RAPPORT
vande

Commissie van den Raad der Ned.
Geref. Kerken van Zuid-Afrika
RE

Kerkvereeniging
te worden voorgelegd aan de e.k. vergadering der
H.Eerw. Synoden der Gefedereerde
Kerken.

Den H.Eerw. Moderator van de
Synoden der
Ker,k, zitting lioudende te
den
19

en volgende

dagen.

H. EERw. HEER,
De ondergeteekendon hebben de eer in voldoe
ning aan eon opdraoht van den Raad der Ned. Ger.
Kerken van Zuid Afrika ontvangen om de H. E.
Synoden der N. G. Kerken in do Kaap Kolonie,
Natal, do Oranje Rivior Kolonie en do Ned. Herv.
of Gerof. Kerken in de Transvaal ter overwoging
voor te loggen eene aanbeveling tot do organiseho
voroeniging dozer korkon, waartoo do Raad met
eenparige stemmon bosloton hoeft, op eone verga
dering dos Raads gehoudon to Stellenbosoh op don
3den Maart, 1909, en volgende dagen, met do vol
gondo bosluiton in vorband daarmedo terzolfdor tijd
genomen:
I.
Dat do organisehe verooniging der Nod. Gerof.
Kerk in Zuid Afrika (Kaap Kolonio), dor Nod. Ger.
in do 0. R. K. (Vrijstaat), dor Nod. Goref. Kerk van
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Natal en der Ned. Herv of Ger. Kerk van Zuid
Afrika (Transvaal) wenschelijk is:
1. Orndat de Kerken feitelijk één zijn in
(a) geloofsbelijdenis,
(b) regeeringsvorm,
(c) toepassing der Kerkewet, en
(d) opleiding en toelating van Leeraren.
2. Orndat de Kerk alzoovereenigd beter behar
tigen kan:
(a) de opleiding van Predikanten, Zende
lingen en Onderwijzers.
(b) de wetgeving, administratie, opzicht en
tucht;
(c) opvoeding en zendingwerk; en
(d) de fondsen.
3. Orndat zij zich dan met des te meer gezag en
invloed kan laten gelden op onderscheidenerlei
gebied:
(a) kerkelijk (tegenover andere kerken),
(b) burgerlijk (bij de Regeering) en
(c) rnaatschappelijk (in de samenleving).
4. Omdat de leden der vier Kerken één zijn in
(a) afkomst,
(b) taal en
(c) vaderland.
5. Omdat de algemeene beweging tot vereeni
ging van Zuid Afrika op staatkundig gebied, thans
zoo zeer nagestreefd, de overtuiging versterkt, dat
wij behoefte hebben aan meer geestelijke eenheid,
die ook door onze Kerkvereeniging zeer bevorderci
zal worden.
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II.
Dat de vereeniging onder de volgende bepalin
gen behoort plaats te hebben:
1. De naam der vereenigde Kerk zij: “De Ne
cierduitsclie Gereformeerde Kei’k van Zuid 4frika,
bestaande uit de Nederduitsohe Gereformeerde en
de Nederduitsche Hervormde of Gereformeerde
0-emeenten die thans tot haar behooren of later
behooren zullen.” 2
2. Ret bestuur der Vereenigde Kerk beruste bij
Kerkeraden, Ringen en eene Synode, met dien
verstande dat de Synode samengesteld zal worden
uit alle dienstdoende predikanten en één ouderling
uit elke gemeente
~
f~’~ ~A/t~
______________

III.
Dat over de fondsen beschikt zal worden
als volgt:
-

1. De volgende fondsen worden ineengesmolten
met inachtneming van bestaande reglementen en
overeenkomsten, te weten:
(a) De Synodale Fondsen der vier Kerken;
(b) de Zendingfondsen, met bepaling van wat
tot de versohillende vertakkingen der
Zending behoort;
(c) de Hulpbehoevende Gemeenten Fondsen
van de Kaapsche en Transvaalsehe Kerken;
(d) de Rulpbehoevende Theologisehe Studenten
Fondsen in de Kaapsche, Vrijstaatsche en
Transvaalsche Kerken.
2. De geheele vereenigde Kerk, onder de be
palingen der Wet, krijge deel aan en worde

~
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verantwoordelijk voor de fondsen der betrokken
Kerken, o. a.:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Theologiseh Seminarie Ponds;
Predikanten Pensioen Fonds; ~
Predikanten Weduwen en Weezen Ponds;
Hugenoten Gedenkteeken Ponds ; ~
Zendelingen Opleidings Ponds;
Synodaal Opvoedings Fonds,
Dorkas Inrichtings Ponds ;
Zuid Afrikaansche Bijbelvereeniging Fonds;
Arbeidskolonie Fonds;
Robben Eiland Ponds,

3. De belanghebbenden evenwel in de volgende
fondsen besohikken daarover als volgt, te weten:
(a) Ret zij eene aanbeveling aan de Transvaal
sohe Synode om het restant van het Predi
kanten Weduwen- en Weezen-Fonds aldaar
te storten in het Algemeene Weduwen
Ponds, op voorwaarde dat de weduwen,
die thans ondersteuning ontvangen, over
genomen worden onder de bepalingen die
het Fonds regelen.
(b) De gelden van het Predikanten Pensioen
Ponds der Vrijstaatsche Kerk worden
gestort in de kas van het P. P. Fonds der
Kerk in de Kaapkolonie, ten einde de
thans bestaande gemeenten der eerstge
noemde Kerk, zonder verdere betaling van
inlegpenningen deelhebsters te doen zijn
van genoemd Ponds, onder de bepalingen
der Kerk in de Kaapkolonie.
(c) Ret Predikanten Sustentatie Ponds der
Vrijstaats~he Kerk blijve ten voordeele der
Vrijstaatsohe gerneenten.
4. Dat Plaatselijke Fondsen, d. w. z. die niet
onder Synodaal beheer zijn, blijven onder het
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beheer der desbetreffende lichamen; tenzij het
wenschelijk blijkt er anders over te beschikken.
5. Dat bij alle beschikking over de fondsen
gezorgd worde, dat de plaatselijke belangstelling
niet kome te lijden door te veel centralisatie.

Iv.

‘~

“

Dat ten opzichte van “gelijkstelling,” de tegen
woordige handelwijze en bepalingen hieromtrent
in de verschillende Koloniën in zwang b1ii~~n
v~j~bestaan; en ~g~~~ajj_de..kteurling=1iCifl1ate11 in
de Kerk der Kaapkolonie, daar zij flu geen recht op
lidmaatschap in de Kerken der andere Koloniën.
hebben, dj~i~lit bij en krachtens de vereeniging
door de Vereenigde Kerk nj~a1wordeii.~oeekend.

/
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V.
Dat door speciale wetgeving bij Parlementaire
Akte, in de vier Staten, voorziening gemaakt worde
tegen het gevaar, dat wij bij de vereeniging Kerke
lijke eigendommen zouden kunnen verliezen.
Dienovereenkomstig trachte elke Kerk eene Akte
bij het Parlement doorgevoerd te krijgen, zooals
het concept hieropvolgende (met rechtsgeleerd
advies, naar de omstandigheden gewijzigd).
WET.
“Aangezien het wenschelijk is, dat do Neder
duitsche Gereformeerde Kerk van
hot recht
hebbe zich te vereenigen of in een te smelten met
eene andere Kerk of Kerken in Zuid-Afrika, houden
de dezelfde belijdenis als de Nederduitsch Gerefor
meerde Kerk van
; en aangezien geschillen
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mochten ontstaan, indien de Nederdujtsch Gerefor
meerde Kerk van
zich zou vereenigen of
ineensmelten met zoodanige andere Kerk of
Kerken als voornoernd, bij afwezighejd van eene
Wet verkiarende zoodanig Recht als voornoemd te
worden bezeten door de Nederdujtsch Gerefor
meerde Kerk van
Zij het derhalve vastge
steld door den Gouverneur van
, met advies
en consent van den Wetgevenden Raad en de
Wetgevende Vergadering derzelve, als volgt:
“1. Dat de Moderatuur van de Synode der...
Kerk het besluit dier Synode om met de
andere
Kerken te vereenigen, tezamen met
cleze Concept-Wet, verwijzen zal naar den Kerkeraad
van elke gemeente der
Kerk van
voor zijn beraadslagen en besluiten erop, met
meerderhejd van stemmen in een wettig geconstj
tueerde vergadering van zoodanigen Kerkeraad.”
“2. Wanneer minstens drie-vierden der
Kerkeraden voornoemd hunne goedkeuring van
zoodanige resolutie te kennen gegeven hebben na
erop besloten te hebben met eene meerderhejd van
stemmen op de wijze voornoernd, mag de Synode
met minstens drie-vjerden der stenimen in een
wettig geconstitueerde vergadering, weer zoodanige
resolutje bekrachtigen, en terstond zoodanige ver
eeniging of ineensmelting tot stand brengen, en
aanneinen en verkiaren den naam (of de namen)
van het lichaam (of de lichamen) waarin de respec
tieve eigendornmen, roerende en onroerende dan ge
vestigd [vested] in de Synode, Ringen en de onder
scheidene Kerkeraden, in het vervoig gevestigd
zullen wezen, en aannemen en verkiaren den
naam van de vereenigde of ineengesmoltene Kerk.”
“3. Wanneer zoodanige vereeniging of ineeri
smelting ais voornoemd, tot stand is gebracht op
de wijze voornoemd, zal de Synode door den
Moderator en den Scriba, te dien tijde in functie of
als zoodanig ageerende, de resolutie die de vereeni
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ging of ineensmelting tot stand brengt transmit
teeren aan den Gouverneur van.
ter bekend
making; en zoodanige vereeniging of ineensmelting
sal beginnen en van kracht zijn na de bekendma
king van de resolutie, die dezelve tot stand brengt
in de Gouvernements Gazette dezer Kolonie.”
..

.

.

.

“4. Na de bekendmaking voornoemd zullen
de Burgerlijke Rechten bezeten door de Neder
duitsoh Gereformeerde Kerk voornoemd aankleven
aan [inhere in] zoodanige vereenigde of ineenge
smoltene Kerk, en de naam (of namen) van het
lichaam (of de lichamen) aangenomen en verklaard
door de Synode als hiervoren vermeld, sullen ge
substitueerd worden voor de namen Synode, Ring
en Kerkeraad, en den naarn der vereenigde of in
eengesmoltene Kerk zal gesubstitueerd worden
voor den naam Nederduitsc/ie Ger~fbrmeercle Kerk
van
op dezelfde wijze alsof zoodanige ge
substitueerdo namen woordelijk beschreven waren
geweest.”
“5. Wanneer zoodanige vereeniging of ineen
smelting als voornoemd tot stand gebracht is, zal
het niet noodzakelijk sun de dan bestaande grond
brieven [titledeeds] van de eigendommen der Kerk
te laten veranderen; maar alle transporten van
eigendommen, gepasseerd door of vanwege de Kerk
na zoodanige vereeniging of ineensmelting, sullen
gepasseerd worden in den naam (of de narnen)
gesubstitueerd als hiervoren vermeld.”
“6. Deze Wet sal beginnen en van kracht sun
na derzelver bekendmaking in de Gouvernements
Gazette dezer Kolonie.”
VI.
Na het passeeren van bovengenoemde ConceptWet door het Parlement sal de Moderatuur op last
der Synode de Concept-Constitutie en de ge
passeerde Wet na publicatie in het kerkelijk
orgaan en in een ander nieuwsblad aan de ver—
schillende Kerkeraden ter goed of afkeuring,

-~
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binnen een vastgestelden tijd, zenden, met opdracht
dat het besluit des Kerkeraads in de volgende
bewoording de Moderatuur zal worden toegezonden:
“1k, de ondergeteekende, Voorzitter van den
Kerkeraad der Nederduitsohe (Herv. of) Gerefor
meerde Gemeente—verklaar bij deze, dat het uit de
notulen van voornoemden Kerkeraad, dd.
blijkt, dat de Kerkeraad voornoemd op datum voor
noemd, in een wettig geconstitueerde vergadering,
vorenstaand Voorstel ter Vereeniging met de
Concept-Constitutie en de Concept-Akte goedge
keurd (afgekeurd) heeft.
0-egeven op heden den
te
T700rzitter des Kerkeroacis.”
Na goedkeuring van de Concept-Constitutie
en de gepasseerde Wet door drie-vierden der Kérke
raden worden deze stukken voor de respectjeve
Synoden gelegd.
Na goedkeuring door drie-vierden der leden
van iedere Synode, worden paragrafen 3, 4 en 5 der
Concept-Wet uitgevoerd, waarna de vereeniging
der Kerken een voldongen feit zal zijn.
Zoodra aan al de bovenstaande bepalingen
voldaan is in eenige Kerk, geve de Scriba dier
Kerk aan den Scriba des Raads daarvan kennis,
opdat de Raad de verdere stappen doen kan tot het
bijeenroepen der Eerste Algemeene Synode.

VII.
Dat de Raad, na goedkeuring der vereeniging
door twee of meer Synoden, het aan eene Corn
missie opdrage uit de bestaande Kerkelijke Wet
boeken der ondersoheidene Kerken een Concept-
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Wetboek op te stellen en ter behandeling voor te
leggen aan de eerste Synode der vereenigde Kerk.
In den tusschentijd houde elke afdeeling der Kerk
zich aan haar bestaand Wetboek voor zoover dat
onder de gewijzigde ornstandigheden van toepas
sing is.
Vertrouwende dat dit voorstel tot organ ische
Vereeniging der Kerken door den Raad eenparig
aangenomen, ook U. H. Ew’s eensternmige goed
keurig zal wegdragen; Noemen wij ons met ver
schuldigden eerbied,
U. H. Eerw. Dw. Dnrs. en Brs.
D. S. B0THA,
J. C. HEFER.
A. J. Louw.
P. B0sHOFF.
Stellenbosch,
11 Maart, 1909.
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