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HANDELINGEN
van de

Tiende Vergadering van de Raad der
Kerken, gehouden te Heidelberg, TvL,
op Donderdag, 24 Maart, 1926 en
volgende dagen.
De leden kornen in ‘t kerkgebouw bijeen te 7.30 Opeiung.
des avonds, waar ‘n goecl getal gemeenteleden zich
reeds bevindt. De Scriha herinnert daaraan, dat sedert
de laatstc vergadering des Raads de \Toorzittec van die
vergacleri ng, Ds. I). J. Pienaar, A .zn., ons door cle
dood ontvallen is, zodat zijn plaats aan ‘t hoofd van
deze vergaclering ledig is. De Vice.\oorzitter van de
vorigc vergadering, Ds. M. W. Odendaal, is niet lid
dezer vergadering, zodat hij de opengevallen plaats
niet innemen Ran. Volgens ‘t reglernent van cle Moeder—
KerR, dat ook voor deze Raad gelclig is, moet de vorie
Xoorzitter of Vice-Voorzitter optreden. Aangezien ~e be
doelde broeder ~voorzitter, Dr. H. S. Bosman, niet tegen—
woorclig is, wordt Ds. H. J. L. du Toit, die in 1923
\ice—Xoorsitter was, gevraagd als tijdelike Voorzitter
te ageren. Hij laat zingen Psalm 8ç : i en leest uit
Zacharia
waarna hij de Scriba vraagt in ‘t gebecl
your te gaan. Nadat ‘t kerkekoor bezielend gezongen
heeft, leest cle Scriba enige brieven voor : een van
Ds. 1). S. Botha, die bet betreurt dat hij niet tegen—
~voordig zijn Ran en de Raadsvergadering Gods zegen
toebidt; ‘n ander van Ds. N. H. van der Walt, de
plaatselike Ger. leraar, die tot zijn spijt dc openings
plecl~tigheicl niet bijwonen Ran, rnaar Gods leiding de
vergaclering toewenst en nog een, zijnde ‘n brief van
de plaatselike burgerneester, die de Raad verzekert van
dc waardering van de Municipaliteit van de eer om zulk
‘n hoog kerkelik lichaam aihier te mogen ontvangen.
Het blijkt dat de volgende leden ter vergadering Ledental.
verschenen zijn :—
Uit de Kaapse KerR Di. G. J. Hugo, T). G. Malan,
P. G. J. Meiring, 1-1. J. L. du Toit, I). Wilcocks,
.~,

Openingsrede

Nieuwe Voorzitter.

Vive-Voorzitter.

Scriba.

H. A. Lamprecht, H. J. Pienaar, F. X. Roome, J. R.
Alhertijn, J. F. Botha, J. F. Mentz, J. Rabie en D. S.
13. Joubert.
Uit de Natalse Kerk: Di. A. M. Murray en G. W.
S. 1-Iofmeyr.
IJit de Vrijstaatse Kerk : Di. P. S. van 1-leerden,
A. J. Malherbe, P. J. J. Boshoff, A. F. Louw, J. P.
van cler Spuy en S. J. Perold.
~Jit de Transvaalse Kerk: Di. Paul Nel, A. J.
Louw, J. M. Louw, ‘vV. Nicol, J. H. 1\i. Stofberg en
G. i\1. Pellissier.
De Voorzitter verklaart de vergadering weltig ge
konst it u ee rd.
Dc Scriba legt uit, dat handelende in de geest van
‘t Kaapse reglement, hij Ds. H. J. L. du Toit gevraagd
heeft de openingsrede te houden. De vergadering geeft
zijn instemming hiermede te kennen, en dc broeclei
beklimt de kansel en nadat Gez. 156 : I gezongen is,
maakt hij met gevoel melding van ‘t betreurci afsterven
van Ds. D. J. Pienaar, cle vorige Voorzitter, en van
Dr. H. P. van der Merwe, de Kaapse Moderator, die
ook lid was van de vorige vergadering. 1-lij houdt
daarna ‘n bekwame rede over Zach. 4 : 6, 7, in de loop
\vaarvan hij op dc reuzetaak wijst, welke de Kerk te
vervullen heeft, haar onrnacht daartoe, maar dc almacht
des Geestes, die haar toegezegd en van haar Koning
nok geschonken worcit. Onder ‘t zingen van ‘n solo,
‘‘i3lvf by my, Heer’’, keert de reclenaar tot de tafel
teru g.
De vergadering gaat nu over tot ‘t kiezen van de
~\ locleratuursleden.
lot Voorzitter wordt gekozen Ds. P. j. J. Boshoff
uit ‘n groslijst, waarop de namen verschijnen van Di.
A. J. Malherbe, P. J. J. Boshoff, G. J. Hugo, A. M.
Murray, P. S. van Heerden, P. G. J. Meiring, A. j
Louw, Paul Nel, W. Nicol, A. F. Louw en i-I. J. L.
du Toit.
Tot Vice—Voorzitter wordt gekozen Ds. G. j. Hugo
uit ‘n groslijst, waarop de narnen verschijnen van
Di. G. J. Hugo, A. J. Louw, D. Wilcocks, D. G.
Malan, A. F. Louw, H. J. Pienaar, P. S. van 1--leercien,
A. M. Murray en W. Nicol.
Tot Scriba wordt herkozen Ds. Meiring, zijncle
Dr. H. A. Larnprecht de enige andere kandidaat.

Nadat de gekozenen hunne plaatsen ingenomen
hebben, spreken zij elk ‘n kort woord van dank en
waarclering.
De zittingsuren worden als volgt vastgesteld : in
de voormiddag van 9.30 tot 12.30, in de narnicidag
van 2.30 tot 5, en in de avond van 7.30 tot g.— Later
heeft i~s. Stofberg echter kennis gegeven van ‘n voor
stel van revisie van dit besluit.
De plaatselike leraar, Ds. A. J. Louw, biedt de
Raad enige uitnodigingen aan, t.w. Vrijdagavond tot
‘n orgeluitvoering in de kerk en Zaterdagmiddag tot
‘n gezellige bijeenkomst. Beide uitnodigingen worden
met dank aangenomen.
Over de wenselikheid om ‘n zitting van de Raad
op Zaterdagavond te hebben wordt enige tijd gespro~
ken, rnaar ‘t voorstel tot ‘t houden van zulk ‘n zitting
wordt afgestemd.
Ds. A. J. Maiherbe vraagt verlof van afwezigheid
morgen ten einde te Pretoria de bevestigingsrede van
Ds. C. D. Murray te mogen houden. Dit wordt toe
gestaan.
De Voorziter meldt wat morgen eerst aan de orde
kornen zal en na gebed verdaagt hij de zitting.
P. Bos1oI~F, Voorzitter,
G. J. HUGO, Vice-Voorzitter,
P. G. J. ~JEIRING, Scriba.
1-I. J. L. DU Toi’r.
1). G. MALAN.
1) \VID ~ co~i~s
I-I. A. LAMPREcIIv.
H. PIENAAR.
F. X. R00ME.
J. R. ALBERTYN.
J. F. B0THA.
J. F. MENTZ.

J.

RAmi~.

D. S. B. J0uBERT.
A. M. MURRAY.

G. W. S. HOFMEYR.
P. S. VAN HEERDEN.
A. MALHERBE.
A. F. Loow.
S. J. PER0LD.
VAN DER Spuy.
A. J. Louw.
PAUL NEL.
C. M. PELLIssIE1~.

j. 1-I. M. ST0EBERO.
C. B. A. G1~RDENER.
J. M. Louw.
WM. NIcoL.

zittingsuren.

Llitnodigingen
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Dc Raad komt bijeen te 9.30 v.m. Dr. G. 13. A.
Gerdener is ook nu als vertegenwoordiger van de
T ransvaalse Re rk verschen en.
De notulen van de vorige zitting worden gelezen,
goedgekeurd en getekenci, naclat Ds. Hugo ‘t gebed
gedaan heeft.
‘n Brief w’orclt van Ds. C. P.. Ferreira gelezen,
waarin hij mededeelt, dat ernstig werk thuis hem ver—
hindert de Raaclsvergadering bij te wonen.
Dc Voorzitter wijst op de nooclzakelikheid dat cm
Scriba’s der Synoden ‘n officiele medecleling aan de
Scriba van dc Rand doen zullen, wie de afgevaardigden
hunner Rerken tot de Raacl zijn.
1)s. Xci spreekt de clank der vergadering uit ann
Ds. clu Toit voor de rede door hem gisterenavond ge
houden, waarnaar met grote helangsteiling geluisterd
was. Ds. Nel kan zich echter niet met alles verenigen
door de reclenaar gezegd, en zeker de vergadering als
geheel ook niet. Hij bedoelt de verwijzing naar dc
hekamping van dronkenschap, in verbanci waarrnede
de Raad zich herhaaldelik beslist uitgesproken heeft,
en we! niet in de zin ais door de redenaar becloelcl.
Op voorstel van Ds. Murray staat de vergaciering
op orn zijn eerbied voor cie nagedachtenis van wijien
Us. D. J. Pienaar en Dr. i-I. P. van der Merwe te be—
tuigen, en wordt de volgende motie aangenornen in
verband met ‘t verlies door de Kerk geleden door ‘t
afsterven van de twee genoemde broeders : ‘‘Het is met
‘n gevoei van innige droefheid en ‘n diep besef van
zijn groot verlies, dat de Raad hiermede van ‘t onver—
wacht afsterven van twee zijner !eden, Ds. I). J. Pienaar
en Dr. H. P. van der Merwe, melding wenst te maken.
H ij doet zuiks echter ook met oprechte dankhaarheicl
jegens de Here, die hen als grote gaven ann Zijn Kerk
gedurende jaren gegeven heeft. Door de genade Gods
waren zij sieraden van de Kerk wegens bun godsvrucht,
hun bekwaarnheid en hun getrouwe en toegewijde
diensten. Beiden clienden de Kaapse Kerk als Mode-

rators en eerstgenoemde heeft twee malen als Voorzitter
van deze Raad mogen optreden. Gelijk dc gedachtenis
des rechtvaardigen tot zegening is, zal ook cle heugenis
van hun ingang en uitgang onder ons en hun trouwe
arbeid tot in lengte van clagen bij ons ‘n zoete en ge
zegencle herinnering blijven.’’
Ook worcit aan cle Voorzitter en XTice_Voorzitter OpWaChtrngblj
opgedragen in naam des Raads hun opwachting bij cle
weduwe van wijien Dr. van der Merwe te doen, die zich
tans bier ter plaatse bevindt, en haar van ‘t innig
medelijclen des Raads te verzekeren.
Revisie van ‘t besluit orntrent dc zittingsuren ZIttiflgSUreTL
wordt toegestaan aan Ds. Stofberg, die voorstelt dat
dc tijd voor dc voormiddag— en namidclagzittingen zijn
zal van 9 tot 12.30, en van 2.30 tot 5.30. Dit wordt
aangenomen.
Besproken worcit de wenselikheid orn nu te bepalen,
wanneer de vergadering zijn werkzaamheden sluiten
zal. Na enige diskussie worcit besloten de beslissing
over te laten tot aanstaande Maandagmorgen.
De pastor loci kondigt aan dat de zusters der ge
meente de leden des Raads met verversingen dienen
zullen ‘S morgens en ‘s namiddags.
I—Jet wordt raadzaam geacht beschrijvingspunt ~~issIes
No. i nan ‘n kornrnissie, bestaande uit Di. Malan,
Lamprecht, Nd, van Heerden en Miilcocks, ter hand
te stellen om de Raad met voorlichting en voorstellen
te dienen. Met hetzelfde doel ~vorden beschrijvings
punten No. 3 en 4 in de handen gesteld van ‘n kom
missie, bestaande uit Di. H. J. Pienaar, A. F. Louw,
Roome en Nicol.
Dc Scriba legt ‘n lijst ter tafel van zekere stukken Brieven,
enz.,
iaat
innekoinene
~erzoekschriften en mat ingekomen beschrijvings— besehrijvings
punten, door hem ontvangen. Deze worden in handen pimte~~
gesteld van ‘n kornrnissie, bestaande uit Di. J. M.
Louw-, Joubert en I-Iofmeyr, om de vergadering met
voorlichting te dienen in zake orde van behandeling,
enz.
De Scriba leest zijn versiag, dat puntsgewijze be- ~
dc
handelci wordt. Paragrafen i, 2, 3, 4 en ~ worden voor Zie Bijiage II.~
kennisgeving aangenomen.
In verband met par. 6 wordt nan de Moderatuur van [lees
opgedragen ‘n wakend oog te houden op ‘t streven van WetsOntWer~.
Adv. van Flees e.a. orn wetgeving in dc aangeduicle
richting doorgevoerd te krijgen.
‘

6
nsdag ais

Kern

issie

~rief van
U~. Schoon.

~nditeurs
~oek.

De Moderatuur wordt ook gevraagd in verband
met hetgeen in par. 7 genoemd wordt, handelend op te
treden, als de gelegenheici zich daartoe aanbiedt.
In verband met par. S wordt ‘n brief van de Konsul
Generaal van Arnerika in de Kaapstad gelezen, waarin
hij de uitwerking van Prohibitie in Arnerika beschrijft.
Deze brief is konfidentieel in zoverre als de vermeiding
van de herkomst claarvan betreft, maar van de inhoud
mag gebruik gemaakt worden. Er wordt besloten,
dat de Scriba dc inhoud op oorcleelkundige wijze in
“De Kerkbode” bekend stellen zal. Aan hem wordt
ook opgedragen ‘n brief van dank namens de Raad der
Kerken aan de Konsul te richten.
Par. 9 wordt voor kennisgeving aangenomen, maar
in verband daarmee deelt de Scriba Synodi van de
Transvaalse Kerk mede, dat namens de Transvaalse
Synodale Kommissie Ds. Pellissier aangesteld is als
lid van de keurkommissie.
Par. io blijft overstaan totdat de kommissie, aan—
gesteld in verband met beschrijvingspunten ~ en 4,
rapport doet.
De vergadering neemt met dank kennis van betgeen
in par. ii gerapporteercl wordt.
Par. 12 wordt voor kennisgeving- aangenomen en
met belangstelling ‘t voorlezen van de brief van Ds. H.
F. Schoon aangehoord.
Naar aanIeidin~ van par. i-~ worden als auditeurs
van ‘t kassaboek van de Scriba aangesteld Di. du Toit
en Roome.
Ret overige van ‘t rapport voor kennisgeving aan
genomen zijnde, wordt de dank der vergadering aan
de Scriba voor zijn werk toegebracht.
Aan dc orde wordt nu gesteld ‘t versiag van de
Kommissie over Echtscheidino-.
Par. i wordt aangenomen met de kleine verande
ring, dat in de tweede regel ‘t punt na ‘t haakje ver—
anderd wordt in ‘n kommapunt.
Par. 2 wordt ook aangenomen met de schrapping
echter van de derde zin, beginnende “Die Kerk moet
dit billik,’’ en de verandering als volgt van ‘t begin
van de volgende zin : “Die Kerk mag met reg eis, dat
‘n christelike owerheid, ens.’’
Over par. 3 ontstaat ‘n uitgebreide en langdurige
diskussie, die uitloopt in ‘n voorstel van Ds. J. M.
Louw, gesekondeerd door de Scriba, dat de zaak
V

~ssiever
Echtscheiding.
2ie Bijiage III.

opnieuw naar de Kommissie verwezen worde, die de
macht hebben zal tot bijvoeging. Zij worcit verwacht
de vergadering Maandag zo mogelik met cluideliker
voorlichting te dienen, vooral omdat zij nu vcror de
eerste maal cle gelegenheid heeft als ‘n lichaam bijeen
te komen. Dit wordt ‘1 besluit cler vergaclering.
Eer men tot dc overweging van ‘t volgende rapport eurk~mt~issie
overgaat, vraagt Dr. Gerciener verlof cm naar de zaak
van zijn Ms. (Handleicling voor Katecl,eties Onclerwijs)
te verwijzen. Dc Raad heeft te Durb.an besloten, dat
‘n keurkornrnissie voor dat i\ls. aangestelcl zoi ~vorden
door de Synoclale Kommissies. Dc Jeden, door de drie
noordelike Kerken aangesteld, zijn bier aanwezig,
rnaar de twee leden door de Kaapse KerR aangesteld,
zijn niet bier. I Iij verzoekt de Raad of ‘t genomen
hesluit in verband met dc kommissie in herziening te
nemen Of van de Kaapse broeders, bier tegenwoordig,
als voorlopige leden aan te stellen om met de andere
aanwezige leden ‘t Ms. na te~zien. Na enige cliskussie
wordt op voorstel van Di. Nicol en A. F. Louw be—
sloten, dat de Raad ‘n voorlopige kommissie van vijf
leden aanstelle om in overleg met Dr. Gerdener ‘t Ms.
van zijn hoeR na te gaan en aan cle leden van de
oorspronkelike keurkommissie rapport te doen—dit
alles met ‘t oog op de bespoediging van de publikatie
van ‘t werk. Tot leclen w-orden aangestelcl Di. Murray,
I3oshoff, Pellissier, Pienaar en Joubert.
Aan cle Kommissie over de Echtscheiding was ook versiag van
opgedrag-en te rapporteren over ‘t huwelii~ met de ~
vrouw van ‘n overleclen broeder. IIij doet rapport en ~de~~h1
met de inhouci van dat rapport verenigt zich cle ver— Zie Bijiage Iv.
gadering.
Aan de orde wordt oesteld ‘t versiag van de Rum— Versiag van
Kommissie over
missie over de kerkalmanak.
J(erkal,~,~nah.
Par. i wordt goedgekeurd.
Zie Bijlage V.
In verband met par. 2 wordt besloten hi] de Kom
missie aan te bevelen, dat cle namen der Rosters wederom
in de gerneentelike opgaven opgenomen zullen worden
en dat er ook op de rechte plaats melding gemaakt zal
worden van de Raad der Kerken.
Naar aanleiding van par. ~ wordt besloten de onver—
kochte Almanakken na i Mei tegen verminderde prijs
te koop aan te bieden.
In verband met par. 4 wordt besloten aan de te worden
aangestelde Kommissie volmacht te geven op dc inge
V

S

Versiag van
~epn~atie over
zwarte troopen.

Kornrnissie over
I~ondagshei1iging.
?~oordeI,ke Dee].

zie IDjiage

vi.

slagen weg voort te gaan en volgens eigen oordeel te
handelen en de nodige aanstellingen te doen.
De vergadering verenigt zich met de gedachte in
~5 uitgesproken, dat er namelik ‘n datum gesteld zal
worden, na welke geen opgaven voor opname in de
Almanak ontvangen zullen worden. I-[et vaststellen
hiervan wordt in de handen der Kommissie gelaten,
maar ~i Oktober wordt ‘n gewenste datum geacht.
Par. 6 wordt voor kennisgeving aangenomen en
de dank dec vergaclering aan de Kommissie toegebracht
voor ‘t gedane werk.
Aan de orde wordt o-esteld ‘t verslao van de depu
tatie door de laatste vergadering aangesteld om Gen
l—Iertzog te spreken over de zwarte troepen in de bezette
clelen van Duitsiand. Ds. Roome, de konvener van de
deputatie, zegt geen geschreven rapport te hebben,
daar cle opwachting door dc deputatie niet nodig was,
aangezien ‘t gewenste reeds verkregen was. Dc ver~
gadering berust in deze mondelinge medecleling.
Aan de orde komt nu ‘t versiag van de Kommissie
over Zondaosheilioino en wel eerst ‘t rapport van ‘t
b
~
dccl der Kommissic voor de neordelike Provinc~es.
Paragrafen i, 2, 3 worden voor kennisgeving aange
nornen. Dc vergadering verblijdt zich over ‘t optreden
van Administrateur Hofrnevr en de handelwijze van de
Universiteitsraad van Witwatersrand in ‘t terugtrekken
van verlof tot spelen op de Zondag.
Par. 4 wordt aangenomen met veranclering echter
van ‘t begin van on derdeel a als volgt
Dat voor~
gangers en gemeenteleclen gewaarsku sal word, ens.”
H et rapport afgeh andeld zij nde, xvorden dc leden
der Kotnmissie door de Voorzitter hedankt.
Ds. J. P. van der Spuv vraagt en verkrijgt verlof
oni morgen naar huis te vertrekken daar bcl.:ingrijk
werk hem daar wacht.
Ds. van 1-leerden doet op verzoek van de Vooh≤iiter
‘t slotgebed en de vergadering wordt tot morgen
verdaagcl.
.

-

.

1~. [~osri~ia, Xoorzi Iter.
G. J. 11 1G0, Xice~\oorzitter.
P. G. J. 1\IEIRIN;, Scriba.
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Na ‘t zingen van Ps. 25 :2 gaat Ds. J. M. Louw
voor in ‘t gebed. De notulen worden gelezen, goeci
gekeurd en getekend.
‘ii Telegram wordt ontvang-en van de Synode der
oet~v~n de
Ger. Kerk, tans in zitting te Redclersburg, waarin de
broedergroeten overgezonden worden, en heil en zegen
de Raacl toegewenst worden. Aan de Scriba wordt
opgecIragen per telegraaf de Synode Gods leiding en
zegen toe te bidden.
Aan de orde wordt gesteld ‘t rapport van ‘t zuidelik
deel van de Kommjssie over de Zonda~shei1j~ino. dat Zondagsheiliging
h
Zuidejike
na lezing met clank aan de Kommissie aangenomen
Zie
BijiageDee!.
~‘II.
~vorcit. Er wordt verder besloten, dat de gehele Koni
missie aanblijve, met toevoeging van ouderling Gijs.
R. l-lofmevr, van de Kaapstad, tot hun getal.
Naar aanleiding van dit rapport doet Ds. A. F.
Louw ‘n voorstel, dat de Voorzitter ‘n kleine kommissie
benoeme orn ter voorlegging aan de vergadering Maan
dag ‘n motie op te stellen, waarin de Regering beschei
denlik ~ewezen wordt op ‘t onwenselike en ‘t hinderlike
van dc gewoonte der Arheiders_Partij om hun officiële ~rt~j!~S
openbare vergaderingen op de Zonclag te houclen, en
dc invloecl der Regering ingeroepen om aan deze
laakbare gewoonte ‘n einde te brengen. Voorts nioet
de aandacht der Regering gevestigd worcien op ‘t
u i tgeb reid werken van ‘t spoorweg_personeel op de
Zondag, en moeten de voormannen op politiek gebied
gevraagd worcien voorzichtig te zijn om ‘n navolgings_
waardig voorbeelci te geven in zake ‘t reizen op dc
Zondag. Ook moet in de motie de overtuiging cluidelik
Uitgesproken worclen, dat ‘t vierde geboci clezelfde
kracht heeft als de andere geboden in de Dekaloog.—
Dit voorstel door Ds. Malan gesekondeerd zijnde,
worth met unanieme stemmen aangenomen. Als leden
der gevraagde kommissie stelt de Voorzitter dc voor
steiler en sekonclant aan.
Aan de orde worth gestelcl ‘t rapport van de Kom
missie over ‘t Kerkblad.
liet Kerkb!ad.
~‘‘

Zie Bi~lage V1I[.
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Paragrafen i en 2 worden voor kennisgeving aan
genomen.
Dc behandeling van par. 3 wordt uitgesteld totdat
de kommissie, die aangesteld is Om de raacl met voorlich—
ting te dienen in zake de uitbetaling vaii geld uit
‘‘Kerkbocle’ ‘-fondsen, zi] n rapport inlevert.
De vergaclering neemt met dank kennis van hetgeen
in par. gezegd wordt.
In verband met par. 5 geeft de Scriba, die ook Redak—
teur van ‘‘Dc Kerkbocle’’ is, zijn waardering te kennen
van de waardevolle diensten, welke Ds. Nicol in verhand
met ‘t Transvaalse Bijvoegsel aan ‘t blad bewijst. Dc
vergadering geeft ook zijn instemming te kennen met
‘n wenk dat de Kommissie over ‘t blad in gunstige
overweging nernen zal ‘t vermeerderen van ‘t honora.
rium aan de genoemde broeder.
De zaak van ‘t toestaan van ‘n lening, zoals in par. 6
door de Kommissie aanbevolen, wordt in de handen
.~

Het Transvaalse
Bijvoegsel.

Leuing

aan

~asionaIe

de
Pers.

Poging van
intekenaren met
10,000 te
verineerderen.

Auditeur.

Zondag~e1mol1Id~khode.”

van de Kommissie gelaten met volmacht om te han—
delen.
‘n Vraag aangaancle dc eis van 6d. kommissie op
alle cheques in betaling van de intekeningsgelden,
wordt ter overweging aan de Kommissie opgeclragen.
In verband met par. 7 wordt de aandacht op dc aan—
gekondigcle poging gevestigd om geclurende dit jaar
‘t getal intekenaren met io,ooo te vermeerderen. In dc
pasgehouden Ringsvergacleri ngen der Transvaalse Kerk
zijn de nodige stappen tot de bevordering hiervan
gedaan. Nu wenst men, dat in cle andere Provincies
dergelike organisatie tot stand gebracht zal worden.
Wordt besloten, dat de Voorzitter in overleg met de
Scriba personen in de Kaapprovincie, Oranje-Vrijstaat
en Natal aanstellen zal, die de Ringsvergaderingen in
dc gewenste rigting zullen zoeken te beInvloeden.
1-lierna wordt deze paragraaf aangenomen.
‘a Verdere wenk wordt gegeven aan de Kommissie,
dat ‘t niogelik wenselik is met ‘t oog op ‘t sterk aan
wassen van de fondsen ‘n gecertificeerde aucliteur van
cle boeken van cle Redakteur aan te stellen.
‘n Voorstel om aan de Redakteur dc wenselikheid
voor te leggen om de bespreking van de Zondagschool
lessen in ‘‘De Kerkbode’’ te staken, wordt met ‘n over—
weldigende meerderheid verworpen.

H

Ret rapport afgehandeld zijnde, betuigt de ver
gadering zijn dank aan de Redakteur voor zijn diensten
door 01) te staan.
Aan de orde ‘t rapport van de Kommissie over ‘j-~
Hancileiding in onze Kerkelike Geschiedenis. Dit
rapport wordt zonder diskussie met dank aan de Kom—
missie aangenomen.
I-let rapport van de Kommissie over NaturellenLaken wordt nu aan de orde gesteld.
Afcleling I wordt goedgekeurd.
Afdeling II wordt voor kennisgeving aangenomen.
Afdeling III wordt goedgekeurd.
Oncler afdeling IV komen eerst ter sprake de be
sluiten aangaande ‘t Landwetsontwerp. Over de kon
ferentie, waarvan in deze afdeling melding is, wordt
eerst gesproken. Onder de bespreking wordt bet tijd
om te verdagen.
Na gebed door Ds. J. Rabie wordt de vergadering
tot Maandagmorgen verdaagd.
P. B0sH0FF, Voorzitter
G. J. HuGo, Vice-Voorzitter.
P. G. J. MEnuNG, Scriba.

Versiag van de
Kommissie over
JIamileiling

in

~ Kerkgeschie
Zie Bijiage IX.
Versiag van de
Kommissie over
Natureilenzaken.
Zie Bijiage X.
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De verrichtingen van cle Raacl vangen aan met
zingen van Gez. 12 ~4. ‘t Gebeci wordt door Ds. J.
F. Botha gedaan, en daarna worden de notulen gelezen,
goedgekeurci en getekend.
Aan de orde worcit gesteld ‘t rapport van de Korn—
missie over Nature11en-~aken, waarrnee de vergaclering
Zaterdag bezig was bij de verdaging. Nada ‘t
gehele rapport gelezen is, wordt daaromtrent ‘t volgend
voorstel van. Di. Hugo en Malan met algemene stemmen
aangenornen: “Nadat die Raad die versiag- van sy
Kommissie gehoor bet, spreek hy sy opregte dank jei~ns
hierdie Kommissie uit vir sy werk en rapport. Die
Raad ag sig egter nie geroepe nôg instaat om die
besluite, in die rapport vervat, goed— of af te keur nie,
weshalve hierdie vergaclering besluit om die rapport vir
kennisgewing nan te neern.’’ De Voorzitter voegt ook
‘n woord van dankzegging jegens de Kommissie aan
‘t voorgaande toe.
De vergadering besluit voorts weer ‘n kommissie
aan te stellen, die in de geest van de oorspronkelike
opdracht door de Raad in 1923 in dit verband geclaan,
handelen zal.
Ook wordt op voorstel van Di. Nicol en j. M. Louw
‘t volgende besloten : “Die Sinodes word gevra om aan
die Federale Raad opdrag te gee orn in oorleg met die
I3esture van die Gefedereerde Kerke te bly oor die natu
relle- en kleurlingvraagstukke en orn namens die Kerke
daaromtrent advies te gee.”
Aan de orde wordt weer oesteld ‘t rapport van de
Kommissie over de Echtscheiding en wel de aanvul
lingsvoorstellen, tot ‘t optreden waarvan hij 1.1. Zater—
dag opdracht ontvangen heeft. Dit stuk, dat als volgt
Iuidt, wordt gelezen en puntsgewijze behancleld en
aangenomen :—
“Die Kommissie is van oordeel
i)
Dat daar deur die Heilige Skrif éen duidelike
grond vir egskeiding aangegee word, namelik overspel
(Math. 19 ~4, 6, 9; Mark. 10 :2-12 ; Luk. i6 : iS).
‘t

Versing ~an de
zai<Ve~
Zie Bijiage X.
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2)
Dat wat die grond vir egskeiding weëns ge
loofs- of godsdiensverskil (i Kor. 7 :15) betref, daar
groot verskil van mening bestaan. En aangezien hierdie
saak (geloofsverskil) nie van dringende aard in die
Gefeclereerde Kerke is nie, en die meninge so uiteen—
loop, kan die Kommissie hieroor nie ‘n bes1i~te en
duidlike uitspraak doen nie.
3) Dat wat kwaadwillige verlating (i Kor. 7)
betref, daar verskil van mening is of hieroor as rede vir
egskeiding duidlike Skriftuurlike grond bestaan.
4) Dat die burgerlike owerhede, wat ook diena
resse van God is, in alle christelike lancle kwaadwillige
verlating as wettige grond vir egskeicling aanneem;
dat die Ger. Kerke hulle deurgaans by hierdie be—
skouing neergele het; en dat dit this ook vir ons Kerk
gerade is om hierdie gedragslyn te voig.
~) Dat op die punt van kwaadwillige verlating
die burgerlike wetgewing heeltemal te inks is, en die
Kerk derhaiwe op strengere wetgewing moet aandring.
6) Dat lede van ons Kerk, wat om anclere redes
as hierbo gemeld, mag skei en tot ‘n nuwe huwelik
oorgaan, as voorwerpe van kerklike tug moet beskou
word.
7) Dat by die toepassing en duur van kerklike
sensuur in geval van ‘n nuwe huwelik na ‘ii egskeiding,
waarmee sig die Kerk nie kan verenigen nie, rekening
moet gehou word deur die kerkiike besture met die
aanleidende oorsake van die skeiding en met die gedrag
en gesindheid van sodanige lede.”
Met bet stemmen over de afzonderiike onderdelen
van dit voorstel komen o~m. Di. J. M. Louw, Rabie en
Mentz in verband met par. 4 in de minderheid te vallen.
Zij verzoeken aantekening hunner namen.
i\’Iet de aanname van dit voorstel wordt ‘t avenge
van ‘t oorspronkelik rapport beschouwd vervallen te
zijn.
Staande in verband met deze zaak, wordt ‘t volgend
voorstel door Dr. Gerdener en Ds. Malan gedaan en
door de vergadering aangenomen: “Elke wiliekeunige
en iigvaardige egskeiding is sondig en word veroordeel
deur die Heiiige Skrif. Die vergadering dra dit der
haiwe aan ‘n kommissie op om sy opwagting by die
Regering te maak—desverkiesende saam met andere
enersdenkende Kerke—om aan te dring op strengere
wetgewing in verband met kwaadwiliige venlating.”

Lielitvaardige
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De dank der vergadering wordt aan de leden der
Kommissie door de Voorzitter gehracht.
‘n Voorstel wordt nu geclaan om morgenmiddag
te i uur te sluiten Dit wordt echter verworpen.
~si~v~
Aan de orde worcit gesteld ‘t versiag van de Kom—
Bouwstoffen.
i~iissie over de Bouwstoffen voor cle Kerkoeschiedenis.
~ie Bijiage Xl
I aragrafen I—5 worcien voor kennisgewing can—
genomen.
In verband met par. 6 wordt ‘n voorstel van Di. A.
F. Louw en Pellissier aangenomen van deze inhouci
“Aan ‘n kommissie wordt opgedragen orn te onderhan
delen met de Kaapse, Vrijstaatse, Natalse en Trans
vaaise Kerken om naar aanleiding van cle wenk in deze
paragraaf de aanstelling van een of meer personen te
bevorderen.”
Ook wordt ‘n voorstel aangenomen orn in de geest
van hetgeen in cle slotzin gezegd wordt, te handelen.
Net versiag hiermede afgehandeld zijnde, wordt
de Kommissie voor zijn werk bedankt.
Dc Voorzitter stelt nu aan de orcie ‘t versiag van
Dingaangfeestde Kommissie over Din~aansfeestviering. Na lezing
;~r~~lage xii. daarvan ~vordt op voorstel van ne Scriba besloten
‘‘De
Raad hecht zijn goedkeuring aan de uitbreiding van
de Kommissie, zoals is geschiecl, en ook aan de publi
katies en andere stappen in verband met de voorberei
ding tot de viering verleden jaar. l-Iij beveelt aan dat
door middel van “De Kerkhode” en andere bladen de
deelhebbers aan de feestvieringen over ‘t gehele land
gevraagd worden ‘n deeltje van de kollekten, bij die
vieringen ingezameld, af te staan tot dekking van de
kosten van deze Kommissie. ‘n Kommissie worde
weder aangesteld.”
De Kommissie wordt door de Voorzitter voor zijn
werk bedankt.
versiag van cie
Aan de orde komt nu ‘t versiag van de Kommissie
iCommissie in zake
Kerkvereniging.
in zake kerkveren igi n g.
Zie Bijiage XIII.
Paragrafen i en 2 worden voor kennisgeving aan~
.

genomen.
en
Transvaai.
Natal

In verband met par. 3 stellen Di. A. F. Louw en
1{abie voor : ‘‘Hierdie vergadering, oortuig daarvan dat
dit tot beswil sal wees van die Ned. Ger. Kerk van Natal
in besonder en van die saak van die Fleer in die alge
meen, neern met ingenomenheid kennis van die plan
van die bowegenoernde Susterkerk om met die Ned.
Herv. of Ger~ Kerk in Transvaal te verenig en vertrou,
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dat eerlank ‘n vereniging van die twee Kerke onder die
goeie hand van onse God ‘n voldonge feit sal wees.’’
Dit wordt met algvrnene stemmen aangenomen.
Naclat par. 4 ~elezen is, stelt Ds. A. j. Louw met ~ ~ de
Ds. Wilcocks de aanname voor van de aanbeveling in
de paragraaf vervat. ‘n Arnendernent wordt voorgesteld
door Di. 1--lugo en Malan : “Aangesien er tans hoege
naamd geen teken te bespeur is, dat die kerklik publiek
in die Kaapprovinsie, Vrvstaat en Transvaal die orga—
niese vereniging tussen die drie Kerke verlang nie, SO
besluit hierdie vergadering om die bewuste saak vir
die teenwoor~hge te laat rus.’’ Bij stemming worcit ‘t
amendemen t verworpen en ‘t coorstel aangenomen.
Het rapport afgehandeld zijnde, wordt de Koni—
missie van de clank der vergadering verzekerd.
Aan cle orde wordt gesteld ‘t rapport van cle Kom— ~
missie over Plaatselike Keuze,
Plaatselike Keuze.
Lie Biilage Xlv.
Paragrafen i—~ worden voor kennisgeving aan—
genoinen
Bij cle behandeling van par. 6 worclt besloten tot de
aanstelling van ‘n kommissie, bestaande uit Di. Nicol,
A. F. Louw, Joubert en Malan, met cle opclracht zeker
voorstel te formuleren ten opzichte van hetgeen in cleze
parllgr~~af en in ‘t overige van ‘t rapport gevraagd wordt.
De aucliteuren van ‘t kassahoek van de Scriba leggen ver~Iag van
hun versiag ter tafel. Zij verkiaren dat alles in orde is. Auviiteuren.
Dc var adering onlvan~t hun rapport met clankbaarheid
voor Ii u n gedane werk.
I-let rapport van de Kommissie over de Bearbeidino~
Versiag van de
~ Kommissie over
van cle Studerende Jeugd wordt gelezen, maar de be— ilearbeiding der
hancleling claarvan w’ordt uitgesteld totclat ‘t rapport ~~~jIage xv.
van dc Kommissie over de Geiclelike Zaken van dc
Raad afgehandeld is.
Versiag van de
Dit rapport wordt nu aan de orde gestelcl. Afdeling ICoinmissie over
A worclt voor kennisgeving aangenomen, en eveneens
Van do
.afdeling 13.
Zie Bijiage XVI.
Bij de behandeling van afdeling C wordt vooraf de ~ ~er~
unanienie overtuiging van de Raacl neergele~d, dat, hatig saido te
volgens ‘t reglement van ‘t Kerkblacl, zoals door de b~~1~~dl
Svnoden goedgekeurcl, de Raad ‘t recht heeft van tijd
tot tijd over ‘t batig salclo van ‘t blad te beschikken.
In termen van dat recht worclt par. i van afdeling C in
zijn geheel aangenomen.
Bij de behandeling van par. 2 van genoemde afde
ling worcit bij de keuze tussen de drie alternatieven lang
-.

-
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stil gestaan. Twee voorstellen komen ter tafel: een van
Di. Nicol en Joubert, dat ‘t derde alternatief aange
nornen worde; en ‘n ander van Di. Hugo en Roome
van deze inhoud: “Die vergadering besluit cm £500
van die winste op ‘De Kerkbode’ ten dienste van die
werksaamhecle van die Raad te stel (vir die vergadering,
kommissies, ens.), en die balans van die jaarlikse winste
proiorsioneel aan die verskillende Sinodes te cor
handig.’’
Men is flog niet tot ‘n besluit gekomen, als bet tvd
is te verdagen, hetgeen te 9.30 n.m. geschieclt, hebbende
de vergadering te 9 uur besloten de zitting met ‘n half
uur te verlengen.
Het slotgebed wordt door Ds. Pellissier gedaan en
de vergadering tot morgen verdaagd.
P. BosI-ioFF, Voorzitter.
G. J. 1-JUGO, Vice-Voorzitter~
P. G. J. I\IEIRING, Scriba.
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Na ‘t zingen van Gez. 43 :i wordt ‘t gebeci gedaan
door Dr. Lamprecht.
De notulen worden gelezen, goedgekeurci en ge—
tekend.
Ds. Rabie geeft kennis, dat hi] aan ‘t einde wenst
voor te stellen : ‘‘In verband met ‘t besluit re echtschei—
ding genomen, wil de Raad tans te kennen geven, dat,
wat ook al besloten mag wezen, geen leraar gedwongen
zal zijn owi ten opzichte van ‘t bevestigen van huwe—
liken en de bediening van dc heilige sakrarnenlen, tegen
zijn geweten te handelen.”
Dc Voorzitter stelt de vol~ende kommissies aan,
wordende de aanstelling door de vergadering goed
gekeurd :—

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

Kommissie voor de Kerkalmanak
Se~uizdi
Priinarii
Ds. F. X. R0OME.
P. G. J. MEIRIN;.
J. P. VAN Fl1dEnui~x. Ds. P. 13. Ac1~Ea~1AN.
Ds. W. NicoL.
j. M. Louw.
Ds. A. F. Louw.
C. R. FEluudIna.
Ds. G. ~‘vV. S. H0FMEYR.
A. ]N1. ~\Iuau~~v.

Kommissie voor ‘t Kerkhlad
Secundi
Prima ru
Prof. J. DU PLEssIs.
Os. D. G. MALAN.
Dr. 13. B. KEET.
Ds. G.
HUGO.
Ds. D. 13os~1AN.
Ds. F. X. Roo~IE.
Ds. D. S. 13. J0UBERT.
1)s. I-I. J. PII~NAAR.
Prof. D. PAUw.
I)r. G. CIJ~L1E.
Ds. j. M. Louw.
Ds. PAul. NEL.
Os. P. S. VAN HEERDEN. Ds. A. F. Louw.
.

Kommissie
Di. A. J. Louw,
Odendaal, J. F.
Gerdener en D.

over Naturellen- en Kleurlingzaken
A. F. Louw, P. G. J. Meiring, M. W.
Botha, Prof. J. du Plessis, G. B. A~
~Ti1coclds

Kominissles
de Raad.
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Kommissie voor Bouwstoffen: Dr. G. B. A. Ger
dener, Prof. J. du Plessis, Di. P. S. van Heerden en
6. W. S. Hofmeyr.
Kommissie voor Dingaansfeestviering: Di. J. R.
Albertijn, A. P. Louw, G. M. Pellissier en M. W.
Odendaal.
Kommissie voor Kerkvereniging: Di. A. J. Louw,
‘IAT• Nicol, P. G. J. Meiring en p. ~• van Heerden.
Kommissie om opwachting bij de Regering over
Echtscheiding te doen: In ‘c zuiden: Di. P. G. J.
Meiring, D. G. Malan en H. J. Pienaar; in ‘t noorden:
Di. Paul Ne Nicol en A. 3. Louw.
Ann de orde wordt weer gesteld ‘t rapport van de
ga~~ wTd. Kommissie over de Geldzaken van de Raad. Op de
fl,~,. xn tafel zijn twee voorstellen, gisteren gedaan. Na dis..
kussie wordt ‘t amendement verworpen en ‘t voorstel
ten gunste van ‘t derde alternatief aangenomen.
~h
Nu wordt par. a van afdeling C aan de orde gesteld.
1)aaromtrent wordt ‘t volgend voorstel aangenomen,
dat door Di. Nd en Malan gednan wordt: “Deze pam
graaf worde aangenomen, maar waar het werkzaam
heden van de Synoden raajct, de besteding niet zal ge
schieden zonder goedkeuring van de Synoden.”
Op ‘n vraag in wier handen de besteding is, worth
geantwoord: de Kommissie over ‘t Kerkblad.
sa an
Par. 3 wordt aangenomen. En ook ‘n voorstel van•
.tL. Dr. Gerdener en Ds. van Heerden: “Die vergadéring
is sterk oortuig dat die bewerking van die boustowwe
vir ons Kerkgeschiedenis geldelik ondersteuning ver
dien en die eerste huip moet ontvang, sodra die fondse
voorhande is.”
tLZ~
~
Aan de orde wordt gesteld áfdeling D, die punts
‘as.
gewijze behandeld wordt.
Par. z wordt aangenomen.
Par. 2 wordt aangenomen met de invoeginç van
dc woorden “bestaande Sinodale Kommissies vir Be
arbeiding van die Jeug en” vóór “Kerkrade te ohder
handel ens.”
Par. 3 wordt aangenomen, na de schrapping van
de woorden, “in de Westelilçe Provinsie en in Trans..
vaal.”
Par. 4 wordt ook aangenomen nadat de woorden
“betrokke kerkrade” vervangen zijn door “Sinodale
Kommissies.”
I

S.
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Par. 5 wordt geschrapt, en par. 6 wordt op voorstel
van Di. Nicol en I—Iofmeyr vervangen door
vol—
gende: “Dit wordt verwag van die Sinodale Kommis
$ies vir die Bearbeiding van die Jeug, wat gebruik
maak van die beskikbare gelcie, dat hulle die betrokke
kerkracle sal adviseer in die a~instelling van predikante
vir hierdie arbeid.’’
Par. 7 wordt aangenomen met de weglating van dc
woorden ‘‘wat nie mincler
wees nie’’, en de invoe—
ging in plants claarvan van cle woorcien ‘‘van sodanig~
arbeider”.
Par. S worcit geschrapt.
Par. p wordt aangenornen.
Par. io wordt geschrapt.
Hiermede is ‘t verslag afgehandeld en wordt de
dank der vergadering aan de leden cler Kommissie door
de Voorzitter toegebracht.
i\let de afhandeling van cut rapport worden be—
schouwd afgehandeld te zijn ‘t verslag van de Kom
missie over de Bearbeiding van de Studerende Jeugcl
(Agenda VJ[m]), en ‘t schrijven van ‘t Bestuur van dc
(Jhr. Studentenvereniging op de tafel gelegd, en ook
beschrijvingspunten 3 en 4.
Beschrijvingspunt i wordt aan de orde ges~eld.
1~1ngsp~t~
‘n Kommissie aan xvie de overweoino
van dit beschrij— ~e
B•i~iiage XVIL
I.
~
lie Bijiage
vingspunt opgedragen was, brengt ‘n rapport in, dat
na lezing door de vergadering aangenomen wordt met
dank~egging nan die Kommissie.
Beschrijvingspunt 2 komt ann dc orde. Na voor— ~esci~ri~vings~rn5
lichting door Ds. Hofmevr, wordt door Di. Nd en
Hugo voorgesteld: “Aangezien er onderhandeli ngen
zijn tussen de Kerken van Natal en Transvaal em
vereniging dier Kerken te bewerken, beslui~e de ver
gadering de Natalse Kerk te verwijzen naar dc Trans
vaalse Kerk om ‘n schikking te treffen omtrent cle
bearbeiding van de gemeente \Veza.” Dit wordt alge
meen aangenomen.
Aan de orde wordt gesteld ‘t versiag van dc Keu~— ~~ni~ied~
kommissie over ‘t Ms. van Dr. Gerdener. Na lezing over B a. va~
daarvan wordt bet met ‘n uitclrukking van grote dank— ~ i~~vim
baarheid nan Dr. Gerdener voor zijn belangrijk werk
aangenomen.
De Komrnissie, aangesteld om ‘n voorstel op Ic coiigieuhigi~g_
trekken in zake Zondagsheiliging, legt ‘t voorstel ter
tafel : ‘‘i) Flierdie vergadering wil dit as sy duidelike
‘~

.

.

.

-

-.

20

~aatseIike
elize.

gevoelens uitspreek dat die vierde gebod vandag onder
die Nuwe l3edeling dieselfde goddelik gesag bet as die
andere gebooie van die Dekaloog. 2) Voorts ~vil die
vergadering beskeidenlik die Regering attent maak op
die ongewenste en die binderlike van die gewoonte van
die Arbeiders Party om hulle offisiële openbare ver—
gaderings op die Sonclag te hou en besluit die Regering
te vra sy invloecl te gebruik orn aan hierdie laakbare
gewonte ‘n einde Ic maak. 3) Die vergadering neem
met genoee kennis van wat reeds deur die Regering
gedoen is om onnodig Sondagwerk cleur die spoorweg—
personeel te voorkom en spreek die ernstige verlange
uit dat by in die rigting sal voortgaan. ~) Tewens ~vil
die vergadering wvs op die noodsaaklikheid dat die
voormanne op politiek gebied in die saak van Sondags
heiliging ‘n navolgingswaardig voorbeeld aan die yolk
sal gee deur o.a. soveel moontlik reise op die Sondag
te vermv ~) Eindelik word besluit dat bowegenoernde
resolusies met ‘n begeleiclend skrywe deur die Scriba
under die aandag van die betrokke outoriteite sal ge—
bring word.’’
1) it voorstel worclt aangenornen, met uitzondering
van ‘I ~e punt, dat zö veranderd wordt dat in plaats
van dat men zich tot de Regering wenden zal, ‘n depu
tatie benoemd zal worden om over de zaak met ‘t 1—loof—
bestuur van de Arbeiders Party ‘n onderhouci te
hebben.
Dc Kommissie aangestelcl om in verhand met ‘t
versiag over Plaatselike Keuze de vergadering met
voorstellen te dienen, legt ‘t volgende aan de vergacle
ring voor : ‘‘i. Naar aanleiding van die versiag aan
die orde besluit die Raacl om sy goedkeuring te beg
aan die wyse, waarop die Kommissie oor Plaaslike
Keuse sv opdrag uitgevoer bet ‘om ‘n sterk tussen
kerklike kongres oor I~laaslike Keuse hp te roep’, en
die versiag word met dank aangeneem. 2. Wat betref
die besluit van die kongres met betrekking tot saam
werking met die Suid—Afrikaanse Matigheidsalliansie,
aangesien dit die goeie saak nie oral sal bevorder nie,
so beveel ons aan dat in die bestryding van dronken
skap dit vrygelaat sal word aan elke Kerk om te handel
naar eie goedkeuring en gelang van omstandighede.
3. Die Raacl wil ook naar aanleicling van die Drank—
wetsontwerp van die Minister van Justiesie, waarop in
die versiag gesinspeel word, sy vertroue uitspreek dat
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die voorstel om die dopstelsel uit te brei naar die
Provinsies, waar dit tans nie wettig is nie, nie deur
die Parlement tot wet sal gemaak word nie.”
Dit voorstel wordt aangenomen met dank nan de
tijdelike kommissie. En aangezien ook hiermee ‘t ver
stag van de Kommissie over Plaatselike Keuze afge
handeld wordt beschouwd, wordt ook cle dank des
Raacls nan hem toegebracht.
Dc Vice-Voorzitter deelt mede, dat hij en de Voor- ~ ~i. Merwe.
zitter, volgens opdracht, hun opwachting bij i\Ievr. de
wed. Dr. H. P. van der i\lerwe gernaakt hebben en dat
zij deze vriendelike bedachtzaamheid van de Raad hoog
op prijs gesteld heeft
De \Toorzitter stelt de volgenden aan als Kom- ~jSj~g
missie voor de Bearbeicling van Siuderende Jeugd, tot jt’~~gt1
de benoerning waarvan deze vergadering besloten heeft,
t.w. Di. D. \Vilcocks, W. Nicol, P. Boshoff, D. J.
Keet, G. XV. S. Ilofmeyr en Prof. B. B. Keet.
Aan de orde worcien gesteld laat ingekomen be— Moedersilag.
schrijvingspunten, en wel eerst ‘n besluit van de Ring
van Stellenbosch verzoekende de Raad om ‘n aanbeve
ling hij de verschillende Synoclen te doen ten einde
‘n zekere Zondag vastgesteld te krijgen, waarop door
al onze gemeenten Moedersdag kan gevierd worden.
De vergadering heeft geen vrijmoedigheid aan dit
verzoek te voldoen.
Voorts komt aan de orde ‘n beschrijvingspunt van ~
Ds. A. F. Louw over de wenselikheid van ‘t voort- ~ 1 flU
bestaan van het Opleidings Instituut te Wellington.
Na inleiding van zijn besclirijvingspunt vraagt hij
verlof het te mogen terugtrekken, hetgeen hem toege
staan wordt.
Een ander beschrijvingspunt van hem, luidende,
“Dc Federale Raad spreke zijn opinie uit over ‘t ge~~Iing.
bruik van jij en jou in de Afrikaanse Bijbelvertaling”,
wordt door hem ingeleid. Na enige diskussie wordt
op voorstel van Di. A. F. Louw en hugo besloten:
‘‘Dc Raad verzoekt de vertalers, dat in ‘t gebruik van
jij en jou zij de grootste omzichtigheid gebruiken en
rekening houden met de nodige deftigheid.”
‘n Verzoekschrift van Ds. P. du Toit in zake hulp ~
in de bearheiding van de delversbevolking wordt voor
gelegd. Daarop wordt geantwoord, dat zulks bij de
Transvaalse Kerk thuis behoort, en de broeder zal in
deze zi n geantwoorci worden.

~
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Forinulieren in
XVIII.

Federaie Raad van
Protestantse
Zie 1li~lage XIX.

Brief

van

en Mon.

]lrandt

~ ~V~sseis.

~ ~i~rnan.

P~putatie naar
Iioof(il)estiiur
ArbeidersPartij.

‘n l3rief wordt

gelezen

van Ds. I. I). Kruger
gevraagcl
wordt samenwerking van onze Gefedereercie Rerken
te bewerken met de bunne in ‘t overzetten met dc nodige
redaksionele vereenvoudiging van onze Konfessie en
Liturgiese Formulieren. Besloten wordt deze zaak bij
cle verschillende Svnoden gunstig aan te bevelen.
‘n Brief van cle \Vesleyaanse Svnode aan de Trans—
vaalse Moderator is door de T~ansvaa1se Svnoclale
Kommisie naar de Raad verwezen. Danrin wordt de
waarin namens de Ger. Svnode de Rand

stichting van ‘n Federale Raad van nile Protestantse
Kerken bepleit. De vergadering besluit : ‘‘Met die cog
op die verkryging van ‘n gelykluidende uitspraak van
die vier Gefedereerde Kerke op die voorstel van die
\Veslevaanse Sinode vir die stigting van ‘n Algemene
Suid—Afrikaanse Federale Raad, besluit die Rand cm
die Sinodes te adviseer om nie meteens direk ann die
\Vesievaanse Kerk daarop te antwoord nie, maar cm
hulle bevinclinge nan hierdie Raad te stuur, soclat ‘n
voorstel daaruit ican opgernaak word vir voorlegging
nan die Sinodes as advies van die Raad.”
‘n Brief van de Firma J. Brancit en Zoon worcit
gelezen, die handelt over ‘t uitgeven van ‘n Afrikaans
Gezangboek. Daar ‘a vertegenwoorcliger van die firma,
tegenwoorclig is en zijn begeerte te ken nen gegeven
heeft direkt met de Moderatuur te onderhandelen ten
eincle ‘n rnisverstand uit de weg te ruimen, wordt van
de zaak afgestapt.
‘n Brief wordt gelezen van zekere Mevr. ~Vessels,
verzoekende dc verandering van onze Doop- en A~ond
maalsformulieren. Wordt besloten ingevolge ‘t advies
van de Kommis~ie dlaarover aangesteld, dat ne Rand
geen vrijmoedig-heid heeft bij de Synoden ‘n aanbeve
ling tot verandering- te doen.
‘n Brief van Mevr. Bosman, van Boshof, over ‘t
uitschrijven van ‘n biddag om christelike arbeiders,
wordt gelezen en ‘t advies van de kommissie nange—
nomen, dat de zuster zich tot haar eigen Svnode wenden
rn oct.
1-let voorstel, waarvan Ds. Rabie vanmorgen
kennis gegeven heeft, wordt nu aan cle orde gesteld,
doch nadat daarover gesproken is, vraagt hij verlof
het terug te mogen trekkeri.
De Voorzitter stelt tot leden van de deputatie nan,
die ‘t hoofhestuur van de Arbeiders Partij over ne ver—
.
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gaderingen op de Zonclag spreken zal, Di. J. M. Louw
en Nicol. Dit wordt goedgekeurd.
De vergaderina- besluit, dat cle aanstaande ver— kaustaane
gadering in 1929 ~te Kaapstad, r~.v., gehouden zal ~
worden. De ti]d van sarnenkornst zal door de Mode
ratuur bepaald worden, maar die zal in elk geval niet
later zijn clan de tweede Woensclag van Maart.
De Vice—Voorzitter spreekt ‘n hartelik woorci van ~oo~den ~aii
clank aan de plaatselike leraar, kerkeraacl en gemeente,
waarin hi] cle gastvrijheid roemt, welke dc Raad onder—
vonden heeft, en o.m. wijst op ‘t optreden van kerke
raacl en leraar in belang van opvoecling, dat van groat
geloof getuigt. De vergadering betuigt zijn erkentelik—
heid ann dc plaatselike vrienden door op te staan•
De Voorzitter spreekt ‘n woord van dank jegens
dc broeders voor hun toegenegenheid en verdraagzaam—
heicl. lii] \vi]st op belangrijk w’erk door de vergaclering
verricht, en op ‘t nieuwe tijdperk, dat dc Raad inge—
treden heeft met genoegzame fondsen ter zi]ner be
schikking am zijn werk te cloen I-li] vertrouwt dat de
.1—leer ons sparen en tot ons werk bekwamen zal. En
mogen xvi] dit werk cloen niet ‘‘door kracht of gewelcl’’,
maar door dc kracht des Heiligen Geestes.
Ds. Nel stelt ‘n rnotie van dank voor n-an de Voor—
zitter voor de wi]ze waarop hi] ‘t moeilik werk verricht
heeft van ‘t bestier der vergadering.
l)~. \lalan clankt cle Vice—Voorzitter voor zi]n dccl
va n ‘t we rk.
Ds. van 1—leerclen spreekt ‘n woorcl van dank nan
cle Scriba.
Ds. A. J. Louw erkent de vriendelike woorden,
welke gesproken werden tot hem en zijn kerkeraad en
de gemeente. I-let was hem en cle gehele gemeente ‘n
vreugcle en voorrecht, dat de Raad hier zijn zitting
gehaci heeft. Hi] dankt voor de cliensten door leclen
des Raacls aan de gerneente bewezen.
De verrichtingen worcien afgesloten met ‘t zingen
van Gez. 12
en ‘n gebed door Ds. Paul Nd. De
notulen warden gelezen, goedgkeurd en getekend, en
dc Apostoliese zegen uitgesproken.
.

P. Bos11oFI~, \oorzitter.
G. J. HuGo, Vice-Voorzitter.
P. G. J. METIUNG, Scriba.
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BIJLAGE L

AGENDA VAN WERKZAAMHEDEN
voor de tiende vergaclering van de Raacl cler Kerken
te worden gehouden te Heidelberg, Transvaal, op
Donderdag, 24 Maart 1927, en volgende dagen.

7.30

I, De leden komen bijeen in bet kerkgebouw te
des avonds.

II. ‘n Tijdelike voorzitter worcit gekozen, die de
vergadering op de gebruikelike wijze opent.
III.

De vergadering wordt gekonstitueerd.

IV. Dc plechtige openin gsdienst worclt geleici
door Ds. I-I. J. L. du Toit.
V.
scriba.
VI.

Kiezing

van

voorzitter,

vice—voorsitter

en

Versiagen van:

(a) de Scriba.
(b) de Kornmissie over Ecbtscheicling en over ‘t
Huwelik met de vrouw van ‘n overleclen
broeder (Zie gedrukte notulen, 1925, pag. 14.)
(c) de Kommissie over de Kerkalmanak (Zie ge
clrukte notulen, pagg. 17, 19 en
(ci) de Deputatie naar de Eerste Minister over
zwarte troepen in Duitslancl (Zie gecirukie
notulen, pagg. 5 en 8.)
(e) de Kommissie over de heiliging van de Zondag
(Zie gedrukte notulen, p~gg. ~ en S.)

(f) de Kommissie over ‘t Kerkblad.
(g) de Kommissie over 1-landleiding in de Ge—
schiedenis onzer Kerk (Zie gedrukte notulen,
pagg. 7 en 40.)
(h) de Kommissie over Bouwstoffen voor onze
kerkelike geschiedenis (Zie gedrukte notulen,
pagg. 7 en 17.)
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(i)

de Konunissie over de Konferentie over natu—
rellen—zaken (Zie gedrukte notulen, pag. S.)

(j)

de Kommissie over Kerkvereniging (Zie ge—
drukte notulen, pagg. i6 Cfl 19.)
(k) de Kommissie over Plaatselike Keuze (Zie
gedrukte notulen, pagg. 10, 14 en i
(1) de Rommissie over de viering van Dingaans—
dag (Zie gedrukie notulca, pag. 13.)
(rn) cle Kommissie over de bearbeiding van de
studerencle jeugd (Zie geclrukte notulen, pagg.
i6 en 17.)
VII. Beschrijvingspunten, en:.
1.
Dc Raad bespreke dc zogenaamde ‘‘nieuwe
orienterende richting’’, zoals vOorgestaan in
Hel Zoeklicht.—Dr. H. A. Larnj5recht, Lid
van (IC 1?aad.
2.
Die Raad bevele aan dat die Sinocles van die
Susterkerke in die Kaap, Vrystaat en Trans—
vaal aan die Natalse Kerk geldelike huip
verleen, ten einde ‘n arbeider nan te stel vir
die nedersettinge op Weza en Doornkop.—
Ds. G. TV. S. Ho/meyr, Lid van die 1?aad.
~3.

Een sorn, ,/6oo niet te bovengaande, worde
uit de winsten van De Kerkbode genomen
voor de betere bearbeiding van dc jeugd op
onze kolleges en unieersiteiten en worde ter
beschikking gesteld van de kommissie voor dit
doel door de Rand der Kerken aangesteld.—
Ds. A. F. Louw, Lid van de Road.

4.

Noodzakelike uitgaven in verbanci met werk te
worden gedaan door kommissies, aangesteld
door de Raad der Kerken, zullen door Kerk
bode.gelden w’orden hekostigcl.—Ds. A. F.
Louw, Lid van de Road.

VIII.

Brieven en laat ingekomen stukken.

X. Bepaling- van plants en tijd voor ne volgende
vergadering.
P. G. J. MEIRING;
Scriba des Raads.
Kaapstacl, Maart

1927.
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BIJLAGE II.

VERSLAG VAN DE SCRIBA
te worden voorgelegd aan de Raacl cler Kerken
zij n vergaclering te J-Ieiclelberg, Transvaai,
op Donderdag, 24 Maart 1927.

!fl

Aan de HoogEerw. Voorzitter
van de Raad der Kerken.
I-IoogEerw. Heer en Broeder,
De ondergetekende heeft de eer mits clezen versiag
te doen van zijn werk als Scriba van de Raad, sedert
de laatste vergadering, te Durban, Natal, in Junie 1925
gehouden.
i.
Aan de besluiten en opdrachten der laatst
gehoudene vergaclering werd, zo spoedig mogelik na
afloop daarvan, uitvoering gegeven.
2.
De notulen der vergadering, met hijiagen,
werden in boekvorm oedrukt, en aan elk dienstdoende
predikant der Gefedereerde Kerken ‘n exemplaar ge
zonden. (Zie Dc Kerkbode, 19 en 26 Augustus 1925).
In termen van ‘t besluit der laatstgehouclene ver
gadering des Raads moeten de exemplaren, voor dc
afgevaardigde ouderli ngen bedoeld, aan dc Scriba’s
der S noden ter rechter tijd gezonden worden.
De officieel getekende notulen der vergadering
en de daarbij behorencle stukken werden aan de Zaak
gelastigde der Kaapse Kerk ter bewaring in ‘t archief
toevertrouwd. (Zie bijiage a).
Sedert de laatste vergadering is afleen dc
Natalse Synode bijeen geweest. Van dc Scriba dier
Svnode is ‘a mededeling ontvangen. (Zie bijiage b).
Ingevolge opdracht door de laatstgehoudene
vergadering (Zie Gedrukte Notulen, pag. ~) werd aan
de Eerste Minister geschreven over ‘t voortdurc:~d
gebruik door de Franse Regering van zwarte troepen
in de bezette delen van Duitsiand. In antwoord daarop
~.

~.

~.
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onclernam Gen. i-Iertzog vertrouwhare informatie in i e
winfien. Op 22 September 1925 schreef zijn sekretaris,
‘‘dat de Eerste Minister tans informatie ontvangen heeft
van de Britse Regering, dat alle regimenten van Franse
kleurling_troepen bet geokkupeerde gedeelte van Duits—
land ver laten hebben.’’
6. in gevolge de opdracht aan de Moderatuur orn
‘n wakend oog te houclen over de voortgezette poging
van Adv. van 1--Tees om de gronden voor echtscheiding
uit te breiden (Zie Gedrukte Notulen, pag. ~), heeft ne
-ondergetekende van tijd tot tijd in Dc Kerkbode over
de zaak geschreven, en heeft de voorsteller gelukkig
flog steeds zoveel tegenstand in dc Volksraad onder
vonden, dat van zijn poging tot nogtoe niets geworden
is. i-let zou mogelik echter wenselik zijn verciere
-opdracht in dit verband te doen.
7. Aan ZijnEd, de Eerste Minister is rnededeling
gedaan van ‘t verzoek der laatste vergadering des
Raads, ‘‘dat dc vereiste wetgeving ingevoerd zal
worcien, ten einde de bepalingen der Zondagswet van
toepassing op Dingaansdag te cloen zijn, zodat bet
houclen van wedrennen, enz., op die dlag verboden zal
zijn’’ (Zie Gedrukte Notulen, pagg. 13 en 23). Dit
verzoek is door de Eersle Minister doorgezonden naar
de Minister van i3innenlandse Zaken, wiens Sekretaris
als volgt claarop geantwoord heeft ‘‘Dr. Malan bet
my gevra orn u mee te dccl dat by persoonlik sterk
daarvoor voel. I-Iv wil u egter daarop wvs, dat die
wetsontwerp vir die verandering van vakansiedae ‘n
wetsontwerp is, wat cleur ‘n privaat lid by die Volksraad
ingedien is en dat onder claardie ornstandighede enige
amendernent, wat die gevoig sal he om Dingaansdag
-onder die Sondagswette van die land te bring, voor
gestel sou kan word deur enige privaat lid. Aan die
hand word dus gegee dat die Raad der Kerken een of
ander Parlementslid, aan ~vie hulle die saak sou Icon
toevertrou, sal nader om ‘n amenclement in hierdie
rigting voor te stel. leder lid sal dan volkorne vrv
wees om in verband daarmee te stem soos by wil en
die Minister twyfel daar nie aan nie dat daar alle kans
sal wees dat dit sou aangeneem word.” In de sessie
van 1926 is dit wetsontwerp voor de Volksraad geweest,
maar als gevoig van de vele emendaties daarin voor
gesteld, is het teruggetrokken. Er is weinig- vooruitzicht
dat bet ~ranjaar zal voorkornen.
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8. In antwoord op ‘t verzoek van cle Raad aan
1e Eerste Minister om vrienclelik de Kerk te willen
clienen met de laatste officiële verslagen over de toepassing van totale prohibitie in dc drankhandel in
Arnerika, heeft dc Sekretaris van de Eerste Minister
de wenk gegeven, dat wij ons verzoek richten moesten
tot dc Amerikaanse konsul te Kaapstad, claar de Rege
ring niet in bezit was van ‘t gevraagd~. Zodanig
verzoek is later aan de konsul gericht. Zijn antwoord
iigt ter •tafel.
De noodzakelikheid orn de aandacht van de
Scriba’s der Svnoden dadelik te bepalen bij de besluiten
van de Raad (Zie Gedr. Notulen, 1925, pag. iS) ov’er
deelname aan ‘t Preclikanten Pensioenfonds en de aan
stelling op de keurkommissie over ‘t werk van Dr. Ger—
dener, is ongelukkig aan de aandacht van ondergete
kende ontsnapt, maar als gevoig van latere korrespon
dentie zijn toch benoemingen op de keurkommissie
geschied, die op deze vergadering bekend gesteld zullen
worden.
10.
Ingevolge ‘t besluit des Raacls om ‘n lening
by de Kommissie over ‘t Kerkblacl aan te vragen ten
einde ‘n ‘‘werkende kapitaal (te hebben), waaruit nood
saaklike uitgawes geclek kan word,” beef t ondergete
kende zich tot genoemde Kommissie telkenmale ge
wend orn de nodige fondsen te vinden ten einde de
noodzakeiike uitbetalingen in verband met ‘t werk des
Raads te doen. De som van £5o in ‘t besluit genoemd,
is dus aanmerkelik overschreclen, maar waar ‘t beginsel
van ‘n lening toe te staan, door de Raad aanbevolen
was, heeft de voorzitter van de Kommissie over ‘t Kerk
blad gemeend zijn toestemming te moeten verlenen tot
de gevraagde voorschotten. Dc hele zaak zal gevoegelik
hesproken kunnen worden in verband met ‘t beschrij—
vingspunt van Ds. A. F. Louw, dat voor deze vergade
ring gelegd zal worden.
ii.
In verband met de kwestie van de betaling
van inkomstbelasting door predikanten op de volle
waarde van pastorieën (Zie Gedr. Notulen, pagg. 17 en
25), heeft de ondergetekende ‘n onderhoud met de
Minister van Financieën gehad. Daarop heeft hij ‘t
volgenci antwoord ontvangen: “Met verwysing naar
ons gesprek in Kaapstad gedurende die Parlernent
sitting omtrent die kwessie van die waardering van
pastorieë, bewoon deur predikante, vir inkoms
~.
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belasting-doeleincles, wens ek u mee te deel dat ek die
saak oorweeg het, en die volgende gedragslyn is neer—
gelê en sal gevoig word deur ontvangers van inkomste,
ni. dat nag die jaarlikse huurwaarde van die gebou,
wat bewoon word as pastorie, nag die verkoopwaarcle
of aard claarvan in aanmerking behoef geneem te word
orn die belashare hedrag vir inkornsbelasting-cloel
eindes vas te stel, rnaar dat sulk bedrag vasgestel sal
word as waarskvnlik sou bygevoeg gewees het tot die
salaris van die predikant, indien geen vrye huis verskaf
was. In die algemeen sal die bedrag van ~ per maand
aangeneern word deur ontvangers as ‘n billike en recle—
liJ~e bedrag vir die huurwaarde van pastonee in nile
buitedistrikte vir bogenoemcle doeleindes, en alleen in
buitengewone gevalle, in groot stede, sal dit miskien
nodig blyk om ‘n uitsondering te maak in verband met
die aanname van genoemde bedirag as die huurwaarcle
van enige besonclere gehou. Ek vertrou diat hierdeur
grotencleels uit die weg geruim sal word die moeilikhede
en bes~vare wat geopper is geword.’’—Van deze mede
deling is in Dc Kcrhbode van II November 1925 ~er
algemeen naricht afsch rift gepubliceerd.
12.
‘n Antwoord is ontvangen van Ds. I--I. F.
Schoon op cle brief van dc Raad, waarin hem verzeke—
ring gedaan werd van dc svmpathie van dc Raadsver—
gadering te Durban (1925) met hem in zijn krankheicl.
Dit antwoorcl ligt ter tafel.
13.
I-let kassaboek van de Scriba ligt ter tafel
ten einde Ic worden geauditeerd.
14.
In gevolge besluit des Raads en na raad
pleging met ‘t overhlijvend lid der Moderatuur en met
de plaatselike leraar, werden de leden des Raads ter
vergadering opgeroepen op l)onclerdag, 24 Maart 1927,
des avonds te 7.30 in ‘t kerkgehouw te Heidelberg,
Transvaal.
Ve rt rouwen dc hi ermecle aan dc hem opged ragen
taak volclaan te hebben, heeft de ondergetekende de eer
zich met heilbede en met de meeste hoogachting te
n oeme n
Dc dienstwillige clienaar des Raads,
P. G.
Kaaps tad,
28 Februarie

1927.

J.

MEIRING,
Scriba des Raacls.

3’
Billage a.
II. d. L.
Ontvangen van de Scriba van cle Raad der Kerken
‘n pakket met ‘t opschrift—
‘‘Oorspronkelike Notulen van de Negende
Vergadering van de Raad der Kerken (1925),
en Stukken in verhancl me~ de Naturellen—
konferentie in 1923.’’
ter bewaring in ‘t kerkelik archief te Kaapstad.

J OF-i\\

G. ic B1u~YN,
Zaakgelastigde der
Ned. Ger. Kerk.

Kaapstad,
20 Oktober

1926.

Bijiage b.
Gui~vi’o~vx, N.\Thf.,
i \Eaart 1927.
Ds. P. G. j. Meiring,
Scriba van die Federale Raad.
~TelEerw. Fleer en Broeder,
U brief, d.d. 24 Februarie 1927 bet ek gister—
saarn met die g-edrukte notule van die Raad der Kerke,
192 5—ontvang.

Dit spyt my dat ek u nie die gevraagcle informasie
Ran gee re die besluite van die Raacl van 1923. U~k bet
egter die Sinodale Notule nageslaan van 1924, dog Ran
daar niks van krv. ER skrvf weer can die vorige
Scriba, Ds. v. Rooyen van Durban, en vra horn urn u
mee te deel of hv iets wys geword liet uit sv heloofdc
‘‘raadplegen van die notulen’’.
\‘Vat die besluite van die Raad van 1925 betref, moet
ek rapporteer dat dit nie deur Ds. v. Rooven op die
agenda van ons Sinode in 1926 geplaas is, en gevolgelik
ook nie behandel is; ek sal egter sorg dat hulle
D.V. a.s. April behandel sal word.
Alleen het voor die aandag van onse Sinode gekon~
—in 1926—die besluit van die Raad re die Vraagstuk
van Geloofsgenesing. Dit bet ter sprake gekorn deur
die Rapport van die Sinodale Kommissie, en is deur
onse Sinode goedgekeur.
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U twede brief, re P. P. Fonds, en Lid op Keur—
kommissie, bet ek vandag ontvang, en dadelik aan die
Sinodale Kommissielede geskryf ‘re die 2de saak, en
hoop u binnekort die gevraagcle naarn te stuur. Eers
genoemde saak bring ek D.V. voor die Sinocle.
Mag ek u vra so goed te wees om my te laat weet
of u nog ‘n aantal eksernplare bet van die “Ned. Ger.
Kerk Verenigingsakte’’ clestvds uitgegee op las van
die F’ederale Raad, en hoeveel, en teen welke prys?
Ons vertrou dat die vereniging met die Transv. Kerk
by onse eerste Sinode ‘n stap sal vorder, en dan moet
elke kerkeraad ‘n eksem plaar krv.
IViet hartelike groete,
I-ioogagtencl,
L~w Dw. Dienaar en Broeder in JElem,
G. \V. S. I-ToF~I11Ya.

BIJLAGE W.

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE IN SAKE
EGSKEIDING.
Aan die i—IoogEerw. \oorsitter
van die Raacl dcr Kerke.
l-IoogEerw. I-leer,
Die saak van egskeiding was nou a] op die agenda
van werksaamhede op vier agtereenvo]gende vergade
ringe van die Raacl der Kerken, t.w. in 1919, J92 I
1923 en 1925.
Op die vergadering ann die Paarl in
1921 werd ‘n lang en clegelik rapport ingedien, waarin
breedvoerig by die geskiedenis van die gehele kwessie
sti] gestaan werd. Dit lvk derhalwe vir ons onnoclig
om by hierdie stadie nog in die brecle oor die saak
uit te wei. O.i. sal ons die vergadering heter dien deur
in ‘n paar korte stellinge (wat inclien nodig op die
samekoms vercier toegelig en vercleuig ban word) ons
beskouinge saam te vat, opdat die Rand cler Kerken,
indien moontlik, tot ‘n duidelike besluit mag geraak,
•en dan ‘n ]eidraad aan die hand mag gee vir gebruik
van die verskillencle Gefeclereerde Kerke.

‘3’)

i.
Die huwelik is kragtens sy goddelike instelling
in sv wese onontbindbaar (Cf. Matt. i~ : 6). Alleen die
dooci kan die huweliksband verbreek. 1—lierop, ni. op
~die heiligheid en onlosmakelikheid van die huwelik,
moet deur die Kerk steeds sterke nadruk gele word
cleur middel van die prediking as andersins, en
bynarne by die opkornend geslag. Tereg is opgernerk,
dat die s\vaartepunt van hierdie rnoeilike probleern iê
in die huwelik, en nie so seer in die egskeiding nie.
2.
Beide Staat en Kerk bet met die huwelik, en
dus ook met die egskeidirig te doen, elk op sy eie
terrein. En elkeen het reg orn sy eie wette in verband
met hierdie kwessie op te stel. Die Kerk moet dit
billik, as die Staat moontlik ‘n vryer opvatting koester,
as wat sv op haar eie terrein kan en wil toelaat. Aan
die antler kant mag met reg geé~s word, dat ‘n christe—
like owerheid, wat in ‘n christelik land optree, sig in
al sv wetgewing deur die uitsprake van Gods WToord
sal laat voorlig- en lei: Die Kerk is dus geroepe orn
haar invloed so veel moontlik te laat geld op die wet—
gewing van die Staat, ook in hierdie opsig; en die
Staat is gehoude orn ernstig ag te neern op die ge
voelens van die Kerk.

Die Kerk mag op gronu van Gods Woord
slegs iaee oursake vir egskeiding erken, t.w. overspel,
volgens die uitspraak van die Heer Jesus in Matt. 5 :32
en 19 :9, en hwaadwillige verlating, volgens die ver
kiaring van Paulus in i Kor. 7: i~. Oor die eerste
oorsaak nou, nl. owerspel, stern alle Protestantse Kerke
same teenoor die Kerk van Rome, wat bier die absolute
standpunt inneem. Maar oor die twede, ni. kwaacl—
willige verlating, is die ooreenstemming nie So alge
meen ole. Die Gereformeerde Kerke egter van die
dae van die Reformasie af bet deurgaans hierdie twede
oorsaak ook erken as ‘n wettige oorsaak vir egskeiding.
Dit was o.a. die gevoele van Luther, Calvijn, I3eza,
Danaeus, Arnesius en it Brakel. Weliswaar spreek die
Apostel in Kor. 7 pertinent nor kwaadwillige verlating
om godsdiensizge redene. Maar die uitbreiding tot
andere wel gekonstateerde gevalle van kwaadwillige
verlating skvn ons nie ongeoorloof te wees nie. Ons
wil hierby net korteliks die aandag op die volgende
~.

punte vestig
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a) As owerspel, volgens Matt. 5 :32 en 19 ~9, die
enige grond vir egskeiding sou wees, dan sou Paulus
‘n ongeoorloofde toevoeging gecloen bet in i Kor. 7;
en clan sou by in stryd gekom bet met die uitspraak
van Christus; ja, dan 50U Gods Woord met sigself
in stryd wees. En dat kan ons nie aanneem nie
In Matt. 5 clus word owerspel nie in absolute sin
vasgestel as die enige grond vir egskeicling nie, maar
dit word genoem as die sterkssprekende geval. Ons
wys ook daarop, dat in Mark. JO :4—12, Luk. i6 : 18,
i Kor. 7 : io, ii
egskeiding skynbaar sonder enige
uitsondering verbiecl word.
b) Wat die uitbreiding van goclsdienstige tot
andere wel gekonstateerde reclene betref (i Kor. 7),
is dit duidelik, dat Paulus sy doel bier nie is om
volledige reeks van voorskrifte vir die buwelik Ic gee
nie, dog hy gee ‘n verkiaring in ‘n bepaalde geval,
wat onder sy aandag gebring was. Hy noern bier selfs
owerspel of hoerery nie, wat deur die Heer Jesus in
Matt. 5 en 19 as grond vir egskeiding erken was.
c) Die grond vir egskeiding lê nie alleen in die
verskil van religie nie, want volgens VS. 13, 14 mog
die vrou in daardie geval wel by die man bly woon,
maar bepaaldelik in die kwaadwithge verlating. In
heide geval, van owerspel en kwaadwillige verlating,
is ~ie huweliksband verb reek.
4. Wat egter kwaadwillige verlating as grond vir
egskeicling betref, word vry algemeen erken, dat die
wetgewing van die Staat, en ook in Suid—Afrika
(volgens uitlatinge van regters self) te laks is. Ons
Kerk behoort dus (indien nodig, in samewerking met
andere Christelike Kerke in die land) by die Regering
sterk aan te dring op strengere wetgewing, waarcleur
egskeidinge nie so gemakkelik deur die geregshowe
sal kan toegestaan word nie.
5. Geen anclere wettige gronde vir egskeiding as
die twee genoern in §~ word deur die Heilige Skrif
gebillik, en die Kerk is geroepe om baar te bou aan
die uitspraak van Gods WToord.
6. Lede van die Kerk dus, wat om andere reclene
as genoern in §~ van mekaar skei, en wat tot ‘n nuwe
huwelik oorgaan, word daarmee voorwerpe van die
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kerkelike tug. Die vergadering sal moet besluit, of
sodanige sensuur altycidurend sal wees (so lank die
persone mag lewe), dan of hulle na hetoning van berou
~en skuldbelydenis weer in die gerneenskap van die
Kerk mag opgeneem word.
Met verskuldigde hoogagting,
D. G.
G. J.

P.

1VIALAN,

Konvener.

HUGO.

J. J.

B0sH0FF.
PAUL NEL.

H. J. PIENAAR.
G. B. A. GERDENER (met
voorbehoud).
-———-0-—-——

BIJLAGE IV.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE IN SAKE
HUWELIK MET DIE VROU VAN
‘N OORLEDE BROER.
Aan die HoogEerw. Voorsitter
van die Raad der Kerke.
HoogEerw. Fleer,
1-lierdie kwessie is seer breedvoerig bespreek in die
Sinode van die Kaapse Kerk in haar 25ste vergadering
van 1924. Dit het toe geblyk, dat daar groot verskil
van gevoele bestaan, beide wat die fiesiologiese en die
Bybelse standpunt oor genoemde saak betref. O.a.
loop die meninge uiteen omtrent die regte interpretasie
van Lev. i8 : i6 en Lev. 20:21. Die vraag is ni., of
hierclie passasies omgang verbied tussen ‘n man en
die vrou van sy broer, terwyl die broer nog lewe;
dan of die bedoeling is, dat die broer asdan reeds
dood is. Flier korn ook ter sprake Deut. 25 :5-10, waar
die broer van ‘a man, wat sonder ‘n seun gesterf het,
gebied word om met die weduwee te trou, (die soge
naamde Levi raatshuwelik).
In die Kaapse Sinode werd die kwessie naar ver
skillencle kommissies verwys, en einclelik is daar ‘n
meerderheid- en ‘a rninderheidsrapport ingelewer. Geen
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een van die is egter cleur die vergadering aangeneem
nie, maar wel ‘n amendement, wat as voig lui
‘‘Die
vergadering is van oorcleel, dat Gods WToordl die huwe—
uk van ‘n man met sy oorlede broer sy vrou nie verbieci
nie.’’

Hierdie besluit egter is in die gees van die minder—
heidsrapport, waarvoor daar ook ‘n aansienlike getal
stemme uitgebring werd. En aangesien in genoemcle
rapport die proseclure, wat moet gevoig word in be
sondere gevalle, duideliker omskrywe word, beveel ons
dit by die Raad der Kerken aan :—
‘‘Aangezien er groot verschil beslaat over ‘t
huwelik van ‘n man met de vrouw van zijn overlederi
broecler, zelfs over ‘t Bijbelse standpunt in dezen, zo
is de Synode van gevoelen, dat aan predikanten, wat
dc bevestiging van zodanig huwelik betreft, bet vrij—
gelaten zal worden naar eigen goedvinden en over
tuiging Ic handelen en voorts, dat persoi~en aizo
gehuwd niet als voorwerpen cler kerkelike censuur
zullen worden behancleld, vooral orndat zodanige
huweliken door de landswetten worden gewettigcl.’’
]VIet verskuldigde hoogagting,
D. G. I\IALAN, Konvener.
G. J. HUGO.
P. J. J. BosI-J0FF.
PAuL NFL.
H. J. PIENAAR.
G. B. A. GERDE~rR.
——-—0

BULAGE V.
VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR
DIE KERKALMANAK.
Aan die HoogEerw. Voorsitter
van die Raacl der Kerken.
Die kommissie belas met die uitgee van die Kerk—
almanak bet die eer die volgende versiag van 5y werk
saamhecle aan die I-I.Eerw. Vergadering- voor te lê.
i.
Fly bet in Desember 1925 in die Kaapstad bveen
gekom om die publikasie van die Almanak te bespreek
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en reel. Die kommissie bet besluit orn kompilators in
elkeen van die vier Provinsies aan te stel in die hoop
dat op die manier claar meer belangstelling sou
opgewek word. i--Iy bet honoraria gestem en wel vir
die kompilator in die Kaapprovinsie (wat ook as hoof-C
kompilator moet dien) £75, vir die subkompilators in
die O.V.S. en Transvaal elk ~I5, en vir die van
Natal £io.
Omtrent die Almanak self is die volgende besluite
geneem
i.
Die formaat sal ~nigsins groter wees as
voorbeen en die papier van ‘n beter gehalte, en
die koevert harder; 2. die 13’vbeltekste sal bly soos
voorheen; 3. daar sal informasie gegee word
omtrent ons poswese; 4. claar sal ‘n korte skets
verskyn van die ontstaan, oniwikkeling, ens., van
elke Kerk, asook enige grepe van belangrike ge~
beurteniss~ uit die herhgeskiecienis, of uit die lewe
van interessante persone ;
van tydi tot tycl sal
daar jets verskyn oor die Sektewese; 6. claar sal
informasie verskaf word omtrent die opleiding van
ons evangelieaienaars,~ 7. claar sal ruimte wees vir
illustrasies ; 8. die name van koslerssal weggelaat,
maar die van scribas van kerkrade geplaas word;:
9. Daar sal ‘n lys gepubliseer word van die ge~
meentes wat nog nie aan die Kaapse Predikante
Pensioenfonds dccl het nie.
~.

3. Daar is toe ‘n subkommissie benoem, bestaande
uit Di. J. P. van Heerden, P. G. J. Meiring en J. G. de
Bruyn, met opdrag om tenders te vra vir die druk van
22,000 eksemplare van die Almanak en vir die adver—
tensieregte, vir die tyd van twee jaar, met volmag am
oor die tenders te besluit.
Hierdie subkommissie rapporteer as volg
‘‘Die subkornrnissie bet tenders gevra onder die
volgende kondiesies:
i. Die formaat te wees 8+ by ~s cluim ; 2. koevert
in barde papier te wees; 3. papier van ciieselfde
gebalte.as die van die ‘‘Dc Kerkbode’’ ; 4. 22,000
eksemplaren van 320 paginas te druk (met prys
opgawe vir elide i6 addisionele paginas);
die
drukkers moet self die proewe lees ; 6. die drukkers
moet die boeke stuur aan die verskillende ont—
hieders, dog posgeld en verpakking hoef nie in die
~.
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tender inbegrepe te wees nie; 7. die tenders te
wees vir twee jaar. Vir die reg om i~ paginas
adverlensieg in die Almanak te plaas is ook tenders
gevra vi r twee jaar.
Daar het slegs twee tenders ingekom vir die druk
van die Almanak, t.w. van die firma V. de S. de
Villiers & Co, vir die sorn van £1014, en van die
Nasionale Pers vir £962. Die kommissie het die
tender van die Nasionale Pers aangeneern, asook
hul tender vir die advertensieregte teen betaling
van £6io.
Die enige ander tender vir laas
genoernde was vir £6o~.
Die drukkers bet egter aan die kommissie ver~
skillende formate van boeke voorgelê en die vóór
en naclele van elkeen duidelik gemaak. Hierop bet
die kommissie toe besluit ‘n kleiner formaat uit te
gee. En toe dit later nog buitendien geblyk het
dat die harde koevert die posgeld aanrnerkelik sou
vermeerder is ook besluit orn ‘n Iigter koevert te
gebruik.
Die subkornrnissie wil vertrou, dat die hoof—
kommissie horn cUt nie sal ten kwade dui nie dat
hy hierin van die besluite van die hoofkomrnissie
afgewvk bet. Daar dit nie raadsaam was orn die
verkoopprvs van die Almanak te verhoog nie,
moes die subkomrnissie planne beraam orn die
koste te verminder. Die tender was vir ‘n bock
van 320 paginas, maar daar werd nie minder as
144 ekstra paginas gedruk teen ‘n ekstra uitgaaf
van ~249 7s. 6c1.
Met die kleiner forrnaat en die ligter koevert is
die totale koste vir die druk van die 22,000
eksernplare nou slegs £959 7s. 6d. Was die bock
in ‘n groter formaat en harde koevert verskyn, sou
die koste nie minder as £1245 gewees het nie,
terwyl ons nagenoeg £90 rneer aan posgeld sou
moet betaal het.”
4. Die besluite van die boofkommissie was bedoel
enkel van krag te wees tot die eersvolgende yergadering
van die Raad der Kerken, en die hoofkompilator bet
die werk onderneern vir één jaar.
5. Die Kornrnissie betreur dit dat die Almanak so
laat verskyn bet, dog dit is te wyte aan die feit dat
baie scribas van Ringe enjcerkrade tot laat in November
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en selfs tot in Desember vir mu opgawes laat wag bet.
Dit sal misskien nodig wees om ‘n datum in Oktober
vas te stel, waarna geen opgawes meer sal ontvang
word nie.
6. Ook is dit jammer dat daar flog so mm belang
stelling in menige gerneente is. V/as daar meer persone
hesiel met die ywer van die broeder sendeling van
Wvnberg, wat i6 dosyn eksempiare verkoop het, dan
sou ons nie flog vandag met enige duisende van die
Alrnanakke op on~ bancle bly sit nie.
Namens die Kommissie onclertekend,
P. G. J. MEIRING,
J. P. VAN HEERDEN.
Kaapstad, Maart 1927.
0

B!JLAGE Vi.
VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE
aangestel in verband met Sondagsheiliging in die
Noorde, nan die Raad van die Ned. Ger. Kerke
(Vergelvk Handelinge van die Negende Vergadering
(1925) pp. 5 en 8), om voorgelê te word ann die
vergadering van die Raad op Heidelberg, Tvl., op
24 Maart 1927 en volgende dae.
1-loogeerw. Voorsitter,
U Kommissie, vir die bogenoemde doel aangestel,
bet die eer orn as voig te rapporteer:
i.
Vergaderinge.—Die Kommissie bet geen for
mele vergadering gehou nie, maar die lede bet met
mekaar in onderhandeling gebly en bet proheer om
gesamelik en afsonderlik die opdrag uit te voer.
2.
illotorresies.—Klagtes is van verskillende kerk—
rade ontvang oor die stoornis wat op Sondae veroorsaak
word deur die motorresies op die publieke paaie. In
sarnewerking met ander liggame is die HoogEd.
Administrateur bieroor genader, met die gevolg dat
sodanige motorresies vir die laaste vyftien maande flue
meer toegelaat word nie. Die openbare stoornis is wel
claarcleur aanrnerklik verminder, maar die saak is nie
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opgelos nie, want daar is onmiddellik twee private
resiesbane vir motors geopen wat hulle duisende trek,
en waarvan een op Sondae druk besoek word.
3.

TT’itwatersrandse Uniwersiteil.—Toe die Raad

van die Witwatersranclse Uniwersiteit in 1925 aan bulle

studente verlof gegee het om op Sondae tennis te sped
op die bane in die Uniwersiteitsgronde, bet ons ~aam
met ander christelike liggame ons invloed gebruik om
dit te laat terugtrek. Nadat die saab vir ses maande
in oorweging geneem was, bet die Raad aan ons kennis
gegee dat bulle besluit bet om die verlof terug te trek.
U Kommissie bet bierdie stap van die grootste belang
geag, orndat dit die eerste poging van enige Suid
Afrikaanse uniwersiteit was om offisieel aan Sondag
sport deel te neem, en ons wil vertrou dat die mislukking
van hierdie eerste poging ‘n les sal wees vir andere wat
in die rigting wil gaan.
4. Geestelike invloed.—Na ernstige oorweging van
die saab verkeer die Kommissie diep oncler die indruk
van wat deur die HoogEerw. Scriba van die Raad in
sy versiag te Durban in 1925 aan die eincle van die
paragraaf oor hierdie saab gesê is in die volgende
woorde ‘‘Dc loop van zaken clringt de overtuiging
al nicer nan ons op, dat onze hoop in zake de beiliging
van de Sabbat gegronci moet zijn niet zo zeer in wets
bepalingen, als wel in de ernstige levensopvatting bij
belijdende christenen, welke cle vrucbt is van een
krachtvolle prediking, van de rechte huiselike opvoeding
en van bet konsekwente levensvoorbeeld van allen die
voorgeven cle Fleer te vrezen” (Vgl. p. 27. 1-landelingen
1925).
Gevolgelik bet u Kommissie aan die Sinodale
Kommissie vir Waaksaamheid teen Openbare Euwels
van die Transvaalse Kerk die volgende voorstelle
gedoen, wat bulle i~eeds belowe bet om aan bulle Sinode
ifl 1928 voor te lê:
a. Dat gemeentelede en veral lerare gewaarsku sal
word teen die al te ruirne uitleg en toepassing
van die permissiewe beginsel van die Fleer dat
‘‘noodsakelike werke’’ op die rusdag geoorloof
is. U Kommissie meen dat talle van onnodige
werksaamhede tans onder daardie hoof deur
christene sonder protes toegelaat ~vorcI en dat
die Kerk moet begin met by sy kerkraadslede
en gewone lede meer noulettend hierop te wvs
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b. Dat daar meer werk van sal gemaak word om
op gepaste wyse die gelowige jongrnense op
Sondae besig te hou, sodat claar ‘n positiewe
beiliging van die Dag van die Fleer kan wees,
en nie slegs ‘n dag van niks doen nie.
Die genoernde Transvaalse Kommissie bet self
hierdie punte in meer besonclerbecle uitgewerk, en ons
vertrou dat dit ‘n nuttige gevoig- in hierclie Provinsie
sal be.
Die Kommissie wil vertrou dat by biermee enigsins
aan sy opdrag uitvoering gegee bet.
Met toebidding van Gods seen op die verdere
werksaambede van die Raad,
U dienswillige dienare in die Fleer,.
A. J. Louw,
WIl. NIcoL.

J obannesburg,
8Maart,

1927.
0—-——-

BIJLAGE VH.

RAPPORT VAN DE KOMMISSIE
Aangesteld om in bet Zuiden te Waken voor de
Strengere l-Iandhaving van de
Zondagswetten.
Aan de I-ioogEerw. Voorzittter
van de Raad cier Kerken.
HoogEerw. I-leer en Broeder,
Uw kommissie vond geen gelegenheid om bijeen
te komen, rnaar elk der leden heeft in eigen omgeving
‘n wakend oog over de zaak van de handhaving der
Zondagswet gehouden en naar dc eis van ornstandig
heden opgetreden. Dc eerste onclergetekende heeft
tezarnen met voormannen nit anclere Kerken bij de
Stadsraad van de Kaapstad de noclige invloed mogen
uitoefenen ten einde te verhincieren, dat ‘t verbod van
spelen op Zondag, tans geldig op alle groncien door die
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Stadsraad aan lichamen of personen voor sportsdoel
einden verhuurd, zou worden geschrapt, zoals door ‘n
kommissie van de Stadsraad was voorgesteld. Dit
optreden heeft de allergunstigste uitwerking gehad,
o.rn. ook in ‘t bijeenbrengen van al de Protestantse
Kerken en ‘t doen sarnenstemmen op ‘t punt van de
heiliging van de Dag des Heren. Van deze gelegenheid
is ook gebruik gmeaakt om de aandacht te vestigen op
de bepalingen van de Zondagswet in de Kaapprovincie,
die wel oud, maar geenszins verouderd of vervallen is.
Uw kommissie zou bescheidenlik aan de hand
willen geven, dat bet aan de Moderatuur of wederorn
aan ‘n kommissie opgedragen worde, orn narnens de
Raad te waken voor de handhaving der bestaande
Zondagswetten.
De dienstwillige clienaren des Raads,
P. G. J. MEIRING.
D. G. MALAN,
G. J. HUGO.
0————

BLILAGE VW.

VERSLAG VAN DE KOMMISSIE VOOR RET
VERENIGD KERKBLAD.
Namens deze Kommissie hebben de ondergeteken
den de eer bet volgende aan de Raad der Kerken te
rapporteren :
—

i.
Sedert bet Iaatste versiag (Junie 1925) heeft
Dc Ke’rh bode zijn geregelde verschijning gemaakt
onder de bekwame redaktie van Ds. P. G. J. Meiring,
die nog steeds onverdroten arbeidt orn het blad een flog
groter sukses te doen zijn. Hierin geniet hij de loyale
steun van zijn staf en andere medewerkers.
2.
Daartoe gernachtigd heeft uw Kommissie een
assistent-redakteur in de persoon van Mnr. S. J. de
Villiers benoernd tegen een salaris van £450 p.a.
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3. Volgens de termen van overeenkomst is de
Nationale Pers zijn plichten strikt nagekomen, en
zoals uit nevensgaand geldelik versiag blijken zal, ~s
de winst uiterst bevredigend. Eerstdaags zal bet batig
saldo bedrag op JJio,ooo staan, derbalve zal ‘t nodig
zijn om bijtijds te besluiten wat ermede gedaan zal
worden.
4. I-let getal intekenaars op bet Vereenigd Kerk
blad is geweldig aangegroeid en telt flu 21279, een
vermeerdering van 5479 in twee jaren tijcls. Deze
aangroei is te danken aan de toenemende belangstelling
onder de lezers van ons Kerkorgaan en ‘n gezonde en
prijzenswaardige
konkurrentie oncler predikanten,
zendelingen, en leden in bet aanwerven van nieuwe
intekenaars.
5. Aan bet besluit ten opzichte van de Transvaalse
medewerkers is gevoig gegeven. Volgens overeenkomst
verschijnt er om de veertien dagen een bijvoegsel onder
redaktie van Dr. W. Nicol, dat ongetwijfeld bijge
dragen heeft tot de vermeerdering van ‘t getal inteke
naars.
6. Financieën: Geldelik staan wi] op ‘n gezonde
basis (Zie Balansstaat). De Nationale Pers vraagt om
‘n lening van £8000 tot aankoop van ‘n machine,
waardoor bet drukken van bet steeds aangroeiende
getal Kerkbode-exemplaren versnelcl, en de verzending
ervan vervroegd zal worden. Wij bevelen aan ‘n lening
van ,~4ooo niet te boven gaande.
7. Tenslotte wil de Kommissie, door middel van
uw HoogEerw. Vergadering, de belangen van ons
Kerkorgaan aan de voortdurende en innige belangstel
ling en steun van al onze gemeenten aanbevelen.
Wij hebben de eer te zijn
TJw I-IoogEerw.’s d.w. Dienaren
en Broeders,

J.

DU PLESSIS, Voorzitter.
F. X. ROOME, Sekretaris.

Kaapstad,
4 Maart

1927.
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DE KERKBODE.
STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
VOOR ‘T JAAR EINDIGENDE
31 DESEMBER 1925.
ONTVANGSTEN.
Aan vdordelige balans op 1/1/25
Toelaag van drukkers
Renten op belegd kapitaal
,,
Ingevorderde achterstallige sub—
scriptiegelden, behorende aan de
vroegere drukkers, door ons over
genomen
Terugbetaling van verkeerde uitbe—
taling

UITGAVEN.
Per salaris redakteur
salaris sub-redakteur(9 maanden)
salaris waarn. redakteur
toelage auditeur
kontributje Pred. Pensioenfonds
(twee jaren)
gratifikatie rneclewerkers
tijdschriften voor ‘n medewerker
honorarium schrijver Zondagschool
lessen
reis- en daggelden kommissieleden
reis- en verblijfkosten van redakteur
in verband met Vrijstaatse en
Transvaalse Svnoclen
gelden belegd
overname van achterstallige sub
scriptie-gelden van vroegere druk
kers
kommissie betaalcl op invordering
hiervan
voorschotten aan de Raad der
Kerken
diversen
voordelige balans

£

97

9

9

5526

0

0

i8o

14

3

498

ii

i

9

0

0
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I
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337
75

0

o

10
0

0
0

2

2

0

27

10

o

77

7

0

~

~

9

6 6
46 18

o
6

13
3850

8

o

0

0

698

~

0

37

5

6

6o
9

0
15

0

215

4

1

£6311

‘5

I

3
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BALANSSTAAT VOOR ‘T JAAR EINDIGENDE
31 DESE1VIBER 1925.
BATEN.
l3atig saldo op
bank
Geld belegd

Desember

31

1925

in de
£215

4

I

6459

13

0

£6674

17

1

LASTEN.
Totaal batig saldo

£6674 ‘7—’
£6674

Nagezien en korrekt bevonden,
Gao S.

17

I

MALAN.

P. G. J. MEIRING,
Redakteu r.
Kaapstad, Mei

1926.

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
VOOR HET JAAR ETNDIGENDE
31 DESEMBER 1926.
ONTVANGSTEN.
Aan voordelige balans op 1/1/26
toelaag van Drukkers
renten op belegd kapitaal
terug ontvangen kapitaal van K. de
G. H. Spaarbank
,,
terug ontvangen kapitaal van Prof.
J. du Plessis
deel van kosten rechtgeleerd advies
door de “Koningsbode” betaald

£

215
4000

4
0

0

370 15
350

0

0

‘75

0

2

12

6

ii

8
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UITGAVEN.
Per salaris redakteur
salaris sub-redakteur
toelaag auditeur
kontrjbutie Pred. Pens, foods
gratifikatie aan medewerkers (ge
deeltelik van 1925)
tijdschriften voor ‘n medewerker
honorarium schrijver Zondagschool
lessen en Wijkbidstond onder
werpen
reis- en daggelden kommissieleden
gelden belegd
voorschotten aan Raacl der Kerken
rechtsgeleerd acivies
diversen
voordelige balans

£

850

0

1)

450

0

0

2

2

0

15

0

0

118
5

2

5

0
10

64

i

0

14

2

6

3476

i~

o

30

0

0

5
~
So

5

0

15

IS

9
7

£5113

ii

8

BALANSSTAAT VOOR RET JAAR
EINDIGENDE 31 DESEMBER 1926.
Batig saldo op
Geld belegd
Voorschotten

31

BATEN.
Desember in Bank

...
...

...

£

So ~S

7

9411 12
90 0

0

J,9582 10

7

£9582

10

7

£9582

10

7

0

LASTEN.
Totaal batigsaldo

Nagezien en korrekt bevonden,
GEO S. i\IALAN.
Auditeur.

P. G. J. MEIRING,
Redakteur.
Kaapstad, Febr.

1027.

47
BIJLAGE IX.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
OOR ‘N HANLEIDING IN OIlS KERKELIKE
GESKIEDENIS.
San die HoçgEerw. Voorsitter
van die Rand der Kerken.
HoogEerw. Heer en Broeder,
U Kommissie bet volgens opdrag van’ die Raads
vergadering te Durban die. “Kerkgeskiedenis vir on
Volk” van Ds. L. M. Kriel en Dr. G. B. A. Gerdener
ondersoek, en het in uitvoering van die verder opdrag
die boek na ondersoek namens die Raad deur middel
van “Dc Kerkbode” by ons mense aanbeveel. In daar
die aanbevellng bet u Kommissie verklMr dat “die
boek wel nie sonder tekortkominge is nie, mar dat otis
dit tog met vrymoedigheid as ‘n vertrouwbare en
interessante bandieiding by ons katkisante kan aan
beveel. Veral beveel ons die twede deel aan, wat oor
die gèskiedenis van 4ie Kerk in Suid-Afrika handel.”
U’ Kommissie ‘vertrou hiermede aan sy opdrag
voldaan te be,
D. S. BomA,
P. G. J. MnWG.
Maart, 1927.

BIJLAOE X.
VERSLAG VAN DE KOMMISSIE OVER
NATURELLEN-ZAKEN.
San de Voorzitter
van de Raad der Kerken.
HoogEerw. Heer en Broeder,
Op de vergadering des Raads te Parijs, O.V.S., in
1923 gehouden, werd ‘n kommissie aangesteld met de
volgende opdracht: “De Raad benoeme ‘n kommissie
om ‘n konferentie samen te roepen, bestaande uit
vertegenwoordigers van die Protestantse Kerken in
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Zuid-Afrika, aismede uit leicislieclen op staatkundig
gébied, Europeanen, zowel als kleurlingen en natu
rellen. Doel van de konferentie zal wezen met elkander
nader ken nis te maken en uit ‘t oogpunt van de christe
like beschaving te bespreken de belangen van Euro
peanen, kleurlingen en naturellen, die door de hand
van God gebracht zijn samen te wonen in cut 1and.’~
Deze kommissie heeft op cle laatstgehoudene vergade
ring des Raads, te Durban, Natal, rapport gedaan van
zijn werkzaamheden, die vooral bestaan hebben in ‘t
bijeenroepen van ‘n konferentie van Europeanen en
naturellen te Johannesburg in September 1923. Na
bespreking en goedkeuring van dat rapport, heeft de
vergaclering besloten ‘‘Een kommissie worde benoemcl
om op de ingeslagen weg voort te gaan.” flet is deze
kommissie, die mits dezen rapport van zijn werkzaam
heden wenst te cloen.
I. Dc oorspronkelike opdracht aan de eerste kom
missie sloot in zich ‘t houclen van ‘n samenkornst met
vertegenwoordigers ook van de kleurl ingen. Aan gezien
aan deze opdracht door dc eerste kommissie, om reclenen
die door de Raad goedgekeurd waren, niet voldaan
was, heeft de tegenwoordige kommissie de voorberei
dende stappen gedaan tot ‘n hijeenroepen in de Kaap
stad van ‘n konferentie met vertegenwoordigers der
kleurling—hevolking. Aangezien, echter, in die tijcl ‘t
naturellen—probleem zeer aktueel weer voor de publieke
aandacht gebracht werd door de zeer belangrijke toe
spraak van de Eerste Minister te Smithfield en er ook
aanduiding claarin was van wetgeving rakende dc kleur
lingen, werd bet wenselik geacht de konferentie met de
kleurlingen te cloen wachten tot ‘n meer gelegen tijcl.
Dc aandacht is tot nogtoe zozeer met naturellen-zaken
in beslag genomen, dat aan ‘t bijeenroepen van
same n komst van kleu rh ng—voorman nen vooreerst n jet
gedacht kon worden.
II. In ‘t begin van Junie 1926 werd door Ds. A. F.
Louw ‘n brief van de Bisschop van Bloemfontein
ontvangen, waari n gevraagcl werd ‘‘omn, zo mogel i k,
‘n vergadering van leiders van hunne en onze Kerken
te beleggen ten eincle ‘t naturehlen—vraagstuk te be—
spreken.” Deze vergadering had te Bloemfontein op
29 September 1926 plaats, en werd bijgewoond door
vertegen woo rdigers van de v ier Gefedereerde Kerken,
van de Episkopale, WTesleyaanse en Presbyteriaanse
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Kerken. ‘n Hele dag werd doorgebracht met de be
spreking van ‘t naturellen—vraagstuk, yan verschillend
standpunt in ‘t licht van de christelike goclsdienst bezien.
De bespreking had achter geslotene deuren plaats en
werd door ‘n broederlike geest en door grote eenstem
migheid gekenmerkt. Aan ‘t einde werd de volgencle
officiële verkiaring door de konferentie gepubliceerd :—
‘n Konferentie van ongeveer 20 afgevaardigden van
de Anglikaanse Kerk, de Ned. Ger. Kerk, de Presbvte
riaanse Kerk en de Wesleyaanse Kerk over de natu
rellenkwestie, werd te Bloemfontein gehouden op 29
September 1926. 1-let doel van de konferentie was orn
elkanders zienswijze te vernemen en te besluiten wat de
houcling zal zijn van cle Christelike Kerken inzake dit
moeilike vraagstuk. Er werd gesproken meer over alge
mene heginsels dan over biezonderheden ~n specifieke
punten in de wetgeving van bet verleden of voorgeno
men wetgeving. De hesprekingen werden gekenmerkt
door ‘n geest van eensgezindheid en met ‘n aanmerke—
like mate van eenstemmigheid werden de verschillende
besluiten aangenomen. Dc proefneming om de leiders
van de Kerken bijeen te brengen in ‘n broederlike
konferentie is zeer suksesvol geweest, en er werd sterk
gevoeld dat de deur die geopend werd door die opmer
lelike vergadering niet zou worden toegelaten om weer
dicht gedaan te worden. Aan het einde werd de volgende
motie van Dr. Porteous, van de Presbyteriaanse Kerk,
met algernene stemmen aangenornen : “Voor uiteen te
gaan wil de konferentie zijn diepe dankbaarheid uit
spreken over de klaarblijkelike leiding van de 1-leilige
Geest, zoals geopenhaard in de broederlikheid en bar
monie die al de verrichtingen gekenrnerkt hebben, en
ook zijn clankbaarheid te kennen te geven dat zulk ‘n
mate van eensternmigheid verkregen werd inzake de
heginselen die alle Kerken moeten leiden in hunne ver
houdingeh tot de naturellen van Zuid—Afrik~.’’
Aan bet begin van de konferentie werden zekere be
51 uiten inzake cle naturellenkwestie aangenomen, t .w.
(i) Het is bet doe! van God om nile volken in Christus
te verenigen. (2) I-let is onze plicht om bet koninkrijk
~ran Christus in Afrika uit te breiden. (~) Geen op
lossi ng van bet natu reil en-v raagstuk kan beschouwd
worden ais hoop te geven dat die van permanente aard
zal zijn, tenzij die gebaseerd is op cbristelike begin
selen. (j.) Er is geen algemeen geneesmiddel. Al wat

50

wij hopen kunnen te doen in ons geslacht is om te werk

te gaan volgens die heginselen in bet behandelen van
dit vraagstuk, en voorts rekening te bouden met de
tegenwoordige beboeften en de mogelikheden van dc
toek()rnst.
Dc tegenwoordige positie inzake de kleurkwestie
in Zuid-Afrika en elders werd terloops aangehaald en
de alternatieve voorgestelde gedragslijnen werden ook
vermeld. Sommige van die waren samensmelting,
onderdrukking, segregatie, differentiatie en samenwer
king. Als gevoig van de hespreking van die punten
werden de volgende hesluiten aangenomen.
BEsLuJT1~N

V~\X

1)E

AT~GE~iEEN

K0NFERENTIE TE

KERKELIKE

BL0FuF0NTEIN.

‘‘Aangezien dc samensrnelting van de rassen nooit
als ‘n politick in Zuid—Afrika verkondigd is geworden,
en ‘n maatregel is die door de leiclers van beide blanken
en naturellen met afschuw heschouwd wordt, verwerpt
de konferentie bet idee van buweliken tussen de blanken
en de Bantu als ‘n oplossing van bet rassevraagstuk,
en dringt bij christenen aan om niet voort te gaan met
die soort van sociale omgang die mag leiden tot zulke
vereniging, betzij die regelmatig of onregelmatig is.
‘‘Dat bet dc mening van de konferentie is dat het
algemene heginsel waardoor alle christenen zich moeten
laten leiden in de verhouding van blanken tot zwarten
vandaag het beginsel is van sarnenwerking tussen hen
voor bet welzijn van bet vaderland. Hieruit volgt
(i) dat bet in strijd is met de cbristelike beginselen
om algemene perken te stellen nan de vooruitgang van
dc naturel ; (2) dat bet niet noodzakelikerwijze in strijd
is met christelike beginselen om te trachten om de
naturel op te beffen afgescheiden van de hlanken;
(~) doch dat bet cle plicht is van christenen om ‘n nauw—
lettend oog te bouden op bet maken van zodanig ver
schil, teneinde zeker te maken dat alle sekties van de
sarnenleving met recbt hehandelci worden.
“Dc konferentie geboorzaam zijnde aan de leer en
de Geest van Christus, legt nadruk op de goddelike
waarde van de naturellen als mannen en vrouwen, ge
schapen naar bet evenbeeld van God, zodat zij nooit
mogen gebruikt worden als werktuigen om gee•• kspioi~
teerci te worden teneinde anderen te verrijken. I-let werk
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~van de Christelike Kerken in dit land kan dus niet

beperkt worden tot het werk van evangelisatie, hoe
groot ‘n zegen die ook al is. \/Vaar christelike beginselen
toegepast worden, moeten die zich openharen in de
verhouding tussen de huismoeder en haar bedienden,
tussen de werkgever op de plaats en in de bezig
heid en zijn arbeider, tussen de kiezer en bet Pane
mentslid in de politiek. Op al die terreinen moet ‘t
Christendom zich laten gelden. Wij geloven dat bet
alleen in zulk ‘n atmosfeer van christelikheid en goede
wil is, dat bet naturellen—vraagstuk kan opgelost
worcien
I-Jet goede werk dat gedaan werd door de kon
ferentie inzake naturellezaken, welke in 1923 te
Johannesburg gehouden wer.d en door ne Ned. Ger.
Kerk bijeengeroepen was, was ‘n reden waarorn dc
huidige konferentie sterk aangedrongen heeft dat de
Ned. Ger. Kerk ‘n dergelijke konferentie op ‘n vroege
datum zou bijeenroepen, orndat de konferentie zuik ‘n
groot sukses was, en de gelegenheden orn jets goeds
~e hereiken niet verloren moeten gaan. Met dit dod
voor ogen stelde de bisschop van Bloemfontein de
volgende mode voor, die algerneen aangenornen werd:
‘‘Deze konferentie is sterk van mening dat de weg tans
open is voor samenwerking onderling in alle zaken
betreffende de christelike gezindheid ten opzichte van
enige wetgeving, waarbij de Kerken belang mogen
hebben. Dc konferentie verzoekt dus onze leiders am
‘n schema van samenwerking op te trekken met elkander
teneinde ‘a gemeenschappelike politick te vinden voor
dat er ‘n krisis ontsta0t.’’
iii. Op 30 September 1926, ‘s daags na ‘t houden
van voornoemde konfenentie, werd ‘n vergadering ook
te Bloemfontein gehouden, die door leden dezer kom
missie en door verteenwoordigers van de Alg. Zending
kommissies der Kaapse, Vrijstaatse en Transvaalse
Kerken, alsmede door vertegenwoordigers der Vrij
staatse Zendingkerk bijgewoond werd. Op deze yen
gadering werden zulke aspekten van ‘t naturellen
vraagstuk besproken als, ‘‘Onze gelegenheici en onze
verantw’oordelikheden’’, ‘‘I—Jet Landwetsontwerp van
Gen. Hertzog”, en “Dc opvoeding van de naturel.”
Als vrucht van de besprekingen in deze vergadering
wend ‘t volgende stuk gepubliceercl, namens de ver—
gadering
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KONFERENTIE VAN

LEDEN DER GEFEDEREERDE NED. GER. KERKEN.

De Rand der Kerken kennis nemende van ‘t buiten~
gewoon groot sukses, dat gerust heeft op de konferentie
over ‘t naturellen-vraagstuk door de Raad in 1923 te
Johannesburg samengeroepen, gevoelde op zijn ver
gadering te Durban in 1925 de wenseliicheid om ‘n kom
missie aan te stelien om in de aangeduide richting voort
te gaan. Deze kommissie heeft, vooral na de publikatie
van de vier wetsontwerpen van de Eerste Minister, zich
geroepen geacht de nodige stappen te doen tot ‘t bijeen
roepen van ‘n samenkomst van voormannen onder beide
blanken en naturellen om in ‘t licht van de wets—
ontwerpen de naturellen-kwestie opnieuw te overwegefl.
Ten einde echter eerst enigszins zeif tot helderheid te
komen heeft de kommissie ‘n vergadering heiegci waar
toe ook vertegenwoordigers van de verschillende Alge_
mene Zendingkommissies cier Gefedereerde Ned. Ger,
Kerken uitgenodigd werden. Op deze vergadering zijn
ooic verscheidene leraars van de Moederkerk en van de
Zendingkerlc van de Vrijstaat aanwezig geweest.
De aanwezigen gecoelden daar behoefte aan om
over de moeiiike kwesties met elkaar te spreken en tot
duidelikheid en zo mogelik tot eenstemmigheid te
komen, in de mening dat zij aizo dok de leden der Kerk
dienen mogen in ‘t vormen van ‘n rechte opinie over
de bedoelde zaak.
Zekere grote beginselen werden uitgesproken die
de basis moeten vormen van elke voorgestelcle opiossing
van ‘t naturellen_vraagstuk, als daar zijn : (a) De
naturel is evenals wij naar Gods beeld geschapen, en
heeft dus als mens, en nog meer als christen, rechten
die hem niet ontzegd mogen worden; (b) geen oplossing
van dit vraagstuk heeft enige hoop op weislagen ais die
niet in christelike geest en naar christelike beginselen
ondernomen en uitgevoerd wordt; (c) cle christelike
beginselen, die vooral in acht genornen nioeten worden,
zijn rechtvaardigheid, grootmoedigheid, wecierzijdse
achting en medegevoel, geduld en takt; (ci) het vraag—
stuk is zo veelzijdig en ingewikkeld, dat het niet ineens
en niet finaal kan worden opgelost: de oplossing kan
slechts stuksgewijs en geleidelik geschieden (e) terwiji
wij dus algaande de oplossing zoeken, moet bet steeds
ons streven zijn zodanige atmosfeer te scheppen en
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betere gezinciheid tussen zwart en blank ie kweken,
als waardoor de oplossing bespoecligd en vergemakke—
likt kan worden. In deze gezindheid vonden dc be
sprekingen in bovengenoemde vergadering plaats, en
werden de volgende besluiten genomen en overtuigingen
uitgesproken.
Naturellen-opvoeding, waartegen bij vele leden
van de Ned. Ger. Kerk bezwaar bestaat, werd ernstig
besproken en daaromtrent werden de volgende stel
lingen neergelegd, waarin zich ‘t gevoelen van de
vergadering uitsprak :—
i. De naturel zoekt naar opvoeding en verkrijgt
die ook. Op de ware opvoeding heeft hi] recht, aan
gezien ‘t Evangelic zelfrespekt aankweekt en dorst naar
kennis opwekt. Deze opvoeding echter moet steeds
rusten op ‘n christelike grondslag, en het moet ons
streven zijn die in de rechte banen te leiden. Kennis
zonder geloof beschouwen wij als gevaarlik en schadelik.
2. De opvoeding van de christelike naturel moet
in zijn huis beginnen. Zedelikheid en zindelikheid
staan zeer na aan elkander. De verhouding tussen
ouders onderling, en de verhouding tussen ouders en
kinderen moet ‘n gezonde zijn en berekenci om christe
like deugden aan te kweken.
3. ~vVat de schoolopvoeding van de naturel betreft,
menen wij dat de Staat voldoende steun daaraan he
hoort te geven, en dat in ‘t leerplan rekening moct
worden gehouden met de geschiedenis van de naturel,
zijn tegenwoordige behoeften en zijn toekomstige loop
baan. \ATij verklaren ons bereid en begerig in zodanige
scholen onze invloed te laten gelcien op godsdienstig
en zedehk gebied.
4. Wij hebben niets tegen de ontwikkeling van
de naturel tot op de hoogste die hi] begeert, doch wij
zijn van ~evoelen dat enige aanmoediging in cleze rich
ting van onze kant zich moet beperken tot die naturellen,
die zelfstandig hun ontwikkeling zoeken, en niet direkt
van de blanke man afhankelik zijn.
Ten opzichte van de wetsontwerpen ~‘an dc Ec’rste
Ministe~’ is men tot ‘t volgend hesluit gekornen ‘‘Dc
konferentie heeft voor zich gehad de vier wetsontwerpen
van de Eerste Minister in verhand met naturellen- en
kleurling—wetgeving. Zi] acht zich niet geroepen ‘n
oordeel uit te spreken over ‘t ontwerp op Volksraads
vertegenwoordiging van naturellen, noch over ‘t Kleur—
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lingrechten-\Vetsontwerp. V~.Tat betreft ‘t Natu rellen
grond—\Vetsontwerp, juicht de konferentie het toe ais
‘n ernstige poging- in dc ricbting van konstruktieve
wetgeving. Zonder zich met al de biezonderheden te
verenigen, hechi zij er haar algernene goedkeuring aan.
Tevens geeft zij bescheidenlik aan de Eerste Minister
de vragen inbedenking:—
i.
Is bet niet noodzakeljk dat ‘t aanwerven van
grond in ‘‘vrijgestelde areas’’ beperkt worde tot natu
rellen, orn ‘n ongelijke kompetitie met blanken te ver
mijden, waarin de naturel natuurlikerwijs aan ‘t kortste
einde komen zal?
2,
Moest er niet voorziening worden gernaakt
door uitdrukkelike bepaling, voor ‘t verkrijgen van
eigendomsrech t dp land door i nclividuele naturellen,
zoals blijkbaar bedoeld wordt in de Bijiage Deel III,
No. 8 (Transvaal), waar ‘n area opengezet wordt ‘‘voor
alle kiassen van naturellen’’ ? En moesten er niet meer
van zodanige areas zijn waar individueel grondbezit de
regel is?
3. Aangezien er, volgens data door cle Beaumont
Korrimissie (1916) verschaft, i ,6oo,ooo naturellen des
tijds woonachtig waren op grond aan Europeanen he
horende (gehuurd Kroonland ingesloten), moesten niet
de al Ic gestrenge bepalingen van I-Ioofdstuk II van
‘t Wetsontwerp verzacbt worden, om bet mogelike
gevolg te voorkomen dat deze naturellen naar de reeds
overbevolkte steden en dorpen gedreven worden?
Voorts werci verklaard dat het Natu rellen raads—
wetsontwerp dc hartelike goedkeuring van de konferentie
wegdroeg.
D eze mededeling- aangaan de de werkzaarnheden
van de konferentie geschiedt in de hoop dat daardoor
‘n dienst gedaan wordt zo aan de blanke als aan de
inboorling-leclen der Kerk.
IV. Na de gesarnen like hijeenkomst, waarvan onder
~II hierhoven melding is, heeft uw kommissie ‘t verzoek
van die bijeenkomst ‘‘tot ‘t houden van ‘n konferentie,
gelijk aad die van 1923, over ‘t naturellen-vraagstuk’’
overwogen en besloten zuiks te doen plaats hebben en
daarop ‘‘vooral de vier wetsontwerpen van Gen. Hert
zog” te doen hespreken. Deze konferentie had te
Kaapstad gedurende 31 Januarie—2 Februarie j.l. plaats
en werci door 76 leden
50 blanken en 26 naturellen
bijgewooncl. Van dezen behoorden negentien
iS
-

—

—
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blanken en één naturel
tot ouze Kerk. Voorts werden
daarop vertegenwoordigd de Episkapale, P resbyte
riaanse, Baptiste, Kangregatianalistiese, Method. Epis
kapale en andere Kerken. Oak namen de leclen van de
Naturellen-Kommissie deel aan de verrichtingen. Op de
kanferentie werden bespraken drie van de vier wets
ontwerpen van cle Eerste Minister, t.w. de wetsant—
werpen handelende over grondbezit, de naturellenraden
en ‘t stemrecht. Oak werci de ekonomiese positie der
naturellen overwogen. Na bespreking wercien de vol
gende besluiten met haast unanieme stemmen genamen
de vertegenwaordigers onzer Kerken stemden zander
uitzandering ten gunste van cle voorstellen :—
—

—
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Deze konferentie bestaande uit vertegenwoardigende
leden van de Christelike Kerken en van de leiders van
naturellen-opinie, bijeengeroepen te Kaapstacl door de
Federale Raad van de Ned. Ger. Kerken, heeft met
oprechte waardering- ‘t Wetsantwerp van ZijnEd. de
Eerste Minister, amenderende de Naturellen-Lanciwet
van 1913, overwagen, en ander indruk van de ernstige
geest, die de Eerste Minister bij ‘t opstellen van dit
wetsantwerp en de andere naturellen-wetsontwerpen
bezield heeft, wenst de kanferentie cle valgende aver
wegingen nan de Regering voor te leggen ter verdere
emendatie en magelike verhetering daarvan.
i.
Aangezien de gelegenheid orn grand voor de
naturellen te verkrijgen snel aan ‘t verdwijnen is, zodat
veel van de grand, die in 117 voor cut dad beschikbaar
was, heden niet meer te verkrijgen is, terwiji de koap—
prijs van grand al hager stijgt, is de konferentie
overtuigd van de ernst van de toestand, en is hi] van
gevoelen, dat ne tegenwoordige gelegenheid am deze
maeilike kwestie op te lossen niet ongebruikt gelaten
mag warden.
2.
De konferentie is van aordeel, dat cle areas aan
cle hand gegeven door cle Regerings Plaatselike Komi
tees in 1917, ‘t minimum grondappervlakte beslaan,
welke genaegzaam zau zijn voor de aflmiddellike be
hoeften van de naturellen, en am die reclen zau hi] bij
de Regering willen aandringen am de genaemde areas
of hunne ekwivalenten af te zanderen ter verkrijging
door naturellen alleen.
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3. Bevredigende areas ter okkupatie van de natu
rellen aangewezen zijnde, acht cle konferentie ‘t
wenselik dat de Regering met inachtnerning van de
helangen cler naturellen, zo weinig mogelik restrikties
leggen zal op verkrijging van grond door de naturellen,
en hen op alle rnogelike wijzen aanmoedigen zal be
zitters te worden van de verkrijgbare grond.
4. Met het oog op bet feit, dat meer dan een-dercle
van de inboorlingbevolking zich op grond van Euro
peanen bevindt, is de konferentie van gevoelen, dat
‘t verstandig zal wezen gaandeweg de vervanging te
krijgen voor plakken, arbeidhutir en boeren op aancleel,
door een systeem van huurboerderij gedurende vast
gestelde tijdperken onder toezicht en kontrole van ‘n
Landraad voor dat doel te worden opgericht, aldus
verzekerende de voorcielige okkupatie van de grond,
sekuriteit van bewoning gedurende de tijdperken van
‘t huurkontrakt en aansporing tot progressieve boer
derij.
Ten einde hetgeen hierboven genoemd is te
verzekeren, ~aI ‘t nodig zijn de genoemde Landraad
op te richten met ‘t oog op aankoop, ontwikkeling en
algemeen bestier van naturellen-areas.
6. Dat aangezien deze voorstellen p~rmanente
geldelike uitgaaf zullen meebrengen in verband met
de grond voor naturellen, hun landbouwkundige
opleiding en andere verwante doeleinden, zo geeft cle
konferentie aan de hand dat de nodige uitgaaf bij wijze
van ‘n lening bekostigd zal worden.
7. De konferentie waardeert zeer hartelik de
stappen door de Regering ondernomen orn additionele
landbouwopleiding voor naturellen daar te stellen, en
dringt daarop aan, dat hierin op elke mogelike wijze
uitbreiding zal plaats hebben.
8. De konferentie is van mening, dat dit WTets~
ontwerp niet inter-afhanklik behoort gemaakt te worden
van de andere naturellen-wetsontwerpen, en op zijn
eigen merieten overwogen en aangenomen behoort te
worden.
~.

B1~sLuJTEN AANGAANDE DE EKONOMIESE POSITIE
VAN DE NATURELLEN.
i.
De konferentie is van men ing, dat aangezien
naturellen en Europeanen onder hetzelfde ekonomies
svsteem vervat worden, de medewerking van beiden
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onmisbaar is. tot de materiële welvaart en vooruitgang
van Zuid-Afrika, en dat als gevoig alle maatregelen
toegejuicht moeten worden, welke de verbeteriñg van
de ekonorniese positie van de naturel en zijn hogere
ontwikkeling als ‘n werker beogen.
2.
De konferentie, verkerende onder de indruk
van ‘t bewijs dat voor lien gelegd werd van de ont
moedigende ekonomiese toestanden van de naturellen,
dringt bij de Regering claarop aan om ‘n kommissie
.aan te stellen, ten einde onderzoek te doen naar de
ekonomiese positie van de naturellen, zoals aan de
hand gegeven door de kommissie op lonen.
BEsLUTTEN AANGAANDE RET UNTE-NAi’~:RELLEaAAD
WETS0NTWERP.
i. Dat dit wetsontwerp onafhankelilc van de
andere wetsontwerpen ove rwogen worde.
2.
Ten opzichte van de verkiezing van leden van
dc Raad, is de Konferentie van oordeel dat de ge
kwalificeerde naturellen persoonlik zullen stemmen
volgens een kiezerslijst, en de ongekwalificeerden door
middel van opperhoofden en hoofdmannen.
Dat de Raad zal zitten in de plaats, die door
de Goeverneur-Generaal zal worden aangewezen.
4.
Dc leden van de Raad behoren hun recht tot
zitting langer te behouden dan in het wetsontwerp
vastgesteld.
5. Dc leden van de Raad zullen niet onderhevig
zijn aan enige boete wegens overtreding van de regels
van orde.
6. Dat de Raad groter maclit zal hebben orn zeif
onderwerpen. ter bespreking voor te brengen.
7. Dat aan de Regering aanbevolen worde het
vormen van plaatselike Naturellenraden aan te moe
digen.
~.

I3EsLuIT AANGAANDE HET STEMREcI~IT~WTETsoNTwERP.
Aangezien al de andere besluiten door de kon
ferentie met haast unanieme stemmen genomen werden,
en ‘n voorstel aangaande het wetsontwerp rakende de
vertegenwoordiging van de naturellen in ‘t Parlement
ongetwijfeld de vergaclering verdelen zou, zo besluit
de konferentie te volstaan met de uitgebreide en open
hartige bespreking welke er over deze zaak gehouden is.
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V. Deze hesluiten werden na sluiting der kon—
ferentie door ‘n deputatie aan Gen. Hertzog aange_
boden. I-Iij heeft zijn dankbaarheid betuigd, dat de
konferentie gehouden was en hem in zijn werk in cut
opzicht had zoeken te helpen. FJij heeft aan de
deputatie de verzekering gedaan, dat de besluiten in de
hanclen gesteld zouden worden van ‘n kommissie, die
aangesteld zou worden, zodra de wetsontwerpen op de
tafel van de Vollcsraacl gelegd waren, om daarin de
gewenste emendaties aan te brengen.
In de hoop aan hun opdracht voldaan te hebben
noemen zich de leden der kommissie
de dienstwillige dienaar des Raads,
(Vooreerst namens de Kommissie
getekepd)

J.

Kaapstad,
Maart 1927.

DU PLESSIS,
Voorzitter.
D. S. BOTHA.
A. J. LOUW,
A. F. LOUW,
J. F. BOTHA,
G. B. A. GERDENER,
P. G. J. MEIRING,
Scriba.

BLJLAGE XL
VERSLAG VAN DIE KERKGESKIEDENIS
BOUSTOWWE KOMMISSJJZ.
Aan die HoogEerw. Voorsitter
van die Raacl der Kerken.
HoogEerw. Fleer,
Li Kommissie het die eer orn as voig te rapporteer
1.
Personeel.—In plaas van Prof. .J. D. Kestell,.
wat vanweë drukte van ander weric nie kans gesien het
orn op die Kommissie te dien nie, bet die Mocleratuur
van die Raad Ds. P. S. van Heerden benoem. Prof. J~
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du Plessis ‘is Voorsitter en Dr. G. B. A. Gerdener
Scriba van die Kommissie.
2.
T’ergaderings.—Net eenrnaal, t.w. op 27 Ja
nuarie, 1926, was die Kommissie voltallig bvmekaar op
Bloemfontein. ‘n Twede poging is gemaak om weer
daar bymekaar te korn, maar bet misluk.
3. Metode van Werk.—Dje Kommissie bet besluit
dat elke lid in sy eie Provinsie ‘n lys sal saamstel, van
wat voorhande is in die ouclste gemeentes, sowel as in
die Ringsargief. Voorts sou elkeen kennis rnaak met
die verskillende koerantlêërs(files) en Staatsargief in sv
Provinsie se hoofstad, om te probeer uitvind wat daar
is van belang vir die kerkgeskiedenis. Hierdie werk
is maar baie gebrekkig en onvolledig gedoen, aangesien
die tyd daartoe by die lede ontbreek. ‘n Beroep op die
publiek on-i die Kommissie met informasie te dien, bet
feitelik geen vrug gecira nië.
4. T7ershaJfin~’ van Advies.—Die kerkraad ~ran
Pietermaritzburg- bet O~ 14 Augustus 1926 geskryf om
advies te vra, met betrekking tot die oornarne van sv
argief cleur die Staat. Met die oog op die kosbaarheid
van claardie stukke en hulle onveiligheid, voorts cok
met die oog op die gunstige voorwaardes, waarop die
~Staatsargief sodanige stukke oorneem en bewaar, bet
u Kommissie aan die hand gegee dat die argief vir die
Staatsargivaris in Pietermaritzburg sal oorhandig word
op die volgende voorwaardes:
a• nit bly die eiendom van die kerkraacl
b. dit moet enige tyd vir insage beskikhaar wees
vir die kerkraad of enige ancler keridik liggaan-1,
wat dit wil raadpleeg;
c. dit rnag deur die kerkraad teruggevra word, as
die Kerk in die toekoms ‘n eie bewaarplek mag
verskaf.
Die kerkraad bet in hierdie gees gehandel, sv
petiesie is in orde verklaar en die saak wag nou op die
finale toestemming van die betrokke Minister.
Aigerneen Oorsig.
(a) Kaapland.—Vir die toekomstige geskiedenis
van die Ned. Ger. Kerk in Suid-Afrika is die Kaapse
bronne verreweg die rykste en die volledigste. Tot 1804
bet ons die Boustowwe van wyle Ds. C. Spoelstra in
twee dele. Daarna, tot 1824, die jaar van die cerste
Sinode, is die Records van wyle Dr. G. M. Theal ‘n
~.
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vername bron en werp gelyktydige reisbeskrywings,
soos XV. XV. Bird se ‘‘State of the Cape in 1822’’, baie
hg op daardie periode. Van 1824 loop die gedrukte
notule van die Kaapse Sinode en bet ons, behalwe die
Records, wat tot 1831 loop, die ‘‘Ned. Zuid-Afrikaanse
Tijdschrift”, “Dc Honigbij” en die lêërs van die “Cape
Commercial Advertiser” en ‘‘Dc Zuid-Afrikaan’’, wat
baie waardevolle stof bevat. In 1849 begin “Dc Kerk
bode’’. Die grootste onbewerkte gebied bier is die
notule van die vroegste Ringsvergaderings en die kerk
raadsargief van die oudste gemeentes. Net die moeder.~
gerneente in Kaapstad se argief sal reeds vir aspirante
naar doktorstietels ‘n lonende jagveld wees! In verband
met die Kaapland se argief verdien die volgende besluit
van die Ring van George (13-16 Okt. 1926) algemene
navolging: “Die volgende aanbevelings word aan die
kerkrade deurgestuur: (a) Aanlê van alfabetisee index
van bestaande doop- en huweliksregister; (b) Elke
gemeente behoor ‘n deeglike brandkarner te bou vir die
bewaring van die kerklike dokumente; (c) Die Ring
beskou dit baie wenslik, dat elke gemeente sal toesien,
dat sy argiewe in orde is en te sorg vir die volledige
aanvulling van tyd tot tyd van sodanige argief, en dat
moeite sal gedoen word om alle oudhede van kerk—
geskiedkundige belang in kerklike bewaring te neem.’’
(“Dc Kerkbode”, 17 Nov. 1926, bl. 705).
(b) T7rystaat.—Die Sinodale argief is hier volledig
gedruk. i\Iaar verder is daar baie mm bewerkte bronne.
Die Staatsargief, koerant-lêërs, Rings- en kerkraads
argief wag nog op bewerking. Van die ses oudste
gemeentes, aan wie geskryf is, bet net drie ons ge—
antwoord. Fauresmith bet seker hesonderhecle gestuur
uit sy oudste notule, wat naar 1848 toe teruggaan. Van
\‘Vinburg is die belofte ontvang, dat ondersoek sal
ingestel word, en ook die treurige tiding, dat die oudste
notuleboek van daardie oudste Vrystaatse gemeente
blykbaar verlore is. Smithfield het beloof om ‘n ver
troubare persoon aan te stel, orn die notule en doku
mente na té sien en ons met informasie te dien.
(c) Transvaai.—Hier is nog die grootste onbe
werkte ~reld, wat die argief van ons Kerk betref. Die
sinodale notule van die vroegste periode wag nog om
gedruk te word. Die argief van die Ringe is nog
onbewerk, so ook die Staatsargief, wat haie van helang
bevat vir ons kerkgeskiedenis. \Toorts is die kerkraads
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argief van verskillende van die oudste gemeentes in ‘n

baie onsekere toestand. Potchefstroom, Rustenburg en
Pietersburg (Zoutpansberg) b.v. besit nie meer hulle
oudste argief nie, en verwys almal naar die Hervormde
Kerk, wat ‘n groot deel van ons oudste argief in hulle
bewaring bet in die Uniegebou, Pretoria, o.a. die oudste
registers deur Eerw. D. Lindley in 1842, of kort daarna,
aangelê. Dis byna ongelooflilc dat die oudste notule
en registers van Rustenburg, in 1850 gestig, eers van
1894 dateer. In die gerneente van Pietersburg weer is
daar ‘n leemte gedurende die eerste 20 jaar na die
stigting. Die kerkafgief van Lydenburg bevat wel nog
baie ongepubliseerde stukke van belang, maar is tog
ook maar baie gebrekkig en onvolledig.
(d) Natal.—Verreweg die belangrikste bron bier
is die kerkraadsargief van Pietermaritzburg. Die kerk
raad van daardie gemeente bet ‘n kommissie van drie
aangestel, on-i alles te ondersoek en daaroor te rappor
teer. Die werk is verdeel onder die drie lede en die
eerste deel (van die begin af tot 1875) is al grotendeels
deurgewerk deur Prof. Dr. G. Besselaar, wat op deeg
like en interessante wyse in ‘n reeks artiekels in die pers
mededelings gedoen bet, wat van algemèen belang is.
Reeds 8 sodanige artiekels bet verskyn en die reeks sal
teen die end van die lopende maand voltooi word.
U Kommissie wil graag sy innige waardering uitspreek
teenoor Prof. Bes~elaar en sy kollegas, en die hoop
uitspreek dat hulle pogings rykelik sal beloon word.
Die oudste doopregister van Pietermaritzburg dateer
uit die dae van die Groot Trek en bevat o.a. die name
van dopelinge van Erasmus Smit en Eerw. Archbell.
Ook die ander registers gaan terug naar die stigting
van die gemeente, maar die notule begin eers met 1853.
Daar is opk in hierdie argief ernstige leemtes, wat
miskien uit die Staatsargief en koerantlêërs kan aan
gevul word. Van die gemeentes Greytown en Weenen
bestaan daar belangrike geskiedkundige verslae, wat
tydens hulle halfeeuse feeste voorgelees is. Altwee het
in die blad “De Kondschapper” verskyn. Die argief
van Ladysmith is tamelik volledig. Die oudste notule
gaan terug naar 29 April, 1854, toe die eerste kerkraads
vergadering gehou is onder presidium van Dr. H.
E. Faure. Die sinodaal argief van die Natalse Kerk is
volledig gedruk.
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6. Slot.—U Kommissie vrees dat nie veel van die
saak sal teregkorn nie, solank cUt so voortgaan. I-Tier
is tyd nodig om alles degelik te ondersoek en dan die
nodige boustowwe vir die kerkgeskiedenis vir die pers
gereed te maak. Hier is ook vakicennis nodig. Met alle
beskeidenheid wil u Kommissie in bedenking gee die
aanstelling- van éen of twee persone om nan hierclie
werk hulle onverdeelde aandag te gee vir ‘n hepaalcle
tyd, sowel met die oog op die beveiliging en die groe~
pering asook die uiteindelike publikasie van die bou
stowwe. Selfs al sou hulle die werk maar tot op ‘n seker
hoogte bring, sal daardeur die weg vir die voltooiing
aangewys word. Die onveilige toestand yan ‘n groot
deel van ons kerklik argief en die feit dat persoonlike
getuies gedurig van die toned verdwyn, maak hierdie
belangrike werk baie dringend.
Eindelik wil u Kommissie aan die hand gee dat die
besluit van die Ring van George (hierbo genoem) deur
die HoogEerw. Rand der Kerken sal bekragtig word
en prominent vddr die aandag van die hele Kerk sal
gebring word.
Met verskuldigde hoogagting
Dienswillig die Uwe,

J.

1)U PLassIs,

P. S. ~AN HEERI)EN,
H. J. DE Vos,
G. B. A. GIIaDENER.
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BLJLAGE XH.

RAPPORT

VAN

DIE ALGEMENE DINGAANSDAGKOMMISSIE
benoem deur die Raad der Kerken in sv
sitting te Durban, in Junie 1925.
1.
Pe’rsoneel.—Die volgende lede is deur die
Raad benoern: Di. A. F. Louw, P. J. Conradie, G. B.
A. Gerdener, en J. R. Albertyn, met mag van hyvoe
ging. Op die eerste vergadering van die kommissie
~e Durban is Di. J. M. Louw en J. D. Kestell tot die
ledetal toegevoeg. Die verdere uitbreiding van die
personeel bet veel en ernstige aandag geniet. Eindelik
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~s besluit verteenwoordigers van die Gereformeerde en
Hervormde Kerke, en van die Akademie vir Taal,
Lettere, en Kuns uit te nooi op die kommissie te dien.
Behaiwe genoemde lede, bestaan die kommissie nou uit
die volgende here :— Uit die Gereformeerde Kerk:
Ds. D. Postrna (Burgersdorp); uit die Hervorrnde
Kerk: Ds. L. E. Brandt (Vereniging); uit die Aka
~dernie Mnr. Gustav Preller (Pretoria); Dr. W. i\1.
R. Maiherbe (Stellenbosch), en mnr. J. S. M. Rabie
(Bloemfontein). Dr. Gerdener het as lid bedank; mnr.
W. H. Boshoff (Bloemfontein) is tot assistent-sekretarjs
benoem.
2.
TT7erksaamhede.—Twee vergaderinge is gehou
op Bloemfontein—op 2 Sept. 1925, en O~ 2 Junie 1926.
Op die eerste is besluit mnr~ Eric Stockenström te ver
soek ‘n brosjure op te stel oor “Die lotgevalle van die
Voortrekkers na die slag van Bloedrivier.” Dit is ge
skied, en 3,000 eks. is gedruk. Hiervan is sowat 2,000
versprei teen i /6 stuk, waardeur die drukkoste skaars
gedek is.
Herhaalde pogings is aangewend om in verbinding
te kom met bestaande feeskommissies oor die ganse
land. Sirkulêres is gerig aan al die kerkrade, waarin
hulle medewerking gesoek is ten einde met feeskom
missies in hulle gemeentes in aanraking te kom. Langs
hierdie en andere wee is dit ons geluk ~i kommissies
op te spoor: 14 in die Kaapprovinsie, 13 in die Vrystaat,
19 in Transvaal, 3 in Natal, i in RhodesiC, en i in
Brits Oos-Afrika.
Dit bet geblyk dat ‘n mate van misverstand by
sommige kommissies ten opsigte van die sentrale kom
missie bestaan het, as sou dit die bedoeling van die
Kerke wees om deur hulle algemene kommissie die
viering van Dingaansdag te wil bebeers. By wyse van
rondskrywe is verduidelik dat dit geensins die geval
is nie; dat die Kerke erken dat die fees ‘n volksfees is,
en die yolk dus hierin nasionale aspirasies het. Daar
egter die gelofte van Charl Cilliers van suiwer gods
dienstige strekking is, wil die Kerke slegs leiding gee,
om te verseker dat die oorspro~iklike karakter van die
fees bewaar mag bli, en teen ontaarding beskerm word.
Behalwe gemelde geskiedkundige brosjure, is vir
~die jaar 1926 ook ‘n ander onderwerp—van meer sedelik
godsdienstige strekking—deur die kommissie uitgegee
namelik “Die opbou van die eg-Afrikaanse huis.”
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‘n Pamf let hieroor is die land ingestuur, met die versoek
dat cut, tesame met die historiese onderwerp, op die
jongste feesviering behandel sou word. Dit was u kom—
missie totnogtoe nie moontlik om na te spoor in hoever
aan hierdie versoek voldoen is nie.
3. Finansiële aangeleenthede.—U kommissie vind
dit rnoeilik am verdere vergaderings te hou uit gebrek
aan fondse. Die hoop dat die verkoop van die brosjure
wins sou afwerp, is nie verwesenlik nie, daar die druk-.
koste nouliks gedek is. In goeie verwagting het die
drukkers ons £20 voorgeskiet, wat vandag nog aan
hulle skuiclig is. Aan ons vrindelike versoek dat elke
feeskommissie ros. per jaar sal bydra tot die koste van
die algernene kommissie, bet slegs tien gehoor gegee,
vyf in 1925, en vyf ander in 1926.
Dit sou volgen~ oordeel van u kommissie seer te
hetreur wees indien, weens gebrek aan ondersteuning,
ons arbeid na ‘n belowende begin, gestaak sal moet
word.
A. F. Louw,
J. M. Louw,
J. R. ALBERTYN.
0

BIJLAGE XIII.
VERSLAG VANS DIE KOMMISSIE IN SAKE
KERKVERENIGING.
Aan die HoogEerw. Voorsitter
van die Raad der Kerke.
Hoogeerw. Heer,
U Kommissie in sake Kerkvereniging bet die eer
om as voig te rapporteer :—
i.
T/ergaderinge .—Sedert die laaste sitting van
die Raad bet die Kommissie eenmaal vergader, en weT
te Durban onmiddellik na die verdaging.
2.
Artiekels in “Dc Kerkbode.”—Dje Kommissie
bet probeer om uitvoering te gee aan die opdrag van
die Raad om “die gedagte by die Kerk wakker te hou”
deur die plaatsing van ‘n reeks artiekels in “Dc Kerk—
bode.” Die volgende onderwerpe is aan die genoemde
skrywers opgedra vir behandeling:
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i—\Vat nanleiding gaf tot Kerkvereniging.—
Dr. A. J. Louw.
ii—Besluiten daaromtrent.—Ds. P. G. J. Meiring.
iii—De verdere loop van zaken.—Ds. P. G. J.
Me iring.
iv—De Parlementêre Akte.—Ds. G. C. van
Rooyen.
v—Kerkvereniging flog gewcnst en zelfs nood
zakelik.—Dr. H. P. van der Merwe.
vi—Bezwaren en moeilikbeden geopperd.—Ds. P.
S. van 1-leerden.
vu—Ret kerkrecbtelik standpunt uiteengezet.——
Dr. H. A. Lamprecht.
viii_WTat verder gedaan moet worden.—Ds. W.
ATicol.
ix—Voordelen en zegeningen aan Kerkvereniging
verbonden.—Ds. P. 5. van Heercien.
x—Voorbeelden van Kerkvereniging elders.—
Dr. H. P. van der Merwe.
Van bierdie reeks bet almal bebaiwe nommers iv en viii
op verskillende tye in ‘‘De Kerkhode” verskyn, asook
‘n stuk oor Kerkvereniging tussen Transvaal en Natal
van Ds. W. Nicol in Oktober 1926. Die Kommissie
bet gehoop dat hierdie stukke korrespondensie sou
uitlok, wat egter nie die geval was nie. Tog beg ons
daar betekenis aan dat bierdie stukke, wat almal op een
of ancler manier die wenslikbeid van Kerkvereniging
sterk bepleit bet, geen protes van die vroeër teenstanders
in die lewe geroep bet nie. Moet ons dit aannçem as
‘n kentering van die gedagteloop ten gunste van Kerk
vereniging?
3. Kerkvereniging: Transvaal en Natal.—Van
die betrokke lede op hierdie Kommissie ontvang ons
mondelinge berig dat claar weer onderbandelinge aan
die gang is tussen hierdie twee Kerke met die oog op
vereniging. ‘n Besluit is deur die Natalse Kerk geneem
om sodanige vereniging in beginsel goed te keur.
‘n Ontmoeting bet tussen ‘n Kommissie van die Natalse
en die Moderatuur van die Transvaalse Kerk plaas~
gevind, waar alle besonderhede tot bevrediging van die
verteenwoordigers van die twee Kerke voorlopig g~reel
is. Die Sinodale Kommissie van die Transvaalse Kerk
het sy begeerte uitgespreek dat die onderhandelinge
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tot ‘n suksesvolie einde mag lei. Op 22 April 1927 sal
die Natalse Sinode vergader en sal hierdie saak verdei~
in behandeling geneern word. Met die oog op die
gunstige afloop van die voorlopige onderhandelinge
koester die Kornrnissie die hoop dat hierdie poging tot
Kerkvereniging op grond Van die Kerkverenigingsakte
sal slaag, en dat dit ‘n spoorsiag Sal gee aan Kerk
vereniging op ‘n veel groter skaal.
4. Aanstelling van ‘ii nwwc kornmissie.—U Kom—
missie beveel aan dat daar andermaal ‘n kommissie oor
Kerkvereniging sal aangestel word met die opdrag orn
die sank voor die aandag van die Kerke te hou en
‘n rapport by die volgende vergadering van die Raad
in te dien.
i\/let toebidding van Gods seen op die verder werk
van die Raad,
U dienswillige Dienare in die Heer,
A. J. Louw, Voorsitter.
W. NIcoL, Scriba.
0———-—

BIJLAGE XIV.

VERSLAG VAN KOMMISSIE OOR
PLAASLIKE KEUSE.
Ann die Hoog-Eerw. Voorsitter
van die Rand der Kerken.
HoogEerwaarde Fleer,
U Kommissie het die eer hiermee verslag te doen
van sy werk in gevolge opclrag aan horn deur die Rand
gegee (sien Handelingen 9e vergadering van die Rand
der Ned. Ger. Kerken in Zuid-Afrika bl. io.)
i.
Alvorens sulks te doen, wil u Kommissie met ‘n
gevoel van diepe smart melding maak van die betreurd
afsterwe van çen van sy lede, t.w. Dr. H. P. van der
Merwe. Soals aan ons almal bekend, was by een van
die voorvegters in die stryd teen die ontsettende euwele
veroorsaak deur rnisbruik van sterke drank. Met sy
heengaan bet nie alleen u Kommissie, maar ongetwyfeld
ons hele Kerk ‘n swaar verlies gely in die strydmagte
teen dronkenskap en in sy poginge om Plaaslike Keuse
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as ‘n beginsel by die landswet te verkry. God die Here
gewe genadiglik aan ons Kerk vele sulke moedige
stryders orn die oopgevalle plaas in te neem
2.
Aan ons opdrag in sake ‘n sterk tussenkerklike
kongres is voldoen. Op 4 en 5 Nov. 1925 is soclanige
kongres te B loemfontein onder voorsitte rskap van
bowegenoemde broeder gehou.
Behaiwe deur die Gereformeercie en Hervorrnde
Kerke, is die uitnodiging tot die kongres aan die ander
Christelike Kerke deur almal aangeneem. Daar was
een of meer vertegenwoordigers van die Anglikaanse,
MTesleyaanse, Presbiteriaanse, Baptiste eri~ Kongre
gationalistiese Kerke en van die I-Ieilsleër, die S.-A.
Matigheids-Alliansie, die Goede Tempelieren en die
Vroue Kristelike Matigheids Unie. Al tesarne bet ioS
persone sitting geneem as lede van die kongres.
Bowedien het daar gedurende die sitting en onmiddellik
daarna meer as ioo telegramme en briewe van al die
dele van die Unie gekord, om seen toe te wens.
3. Op die kongres is o.m• die volgende sake
kragtig onder die aandag gebring:
(a) die skreiende onreg van die teenwoordige same
stelling van lisensiehowe; (b) die toenerning van
clronkenskap, wat geblyk bet uit die vermeerdering
van vervolginge vir bierdie oortreding. Aangetoon
is dat in 1923 die vervolginge vermeerder is met
5,201 bowe die van 1922, d.w.s. 28~ persent meet;
(c) die groot behoefte aan inhigting en voorligting
by die yolk in sake Plaaslike Keuse; (d) die
absolute noodsaaklikheid orn die openbare mening
meet wakker te skud opdat ons Parlernentslede op
ondubbelsinnige wyse sal te wete kom dat die
kristelike publiek dit ernstig meen met die sank.
4. Op genoemde kongres is daar ook ‘n sewe-tal
belangrike besluite geneem, neerleggende ‘n program
van aksie, (sien ‘‘Kerkbode’’ r8 Nov. 1925, bI. 1545).
Ons gee bier korteliks die inhoud van genoemde sewe
besluite
i.
Die kongres het met ingenomenheici verneem
dat die Moderators van die Ned. Ger. Kerke
van voornernens was ‘n manifes in sake Planslike Keuse uit te vaardig. (Die manifes bet dan
ook later verskyn. Sien ‘‘Kerkbode,’’ 9/12/25,.
hI. 1648.)
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ii.

iii.

TV.

v.

vi.

vii.

Opdrag werd gegee deur die kongres aan die
S.-A. Mafigheids Bond en u Kommissie om
waaksaam te wees in sake die toe verwagte
wetsontwerp van die Minister van Justiesie.
Hierdie besluit was omtrent ‘n deputasie wat
die Minister moes ontmoet om met horn die
standpunt van die Kerk teenoor die drankhandel te bespreek en aan te dring op die
aannarne van ‘n dQeltreffende wetson twerp op
Plaaslike Keuse vir die Unie.
Dat die S.-A. Matigheicisbond gevra sal word
voort te gaan met propaganda vir so’n wets
ontwerp.
Besluit is dat die Ringe en Kerkrade van die
Ned. Ger. Kerke en die verantwoordelike
besture van ander Christelike Kerke gevra sal
word om deur vergaderinge, as andersins,
sodan ige wetsontwerp kragtig te steu a.
Dat meer as 300 gerneentes door omsend
brief sal gevra word ieder minstens J~ by te
dra tot ondersteuning van die S.-A. Matig
heidsveren igi ng.
Hierdie besluit bet die rnening uitgespreek dat
dit tot die grootste voordeel Sou wees vir die
Christelike Kerke van Suid—Afrika om in die
stryd, wat gevoer word, moe to work met en
hul kragtige steun te gee aan die S.-A. Matig
heidsbond.

5. Behalwe hierdie program-van-aksie met sy sewe
besluite, is daar ook met algemene sternrne ‘a besluit
geneern orntrent die nie-vyandige gesindheid van die
kongres teenoor die wynboer.
6. U komrnissie wat oortuig is dat die kongres op
verre na nie vrugteloos was nie, vertrou dat die Rand
sy resolusies sal bekragtig.
7. Ten einde uitvoering aan genoernde besluite te
bevorder bet u kommissie op 26/6/’26 weer te Bloern
fontein vergacler, by watter geleentheid ‘n sirkulêr
opgetrek is om aan die Ringe in die Kaapprovinsie to
stuur. In die omsendbrief is daar kragtig op aange
dri ng am onvermoeid met propagan clawerk voort re
gaan. Ook is besluit om ook daartoe ann to spoor in
Transvaal en Vrvstaat.
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8. \Vat wetgewing op hierdie punt aangaan spyt
dit ons te moet rapporteer:
(a) dat in die Sitting van 1926 verlof gevra deur
Dr. N. J. van der Merwe om wetgewing in sake
Plaaslike Keuse in te dien, onbeleef deur die
Parlement geweier is; (b) dat in die wetsontwerp
van die Minister van Justiesie, as antwoord op die
herhaalde versoek van die Kerk, e.a., om ‘n wet
op Plaaslike Keuse, presies die teenoorgestelde
voorgestel was.
9. ~ meen die Kommissie dat die wetsontwerp,
soos by hierdie sitting ingedien, meer as een verbetering
bevat, hoewel daar nog seer veel in is wat behoort
bestry te word, soos byvoorbeeld die uitbreiding van
die dop~te1se1 naar Provinsies, waar dit vroeër onwettig
was.

Die Kommissie vertrou dat iw hiermee aan sv
opdrag voldoen bet en noem hem met hoogagting,
u dienswillige dienare,
P. BosHo1~F, \/oors.
W. NicoL.
A. F. Louw, Scriba.
0—————

BIJLAGE XV.

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE VIR DIE
BETERE GEESTELIKE BEARBEIDING
VAN STUDENTE OP UNIWER
SITEITE EN KOLLEGES.
Aan die HoogEerw. Voorsitter en WelEerw. lecle
van die Raad van die Ned. Ger. Kerke.
HoogEerw. I-leer en WelEerw. Here en l3roeders,
In die benoeming van hierdie Kommissie het die
Raacl die verteenwoordiging van die Kerke in die vier
Provinsies beoog, maar bet blykbaar nie genoeg reke
fling ~-ehou nie met die moeilikheid, wat die lecle sal
ondervind om mekaar vir ‘n vergadering vu hulle
~verksaamhede te ontmoet met sulke grate afstande
tussen hulle, en temeer oak waar ck~ r geen vaarsiening
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gemaak is vir die koste verbonde aan die bou van
vergaderinge. Ons het daar dan ook nie in geslaag
orn in weerwil van ernstige pogings die saak wat aan
ons toevertrou is in ‘n voile vergadering te behartig
nie. U kommissie bet egter getrag om sy ernstige
indiwiduele aandag aan die saak te gee en die konvener
bet deelgeneern aan die beraadslaginge van andere
iiggame, wat ook met clieselfde saak besig was, t.w. die
kommissie deur die Kaapse Sinode benoem, ‘n kom
missie deur die Ring van die Kaapstad vir die geeste~
like bearbeiding van die Uniwersiteit-studente daar,
en by bet ook een en andermaal die saak bespreek met
die sekretaris van die Christelike Studente Vereniging.
In die bebandeling van die saak verai met die Kom
missie van die Kaapse Sinode, bet dit geblvk dat die
Sinodale Kommissies ons geen grote huip bier vir die
teenwoordige kon gee nie, orndat o.a. hulle nie oor
finansies kan beskik nie.
Die bevindinge van U Kommissie kan saarngevat
word onder die volgende boofde :—
i.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Onse Kerk bet skynbaar nog nie genoeg besef
hoe groot die behoefte is aan hierdie werk en
die onberekenbare skade wat die versuim met
sig bring nie.
Daar is ‘n groot getai van studente wat die
beboefte self gevoel en verlang dat daar voor
siening in gemaak sal word.
Moeders dring daarop nan dat die Kerk die taak
sal aanvaar.
Daar is nie volkorne eenstemmigbeicl op die
punt nie of die bearbeiding deur die plaaslike
ieraars van die gemeentes moet geskieci, waar
die inrigtinge is, of cleur een of meer leraars
vir daardie werk uitslu itli k aangestel.
Dit is nodig dat suike spesiale werkers in
kerklike verband sal staan en buile werk onder
kerkelik toesig sal geskied.
Vir bierdie werk word daar ‘n besondere be—
voegdheid vereis en in die verkiesing van sulke
werkers moet rekening gehou word met (lie
ye re istes.
Die Sinodes moet die fondse vir bierdie werk
vind.
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Naar aanleiding van ‘n beskrywingspunt voor die
Algemene Sinodale Kommissie van die Kaapse Kerk
in 1922, betreffende die betere geestelike bearbeiding
van die toenemende getalle van studente in Uniwersi
teite en Kolleges, wat tot onse Kerk behoort, is dit
aan ‘n kommissie opgedra om met die gevoegde kerke
like en akademiese outoriteite hieroor te onderbandel.
Dit bet hierdie Kommissie egter nie beeltemal geluk
nie om ‘n simpatieke samenwerking van die kerkrade
te verkrv waar die grootste inrigting is, en die Uniwer
siteite kon aan bulle ook nie die gevraagde of gewenste
huip gee nie, en die kommissie was nie in staat om in
hulle rapport voor die Sinode van 1924 ‘fl weg duidelik
aan te wvs nie. Die taak is toe andermaal aan dieselfde
kommissie opgedra. Na die tyd bet die Ring van die
Kaapstad ‘n Uniwersiteitskommissie benoem om meer
bepaald voorsiening te maak vir studente aan daardie
Uniwersiteit. Hierdie kommissie bet met die kommissie
van die Kaapse Sinode die saak in bebandeling gebad,
en as resultaat daarvan bet die gesanlentlike kommissie,
sover as ons kan verstaan, met die Christelike Studente
Vereniging ooreengekom om voorlopig op sekere voor
waardes, ‘n arbeider vir daardie werk te vind.
Intussen bet moeders in Suid-Afrika ook die grote
behoefte ingesien van ‘n gereelde geskikte gods
dienstige leiding aan studente op die hoe skole en op
meer dan een kongres van die Vroue Nasionale Party
is die saak met ems bebanclel. In bulle kongres van
1924 is met algemene stemme besluit dat die saak voor
die Sinode van die Ned. Ger. Kerk gele sal word, met
die hoop en vertroue dat in belang veral van die jong
geslag die saak die ernstige aandag van die Sinode
sal ontvang. Hierdie besluit is deur die hoofbestuur
aan die kommissie van die Kaapse Sinode voorgelC.
En in bulle kongres van 1926 het die moeders skynbaar
met grote teleurstelling kennis geneem, dat daar nog
niks bepaalds deur die Kerk gedaan was nie om in die
beboefte te voorsien, behaiwe ‘n besluit van die Sinode
orn ‘n dringende versoek tot die kerkrade van die
Kaapstad en Stellenbosch te rig, vragende orn sulke
medewerking met die kommissie vir die betere geestelike
bearbeiding van die studente, wat sal lei tot die aan
stelling van ‘a leraar wat sy tyci en kragte uitsluitend
aan die ~verk sal wy. Die hesluit van die kongres gaan
voort en sC: “Sover as ons kon verneem, is daar lot
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nogtoe geen daadwerklike stappe geneem deur die
bewuste kerkrade orn uitvoering te gee aan genoemde
besluit nie en daar dit ‘n saak is ~vat die vrou op die
hart draag, vestig hulle die aandag van u kommissie
op die besluit, te meer daar by monde van afgevaar—
cligcles op die kongres verklaar was dat ~
op die Uniwersiteite met wie hulle in ann raking kord,
die gebrek diep voel.’’
Behalwe die liggarne hierbo genoern, bet ook die
Christelike Studente Vereniging lank reeds onder ‘n
diepe indruk verkeer van die grote behoefte in die
rigting en bet cleur ‘n jaarlikse besoek van hulle sekre—
tarisse probeer jets vir die studente te doen. Maar
\veens gebrek aan arbeidskrag, verklaar die Vereniging
self, dat hulle werk van ‘n oppervlakkige aard was.
En die Vereniging vra nou dat die Raad cler Kerken
met geldelike steun en raad sal help om ‘n predikant
van onse KerR te benoern vir daardie werk uitsluitelik~
U Kommissie is van oordeel dat die KerR veel
dank verskuldig is aan die Vereniging vir sy werk en
geseende invloed onder studente, en as daar geen ander
weg vir die teenwoordige oop mag wees vir daardie
arbeid nie, en as die Raad fondse mag he wat onafhan.
kelik van die Sinodes mag gebruik word, sou U kom—
missie graag sien, dat die gevraagde hulp aan die
Vereniging voorlopig gegee sal word, hewer as om die
saak, wat so dringencl is, nog langer uit te stel.
IJ Kommissie gevoel egter dat één leraar vir al die
Uniwersiteite en Kohleges in die Unie tog rnaar op
‘n baie gebrekkige wyse in die grote behoefte sal kan
voorsien. Aan Stellenhosch b.v. met sy bvna 1100
studente sal slegs twee of drie maande in ‘n jaar kan
gegee word. Cm daardie recle en met die oog op howe
vermelcie feite beveel u Kommissie vercier aan :
—

I.

2.

Dat die Sinocles van die Kaap, die Vrvstaat en
die Transvaal voorsiening sal maak vir sulk ‘n
arbeider in elk van die Provinsies.
Dat die benoeming van sodanige arbeid~r sal
geskieci met medewe rki ng van die kerkraad, wat
die beroep sal uitbring, maar met die oog op
die vereiste bevoegdheid vir bierclie werk, sal
dit alleen geskieci met behoorl ike voorligting
goedwillighik aan die kant van die kerkraad
toegestem.
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Vertrouende dat in oiis rapport die een en ander
mag wees waarcleur die saak bevorcier sal word.
l3lvf ons met verskuldigde eerbied
U Dienstw. broeders in die Enige
D~\vTD ~\TILCOCKS,
1). J. Ki~aii~,
Wellington,
P. I3OSH0FF.
Maart 1927.
————0——————

BIJLAGE XVL
VERSLAG VAN I)IE TYDELIKE KOMMISSIE
OCR GELDSAKE VAN DIE RAAD.
\\TelEerw Voorsitter,
U kommissie bet die eer om as volg te rapporteer
A.—S~~KE

,~AN DIE KOM\IISSIE OPUEDRA.

Vir advies is naar hierclie kommissie verwys
i.
Beskrywingspunt 3. van Ds. A. F. Louw
ornrtent die bearbeicling van Studente.
2.
l~eskrywingspunt 4. van Ds. A. F. Louw
omtrent koste van Kommissies van die Raad.
3. Punt io. van die versiag van die Scriba van
die Raad orntrent ‘n lening by die Kommissie vir die
Kerkblad gemaak vir clekking van die koste van Korn
missies ~ran die Raad.
4. Punt
van die verslag van die Kommissie vir
die Kerkblad oor besteding van die batige saldo.
~.

B.—SAKE

WAAROP IN II1ERDIE
GELET MOET WORD.

Die Kommissie bet gelet op die volgende punte wat
bier in aanrnerking geneern moet word
i.
Besluit van die twede vergadering van die
Raad op Stellenboscb in 1909 (Vgl. p. 15 van die ge
drukte notule en Bylae V (III) 7. op p. 45). Die besluit
is “dat enig batig saldo door de Kommissie van Toe
zicbt geadministreerd worcie ten bate van bet blad,
tenzij de Raad der Kerken van tijd tot tijd daarover
anders beschikke.’’
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2.
Besluit van die Negende Vergadering op
Durban in 1925 (Vgl. pp. 7 en 36). Die Kommissie
vir die Kerkblad rapporteer aldaar: “Volgens besluiten
der belangbebhencle Synoden beschikt de Raad der
Kerken over enig batig saldo dat er mocht zijn; doch
uw Kommissie wenst de Raad de aanbeveling te doen
dat over dit batig saldo door de Raad niet beschikt zal
worden, alvorens er ‘n kapitaal van JJio,ooo ten bate
van bet blad in handen is”—Hierdie aanbeveling is
deur die Raad goedgekeur.

3. Rapport van die Kommissie vir die Kerkblacl
wat tans voor die Raad is (Bylae VIII). Hieruit blyk
dat die totale hatig saldo in die laaste jare as voig
vermeerder bet
:—

Op
,,

31
,,

Desember

1923

,,

1924
I92~

was dit £3518

2

4207

2
17
10

,,

,,

1926

,,

,,

,,

,,

8
9

6674
I
9582
I
Ons rnaak hieruit op dat die beskibare balans vir die
volgende paar jaar mag verwag word orntrent £3ooo
p.a. te wees.
C .—Arvia~s.
In sy advies begin u kommissie met die laaste saak wat
aan born opgedra is: Punt 3. van die versla~ van die
Kommissie vir die Kerkblad oor besteding van die
voordelige balans, en wil daaroor aanbeveel :—
i. Reserwefonds.—I-Ioewel dit die verstandhouding
was, is daar nog nooit besluit tot die stigling van so ‘n
fonds nie, en word nou aanbeveel
(a) Dat die bedrag van £io,ooo, wat eersdaags
verwag word in hande te wees, as ‘n Reserwe~
fonds sal beskou word vir tegemoetkoming van
geheurlikhede in verband met die blad.
(b) Die kapitaal van die Reserwefonds bly in
hande van die Kommissie van Toesig vir
veilige belegging van tyd tot tyd.
(c) Die rente van die Reserwefonds word in die
lopende rekening gestort.
2.
Jaarlikse voordelige balans.—Omtrent die he
steding van die jaarlikse voordelige balans is dit duidlik
dat die Raad die reg bet om van tyci tot tyd daaroor
te beskik. Die kommissie meen dat daar drie moontlike

rigtinge is wat deur die Raad kon gevolg word in die
besteding van hierclie gelde, Lw.
(a) Verder kapitalisering en belegging van die
balans.
(b) Verdeling van die balans under die vier Kerke
volgens ‘n proporsie, wat sal moet vasgestel
word, sodat elke Kerk self oor sy deel kan
beskik.
(c) Direkte besteding van die balans deur die
Raad self.
Van hierdie drie rigtinge gee die Kommissie sy
voorkeur aan die laaste: direkte bestecling van die
balans deur die Raad self, en dit wel vereers omdat dit
onnodig lyk om die kapitaal met £3000 p.a. bokant die
£io,ooo te vermeerder, voorts orndat dit onbillik lyk
urn soveel kapitaal te laat rus, terwvl daar dringende
aanvraag in meer as een rigting is, en eindelik omdat
dit in die g~es van die Sinodale opdragte is om self our
die balans te beskik.
2a. As die Raad hierdie beginsel van direkte be
steding aanneem, beveel ons aan dat uit die ~3OO0 wat
aan die einde van 1927 en voorts jaarliks verwag word
beskikbaar te wees, na aanvulling van die Reserwefonds
tot op ,~,io,ooo :—
—

(i)

(ii)

(iii)

Die bedrag van £iooo jaarliks vir kortere tye
belê sal word as ‘n tvdelike reserwefonds, en
beskibaar gehou sal word vir die Raad om van
tyd tot tyd oor te besluit, wanneer daar sake
van buitengewone belang under die aandag
korn.
Die bedrag van £iooo jaarliks vir die voigende
vyf jaar opsygesit sal word as ‘n funds vir die
bearbeiding van studente, (vgl. Bp. 3), vir uit
besteding waarvan ons onder D. aanbevelinge
doen.
Die balans van, laat ons sê, £iooo sal beskik—
baar gestel word vir :
a. Koste van kommissie van die Raad. (Vgl.
—

Bp.

.~).

b. Die gemeenskaplike koste van die Raad
wat nou in ‘n seker proporsie van die
Sinodes geëis word.

c. Die reis— en verblvfkoste van die lecle naar
die gewone en bui tenge\vone vergaderi n ge
van die Raad, wat nou deur elke lid van sy
eie Sinode geeis word.
ci. Toekenninge vir baie ciringende kerklike
doeleindes in kleinere bedrae deur die kom
missie vir die Kerkblad.
e• Moontlike oorskotte sal aan die Raacl ge
reeld gerapporteer word vir sv eie be
slissing.
N.B. i
As punt a. aangeneern word sal die besiuit
van die Raad in 1925 geneem omtrent koste van
die Raad moet vernietig word.
‘Vi3
2.
A~ punte b en c goedgekeur w’ord sal dit
nodig wees orn claarvoor die goedkeuring van die
Sinodes te vra omdat dit ‘n verandering van die
reglement veronderstel wat betref artiekel 7.
.

3. Reeds 7emaakte kommissiekoste :~ In die
voorgaande aanbevelinge is nou meteens afgehandel
die t~vee beskrvwingspunte van Ds. A. F. Louw (vgl.
A. I en 2). Op punt 3 (dit is punt io van die versiag
van die Scriba) hlvk cut dat die totale bedrag wat die
Scriha reeds by die Kerkblad geleen bet yin die cloel
eindes van hierdie Raad noni ~23o becira. Dit was
hoofsaaklik vii- die kongresse oor naturellesake in 1923
en 1927 en die kongres oor Plaaslike Keuse in 1925.
In ooreensternrning met sv voorgaande aanbevelinge
stel die Kommissie voor dat hierclie skuld deur die
Kerkblad afgeskrvf sal word, en die gemaakte uitbeta—
ling goedgekeur sal word.
1) .—Foxns

VIR BEARBEI1)ING V\N Srn:nExTlI

(vgl. C.

2.

ii).

Ons beveel a~n dat die bedrag van Jjicoo p.a. vir die
bearbeicling van studente as volg bestee sal word :
i.
Vir die verrigting van die werk sal gebruik
gemaak word van die bestaande kerklike bestuur, t.w.
in hierdie geval die hetrokke kerkracle.
2.
Die Raacl sal ‘n kommissie vir Bearbeiding
van die Studerencle Jeug aanstel om met die kerkracle
te onclerhandel en gereeld versiag te doen aan die Raad.
Die Kommissie vir Bearbeiding van die Stu
‘3erende Jeug sal horn vereers hoofsaaklik hesig hou
—

~.

II

met die Lniwersiteite, IJniwersiteitskolleges en Oplei—
ciingskole in die Westehke Provinsie en in Transvaal.
4. Aan die betrokke kerkrade wat tans verant
woordelik is vir die bearbeiding van die studente hi die
genoemcle inrigtings sal cue aanbod gemaak word om
te help in die verkrvging van predikante vir daardie
arhei ci.
5. Die Kommissic sal met groepe van kerkrade
mag oncierhandel orn ‘n aansteilino te hewerk.
6. Die kerkracle sal aan die Kommissie die ge~
leentheici gee on-i hulle te aciviseer met die oog op die
verkry~-ing van geskikte i-iersone vir die aanstellings.
7. Die Kommissie sal in elke geval aanbied orn
‘n billike bedrag by te pas tot dekking van die salaris.
wat nie minder as jj~oo p.a. elk sal wees nie, en waar
van die hetrokke kerkrade ‘n redelike deel sal moet
bvdra volgens oorcleel van die Kommissie.
8. Die Rommissie sal toesien dat die maandelikse
uitbetalin~- alleen dan sal geskied wanneer die betrokke
kerkracle werklik ‘n predikant vir hierdie werk in diens
gehad het en betaal bet.
Die Kommissies sal in oorieg met die betrokke
kerkrade nog skikkinge tref dat clieselfde predikant vii
die arbeici aan nicer as cen inrigting verantwoordelik
sal gehou word, en sal probeer om vereers twee persone,
den in die Noorde en éen in die Suide te laat aanstel.
io. Wanneer ‘n predikant vir hierdie doel met
medewerking van meer as een kerkraad aangestel word,
sal die betrokke kerkrade in oorleg met mekaar besluit
oncler ~vie se toesig die arbeider sal staan.
Met toebidding van Gods sei~n op die verder werk
saamhede van die Raad,
~.

Lede van die Kommissie
H. PlENaAn,
F. X. Roo~iE (met voor
behoud),
A. F. Louw,
\V. NICOL.
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BIJLAGE XVH.
RAPPORT VAN KOMMISSIE IN SAKE
BESKRYWINGSPUNT i.
Aan die HoogEerw. Voorsitter
van die Raad der Kerke.
HoogEerw. Fleer,
U kommissie beveel die Raad aan om die volgende
besluit in verband met genoemde beskrywingspunt te
neem Die Raad spreek sy voortdurende gehegtheid
uit aan die Bybel as Gods Woord en aan die Formu
here van Enigheid van ons Ned. Ger. Kerk. Aangesien
die onderhawige saab reeds die aandag van die Kura
tore van die Kweekskool geniet, besluit die vergadering
om vereers nie verder in die kwessie in te gaan nie.
Met verskuldigde hoogagting,
D. G. MALAN,
Fl. A. LAMPRECHT,
DAVID WILCOCKS,
PAUL NEL,
P. S. VAN HEERDEN.
0—————

BIJLAGE XVIII.
VERSLAG VAN DIE KEURKOMMISSIE.
U Kommissie bet die “I-landboek by die Nat—
kisasie”, wat deur Dr. G. B. A. Gerdener opgestel is~
op versoek van die Federale Raad van die Ned. Ger.
Kerke in Suid-Afrika, en wat 13 oefeningboekies he—
slaan, onder die vyf lede van die Kommissie vir nadere
beoordeling verdeel.
Die tietel is soos reeds vermeld “Handboek by die
Nat kisasie” en beslaan 754 bis. van die oefening.
boekies; dit sal beteken ‘n bock van ongeveer 400 a 500
bladsve. Die bock word verdeel as voig :—
I. Geskiedkundig
A. Bybelgeskiedenis, bhi. 1-287.
13. Kerkgeskiechenis, bhl. 288-350.
II. Leerstellig
A. Die Belydenisskrifte van 005 Kerk,
bhl. 352-361.
13. Ons Kerkleer, blI. 362-657.
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III. Algeme~n
A. Ons Kerkregering, bil. 659-683.
B. Gevare wat ons dreig, bli. 684-716.
C. Die pligte van ‘n Lidmaat, blI. 717-742,
met Byvoegsels, Statistiek, ens., bil.
744-754.
Binne die korte tydsbestek tot sy beskikking bet
die Kommissie sy bes gedoen am sover moantlik ‘n
degelike beoardeling van die werk te verkry, en dit is
ons aangenaam am te kan konstateer dat die werk die
eienskappe van deeglikheid, trou aan ons kerkleer,
frisheid van behandeling apenbaar.
Die Kammissie bet kleinere veranderinge, emen~
dasies, en veral oak die byvoeging van die Kort Begrip
as byvoegsel, aan die skrywer aanbeveel, wat geredelik
deur hem geaksepteer is.
Die Kommissie wil die werk vir finale goedkeuring
aanbeveel aan die twee lede wat deur die Sinodale
Kommissie van die Kaapse Kerk aangestel is, waarna
die Handbaek as geskikte handleiding vir gebruik by
die katkisasie aan die Gefedereerde Kerke aangebied
sal word.
Die Kommissie :—
A. M. MuRRAY, Konvene~,
H. PIENAAR,

G. lvi. PELLIssIER,
P. B0sH0FF,
D. S. B. JOUBERT, Scriba.
BIJLAGE XIX.
Aan die WelEerw. Voarsitter
van die Raad der Kerken.
Eerw. Broeder in die Here,
Op 28 April 1.1. bet ‘n kommissie, aangestel deur
die jahgste Sinode van die Gereformeerde Kerke, bier
vergader am te beraadslaag in sake ons Konfessie- en
Liturgiese Farmuliere. Soos u Eerw. bekend, werd
vraeër reeds deur die Kerke tot ‘n vertaling in Afrikaans
van genaemde stukke besluit.
Maar by nader aorweging bet hogenoemde Kom
missie gevoel, dat ‘n bloat letterlik vertaling sander
meer niedoeltreffend sal wees nie. In verband met die
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vertaling beveel die Kommissie óók aan ‘n “redak~
sionele vereenvoudiging”.
So alleen kan ons reg laat wedervaar: i) aan die
suiwere Afrikaanse taaleië, 2) aan ‘n juiste inhouds
weergawe van genoemde stukke, en 3) sal die geskrifte
vir ons kerklike publiek weer lewe.
\Vaar hierdie simbole die gemeenskappelike eien
dom is van die 3 Hollandse Kerke in ons land, nader
ons Kommissje u eerw. beleef met die versoek:
i.
tot samewerking;
2.
om u Kerk se gevoele hieroor te verneem en
3. om ‘n modus operandi.
‘n Spoedige en gunstige antwoord aan onderge
tekende sal ons seer verplig.—Heilbiddend en groetend.
U dw. en Broeder in Christus,
I. D. KRUGER,
Potchefstroom,
Namens Si nodale deputat~
Kerkstraat,
8 Mei, 1926.
BIJLAGE XX.
Rev. P. Nel, Moderator of the Dutch
Reformed Church, Ermelo, Transvaal.
Dear Sir,
The Conference of the Wesleyan Methodist Church
of South Africa directed me to approach the heads of
the chief Religious Communions of this country with
a view to the establishment of a Federal Council of the
Churches, in order that the voice of the Christian
Church may be more clearly heard, and its influence
more fully exercised, in great moral and religious issues
before the Country and Parliament.
The necessity for such a Council, able to speak for
all the Churches, appears to be more than ever urgent.
I shall be pleased, therefore, to learn if you. view
favourably such a proposal, and, if so, whether you
have any suggestions to offer as to the best method of
giving practical effect to the proposal.
Yours faithfully,
Wesleyan Parsonage,
ALFRED A. STILE.
Rosebank, C.P.,
5th August, 1926.

