod en behandeld. Na uitleg door Ds. J. M. Louw ~~rdt het rapport onveranderd aangenomen met dank aan de kom
missie.
De kommissie aangesteld om de Raad in verband
met uitbetalingen te adviseren, levert rapport in, dat
met dank aangenomen wordt.
Beschrijvingspunt 14 wordt aan de orde gesteld en
door Ds. Stofberg ingeleid. Hij met Ds. van Rooven

Kommissie over
Plaatsclike Keuze
Kommissie over
Bouwstcffen

Kornrniseie over
Kerk-Almanak.
Bijiage XL

Uitbetaling van
desRaads.
Beschrijvings.
punt 11.

i8
Pastorieln en In-

stelt cie aanname voor, maar na enige diskussie trekt

belastingen.

hij het voorstel t~rug, vooral omciat de Scriba cie mede
deling doet, dat ‘n kerkelike deputatie van ‘n vroegere
Minister van Financieën ‘t verlof verkregen heeft ten
behoeve van alle predikanten om hun pastorieën voor
inkomstebelastingen te valuéren tegen ~o of £60 per
annum. Hieromtrent onciernam de Minister ciestijds
instruktie aan de magistraten te geven.
Ds. van Heerden leiclt beschrijvingspunt 15 in en

Beschrijvings~
Predikanten
Pensloenfonds.

Bescbrijvingsilandleiding
Katechetieg
Onderwijs.

BescliriivingsBeroepstelsel.

~

steit daarna voor : Die Raad tier Kerken wil met die
oog op die groot getal gemeentes in die Kaap, Natal
en Transvaal, ~vat nog nie deel het aan die Predikanten
Pensioenfonds nie, sterk aanbeveel dat sodanige ge—
meentes deelhebbers sal word, opdat beter voorsiening
kan gemaak word in die hehoeftes van die predikante
~at later uit die gemeentes moet aftree, en besluit ver
cler om hierdie saak onder die aandag te bring van die
Sinodale Kommissies van hogenoerncie Kerke.
Dit
wordi door Ds. Nicol gesekondeerd en door cie ver
gadering aangenomen.
Aan de orde heschrijvingspunt i6 en ‘n laat inge—
komen beschrijvingspunt van de Synode der Trans—
vaalse Kérk over hetzelfde onderwerp.
Dit laatste
worcit door Dr. Gerdener ingeleid.
Na uitgebreide
diskussie wordi het volgende het besluit der vergade—
ring: In verband met tie beschrijvingspunten aan de
orde, besluit de Raad Dr. Gerdener te verzoeken ‘n
handboek, zoals gewensi, op te stellen. Daartoe zal
hij de huip van andere leraren mogen inroepen om hem
met advies le dienen ten aanzien van wat we! en ~vat
niet in ‘t werk opgenomen moet worden.
Verder
wordt besloten de verschillende Synodale Kommissies
te vragen één of meer lecien te henoernen om op een
keurkommissie te clienen ten einde ‘t werk te under—
zoeken en na goecikeuring hij de Svnoden voor kerke
like sanktie aan te hevelen.
Beschrijvingspunt 17 wordt aan de orcie gesteld
en door Ds. A. F. Louw ingeleici, die ‘t volgend voor—
stel doet : In antwoord op die versoek van die Vry
staatse Kerk om die teenwoordige beroepsteisel in
ernstig oorweging te neem met die oog op wvsiging
daarvan besluit die vergaciering, dat volgens sv oordeel
claar by die uitbring van beroepe ‘n kommissie van
advies behoort te bestaan. Dii wordt door Ds. A. J.
Louw gesekoncieerc!, en na diskussie aangenomen door
d&vergadering.

I(~)

De kommissie gisteravond aangestelcl om de beschrijvingspunten over de rechten van lidmaten (No.
13 (a) en (b) ) te rapporteren, brengt versiag in.
~vVat
over (a) aan de hand gegeven wordt, ~vordt door de
vergadering aangenornen. Na diskussie over cle aan
beveling over (b), vraagt de kommissie verlof am dit
deel van zijn versiag terug te trekken. Dit wordt toe
gestaan.
Tot leden van ne Kommissie over de Kerkalmanak
worden aangesteld :—
Prirnczrii.
Secundi.
Di. P. G. J. MEnuNc,
Di. F. X. Roo~IE.
(Konvener).
P. B. AcuEao~NN.
j. P. VAN IIEERDEN.
Wi’~I. NIcoL.
J. M. Louw.
P. DE W~\L.
C. R. FERREIrt~\.
II. J. DE V0S.
A. M. MURRAY

Reehten van Lii
~jjvjngs
punt 13.
Bijla~e XIII.

Komrnissi~ over ~1e
Kerk-Almanak.

Tot leclen van de Kommissie over Kerkvereniging Kommissie over
worcien aangesteld Di. A. J Louw, Wrn. Nicol, i~. G. Kerkvereniging.
J. Meiring, H. P. van der Merwe, H. A. Larnprecht,
P. S. van Heerden en G. C. van Rooven.
Er wordt ‘n uitnodiging door Ds. A. j. Louw aan ,5aanstaaude
de Raad gebracht orn de volgende vergadering te 1~er~adering des
heidelberg te houden. Hij voegt er ‘n voorwaarde aan
toe, dat namelik de daggelden door de leden gedurencle
hun verblijf niet genomen zullen worden maar ten
goede komen van de verschillende synodale fondsen,
als namelik vrij logies verschaft wordt. Deze uitnodi—
ging wordt met dank en onder de gestelde voorwaarde
aangenomen. De bepaling van de tijd van samen
komst worcit nan cle Moderatuur gelaten, die met de
plaatselike leraar onderhandelen zal.
De dank van de vergadering worcit gebracht aan Dank san de pers.
de rapporteur van Tile iVatal Mercury (i\Inr. Bertie
Pienaar) voor zijn bekwarne en svmpathieke rapporten.
De Voorzitter spreekt ten slotte enige woorden, Siotverrichtingen
waarin hij de broeders dankt voor hun verdraagzaam— en dankbetni
heid en liefde. I—lij is door de vergaclering geestelik
verkwikt geworden. l-lij wekt de leden op tot onder—
linge voorbidding. Ds .A. F. Louw brengt de dank
van de vergadering aan de Vcorzitter toe voor zijn
bekwarne leiding. Qok hij wekt tot gebed op. Dr.
Lamprecht dankt cle Scriha voor de wijze waarop hij
‘t werk gedaan heeft. Ds. A. J. Louw brengt de dank
der vergadering aan de leraar en kerkeraad en de
.

~‘~‘
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Dr. H. S~

koster (Br. bezuidenhout) voor bewezen cliensten en
gastvrijheid. Ds. i\Ialan dankt de vice-voorzitter voor
‘t aandeel dat hij tot ‘t sukses van cle vergadering bij_
geciragen heeft. De leraarsvrouw ontvangt ook dank—
betuiging.
Ten slotte zingt cle vergadering Gez. 127 : 5, en
doet Dr. I-I. P. van cler Merwe het slotgebed.
Bosman.
Eer cle notulen gelezen worden, vraagt Ds. Bos
hoff verlof orn ‘n woord te spreken met ‘t oog op ‘t
aanstaancl aftreden van Dr. Bosman. Dit zal de laatste
maal zijn dat hij in de vergadering zitten zal.
De
spreker brengt in herinnering wat Dr. Bosman gedaan
en tot stand gebracht heeft. De Voorzitter voegt er
enige woorden aan toe. Onze Kerk is meer nan hem
verschuldigd dan ~vat wij weten. De Heer geve hem ‘n
schone avond. Dr. Bosman antwoordt op gevoelvolle
wijze. Alle banden mogen losgemaakt \vorden, maar
de banden die hem aan de Kerk binden, zullen nooit
losgemaakt worden.
I-Iij denkt terug aan vroegere
tijden en toestanden, en wenst ten slotte Gods zegen
de Raad toe.
De notulen worcien gelezen en goedgekeurd, en de
Apostoliese zegenbecle uitgesproken.
D. J. PIENaAR, A.zn.
I’vI. \V. ODENDAAL.
P. G. J. MEIRING.
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BIJLAGE I.

AGENDA VAN WERKZAAMHEDEN
voor de negende vergadering van de Raad der Kerken
te worden gehouclen te Durban, Natal, op Donderdag,
II Junie, 1925, en volgende dagen.
1.—DE LEDEN KOMEN BIJEEN IN RET
KERKGEBOUW TE 7.30 DES AVONDS.
II.—DE H.E.
VERGADERING
W IJZE.

VOORZITTER OPENT DE
OP
DE
GEBRUIKELIKE

111.—DE VERGADERING WORDT GEKON
STITUEERD.
IV.—DE PLECHTIGE OPENINGSDIENST,
GELEID DOOR DE H.E. VOORZITTER.
V.—1)E KIEZING VAN VOORZITTER,
VICE-VOORZITTER EN SCRIBA.
VI.—VERSLAGEN VAN
(a) de Scriba.
(b) de Kornmiss~e over bet van Hees-Wets
ontwerp (Gedrukte notulen, 1923, pag. 8).
(c) de Kommissie over Echtscheiding (Ge
drukte notulen, pagg. 8, 14, 47).
(d) de Kommissie over Transvaalse Onder
wijswet (G~dr. notulen, pagg. g, 54).
(e) de Kommissie over Rerkenvereniging
[Gedr. notulen, pagg. 9, i6, 56 (~)].

(f) de Kommissie over bet Kerkblad.
(g) de Kommissie in verband met ‘n hand
leiding in de gescheidenis onzer Kerk
(Gedr. notulen, pag. II),
(Ii) de Kommissie voor de Inboorlingen.
Konferentie (Gedr. notulen, pag~ i6),
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VII.—BESCHRIJVINGSPUNTEN, ENZ.
i

.—Di~

:—

GoDsDII~Nsi’ IGE I3ESCHOUWINGEN ONzEa
ONTw1Iu~ELDE JONGELINGSCHAP.

Met bet oog op de invloed, die toenemende weten
schappelike kennis heeft op zekere godsdienstige en
kerkelike beschouwingen van onze meer ontwikkelde
jongelingschap, overwege de Raad der Kerken de
gewenste houding van de Kerk tot die invloeden en
veranderde beschouwing-en .—Ds. D. TT7ilcocks, lid van
de Raad de’r Kerken.
2.—VERTALJNG IN AFRIKAANs VAN ONzE PsALn- EN
GEzANGB0EI<.

De Raad nerne kennis van het volgend besluit der
Kaapse Synode
‘‘Die noodsaaklikheid van die oor
setting in Afrikaans van die teenswoordige Psalm- en
Gezangboek van ons Kerk worde mits dese deur die
Sinode erken en die uitvoering daarvan aan die Kom
missie van die S.A.-Bybelvereniging, in oorleg met
dergelike kommissies in die ander provinsies, opgedra,
om so spoedig moontlik daarin handelend op te tree,
onderhewig aan die goedkeuring van die Sinode.’’—
Ds. P. G. J. Meiring, Lid van die Read.
3 .—Ko~inis~u~ vooi~ ZoNDAGscHooLRoosTEas.
Die Raad der Kerken roepe in die lewe ‘n gefede
reerde kommissie, wat verantwoordelik sal wees vir die
optrek van ons Sondagskoolroosters.—Sinodale Kern
rnissie, Transvaal.
.~..—CENsu 1R VAN P1~EDIIG\NmN.

Naar aanleiding van gebeurtenisse met lerare, en
met die oog op hulle vroeër geskiedenis, waardeur baie
pynlike gevolge in die Ned. Her~’, of Geref. Kerk van
Suid-Afrika voortgespruit bet, het die Sinodale Kom
missie besluit om die gehele kwessie voor die aandag
van die Raad der Kerke te bring, ten einde aanbevelinge
te doen waardeur strenger toesig oor die handel en
wandel van predikante gehou sal worc~, en waardeur, in
geval van toegèpaste kerklike sensuur, herstelling in die
amp nie te gemaklik sal kan geskied nie.—Sinodale
Komrnjssje van die Transvaalse Kerk.
5 .—DINGAAN5DAG ALS SABBATDAG.
Naar aanleiding van een vodrst~I, irizake bet vieren
van Dingaansdag, dat bij de Aig. Synodale Kommissie,
op zijn vergadering van 24 en 2~ Mei 1923, ingediend
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werd, en bet besluit door genoemde kommissie
genomen, wordt bet volgend uittrek~el uit de notulen
der vergadering gemaakt met bet verzoek bet gevoelen
~der Gefedereerde Kerken bieromtrent te vernernen : De
vergadering besluit, namens onze Kerk, de Regering te
naderen met bet verzoek de bepalingen der Zondags
wet, door de daartoe vereiste wetgeving, van toepassing
te doeri zijn op Dingaansdag, zodat bet houden van
wedrennen, enz., die dag verboden zal zijn. Na toe
lichting van dit beschrijvingspunt door de Assessor, als
inzender, verenigt zich de vergadering met bet hie~
voorgestelde, met toevoeging van de woorden: ~‘en orn
dit doel te bereiken roepe onze Kerk de buip in der
Gefedereerde Kerken.”—De Synodale Kommissie des
Kaapse Kerk.
6.—WIJzE VAN VIERING VAN DINGAANSDAG.
(a) Die Federale Raad word gevra om ‘n kommissie
uit sy midde aan te stel ten einde by wyse van ‘n pro
gram of andersins ieder jaar. rigting te gee by die vier
van Dingaansfees.— TJrystaatse Sino de.
(b) Die Ring vra die broederkerke om ‘n kommissie
te benoem uit die Gefedereerde Kerke, ~vat elke jaar
minstens één hoofgedagte of onderwerp, van lewende
belang vir ons yolk, ter bespreking aan die hand sal
gee by onse Dingaansfeesviering.
Sentrale Ring
T7rystaatse Kerk.
7.—AFVAARDIGING VAN ‘N K0MMIssIE NAAR AMERIKA
OVER DRANKvERI3OD.
‘n Brief van Mnr. M. H. Raath, Kestell, oor die
wenslikheid om ‘n onpartydige en bekwame kommissie
of deur die Regering Of deur die Kerk naar Amerika
af te vaardig om ondersoek in te stel naar die werking
van algeheel drankverbod.—Sinodale Kornrnissie van
die Vrystaatse Kesk.
8 .—Ecl-ITscHEIDING.
(a) Die Oostelike Ring versoelce die Federale Raad
deur die Sinodale Kommissie om die saak van egskei
ding onder die aandag van die HoogEd. Regering te
bring met die versoek om wetgewing in die gees van
Gods \Voord te passeer.—-Sinodale Kornmissie van~ die
T7ryslaatse Kerk.
(b) Deze vergadering verzoekt de Raad der Kerken
beleefdelik om zo spoedig mogelik uitvoering te geven
aan bet verzoek reeds door de Svnode van 1915 aan
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haar gezonden, in zake de erkenning van echtschei
dingen door de Landswet toegelaten. (Acta XXIII,
tag. 122, en Biflage, tag. ~).—Kaapse Synode.
(c) In sake die houding van kerkrade ten opsigte
van egskeidinge deur die Staat gewettig, beveel die
Sinode aan dat die Raad der Kerke gevra word ‘n inter
kerklike konferensie oor die saak te hou.—T’rystaatse
Sinode.
9.—HUWELTKSWET.

Dat de zaak re het huwelik met de vrouw van een
overleden broeder naar de Raad der Kerken verwezen
zal worden.—Transvaalse Synode.
IO.—INTERKERKELJKE

T0ENADERING.

Het worde aan cle Raad der Kerker~ opgedragen in
korrespondentie te treclen met de andere Hollandse
Kerken in Zuici-Afrika, die met ons dezelfde belijdenis_
schriften houden, orn te vernemen of er cle begeerte
bestaat van toenadering en sarnenwerking met onze
Kerk, en op welke wijze zuiks zou kunnen gescheiden.
—Kaapse Synode.
ii ~ VAN GEBED EN VEROOTMOEDIGING.
Een verzoek aan de Regering om een bepaalde dag
van gebed, verootmoediging en dankzegging voor elk
jaar vast te stellen, de dag te zijn een weekdag, waarop
alle bezigheidsplaatsen en plaatsen van publiek ver
maak en sport gesloten zullen zijn, wordt verwezen naar
de Raad der Kerken die de verschillende Synoden in
deze met advies dienen zal.—Kaapse Synode.
12 .—BEARBEIDING VAN STuDENTEN.

Hierdie I-I.E. Vergadering versoek die Federale
Raad om die saak van die geestelike bearbeiding van
ons studente in die buiteland sonder versuim sy ernstige
aandag te skenk, met die aanbeveling, dat klei~i sal gele
word op die bearbeiding van sodanige studente bier te
lande, sowel deur ouers, as deur die Kerk en die Kriste.
like Studente-vereniging.—Transvaalse Sino de.
13.—RECHTEN VAN LID~’IATEN.

,(a) De volgende vraag voor advies aan de Raad
der Kerken te richten
‘‘In hoeverre kan ‘n ljdmaat,
wat teen sy sin in ‘n nuDtgestigte gemeente val,
gedwing word om onder soclanige gemeente te sor
teer ?“—Transvaalse Synode.
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(b) Het volgende beschrijvingspunt naar de Raad
der Kerken te verwijzen : “Die Sinode nerne stappe
~vat daartoe sal lei, dat kerkrade in die verskillende
Ptovinsies die reg sal he om, met die oog op die uit
oefehing van kerklike tug, sertifikaat van lidmaatskap
van die een Provinsie uit die ander op te eis.”—Trans
vaalse Synode.
14.—PASTORIEeN EN INKOMSTEBELASTING.

De Raad der Kerken te verzoeken. bij cle H.E.
Regering nan te dringen om pastorieën van inkomste
belasting vrij te stellen .—Transvaalse Syn ode.
15.—PREDIKANTEN PENsI0ENF0NDs.

Ons Sinode versoek die Raad der Kerke om die
hele saak re die Predilcante-Pensioenfonds te oorweeg,
ten einde al die gemeentes in die verskillende Provin
sies te beweeg deelhebbers te word, al moet dit geskied
deur dispensasie te verleen en deur wetsbepaling vas te
stel, dat alle nuutgestigte gemeentes deelbebbers sal
word.—T7rystaaise Sinode.
i6 .—HANDLETDING

B1J KATECHETIES ONDEnwIJs.

Die saak omtrent die opstel van ‘n geskikte hand
boek vir Kategeties onderwys word na die Federale
Raad verwys om in oorleg met die Gefedereerde Kerke
hierin te handel.— Vrystaatse Sinode.
17 .—BER0EPsTEL5EL.

Die teenwoordige beroepstelsel in ons Kerk met
die oog op wysiging daarvan na die behoeftes van die
tyd word vir ernstige oorweging verwys na die Federale
Raad der Kerke
T7rystaatse Sinode.
.—

VIII.—BRIEVEN

EN LAAT
STUKKEN.

INGEKOMENE

IX.—BEPALING VAN PLAATS EN TIJD
VOOR DE VOLGENDE VERGADERING.
P. G.

Kaapstad, Mei,

1925.

J.

MEIRING,
Scriba des Raads.
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BIJLA~E II.
VERSLAG VAN DE SCRIBA
~ worden yoorgelegcl aan de Raad der Kerken in
zijn vergadering te Durban, Natal, op Donderdag,
II Junie 1925, en volgende dagen.
Aan de HoogEerw. Voorzitter
van de Raad der Kerken.
HoogEerw. I-Jeer en Broeder,
De ondergetekencle heeft de eer mits dezen
verslag te doen van zijn werk als Scriba van de
Raad, sedert de laatste vergadering te Parijs,
O.V.S., in Maart 1923.
i.
Aan de besluiten en opdrachten der laatst
gehoudene vergadering werd, zo spoedig mogelik
na afloop daarvan, uitvoering gegeven.
2.
De notulen der vergadering, met bijiagen,
werden in hoekvorm gedrukt, en genoegzame cx
emplaren daarvan aan elk dienstdoende predikant
der Gefedereerde Kerken, ook ten gebruike van de
Kerkeraad, gezonden. (Zie “Kerkbode,” i6 Mci
1923).

3. De officieel getekende notulen der verga
dering en de daarbij behorende stukken werden
aan de Zaakgelastigde van de Kaapse Kerk ter
bewaring in ‘t archief toevertrouwd. (Zie bijiage a).
4. Sedert de laatste Raadsvergadering zijn
de Synoden van al vier der Gefedereerde Kerken
bijeen geweest. Versiagen van de besluiten dezer
Synoden aangaande de aanbevelingen van de
Raad werden ontvangen van de Scriba’s der Kaap
Se, Vrijstaatse en Transvaalse Synoden. Die zijn
hieraan gehecht. (Zie bijiagen b, c en d).
Aan Gen. Smuts, destijds Eerste i\’Iinister,
werd volgens opdracht, nogeens geschreven over
het gebruik van zwarte troepen in de bezette delen
van Duitsiand door de Fransen. Zijn antwoord is
hieraan gehecht. (Zie bijiage e). Er mag echter
hieraan toegevoegd worden, dat toen dit antwoord
in Dc Kerkbode gepubliceerd werd, door de Duitse
Konsul in de Kaapstacl de juistheid van zijn in~.
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hcud ernstig in twiifel getrokken werd in ‘n brief
aan datzelfde blad.
6. In gehoorzaamheicl aan de opdracht der
laatste vergaclering heeft de ondergetekende als lid
van de Moderatuur, gesteunci door andere broeders
leraren, ‘n opwachting bij de vroegere Eerste
Minister gedaan in verband met wetgeving inzake
de heiliging van de Dag des Heren, en in verband
met de uitvoering van bestaande wetten. Bij dit
onderhoud waren ook tegenwoorclig de Minister
van Mijnen en Industrieën, en de Minister van
Justitie. Zij allen betuigden hun sympathie met
ons streven tot de betere heiliging van de Zondag,
maar betwijfelden sterk of in onze dagen ‘n ver
scherping van de bestaande wetten door de Voiks
raad gepasseerd zou worcien. Verscheidene van de
aanbevelingen van de Hofmeyr-Komrnissie, zover
die werkzaamheden op de mijnen betroffen, waren
uitgevoerd. De Ministers vroegen de deputatie van
de bestaande wetten ‘n studie te willen maken, en te
willen aanwijzen in welke opzichten zi] meenden,
dat die te kort schoten. De Minister van Justitie
ondernàm voorts, om als er persoonlik aan hem
geschrèven werd, zijn invloed te gebruiken bij de
amhtenaren van ‘t Departement van Justitie in
belang van de strengere toepassing van de bestaan
cle wetten. Het is sedert echter duidelik geworden,
dat er allerlei techniese moeilikheden in verband
met de toepassing der bestaandè wetten zijn. De
loop van zaken c[ringt de overtuiging al meer aan
ons op, dat onze hoop in zake de heiliging van de
Sabbat gegrond moet zijn niet zo zeer in wets
bepalingen, als wel in de ernstigç levensopvatting
hij belijdende Christenen, welke de vrucht is van
‘n krachtvolle prediking, van de rechte huiselike
opvoeding en van ‘t konsekwente levensvoorbeeld
van alien, die voorgeven de Fleer te vrezen. (Zie
‘‘Kerkbode,” 1923, pag. 759).
7. In gevolge de opdracht, om zo mogelik,
de hinderlike bepalingen in verband met koncessie
kaartjes op onze spoorwegen verwijderd te krijgen,
heeft de ondergetekende samen met enige andere
predikanten ‘n onderhoud met de nieuwe Minister
van Spoorwegen gehad, waarbij de beperking van
de gewone reis tot 2D0. mijlen en de weigering van
statiemeesters om kaartjes uit te reiken dan op de
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plaats, waar de applikant woonachtig is en de be
perkingen met kust-exkursies besproken werden.
Te veel werd niet verkregen. (Bie~onderheden
worden o~ tag. 457 van “Dc Kerkbode,” 1925,
gegeven).
8. Van Ds. Geo. S. Malan is ‘n brief ont
vangen, waarin hij wegens zwakke gezondheid als
lid van de Kommjssie voor ‘t Kerkblad bedankt.
(Zie bijiage f).
9 De beschrijvingspunten en stukken, die
ontvangen werden, werden in ‘t officieel orgaan
gepubliceerd. (Zie “Dc Kerkbode,” 15, 22, 29
April, 20 Mci en 3 Junie, 1925).
io. 1-Jet kassaboek, dat ter tafel ligt, wijst
‘n batig saldo aan van
ii
3. De onder
getekende wil daarop attent maken, dat de Kaapse
en Vrijstaatse Zaakgelastigclen niet zonder be
zwaar uitbetaling geclaan hebben in verband met
de kosten van de inboorlingen_konferentie te
Johannesburg in 1923, waartoe de Raad destijds
opdracht gaf. Ter ongehinderci voortzetting van
de werkzaamheden des Raads zal bet nodig zijn,
dat deze vergadering de hele kwestie van uitbeta
ling overwege in ‘t licht van vroegere hesluiten,
beide van de Raact en van dc Synoden.
ii.
In gevolge besluit des Raads en na raad
pleging met de anclere leden der Moderatuur en
met de plaatselike Ieraar, werden de leden ter ver
gadering opgeroepen op Donderdag, ii Junie
1925, des avonds te 7.30 in
‘t kerkgebouw te
Durhan, Natal.
Vertrouwende hiermede aan de hem opgedra
gen taak voldaan te hebben, heeft de ondergeteken
de de eer zich met heilbede en met hoogachting
te noemen
Dc dienstwillige dienaar des Raads,
P. G.
Kaapstad, 3 Junie

J.

MEIRING,

Scriba des Raads.
1925.

Bijiage a.
Ontvangen ~an de Scriba van de Raad der
Kerken ter bewaring in bet kerkelik archief ‘n
pakket gemerkt: “Oorspronkeiike Notulen en
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Stukken—Achtste Vergadering van de Raad der
Herken, gehouden te Parijs, O.V.S., 1\laart 1923.”
JOHAN G. DE BRUYN,
Zaakgelastigde, N.G. Kerk.
Kaapstad, Febr.

1924.

Biilage b.
\Vorcester,
i~ Met,

1925.

T)e WelEerw. Heer,
Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba ~an de Raad der Kerken.
~\VelEerw. I-Jeer en Broeder,
i\Iits dezen doe ik u toekomen cle besluiten
~an de Synode der Ned. Ger. Kerk in Zuid-Afrika,
genornen in baar Vergadering, gebouden op
Donderdag, i6 Oktober, 1924, en volgende dagen,
in zake de aanbevelingen en voorstellen door de
Raad der Kerken aan haar opgezonden. (Zie iVos.
39—44 van ‘‘~Sch erna van TT’erk,~aam Ii eden.’’)
Zoals blijkt nit de 1-landelingen onzer Syno
dale Vergadering, (pagg. IS en 19), waarvan u een
exemplaar is toegezonden, werci naar aanleiding
van bovengenoemde aanbevelingen en voorstellen
als volgt besloten :—
i.
Dc uitoefening van godsdienstige invloe—
den op toekomstige onderwijsers en onder
wi)~e ressen.
De vergadering verenigt zich met bet voorstel.
2.
Dc Kerk—Alinanek het eigendom te worden
van de Gefedereerde Kerken.
Het verzoek bier gedaan wordt toegestaan.
3. (a) T’ertaling van Belijdenisschriften in
4frikaans
Dit voorstel wordt aangenomen.
(b) I7erbelering van Beroepslelsel.
De vergadering verklaart zich tegen een ver
andering in ons beroepstelsel.
4. (a) IZidmaten aan grenslijnen woonachtig.
Dit wordt aangenomen.
(b) C rensbewone rs en veran dering van
grenslijnen.
De vergadering neemt dit voorstel aan.
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5. (a) Rechtspersoonlihlieicl der Kerk.
De aanbeveling bier gedaan wordt goed—
gekeurd.
(b) Aanstelling van een Rechtsho;nniissie
door jeder der Synoden van do Ge—
federde Kerken.
Dit wordt aangenornen.
6. T7e rtegenwo ordiging van
do
Zuste r
Kerhen van Frijstaai en Transvaai o~ do
A dmissie— en Prop on en is Exam en—horn
missiën van de Kaapse Kerk.
De aanbeveling hier gedaan wordt goed-.
gekeurci. Voorts besluit cle vergadering dat aan
Art. 140 i en Art 151 sullen worden toegevoegcl
de woorden : “Aan de Nederduitse Gereformeer-.
de Kerken in de Oranje Vrijstaat en Natal, en aan
de Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk
in Transvaal wordt bet recht verleend orn, des—
verkiezende ieder een lid tot deze Kommissiën
toe te voegen, onder de voorwaarde dat elke Kerk
de reis- en daggelden van haar vertegenwoordiger
sal betalen.”
Met toebidcling van des I-i eren zegen,
Uw broecler in de Heer,
I. F. A. DE VILLIERS,
Scriha Svnodi.
—

Bijiage c.
Kopjes,
13 Mei,

1925.

Ds. P. G. J. Meiring, B.A.,
Scriba van de Raad der Kerke,
Kaapstad.
Lie~ve Broecler,
Graag bring ek die volgende onder u aandag:
Die aanbevelings oor regte van lidmate van
grensgerneentes (pp. 12, 63 en 64 van S Maart,
1923) is verwerp deur onse Sinocle.
Die aanbe—
velings oor staatsinmenging- in kerkelike sake (pp.
12, 73 en 74 van 1923) is aangeneem.
Ook is aan
geneern die aanbod van verteenwoordiging op die
Proponents- en Aclmissie-Eksarnen-Kornrnissies.
I-Ioogagtencl die uwe in die I-Jeer,
C. R.FERREIRA,
Scriba Synodi.
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Bijiage ti.
B olcsb u rg,
Mei 19,

1925.

De HoogEerw. Ileer,
Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba van de Raad der Kerken,
Kaapstad.
I IoogEerw. 1-Jeer en B roeder,
Gelieve kennis te nemen, dat, met betrekking
tot de volgende zaken (cf. Handelingen van de
Raad der Kerken, 1923), door de H.E. Synode
in haar jongste vergadering als volgt besloten
werci :—
i.
Over Rechien van Lidmaten van Grens—
gemeenten.—Om de aanbeveling van de Raad der
Kerken aan te nemen, met de volgende toevoe
ging: ‘‘of, in geval van de Natalse Kerk, die
Sinodale Kommissie;”
2.
Over
Staatsinmenging in
Kerkelike
Zaken.—Om de aanbeveling van de Raacl der
Kerken aan te nemen;
Over ‘t Proponents- en ‘t Adrnissie
Exam en.—Om, waar cle Kaapse Kerk reeds aan
deze aanbeveling voldaan heeft, genoemde aan
beveling ook goeci te keuren; en
4. Over Geloofsgene~ing.—Om zich bij de
stellingen, zoals door de Raad goedgekeurd en
aangenomen, neer te leggen.
Hoogachtend,
Uw Dw. Dienaar en Broeder in de Ileer,
J. M. LOUW,
Scriba Synodi.
~.

Biflage e.
Kantoor van de Eerste Minister,
Kaapstacl, 8 Mei, 1923.
Dc WelEerw. Heer,
In opdracht van de Eer~te Minister heb ik de
eer ontvangst te erkennen van uw schrijven van 24
April en in antwoord u mede te delen dat kennis
genomen is van de besluiten van cle Raacl der
Kerken.
In verhand met bet gebruik van gekleurde
troepen door de Franse Regering in het geokku
peerde gedeelte van Duitsianci, moet ik u mede
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delen dat onderzoek van tijd tot tijd gedaan werd
in deze zaak en uit de rapporten ontvangen, blijkt
bet dat gekleurde troepen niet gebruikt worden,
zoals beweerd. Verder is gebleken dat de Franse
troepen in bet geokkupeerde gebied geen Franse
kleuriing-troepen zijn, en dat de Franse Regering
gedurende de onlangs plaatsgevonclen opmars uit
drukkelik bet gebruik van zodanige troepen naliet.
1k heb de eer te zijn,
Uw dw. dienaar,
W. L. DU PLESSIS,
Per Sekretaris van de Eerste Minister.
De WelEerw. Ds. P. G.
Bus ‘444,
Kaapstad.

J.

Meiring,

Bijiage f.
O~tnjezicht, Kaapstad,
30 Maart, 1925.
Ds. P. G. J. Meiring, B.A.,
Scriba van de Ra~ad der Kerken,
Kaapstad.
\VelEerw. 1-Jeer en Geachte Broeder,
Daar mijn gezondheid in de laatste tijd weer
veel te wensen overlaat, ben ik genoodzaakt mijn
bedanking in te dienen als lid van de Kommissie
voor Dc f’~erkbode.
Ek doe zuiks met innig leedwezen, zoals u
wel kan verstaan, en met de oprechte bede dat de
Ileer der Kerk ons gezegend kerkblad in uwe
handen al meer tot uitnemende zegen voor onze
Kerk mag maken, en u steeds de nodige krachten
naar lichaam en geest mag schenken om uw zo
gewichtig en dikmaals moeilik werk met dezelfde
h kwaarnheid en gefrouwbeici en toegewijdheid
zoals tot hiertoe, te kunnen voortzetten.
Met verschuLiigde boogachting en onvermin
cterde belangstelling in de weRraart van uns
kerkblad,
lJw dw. dienaar en broeder,
GEO. S. MALAN.

sa
BIJLAGE III.

RAPPORT VAN DE KOMMISSIE IN VERBAND
MET IIET VAN IIEES-WETSONTWERP.
Aan de IloogEerw. Voonitter
van de Raad der Kerken.
IloogEenv. Her,
Uw Kommissie werd door de vergadering des
Raads te Parijs in Maarl. igz~ aangesteld, in vetband
met ‘n voorstel, dat in dat jaar voor de vierde niaal door
Ady. van Ilees in de vorm van ‘n wetsontwerp in de
Volksraad ingediend zou worden, urn onder de redenen
tot de verkrijging van echtscheiding op te nemen
melaatsheid, krankzinn~gheid en onbekeerlike misdadig
heid. Dc Raad der Kerken besloot om ‘n beroep te
doen op de Volksraadsleden, vooral op hen, die tot onze
Kerk behoorden, om tegen ft wetsontwerp te stemrnen,
en hi) droeg het aan uw Kommissie op om de voorsteller
van t wetsontwerp en andere leden van de Volksraad
over deze zaak Ic ontmoeten, en hun ‘t gevoelen des
Raads mede te delen. Uw Kommissie mocbt, namens
onze Kerk, ‘n vergadering van vertegenwoordigers van
de meeste Protestantse Kerken in de Kaapstad bijwo
nen, waarop ft wetsontwerp algemeen veroordeeld werd,
en de uitwerking van deze en dergelijke pogingen tot uit
breiding van de gronden van echtscheiding afgekeurd
werd, als strekkende urn de heiligheid van de huweliks
band in ft oog der samenleving te verzwakken. Een
vergadering werd door uw Kommissie daarna gehou
den, eerst met de Volksraadsleden, behorende tot de
Nationale Partij, en daarna met die van de Z. A. Par
tij.
Uw Kommissie heft in zijn onderhoud met
deze Volksvertegenwoordigers vooral klem daarop ge
legd, dat het christelik huwelik niet maar ‘n burgerlik
kontrakt was, maar ‘n goddelike instelling, waarom
trent er goddelike verordeningen in de Heiige Schrift
neergelegd waren, welke niemand opzijde schuiven
mocht. In ‘t licht van Gods Woord had de Christe
like Kerk op zijn meest énkel Wee gronden tot echt
scheiding kunnen erkennen, t.w. overspel en moed
wiadge verlating. Over dit laatste was de Kerk echter
niet ens. Zodat er ‘n strekking in de Kerk was tot
vermindering van de gronden van echtscheiding, en er
geen sprake van uitbreiding kon zijn in ‘t licht van
Gods Woord. In ‘t onderhavig wetsontwerp kon uw
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Kommissie geen groot beginsel ontdekken. Er kon
den even goed ook andere zaken bij de genoernde drie
worden gevoegd.
En als men eens begon af te wijken
van de Bijbelse gronden, waar moest bet eindigen ?—
Bij deze besprekingen was Aclv. van Hees ongelukkig
niet tegenwoorclig.
Het wetsontwerp werd wel ingediend, maar het is
nooit tot ‘a tweede lezing claarvan gelcomen.
In bet
vorige jaar werd de tweecle lezing eni~e1 met enige stemmen verworpen, zodat de Kerk omtrent de mogelikbeicl
van dc herleving dezer beweging- niet al te gerust mag
wezen.
Ret zou goed zijn, als er ‘n algemene op
dracht in dezen aan de Mocleratuur des Raads gegeven
werci.
Het derde lid uwer kommissie, Ds. D. G. Malan,
~~on de vergaderingen niet bijwonen.
Dc vergadering des Heren leiding en zegen toe
bicidende, verblijven wij,
Dc Dienswillige Dienaren des Raads,
D. S.
P. G.

B0THA.

J.

i\IEIRING.

Kaapstacl,
Mci 1925.
BIJLAGE ~
RAPPORT VAN DE KOMMISSIE IN ZAKE DE
E CHTSC H El DING.
Aan de Raacl der Kerken, zitting houdende te Durban,
ii Junie en volgende dagen, wordt hiermee bet
Rapport van de Kommissie re Echtscheiding voor
gelegd.
Aan de Voorzitter
van de Raad der Kerken.
\VelEerw. Fleer,
Uw Kommissie in zake de echtscheiding wenst
hiermee bet volgende aan u voor te leggen
(i) Uw kommissje meent aan
uw aandacht te
inoeten brengen dat bet rapport over de ecbtscheiding,
door een vroegere kommissie reeds hij de zitting van
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een Raad te Paarl ingediend, flog nooit door uw Raad
afgehandeld is.
(2) Uw kommissie kan, na rijpe beraadslaging, tot
~een ancler resultaat kornen clan in ~eme1d rapport
vervat.
(~) \Veslialve uw komrnissie met vrijmoedigheid
bet gemelde rapport in zijn geheel aan uw Raad aan
beveelt; en aan cle hand wil geven, dat bet gemelde
rapport als gelezen zal worden beschoi~vcl, en wel om—
dat cle scriba van uw kommissie een gelegenheid zal
hebben om de zaak in te leiden.
(~) Uw kommissie wil ook bescheiclenlik aan de
hand geven dat de Raacl na bespreking en aannerning
(onveranderci of gewijzigd) van gemeld rapport, dade
uk claartoe zal overgaan om uitvoering te geven aan
aanbevelingen a, b, c aan bet eincle van bet rapport,
alsook aan beschrijvingspunt No. 4 van de Svnode van
de Kerk van de Oranje Vrijstaat (Aanbevelingen a en
b zullen vermoeclelik eerst naar de verschillencle Svno—
dale Kommissies verwezen worden, tezamen met bet
besluit van dc Rand ter hekrachtiging of anderszins,
alvorens uw Rand hierin handelend kan optreden).
Menende hiermee aan onze opclracht te hebben vol
daan, en uwe beraadsiagi n gen Gods zegen toeb iddende,
noemen wij ons met verschulcligde eerbiecl,
Uw broeclers en clienaars,
P. BosHoFc’.
G. J. I-Iuoo (met voorbehoud).
D. G. \I~i~~x (met voorbehoud).
J. M. Louw.
H. A. L~uPI~EcHT.

BIJLAGE V~
VERSLAG VAN DE KOMMISSIE VOOR RET
VERENIGD KERKBLAD.
Namens deze Kornrnissie heeft ondergete1~ende de
eer het volgende aan de Rand der Kerken te rappor
teren :—
i.) Sedert ons laatste rapport (Maart 1923) heeft
DE KERKBODE zijn geregelde wekelikse verschijning
gemaakt oncler de bekwarne redaktie en onvermoeide
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ijver van Ds. P. G. j. Meiring, wiens biezondere he
kwaamheid tot cleze moeililce taak dankbaar erkend
worctt niet alleen door ons als Kommissie, maar tevens
door de Svnoden van de verschillende Kerken, die bij
akklamatie dat hebben gedaan.
2.) \Vegens de toenemende \verkzaamheden van de
Redakteur, \vaarcloor zijn bewegi ngel] groteliks ge—
stremcl worden, en zijn bijwoning van kerkelike ver
gaderingen (doo~r de Raad der Kerken hoogst wenselik
geacht) bemoeilikt worcit, heeft de Kommissie besloten
hem een assistent-reclakteur te schenken, tegen een sa—
laris van ~45O pa. Tot nog toe, echter, is er voor deze
belangrijke post geen vaste aanstelling geschiecl.
3.) Sedert ons laatste rapport is het clrukken van
Dc KER1~isoDE overgegaan uit de hanclen van de firma
S. Griffiths en Rn., in die van de Nationale Pers,
I3pkt., met welke een zeer voordelig kontrakt voor vijf
jaren gesloten is, waardoor dc Nationale Pers aan ons
betaalt de jaarlikse som van ~,4,OOo, behouclende dat
lichaam al de subseriptie— en advertentiegelden. lit het
hierbij gehechte financiedi versiag zal blijken, dat de
I’~ommissie jaarliks een vrij grote som overhoudt. Vol—
gens besluiten der belanghebbende Svnoclen beschikt
de Rand der Kerken over enig batig saldo dat er
rnocht zijn; doch uw Kommissie wenst de Raad de
aanbeveling te doen, dat over cut batig saldo door de
Raad niet beschikt zal worden, alvorens er ‘n kapitaal
van ~io,ooo ten bate van ‘t blaci in handen is.
4.) Ret getal intekenaars op Dc KERKB0DE be
draagt tans 15,800, een vermeerdering van ongeveer
Soo seclert ons laatste rapport. Dat dit getal niet groter
is, is hoofclzakelik te wijten aan de overgang van
drukken van de oude naar dc nieuwe firma, en ‘t verlies
door de nieuwe schikkingen veroorzaakt.
5.) \Vegens toenemende lichaamszwakheid heeft
Ds. G. S. Malan, die sedert 1921 lid van onze Kommis
sic is geweest, zich genoodzaakt gezien als zoclanig te
bedanken.
U~v Komissie nam zijn bedanking met
leedwezen aan, en wenst uitdrukking te geven aan haar
diep besef van de waardevolle diensten door hem als
lid en later als scriba der Kommissie ons bewezen,
vooral in cle moeilike overgangsperiocle van de oude tot
de nieuwe clrukkersfirma, toen zijn gezonci oordeel en
i ntieme kennis van drukkersaangelegenheden uw Korn
missie tot ‘t grootste nut zijn geweest.
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6.) Volgens besluit van de Raad en usantie treecit
deze Kommissie tans af en moet er ‘n nieuwe, worden
benoemd. Bij ‘t nernen van haar demissie wenst uw
Kommissie de belangen van ons Verenigd Kerkblacl
nogeens in u aller hartelike belangstelling en steun aan
te bevelen.
Namens de Kommissie voornoernd,
Kaapstad,
28 Mei

J.

DU PLESsIs, Voorzitter.

1925.

DE KERKBODE.
STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
voor het jaar eindigen 31 Desember 1923.
ONTVANGSTEN.
Aan voordelige balans op 1/1/23
toelage van de drukkers
terugbetaling van belegd kapitaal
renten op belegd kapitaal

£126
7
1278 12
1500
0
171 II

£3076

‘0

3
6
0
I
10

UITGAVEN.
Per salaris redakteur
£85o 0 0
bonus redakteur
50
0
0
toelage waarn. reclakteur
12 10
0
toelage auditeur
440
,,
kontributie Pred. Pens. Fonds
12 10
0
gratifikatie medewerkers
48 6 0
reis en daggelden Kom. vergade
ringen
ii6 0 7
kosten zaak Drs. Exner en ‘vVicht
65 19 9
gelden belegd
iSoo 0 0
Diversen
S JO JO
voordelige balans
joS 9 S
£3076

10

TO
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BALANSSTAAT VOOR bET JAAR EINDIGEN
DE 31 DESEMBER 1923.
BATEN.
Batig saiclo op
Geld belegd

Desember

31

£1o8

~

S

3409

13

0

£3518

2

8

£3518

2

S

£3518

2

8

1923

LASTEN.
1: t~

saldo op

Desember

31

1923

Nagezien en korrekt hevonden,
GE0. S.

MALAN,

P. G.

Auditeur.
Kaapstad, Mci

J.

MEIRING,

Redakteur.

1924.

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
voor bet jaar eindigende 31 Desember 1924.
ONTVANGSTEN.
Aan voordelige balans op 1/1/24
toelage van drukkers
terugbetaling van helegd kapitaal
renten op belegd kapitaal
suhsc’ripties r9J7-1918

£108

9

*1055

14

8
6

io~o

0

0

163 10

4

0 15

0

9

6

£2348

39
UITGAVEN.
Per salaris redakteur
£850
salaris waarnemend redakteur
34
salaris sub-redakteur
120
toelage aan auditeur
2
kontributie pred. pens. fonds
12
gratifikatie aan medewerkers
102
tijdschriften voor ‘n medewerker
3
ingebonden delen van Dude “Kerk
bodes,’’ “Fakkels,’’ enz
50
reis- en daggelden korn. leden
7
prokureurskosten nieuw kontrakt
ic
meubelen nieuwe kamers
6o
gelden belegd
200
koopprijs van ‘‘stencils’’ (Griffiths)
750
koopprijs “cabinets”
40
diversen
7
voordelige balans
97
£2348

0

6
0
2
10
10

8

0
0
0
0
0

6
9

ü

0

.~

~

10

0

17
0
0
0
13

3

9

C)

9

6

0
0
0

3

I3ALANSSTAAT VOOR RET JAAR EINDIGEN
DE 31 DESEMBER 1924.
BATEN.
Batig saiclo op 31 Desember 1924
Geld belegcl op 31 Desember 1924

Batig saldo op

31

LASTEN.
Desember 1924

9

9

2609 13

£97

0

£2707

2

9

£2707

2

9

£2707

2

9

~Op 30 Oktober 1924 moest de Nasionale Pers aan
de Kommissie £2000 volgens kontrakt betalen, doch
de Nasionale Pers werci ook, volgens termen van
kontrakt, toegelaten £1500 als ‘n lening terug te hot.o
den tegen 5 percent rente. Ret eigenlik batig saiclo
is dus £4207 2S. 9C1.
Nagezien en korrekt bevonden,
Gito. S. MALAN,
P. G. J. I\IEIRING,
Auditeur.
Redakteur.
Kaapstad, Maart 1925.
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BIJLAGE VI.
RAPPORT VAN DE KOMi~1ISSIE OVER EEN
HANDLEIDINTG IN DE GESCHIEDENIS
ONZER KERK.
Aan de Hoog Eerw. Voorzitter
van de Raad der Kerken.
Hoog Eerw. Heer en Broecler,
IJw Kommissie, die op de laatstgehouclen verga—
dering herbenoemd werd, om rapport te doen aan de
Raad aangaande de vordering van ‘t opstellen van
handleiding in de geschiedenis onzer Kerk door Prof.
A. Moorrees, heeft aan hem geschreven om te verne
men, hoe bet met bet werk staat.
Zijn antwoord
luidde : ‘‘In bet afgelopen jaar heeft de geschieclenis,
waaraan ik hezig ben, weinig vordering gemaakt. 1k
voel na ‘n acbtienjarige onafgebroken diensttijcl aan ‘t
Seminarium, waarvan vooral de eerste acht jaren een
uiterste krachtsinspanning vorderden, behoefte aan een
lange rusttijdi, waarin ik clan (D .V.) bet werk zal kun—
nen voltooien.”
Met toebidcling van Gods zegen op de werkzaam
heden van de Raad, noemen wij ons,
Uw Dienswillige Dienaren,
D. S. BOTHA.
P. G. J. 1\IEIiuNG.
K aapstad,
Mci 1925.
BIJLAGE VII.
RAPPORT VAN DE KOMMISSIE VOOR DE
NATURELLENKONFERENTIE
Aan de Voorzitiei
van de Raad der Kerken.
HoogEerw. Fleer en Broeder,
Uw kommissie werd op de laatstgehoudene ver
gadering des Raacls te Parijs met de volgende op—
dracht aangesteld : ‘‘De Raad benoernt ‘n kommissie~
bestaande uit de Voorzitter, Scriba en Ds. A. F. Louw,
om ‘n konferentie samen te roepen, hestaande uit ver—
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tegenwoordigers van alle Protestantse Kericen in Zuid
Afrika, aismede uit leidslieden op staatkundig gebied,
Europeanen zowel als kleurlingen en naturellen. Doel
van de konferentie zal wezen met elkander nader kennis
te maken en uit ‘t oogpunt van de christelike bescha
ving te bespreken de belangen van Europeanen, kleur
lingen en naturellen, die door de hand van God ge
bracht zijn samen te wonen in dit land. Tot de kon
ferentie zullen ook worden uitgenodigd cle cirie leden
der Naturellen Kommissie.’’
Na raadpleging met voormannen uit enige kerk
genootschappen en met enige gewezene en tegenwoor
dige Regeringsambtenaren, vooral met Dr. Loram, lid
van de Naturellen Kommissie, werd besloten cle kon
ferentie te Johannesburg te houden en wel in de maand
September 1923. Uitnodigingen werden gezonden aan
alle Protestantse kerkgenootschappen, die zendingwerk
onder denaturellen in Zuid-Afrika doen, en aan Native
Welfare Societies, om afgevaardigden naar de kon
ferentie te benoemen. Qok werden voormannen van
beide Afrikaner politieke partijen uitgenodigd tegen
woordig te zijn, en de leden van de Naturellen Kom
missie, alsook zekere inboorlingen voormannen, wier
namen ons door Dr. Loram genoemcl werden.
De konferentie vergaderde op 27 September onder
voorzitterschap van Ds. D. S. Botha, destijds Mode
rator van de Kaapse Synode, en werd bijgewoond door
vertegenwoordigers van cle Ned. Ger. Kerk, de Epis
kopale Kerk, cle Weslevaanse en Presbyteriaanse
Kerken, de Afr. Meth. Episc. Church, en van de
volgende zenclinggenootschappen :
London
Miss.
Society, Berlij nse en Moraviese Zendinggenootschap
pen, de Arnerikaanse , Parijse en Zwitserse Zending
genootschappen—in ‘t geheel elf Kerken en genoot
schappen. Ook waren er afgevaardigdlen van Native
Welfare Societies en ‘n aantal inboorlingen voor
mannen. Geen van onze politieke voormannen is tegen
woordig geweest. In ‘t geheel waren er 32 Europese
stemgerechtigclen en 31 inboorlingen stemgerechtigden.
De verrichtingen duurden drie dagen en werden met
grote bélangstelling door ‘t publiek, beiden blanken
en inhoorlingen, gevolgd. Vooral woonden vele in
boorlingen de vergaderingen bij.
De stemming van
de konferentie was biezonder aangenaam, en hoewel ‘n
enkele inboorling spreker soms dreigde ‘n verkeerde
snaar aan te roeren of ‘n minder ireniese toon aan te
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slaan, was cut helemaai ‘n uitsondering en werd hier—
door in ‘t minst niet cle vriendelike onderlinge ver—
houding verstoorci. Voor dc meeste blanke afgevaar—
digden, ten minste voor die van onze Kerk, bracht bet—
geen zij op cle vergadering zagen en vernarnen de
openbaring van nieuwe toestanclen. Men kwam, zoals.
nooit le voren, oncler de inciruk, dat cle oude verhou—
ding tussen blanken en inboorlingen in ons land aan—
merkelik en voor goed veranderci was ; dat de inboorling
hezig was allerwege te ontwikkelen tot ‘n bewustzijn
met alleen van zijn rechten als mens, maar ook van
zijn gaven en dc gelegenheid, welke de Voorzienigheid
daar voor hem bestelci heeft. Daarentegen \verdl met
kiern gewezen op hetgeen de zwarte man aan de blanke
verschuldig-d was, die hem dc zegeningen van de be—
schaving en van ‘t Christendom gebracht had. ~oorts
werd duidelik gemaakt, dat terwijl in ‘n ~emeenschap—
pelik Christendom er voor ons een hand van eenheid
was, elk ras naar eigen aanleg- en in eigen orngeving
zijn eigenaardige roepin moest uitwerken. ‘n Reeks
van referaten xverd door claartoe verzochte blanken en
inboorlin~en gelezen, waarover later diskussie ge—
voerci werd. Deze referaten werden later in ‘n boekske
uitgegeven onder de titel ‘‘European and Bantu,’’ en
verkrijgbaar gesteld tegen Is. per stuk.
Na ‘n gepaste openingsrede door Ds. D. S. Botha,
sprak Ds. A. F. Louw over ‘‘The teaching of Chris—
tianitv as a basis for a native policy.’’ Dc andere refe—
raten waren als volgt
‘Native Education’’ door Prof.
J. clu Plessis ; ‘‘The administration and scope of an
educational system’’ door Mnr. D. D. T. Jabavu
“Native land and the Land Act” door Prof. \V. M.
MacMillan; “Natives and the Land Act of 1913’’ door
Opperhoofcl F. F. Zibi ; ‘‘Segregation as a fundamental
plank in South African native policy’’ door Dr. Edgar
I3rookes; “Segregation” door Rev. Z. R. Mahabane.
Geclurende de konferentie werd ‘n reeks besluilen,
meestal met unanieme stemmen, genomen, die in ‘‘Dc
Kerkbocle’’ (17 Oktober 1923) ter algemene in formatie
gepubliceerci werclen.
Allerwege heeft deze poging van onze Kerk lof
ingeoogst. Onder de vele stemmen, die er na afiloop
van de konferentie gehoord werden, was er, zover wij
weten, geen een die afkeurend sprak.
De Bisschop
van Pretoria verklaarde ‘‘Ilet was ‘n konferentie rijk
aan nieuwe hoop en een die werkelik ‘n nieuw tijdperk
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aanduidt.’’ Prof. Jabavu schreef : ‘‘De belangrijkheid
van de Iconferentie is zo groot, dat hij later waarschijn—
lik beschouwd, zal worden als ‘n mijlpaal in onze ge
schieclenis
Alle denkencle naturellen gevoelen,
dat zij veel verschuldigcl zijn aan de Raad der Kerken,
orndat deze de konferentie bijeengeroepen heeft.’’ Rev.
~\Iahabane, ‘n inhoorling—leraar schreef : ‘Een aange—
namer, hezielencler, nuttiger kon ferentie heb ik nooit
tevoren bijgewoond
Door zulk ‘n sarnenkornst
wordt ‘t vertrouwen van ‘t Bantu—volk in bet heersencle
ras herstelci, en cle oorzaken van suspicie en underling
wantrouwen verwijderd.’’
De konferentie heeft veel
bijgedragen om de ogen van beiden inboorlingen en
blanken, tot anclere Kerken behorencle, te openen your
‘t werk door onze Kerk in ‘t belang van inboorlingen
en kleurlingen in ‘t verleden gedaan. Ook wercl veel
misverstand ten opzichte van ‘t optreclen en de gezinci—
heid van cle Boeren-Kerk en van de Hollandssprekende
Afrikaners uit de weg geruimd. In zijn voorwoorci tot
‘t genoemde boekske zegt Dr. Loram
‘‘Ret was enkel
passend, dat cleze grootste en belangrijkste onofficiele
konferentie over naturellezaken, die ooit in Zuid—Afrika
gehouclen is, door de ouclste en grootste Kerk saam—
geroepen werd, en de Kerk die de meeste aanspraak
op be benaming Zuidafrikaans heeft. Daardoor werci
erkend, dat deze zaak van groot belang is voor Ilol
lands- en Engelssprekenclen, en dat geen levende Kerk
zich aan dit grootste probleem in ons maatschappelik
leven durft onttrekken.’’
Tweeërlei kommissie—een in ‘t noorcien en een in
‘t zuiden—werd aangestelcl om cle besluiten your de
Regering te brengen. De noorcielike kommissie heeft
‘n onderhoud gehaci met i\Iinister F. S. Malan, die
clestijds \Vaarnemend Minister van Naturellezaken
was, waarvan ‘n verslag in ‘t genoemde boekske up
genomen is.
De vraag doet zich als van zelf voor, wat de vol
gencle stap wezen moet. Van verscheiclene kanten werd
de wens uitgesproken, dat dergelijke konferenties door
deze Raad van tijd tot tijd bijeengeroepen zullen wor
den.
Uw kommissie heeft geen vrijmoedigheicl urn
zulke geregelde konferenties aan te bevelen, rnaar cle
zaak kan onmogelik gelaten worden, waar die nu is.
De opclracht van de Raad sloot ook de kleurlingen
in. Toen wij echter de zaak begonnen te overwegen,
~verd bet duidelik, dat cle toestand, behoeften en streven
.

.

.

.

.

.

.

.

44
van cle kleurlingen zo geheel verschillend zijn van die
van de inboorlingen, dat bet onraadzaam was deze twee
~1ementen op één icongres hijeen te brengen.
Er
werd toen besloten ‘n konferentie met de kleurlingen
in ‘t l3oland te houden en met hen zaken te bespreken.
Tot ‘t houden van deze konferentje is ‘t echter niet
gekornen.
Verschillende omstandigheclen bebben de
uitvoering van dit besluit verhinderd, zijnde een daar
van ‘t bezwaar van de zaakgelastigden om de kosten
van deze samenkomsten uit te betalen. Uw kommissie
acht bet houclen van zulk ‘n konferentie met de kleur—
lingen uiterst noodzakelik.
Met verschuldigde hoogachting noemen zich de
leden der kommissie,
Dc dienstwillig-e dienaren van de Raad,
I-I. S. Bos~i~.
A. F. Louw.
P. G. J. MEIRING.
BIJLAGE VIII.
RAPPORT VAN DE KOMMISSIE OVER ~ 2
VAN HET RAPPORT OVER HET VERENIGD
KERKBLAD.
~Vat in dit punt worcit gemeld, wordt door de kom
missie aanbevolen, t.w., de aanstelling van ‘n sub—
redakteur op bet kantoor van de hoofdredakteur, tegen
‘n salaris van ,~45O p.a.
Verder beeft de kommissie te rapporteren over bet
verzoek van de Synodale Kommissie van de Trans
vaalse Kerk, t.w. dat er ‘n vaste medewerker of mede
redakteur voor de Transvaalse Kerk, tegen ‘n zekere
geldelike vergoeding, zal worden aangesteld; en dat de
naam van zodanige medewerker op de omsiag ver
schijnen zal.
In verband biermede heeft de kommissie aan te
bevelen :—
(i) Dat zoclanige medewerker en voor de Trans
vaalse en voor de Vrijstaatse Kerk, tegen ‘n remunera
tie, door de Kommissie voor bet Kerkhlad vastgesteld,
zal worden aangesteld, respektievelik door deze Kerken
zeif.
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(2) Dat vier bladzijden van “De Kerkbode” beur
-telings aan deze medewerkers zullen worden afgestaan
—één week aan de Transvaal en de volgende week aan
cte Vrijstaat.
(~) (a) Dat zodanige medewerker alle zedelike ver
antwoordelikheid, ten opzichte van gevoelens door hem
uitgesproken, ciragen zal.
(b) Dat, aangezien dc hoofdredakteur alle rechter
ilke verantwoordelikheid dragen moet, hij zich het
recht voorbehouclen zal, een of ander stuk van ne mede~
werker, dat, volgens zijn men ing, tot ‘n rechtsgeding
zou kunnen leiden, niet te publiceren.
(j.) Dat de narnen van deze medewerkers, samen
met de namen van de hoofdredakteur op cle omsiag
verschijnen zullen.
Met verschuldigde eerbied,
noemen wij ons,
Uw ciw. dienaren,

P,\uL

G.
II.

NEL.
HUGO.
Pu~T~aa.

J.

~JLA~E ~
VERSLAG

VAN

DIE KOMMISSIE
KERKVERENIGING.

INSAKE

Aan die I—IoogEerw. Voorsitter
van die Raad der Kerke,
Durban, Natal.
HoogEerw. Fleer,
U Kommissie insake Kerkvereniging het die eer
urn as voig te rapporteer :
i. Sedert die laaste sitting van die Raad het die
kommissie van die vereniging van die Gefedereerde
Kerke bvna niks gecloen nie.
2. Op versoek van die kommissie het die geagte
redakteur van “Dc Kerkbode” ingewillig, om, met
behuip van die lede van die kommissie, in die nabye
toekoms van tyd tot tvd vraagstukke in verband met
kerkvereniging in genoemde blaci te hehandel, urn also
die verlange na vereniging by die lecle van die Kerk
aan te wakker.
—
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3. Flier dien vermelci te word, dat die voorstel,
die Raad by sy laaste sitting verneern bet dat
dit voor die Sinode van die Natalse Kerk sou dien,
orn aldaar die wenslikheid van vereniging tussen die
Kerke van Natal en Transvaal onder bespreking te
bring, deur die Kerk van Natal verwerp is.
4. Nieteenstaande dit alles meen u kommissie dat
claar weer ‘n Kommissie insake Kerkvereniging moet
benoern word, nie soseer om die inisiatief in die saak
te neem nie, maar om op versigtige wvse die gedagte
by die Kerk wakker te hou, en weer die saak voor die
aanstaande sitting van die Raad te laat korn.
x~aarvan

Met verskulcligde hoogagt i ng,
Geteken deur die lede van die Kommissie
P. G. J. MEIRING, Voorsitter~
P. S. v~’.x HEEnDEX.
A. J. Louw.
H. A. LA~IPREcHT.
\\T~1• NIcoL, Skrieba.
BIJLAGE X
VERSLAG VAN DIE TYDELIKE KOMMISSIE
INSAKE EGSKEIDING.
Aan die F-IoogEerw. Voorsitter
van die Raad der Kerke,
Durban, Natal.
HoogEerw. I-Jeer,
A. U kommissie bet voor horn gehacl :—
i. Die voorstel van die predikante van Paarl en
Zwartland, ingedien by die sitting op 12 Junie 1925.
2. Die advies van die Permanente Kommissie oor
Egskeicling, soos dit voorkorn op pp. 65 en 66, punte
(i) tot (j), in die Handelinge van die Sewende Ver—
gadering (1921).
B.

U kommissie ~vil daarop wys :—
i. Dat daar tussen die standpunte van die twee
dokurnente wat voor ons was ‘n wesenlike verskil is,
~vat, o.i. nie deur formulering kan oorbrug word nie.
Die Kerk sal moet kies orn
net die een Bvbelse

of
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of

grond vir egskeiding goed te keur,
om daarbuite,
op grond van die skynbare eis van ornstandighede, te
handel.
2. Dat daar in die bogenoemde advies van die
kommissie veel voorkom wat eientlik onder vooraf
gaande beredenering van die saak moes gebly bet, en
wat nie meewerk orn die duidlikheid van die advies te
bevorder nie.
C. Gevolglik wil u kommissie aanbeveel dat die
advies van die Raad aan die Gefedereercie Kerke die
volgende punte sal bevat :—
i. Dat volgens Gods Woord daar slegs een grond
vir egskeiding is, ni., egbreuk.
Vir egskeiding op
grond van kwaadwillige verlating is daar geen Bybelse
steun nie.
2. Dat waar ‘n huwelik om ‘n ander oorsaak dan
hoerery deur die mens ontbind word, die huwelik nog
voor God bly bestaan, en as een van die wat geskei
is ‘n nuwe huwelik aangaan, die Kerk spdanige hu
welik nie as wettig kan beskou nie.
3. Dat gemeentelede wat op ander gronde dan
hoerery hulle huw’elik laat ontbind, en tot ‘n twede
huwelik oorgaan, skuldig is aan egbreuk, en daarom
onder die kerklike tug val.
Eindelik wil die kommissie sé dat by die voor—
legging van hierdie advies by in aanmerking geneem
bet ook die laaste drie punte (a), (b) en (c) in die aan
bevelings van die Permanente Kommissie op p. 67
van genoemde gedrukte notule, waarvan by vertrou dat
dit ook deur die Raad sal aangeneern word.
Met verskuldigde hoogagting,
Lede van die Kommissie
H.

J.

J.
J.

F.

L. nu

T0IT,

Voorsitter.

i\IENTZ.
A.
i\IALHERBE.
M XV ODENDAAL.
\\T~j
NIcoL, Skrieha.
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BULAGE XI.
RAPPORT

VAN DIE KOMMISSIE
DIE KERKALMAXAK.

INSAKE

Aan die I-IoogEerw. Voorsitter.
I-IoogEerw. Heer,
U Icommissie bet die eer, orn die volgende aan
bevelinge te doen :—
i. Dat die Raad cler Kerken met
clank kennis
neem van die hesluit van die Kaapse Sinode insake die
Kerkalmanaic, en die oormaking van genoernde Kerk
almanak aanvaar.
2. Dat daar ‘n Kommissie van Toesig deur die
Raacl der Kerken benoem word, met opdrag om: (a)
vir die uitgee van die Kerkalamanak en die gehele
administrasie v~n hierdie saak sorg te dra; (b) by
ieclere vergaclering van die Raacl der Kerken versiag
van sy werksaarnhede te doen; en (c) jaarliks ‘n versiag
van sy werksaarnhede vir kennisname, aan die versi~i1lencle Sinoclale Kommissjes te stuur.
3. Dat die Kommissie van Toesig sal bestaan uit
vyf lede—met ewesoveel seku ndi lede—t w.
sover
moontlik twee vir die Kerk, binne wie se ressort die
Kerkalmanak uitgegee sal word en dFe~ kompilator sal
woon, en verder een vir elk van die ander drie Kerke;
en
Dat, wat die finansiële sv van hierdie saak be—
tref, in geval van wins, wat afgewerp mag word, die
Raacl der Kerken van tyd tot tyd hieroor sal besluit.
.

~.

Hoogagtend,
U dw. Dienaars en Broeders in die Here,
P. S. V\N HEERDEN.
F. X. Roo~IE.
J. M. Louw, Skrieha.
Durban,

15

Junie

1925.
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~IJLAGE XII.
VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE INSAKE
UITBETALING VAN DIE KOSTE VAN DIE
RAAD.
Aan die Voorsitter
van die Raad der Kerke,
Durban, Natal.
HoogEerw. I-leer,
U kommissie, aangestel om die besluite, wat te
doen bet met uitbetaling van die koste van die Raad,
na te gaan, en die Raacl met advies claaroor te dien,
het die eer om as voig te rapporteer :—
i. U kommissie bet voor horn gehad :—
(a) Besluite van die Raad—vgl. Hanclelinge I,
~ ergadering, p. 46; Handelinge II, Vergadering, p. 6;
Handelinge IV, Vergadering, pp. 10 ,i6, 20, 63.
(b) Besluite van die Kaapse Sinode, 1924, pp. i6,
34 en 107.
(c) Briewe van die Saakgelastigcles: Kaapse Kerk,
dd. i8 April 1923; Oranje Vrvstaatse Kerk, dd. 6
Februarie 1924.
2. IJit die bogenoemde stukke blyk :—
(a) Dat daar geen beswaar teen die uitbetaling van
die Reis- en Verblyfkoste van lede van die Raad, wan
neer hulle die vergaderinge van die Raad bywoon,
gemaak word nie.
(b) Dat die reg van die Raad orn self te bepaal
watter gerneenskaplike onkoste gemaak moet word,
deur die O.V.S. Kerk enigsins in twyfel getrek is,
hoewel uitbetaling tog uiteindelik geskied het.
(c) Dat daar verskil van mening is omtrent die
wvse van uithetaling van die gerneenskaplike koste.
Die Kaapse Sinode bet ni. hesluit dat daar aan die
Saakgelastigde eers moet vertoon word die rekeninge,
of aan die Kommissie van Toesig die spesifikasies van
onkoste, voordat dit sal uitbetaal word aan die Skrieba
van die Federale Raad. Die Federale Raad bet i.d.t.
besluit dat ‘n som van £50 beskikbaar gestel sal word
waaruit die Skrieba die lopende uitgawes kan dek.
(Vgl. Twede Vergadering, p. 6.) Hierdie laasgenoem_
de besluit van die Raad is egter nooit aan die verskil
lende Sinodes vir bekragtiging voorgele nie.
Die
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Kaapse Kerk was claarorn in sy reg om self te bepaal
wanneer en op watter voorwaardes die koste sal uit
betaal word.
3. Die kommissie meen egter dat die reeling wat
die Kaapse Sinode bepaal bet, onuitvoerbaar is, omdat
dit beteken dat elke rekening deur die Skrieba van die
Raad proporsioneel verdeel en van die vier Kerke in
gevorder sal moet word, terwyl die rekeninge, wat
gewoonlik vir kontant gemaakte uitgawes is, onbetaal
bly.
U kommissie beveel daarom aan :—
(a) Dat die vier Sinodes gevra sal word or~ die
besluit van die Raad te bekragtig, dat die Skrieba van
die Raad ‘n bedrag van ongeveer £~o in hande sal
hou, onder die naam van die Raad der K~rke-rekening,
om die get~eenskaplike icoste van die Raad te dek.
(b) Dat die Sinodes aan die Kwbstors van hulle
Sinodale Fondse sal opdrag gee, om die vorderinge
van die Skrieba van die Raad, vir aanvulling van die
bedrag in sy hande tot op £so, uit te betaal.
(c) Dat ‘n afskrif van die Staat van Inkornste en
Uitgawes, volgens die Kassaboek van die Raad, nadat
cut by elke sitting van die Raad geouditeer is, aan die
vier Kerke gestuur sal word, om te dien as bewys van
die behoorlike besteding van die gelde.
(d) Aangesien dit ‘n tyd sal duur voordat hierdie
aanbevelings aan die Sinodes kan voorgelê word, en
die werk van die Raad in die tussentyd deur die voor
gestelde reeling belemmer kon word, beveel u kom
missie verder aan dat die Skrieba van die Raacl gelas
sal word om ‘n lening van £50 op die voordeligste
wyse van die Kommissie vir die Kerkblad te kry, om
te clien as werkende kapitaal, waaruit noodsaaklike uit
gawes gedek kan word, wat dan op aanvraag met die
aangehegte spesifikasies deur die Kwestors sal geresti
tueer word.
Die kommissie vertrou dat by hiermee aan sy op
drag voldoen bet, en noem hom met hoogagting,
~.

HoogEerw. Heer,
U diensw. dienare,
P. S. VAN HEERDEN, Voorsitter.
I. F. A. DE VILLIERS.
\Viu. NIcoL, Skrieba.
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B~JLAGE XIH.
BESCHRIJVINGSPUNT

i~

(a)

EN

(b).

De kommissie heeft voor zich gehad beschrijvings_
punt 13 (a) en (h), en heeft het volgende te rapporteren
Dat, wat voor standpunt men ook al mag innemen
met betrekking tot de verhouding tussen plaatselike
gerneente en de Kerk, waartoe zi] behoort; en alhoe
wel de gemeente of kerk in gerneenschap is, waartoe
haar lecien vrijwillig zijn toegetreden, de afzonderlike
gemeenten toch al hun wetgevende macht aan de Kerk
hebben overgedragen. Door cle Synode of Algemene
Vergacleri ng worden Wetten en Bepalingen gemaakt.
Aan deze \Vetten en Bepalingen onderwerpen zich de
leden der gemeenten. En zij heloven ook zuiks te doen.
~ (a) Wat onze Kerk betreft, heeft zij duidelike
bepalingen neergelegd, in zake de stichting van nieuwe
gerneenten. Grenslijnen worden vastgesteid en de ver
piichtingen van de lidmaten die binnen de grenzen van
de nieuwgestichte gemeente vailen, cluidelik neerge—
iegd.
Voigens deze bepalingen is ‘n lidrnaat, die
binnen de grenzen cler nieuwe gemeente valt, ve~’p1ichI
onder de~e gemeente Ic sortere’n. Slechts in buiten—
gewone gevailen zal verlof worden gegeven om onder
dc moedergemeente of ‘n andere aangrenzende gemeente
te sorteren.
Dit beginsel is, echier, in sommige cler Gefede
reercie Kerken~ neergelegd, dat zodanig iidmaat niet
voile iidmaatsrechten zal genieten, b.v. hij zal niet in
cle gemeente waar hij zijn voorrechten geniet, tot kerke—
raaclshd kunnen gekozen worden. Omdat door voile
iidmaatsrechten te mogen genieten door zodanige lid
maat, er licht inhreuk zou kunnen gernaakt worden op
cle eenheid en welvaart van de gemeente, waar hij
woont.
WTat § (a) betreft, wenst de kommissie bij
het zoeven gezegde, bet ais haar bescheiden gevoeien
uit te spreken, dat bij cle stichting van ‘11 nieuwe ge—
meente cle namen van al de iidmaten binnen haar gren
zen, wat voor vergunning ook later aan de een of ander
mag worden gegeven, zullen worden geregistreerd.
Met betrekking tot § (b), wenst cie kommissie aan te
be~elen, dat cle Synoden der Gefedereerde Kerken ge
vraagd zullen worden, om bepalingen neer te ieggen
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dat kerkeraden in de verschjllende provinejes bet recht
zullen bebben, met het oog Op de uitoefening van ker—
kelike tucht, certifikaten van lidrnaatscl-iap van uit de
een naar de andere kerk op te eisen; en dat de kerke—
raad, bij wie bet certifikaat aangevraagcl ~vordt, ver—
plicbt zal zijn zodanig certifikaat kosteloos te leveren.
\V~i. NICOL.
G. B. A. GERDExEI~.
11. P1EN~\R.

