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Door de Permanente Commissie van Orde.

Be ondergeteekenden hebben de eer aa•n de H.E. Synodale Vergaderirig vó6r to leggen
de volgende rangschikking van hot werk dat onder hare aandacht zal gebraoht worden.
Voorts geven zij aan de hand dat in plaats van “een Broederlijk Onderhoud gedurende
eene zitting in elke week tijdens do Synodale Vergadering” (Art. 8~. b.), dat slechts drie inaal
gehouden zal worden, en wel als volgt :—
1. Woensdag vóórm’iddaq in de tweeds week der Synodale Vergadering; hot Onder~verp
te zijn BE ZoNDAGsseHooL.
~.

Woensda~ vóór-. en ncLmidda~q in do derde week.

3. Woensdaq vóóimiddccg in de v’ierde week.

Onderwerp: BE

Onderwerp:

ZENDING.

BIJBEL STUDIE.

Ber H.E. Vergadering de leiding des Heiligen G-eestes toebiddende, noernen zij zich,
Hare d.w. Dieriaren,
D. S. BOTHA,
J. P.

VAN

I. F. A.
Kctapstad, 6 October, 1909.
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B. YERBAND MET ANDER~ KERKEN.
C. ~

II.—KERKERA.AD EN GEMEENTE.
111.—ZENDING.
IV. —ONDERWTJS.
A. GODSDIENSTIG.
B. SEcuLAIR.

V.—HET THEOLOGISCI{ SEMINARIUIYL
VT.—FONDSEN.
A. ALw~nEEN.
B. PENsI0EN Fovns.

VII.—CHRISTELIJKE WERKZAAMHEDEN.
VIIT.—WETSVERAN DERINGEN.
1.—SYNODE EN RING.
A. SYNoDAA~

11)
Rapport van den Scriba Synodi (pag. 12).

Rapport van Actua~rius Synodi (pag.

Rapport van den Scriba der Synodale Commissie (pag. 12).
Rapport van den Scriba der Moderatuur (pag. 16).
Rapport van do Commissie over Verandering in de Constitutie der Synode (pag.
1. Met het oog op do besparing van cle
kosten der vergadering besluite do Synode
nan het begin der eerste sitting: Pat bij alle
stemmiugen per stembriefjes, de stembrief
jes sullen worden nagegaan door twee of
moor scrutineers, door den Voorzitter to wor
den benoemd, met vrijheid om zich van de
vergadoring to vorwijderen, ten eindo zoo
spoedig mogolijk den uitslag schriftolijk aan
den Voorzitter mode to doelen.

Preclikar&t van Riversdal.
2. Ten einde tijd to besparen, zullen, behalve in buitengewono gevallon, geono go
drukte stukkon, die meer dan 24 uren vdór
behandeling van do zaken daarin voorko
mendo in handon van do ledon geweest ziju,
behoeven voorgolozen to wordon aan do ver
gadering.

Fredikant ‘van Niekerkshoop.
3. Do Assistei~t-Scriba, indien benoodigd,
wordo telkons bij het begin eonor Synodale
Vorgadering gekozen.

Predikant van Beaufart West.

17).

4. De H.E. Synode rectificeere de om
schrijving van do grenslijnon tusschen do go
meente Niekerkshoop en de gemeente Pries
ka, zoodat die luide, overeenkomstig do be
doeling bij do stichting der gemeente
Recht over Saxondrift, langs de Groat
Rivier af tot bij bet zuidelijko hookbalfkn
tusschen Hospitaal en ]3lauwbanksfontoin
vandaar in een rechto lijn tot bij do plaats
346, dan verder langs de Groot Rivier tot
bij do gronslijn tusschen Hay en Gordonia.’’

o

Kerkeraad van Niekerkshoop.
5. Do H.E. Synode voege do gemeente
Niekerkshoop bij don Ring van Beaufort;
of, indien dit onmogelijk is, dan beide do
gemeenten Niokerkshoop en Prieska bij den
Ring van Colesberg.

Kerkeraad van Niekerksh.oop.
6. BIke Rings-vergadering sal cone Corn
missie benoemen, nan welko do taak is opge
dragen, inzage to nemon in do Kerkelijke
Registers, Kassahoek en andero booken dci

4
gcnieonte in wier midclen do Ring vcrga—
deit, aismedo oni navraag to doen naar hare
linancieele adniii,istratio en van dit een en
ander rapport aan den Ring vdór to leggen.
Eerste Preclikan4 van Graaff-1?einet.
7. Do HE. Synodo stelle hot tijdperk,
waarover do vragen in Art. 73 worcien gd
daan, vast, als van 1 October tot 30 Septem
ber.
1?ing van Beaufort.
8. in Art. 73 (23) wordo de tweede vraag
veranderd als volgt:
“Hooveel is in hot
laatsto jaar in owe gemeonto voor do Zen
ding-zaak in hot algemeen bijeongebracht?”
Ring van Graaff-Reinet.
9. Dc H.E. Synode geve eon duidelijk
antwoord op do vraag:
Of ook in andore

B.

govallen, dan die wolke ill Artt. 205 cii 361
sqq. worden vermeld, do band tusschon eon
ieoraar on zijne gemoonto door den Ring
waaronder zij sorteoron kan worden losgo
inaakt?
En indien ‘t antwoord bovestigond is, dan
wordo in Art. 384 tor verduidelijking na e
ngovuld : “N.B.
Het wordt verstaan
dat
do Ring bij toepassing van c, ci, f, e, don
band tusschen den gesehorston predikant en
zijno gomeonte kan losmaken, en alzoo do
gomoonto kan vacant verklaren, na toostem
ming daarto~ van do Synode, of in hot jaar
waarin zij niot vorgadort, van do Synodalo
Commissie to hebben erlangd.”

Predikant van Uitenhage.

YERBAND MET ANDERE KERKEN.

Rapport van den Federalen Raad der Kerken.
Rapport van den Afgevaardigde uaar de Synode der Ned. Herv. of Geref. Kerk in Transvaal
(pag. 18).
Rapport van den Afgevaardigde der N. G. Kerk in de 0. R. Kolonie (pag. 19).
Rapport van den Afgevaardigde der N. G. Kerk in Natal (pag. 19).
10. Aanbevelingen van den Raad der Ker
ken (opgaaf hiorvan is reeds gedaan aan do
verschillendo Kerkoraden.
Zie ook Do
Kerkbode, Deel xxvi, No. 17, pagg. 191
en 195.)
11. Aanbeveling van de Commissie van den
Raad der Kerkon in sake Kerk-voroeniging.
(Do., do. Zie ook Do Kerlc.bode, Doel xxvi,
No. 18, pagg. 206 en 207.)
12. Hoe moot men handelon met betrek
king tot loden van do zoogonaamdo “Gor.
Kerk onder het Kruis “ in het toopassen
van Artt. 30: 2, 31: 3, en 47: 2 P
Predikant van Niekerkshoop.
13. Dc HE. Synode wendo middelen aan
ant do Horvorrnde en Gereformeerde Kerken
met do Ned. Geref. Kerk te veroenigen.

14. Do H.E. Synodo wijzigo Art. 207 als
volgt :—Een leoraar, die, naar hot buiton
land vortrokkon en aldaar voor eon tijdpcrk
van moor dan édn jaar als herder en leoraar
eoner gornoento werkzaam gowoest is, of aan
do cone of andere Tiniversiteit gestudeerci
heeft, sal tot don predikdienst niot wordon
toçgclaton dan na hot overloggen van bewijs
van good zodolijk gedrag on na hot houdon
van eon Colloquium Doctwni inot do Coin
missio tot hot Examinooron van Kandidaten
tot den Heiligon Dionst, ton eindo zijne
voortdurende gohochthoid ann do leer der
Kork to doon blijkon. Die eone gornoento
aldaar heoft bediond sal ook zijn Acte van
Dernissio mooton ovorleggon.

Preclikant van Sutherland.

W A. Sarir,
Ouderliiig von Dordrecht.

(Zie VIII B).

C. ALiIcaiEEN.
13. Do 11.11. Synode geve haar leedwezen
to kennen over bet feit, dat ii~ do Concept
Constitutie, opgotrokkon door do vortogon
woordigors dor verschillonde Koloniën in
Zuid-Afrika, waarin do grondsiagon golegd
zijn van de wetton en regeorings-vormen voor
cell Voreonigd Zuicl-Afrika, den naam van
Horn, Dien wij oorbiedigon als heerschappij
voorendo over al do volkoron dor aarde, stil
zwijgend wordt voorbij gogaan; on spreke hot
als hare ovortuiging tnt dat ‘t do plicht dor
overheid is ten alien tijdo, rnaar vooral bij
zulko gowichtigo keorpunton in do geschie—
donis des yolks, den naam Gods to orkonnon
en hare afhaiikelijkhoid van Heni uit to spro—
kon, Die liet lot dor volkeron regolt en

Wions hand op seer kenbaro wijzo in do go
schiodenis van ens oigon yolk zichtbaar is.
Kerkeraad van Steilenbosch,.
16. Opgaaf geschiede van wat do vorseluil
londe Ringen bij hunno jongst-gohouden go
wono vergadoringon aan reiskosten hebben
uitbotaald.
Predikant van 2’arkastad.
~7. Do Moderator beñoeme eeno Waak
zaarnhoids Commissie om door dirokte repro
sentatios bij hot Gouvornomont, of op andere
wijzo, to waken tegon do vorsproiding van
bookon, goschriften, enz., die nadeolig op
hot zedolijk loven van hot yolk zoudon kimnon workon.
7’wcede Predikant van Graaff—Reinet.
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(Hier kunnen ook worden behandeld Beschrij vingspunten 5~, 59 en 60, 61, 62, 64, 66.
(Zie VIII Wetsveryanclerinqen A. en B.)
II KERKERAAD EN GEMEENTE.
18. Beroep op dc Synode door den Kerke
mad van Barkly Oost van vie rtitspraak van
den Ring van Burgersdorp in zake verzoek
schrift van zekero petitionarissen die onder
de gemeente Elliot wensehen to sorteeren.
19. Dc HE. Synode benoomo bij eono
harer cerste samoukomston cone Comrnissje
om onderzook in te stellen in hoe verre hot.
stelsol van ‘t beroepen van predikanten ver
beterd kan worden. Doze Commissio rap
p°’~ nit to brengen staande do vergadering.
Eerstc Predikant van Graaff-Reinet.
20. Do H.E. Synode besluite dat Kerke
raadsleden, die zich in eene andere gemeente
ter woou vestigen, in Gocombinoerde Ver
gaderingen sterngerechtigd zullen zijn na
vertoon van een aanbevelingsbrief.
Kerkeraad van Cradock.
21. De H.E. Synodo benoeme cone Corn
missie, bestaande nit den H.E. Moderator
Synodi, do Hoogleeraron der Theol. Kwoek
school, den Voorzitter van den Ring waar
ondor do botrokkeno gomoonte of gomeenton
sorteert of sorteeron, en do Consulonton der
betrokkeno vacanto gemeento of gemeenten,
em de Kerkoradon van zoodanigo gemeente
of gorneonton met advies als andorszins te
dienon in sake do bearbeiding dier gemeen
ten en de aanvulling van langdurigo nadoc
lige vacaturen.
Predikant van Piquetbcrg.
22. Mag con loeraar kinderen tnt cello
andero gemeonte, die in zijno gomoonte op
school zijn, aannemen zonder verlof van den
leeraar of oudcrling van do gernoonte waar
zij thuis behooron?
.Predikant van Nickerkshoop.
23. Do H.E. Synode richto eon hordorlijk
sehrijven can al do gemeenten 0115cr Kerk,
ter wa arsch uwing tegen do vcrschillonde sek

ton in oiszo ciagen, bij name, dcgencn die do
michting van
wederdoop door indompo—
ling ‘‘ on de
tongeu-bcwoging ‘‘ toogcdaan
zijn.
W. A. SuIT,
Oudcrbn p ran Dordrccht.
24. In Art. 18 (4) womde iii do plaats van
cioch met die
erkomen,’’ go—
steld on die na de stichting cenor gerneente
tot haar overkomen.”
Predikant van Tarkastad.
25. Dc Ii.E. Synocle sidle eeno Conunis—
sic aan am do verschillcnde vormen in Art.
20 genoomd na to zien on te vorbetoren met
het oog op meerdere bcpaaldlioid, doolmatig
lieid en volledighoid.
Ring van Bcaufort.
26. Art. 43 wordo als volgt gewijzigd
Gecne jongclingen benoden de 17 en goeno
jongodochtors beneden do 16 jaron sullen tot
d it ondorzock wordon toegclaten.
Ring van Beau fort.
27. in Art. 198 worde ydór
kindoren
gepiaatst ‘‘ ongohuwd.”
Preclikant ran Tarkastad.

‘‘

28. Do HE. Synode vorklare Art. 16 (20)
nader, on wol zoo, dat hot duideiijk worde
of uitvoering mag worden gogevon aan be
sluiton waar or kennisgeving goschiod is,
dat om revisie or van sal wordon govraagd;
en, indion Rovisie eons geweigerd is, of or
em weer revisio vail hotzelfdo besluit ivan
worden gevraagd.

B.

PIENAAR,

Ouderling van Kaapstad.

III ZENDING.
Rapport van de Curatoren van do Opleidingsschool te Wellington (pag. 20).
Rapport van do Commissie voor liet Zendelings Exameu (pag. 21).
Rapport van de Commissie voor het Toelatings-Exarnen tot do Opleidingsschool voor
Rapport~
Rapport
Rapport
Rapport

Zendelingen (pag. 22).
de Curatoren van do Boeren Zending School to Worcester (pag. 22).
de Algemeene Zending Coinmissie (pag. 23).
het Bestuur van den Vrouwen Zending Bond (pag. 31).
do Commissie voor de Zending onder Isra~1 (pag. 32)
Eon schrijvon van don Secrotaris dci’
30. Tn Art. 235 (c) wordo, na hot woord

van
van
van
van

29.
Zendolingen Conforcntie, gchouden to Hoil
bron, O.R.K., in Fobruari, 1908, door zen
dclingon onsor ICork in do nor koloniën van
Zuici—Afrika in salvo
do vemaudoring van
wetgcving met hot oog op hot vorkoopen
van drank . aan naturellon in Transvaal,’’
gcricht aan de Synodalo Commissie, en door
haar vorwozon naar do Synode.

passeoren,’’
ingovocgd
Aismodo am
cigondonimon to vorkoopon, verruilen of O~
andoro wijze to aiienooren,’’
met macht,’’
ens.

De dig. Zending

Convmissie.

31. In Art. 236 (3) a, worcie do woordon
Do Cumatoroit van do Oploiding School,’’

6
geschrapt, en, an
Toezicht van,’’ inge—
voegd :
‘‘ Do Algemeene Zencling Commissie,
twee leclen waarvan steeds lid zullen zijn
van hot Bestuur van den Vrouwen Zending
Bond.’’

Dc .41g. Zending C’ommissie.
32. In Art. 236 (3) c, wordeii do woor
dcii, na
vast eigendom,’’ vervangen door
zullen geschieden op naam van de Zending
Sub - Commissie op welker gebied het te
transporteeren eigendom gelegen is.”

Dc dig. Zending Commissie.
33. Tot Art. 236 worde een vierde para
graaf toegevoegd, nam.
(4) Do iWannen
Zending Bond sal staan onder hot bestier
van de Algemeene Zending Commissie, ann
welke lnj jaarlijks rnpport sal doen ; en zal
ten opsichte van arbeiders en werkkringer
geen administratieve maclit hebben.”

Dc Aig. Zencling Coinrnissic.
31. Art. 229 less voortaan :
Be Binnen
landscho Zending sal in zich sluiten de ar—
beid aan die kleurlingen en naturellen, die
binnen ne perken cler Kerk wonen en van
hare geestelijke versorging afhankelijk sijn.”
Ret overige deel van hot oude Art. 229

worde onder rIo Tiencle Afdeeling der weL
gebracht (p. 138) en paragraaf iT van die
Afdeeling leze voertaan

“II .Arbeid onder verctchterde geloefs
genooten.—Aan de versclnllende Rings-Corn
inissien wordt opgedi agen oin te Zion i~aar
die leden der Kerk, die tot de klasse van
verachterdo geleofsgeneoten behooren, en die
zoewel buiten als binnen hot gehied van ge
vestigde gerneenten wonen, met het dod,”
ens.

Dc dig. Zending Commissie.
3.5. Be Synode bepale dat bet salaris van
den Algeineenen Zending Secretaris wordo
gevonden als volgt: ~ uit bet Nyasa Fends,
~ nit bet Buitl. Zending Fends en ~ uit
het Binni. Zending Fends; en dat die drie
Fondsen pro rata ook de contributiën tot
hot Predd. Pensioen Fends voor het anndeel
van den AIg. Zending Secretaris sullen stor
ton.

Dc dig. Zending Coinnsissie.
36. Be HE. Synode spreke hare sterke
afkeuring nit over den Mannen en den
Vrouwen Zeuding Bond.
Kerkcraacl van Barkiy Oost.

(Rieronder valt ook Beschrijvingspunt 63, Zie VIII B.)
IV. ONDERWIJS.
A. G0DSDIENSTIG.

Rapport van de Commissie voor het Bijbelkennis Exainen.
Rapport van de Zondagsschool Commissie (pag. 32).
Rapport van de Coinmissie voor Hulpbehoevende Jongelingen (pag. 33).
B. SECULAIR.

Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

van de Cominissie over Opvoeding (pag. 34).
van de Curatoren der Normaal School (pag. 36).
van het Bestuur der Doofs±omrnen en Blinden Inricliting (pag. 38).
van de Commissie benoemd orn den Predi~ ant van Bulawayo behulpzaarn te zijn in
(Acta
het opriehten van eeiie Kostschool en Industr. Inrichting te Bu]awayo.
Synocli XXI pagg. 52 en 68.)

37. Bc H.E. Syuode driuge aan bij de Re
gecring om de wet op hot onderwijs zooda
nig te wijsigen, dat hot lager onderwijs nicer
nuder Gocisdienstigen en Kerkelijken invloed
gesteld worde.

Ring van Queenstown.
38. Dear do Normaal School alzoo inge
rjclit is dat sij slechts in do behoefte voorsiet
van 2de kias onderwijsors te doen vormen,
zoo besluite do Synode dat minstens één
clerde van het Opvoedings Fends gebruikt
worde om jongelieden te endersteunen die
zich voor hooger onderwijs voorbereiden bij
zulke Colleges, als die van Stellenbosch, Wel
lington, Kaapstad, ens.

Ring von Beaufort.

39. Artt. 107—125 worden

of

veranderd Of

tnt bet Wotboek verwijderd.

Fredikant van 2’arkestcid.
40. Be 1-I.E. Synode stelle ter beschikking
eene jaarlijksche sem gelds ter verming van
onderwijsers veer Heogere Scholen.
Prediko,nt van Prins Albert.
41. Be H.E. Synode benoeme cen kleine
Commissie, die sorgen sal dat er deer ecu
leeraar ens ~r Kerk een eenveudig leorboekje
geselireven sal werden ever do Hervorming
en Leer der Kerk, voor gebruik in Zendags
scholen en Catechisatien.
B. PIENAAxn,
Ouderling van Kaapstad.
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V.—HET TI-IEOLOGISCE SEMINARIU1VL
Rapport van de Curatoren van liet Theol. Serninarium (pag. 40).
Rapport van de Commissie v. Exarninatoren v. Kasadd. tot den H. Dienst (pag. 42).
Rapport van de Cominissie voor het Adinissie-Extimen (pag. 42).
42. Art. 139 (a) lose aldus:
Ret Collegie
Curatoren behartigt do belangen van hot
Serninariurn : (a) Ret beroopt de Roogleer
aren, on doot sulks in oene vergadering
waarin do Hoogleeraron, do leden der Mode
ratuur, do Prirnarii loden van de Comnus
sic tot hot afnernen van hot Examen can
Kandidaten tot den Heiligen Dienst, en
tien andero loden door do Synode gekozen,
recht van zitting en stemmen sullen heb
ben.’’

Preclikant van Riebeek West.
43. lii Art. 139 (a) lose do laatsto sin
‘‘Do 1-looglooraron sullen steingorochtigd
son.’’
Predikarit van Bean/art West.
.44. Do HE. Synode gelaste de torugbota
ling sunder renten van golden nan behoof
tige Thoologische Studenten uitbotaald tnt

hot Ponds voor Hulpbohoevonde Jongolingen
soodra volgens do meoning van do Centrale
Commissie voor Hulpbohoevonde Jongoliugen
soodanige terugbotaling gosehioclen kan.
Kerkeraad van Piqnetberg.
45. Hot schorna voor hot Adrnissie Exarnen
tot het Theol. Serninariurn (Art. 150) worde
gowijsigd, soodat o.a. Psychologie (sielkun
do) er in bogropon worde.
Preclikant von Thins Albert.
46. Art. 154 worde zoo gowijzigd dat do
laatsto volsin lesen sal : “ Op hot eindo van
hot derde jaar kunnon sij sich bij do Pro
fessoren aandionon tot hot afleggen van eon
exarnen in die vakken dor Godgoleordheid,
in welke sij ondorwijs hebbon ontvangen, orn
als kandidaton in do Godgolo~rdhoid te wor
den erkend.
Curatoi-em von hot 2’heol. Scm inarinin.

(I-Tierbij kornen ook Beschrijvingspunten 65 en 67. (Zie VIII B.)
VI.—PONDSEN.
Rapport van den Zaakgelastigde der Kerk (pag. 43).
Rapport van de Commissie voor het Kerke-kantoor (pag. 65).
Rapport van de Commissie voor Hulpbehoevende Gerneenten .(pag. 66).
Rapporten van de Colleetanten voor het Ponds voor Hulpbeh. Gemeenten (Acta Synodi XXI
pagg. 59 en 68.)
A. ALGE~n~EN.
47. Orn do Synodale Kas to gernoet to ko
nien, bosluite do H.E. Synode:—
(a) De Synodale daggeldon to verrnindoren
tot seven shillings en sos pence (7s.
6d.) per c~ag;
(b) Do reisgelden uit to betalen togon ta
rief van do tweede kias per spoor;
(c) Na de Synodale Vergadoring van 1909
niet ~voer bij elkaar te kornen alvo
rens do Synodale Kas sonder bozwaar
do kosten van soodanige vergadering
sal kunnen dragon;
(d) Do Synodalo Vergadoring, zoo ver sulks
rnogelijk is, niet langer to laten duren
dan den door do wet vastgostoldon
tijd.
1?ing van Kaapstacl.

B.

48. Do HE. Synode wendo aiadorrnaal cone
poging aan orn hot “ Ponds your Hulpbohoo
vonde Gerneonten” to versterken, en doe
ondorsook of al do gorneonton cone “ van
huis tot huis “ collecte gehouden hebben
voor hot Fonds.
Preclikant van L’zclismith.
49. Do HE. Synode wijsige Vorm B urn to
voldoon aail de finaiicieele ciselien van dè
Ned. Geref. Kerk.

Kerkeraacl van Cradock.
50. Do R.E. Synode noerne de collocton,
waarop sij hot cog heoft in hot Korkolijk
Ondersoek (Art. 73, par. (22)), in volgordo.
Ring van Bean fort.

PENSI0EN PONDS.

51. Aansook van den Korkoraad dci’ Ned.
Ger. Gernoesite Sirnonstad, orn do gorneente
deol to laten hebben aan hot Predd. Pen
sioen Fonds, en ~vel in do Tilde KIas.

Kerkeroad van Sirnonstad.
52. Aansook van den Korkeraad dci Nod.
Geref. G-ernoonte Bulawayo, narnens do ge
meonte, orn deol to hobben aan hot Predd.
Pensioen Ponds in do IVde Klas met kwijt
schelciing von dc additioneele gelclsom.
Kerkeroaci von Bnlawa jo.

53. Aangesicn wijlen Ds. W. P. do VU
hors slochts vijf rnaandon leofdo na de door
do HE. Synodo bopaalde drio jaren ~‘oor
Predd. Pensioen Fonds, ZOO wordt do HE.
Synode verzocht dozen Kerkeraad toe to
laton slochts eon dccl van de additioneele
genoerndo sorn af to botalen.

Kerkeroad van C’arnarvon.
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VII.—CRRISTELTJKE WERKZAAMREDEN.
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

van
van
van
van
van
van

de Commissie voor
de Commissie voor
do Commissie voor
het Bestuur der Z.
de Commissie voor
de Commissie voor

de bearbeiding van leden langs den Spoorweg (pag. 67).
Speciale Evangelieprediking (pag. 70).
Tractaat Verspreidi.ng (pag. 71).
A. Bijbel Vereeniging (pag. 71).
Arbeids-Koloniën (pag. 72).
het Dorkas 1{uis (pag. 77).

54. Be H.E. Synode cirage hot aan dc
Commissie voor Arbeids Koloniën op om,
sonder uitstel, maatregelen te nemen tot de
stichting eener gemeento to Kakamas vol
gens do Wetten en Bepalingen onzer Kerk,
dock bepale ivat el gedaan moet worden orn
bij het beroepen van eenen leeraar eene ver
standige kouze te doen.

Dc Ooocmissic voor Arbeicls Koloniën.
55. De H.E. Synode zonclere cen man af
die al ziju tijd en aandacht zal wijden aan
het vraagsbuk der verarmden onder ons yolk.
Zoodanig persoon, die met noodwendig een
predikant behoeft te zijn, zal zijn work ver
richten in overleg met do Commissie veer
Arheids Kolonibn.

56. Be H.E. Synode late elken Kerkeraad
vrij in do verdoeling van de collecten voor
de Bijbelvorspreiding tusschen do Z.A. Bijbel
Vereeniging en hot Britsch en Buitenlandseh
B ijbel-Genootschap.

Ring van J3eau/ort.
57. Do HE. Synode geve ann iedero ge
nieento do vrijheid hare insameling voor do
Bijbel-verspreiding naar goedvinden to var
deelen tusschen do Z.A. Bijbel-Vereeniging
en hot Britsch en Buitenlanclsch Bijbel
(lenootsehap.

Ring van Swellenclarn.

Eerste Prethkant van Graaf/-Rein ct

VIIL—WETSVERANDERINGEN.
A. i3ir DEN ScIUBA SYNom INGEKOMEN.
58. Tn Art. 83 worde het meer duidelijk
bepaald dat alle Besclirijvingspunten voor
do aandacht van elken Kerkeraad sullen
kornen (alinea 1) in clien vorm waarin de
voorstellers meenen ze voor do Syiiocle to
leggen.
Preclikant van Riebee7~ West.

59. Art. 90 ivorde gewijzigd met hot oog
op nieuw gestichte Ringen.

Predikant van Tarkastad.

B. Bi~ DE PERsiANENTE CoMMISsIE VAN REvISIE INGEDIEND (Art. 84.)
60. Art. 384 (c) worde geroyeerd, en ill do
plaats or van do volgendo nieuwe sectie go
steld: “ Gehoele ontzetting en intrekking
van do Acte van Toelating tot hot predik
ambt en do bediening van do Bond-zegelen.”

Fredikan* van Kuilsrivier.
61. Bij Art. 389 worcie gevoegd: “Ecu
predikasit door don Ring geschorst zijnde,
sal gehouden zijn, onrniddellijk na de schor
sing alle Kerkelijke Booken en Docurnonten
den Korkeraad to overhandigen.”

Predikant van Kuilsrivier.
62. Art. 386 worde aldus gewijzigd : “ Een
Kerkclijke Ambtentar in zijn beroop door
cane Rings-vergadering gesehorst of afgezet,
en zich op do Synodo beroepende, sal in
iodor geval, en liangende het appèl, zijn
dionstwerk niet blij von waarnomon; on sal
binnon twee maanden (tenzij do Ring andors
oordeelt in geval van schorsing) do Kerke
lijke Gebouwen, horn ter woon gestold, out
iIiiiYiefl’’

Predikasut van Kuiisrivier.

63. Be HE. Synode wijzigo hot Toelatings
Examen tot do Oploidings School to Wel
lington zoo, dat ecu jongoling die hot hIde
Klas Onderwijzers Certifikaat bezit, of eon
exarnon daarmedo gelijkstaande met good
gevoig heeft afgelegd, in do genoomdo in
richting sal warden opgonomen, zullonde in
elk goval do kandidaat ook niooton ondor
zocht worden in do Algemeene en Gewijde
Geschiedenis.

Ring van Graaff-Reinet.
61. Bij Art. 384 (1) d, na “verlies van
traktement,” wordo gevoegd: “en emolu
menten,’’ in overoenstemming met Art. 39(1.

Ring van Graa//-Reinet.
65. Be HE. Synode i-erandare in Art. 180,
alinea 14, hot woord ‘‘ twee-en-twintig ‘‘ in
‘‘

vijf—en-twintig.’’

14. Zie pag. 4, en aldaar I .B.

Predikant van Sutherland.
66. In Art. 81 ivorde
anderd in ‘‘ kiezen.’’

‘‘

benaemesi

‘‘

ver—

Predikant van Riversdei.

67. Instede van do eerste paragraaf onder
Art. 71 onzor Kerkelijko Wetten en Bepa
Iii~gen worde hot volgende gesteld: — “ In
olke gomeente zal er jaarlijks voor dit doel
worcien gecollecteerd en zullen do gecollec
teerde gelden bij den Zaakgelastigde worden
verantwoord.
Er zal eene Oentrale Corn
missie zijn, door de Synode benoernd, bij wie
liet beheer van dit Fonds berusten zal. Zij
zal alleen ann jongolingen, die het Admissie

Examen hebbeii afgelegd en werkelijk be
lioeftig zljn, en met inachtneining van aan—
bevelingen door do Commissie voor Hulpbe
hoevendo Jongelingen in de verschillendo
Ringeri ge’laan, huip mogen ver]eet,en eli liet
recht hebben bet ~‘oorgeschotene geld of
eenig gedeelte or van terug to eischen zon
der renten.

Dc Centrale Conz missie roor Hulpbehoe vende
Jongelingen.

A

11
BIJLAGE 1.

VERSLAG
van den Actuarius Synodi, 1909.
1. Hot Kerkelijk Wetboek, niet de verati
deringen daarin i~angebracIit door do Sy
node van 1906, werd zoo spoedig mogelijk
herdrukt en be~schikbaar gesteld; ook word,
volgens belofte, bet Kerkelijk Exameii
Boekje, met behuip van ‘t Kerke-kantoor,
uitgegeven.
2. 01) den l4deii December, 1906, werden
gelegitimeerd do volgonde kandidaten tot
den Reiligen Dienst :—
1. David Petrus Cillie, BA., B.D.
2. Laurens Matthys Kriel, B.A., B.D.
3. Willem Johannes Naude, BA., B.1).
4. Cornelis Rademeyer Ferreira
5. Michiel Johannes do Kook, BA.
6. Gerrit Lodewyk van Heerde
7. George Murray Pellissier, B.A.
8. Henry Lindo Webb
9. Johannes Petrus van der Walt
10. Pieter Reredos Hillebrand
van
Huyssteen
11. Murray Jooste, B.A.
3. op den 2Osten December, 1907, werden
gelegitimeerd do kandidaten tot den Heili
gen Dienst : —
1. Hendrik Andries Hanekom.
2. Charles Frederick Mynhardt.
3. Jan Charles le Roux.
4. Michiel Willern Odendaul.
5. Schalk Willem van Wyk.
6. Jacobus Arnoldus Retief du Toit.
7. Barend Hermanus Swart.
8. Daniel Lategan, M.A., BD.
4. Op den llden December, 1908, werden
gelegitimeerd : —
1. Henry William Murray, B.A.
2. Roelof Johannes Büchner Feenstra.
3. Charl Wynand Retief.
4. Jacobus Arnoldus Retief, B.A., B.D.
5. David Johanues Malan, B.D.
6. Phulippus Albertus Myburgh Brink.

7. (leorg ~Vilhelm Stegmanu Hofmeyr,
B.A.
8. I’vlartlunus Petrus Loubser.
9. Jan Hendrik Malan.
5. [n 1906 werden Acten van l3cvostiging
afgegeven nail:
Ds. Pieter do Wail
David Johannes cle Villiers.
June Johannes ~Vcssels.
Genrit Johannes du Piessis, BA.,
B.D.
Daniel Gerhard Malau, MA., B.D.
In 1907 aan:
Ds. Gerrit Lodewyk van Hoerde.
Laurens Matthys Kriel, B.A., B.D.
David Petnus Cillie, B.A., B.D.
Henry Lindo Webb.
,,
Cornelis Rademeyer Ferreira.
.,
i’Jichiel Johanues do Kock, B.A.
Murray Jooste, BA.
In 1908 aan:
Ds. Pieter Herodes 1-lillebrand van
Huyssteen.
,,
Daniel Lategan, M.A., B.D.
Hendnik Andnies Ranekorn.
Sebalk Willem van Wyk.
.,
Jacobus Albertus Retief du Toit.
In 1909 nan
Ds. Georg Wilhelm Stegmann Hofmoyr,
B.A.
Jacobus Arnoldus Retief, BA., B.D.
Jan Hendrik Malan.
,,
David Johannes Malan, ED.
,,
Cliarl Wynand Retief.
6. Correspondentie en aaiiteekeningcn tij
dens do Synode ter tafel to leggen.

J. P.

VAN HEERDEN

Actuarius Synodi.
Kaapstad,
September, 1909.

B
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BIJLAGE 2.

RAPPORT
van den Scriba Synodi aan de H. F. Synode, 1909.
Do ondergeteekende heeft do ocr mits do
ingevolgo Art. 101 (c), can do H.E.
Synodale Vergadering versiag to doen van
zijiie verriclitingen ala Scriba Synodi sedert
do zitting van do laatste Synode.
1• Do cxpeditiën uit do Aeta der laatste
Synode voortvloeiende werden door hem ge
daan.
Do antwoorden daarop ontvangen
zullen bij tie vergadering ter tafel warden
gelegd.
2. Ret besluit dee Synode in zake hot
volgens Gods Woord en Wet verboden
]iuweii~k tussehen oen jonknan en de we—
duwo van zijn overleden oom, is door hem
voor de aandacht der Regeering gebraeht.
3. Ret autwoord ontvangen op den ge
lukwensch, door tie Synocie aan Z. M. den
Koning op zijn verjaardag gezonden, heeft
lnj tot algenicen naricht in Do Iierkbodo
(Dccl xxiii, No. 50) bekend gosteld.
1. Van tie Scriha’s van tie Rings-Commis—
siOn dci betrokken Ringen hoeft hij bericlit
ontvangen vail do stichting van nieuwe go—
inccittem dee Kerk.
Kennisgeving hiervan,
zoowel ala van do gemaakte gronaseheidin
gen en hot persoiieel dci eerste Kerkera
den heeft hij ciadelijk in Dc lc.erkbo(le doen
zen,

i,laatsell.

TJit do berichten aizoo ontvangen blijkt
dat or sedert de lactate Synodale Vergade
ring nor nieuwe gemeentdn onzer Kerk ge
sticht zijn, t.w.
C’othcart, in den Ring van Que~nstown, op
26 October, 1907.
l’ort Elizabeth, iii den Ring vail Graaff-Rei
net, op 20 November, 1907.
.Joubcrtvillc, in den Ring van George, op 30
Noveniber, 1907.

Dibfn, in clen Ring vali Do Toitapan, op 15
Mei, 1909.
5. Ecn sehrijven gedateerd 31 Aug., 1908
ontvangen van den Raad dee Evasigelische
Kcrken in Oost Loncien en omstreken, dccl
neming met onze Kerk betoonende in haar
verlies door den ciood van wijien Ds. J. H.
Hofmeyr, heeft hij in Do Kerkbodc (Deel
xxv, No. 39) gepubliceerd.
6. Op zijn sehrijven can den Eerw. Ker
keraad dci N. G. Gemeente Kaapstad, ver
lof vragende om andermaal do opening van
do ~ynodaie Vergadering in do Groote Kerk
to doe~i plaats hebben, liceft hij eon gun
stig antwoord van genoemden Kerkeraad
ont•vaiigcn.
7. Ingevolge Art. 82 (b) heoft hij call do
rospectieve Icerkoradon vale de gemeenten
der Ned. Ocref. Kerk in Zuid-Afrika ken
nis gegeven dat do 1’ivee—en—Twiztigste .41—
go meene Kerkvergadering van genoemde
Kerk (DV.) gehouden zal worden to Kaap
stad, op Donderdag, den l4den October o.k.,
en volgende dagen.
8. Ook heeft hij bet houden van eon alge
incenen bddag, met bet oog op do can—
staande Synodale Vergadering (Art. 82, 3),
aangekondigd, en voorts, overeeiikomstig
Art. 83 (a) op 26 Augustus 11. can clken
Kerkeraad doon toekomen eon opgaaf van
aPe Rapporten cii Beschrijvingspunten.
Doze Versiagen, alsook aPe Besclirij
vingspunton en stukkcn hem toeg?zonclcn
voor tie Synode, zullen tier Synodale \T01...
gadering warden voorgelegd.
I. F’. A. nx \TII.LIERS,
Scriba Synodi.
~\roi.ccstcr,
7 September, 1909.

BIJLAGE 3.

RAPPORT
van den Scriba der Algemeene Synodale Commissie aan de H. E.
Synode der Ned. Geref. Kerk in Zuid-Afrika, voor Hare Ver
gadering in October, 1909.
Do ondergetcekende lieeft tie ocr nan tie
Hooglcerw’. Synocie vóór te leggon tie zaken
die sedert do laatste Synodale Vergadcring
tiooi’ do Synodale Comniissic ovcrwogen zi,J1I
geworden bij wijze vail rondschr~jvcn, cli—
cob d~e welke oooi haar behandeld zpn hi,j
gelegenheid v11 ii hare vergaderiug gohonden
01) 14 en 15 Mci, 1908:—
1. Aaiizoek van dcii Kerkeraad dee N.
(1. (1cmcento An inoq unlu nd em dispensatie

van Art. 18. 17, ton cinde do herkiezing
van eon Br. Onderling na vier—jarigen
tlieiist to wettigen. Do gevraagde dispen—
satie wordt verloend.

2. Ecu dergelijk aanzoek van den Kerke—
rand tier N. Ci. Gemeente Klein Boetsap.
Ook hicrop wordt toestemmeud geantwoord.
3. .Aanzeek van den Kerkeraad tier Ned.
Mciv. of Geref. Gemeente ,Standcrton.
Transvaai. em
dod to hebben aan hot

~1 3
Predcl. Pensioen F’onvis ouzer Kerk. Toe
gestean. Be classificatie, ens., to zijn ye1gells Synodaal hesluit (Aeta Synovli XIX,
peg. 69, en XX, pag. 72).
4. Be vacaturon in (iomtnissiën onbstaan
doer de benooming van den WelEerw. beer
Ps. A. Moorrees tot Hoogleeraar, werd~n
aangevuld als volgt —
Coin in issie veer Set Kerkc-kantoor:
Be. F. X. Roeme.
Perinuienle (Jomi, issic ran Rcvisie
Ps. B. J. lo R. Marchand.
(Join n,issje Ad,njssie—Bvo,n en tot dv Th vol.
i’ireekselwol:
Us. P. G. J. Meiring.
Co ,nniissic Eva ,,,e a ran Ku 71 (lidute ii tot (len
ileiliqen Dienst:
Us. H. J. L. du Toit.
(‘0111 ,nissic roe.’ Opvoeding:
Be. B. J. Haarheff.
Coveter run he t TIi col. Se ,ni’n erie in
Ps. C. Rabie.
5. Aanzoek ~an den Kerkeraad tier N.
(1. Gemeente Xiel~erkshoop em toelating tot
het Previvi. Penstoen Fonds in vie IVde Kias.
Baar dezo do classificatie is door vie Syno
vie vastgestold (Acta Synodi XXI, pag. 63)
is or goon b~zwaar.
6. Aanzook van vie wecinwo wijien den
WelEerw. hoer J. L. du Preez em onder
~itenning nit bet Predd. Wed. Fonds, met
belofto em al hot achterstallige nan bet
fends verschuiciigd (zijnde haar overleden
echtgenoot geeli deelhebber geweest) nan to
zuiveren. Be Commissie meent dat ‘t bui—
ten hare bevoegdheid is het gevraagde toe
to staan.
7. Bispensatie van Art. 18. 17, gevraagvi
door den Kerkeraad vior N. C. Gemeente
Be Rust, voor do herkiesing van eon Br.
Ondirling an vier—jarigen ciienst, wordt ver—
ieend~
S. Op een viergelijk aanzoek door den
Kerkeraad van Oost London veer do her
kiezing van twee BB. Onderhngen, die bei
den reecis twee jaren en negen maanden
gedienvi liebben, wordt ook teestemmouci ge
antwoord.
9. Aanzoelv van den Korkeraad der N. G.
(~onieente illeisetter em viisponsatio van Art.
18. 17, ten eindo tot do bovostiging to kun
lIen overgaan van eon Br. Bialvon, die als
zeodanig reeds vier jaren aclitereon godiend
lieeft. Bosloten vie govraagde viisponsatie to
verleenen.
10. Eon breedvoerig sclirijvoii ontvangon
van Ps. Spoelstra in sake do Bouwstoffen
veer vie Gosehiedenis onzer Kerk. Besloten
bet stuk to mIen ovorstaan tot do eorstvol
gende vergadering dci Synodale Comnijesie.
(Zie Handd. 9 van de Verg. vier Mg. Syn.
Comm., gelionden 14 en 15 Mm, 1908, No.
6.)
11. Aanzoek van den Kerkeraad der N.
G. Gemeente (uthcort om vied to hobben
nan bet Predd. Pensioon Fends en in de
IVdo Kias Ic worden gopiaatst. Baar voi
geilS Art. 301 do classificatio door do bynode of do Synovialo Commissie in eon barer
vergaderigon moet worvien gomaakt, meet

dit aanzoek tot vie v’orstvolgenvie vergadering
overstaan.
12. Bispensatie van Art. 18. 17, vioer den
kerkoraavl vier N. (4. Gemoonto Bula vu Jo
gevraagvi, ten einvio do liorkiezing vail eon
Br. Bialvon, viie reeds yioi’ jaren achtereen
gediend heeft to wettigon, worvit verleend.
13. Eon soortgelijk aanzoelv van don Key
kerand vior N. C. Gomeento Ma/ekinq, em
von Br. Bialven, na vier—jarigen viienst, to
heriviesen.
Bispensatie, zeeals gevraagd,
wordt toegostaan.
14. Be vacaturo in vie Spoerweg Zenvling
(ommissie ontstaan vioer hot aftrecien. we—
gelis krankheivi, van Ps. C. A. Scholtz,
worvit aangevnlvi vioor vie benoeming van
Ps. C. V. Nd.
lii hare vergadering, gohonvien 14 en 15
Mei, 1908, werdon do velgeude zaken, Nos.
iS tot 35, behandeid
15. Aanzoelv van don Kerlvoraad der Ned.
Geref. Gomeente Cathcart, am dod to bob
ben aan ‘t Predikanten Pensioon Fonvis in
vie IVde Kias.
Besloten, daar tb gomeente vie aviclitio—
neelo geidsorn sal mooten betalen, bet nan
zoek toe to staan en do gemoonto in de I Vdo
Kias to plaatson.
16. Aañzook van don Kerkeraad dci’ Ned.
Herr.
of Geref.
Gomoento Heidelberg
Transraai, em doell~ebster to worden can bet
Predikanten Pensioen Fends easer Kerk,
volgens voorwaarvien vioor vie Synode gestold
(Aeta Synedi X[X, pag. 69 en XX, pag.
72).
Baar do Synode reeds in viion geest eon
bosinit genemon beeft, wordt do gevraagde
vergnnn~flg vOrlo?ndi.
17. Be Algomeono Synodale Cominissie ad
visoere vle,s Ring van Queenstown met be—
troivkiiig tot vio vortogonwoerdiging van viezen Ring op genoernde Ceinmissio.
Besloton, daar do wet goene veorziening
maa.kt veer zoodanigo aanvulling als bier
geeisebt, zoo blijve doze zaak overstaan tot
vie volgende Synode.
18. Do Synodalo Commissie nome in over
weging hot rapport van OOflO Commissie, be
noemd door den Ring van Boaufort, in sake
do stichting eenel’ gemeonto enser Kerk to
Kakamas. çZio “ Be Korkbode,” 11 Nov.,
1907, pag. 589.)
Na bet lezen van genoomdo rapport vel’
eenigt sick vie Vergaderiiig met hot govee
ion van vie Arbeivis Kolonie Commissie uit
gesprokon in do volgendo resolutie :—“ Peso
Cornmissio (Arboids Kolonie) is van oordeoi,
dat do stiehting ooner gomoente to Kaka
mas seer wonsebelijk is, dock moont dat
veer hot tegenwoerdigo de loden dor Kerk
aldaar waonaebtig bearboid meoten werden
zooals tbans geschiedt, totdat do Synede
door specialo wotgeving den Ring van Beanfort velmaelit geeft oin, naar den eiseh van
amstandigliedeii, cone gerneento aldaar lv’
st.iehfen.’’
19. Vorseek em do bonooming van twee
Secnndi-lodeo in do Commissie Evani inuto—
iOn von Kandidaten tot den Tleiliqen Dienst
in do pleats 4an Us. C. S. Malan, die ais
zoedanig bedankt heeft, on Ps. H. J. li
dn Toil, die tat Primarius bonoomd is, vol
ceo Seeimvlns in dv’ Commissie veer bet .4 il~
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missie ~io~arnen in do plants van Ps. P. 0.
J. Meiring, aio tot Primarius benoemd is.
Ann het verzoek wordt voidnan door do
benoerning van Ds. P. Wileocks in do plants
van Ps. 0. S. Malan, Ps. H. P. van der
Morwo in do palats van Ps. H. J. L. do
l’oit, en Ps. P. G. Malan in do plaats van
Ps. P. 0 J. Meiring.
Tot lid vasi do Zondugsschool Commissie,
in plants van Ps. A. A. Woich, die bodankt
hoeft, bonoomt do Vergadoring Ps. P. K.
Albertijn.
20. Eon schrijvon van Ps. C. Spoolstra
bet versoek beholsendo, dat do Synodalo
Commissic horn in staat sal stollen do ver
dero deelen dor Bouwstoffon voor do Go
schiedenis der Kork af te werkon.
Na bet lezen van do stukkon in verband
niet dezo sank, en broedvoerigo diseussie,
neemt do Vorgadoring bet volgendo be
sluit:—” Peso Commissie (Algemeeno Syno
dale) spreko hare waarcleering nit van hot
work door Ps. Spoelstra in vorband met do
liouwstoffen voor do Goschiedenis onzer Kerk
gedann, en gevo verder te kennen dat do
Synodale Commissie niet bij rnaehto is nan
zijn versoek to voldoen, on dat do klacht
in zijn schrijvon togon do Commissie, door
do Synodo bonoomd, bij ondersook gebleken
is van allen grond ontbloot to zijn.”
21. Eon schrijven van do hoeron Pusseau
& Co., in sake do betaling van do druk
kors kosten van do bookdeolon “Bouwstof
ten veer do Gescliiedenis onser Kerk.’’
Besloten, ann don Zaakgolastigdo opdracht
to goven em, on b~hoorlijk oiiderzook, hot
govraagdo bedrag to botalen, de beckon be
hoorlijk to advertoeren on op de bosto wijzo
van do hand to zetten togen Li sterling pci’
twee deelen.
22. Een schrijvon van Ps. P. du P. Steyn
van Salisbury, Rhodesia, in sake “do be
hoef to nan moer arbeidors in Rhodesia.”
Ret besluit dor Vergadering is: “Hot
schrijven van Ps. Steyn, in zako moor hulp
vooi~ Rhodesia, ~vordo vorwosen naar do
Commissie voor Hulpbehoevende Gemeonten,
met do aanboveling dat de hnlp van do Zus
ter-Kerkon in Transvanl en Oranjo wordo
iligeroepen, en dat ])s. Stoyn, of eon andor
le~raar met den toestand aldaar bokond,
worde govrangd, door persoonlijke besooken,
do zaak veer de nandaclit der Kerk to bren
gen, ton einde fondsen bijoon to zamelon
om, in overlog met den Ring van Pu Toits
pan, het werk aldaar voort to zotton en
nit to breidon.”
23. Do Algemeeno Synodale Commissie ad
viseero do Rings-Commissie van den Ring
van Du Toitspan, in sake do bearbeidiiig
van ledon onzer Kerk ann de Vaal Rivior
Delverijon.
Ret bosluit waartoo do Vorgadering komt
is: “Do Synodalo Commissie adviseero go
neemde Rings-Commissie sich met dose sank
nnar don Ring van Du Toitspan te wen—
den.”
24. Do Algomeeno Synodale Commissio
verand ~i.o don naam van do Nod. Geref.
(lorneento Joubortsburg in Jouhertville.
Pit vorzoek wordt dadolijk toogostann.
25. Aansook van eon contribuant, die
jaren lang tot hot Prediknnton Woduwen

Fonds gecontribuoord heeft, em toekonning
van £25 nit dat Fonds.
Ret antwoord van do Vergadoring is:
Pat dose Commissie nan zijo versoek niet
kau voldoon.’’
26. Eon schrijvon
(a) Van Ps. A. A. Woich, sijno bedan
king als collectant voor het Hnlpboh. Geme ~ntcn Fonds indionondo;
(b) Van den Scriba van den Ring van
Colosborg, vragonde dat eon collectant voor
gonoomclo Foods sal worden aangesteld in
do plaats van Ps. P. A. Winter, die, wegone krankheid, vorhioderd is bet work to
doon;
(c) Van den Korkoraad van do Nod. Gorof.
Gemoento Piquetborg, vragonde dat or moor
collectanton in don Ring van Clanwilliarn
voor dit Fonds sullen zijn.
Voor don Ring van Graaff-Roinot wordt,
in plants van Ps. Weich, bonoemd Ps. C.
H. Radloff.
In don Ring van Colosborg sal Ps. P. J.
A. do Villiors ale collectant optrodon.
Ann don colleetant in don Ring van Clan
william wordt hot rocht vorloend huip—col—
Lctanten nan to stollon.
27. Ecu schrijvon van den Scriba dor Nod.
Horv. of Gerof. Kork in Transvaal, hot ver
sook boholzendo, dat rnaatregelon wordon
getroffon waardoor do 400ste vorj aardag
van Calvyn, in hot jaar 1909, op waardige
wijze goviord sal kunnen wordon door al do
gemeenton onsor Kerk in Zuid-Afrika.
Do Vorgadoring komt tot hot volgendo
besluit :—“ Pose Commissio acht hot zoer
wonscholijk, dat do 400ste verjaardag van
den Horvormor Calvyn sal worden hordacht
door do 0-oreformoerdo Kerkon in Zuid
Afrika, on goeft nan do hand: (1) Pat eeoc
kloine Conimissio sal worden bonoemd em to
ovorwogen op welko wijzo dit hot best go
schiodon kan. (2) Peso Commissio sal zoo
spoodig mogtlijk haar voordracht aan do
Moderatuur der rospoctiovo Zustor-Kerken
voorieggen, die hare beschouwingon dan nan
don Fodoralon Rand, op sijno oorstkomendo
vergadering, tor bokrachtiging voordragon
sal.
Do loden van do Moderatuur met don
Voorzittor van den Foderalon Rand worden
tot oene Commissic bonooind.
28. Eon schrijven van don Rings Scriba
van don Ring van Clanwilliam, namons don
Ring, in sake hot verloonon van dispensa
tie, door do Synodalo Commissie, tor her
kiozing van den Br. I. J. M. v. Niokerk ale
oudorling van do Ned. Gerof. Gemeonte
Narnaqualaiid.
Hot antwoord van do Vergadoring is : —
Doze Commissie is van oordeol dat hot
schrijvon van don Ring van Clanwilliam in
sake dispensatio verleond ann don Korko
rand van Namaqnñiand ter herkiesing van
don Br. I. J. M. van Niokork, buiten do
ordo is, on wol, omdat do Synodale Cons
inissio nan do Synodo alloen, volgons Art.
95 (f) vorantwoording vorschuldigd is van
bare workzaamhodon; en voorts omdat do
Ring van Clanwilliam hot volsto rocht heeft
oudorlingon binnen zijn rossort, dio naar zijn
oordoel onbevoegd sijn, volgens wet to be
handelen.”
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29. Eon sehrijven van den Secretaris der
Zendelingon Conferentie, gehonden to Heil
bron, O.R.K., in Februari 11., door zende
lingen Onzer Kork in do vier Koloniën van
Zuid-Afrika, in zako do verandering van
wetgeving met hot oog op bet verkoopen
van drank ann Naturollon in Transvaal.
Besloton hot stuk to laten overstaan tot
do volgendo Synode, aungezien deze Verga
(bring niet genoegzamo feiten vóór zicli
heeft.
30. Naar aanleiding van het besluit dor
Synode in zake eene collecto voor bet Fonds
voor Hulpbehoevende (4emeenten, wordt het
volgendo voorstel aangenomen: “Dezo Vor
gadering beschouwt do Spociale Collecto
voor bet Hulpbehoevende Gomoenton Fonds
als zijudo voor een vast Fonds, en drago ‘t
can den Zaakgelastigdo op om, door mid
(id van “ Do Kerkbode,” namens doze Ver
gadoring, do gernoonten, die nog niot bij
gedragen hebben or op te wijzen hoe nood
zakelijk ‘t is dadolijk aan hot besluit der
Synodo to voldoen.”
31. Do Staat van hot Synodalo Fonds on
zcr Kerk komt vóór do Vergadering, en
hot volgende besluit wordt genomen:
Dc
Synodale Commissio doe .een beroop op al
do Kerkeradon van onze Kerk orn do leora
ron en afgovaardigden naar do aanstaande
Synode van bijdragen to voorzion om hunno
rois- en verblijfkoston geheel of gecioeltelijk
to dekken.’’
32. Eon schrijvon van hot Bestuur van
hot “ Inter-State Nativo College “ to Lovedale.
Besloten, het stuk to verwijzon n~ar do
Algenieene Zendiiig Commissie onzor Kork.
33. “ Do onthoiliging van den Sabbat iii
onze dagon” komt tor sprake, on do Vor
gadering noemt hot volgondo bosluit: “Do
Synodalo Commissie brengo voor do aan
daclit dor Regeoring do trourigo onthoiliging
van don ‘Dag dos Heoron,’ die al meor on
meer toenoemt, en vaardige daartoe do Mo
doratuur en oonigo andoro ledon der Corn
missie af orn in dozo handolend op to tre
den.”
Di. A. I. Stoytlor on W. A. Joubort, en
do Oudorlingon T. J. Louw on J. H. Pentz
worden als loden der Commissie bij do Mo
thratuur govoogd.
34. Do Ned. Goref. Gernoonto Indwo
wordt toegelaten deolhebstor to worden nan
bet Prodikanten Ponsioen Fonda in do IVde
KIas, mits zij aan al do vereischten dor wot
voldoot.
35. Aan do Modoratnur wordt opgodra
gen do Commissie, onder Art. 85 vormold,
to benoomen.
36. Eon voorstol van Ds. Spoelstra, waar
door hij moont in staat to kunnen worden
gestold om met hot work “Bouwstoffen voor
do gosehiodenis onzer Kerk” voort to gaan.
Dc Commissie vindt hot onmogelijk aan hot
verzoek to kunnen voldoon.
37. Aanzoek oni dispensatie van Art. 18.
17, door den Korkeraad van do N. G. Ge
meonto Inclwe, tor herkiozing van eon Br.
Oudorling voor nog twee jaren, nadat do
Br. reeds drio jaron ala zoodanig godiond

hooft. Dispensatio, zooals govraagd, wordt
verleend.
38. Op eon dorgelijk aanzoek, en ~vei van
den Korkoraad dor N. G. Gonseento Kalk
baai, wordt ook eon gunstig antwoord go
gevon.
39. Disponsatio van Art. 18. 17, door den
Kork?raad der N. C. Gomeonto Buiawoyo
gevraagd tor horkiezing van twee BB.
Oudorlingen, die boiden reeds vior jaron
achtoroen heblion godiend. Dit wordt too
gostaan.
40. Disponsatio van Art. 18. 17, door den
Korkeraad der N. G. Gemoonto Mafeking
gevraagd, ten einde do herkiezing van eon
Br. Diaken, na vier-jarigen dionst to wot
tigen.
Do Commissie vorloent dispousatie.
41. Do vacaturon in Commissiën ontstaan
door hot betreurd afsterven van Di. J. H.
Hofmeyr en P. A. Winter, on hot aftredeii
van Ds. C. A. Scholtz, wordon ala volgt aan
govulci
Curator van hot Theol. Seminariuin:
Ds. J. C. J. Krige.
C’oniinissie van Bevisie:
Ds. W. A. Alheit.
Corn missie Exam, van Kandidaton tot den
ileiligen Dienst:
Prim., Ds. D. F. Malan.
Sec., Ds. B. J. Haarhoff.
42. Op eon schrijven van den Scriba van
den Ring van Du Toitspan, en naar aau
biding van besluiton op andoro Rings
vorgadoringon genomou, in zake hot al of
niet vorgaderen van do Synode in bet jaar
1909, hoeft zij geantwoord dat zij van oor
dccl is dat, zooals reeds op hare vergacle
ring van 15 Mci, 1908, to kennon gegeve.n,
do vorgadering der Synodo gohouden moot
worden voigens besluit der jongste Synode.
43. Aanzook van den Korkeraad der N.
C. Ceineonte TJpington, om disponsatie van
Art. 18. 17, voor do liorkiozing van cen Br.
die reeds vier achtoreenvolgonde jaron ala
oudorling gediend heoft. Do govraagdo dis
pensatio wordt verle~nd.
44. Dispensatie van Art. 18. 17, go
vraagd door den Kerkeraad der N. C. Ge
nioento Nieuwoudtv~lle ter herkieziug van
eon Br. Oudorling, die reeds vier jaron acli
toreen godiend hooft, wordt vorleend.
45. Aanzook out dispensatio van Art. 18.
17, door den Kerkeraad der N. G. Gemeente
Kalkbaai, ter wottiging van do herkiezing
van eon Br. Ouderhng na vior-jarigen dionst.
Dit wordt toogestaan.
46. Nog hoeft do Commissie vóór zich gohad eon schrijven van den Scriba Synodi
der N. C. Kork in do 0. R. Kolonie, con
besluit van do jongsto Synode dor genoomde
K,rk boheizondo.
Daar al do loden dor
Cornmissio nog niot de gobogeuheid hadden
ecu gevoolen over do zaak iii hot schrijven
vermeld nit to sproken, blijft bet stuk over
staaii voor do Synodabo Vorgadoring.
I. F. A. nz Viacians,
Scriba der Synodalo Commissie.
Worcester,

9 September, 1909.

BIJLAGE 4.

RAPPORT
van de Handelingen der Mocieratuur, aan de H~ E. Synode, 1909.

Do ondergetookende lieeft dc ocr mits
dozen aan do H.E. Synode vddr to leggen
wat sedert do laatste Synodalo Vergaderiug
door do Mocieiatuur onzer Kork is gedaan.
1. Op den lston Februari, 1907, ontving
zij eon schrijven van den Br. Ouderling S.
A. Rossouw, nit D.Z.W. Afrika, vragende
em eon leeraar ter bearbeiding van do go
meente aldaar. Eenige dagen daarna, op
den Sston Februari, 1907, ontving zij eon
schrijvon, narnens don Korkoraad van Ci
beon, onderteakend door W. on C. van dci
Morwe en A. F. Gous, in zake do belio~fte
can goestelijke boarbeiding van onze men
schon aldaar. Boide doze stukkon word door
haar in handen van do Cornmissio voor Huip
bohoevende Gemoenton gesteld.
2. Op 15 April, 1907, hoeft zij aan Ds. C.
Spoolstra, op Z . Eerws. vriendolijk verzoek,
toogezonden eon stuk verkiarendo
(1) Dat hij op den 25sten Mci, 1904, liet
Colloquium Doetuni ouzer Kork beef t ge
daan.
(2) Dat hij gedurendo zijn verblijf aihier
(a) to Wijnberg, tijdens do vacaturo, do
clionsten lioeft weargonomen; (6) to Kaap
stad, bij afwozigheid van don eorsten loeraar,
diens dienstwerk heeft verricht; on (r) zich
voorts heeft bezig gehoudon met het naspo
ron en publiceeren dor Bouwstoffon voor do
Goschiedenis clor Nod. Gorof. Kerk van Zuid
Afrika.
3. Op een schrijven door den Secretaris
van
The Witwatersrand Church Council,’’
ouzo Kerk verzoekende deal to nemen can
bet houden vail spociale samenkomston door
al do Protestantscho Korken in ens land,
van Homolvaart tot Pinksteren, heoft zij go
antwoord, dat ‘t eon aloudo gowoonte in do
gonleenten dor N. C. Kerk is, om geduronde
de genoomde dagen specialo sarnonkornston
tot gebod oni do kracht dos Hoiligen Goestes
to hebben.
4. Gevraagd em eon petitie tor horroeping
van
Do Wet op Aanstekolijko Ziokten “
voor hot Parloment to loggen, heoft zij in
de rnaand Augustus, 1907, zoodanige potitio
bij hot Parloment ingediond.
5. Op 31 October, 1907, had zij eono vor
gadering met do loden vail do Commissie
voor Hulpbeh. Cemeenten in zake ecu ver
zoek em meerdere hulp, ontvangon vail Ds.
Jacobs van Argontinib.
6. Op een schrijvon, 8 Febr., 1908, van
Ps. W. S. F. Rbrich van Narnaqualand, be
helzonde bezwaren tegon do handolwijze van
de Rings-Commissie van den Ring van Clanwilliam, in zako zokoro klachton on geruch
ten tegen horn, heeft zij geantwoord, dat als
hij meant dat do Rings—Commissie hem geen
recht heeft laten wodervaren, hij zich op
den Ring beroepen kan, en dat hij naar do

Synode of Synodalo Commissie ken appellee—
ron, slechts nadat do Ring uitspraak heelt
gedaan.
7. Van moor dan edna zijde daartoe eon
v orsoek ontvangen liebbendo, heeft zij, met
hat oog op do groote droogte en den alge
meen drukkonden toostancl in one land,
aangekondigd, dat Zandag, 5 April, 1908,
tot een Dag van i~erootmoediging em Gebed
zen worden afgezonderd.
S. Op 2 Mci, 1908, ontving zij een schrij
yen van Ds. J. P. Joosto, zijn verlarigen
te konnen gevonde am zijne bodanking als
lidinaat en leeraar dci Nod. Goref. Kerk
in Zuid-Afrika, vroeger ingediend, to mogen
terugtrekken. Hierop heeft zij geantwoord
dat, volgous Artt. 180, 181 on 206 onzer
Kerk. Wetten en Bopalingen, zoodanig aan
zoek door horn voor de Cornmissio tot bet
Examinocren van Kandidaten tot den Heili
gen Dienst moot werden gelogd.
9. Daar eon schrijven van don Secretaris
der Deputaten van do Geref. Kerken in
Noderlaiid, met het verzoek om onze Kerk
door ecu of nicer afgevaardigden to doen vor
tegonwoordigen op de Synode, die op 26
Augustus cii volgende dagen to Amsterdam
zen gehouden wordon, haar oorst in do eor
ste week van Augustus bereikte, bloof ‘t b~j
can brooderlijk schrijven, waarin zij do ge—
noernde Synode Gods rijkstcn zegen on do
leiding ‘S Heiligen Geestes toowensohto.
10. In do macnd September, 1908, heeft
zij, met bet oog op de Nationale Conventie,
die stond gelioudon te wordon in Natal, de
gemeenten ouzer Kerk opgereopon orn op
don eorsten en twooden Zondag in October
Gods zegen op do Conventie en al hare ver
riclitingen af to smeokon.
11. Op ecu aanzoek om eon biddag te be
palon “met het oog op do droogte die in
ecu zeker dccl van ons land lieerscht,” be
sloot zij to antwoorden dat men hover door
don Ring, waar do nood zoo hoog is, eon
biddag voor die strokon moot laten bepalen.
12. Govraagd of or niet eon Algemeene
Dankdag bepaald zal worden veer den regen
overal in ens land govallon, was zij van oor
dccl dat de goschikto tijd daartoe zijn zen
op don Dank- eli Bededag in Art. 19. 12
voorgoschrovcn. Derhalve heoft zij do go
meenten onzer Kerk opgereepon, op Zondag,
den 2den Moi, 1909, den Hoer eotmoodig
hijk to danken veer do hoerlijke uitkernst
door den gezcgenden regon gosehonken.
13. Op don isten Mci, 1909, hoeft zij, per
kabeigram, aan Hare Majestoit do Koningin
van Holland, on Zijne Keninkhijke Heoghoid,
cane gelukwensching gezonden met de ge—
hoorte van eon Prinsesjo.
14. Met lint oog op den Vierhendordsteu
Vorj aardag van den Hervormer Cal vijn,
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lieeft sij gevraagcl dat de aandacht van do
gemeenten onser Kerk, 01) Zondag, 11 Juli,
1909, bepaald zal worden bij het leven en
bet werk van Calvijn en deszelfs waardo
voor do Kerk cbs Heeren in bet algemeen,
en voor ooze Kerk iii bet bijzonder.
15. Op vcrzoek van de Opvoedings Corn
Inissie, ‘‘dat~ bet dccl van do gronden Zuici
Namies,’’ in Namaqualand, toegekcnd nan

do Nod. (icr. Kerk voor opvocdings-doeleio
don, 01) do Mocloratuur sal worden getrans
portcei’d, lieeft sq toestomniend goantwoord
1. F. A. DC Vianicus,
Scriba dci Moderato or.
Worcester,
17 September, 1909.

BIJLAGE 5.

VERSLAG
van de Comrnissje, aangesteld in zake de Constitutie cler Synode te
worden aangeboden aan de Synodale Vergadening, zitting hou
dende op 14 October, 1909, en voigende dag~n.

Do oiidergoteekonden, leden dor (iornniissie
door de Iaatstgehoudene Synode aangesteld
(sic Acta, pag. 34), om na overweging van
eon in een beschrijvingspunt voorgestelde
verandering in dc Constitutie der Synode,
on na raadpleging desaangaande met do
vorschullende Ringen, cle tegenwoordige Sy
node met advies en een beredeneerd plan
over do zaak in haar geheelen omvang to
dioncn, hebben de eer bet volgende de H.FL
Vergadering voor te leggen : —
1. In voidloening nan hare opdraeht heeft
de (2ominissie de wenschehjkheid in overwe
girig genomen om bet ge~ai afgevaardigde
ouclerlingen in evenredigheid met dat dor
leeraren te vermoercieren; doch sq is van
corded dat zulke wijziging iiiet nan te be
velen is.
2. Zij heeft ecu schema ter vormincle
ring van bet ledental der Synode opge
steld en ter overweging nan de ver
sehullende Rings-vergaderingen in October,
1908, voorgelegd, met de bijvoeging echter,
dat met ‘t vooruitzicht eener organische
vereeniging der Ned. Ger. Kerken in Zuid—
Afrika binnen eenige jaren, welke nood—
wondig ten gevoig sal hebben ccii radikale
verandering in do Constitutie dor Synode,
hot voor het tegenwoordige missehien met
wenschelijk is eene ingrijpende vorandering
in te voeren.’’
3. Daar de Commissio echter geoli denk
beeld had binnen hoe korten of hoe langen
tijd die organisclie vereeniging tot stand zou
lcomen on de toestand van het Synodale
Fonds eene vermindering in de Synodale
kosten clringend vereischt, heel t zij zich go—
roepen gee eht ecu ander voorstel ook nan
(10 14 iiigs-vergaderingen ter
overweging
cool’ te leggen, t.w.
Do Coustitutie dci
Synode blijve onveranderd, doeh do kosten
in verband met hare vergaderingen worden

vernnnderd en -wel cloordab de reisicosten on
do heift der verblijfkosten (gerekend tegen
7s. Gd. per dag) door de Synodale Kas wor
don gedekt, zullende de respectieve Kerko
radon bet restant cier verblijfkosten hunnor
vertegenwoordigers betalen.”
4. Met betrekking 4ot cieze voorstellen
l~ebben al de R ings-vergaderingen besluiten
gonomen, welke als volgt kunnen worden
samongevat
(a) Met uitzondoring van twee, sun al do
Ringen daarvoor dat de Coustitutie
der Synode onder ornstandigheden on
veranderd blijve,—sijnde die twe~
Ringen van oordeel, dat de Synode
verkleind inoet wordon, overeenkoni
st.ig hot voorgologde schema.
(h) Zes Ringen sijn ten gunste van cone
vermindering der daggelden tot 7s
Gd. per dag. en één tot 6s. per dag.
rf~vee zijn van oorcioel, dint zaken moo—
ten blijven, zooals zij zijn ; on vior
hebben goen opinie over die zaak uit—
gosproken.
(c) Twee Ringon meonon, dat reisgolden
tegon tweedo kiasse spoorweg tarief
dienon gerekend te worden.
(d) Enkol één Ring sprak sicli uit ten gull—
ste van den venk der Commissie, dat
cie onderseheidene Kerkoracben die
helft cier verblij fkosten hunner afge
vaardigdon zouden ciragen.
(r) De usoorderheid der Ringen was vaii
gevoolen, dat (be Synode mincber cbik—
wijis belioort te vergaderen.
5. Uit do besluiten der Rings—voi’gaderin—
gon is dos geblekon
(it) dab zij bijna cenparig do Ineennig dec
Coinniissie toegeciaan zijri, dat niet het
oog op de aanstaande Kerk-vereeni
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ging geene vorandering in do Consti
tutie der Synodo thans aangobracht
worde;
(6) dat cl_c meercierhoid cone verininderiiig
in do daggelden wensehelijk acht.
6. Hot advies, dat do Commissie dali ook
met eerbiecl der H.E. Vergadering in dezen
aanbiedt, is vervat in do twee voorgaando
praragrafen, t.w., or wordo geene verande
ring in do Constitutic der Synodo aange
bracht, en zoo langen tijd do Kork-vereeni
ging nog net tot stand gekomon is, worden

do claggelden van do afgevaardigden naar
do Synodo vermiuderd.
Met verschuldigdo hoogacliting,
Noemon zjcli do lodeir dor Commissio van do
H.Eerw. Vergadering do cl.w.
Dienaars en Breeders,
D. S. BorirA.
J. P. VAN HzznnaN.
I. F. A. on Viaaxnns.
D. J. an H. MANCirAND.
P. G. J. Mnxnxne,
Scriba.

BIJLAGE 6.

VERSLAG
van den Afgevaardigcle naar de Synode der Nederduitsche Hervorrnde
of Gereformeerde ICerk in de Transvaal (1909).
Om aan de opdracht Uwe.r HoogEorw. Ver
gadering to voldoen, bou ik op Maandag, 7
J uni, dozes jaars, afgereisd on mocht to
Pretoria bij dc piechtigo opening der Hoog
Eerw. Synodo, op Woensdag avond, tegon
woordig zijn. Den volgonclen dag leverde
ik miju goioofsbrief in en word rnij eerie core
plants in do vergadering aangewezen. Op
den Zondag word mij, merle omdat ik do
Moederkerk” der Kolonie vortegonwoor
digde, do gelegonheid gegeven om den hoof d
dienst in do Grooto Kerk waar to nomen,
waar hr vooral sprak over do rooping der
Kerk om bij ons yolk in dozen gowichtvollen
tijcl, Christus ais Hoer en Koning to verhof
f ~fl.
Op Dinsdag moeht ik de Synodale Verga
dering toesprelcen.
Do wijze waarop do
HoogEorw. Moderator mij voorsteldo en
waarop dit door do vergadering word ont
vaugon, getuigdo al dadelijk van do waardo
die do Kerk aidaar aan do belangstelling en
toegenegenheid onzor Synodo hecht.
hr vorteido de HoogEorw. Vergadering hoe
hot ons gaat. Hoe wij, ondor ‘s Hooren
guust. steeds in grootto en gotalien toene
men en stroven om to beantwoordon ann do
hoogo roeping, die do Heer onze Kork iii
dit land zoo duidelijk heeft gesteld. 1k go
waagdo van onze biijvende gehochtheid ann
de leer, die ook de Zusterkerken nog steeds
diorbaar is; van den ontwakonden zendin
ijvor in onzo gerneenton, on van rio vorming
onzer arbeiders voor den dionst des Woords.
1k decide ook hot eon on ander medo em
trent onze ervaringon on vooruitzichton op
hot gebiod van opvooding on onderwijs, en
do zorg voor onze verachterdo volksgenooten.
En, na gowezon to hebben op do noodzako
lijkheid van eon gomeenschappelijk optrodon
der Kerken in do gewichtigo vraagstukkon
ens laud en yolk betreffendo en waartoe
eerie nauworo voreeniging zou kunnen bij
dragon; en vooral op de steeds govoelde be
hoefte arm hot krachtig leven des Hoiligen

Geestes, waardoor alleeji do Kork tot diL
a]Ios in staat gesteld kan worden, botuigde
ik onzo biijvende b~1angste1hng in de Kork
der Transvaal en do warmo lief do die wij
haar steeds in Christus orison Heere toedra
gen, on waarvan ik do eer had in hare
Hoogo Vergadering do tolk to zijn.
Do Assessor sprak mij daarna toe, zeggen
do o.a., dat do Transvaalsclie Kerk do “Moo
derkerk,” zooals zij ons nog altoos noemde,
nooit zou vergeten, en bekoord was door do
gedachte ann spoedigo vereeniging met ons,
zijncle trouwens, ook onder do veranclerde
omstandighedeu, do boiclo Kerken in ziel en
sin éen gebleven. hhij gewaagt or van dat,
behalvo do éóuheid van taal, volksaard on
bolijdonis, odd o.a. hot Thoologisch Somina
rium en do arbeici 01) het Zendingveld ons
ann elkaar blijvon. binclen. Intusselion, zegb
hij, wordt ook de Transvanische Kerk ouder
en greeter en begon zichi reeds ver uit to
breiden. Hij vertrouwdo dat do Kerk aihier
op den ahouden weg sal bhjven voiharden.
Hartehijk song toen do vorgadering, op
staande, onze Kork toe: “ Dat ‘s Heeren
zogen op u daal!
1k mocht teen ook tegenwoordig zijn b~j
do bohandoling van do zaak der Kork-ver
eeniging en daar ann do uitingen der bree
ders ouderlingon o.a. bemerken hoe innig do
toegenogenheid is, die ook do gemeenten der
Transvaalscho Kork ons toedragon.
Doti velgenden Donderdag verhet ilr Pre
toria en mocht daarna nog twee Zondagcn
hiet Evangelic, ook in andero gemeenton, vol
kondigen, en overal, tot do eere Gods, be
merken met welken ernst on toogowijdheid
do Zustorkerk in do Transvaal bet work des
Heeren yoortzet.
Met verschuldigdo hoogachting,
IT HoogEerw. Dienstw. Dienanr en Breeder,

W. A

Jouarinr,
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BIJLAGE 7.

VERSLAG
van den Afgevaardigde naar de Vrijstaatsche Synode~
Aan den HoogEerw. Beer D. S. BoTlI~l,
Ageerenden Moderator Synodi.
IioogEeiLv. licer em 13roecler,
Gevoig gevendo nan do opdracht onzer
Synode (vide Acta XXI, p. 69) begaf ik
mij in de derde week van April ciezes jaars
naar Bloemfontein.
Een zeer hartelijke
verwelkoming viel mij to beurt bij mijn aan—
koinst ongeveer cen paar uren voor do
opening tier Synode. 01) den 26sten April
had ik liet voorreclit tie Kerk van den Vrij—
staat, zoo als vertegenwoordigd in hare Sy
nodalo Vergadering, namens onze Kaapsche
Kerk to groeten, en haar te verzekeron van
ooze innigo toegenegenheid tot haar en
onze warme belaiigstelling in haar hoil.
In con korte mededeeling aangaaude den
tostand ouzer Kerk in de Kaap Kolonie,
noemde ik hot eon en antler ten einde te
doen blijken dat, bij veol aanleiding tot ver
ootnioediging, wij ook veel stof tot dank
baarhoici haddon, by., do Gereformeerde
leer, de leer onzer vaderen, wordt flog op
ooze kansels gepreciikt, en in onzo onder—
huge samenkomsten gohuldigd; en do too
nemende belangstelhing bij vole loden onzer
Kerk in het werk dor barrnhartigheid ann
arniell, ellendigen en van God bezocliten, als
cok in de verkoncliging van het Evangelic
van Christus nan don heiden, haalde ik aan
als bewijs dat do goode hand des He~ren
zegenend op ons is. Ook woes ik or op dat
in do hancihaving van do heiligheici van
den dag dos Heeron, on hot openlijk pro
i csteeeren en waarschuwen tegen zekore zon
dige praktijken, onze Kerk zicli van andere
kerken gunstig onderseheidt.

Do zaak van opvoeding en onderwijs, die
ook in den Vrijstaat, zooals bij ons, eon doi
brantiencie kwesties is, roercio ik siochts ter
loops aan, omdat ik van wege tie uiteen
loopendo gevoelens daaromtrcnt niet 01) ge
zag onzer Kerk hon spreken.
Over het vraagstuk dor Kerkvereeniging
had ik gemeend zelfs don schijn van nan—
matiging to moeten verInijcion door to vol—
staan met slochts do uiting tier hoop dat
dozi gewiehtigo aangelogenhoid met ernst
zal worden overwogen en daaromtrent hot
rechto besluit genomon, aangezion hierover
van do zeven verbogenwoorcligers tier Vrij—
staatscho Kork op den Federalen Rand rap
port en toehicliting werden vorwaclit. Dock
op speciaal vorzook van cell dier breeders,
achtte ik mij goroepen 0~ ~~i1 punt tie met
behoorhjk ingoliclite lecien tier vergadering
met informatie to dienen on ze gerust to
stollen, namolijk, tie gevroesde gelijkstolling
van gekleurcie met blank loden onZOr ]kerk.
In een hartelijke en welsprokendc redo,
bij monde vail don Assessor, Ds. G. W. van
tier Lingen, en eenigo vriondplijke uoordon
van den Moderator, Ps. J. P. Kestell, word
mij den dank tier Synode betuigd, en go—
vraagd ooze Kork, tie moeder, ilaillenS do
Vrijstaatsche Kerk, do dochter, iiartoli~k to
grooton en to vorzekoron van hare warine
wecierliof do en zegonwonsclien.
Mel verschuldigde hoogaehting,
Bob ut do ocr to zijn,
Van do HoogEorw., tie d.w. dieuaar en
brooder,
P. J. PIENAAR, A.zN.
Uiteuhago, September, 1909.

BIJLAGE S.

RAPPORT
van den Afgevaardigde naar dé Synode der Ned. Geref. Kerk van Natal.
iioo9Eerw. fLeer,
Ret is mij aangonaam hiermodo versiag te
cioen van hetgeen ik, ingevolgo ecu opdracht
van do vorige Synodo ontvangon, als af go
vaardigde naar do Synodalo Vergadering van
do Kerk in Natal heb mogen doen.
Op den 25ston April, 1908, woonde ik do
pleehtige opening tier Synode aldaar bij oil
voorts al de zittiugen dier Synode. Op seer
hartolijko wijze werti ik tioor don Voorzit
tor, narnons do vorgatleriog, welkom gehee
ton on mij word zitting in do vergadoring
gegoven met advisoerende stem, zoodat ik
hot voorroclit had ann do bosprolting dor
zakeu, cue bohantield worcien, tieol to iicmen.

Op Pinsdag, den 28sten April, had ik do go
logonhoid do vergaderiug toe to sproken over
do toostanden onsor Kerk en over hare work
zaamheder, zooals dio van do Oploiding vail
Loraron, Zondelingon on Ondorwijzers, do
hehartiging van schoolzakon, Arbeids Kolo
niOn, lndustrieelo Seholen, Liofdadighoids
inrichitingon cii Zendingswerk.
1k mocht
ook sprokon over do voorgostolde organische
verooniging der Nod. Goreformoorde Kork
en over do behoefto ann en hot verlangon
naar cone krachtigo honeying.
Met vrougdo bracht ik do groeto der Moe
dor over aan hare beminde Pochtor, die,
ofsehoon zij seer klein is en met eigenaardige
C

mooilijkheden te kampon hooft, wogens haar
voihardeudon ijver, bewoncleringswaardigon
mood en voorhoelcligo getrouwheid do ach
ting cler Mo~c1er alleszins waardig is.
Do predikant van Greytown, die op vor
zoek van den Voorzitter repliceerde, sprak
den dank der vergadering uit voor do ho
langstelling door do Moeder Kerk betoond,
en voor hetgeen do afgevaardigde namens de
Mooder Kel~k had gezegd. fIij verzocht mij
nan do Moeder Kerk do groete der floch
Icr over to brengen en haar to vcrzekeron
dat do Dochtor in Natal zich steeds met de
Moeder in do Kaap Kolonie ~en gevoolcie in
dcii Hoer en in Zijn work.
Eon brooder oudorling, lid dor Synodo, die
daarna sprak, wilclo dat ik nan do Kork in

do Kaap Kolonie zoggon zou dat do Kerk
in Natal dankbaar is dat do Kerk aihior
blijft waken voor de zuiverheid dor leer en
voor den Christelijken wandel der leeraren.
Hot is nauwelijks noodig to zoggen dat hot
mij aangenaam was met do brooders to ver
keeren, met hen to bidden on met hen over
do belnngen der Kerk en van hot Godsrijk
to spreken.
Met vcrschuldigde hoogachting,
TJw Dw. ])ion ear,
B. S. Born~.
Stellenbosch,
31 Augustus, 1909.

BIJLAGE 9.

RAPPORT
van cie Curatoren der Opleidingsschool te Wellington, ingediend bIj
de HoogEerw. Synode, 1909,
1. Hot is uwon Curatoron ecu oorzaak van
vreugde on dankbaarheid jogons den Koning
der Kerk aan do FloogEerw. Vergadering
to mogon mecledeelon dat hot gezegend en
hoogst bolangrijk work in do Opleidings
school nog steeds met ornst, getrouwheid en
dogelijkheid door de hooggeachte Doconten
aan hot hoofd er van wordt voortgezet.
2. Sed~rt do laatstgelioudeno Synodo
mochten Cr 43 jongelied~n na volbrachte stu—
diëii do inricliting verlaten, 14 waarvan in
bet jaar 1906, 11 in 1907 on 18 in 1908.
Van die 43 ziju in Nyasaland, 3; Masho
naland, 6; Transvaal, 3; 0. V. Staat, 7;
Rhodesia, 1; Kaap Kolonie, 18; Soudan, 1;
Bochuanaland, 1; Locum tenens, 1.
Het aantal studenton is dit jaar 23.
3. Over hot gedrag dor studenten vaIl or
niot to kiagen. Voor zoovor uwo Curatoren
woton, zijn zij getrouw on ornstig in hun
werk en oefo~ien zij door woord on voor
beold eon gezegondon invloed over degenon,
die ronclom hen zijn, uit.
4. Do goldefljko toestand is niet gunstig,
zooals uit den bier volgenden Korton Staat
genoogzaam to Zion is :—
Inkoinsten.
£ s. d.
i3abig saldo, 30 Juni, 1906
137 15 9
Collecten on bijdragen (Moeder
Kerk)
1,085 18 3
C’ollecten on bijdragon (Zending
Kerk)
45 11 3
Legaten, giften on renton
136 10 0
lenten nit hot Barn Ponds
1,157 31
itemiten nib bob Burgort—Meintjes
Ponds
150 00
Logiesgeldea van studonten on
boarders
4,099 ô 10
Divorson
57 19 9
~Nadeelig saldo
452 16 5
£7,622 15
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Ti it gaven.
£
s.d.
Salarissen en loonon
3,792 14 9
Huishouding
2,684 7 11
Schoolgelden on voorschotten
371 0 11
Zonding (zcifverloochening)
80 9 2
Leening torugbstaald en renten
124 9 2
Zondings Examon (onkosten)
21 10 3
Prod. Pensioen Ponds, inleg,
boeton, contr
166 0 0
Divorson
382 3 2
£7,622 15

4

Omtront doze opgaven hebben uwo Curateron het volgende aan to merken :—
(a) Wij. erkennon met dank do ontvangst
van twee logaton, groot £95 en £10 respec
tievolijk, alsrnode van eon hedrag van £150
uit do renten van het Burgort - Mointjes
Ponds.
(b) Do inkomston uit hot Barn Ponds zijn,
wegons de gedrukthoid der tijden, nog steeds
vor benoden hotgoen men verwacht had.
Mon lotte or toch op dat do berarning voor
onze tegonwoordige uitgaven gemaakt word
in ‘t vooruitziclit dat hot Barn Ponds circa
£800 zou levoren; nu, editor, de inkomnsten
UI die bron zoo zeer vorzwakt zijn, moeten
uwo Curatoren bij do HoogEerwaarde Ver
gadoring or op aandringen om toe to Zion
dat de collecten ruimer worden, alsook dat
do Synoden van do Zuster Kerken ernstig ver
zocht worden doze inrichting met hare bij
dragon to ondersteunen.
(c) Hot is ons gedurende do afgeloopon
drie jaren golukt in do uitgaven voor huis
houding bijna £100 to besparen.
5. Wat botroft hot work van den Vrou
won Zending Bond in verbaimd met Friedon
heim, dat onder ens toezicht is geplaatst,
hebben wij hot volgende to berichten
(a) Do beido dames, die or onderwijs ge
von, zijn loden van do Nod. Geref. Kerk,
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die behoorlijk work maken van bet oncler
richt in do Hollandsehe taal, en nog steeds
een invloecl in ovoreonstemming met den
geost on de leer van onzs Kerk uitoefenen.
(b) Vijftion dames hebben gedurende de
afgeloopen dHe jaron hare studiën te Frie
denheim voltooid—4 in 1906; 7 in 1907, on
4 in 1908, waarvan 3 in Nyasaland arbei
den, 1 te Bulawayo, 4 to Kimberley en 1
te Potchefstroom, Jepposbown, Mashonniand,
Boaconsfield en Germiston elk, terwiji 2, we
gens krankheid, thuis zijn.
(c) Do dames wonen drie uron per week
do kiasson ann de Opleidingsschool bij.
(d) Er zijn op hot oogenblik 16 jongedoch
ters to Friedenheim.
(e) Wegens do geringe opbrengst van bet
Barn Fonds hebben uwo Curatoren goon gel
clelijken steun nan Friedonheim kunnon ge
vOn.

6. Het do~t ons leed to mooton meldon
dat wij, na ernstige en herhaalde pogingon
or too aangowend, or niet in geslaagd zijn
bet eigondom in verband met hot Opleidmgs

Instituut kosteloos 01) de Kerk getranspor
teerd to krijgen.
Do Registratonr vail
Acten vorklaart beslist dat do Kerk verpliclib
is, wegons hot accepteoren van hot eigon
dorn, transport to nornen on do onkoston or
can verbondon to betalen.
Do zaak is roods in handon der procurouls
gestold, en tegen den tijd dat do Synoclo
vergadort, hopen w~j hot eigendom 01) do
Kork gotransporteerd to Zion.
7. Doze nuttige en gezegondo inrichting
root hare docenton on leerlingen aan do bij
zondore voorbidding en belangstolling van
uwe HoogEerwaarde Vergadoring aanbeve
londo,
Hebbon wij tie ocr 0115 to noornen,
Uwe H.Eerw. Dienstw. Dienoron en BB.,
C. R.siiiz,
W. A. JOUI3EIIT,
J. S. HAuaAN,
S. P. HELM,
GEO. S. MALAN,
D. Bosi~1AN,

Scriba.

BIJLAGE 10.

RAPPORT
der Commissie voor ‘t afnernen van het Exarnen voor Zencielingen
en Oefenaars.
1. Uwo Conimissio heeft do eor bet vol
gende aan do HoogEerw. Synodo te rap
portoeron : —
Dat hot Zendelings Exarnen sodert de
laatsto Synodo driornaal to Wellington word
afgonornen.
Op o December, 1906, werden uit 15 kan
didaton, 14 tot zendelingen toogelaton.
Op 4 December, 1907, slaagdon or 11 uit
12 kandidaton, nisook eon voor hot Oofo
naars en Cato~hisoornioestor Exarnon.
Op 2 December, 1908, molddon zich 18
voor hot Zendelings Examon en 3 voor
hot Oefenaars Exarnen aan, tnt wolk getal
niomanci word afgewezen.
2. TJwo Commissie hooft ook do volgon
do .~1anbezelinqen voor to loggen, die zij
gaarno als Boschrijvingspunten wil Zion be
haiiciolci : —
(a) In Artt. 244, 248, 250, 255 lit. b par.
2, worde “ bet Zonding Instituut “ gelozon
in plaats van ‘‘ do Oploidingsschool.’’
(5) In Art. 250 ~vorde in plaats van ‘‘cii
bowijs mooton lovoren... gostudoord hoof t,”
gelezon “ eli moeton inloveren:
i. Korkelijk attest met bowijs van miii
stons twee jaron lidrnaat dor Nod.
Gor. Kork to zijn;

ii. Bewijs van drie jaren long aan bet
Zonding Instituut to Wellington to
hebbon gestudeord;
iii. Bewijs van hot vlijtig waarnemon tier
lesson, en van betooncie vorderingen;
iv. Bowijs van good zeclelijk gedrag af
gegoven door do Docenten vail bet
Zenchng Instituut.’’
(c) In Art. 250, al. 2, worde bet woord
tweo ‘‘ door tie woorden ‘‘ tine of vier ‘‘
v ervangen.
(d) Art. 251 worde goschrapt.
(e) Bij Art. 255, lit. b, worde nog go
voegd : ‘‘ Bewijs van don ouclordom van
twee-on-twintig jaren to hebbon beroikt.’’
Met versehuldigde boogachting,
~\0emOni Wij OilS,

Uwe Dienstw. Dienaren en Broeders,
D. S. B0THA,
Voorzitter.
G. J. Huco.
DAvID WIL000KS.
I. F. A. DE VIlazEos.
Ii. G. MALnEiuIE,

Scniba.
Villiersdorp,
September, 1909.
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BIJLAGE 11.

VERSLAG
van de Commissie voor het Toelatings-Examen tot de Opleidings
school voor Zendelingen.
1. Uwe (iommissie beef t de ocr te rappor
teeren, dat zij in Januari, 1907, vergaderde
to Wellington, oni bet work onderling to
regelen.
2. Dat zij het examen twee malon heeft
afgenornen volgens den nieuwen en verhoog
don standaard, zooals door do Synode voor—
geschreven.
Uwe Commissie is overtuigd,
dat dit bijdragen zal om betero rosultaten
in bet Zencling Instituut zeif af to werpen.
3. Dat bij dezo gelegenieden goexamineerd

on toegelaton werden : in 1907 r~j/ kaudi—
daten en in 1908 xUf kandidaton.
Met verschuldigcle hoogacliting.
17w Dienstw. Dienaren on Breeders,
D. J. PIEN~~Aii, R.zN.,
Voorzitter.
F. X. 1{oo~aa.
J. (7. Smrraiin.
D. G. MAaAN,
Scriba.

BIJLAGE 12.

VERSLAG
van de Curatoren van de Drostdij Inrichting aan de H. Eerw. Synode.
Seciort do laatsto Synocle hebben wij bet
work can do Drostdij onafgebroken mogen
voortzetten, en heewel onzo getailen zijn af
genomen, geleoven wij nochtans goed en geze
genci work te hebben geclaan.
Aan do verige Synodo rapporteerden wij,
dat wij van gevoelen waren dat do Drostdij
eels
eon
Inciustrieele lnrichting belieerde
voortgezet to worden.
Do Synode besloot
dat cle inrichting met tweeëriei ougmerk
moest worden gedreven, ten eersto als In
dustrieele School, ton tweede als inrichting
veer do opleiding van olementairo plat—
telands onderwijs. Do oprichting van do Rob
Roy School te Robertson, waardoor in de
tweode hiergenoemde behoefte voorziening
word gemaakt en waarheen dan ook ver
schullende van onze leerlingon zijn vertrok—
ken, maakte bet voor Dr. Muir onmogelijk
em ons onderstenning te schenkon.
Wat
do eerste betreft, wij bebbon ouze uiterste
pogingen aangewenci om vooroerst van het
hoofd van hot Opvoeclings Departement, en
verveig’ns direct van hot Parlement, onder—
stouning voer zuik nuttig work to eriangen.
Do behoefte can eon lndustrieele inricliting
in bet Weston, evenals die to Uitenhage en
Adelaide, in het Oosten, word erkond, maar
do fondson ontbraken, on geen geidelijke
steun iron ons van den kant van do Regee
ring worden beloofd. Zonder zulke teelang
viel or niet aaii te denken industrieel work
te doen, en do winkels, die or reeds waren,
waar ambachten gedoceerci werden, moosten
worden g-sioten.
1~r bleef echter op do Drostdij eon naiitai
onge ma nnen over die nog bet oog op lie

zendingveld gericbt hieldon.
Ter zelfdei
tijd kwam or ecu verzoek van do Doconten
aan de Opleidingsscbooi to Wellington em
dc Drostdij nog steeds to doen dionen eels
voorbereidonde
inrichting voor do Oplei—
dingsschool. Dit word door ens beschouwcl
als do biding des Heeren, en wij stelden bet
ons tot dod te bekwamen veer hot intreô
examen tot ne Opieidiugsschool.
l”mnanciëm. — Van den aanvang af zagen
wij dat ‘t noodig was dat do leerlingen veer
eigon kosb en inwoning zonden moeten beta
len, en wij stelden £24 p.c. vast als de soum
die jaarlijks zou moeten worden gbstert.
Velen vonden bet zeer inoeiiijk om dat he—
drag to vinden, dear onze leerlingen in den
regel tot de armnston behooren. Eon grout
dod ochter van wat wij can logiesgelden
verwacbtten hebben wij, na heel wat inspan—
fling ingezameici.
Teen bet block dat er niets
van Regeeringswego te wachten was, dedon
wij eon beroep op do Kerk em dc inricbting
te ondersteunen, ten bedrago van £810 per
jeer. Dit gesehiedde in hot jaar 1907. Van
doze sons heeft do Kerk ens evenwel nog
bang niet do heift gegeven, zoodat ons te
kort abengs is gekiemnien. Van den kant
van den V.Z.B. (en inzenderhoicl van den
Worcester tak) entvingen wij gewaardeerde
hulp. Dc lage rnarktprijzen veor preducten
waren eok eerzaak dat de tuin minder op—
bracht dan vorwacht werd. Ret gevelg van
(lit allos is dat enze financiOn zeer zwak
steen, en indien ne .Kerk niet zoedanige
voorziening maakt dat ten minsto euze rex—
te van ever do £100 per annum gedekt, en
eon dccl vail do onclerwijzers salarissen go—
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vonclen wordon, hot onthogelijk sal sun do
inrichting nog voort to zotten.
Onderaan
ziet men eon kort versiag van onze finan
ciën op 31 Aug. 11.
Fcrsoneei.—Nadat de hoer J. F. Marais,
die Ds. A. F. Louw vorving, ons verliet,
kregen wij als huisvader den hoer F. C.
Goosen, wiens getrouwe diensten gedurenclo
moor dan twe jaren wij seer op prijs heb—
ben gesteid. Do laatstgeiioerndo heer zag
zich ook verplieht ons te verlaton, on thans
is Eerw. A. J. Kropholler tijdelijk aan hot
hoofd, totdat wij orntront do tookornst der
inrichting meerdere zekerheid hebben. Ret
getal leerlingen is thans 37.
donbeveiing.—Iudion de H.Eerw. Synode,
zooais reeds gezegd, p1an~ien wil borarnon
voor hot vinden van dc jaarlijksche ronte,
hetzij uit hot Barn Fonds of op een andere
wijze, dan meenen wij dat wij hot work aan
do Drostdij good zuilen kunnen voortzetten,
als voorbereidonde school voor Wellington, of
(wauneer de Regeering ondersteuning wildo
sehenken) a is industriOele inrichting. Van
onzen kant hebbon wij geclaan vat wij
konden. Eon cireulairo word gedurondo do

maand September (1909) nan al do takken
der Christolij leo Strovors Vereoniging go
richt, vragende orn eon vaste belofte van
hulp voor don tijd van drie jaron. Hierop
antwoorddon. ongovoor 40 takkon, boiov~ndo
ons eon gezamenhjk bedrag van £194 per
annum, voor wolko boiofte van ondorstou
fling uwe Curatoron innig dankbaar gevoe—
ion. Er blijft evenwol eon som van over
do £200, waarvoor op do édno of aridero
wijzo moot gozorgd wordon.
Hot is dor
halve onza aanboveling dat do Syuodo een
plan berarno em dose scm to vinden, on do
inricliting voor langer tijd voortzotte.
Met vorschuldigdo hoogachting,
Van do H.Eerw. Vergadoriug do Dw. Die
naren on Brooder,
I. F. A.

US VILLIERS,

Voorzitter.
P. S. B0THA,
A. C. MURRAY,
B. G. MALHERBE,
J. uu PaEssis,
Curatoren van do Drostdij.

BIJLAGE 13.

VERSLAG
van de A~gemeene Zencling Commissie aan de H. Eerw. Synode 1909.
INLJiIDING.
Met innige dankbaarhoid jegons don Hoer
mag uwe Commissie berichton dat, in ~voor
wii van do drukkondo tijdon die gehoorsclit
hebben, hot zondingwork onzor N. G. Kork
sedert do iaatste Synode steeds is vooruit
gogaan.
Wij mochton do golodoron van
onzo trouwo arbeidors in Nyasaland on in
Mashonaland versterkon — in laatstgonoom
den workkring is or eon aanmerkolijke ver
sterking gewoest .— terwiji zolfs in do Bin
nonlandscho Zending, waar do druk dor
tijden het moest wordt gevoeld, niouwo
workkringen zijn gostieht en oudo uitge
broid.
Onze geldelijico aangelogonheden
baarden ens in don afgeloopon terrnijn vool
zorg, en noopten tot voel gobods, maar do
buitongewono maatregelon, die boproef ci
moesten wordon orn do noodigo middolen to
vinden, brachton eon stroom van zegoll met
zich, en zijn oorzaak gowoest van eon ont
waking van zendingijvor in onze Kork,
waarvoor wij den genadigen God nooit go
noog dankon kunnon. Van dit eon en an—
dor sal in do volgendo paragrafon ecu vor
slag in bijzonderhodon geschioclen.
A—Pa BINNENLAND5cHE ZENnINc;.
1. TVerkkringen en Toela9en.—Sodert oiis
iaatste rapport nan do Synodo heeft uwo
Commissio niouwe werkzaamheden bogon
non op do volgonde plaatson: Robertson,
Niouwoudtviiie, Somerset Strand, Ceros
Road on Portervillo Road, Elliot, Barry-

dale en do Compounds te Kiinberley.
In
den laatstgenoeindou werkkring echter, waar
wij gedurendo meer dan twee jaren gear
boid hobben, schijnt het niot alsof or eon
blijvond work kan wordon godaan of eon
vasto gemoento verzamold, zoodat wij voor
nemens zijn den arboici ann hot einde van
dit jaar to staken.
Thans wordt nan 47
gomoonton en werkkringen ondersteuning
uit do binnenlandscho icas verleend. Slechts
15 gernoonten, die vaste loeraren hebben,
ontvangen goon toolaag, torwiji or nog
eenige andero workkriugon zijn die door
bohulp van den pastor loci of van andere
vrienclen der zending boarbeid worden, sen
der geidelijkon steun van onzen kant. Dc
toelagon, welke wij thans govon, varioeren
van £15 tot £60 per annum.
2. Tronsporten em T7erbanden.—Krachtons
hot ons door Art. 235 (e) vorieond recht
hoeft uwe Cornmissio, handelendo door haar
Sub-Commissie voor hot Binnenland, trans
portoli van vast cigendom aanvaard, ten
behoove van do plaatselijko zondinggemeen
to, to Elliot, Do Aar, Adelaide, Darling,
Kimborloy en George, op laatstgenoemdo
piaats in mu voor eon stuk gronds dat op
do Zending Commissie was getransporteord.
Voorts hobbon wij, krachtons hotzolfde arti
kol, onze Sub-Cornmissio verbanden doon
passeeren op eigendlomnlen to Montagu,
Somerset Strand, Darling, Swollondam en
Prins Albert, ten oindo do Zending Korke
raden op die piaatsen in staat to stollen

gebonwen (als kerk of school of pastorie)
waaraan groote behoefte was, op to trekken.
3. Zendin~jgenecnte Williston. — Deze ge
meente was met de Municipaliteit van Wil
liston in een proces gewikkeld over het
recht dat eerstgenoemde meende to bezit
ten over zekere zaailanden, en de Binnen
landsche Zencling Commissie moest als
trustees van cle zending-eigendommen aldaar
de zaak verciedigen. Ongelukkig is de uit
sprank van het Hooge Gerechtshof onguu
stig uitgovallen, en do zendinggemeente
bleef slechts een dccl dei~ zaailanden behou
den, terwiji zij al do kosten moest dragen.
Van die kosten heeft de zendinggemeonte
eon groot deel reeds betaald, en blijft zij
bij do Binnenlandsche Sub—Commissie nan—
sprakelijk voor het resta nt.
4. Zendelingen.—In hot laatste triennium
zijn tot de bediening der Sacramenten, bij
pleclitige ordening, toegelaten do volgende
jonge broeders :—
In 1906—Johannes Marthinus Nicolaas
Breadt.
Johan Koeleman.
Thomas Phiri.
In 1907—Daniel Jacobus Krijnauw.
Dirk Cliristiaan de ~Ti1liei.s
Jan Frederik Wiesnor.
Frederik Blignault.
Gideon Stefanus Jacobus Stander.
David Botha.
Stefanus Johannes Malan.
Hendrik Phulippus van der Merwe.
George Willemse.
Jan Johaunes van Ziji.
In 1908—Matthijs Jacobus Bosman.
Ernest Lodewicus Conradie.
In 1909—Jan Hendrik Badenhorst.
Phulippus Frederik Potgieter.
Petrus Jacobus van der Walt.
Andries Jacobus Botha.
Johannes Paulus Koekemoer.
Wilfred Michael Molter.
Pieter Johannes do Bruyn.
Petrus Jacobus Viljoen de Kock
Theunissen.
William Adshado.
Door den dood is nan do lijst van dienst
doonde zondelingen onzer Kork ontvallen de
waardige en getrouwe Johann Baithazar
Christiaan Knobel, die eerst to Zoar en
claarna to E[ermanus en te Roggebaai
(Kaapstad), belangrijko diensten aan do
Binnenlandsche Zending heeft bowezen.
Zijne werken voigen hem na.
Tevens grieft ‘t uwe Commissie to ino~ten
melden, dat van do lijst van zenclelingen de
namen zijn verdwenen van twee brooders,
die, wegens onzedelijkhoid, moesten worden
geschorst, namelijk, J. A. van Niekerk en
N. Smit, waarvan één reeds door do Synode
der N. G. Zendingkerk, krachtens Art. 384
(1) is afgezet, namelijk, J. A. van Niekork.
5. Onderlioucl van Binnenlancisefle Zenc7eun pen. — Wegens do drukkende tijden bobhen do meeste Binnonlandsehe Zendelingen
grooto inooilijkhoid ondervonden in hot bij
oenkrijgen van hun salarissen, terwiji aan
den auderen kant de Commissie hun geen
meerdere huip ken aanbiedon, daar do staat

van de Binnenlandsche Kas steeds ongnnstig
bleof.
Be HoogEorw. Synode wordt ver
zocht hieraan haar ernstige aandacht to
schenken. In dit verband waagt uwe Com
missie hot do volgencle aanbevelingen to
doen
(a) Dat de Synodo hot beginsel steak nit
spreke dat, in gevallen waar de zen
dinggemeenten van bet binneniand
nice, of nog niet, fiuancieel onafhan—
kelijk zijn; do blanke sneedergemeen
to daar ter plaatse zich voor de in
stanclhouding van zulko zondingge.
ineento behoort verantwoordelijk to
stellen;
(b) Dat do Synode collectanten benoeme
voor hot Binnenl. Zending Fends at
direct of door bemiddeliug van de
Rings Zending Commissiën, aange
zien genoemde fonds vOOr do voigende
in April, 1910, to houdon collecto eon
groot tekort sal toonen.

B.—Ds

BUITENLAND5cHE ZCNDING.

(Bezuiclen tie Za?nbesi.)
1. Dc /~toflerp Gedenkscheei.—De vorige
Synode droeg bet nan uwe Commissie op
em, in overleg met do Cemmissibn dear do
Kerken van Transvaal en Trans-Oranje be
neemd, stappen te doen tot do eprichting
van eon Opleidingsscheol voor Inbeorling
Evang~1isten en Onderwijzers.
Ann doze
epdracht is veldaan door den aankoop van
een eigendom, gelogen nan do Vaal Rivier,
in hot Reilbron district, voor do som van
£2,700, en door bet beroopen als Decent
vair die inrichting van Ds. A. M. Hefineyr,
B.A., die zich de beroeping hot welgeval
Ion.
Do nienwe iiirichting ontving den
naam van “Do Stofberg Gedenkschool,
tea nagedachtonis aan eon ens to vroeg ent
vallon jongen breeder, aan wiens ijver veor,
en krachtigo bepleiting van, do sank van
eon Naturellen Opleidingsschoel, hot in
grooto mate to danieen is dat de inrichting or
heden staat—wij bedoelen wijlen Ds. Pieter
B. J. Stefberg.
De school word op 1 October, 1908, met
sleclits één leerling begonnen. Nu (Aug.,
1909), staat bet getal leerlingen op 34.
Deze vermeerdoring is grootondeels tee to
sclirijvon nan die opening van dIe norman!
afdeeling van hot werk in Februari, 1909,
teen do breeder P. F. van Straten den
Decent als hulp word toogevoogd. Van do
34 leerlingen zijn 18 uit Transvaal, 12 uit
Vrijstaat, 2 nit Mashonaland, 1 nit Natal
on 1 nit Kaap Kolonio (district Elliot). Er
bestaat eok con dagschool voor naturellon
kinderon, onder de biding van eon naturel,
Edward Makua, waarop or thans ongeveer
50 kinderon zijn.
Met groote clankbaarheid megen wij or
melding van makon dat do Stofberg School
mime ondorsteuning vond bij do loden on
zer Kork en die dor Zuster-Kerken. Ahbes te
zarnen is ontvangon do som van £3,926.
Hierdoor zijn wij in staat gestold den koop
schat, op ongeveer £400 na, af to botalori,
en allerloi vorboteringen, zooals hot bouwen
van do noodige school- on slaapiokaben, aau
to brengen. Groote dank is aan do broo

tiers zenclelingen uit Transvaai en Vrijstaat,
alsinede ran den Decent, verschuldigd, voor
bun onvermocide pogingen en lange collecte—
reizen in hot belang van do fondsen van
tie inrichting; alsook nan do predikanten
en anderen die lien ontvingen en nan do
gemeenten die hen met bun mime bijdra—
gen hielpen.
Dit werk worde hog steeds
tier belangstelling en gebecien van Gods kin—
deren aanhevolen.
2. Souls 1~oort.—Het verblijdt ens in vor—
band met doze static to mogm beriebten,
dat Ds. Henri Gonin, wiens naam nu eer—
ste staat 01) de lijst van dienstdoende pre
clikanten onzer Kerk, oiis flog gespaard
blijft oni hot werk, dat hi] met voorbeelde—
loozo getrouwheicl gedurende 47 jaren heeft
verrielit, voort te zetten.
Eeriv. George
Stegmann is hem tot grooto huip in bet
werk, en heel b zich vooral aaii hot opzicht
over bet schoolwerk en bet re-organisceren
em van gewijd. Wat bet gotal lidmaten be
treft grocit de Kerk van Christus in u-:
dccl van het arbeidsveld stork aan. In bet
begin van 1908, bijvoorbeeld, werden op dc
buitenstatie Lesetieng 104 personen door
den doop tot leden der gomeento aangcno
men, aithans aan 91 word tie doop beclienci,
terwiji de overige 13, die als kinderen van
Christen ouders reeds vroeger gedoopt wa
ren, no sleclits belijdenis van hun geloof
aflegclen.
Ds. Gonin schrecf in der tijd,
en zijn woorden zijn van toepassing op elk
dccl van hot werk op deze oudere statics:
1k kan niet zeggen dat tie nanneming
van zulk eon scharo mij ceo ongcmengclo
vreugde was, on ofschoon dankbaar jegens
den Heere, moest ik mij met vrees en be
ving verheugen. Uit tie ondervinding van
ceo lang zendelings—leven kan ik niet anclors
dan vreezcn dat or veel kaf onder liet graan
zal worden gevonden. Manr do Heere kent
degenen die tie Zijnen zijn, en dat or onder
cut groote getal dezulken zijn, die den
Hocre in waarheid toebehooren, daaraan
Iran 1k niet twijfelen.’’
Gedurende bet afgeleopen jaar woeddo do
malaria koorts in crgen grand op doze sta
tic, en velen tier naturcilen loden er ann,
terwiji somnngen er aa n bezweken.
Onzc
blanke arboiders kwarnen ook nict gchcel
vrij, en Br. Stcgmann vooral inocst ann
meer clan eon anneal lrjden doch niemand
hunncr is ons, Goddank ! door den dood ont—
nomen.
3. Mabieskroal.—Het werk to Mabieskraal
wordt deer Ecrw. J. P. Roux voortgczct,
iii is zijn eigcnlijk vcmblijf ocn miji of zevon
van hot kafferdorp. In de school heeft hi]
tie huip van zijn doclitor. Er is in het werk
albier veel bedroevends voorgevallen. Zon—
den van alleriei aamd schijnen toe to nomen,
en cen dor beste Evangolisten moest wegens
wangedrag wordcn afgczet.
Desniottemin
zijn or 31 door den cloop ~ tie gemeente
opgenomcn, terwiji cttelijlcon, die reeds als
kinderon waren godoopt, ook als lidmatco
z~n aangcnomen.
[-let getai liciniaten is
no nicer clan 100. Ongoveer 35 icincleren
werden gcdoopt en dit gotal zou grooter zijn
gewccst, ware bet niet dat aihier de regel
worcit toegepast, dat waar dOn of beido

ouders reeds gecloopte Cliristenen ziju, zij
eerst lcorkelijk moeten huwen voorciat zij
tot avoncimaal of doop Icunnon worden toe—
gelaten. 01) tie dagschooi zijn er ongevoer
100 lcinderen, en in tie cloopklas of catccln—
satie con dortigtal.
4. Moth udis—De gcmeentc aihier gevoelt
flog hot zwaar vorlies, dat haar trot in hot
afstervon van haam gcheftien leeraar, Ds.
Stof berg. Zij lcoestert evcnwol nog tie vor
wachting, tint zijn plants zal worden Opge—
vuld, zooals baar cioor de Cominissie is be—
loofd. Be broeclers ochtem die wij tot hog
toe beriepen hebb~n nan onze roepstem nict
kunnon gehoor gevcn.
Scdere do laatste
Synotio zijn 180 niouwo lidmat-en naugeno—
mon of gedoopt, maar in ivccrwil van tieze
toovoeging van nicuwo loden, is dc gemeen
to, naar wij vreezcn, met vooruitgcgaan.
Do opkomstcn dos Zondags en ann tie tafel
des Hecron laten vcei to wcnschen over.
Des Hecren dood wordt door flog geen 306
van tie meer dan 1,100 loden verlcondigcl.
Vele Icincicren blijven ongedoopt, orndat bun
ouders nog nict ‘t jaarlijlcsche kerkgeld van
Os. bctaalti hebben, torwijl zij tech vermo
good gcnocg zijn zuiks to doen.
To Maloloane en langs de Marico Rivior
a~-beiclt onze georciencle naturelien zcndeling,
Thomas Phiri. 01) al tie buitonposten, 01)
den na, nrbeiclen inboorlingen evangelisten,
en slechts nan eOn dezor, tile in cen bijna
heitlonsebo onigeving woont on werkt-, be—
Ijooft de Commissie salaris to geven. Al de
anderon worcien door tie gemoonte ontlem—
hoi~tien. Dit zelf—ontierboutl troft men nok
bij tie scholen nan, die deels uit tie ~cIiooI—
gelden dcr leerhngen, dceis door de toclaag
tier Regeoring, wordon onderhoucien, sender
bezwaar voor tie buitenianclsche lcas.
Er
bestaan ook, zoowol in do stad ais buiton
at, Zondagsscholen met tozanion omtrent 6 id
kinderon.
5. lJ’aterberg.—Het werk in dozen werk
kring is zeor uitgcbreid en Eorw. J. i~1urray brongt VOOi van zijn tijcl door in bet
reizen vail cion eonen buitenpost liner tle~i
antiore. Zooveel als mogelijk tracbt in] ieclere
static driemani ‘s jaars to bezoeken. Mane
hat werk is to i-eel em door eOn p~soou
behoomlijic to worcien verricht, en uwo Corn—
nhissie is voornemens cien arbeid to Seloicas
en Bobitlidi tot cen afzonderlijlccn work—
lci’ing to constlt000ron en daarvoor eon jon—
gon broetlor to beroepen. Ongelulckig is em
tbans juist ook verschil van gevoolen tus
schen Oils on ‘t Bcrhjnsche Gonootschap om
trout tie hearbeitiiug van laatstgenoemclen
werklcring.
In den Watorbcrg zijn in tien moIsten
tijd verschillentle tin niijncn geopencl. waar—
door niouwo vraagstukicen in verbanti mot
onze zonding sick voordoen. Uit nile dee
len van ons Transvaaisclio zendingveld ko
men ledon onzer Keric naar deze lnijnen
oni wcrk te zoelcon. Hot is rnoeilijk zo to
boarbeiden, en uwo Commissie sal niisscliion
door middei van con rondroizenden evan
gelist dit iverk moeton trachten te bebarti
gen. In do afgeloopen cirie jaren zijn 106
tot loden der Kerk aangonomon, en het
ledental voor dit geheclo gobied is tot over

26
de 600 gestegen.
Gedoopt zijn in clenzelf
den termijn 146 kinderen en op school zijn
or ruim 600. B3 Regeering geeft ook hier
toelagen voor schoolwerk.
IJo koorts, die
dit jaar seer fel heoft gewoed, deed ann
do sclioolopkornston groote afbreuk.
In
alle doelen van dit gebiod stierven er veel
yolks •.aan do mijnen in den omtrek van
Rhenosterhoek alleon (onze grootste bniten
static) bezweken 157. Ook Eerw. Murray
kreeg meer dan con erustigon aanval.
6. Zoutponsbci’g. — Bs. Daneel blijft nog
met v rucht zijn werkzaarnliodon in dezeii
werkkring voortzetten.
Uwe Commissie
heeft hem onlangs als liulp gegeven den
jongen broader Josef Jooste, die nicer be
paaid to Mara, onder den Buys-starn, al
beidt.
Met uitsluiting van doze laatste
static sun or thans 654 leden dci’ Kerk in
do Zoutpansbergen, waarvan 190 geclurende
do laatste drie jaren zijn aangonomen.
Do
schoolkinderen tellen 341 on do leden van
de doopklas 205.
In den afgeloopon termijn is één nienwe sta
tie geopend te Molerna, in de Spelonken, waar
wij tot nog toe hot oeuige genootschap zijn
onder eon bevolking van viei’ duizoncl. Op
drie andere buitenposton worden uiouwe
korkon opgetrokken en ooder ijzeren clak
gehracht, ni.. to Goedgedacht, Bethesda on
Dikhalo. Ben buitenstatie is in getalstorkte
afgenomon, ni., Nkuane. doorciat con dice!
van liet yolk ann Eerw. Honcirik Hofnieyr
tei’ bearboiding is overgegoven, en cen andci’ dccl zich Nj do Bcriijners hooft aan
gesloton.
To McKidd, can den anderon
kant, vorwachton wij weidra can grooto ver
meerciering, aangozion cell aantal loden dci’
Ethiopische Kerk zich bij ons denkt to voc
gen.
Ook in dezon werkkring worden do echo—
ion, op eenigo na, waar bet getal kinderon
log to klein is, onderhouden clooi~ do rogee—
rings-toelaag en do schoolgolden cior kiudo
ren. zoociat do Cominissie or wemig voor
cut hot Buitcnlancische Zouding Fonds be
hoeft bij to dragen. In do hehoefto aan he
kwame on vortrouwharo onderwijzors hopen
wij dat door de Stofberg School sal worden
voorzion.
Over do bijwoning van do godsdienst
oofcningen valt niot to klagon. Hot goes
tolijk levon van do inboorling Christonon is
evenwel niot diop. Nog godurig vaiien zij
in do zoncion van onzodelijkheicl en dron—
kenschap, en do diopo ovortuiging van zon
do is bij slechts onkolen to bespouron. Be
invlood wolken de Christonon 01) liet hun
emringend heiclendom uitoofonon is uiterst
goring. Binnon gomakkclijk horeik van al
onse buitonstatics, en zolfs op Kranspoort
en Bethesda, wonen or heidonen bij duizond
tallon, die goon bolangstelling in hot Chris
tendoni of begeerto ci’ naar openbaren. Be
Christenen trekken sick dan ook van do
heicicnsche inaatschappijon af, in plaats van
midclen onder die to hlijven wonen, en so
als con suurdoesem to doortrokkon.
7. .iloilconalandi.—In hot verslag, dat voor
de Synodo van 1906 weed gclegd, word mel
ding gemaakt van do gevoelige vorliozen.
die cut dccl van onze sending heoft mooten
lijden, door do krankheici of don dood van

verschullende arbeidors. Ditmaal mogen u-1
niet hlijdschap on clankbaarheici nielden,
niot sleclits dat ons niomanci door dioll dooct
ontvallcn is, maar dat niot minder dan 11
arboiders en arbeidstcrs tot onse getallon
in dit veld zijn tocgevoegd. Twee breeders
editor, die sleclits tijdelijk waren aangosteld,
hobbon sick ann hot work onttrokken, na
gedurondo drie jaren trouwon arhoici to
hebben verrichit, uamelijk, C. A. B. Moyer
en P. F. Kruger. Do veer cia broeders en
zusters zoo oninisbaro geneesheer, Di’. Helm,
die wegens verzwakte gasondhoici langen
tijd rust inoest zoeken, beicle in die Kaap
Kolonie en in Europa, is nu in sooverro
betei’ geworclen, dat hij naar hot void heoft
kunnon teruggaan. Moge hij gespaard Cu
gestorkt worclon ciii nog jaren zljn gese
gonci on nuttig werk to cleen.
Bet getal
naturellen nrbeiclers groeit ook ann or sijn
thans vijf Basuto en negen Vakaranga
Evangelisteu. liebbende laatstgenoemden den
chrie—jarigen cursus in dc Opleichingsschool to
Morgenster doorioopon.
Wat Eve ngeliso tie—c iCe id betroft kunnen
wij bericiten dat wij nu, sociort do over—
nanie van do clrie Borlijnsehe staties en het
pacliten vau drio uieuwe standplaatson (to.
gen £1 pa.), no yen statics liebben, die, op
CCn na, (Chibi), nile cheer blauke arhoiclers
besot sun aismecie acht audere buitenpos—
ten door naturollen bearbeici. Op al close
plaatson wordt hot Woord Gods gei’ogeld
verkondigd, terwiji tovens op eon steeds toe
nemend gotal kralen gopredikt en school
gehioudien Wordit. Be Vakaranga komen in
grooto getailen naar cie predhiking ‘s Zon
dags en boginnen ook funk do scholen to
ouciersteunon door or hini kiucieren hcoen to
senden. 01) sominige van do scholon is ci’
grooto geostelijke zegen geweost, on otto
lijko kind :ren hebben op hui belijdenis van
bekeering emits vervolging nioeton verciuren.
Hot gotal van jonge mannen nit do Vaka
ranga, chic aansoek cioen om in cia Oplei
dingsschool opgenornen to worcien, bi~j ft
klein.
Thans zijn or slechts seven.
Do
dour worcit echter met ci to wijci open—
geciaan. daar men aiheen ciezulken u-il cue
hot oprechit meenen. Tevens dieiien ivij or
op to wijson, dat wij in ciozen werkkring
neoit eon zoo greet gebrnik van inboorhing
evangolisten en ondorwijzers sullen kunnon
niaken ala, iv., in Nyasalanci, omdat do
Rogeering ens niet toolaat oni cen naturol
to stationooren op eon post, die niot onder
hot onmidciellijhc epsiclit van eon Europeaan
is.
MTat Kerkcltjke zaken betreft kunnon ivij
met blijciscliap getuigon dat wij weinig ro—
don van khagon liebben over do Vakaranga
locien cior Kerk, waarvan seer weinigen on—
der ceusuur moeston worden geplaatst we
gons wangodrag. Andors was hot met do
Basuto. Die wOnon op hun oigelie plants,
en haton daar ongerogeldhoden toe, die seer
to betrouren siju.
Vorschoideno Kerlc
loden onder hen moesten wordeii gestraft
wogons dronkenschap on dansen, en ettolijke
hnnner dechters hobben zich door sedehooze
blanken tot zonde laton verloiden.
Do Zending Commissie bosit nu reeds heel
wat nan eiyenclom in Mashonaland. Do go-

zamenlijke grootte der plaatsen bedraagt nu
ruirn 18,000 morgen, waarvoor jaarlijks £21
7s. aan quitrent wordt betaald.
Eeu
nieuwe wet verplicht dc inboorlingen zieli
van private en Gouvernements-eigendommen
terug te trekken naar “ Native Reserves.”
Op onze plaatsen worden zij echter toege
laten en groote getallen nialnu vail (lit
voorreclit gebruik.
Aan industrieel werk woid t ook gedaan.
Br. Möller, die ecu bekwaniii ambachtsman
is, heeft con aantal jongens onder zich, die
welcira, als timmerlieden, veel voor de sen
ding sullen betcekenen.
In den laatsten
tijd moest men ettelijke huitengebouwcn 01)trekken. To Harawi is ecu net en stevig
kerkgcbouw opgetrokkcn, terwiji ook Mor
genster bezig is ccii nieuwe Godshuis te
bouwen.
dnclcrc
Kerk9enootsclioppcn
dreigen
steeds op mis gebied zich to komen vosti
gen. Aan de ‘Methodist Episcopal Church”
hebben wij to kennen gegevon, dat wij hun
iudringen ill Ons voId als cell onoroeclerlijke
daad sullen beschouwen, en van hen is nit
niets voider vernomen. Dc Roomsehe Kerk
lieeft sick te Victoria on in de ennuddel—
I ijke omgeving van Zimuto gevcstigd, en do
Angiikaanscho Kerk (S.P.G.) is er ook
reeds, niet ver van Victoria, en in bet
Ndanga district, 15 mijlcn oost van Ha
rawi.
8. Ordeningen. —. In den afgeloopcn ter
mijn heeft uwe Corninissie door haar Bui
tenlandsehe Sub-Commissie de volgende
jonge broeders voor werk in dit dccl vail
bet zendingvcld docn ordenen
In 1907—Arthur Charles Jackson.
Iii 1908—George Peter Stegmann.
9. 1’rcinsporten to a Zending—cigendomin cc.
-—--De vorige Synode heeft bet volgende be
sloton
Hot wordo ann do Sub-Conimissie
voor Buiteulandsche Zendingwerk opgcdra—
gen toe te sien dat do gronden en gcbou
wen op dc versehilleude zendingstaties, wan~
uitvoerbaar, op de Kerk getransporteerd
worden.” Hieraan heeft die Commissie zoo
veel rnogelijk voldaan. Zooals boven gcrap
porteerd staan de oigendommou in Masho
nalanci bclioorlijk op cie Commissie getrans
porteerd.
~Vat betreft Kranspoort, is hot
bekend dat Eerw. S. Hofmeyr de holft van
de plants nan de Zending Cornrnissio per
testament verniaakte; en met bet transpor
teeren or van is de procureur to Pictors
burg thans bezig.
Sauls Poort behoort,
voor ccii dccl aithans, aan Ds. Gonin, eli
(lie breeder hoeft per donatio en onder
sekere voorwaarclen zi,jii grond aan dc Corn—
11LSS1C ovorgemaakt, welke donatio echter
eerst na zijn ovorlijden van kracht sal Z1~ii.
Te Moemig beef t de beer G. F. Grobler
een stukje gronds nan de Cominissie present
gedaan, en bet transport ervan is thans
in handen van de procureurs.
Dc plaats
Bethesda, anders Noern-noern-draai geheetou.
in bet Zoutpansborgsche, meer dan 4,00(1
morgcn groot, behoort nan de Commissie,
en het transport ervan is in orde.
‘l’e
Moehudi, zijnde ecu ‘‘ Native Reserve,’’ kan
dc Commissie geen eigendomsrccht verkrij
gen, zooals reeds vroeger anti do Synode

werd duidelijk gemaakt. Dc Conimissic besit cchter slechts eén woonhuis aldaar; hot
andere is eigcnciom van Miss Relief. Kerk
en schoolgebouwcn sijn door dc inboorlingen
self opgetrokken. I-Ietsclfde bezwaar tegett
‘t verldrijgcn van eigendomsrecht geldt van
Mabioskraal, waar do grondcn op den naarn
staan i-an den Naturellen Commissaris in
trust i-oor don aldaar wonenden stam, on
(le Comnnssie derhalvo ge~’n gronci kan iso—
men te besitten. Ecrw. Roux woont op sijn
cigene plants, Cijferfontoin.
10 .Nie nice Workers—Do arboiders, die
sedort de laatsto Synodc naar dit dccl van
bet arbeidsvcld ziju vertrokkcn, zijn dc vol—
gende :—In 1907, Eerw. J. D. Moller; in
1908, Eerw. H. 1-I. Orlandini on Eerw. J.
F. Roux, alsrnede de sustors Kitty Sunt
(Mev. Moller), Hofmcyr on Diedericks; in
1909, Eerww. P .A. Badonhorst, W. J.
Combrinek en J. M. Jonbert (met Mev.
Joubert).
Aan ‘t eindlc des jnars goat ook
(DV.) Proponent Henry W. Murray diaar—
been.

C—Dr. .l3u ITENI,ANI)SCHE
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Bisroon

(Dc ~yosa Zcnding.)

1 . ‘\‘icuirc drbcidsvclden.—Met do Buiten
landsehe Zending Commissie der Vrijstaat
scho Kcrk is op haar verzoek overeengeko
men dat zij voortann haar cigen arbeidsveld
sal bestiercu zonder tusschenkomst van dose
Commissic. Orn vele rocionen is close stap
wenscliolijk goivordlen.
Hot wordt ecbtcr
vorstaan dint do beide Commissiën te hnis,
zoowel als de twce Zendelingen Radon in ‘I
veld, elkanders beslinten ocrbiedigcn sullen,
en zoovecl mogelijk éénerlci liandolwijzo vol—
gcn sullen. In hot verslag, hicronder gege
von, wordt, vooral ten opzichte van getal—
len, bet arbeidlsveldi der Vrijstaatsche Kerk
buiten rokening gclaten. Ook onze Zuster—
Kerk in Transvaal iteeft oniangs ccii work
in Portugoesch Nyasalanci begonnen (waar—
van later nicer), dat medic buiten rokciung
blijft.
2. Groci con bet 1-Verk. — In ens laatste
versIng, nangaando (lit nrbeidsveld, iiocm—
den wij hot gatal statics door blnnldcn be—
Inanci als 6 thnns zijn cc, door de toovoc—
ging vat) Malembo en Nchisi, 8.
Ons
arbeiclenci personeel is nu, niot inbegrip van
dames on oehtgendioton clot’ zencielingcn, 37
sterk. Ondanks hot wcgvallen van hot Vrij—
stnatselie dccl van dlesen werkicring zijn
olize getallen. in vergelijking met die welke
wijaan die vorige Synoden noerndcn, nan—
nn-’rkelijk gestogen ;
getal buitonposten,
tocil 138, is nu over do 200; getal bozoldi~
dc inboorling helpers, teen 600, is nu 865
getal doopislaslccion, teen 2,500, is nit moor
dan 3,300; getal gedoopto Christenon is van
1,300 tot 1,800 gekiommon; getal kindoren,
die onderwijs ontvangcii, is insgelllks gere—
zen vail 14,000 tot 22,000. Op al de statics
en op bijna alle buitcnposton viidt men nil
cloopklassen. Op ooze Opleidingssclieol voor
evnngelistcn en ondei’wijzers, die eon geze
gend on enontheerl~jk ivei’lc dod, zijn or
titans 71 leerlingen.
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3. Geincentcl~jk 1Verk._~Op vijf staties uit
d~ acht heeft men un eon behoorlijk gecon—
stitueerde gemeente dbs Heeren niet haar
ouderhngen en diakenen, hij welke laugza—
merhanci hot begiusel van zeif-bestier wordt
ingevoerci.
Hot werk krijgt ook in close
gevestigde gemeente allengs eon nuder ka
rakter. Do zendeliug heeft zicli or flU 01)
toe to leggeu, do Cliristeuen in him aller
heiligst goloof op te bouwen, zoodat zij uiet
langer met de molk des Woorcis allem, maar
ook met vaste spijze, sullen moeten worden
gevoed.
Om onderzoek van do Heilige
Schrift nan to moedigen, heeft men oen
Bijbel—Almanak, gelijkende op dien van do
Bijbel- en Bidvereeniging, ten gebruike tier
Christeuen ingevoerd.
Do behoefto aau
eon eenvoudig godsdienstig blaadje, vooral
voor die Christenon die op verre buitenpos—
ton zijn, is in do laatste jaron seer govoeldi,
on men is nu tot het uitgevon er van over
g~gaan.
il[tenga (‘‘ Do Boodschappor ‘‘)
verschijnt zosmaal ‘s jaars, on bet inteeken
gold is 6ci. per annum. Hot uitgeven van
diinona1~ en illtcnga is voor ons mog l~j~
gomaakt door do onwaardeorbaro drukpers,
waarvoor wij nog steeds don I-leer en den
mildea gever cianken.
In dit verband moeten wij andorniaal mel
ding makon van hot Nieuwe Testament, dat
door Ds. W. H. Murray in tie Cliinyanja—
taal is overgozot.
Do ontvangst van dit
dod des Bijbols door hot yolk is zoo harte
lijk geweost, dat eon tweede oditie van 10,000
moost worden gedrukt. Do Secrotaris van
Bijhel Gcnootschap in Schotland beschouwt
sulk ecu spoedigon uitvorkoop als merit
waardig, on ais bewijs van don maehtigen
invloed dion hot Christendom reeds 0~ hot
yolk van Nyasaland nitoofout.
4. Stoppen in dc rich ting von Zel/—onder—
hond.—Uwe Commissie vorliest niet nit hot
oog dat hot hot cioel van alle sending work
is om ondor do hoidonen to planten eon
Christelijke Kerk cue ziehzelf onderhoudt,
bostiert en uitbroidt. Van het begin van
zoif-bestier hebben wij reeds jots gezegd in
do veorgaande parngraaf. Met dankbaar
heid mogen wij ook getuigen dat do lodon
der Kork in Nyasaland iangzamorhand hot
liunne bogiitnen bij to dragon voor tie in—
staucihouding van hot work dos Heeren in
hu~ iniddon. In hot afgoIoopen jaar brach—
ten de Christenon on doopkiasleden do soni
van £87 bijeon—eon aanzionlijk bedrag in
eon land waar do inboorling arboidor maar
3s. on 4s. per maand verdient. Hot geld
op doze wijze ingezamold wordt besteed aan
do instandhouding van hot work op heiden
sche bnitonposten, zoodat do Kork van
Nyasaland self reeds b~zig is zondiugwork
to doon, en zich alzoo uit te broidon.
5. Evongelisatiewerk. —Hot work van de
roncigaando Evangelisten ~vordt in sommige
cioelen van cut gobieci inot veel zogen be—
kroond. Door bun bemicidoling worcien jaar ha
liar moor buitonposton geopeud, waar hot
Evangelic kans hooft om oenigormato in hot
hoidensche gemoed wortel to schieton. Oolc
zijn or Christen mannon on vrouwen, die
vr~jwilhig en zoncior bolooning uitgaan 0111
can do omringoude heidenon, die nog bi,j

do honciordcluizuncien getelci worcien, bet
Evangelic to vericondigen. Hot is ook con
vorblijcloncl teolcon dat loden tier Kork, the
naar volsiagen hoicionscbo stroken verhuizon,
niet rnston totdat zij hot zoover gebraebt
hebben dat ook aldaar eon buitonpost is op—
gericht.
Neg onlangs riep den beidenseh
boofdman sun jongeron brooder 01), mu bij
hem te komon wonen. Do jongoro gohoor—
zaamde, maai’ stelcie als voorwaarcie dat er
eon buitenpost met ecu Evangelist op do
hoofdkraal son wordon gevcstigdi. Zoo welch
ook ill clozoii donkeren hock hot licbt ties
Evangelies aangestokon.
6. Portugeesch Oost d/rika. — [lit dit ge
bied, dat ann onse zuidohijke statics groust,
plachton scharen van heicienon naar die sta
tics to komen en bet word gevoold dat or
icts moost worden gedaan ter voorsioning
in bun geestolijko behooften. Veel gebeds
werd tot God opgezonden, dat do schiju
baar gosloten dour mocht worden geopend,
en hot verbhijcit oils to mogon getuigen, dat
onse gebedon verhoord sun geworden, en
hot Portugeesch gebiod nu ook veer Protos
tantsche soncielingen, onder zekere voor—
waardon, is opengesteld. Ds. A. G. Mur
ray, aan wions onvormoeicie pOgingon bet
voohal to dankon is dat vorgunning verkre—
gen word om ons in bet Portugeesch gebied
neor to zotten, is ook reeds gegaan em
eon static in do Chibvomozi Vahloi nan to
loggen. Hij wordt thans door do Kerk i-an
Transvaai onderhouclen, en hot moet ons
oorzaak van bhijdscbap wozon ciat ook cut
dccl van onso geliefde N. G. Kork un in
Nyasaland eon eigon zenchngwerk beoft nan
govangen.
7. Gezondlueid der TT’erkers. — Met cliopo
daukbaarbeici tot God megon wij moldon,
dat bet met cie gezendhoicl van onzo arboi—
ders in doze gowosten over hot algemeon
uitstokend goad is gestold.
Wol is waar,
wij moeston gedurende de laatste drie jaren
twee arheiders afgevon, oinciat bet met bun
cchtgonooton lcwahijk was gestold, wat go
zondhoici betreft, namelijk, Ds. C. H. Mur
ray en Eerw. R. H. van Heerden die, om
doze roden, niot konden ternggaan naar
Nyasaland, on flu her in Zuid—Afrika nieu—
we workkringeu bobben govonden. Dccli 01)
bet voId self is do gosencihoici steeds b ?vrc_
ciigond geweest, en niomanci is ens, dank
zij dcii Hoer, door cien cioeci ontrukt.
Niot vor van één onzer statics is or ecu
lazaret, waar twee inboorlingon, die in den
Kongo Staat do slaapsiekte hobbon opgc
claan, worcion verploegci. Gehijk men n-oct
is or eon Europoaan, Dr. Hardy, nan doze
gevroescio zickte gostorvon, nlaar niemanci
ons~r arbeiders is or door eangetast.
Tot
hiertoc weet men met van eouligo vhog of
nuder insect alciaar dat cio kiomen van
close ziekte op ancieren zoU knniieii over—
diragon, Ofi wi1 koosteren dc 11001) dInt or geeui
diertje van ciuen aarci in Nyasahanci bestaat.
Hiorvan hangt dial) ook, naar den monscli
gesproken, nibs af.
Doch onse arbeiciors
en arbeiclsters zijn in do band vail Hem die
bewaren kan van do pestilentie die in do
donkerheici wandelt.

8. Ordeningem.—~—-Voor work in dit deel van
het zendingveld heeft onze Sub-Commissie
cl~ volgencle broeders doen ordenen —
In 1908—Johan J. Ferreira, en
Rudolf H. van Heerdon.
Laatstgenoemde editor is, oni do redon
bovengenoemd, niet naar Nyasaland terug
gekeerci.
9. Nieuu’e TT7erkers en Werksters.—Scdert
ons laatste rapport aan do Synode zijn onzo
gciecleren in het Nyasa void versterkt door
(le voigonde broedors en zusters : —In 19w.
die heer A. P. Lötter en Mejj. Lawrie,
Dreyer en Reunis; in 1908, Eorw. J. J.
van Reercion en Mejj. N. Barry (Mev. L.
Murray), Amy Murray, Anderson en Bur
ger; in 1909, Ds. J. A. Retiof, Eerw. C.
J. H. van Wijk en Mejj. R. Marais, A.
Burger (Mev. Nieuwoudt), T. lo Roux (Mew.
Joubert) en F. van Hoerden (Mev. J. J.
van Hoerdon) ; aismede, Mev. J. G. Stayt
ler.
Die ons om do ééne of andoro oorzaak
hebben moeten verlaten zijn (do vroeger go
noemde echtparen uitgosloton)
do hoer en
Mev. Keinpff en do heer en Mev. 0. J.
Cilliors, waarvan do beide hoeren ons eehter
vijf jaren lang gotrouw gediend liohben en
can wie wij veel dank verschulcligd zijn.
D .—AaeiuazEN.
1. Eth iopiseh e Kerk. — IJwe Commissie
lieeft hot ais haar phelit geaclit informatio
in to winnon aangaaude d~ leer en do Kerk—
regeeriug van do Ethiopischo Kerk, en haar
Soeretaris heoft die verechaft in Do Kookbode van 30 Juli en 6 Augustus, 1908. 01)
grond van vat zij vernornen hooft, doot uwe
Commissie do voigondo aanbovohng nan do
Synode :—
~a) Op grond van leer en kork—rogoeriug
bestaat or goon reden om doze Kerk
niet als Znsterkerk to erkonnon
b) Ten opziclite echtor van do voorborei
ding barer loeraren en hun ordening
als bodionaars van do Sacramenten,
vinclen or dikwijls ornstigo ongere—
geldiseden plaats;
(c) WreShalve uwe Commissio, hoowel zij
geene vrijmoedighoid hooft om aan to
bevelen dat hun doop niet wordo er
kend, vermaant dat men hierin met
groote omzichtigheid handelo.
2. iV~jlen Ds. Stof berg. — iJwo Commissie
kan niet naiaten om bijzondero molding to
maken van eon gebourtenis waarop reeds
eon en andermaal in dit vorslag gozinspoeid
is, narnelijk, hot afsterven van Ds. Pieter
Stofberg, eon van onze godvruchtigste,
ijvorigste en moost ontwikkoide zendolingen.
Hot verlies dat ons in zijn hoongaan heeft
getroffen is eon bijna onhorsteibare.
Do
Comrnissio had gehoopt dat hij nog vole
jaron lang in don hem aangewezon moUWefl
workkring in Mashonajand zou werkzaam
zijn, tooje hem do Hoer tot hooger dienst
opriep. ‘Vij vertrouwon clat zijn to vroege
clood moor dan é$ìì tot niouwe toewijding

zal aansporen en met niotuvon ijver zal be
zielon oni do levenstaak af to cloeii torwiji
bet nog dag is, eor dat do nacht koint wan
noor nieinand moor werkon lean.
3. Zendiagdag. — Lottende 01) den zegon
die op do vioring van en Synodalen Zen—
dingdag bij do vorigo Synodo lioeft gorust,
beveelt uwe Connnissie met vrijmoecligheid
can dat zuike Zondingdag andormaal worde
gehouden op eon door utwe HEw. ~Tei.gado
ring vast to SteNcIl datum.
4.
World’s Missionary Conference.’’ —
Uwo Commissio wenscht ook do aanbovohng
to doon dat onze Kerk zich zai iaten ver
tegenwoordigon op do bolangrijko
World’s
Missionary Conference,’’ die ni Jum, 1910,
to Ediuburg, Sehotland, staat to worden go
houden, en dat do Synodo daartoo é4n of
twoo doputaten benoemo, zondier bezwaar
voor do zondingkas.
5. Do Zending C’ongressen. —— Met grooto
dankbaarheid jogons den Hoer maleon wij
molding van den zogen die er rustto op do
reeks van Zoncling Congressen die in onze
Kork, in hot bolang van do zending, wer—
don gohoudon.
Do behoefto van ons Buiteniandseh Zen
dingwerk was zoo groot gewordon, dat uwe
Commissie sidle verplicht zag ow in hot be
gin van 1908 do gansehe Kerk op to reo
pen tot eon dag van vurig g~bed, dat hot
God mocht bohagen ons do nooehge mannen
on middolon to goven ter voortzetting on
uitbroiding van Zijn werk op aardo. Die
dog des gebeds word op Pinkstor-Zondag
gohouclon. Ben van do vruchton daarvan
was hot gezegondo Zending Congres to Wel
lington, die do voorbodo van eon reeks van
dorgohjko samonkomston is gowoest en vaar
van hot gevoig is niet siochts vormoordordo
bolangstelling in do zondingzaak, moor eon
spociaio gave van bij do £8,600 van den
kant van do N. C. Kerk in do Kaap Nob
nie tor afb~ta1ing van reeds bestaanclo to
horton en tor uitbroiding van hot work in
hot buitenland. Voor doze merkwaardigo
vorhooring onzor gebedeci zij cie ieaam des
Heoron grootehjks goprozon. Wij goon do
toekomst moodig to gomoet,
vertrouwen—
die ditzeivo dat Hij die eon good work oom
ons of door ons begonnon hoeft, dat vobein
digon sal tot 01) den dog van Christus.’’
Wij noemon ons,
Met do moosto hoogachting,
Van Uw H.Eerw. Vorgadering do Dienstw.
Dienaren on Broedors,
J. I. M~ue~us,
Voorzitter.
P. J. C. DE Vos.
Crneis. F. J. MuLLER.
D. S. B0THA.
W. A. AT.nExT.
CEo. 5. MALieN.
PAuL H. Roux.
S. P. H~an.
A. C. 1\IURIIAY.
J. nu Pizssis,
Soerotaris.
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STATISTIEK.
A.—BE 1IINNENLANBSCHE ZENBING.
[N.B.—Tiots alle inspanning is hot ons niet gelukt absoluut juiste cijfers to ver
krijgen.
Do volgenclo data zijn op sommige punten sleclits bij benadering correct.]
~5.a

3335

373

66

579

229

15

2160

11590

3358

435

209

347

309

1.5

11316

3082

21$

117

469

230

8460

2544

1.50

77

300

~4

.

~ II ~I

Westolijko Ring .
(8 gemeenten.)
Middellanclsche Ring .
(14 gemeenten.)
Ziiid~Weste1ijke Ring
(10 gemeenten.)
Noord-Westelijke Ring
(7 gemeenten.)
Zniding Gemeenten onder do
Binneni. Zenci. Corn
(26 gerneenten.)

11660

15049

3273

449

116

Totaal:

58075

15592

1625

585

65 gemeenten

d

~

~
28

26

1191

39

30

11

862

25

11

217

11

740

20

4

438

287

26

1275

72

56

2133

1272

78

6228

184

127

B—BE BU1TENLANBSCHE ZENBING.
1.—Tn~~ssyAAa EN BEdnu.~NAL.&ND.

o.a

14
1860
1866
1879
1885
1877

.K~ra~ispnort (Zoutpaiisborg)
Sauls Poort
Mabicskraal
Waterberg
f~Iochudi

1
1
3
2
5

13
18
3
12
13

1
1
1
1
1

10
12
2
7
5

672
1100
130
600
1100

20.5
200
30
90
220

440
600
160
150
650

15

59

5

36

3602

745

2300

9
1
2
1
1

120
4
73
66
18

69
7
39
4
10

867
360
380
36
98

—

—

—

—

11.—MASH0NALAND.

1891
1993
1902
19(17
19(16
191)9
1909

Morgenster
l~ainosIia ii a
Fiarawi
Gntu
Ziniuto
Victoria
Chingombe

S
5
3
2
1
1
1

—

1
1
1
1
1
1
1

21

47

7

14

281

129

1711

1
1
1
1
1
1
1
1

45
29
27
30
19
12
24
16

602
235
178
357
13
4.
409
—

866
500
200
750
230
35
650
109

3322
2325
3743
3953
2545
600
2215
1194

33
5
4
2
3
—

I 11.—Ny.cs,si.~cxn.
1889 )lvera
15
222
1391 Kongwe
4
110
1896 Mkonia
5
132
1901 Mlanda
4
134
1902 Mpunzi
2
85
1906 Malingunde
2
50
1907 Malein ho
2
102
1909 Nchisi
1
30
Arbeiders thaus tijdel ijk to Magwero
2
—

(jroot totatI voor hot Buitenla ndsche
Zend i ugwerk

37

865

8

202

1798

3340

19927

73

971

20

2.52

5631

4214

23968

Nil——I. \Vat Tabel I betrel t, wij inoesten bet getal cloopklasleden bij benaclering in—
vullen, claar do cijfers ontbraken.
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2. in Tabel Ii troffon wij cenig versehul nan tussehen vroegere eli latere up—
gaven ens uit het veid gezonden, en hebbon hier wat ons do meest
juiste cijfers voorkwamen, aaugegeven.
3. In Tabel III sal men eon verschil opmnerken (vooral ten opziclito van (IC
Iaatste kolommen) tnsschen doze cijfers en die in den tekst van het rap—
pojt aangegeven, daaraan to wijten dat do getallen sedert hot opstolleii
van de oorspronkelijko Tabel, zijn aangegroeid. Ret rapport geeft do
laatste cijfers.

BIJLAGE 14.

VERSLAG
van den Vrouwen Zending Bond aan de H. Eerw. Synode van de
Ned. Geref. Kerk, K.K. van Sept. 1906 tot Sept. 1909.

Hot is met groot genoegen en dankbaar
lucid dat hot Bestuur van den \T.Z.B. nan
(10 HoogEerw. Syui ode bekend maken kan,
dat het werk zich nog steeds uitbreidt.
Do Bestuursleden zijn nu Mev. Ps. J. Al
bertijn (Presidente), Mev. Prof. Muller
(Vice-Presidente), Mov. Ds. A. H. Hofmoyr
(Tiles.), Moj. Ferguson, Mev. Prof. Marais,
Mev. Ps. P. Bosman en Mev. Prof. do Vos
(Secretaresso). Een van onze ljverige Be
stuursieden is ons door den clood ontvallen
(Mov. J. Joubert). Van al do eerste Be
stuursleden is alleen Mej. Ferguson overge
bleven en wij kunnen bijna met uitspreken
ivat haar raad veer ons beteekent, en hare
beiangstelling in do werksters, doordat
zij zo persoo~1ijk kent, en onlangs nog
velen van hen bezocht heoft. Mej. Spyker
is nu wel niet moor in hot Bestuur, doch
zij heeft do correspondontie met do work
sters op zich genomen, wat ens ook veel
waard is.
Lr z~n 130 takken, doch er zijn nog go
uneenten waar goon takken zijn. Wij ver
trouwen dat ook in (lie gemeenton takken
sullen gestiht worden. Ook zijn er op vel.
scheidene plaatson takken van Jongo muon
schen (niede—arheidsters) en kiuder-kransen.
Luehtstrolen,’’ hot biad dat voor kindo—
roll sntgegeven wordt, is vergroot ; er zijn
cdnige bladen hijgevoogd voor de oudors en
hot Bestuur kan sending niouws or in plaat—
sCum. Ret blad tolt nfl 4,500 intoekenaren.
in 1906 haclden wij 26 werkstors in het
void ; nu -ii. Van dit gotal sijn workzaam
13 in Nyasaland, 9 lo Fordsburg, 2 to Ger
nuston, 2 to Potchefstroom, 1 to Jeppes
town, 1 to Krugersclorp, 1 in Zoutpansberg,
1 in Mabieskraai, 1 to Mochuli, 2 to Bula
wayo, 1 to Morgenster, 1 to Pamoshana
(Mashonaland), 5 in Kiunberloy, 1 to Boa0011sf iold.
Ook is er to Fordshurg, door onso arbeid
stor, Mej. Kioppors, ecu Tehuis geopend
voor vcrwaarioosde kinderen. Do uitgaven
nail (lit Tehuis verbonden zijn seer greet.
FTeI Transvaaiselie Gouvernemont, do Johaiu
nesburgseho Stadsraad on versehillende tak
1(011 van de Z.A.V. Fedoratie dragon bij tot

instandhouding or van.
Twee van onzo
,Jouge susters worden flu iii do Kaapstad ~
verpleegsters opgeleid.
Friedenheim,’’ (10 inrichting waar onze
werksters opgeleid worden, word onlangs
door hot Bestuur gekoclit van do Jonge Da
ilies Vereeniging voor £700, en overeenkom
stig (Ic bepalingen van hot wetboek op hot
Bestuur getransportoerd
voor en ten be
Imoeve van do N. G. Kerk in Zuid—Afrika.’’
Aarugezien hot gebouw to klein was werden
or klaskamers aangebouwd.
Doordat wij
van veio takkon bijdragen voor hot Murray
Fonds krijgon, wordt
Friedeuheim ‘‘ in
staat gost-old jongo dochters in to isemen,
(lie zend~ngwerk willen (loon en (lie niet in
staat zijn voor logies te betalen. Wij zijul
seer dankbaar dat wij Moj. G. Bosman aamm
hot hoofd hebbon, een suster (lie Hohlandsch
kent, en seer getrouw in haar work is; en
naIl haar zijde zoo eon toogowijde zuster ais
Mej. van Deemstor, die hot work op sicim
genomen heeft, zoolang als Mej. Waite iii
Amerika is.
\Vij vertrouwen (lat T’Jej. Waite spoedig
hersteld zal wezen on terug to keeren naar
haar work, waaraan zij zich vole jaren lang,
met veel opoffering on eon zwak lichaams
gestel, gewujd ]ioeft.
in do laatste jaren 1101)1)011 wij niilde b~j—
dragon ontvangon, (10 inkonisten worden elk
jaar vermeerdord. Wij vertrouwon dat sij
mu ~fl (lose bedrukte tijden met sullen ver—
mindoron.
Ook wenscht hot Bestuur bekend to maken, dat in Orangia een afzonderhijke Zen
dimig Bond gesticht is, (lie ann ens verbon—
den blijft, doordat or iets in ens kas gestort
werdt.~ ferwijl do Orangia takken ook bij—
clra~emi tot hot IVIov. Murray Fonds, tor on
dersteuning vail
Friedenhoirn.’’
Rierinede mis werk aan do bicldende be
langsteiling van onze [i.erk opdragende,
—
Noeun ik niij,
F iv N oogEerw. Ouderdanigo Dionaresse,
A. 1’J. us Vos,
Secretaresse, V.Z.B.
Stollenbosch, 21 Aug., 1909.
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RAPPORT
van de Commissie voor de Zending onder Israel, 1909.
Ret doet ons Iced, dat wij niet met con
nicer bevrecligend versiag voor de RE.
Vergadering kunnen verschijnon. ~Vat deze
Kolonie betreft is or iets gedaan, doch niot
reel.
Laatste jaar hebben wij eene vergadering
t~ Do Paarl gehad, waarop eenige besluiten
werden genomen in verbancl met het werk,
waarvan kopie is gezonden can dc Trans—
vaalsclie Commissie.
WTij hebben plan gehad den Evangelist
voor dit werk, in verband met onze Kcrk
aan to stellen, maar wij moesten er van
afzien, wegens gebrek can de noodige fond
sell.
Ps. Martins en tie heer Cohen kwamen
tot ens oier in hot begin van voorleden
jaar.
~Zij l~ebbcn vele van do gemeenten
onzer Kerk in tie Westel~jke Provincie be—
zocht, en (10 beer Cohen heeft eenige in do
Oostelijke Provincie bezocht. Ret is zekei’,
dat belangstelling in dit werk word opge—
wekt, vooral door de toespraken van den
beer Cohen.
Israels I3enden zijn gesticht
en ruime g ~ldelijke bijdragen ontvangen.

Dc hoer Cohen zou weder overkomen, urn
samoa met één onser leden voor twee of
tine rnaanden op reis te gaan, vooral in do
Middellanden en Oostelijke Provincie, ten
einde cleze sack voor tie aandacht van do
iedci~ onzer Kerk te brengen, on cello gel
dolijke inzarneling te dccii. Ret spijt ons
(lot cut voornernen niet kon worden uitge
voerd.
Zoo do Reere wiT kornt de hoer
Cohen dit jaar naar Oudtshoorn.
Wij zijn van gevoelen, dat onze Kerk met
do kerken in de O.R. K. en Trallsvaal moot
sarneuwerken.
De beer Cohen moet huip heb—
hen. Een seer hekwamo man moet can zijne
zijde irorden geplaatst.
Wij hayden aan,
dat er eec funds voor dezo zaak zij, weartoe do kerken in de Kaapkolonie, O.R.K.
en Transvaal hijdragen, en dat cone groo—
tero Cominissie worde nangesteld.
Moge
doze soak met nicer ernst en opgewektheid
in (To toekornst worden hehartigd.
D. J. PIENAAR, R.zx.
A. M. McGREGoR.

BIJLAGE 16.

VERSLAG
van de Synodale Zondagsschool Commissie, 1909.
1. IJwe Commissio hoeft do eer te rappor
teeren, dat zij sedert tie laatsto sitting der
i-I.E. Synode, met do werkzaarnheden nan
hear toevertrouwd geregeld beeft kunnen
voortgaan.
2. Door bet vertrek van Ps. A. A. Weich
naar den Vrijstaat heeft do Commissie eon
groot verlies geleden. Goduronde vole jaren
heeft hij niet toogewijdheid on b~dcwaanilieid
do Cominissie als Scriba gediend.
3. I-let voornaamsto work uwer Commissie
was bet opstellon en uitgevon, jaar na janr,
van do Roosters en Registers.
Pit jaar
werden circa 62,000 Roosters versproid.
Schoon dit benioedigend selujnt, moot de
Corninissie eclite~i~ hare overtuiging uitspro
ken, dat indien in elk dci verschillende ge—
meenten ‘t Zondagsscliool werk beter georga
niseerd werci, er zeker nog mimer aailvraag
near do Roosters zou sijn geweest. Vooral
wet huiten Zondagsscholen betreft kon zeei~
reel nicer worden gedaau.
4. Alhoowol uwo Commissio daartoe nog
niet is overgegaan, gevoelt zij do wensoho

lijkheid van benevens tie gewone ook nog
een reeks van lesson ten gebruike van do
kleine kinderen, die tie Zondagssehool be
zoeken, voor te schrijven en uit to govon.
5. Door het vaststellen van eon Zending
Zondag in elk jaar, en hot uitgeven vail
eon parnflet~e over hot. leven van Sen ot
ander zendeling, heeft inve Commissie go
tracht tie belangen vail Gods Koninkrijk 01)
tie harten tier kinderen to binden.
6. Ret london van Conferonties werd call—
gernoedigd en eeingo werden door tie loden
dci Commissie bijgewoond.
Sclioon close
Conferenties reel nut en zegen stichten, go
voelt uwo Commissie, dat mccl gedaari
incest worden om bet werk in bet algemeen
ecu to moedigen. Do Conferenties knnnen
door slechts enkele af~evaardigdon worden
hijgewuonti. Buvendien is er nagenoeg geen
ti,jd jets to doen can do vorniing van oncler—
w~jzers,—wat toch zoo hoog noodzakelijk is.
~. rp~1~ einde jets in doze richting to cioen,
en colt em do gansehe sack van do Zondags
school in onze Kerk te bevordoren. heoft uwo
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Coiumissio last aan een barer leden gogeven
tot ‘t opstellen van eon handbook voor Zon—
clagssehool onderwijzers.
8. l.iwe Commissie vocit almeer, clot (10
tijd g~komen is, dat een of andor per~~~oi~
afgezonderd sal worden om ci zijn tijd ann
deze heerlijke sank to wijden.
Zulk een
persoOll son door hot bezoeken van do var
sehillende gen~eenten in aanraking worden
gebracht met al de onderwijzers. Hij zou
ook veel kunnen doen door boeken, land—
kaarten, belooningskaartjes en andere Zon—
dagssehool bonoodigdheclen to vorspreiden
(1001 middel van eon Centrani Depot.

9. ilot blijdschap en dankbaarhoid aan
(loll Hoer meent do Commissie to kunnon
zeggen, dat over ‘t algemeen do belangstel
hug in do Zondagssehool merkbaar is toege
nomen.
Met versehuldigden eerbied en hoogachting,
Noemen wij ons,
U F1.Eerw. ‘s Dw. Dienaron en Broeders,
I. F. A. DL VIla.IsuS,
A. F. Louw.
P. K. Ar.amuuvN,
Scriba.

BIJLAGE 17.

VERSLAG
van de Centrale Commissie voor Hulpbehoevende Jongelingen, inge
diend bij de Hoog-Eerw. Synocle, 1909.

Uwe Cominissio beef t de eel’ hot volgende
to rapporteeren :—
1. Er is sodert de Iaatste Synodo uit do
verschillende gemeenten ontvangon ann col
leeton
Voor hot jaar 1906
£266 45
1907
390 27
1908
290 70
Voor do eerste heift van 1909...
143 3 1

Hioruit is huip verleend
in Februari, 1907, ann 11 Stu
denten
In Maart, 1908, aan 15 Studen
ten
In Maart, 1909, ann 20 Studen
ten

£1,089 17

1

305

0

0

370

0

0

400

0

0

£1,075

0

0

2. Van éSn prodikant, die als student uit
hot fonds huip ontvangen heeft, is gedu
rendo bet jaar 1908 do som van £25 is. Gd.
terug ontvangon.
3. Uit den boedol van wijion Mov. ii. E.
do Villiers is in bet begin van dit jaar eon
legant ton bedrago van £381 us. Sd. nan
bet fends ten goode gekomon, £300 waar
van tegen eon rentolcoers van 5 percent op
bet Kericekantoor boiogd is.
4. Ook is hot tor konnis uwer Commissie
gekonien, dat wijion do boor T. A. J. Louw,
die in do iaatsto Synodo de gomeente van
Wijnberg als oudorling vertegenwoordigdo,
in ziJn testament nan hot Theoiogisch Semi-

narie do som van £15,000 hoeft vormaakt
als eon fends, dat den naam dragon sal van
hot Thomas Louw Fends, do rente want—
van bosteed sal worden tor ondersteuning
van minvermogendo studonten, die zich tot
hot leeraarsancbt van do Nod. Geref. Kerk
voorbereiden, doch dat doze vermaking oerst
na don dood van sijn nagelatone echtgonoote
in working sal komen.
5. [Iwo Commissie geeft ondorstouning uit
dit fends voor hulpbehoovende jongohngen
nan studonton, dio na nauwkourig persoon
hjk ondorsook werkelijk bohooftig blijken to
sijn, op voorwanrde dat zij zich verbinden
do heift van hot voorgoschoton bodrag, binlion vijf jaren na do voitooiing hunner stu
diën, nan do Contrale Commissie terug to
betalen.
6. Do behoefto aan ondorstouning is groot
on noemt gestadig toe, en uwo Commissio
acht hot haar phcht bijsondor nadruk to
ieggon op do wenschohjklieid dat do go
moenten hot fonds met mime cohlecten bhj—
von ondorstounen.
7. Daar hot geblokon is dat vorschoidono
leoraren on Korkera.don, ton spijto van hot
voorgestolde in do Korkowet, en hot aan
gokondigdo in don Kerkehjkon Almanak, en
do herbaaide toi’echtwijsingen in de Kerk
bode, nog steeds do cokocten bij do verkeor
de personon verantwoordon, on er hierdoor
verwarring en veel mooito wordon voroor
saakt, zoo geeft uwo Commissie bij dozen
besclieidenbjk ann do hand, dat instode van
do dorde paragraaf ondor Art. 71 onser
Korkohijko Wotten en Bopahngon, hot vol
gendo wordo gestold : —
“[n olke gemeento sal or janrbjks voor dit
clod worclen gecoliectoerd, en sullen do go—
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colleetoerdo golden bij den Zaakgelastigdo
worden verantwoord.
Er zal eon Centrale Commissie zijn, door
do Synodo bonooind, bij wio hot boheor van
dit fonds berusten zal.
Zij zal alleon aan jongolingen, die hot
Admissie Examen hobben afgelogd en wel
kelijk behoeftig ziju, met inaclitnemiiig vail
aanbevolingen door do Commissie voor I{ulp
behoevende Jongolingon in de versehillende
Ringen gedaan, huip niogon verleenen, en
het rocht hebbon bet voorgeschoteii geld,
of oonig gedoelte el van, terug to eisehen
zoncTer ienten.’’

Do HoogEerwaardo Vorgadering do ici
ding des Heiligen Goestos in hare heraad—
slagingen toebicidonde,
Noemen wij o~.s inot vorschuldigdo hoog
acliting,
Give clienstw. Dienaren en Breeders,
Cl-IRs. F. J. 1~fuarsx.
J. I. i~,1ARA1s.
A. Mooiciiaris.
P. S. Boinic.
P. J. Ci. DO Vos.
P. Bosir.~s,
Scriba.

BIJLAGE iS.

RAPPORT
van de Synodale Opvoedings Commissie.
1.—Ovon ‘T WERE IN ‘T ~
Hot work van uwo Commissie was ill den
afgeloopen termiju van zeor versehullonden
aard, ineer dan ccii uiterst helangrijk en
zij vertrouwt, dat hare werkzaainhoden, on
dor biding van Gods Goest, niot zonder
vrucht zijn g~bloven. Heb doot haar dci’halve gonoegen em eerbiediglijk ‘t volgende
to rapporteeren
2.—SYN0DALO BosiuITEN.
Bijna onmiddollijk na do jongsto verga—
doring der HoogEerw. Synodo heeft uwe
Commissie do voroischto stappon godaan om
do bosluiten botroffonde onderwijs aangole
gonhoid ondor do aandacht dor respoctieve
authoritoiton to brengon.
Reeds bij ‘t voormalige Gouvornemont
dooci iiwe Commissie hare opwachting on be
sprak met don toon ill dienst zijnde Kobo
nialen Socretaris do amondementen op do
Schoolradon Wet
Zij word 01) vrioiidolijko
wijzi ontvangen, doch ‘t onclorhoud bloof
zonder govoig wogons ‘t spoedig aftrodon
van genoorndo Rogeoring.
Ook met don tegonwoordigon Kolonialen
Socretaris had men moor dan één onder
houd, en vim hem ontving men do vorzeko
ring dat do voorgostoldo omondatibn en wonken do voile aandacht van ‘t Qouvornomont
zouden hobben in goval van ‘n nienw of
‘n gowijzigd wotsontwerp.
Tot hiertoo is
or ochtor niots ton uitvoor gologd, doch er
bostaat hoop dat do zaak bij ‘t oerstkomon
do Parlemont in behandeling zal worden go—
bracht.
Ook mob don TJnivorsitoitsraad word ondor
haiidold in zako do voorziening dio do Sy
node wenscht gemaakt to zion in don leer
cursus van ‘t BA. Examon voor do opvood
kunde. Antwoord werd ontvangen dat do
zaak na ar do botrokkeuo sub-comniissie was
verwozon en dat men haar in ovorwoging
0011 nomon.
Ovorigons word met ‘t Departemeut van
On dorwijs gocorrespondoerci hotrokkelijk do

Synodalo bosluiton cii aanboveliugen in
zako inspocteurs, kiasson - inspoctie, indus
trioele inrichtingon on opleiding van clorcie
klas onderwijzors. Ontvangst onzor brievon
word boloofd orkonci on ovorwoging van
aangozochto boboofd.
In Augustus, 1908, bij gologonhoici van
inclienon der mislukto Ondorwijs Wet van
don liuidig~n Kolonialon Socretaris, govoel—
do uwo Commissie zich geroopen em anclor—
niaal hare bozwaren tegon do vigeorendo
Schoolradon Wet to opporon, on moor bij
zoncler die welke, haars inziens, dc voor—
gesteido Wet on aannomolijk maakton. Mot
dat dod ivorci ‘n momorancTum van bozwa—
ron on gowenselito omendatiën bij cTon Kolo—
niaben Socrotaris ingodiond, on maatregobon
worden gonomon 0~ 00 ook meor direct voor
do aandacht van hot Parloniont zeif golegd
to krijgon. Dezi bemooiingon hebben niet
onwaai’sehijnhjk meegeworkt tot do terug
trokking van do toon voorgosteldo Acte.
3MTcdldsdl-nuivINo IN ZAKE KERKELIJEE

EIciENDojinsnEN.
Don 27ston Febrnari, 1907, liet tiwo Coin
missie cToor hot Kerkelijko Orgaan ‘n waLl’
schuwing versehijnen, aan nile Korkeraden
gericht, lion opwekkondo oin toch zorgvuidig
too to zion dat korkolijko oigondommon,
wobko voor onclorwijs doobeiudon in gobruik
waren, uiot mottortijd nan hot Onderwijs
Departomont vervablon zoudon, en dat mon
do noodigo stappen moest doon oni cTio
oigonclommon voor do heti’okkone korkol ijke
hehamen to verzokoren,
Hot is do 11001)
uwor Coniinissie dat men 01) die waarschu—
wing zab aclit sian en SCI111dIO zal voorko—
nien.
4,—FINANCIëN.
Hot doet uwo Commissie genoogen to rap
porteeren dat haar arbeid zich flog godui’ig
uitbreidt. Do jongoliodon, die zich aanbio
den om tot ‘t ondorwijs ambt to wordon
opgoboid, vormeercieren niet alleon in gotal,
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Commissie last ann een harer loden gegeven
tot ‘t opstellen van eon handbook voor Zon
clagssoliool onderwijzera.
S. (Iwo Commissie voelt aliiieer, dat do
tijd g~koinen is, dat cen of ander persoon
afgezonclerd sal wordon om al zijn tijd ann
dezo lieerlijko sank te w~jdeui.
Zulk ceo
persooli zou door hot bezoekeii van do ver
schillende gerneenten in nanraking wordon
gebracht met al do onderwijzers. Hij zou
ook veel kunnen doen door boeken, laud—
kaarten, helooningskaartjes en andere Zon—
dagsschool benoodigdheden te verspreiden
door rnidldel i’an eon Centrani Depot.

9. Met blijclscluap on dankbaarheid nan
(loll fleer meent do Commissie to kunnen
zeggen, dat over ‘t algerneen do bolangstel
hog in do Zondagsschool merkbaar is tooge
nomen.
]~,iet verscliuldigden eerbied en hoogaehting,
Noemen wij ons,
U H.Eerw. ‘s Dw. Dienaren en Broodors,
I. F. A. us VnLIur[es,
A. F. Louw.
P. K. ALIuSRTYN,
Scriba.

BIJLAGE 17.

VERSLAG
van de Centrale Commissie voor Hulpbehoevende Jongelingen, inge
cliend bij de Hoog-Eerw. Synode, 1909.

(Iwo Cominissio heeft do ocr bet volgende
to rapporteeren :—
1 Er is sodert do laatsto Synodo uit do
verschillonde gerneenten ontvangen aan col
locten
Voor hot jaar 1906
£266 4 5
390 2 7
,,
,,
1907
290 7 0
,,
,,
1908
Voor do eerste helft van 1909...
143 3 1
£1,089 17
Hieruit is huip verleend
In Februari, 1907, ann ii Stu
donten
In Maart, 1908, ann 15 Studen
ten
In Maart, 1909, ann 20 Studon
ton

1

305

0

0

370

0

0

400

0

0

£1,075

0

0

2. Van edn prodikant, die als student uit
het foiids huip ontvangon hoof t, is gedu—
rendo hot jaar 1908 do som van £25 is. 6d
torug ontvangon.
3. Uit don boedol van wijlen Mov. M. B.
do Villiers is in hot begin van dit jaar eon
legaat ton bedrago van £381 us. Sd. nan
hot fonds ten goode gekomon, £300 waar
van togon eon rentekoors van 5 percent op
bet Korkekantoor bologd is.
4. Ook is hot tor konnis uwor Commissio
gekornen, dat wijion do hoer T. A. J. Louw,
die in do laatsto Synode do gemoente van
Wijnborg als ouderling vertogenwoordigdo,
in zijn testament nan hot Thoologisch Semi-

narie de corn van £15,000 hoof t vormaakt
als eon fonds, dat den naam dragen zal vail
bet Thomas Louw Fends, do rente waar
van besteod sal wordon tor ondersteumng
van minvorniogeiido studenten, die zich tot
hot Ieeraarsarnbt van do Ned. Gerof. Kork
voorbereiden, docli dat deze vermaking oorst
na den dood van zijn nagolateno eclitgonoote
in working sal komen.
5. (Iwo Cornmissio gooft ondersteuning uit
dit fonds voor hulpbehoovondo jongelingou
nan studenton, die na nauwkourig persoon
lijk onderzoek werkelijk behooftig blijken to
sijn, op voorwaardo dat zij sich verbindon
do bolt t van hot voorgeschoten bodrag, binnon vijf jareli na do voitooiing hunnor stu
diën, ann do Centrale Commissie terug to
botalen.
0. Do bohoofto nan ondorsteuning is groot
on noomt gostadig toe, on uwo Commissie
acht hot haar pliclit bijzondor nadruk to
leggen op do wenscholijkheid dat do go
unoonton hot fends met ruimo collocten blij—
von ondorstounon.
7. Daar hot goblokon is dat vorschoidone
leeraron en Kerkeraden, ten spijto van hot
voorgostolde in do Korkowot, on hot aan
gekondigdo in don Korkolijkon Almanak, en
do horhaalde terechtwijzingon in do K orb
bode, nog steeds do collecton bij do verkoor
do personen verantwoorden, on or hierdoor
verwarrung en veel mooito worden veroor
zaakt, zoo geeft uwe Commissie bij dozen
boschoidenlijk ann ole hand, dat instodo van
do dorde paragraaf ondor Art. 71 onzor
Korkolijko Wetton on Bepalingon, hot vol
gende wordo gestold —
“In olke gemoento sal or jaarlijks voor dit
dod worden gecollectoord, en sullen do go-
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collecteerde golden bij don Zaakgelastigde
worden verantwoorcl.
Er sal eon Centrale Commissie zijn, door
do Synode benoeind, bij wie hot beheer van
dit fonds berusten sal.
Zij sal alleen aan jongelingen, die het
Admissie Examen hebben afgelegd en wer
kelijk behoeftig zijii, met inachtneming van
aanbevelingen door do Comnussie voor Huip
behoevende Jongelingen in do verschillendo
Ringen gedaan, huip mogen verleenon, en
hot recht hebben het voorgeschoten geld,
of eenig gedeelte or van, terug te eischen
zonder renten.’’

BIJLAGE

Be HoogEerwaardo Vergadering do lei
ding des Heiligen Geest-es in hare beraad—
slagingen toehiddende,
Noemen wij o:’.s met verschuldigde hoog
achting,
Two dwnstw. Dienaren en Broeders,
Chins. F. J. MuLlER.
J. I. k[~siuus.
A. MOORREES.
P. S. Born.s.
P. J. 0. DR Vos.
P. Bosnix,
Scriba.

is.

RAPPORT
van de Synodale Opvoedings Commissie.
1.—OvER ‘T WERE IN ‘T ALGEIIEEN.
I-Tot work van uwe Commissie was in den
algeloopeti termijn van seer verschillenden
aard, meor clan eon uiterst belangrijk en
zij vertrouwt, dat hare werkzaamheden, on—
dor leiding van Gods Geest, niet zonder
vrucht sijn gbleven. l-{e~ doet haar dcihalve genoegen oni eerbiecliglijlc ‘t volgende
to rapporteoren :—
2.—SyxoijALis BEsLuITEN.
Bijna onnuddellijk na do jongsto verga—
dering nor HoogEerw. Synode hoof t uwe
Commissio do voreischto stappen gedaan oni
do besiniten betreffende onderwijs aangelo
genheid onder do aandacht der respectieve
authoriteiten to brengen.
Reeds bij ‘t voormalige Gouvernemont
deed uwe Commissio hare opwachting on be
sprain met den toen in dienst zijnde Kolo
nialen Secretaris do arnendementen op de
Schoolraden WTet. Zij word op vriendelijicc
wijsi ontvangen, dock ‘t onderhoud bleef
zondor gevolg wogens ‘t spoedig aftrodon
van genoemde Regoering.
Ook met den tegenwoordigon Kolonialen
Secretaris had men meer dan één onder
houd, en vnnn hem ontving men do verzeke
ring dat do voorgestoldo emondatiën en won
i~eii do voile aandacht van ‘t Gouvernoment
zouden hebbon in geval van ‘n nieuw of
‘n gowijsigd wetsontworp.
Tot hiertoe is
ci echter niots ten uitvoer gelegd, dock er
bestaat hoop dat do zaak bij ‘t earsticomon
do Parlement in bohandehing zal wordon go
braeht.
Ook met den Universitejtsraad word ondor
liandold in sake do voorsiening die do Sy—
node wenscht gemaakt to zion in den leer
cursus van ‘t B.A. Exarnon voor do opvood
kundo. Antwoord word ontvangon dat do
saalc naar do betrokkone sub-commissie was
verwezen en dat men haar in overweging
son nomen.
Ovorigens word met ‘t Departement van
On derwijs gecorrespondeerd betrelckelijlc do

Synodalo besluiten en aanbeveliugen in
sake inspectours, iclassen - inspectie, indus
trieele inrichtingen on opleiding van clerdo
klas onderwijzers. OnLvangst olizer brieven
word beleefcl erlcencl en overweging van
aangezochte beloofd.
In Augustus, 1908, bij gelegenhoici van
indienen cler misluicte Onderwijs Wet van
den hiuidig~n Kolonialon Secretaris, govoel—
do wire Conimissie sick geroepen om ancler—
maal hare bezwaren tegen do vigeerendo
Schoolraden Wet to opperen, en moor bij
sunnier die welkc, basis inziens, do voor—
gestolde Wet on aan noniehijk maakten. Met
dat dod word ‘ii memorandum van bozwa
ron en gewenschto emendatibn bij den Kolo
nialen Secretaris ingodiond, on maatrogeien
worden genomen om so oolc moor direct voor
do aandacht van hot Parlemont self gelegd
to krijgon. Dozi bemooiIngen hebben niet
onwaa~-schijnhjlc meegewerlct tot do torug
trekking van de toen voorgostoldo Acto.
3.—Wi.sinsciiuwiisci IN SAKE KEREELIJEE
EIGEND0IIIIEN.

Don 27sten Fobruari, 1907, hot uwe Corn
nussie door hot Kerkelijko Orgaan ‘ii waar—
schuwing vorsehijnen, aan alle Kerkeraden
goricht, hen opivekkonde oni tochi sorgvuldig
too te zion dat korlcelijke eigendommon,
welko vooi~ onderwijs doeloinden in gobruik
waron, niet mettortijcl aan hot Onderwijs
Departornent vorvalien zouden, en dat men
do noodige stappen moest doon om die
eigondommen voor do betrokkono kerkehijkc
itchamen to versekeren.
Ret is nb liooii
iiwer Comniissio dat men 01) die waarschu—
wing sal acht slaan en schanlo sal voorko—
mon.
4.—FINANcIeR.
Ret doot uwo Commissie genoegon to rap
porteoron dat haar arbeini sicli nog geclurig
uithroidt. Be jongoliodon, die sick aanbio
den oni tot ‘t onderwijs ambt to worden
opgeleid, verineorderon niet alleen in gotal,
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miar ook in gehalto. Eon aanzienhijko pro
portio is reeds aan do Universiteit gepromo
veerci.
uwo Commissie editor met kommer
vorvult is hot steeds aangroeiend tekort.
Do bronnen waaruit do toelagen moeten go
vonden worden blijvon bijna onverandord,
terwiji do uitgavon, mot do daarbij komendo
tekorten, bij ‘t jaar stijgon, zooals uit hot
volgondo blijkt
1907.

Uit8are,1 (met tekorl zoo
‘t 7’O)ii~jzia;)
inlzomsten

6904 12
3523 10

i~oS.

(3

3

Th Kort. tonal yoUr ‘I

jaar

£381

2

6

1909.

7

1,260 1(3
53S 2

S
5

12 10

722 17

3

i,i16 14

535

578

1

Indien ‘t totaal tokort naar ovenredighoid
blijft aangroeion, zal do Kerk aanstonds
met ‘n zeer ernstig probloem to doen krij
gUn.
Do heffingen zijn gohoel ontoeroikend, on
con speciaai beroop op do gemeenten richt
even woinig uit. Uwe Commissie heoft ‘ii
zoodanig beroop op do Kerkeraden gedaan,
met ‘t gevoig dat do goheeio Kerk over
tijdpork van drie jaron slechts do som van
£19 19s. 4d., speeiaal voor dit doel heeft
bijgedragen.
Uwo (Jommissio heeft zich dus verplicht
geacht om monig verdienstelijk aanzook om
huip van do hand to wijzen, en elders bet
bedrag dci toelagen to vorminderen.
Do vraag doet zich als van zolf voor of
tie tijd nog niot gekomon is dat korkelijke
steun aileen zal gegevon worden aan appli
canton die zich tot onderwijzers van hooge
ron graad wensohon to laten vormen, on do
financieelo vorantwoordelijkheid voor do op
leiding van onderwijzers voor do lagere scho
len aan ‘t Departeniont van Ondorwijs to
laten. Immors doze bolangrijko aangelogen
heid is niet alloen gewiehtig uit ‘t kerkehjk
oogpunt beschouwd, maar is ook cone, waar
bij do Staat greet belang hooft. Trouwens,
de Kerk heeft sick mot deze zaak bemoeid
en geldelijke huip versehaft gedoeltelijk om
dat do Staat vrooger to dezen opzichto zoo
erg in gebreko was gebleven.
liwo Conimissie ivil dan ook aan do hand
geven dat het Gouvernoment zal genaderd
wordon en dat do oploiding van ondorwij
zers voor do publieke soholon zoodanig door
‘t Gouvernemont gosteund zal wordon, dat
de Kerk niet verder belast wordo, aithans
niot bovon hetgoon door do hoersohende lief
fingen gevondon kan worden.
5.—’ r ~ ONDsnwIJs.
Hot ondorwijs in Namaqualand word di
reoht onder toezicht van uwo Conimissie be
liartigd tot voorlodon jaar, 15 September,
1908, toen, tengevolgo van onderhande
lingen met den Kolonialen Secretaris, uwe
Commissie haar organisoerder van onder
wijs, Ds. A. D. Lhokhoff, jr., ann ‘t Gou
vornement afstoiid om niet alleen hetzelf do
werk, in verband met ‘t Ondorwijs Dopar
tement voort to zetten, lunar ook elders der
gelijk work nan to voren; ‘n zeer vleiende
erkenning van ‘t succes dat op doze onder
fleming dor Kerk hoeft gerust. Ds. Luck
hoff blijft echter verband houdon met uwe
Ccminissio Oil rapporteert ann haar van tijd
tot tijd.
Do financicele verantwoordelijk

heid is echter sodert op ‘t Departement
overgegaan; hoowel hot werk in menig op
zieht nog nit ‘t Namaqualand Fends on
door andere liefdadigo lichameii, zooals do
Afr. Chr. Vronwon Vereeniging, nit ons
yolk gesteund blijft. Er bestaat wel ‘n ba
tig saldo in dat fonds van £115 3s. 2d.,
doch indien uwo Commissie dat work thans
zou moeten afsluiten, sal or waarschijnlijk
‘n klein tekort blijken to zijn.
Hot ouderwijswerk is or thans goed geor
ganiseerd. Niet alleen zijn or reeds vol
schoideno doelmatige kostsciolon opgericht,
waar do kinderen huisvesting vindon, maar
aan vole kinderen worden selfs kloederen
vorsohaft.
Uwo Commissio heeft zich verder genood
zaakt gevonden em or niot minder dan drie
schooleigendoinmen met schoollokalen nan to
koopen.
Doze dienen tevens voor gods
dienstoefeningea en andere korkelijko dod
oinden.
6.—NAMIEs Zuin.
Zooals reeds in 1906 gerapporteerd word,
hoeft ‘t Parlemont ann do Kerk do plants
Namies Zuid vorkocht. Do prijs heeft uwe
Commissio sedert met ‘t Gouvernomont ge
regeld, zijndo do nomineelo som van £25,
tezamen mot do bestrijding van do meeten transportkosten. Het transport is thans
uitgevoord en do kosten vorof fond.
Ook was uwo Commissie bij den Secreta
tans van Landbouw em do plants Namies
Noord ondor soortgelijke oonditibn van bet
Gouvernoment to vorknijgen, daar liet uwe
Commissie duidelijk word dat die twee plantsen met water, bouivgrond en weilanden
elkaar noothvendig aanvullon, on ook omdat
zij gevoeldo dat, indien Naniies Noord iii
ongowonsohte handen viol, do onderwijs ann
gelegenhoden aldaar or onder sullen komen
to lijden.
Do Secretaris van Laiidbouw is ons seer
toegenegen on nil hot zijne ivillen doen oni
uwo Commissie in dozen tegemoet to homen, rnaar hij vindt, vooralsnog, niet gron
den genoog em zulk ‘n verzoek veer ‘t Par
lement to leggen.
Dio plants wordt in September van dit
jaar per publieke opveiling verhuurd, maar
onder zoodanige voorwaarden dat uwe Coin
missie, indien vereischt, to eeniger tijd liaar
verzook sal kunnen herhalen en vervuld fling
zion.
7.—H.iNDELsBEzIczHEIv vs N~niss Zuxu.
Vorvolgens heeft do Namaqualand Lan
ding en Handels Maatschappij, Bowesdorp,
oin verlof verzocht, ton einde op do Kerk
gronden to Namies eon ivinkel te openen.
Uwo Commissie beef t hierin toegestemd,
mits zij ‘ii bevredigende overooukomst met
hot Gouvornement treffon han.
Men is
eohter nog hieromtrent met ‘t Gouverne
mont in onderhandeling.
Uwo HoogEerw. Vergadering do genad ige
biding des Heeren toebiddende, bebben w~j
do eon ons te noemen,
Uwe Dienstw. Dionaren in Christus,
J. P. vAN HEERDEN,
Praeses.
D. S. BoTnA.
N. J. Bnuaiarsu,
Scriha.
It
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KORT YERSLAG.
VAN Us. A. D. LTJCKHOFF, Jn., OVER
OPVOEDING IN NAMAQIJALAND.
DE Lzoa~ VAN DE SYNODALE OPvoI:DINos
CoirMisslo.
ll’ciBerwctarde lie crc a en Breeders!
Met bet oog op do nanstaande Synodo
wensch ik versiag to doen van do werkzaam
lieden, op onderwijs gebied, gedurenclo de
laatsto cirie jaren in Namaqualand.
1. In do meosten van do nieuwgestichte
scholen wordt bet work slog trouw en met
zegen voortgezet; bijzondore voorspoed beef t
gerust op dc volgondo scholen Vaalheuvel,
Strij Rivior, Vlakmijn, fiIesklip, Soebats
fontein, Green Rivier, i~Iodderfontein, Na
mies en Pofadder, waar er eon gemicideld
getal van circa 30 kincleren op school is.
2. Do laatste drie jaren zijn zware jaren
g~wees~ omdat hot land zijn brood niet heoft
kunnen winnen. Dc grooto schaarschte van
brood heeft hot onclerwijswerk zeer gehin
derd, en op vorschoiclono plaatsen zijn de
seholen, isa eon jaar of twee van bestaan,
cenvoudig em doze oorzaak to grondo ge
gaan.
3. Do Commissie is in stoat goweost eon
groote hoeveelheid meel en ander voedsel naar
zokero scholen in hot clistrikt to zenden; en
op sommige scholon, wogens do ornstige behoof to, zijn wij verplicht goweest bijna al do
schoolkinderen gerogeld kost gratis to go
von.

4. Door do vriendelijkheid van belangstel
Jon den konden wij ook verscbeidone bezen
dingon kleeren naar zekero scholen voor de
armon ondor do kinderen afscliepen.
5. Do scholen in Boesmanland zijn bijzon
der vooruitgegaan, lietgeen ton deele to
dankon is nan do gozegonde rogens die geval
len zijn.
6. Do toonomende armoode en nood lieb
ben do menschon to Strij Rivier, waar or
vijf - on - dertig kinderon op school via
~
gonoodzaakt sianr de Arbeids Kolonie
to trekken; do school, met moester, is moe
gegaan.
7. Hot Gouvernomont isoeft in ‘t afgoloo
pen jaar tweo buitenscholen opgericht en
men is thans bezig eon notte doolmatigo
kostinricliting to Mesklip to bouwon. To
Namios is or onlangs van Gouvornements
wege ccii zeer noodige kosthuis opgetrok
ken.
8. Het spijt mij oin to moeton gewag maken van eon betreurenswaardigo en steeds
toonemende oppositie tegen do opvooding
vanwego do schoolbolasting. Gebrek aan be
langstelling, waar wij vrooger togon to kam
pen haddon, was zwaar gonoeg—oppositie is
natuurlijk iots veol ernstigers. Jammer dat
do bolastiug gebrandmorkt is als eene school
belasting.
9. Do hartelijko clank dor Commissie is
vorschulcligci aan do trouwo vrienden die
ens in ‘t work goedgunstiglijk met humie
b ~jdragon onderstound hobben.
Met hoogachting verblijvo,
I’w Dienstwilligo Dienaar on Brooder,
A. U. Lticirnorr.
Springbokfontoin,
3 September, 1909.

BIJLAGE 19.

VERSLAG
van ‘t Curatorium der Normaal School, aan de Hoog-Eerw. Synocie
te Kaapstad vergaderd op 14 October; en volgende dagen.
Do Cnratoren hobben do oor mits dozen
vorslag van hun werkzaamhoden to doen.
Na bet vallon van hot besluit ten opziclsto
van do vorplaatsing der Normaal School
naar Stellonbosch, on gedachtig aan den
wensch der HoogEerw. Vorgadoring, dat
cone buitongowono poging mocht worden
aangowend tot do vorming van moor onder
wijzers voor hooger onderricht, zoo word on—
miclciellijk no cia Synodo cone vergadoring
bologd en aanstalton gomaakt om hot go
wonschte dod to boreikon.
I~Iet don Superintendent van Ondorwijs
trod men in corrospondontio, door wien eon
schema, ten dool liobbendo hot daarstollen
van eon “bona-fido College,” waartoe alleen
gematricule s-do studenten zullon worden
toegolaten, ens word voorgelegd.
Na moor dan eon endorheud on heelwat
briefwissolling word eon overeonkomst go-

troffen, waardoor hot college van de school
afgeschoiden word en do inrichtiug thans
drio Cparte scholon tell, Ic woton —(a) De Opleidingsschool (of College) veer
ondorwijzers, met den Rector aan bet
hoofd;
(b) Do Jongens Hooge School, met den
hoer James Smith, M.A., als Princi
paal; en
(c) Do Meisjos Hooge School, met Miss
Caldorweod, als Priucipalo Over allo drie scholon stoat do Rector als
Superintendent, en is, als voorheon, verant—
weordelijk voor do ganscho inrichting.
Tot bovordoring en instandhouden van hot
College is do subsidio van Regeoringswego
aanmerkohjk venue ~rderd. Zoo ook wat toe
lagen aan studonton botreft.
Doze verandering kwam in working in
Juli, 1907, met dozen uitslag, dat hot getal
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gecertificeerden uitgegaan, gestegen is tot
104 tegenover 48 voor den voorgaanden drie
jarigeis termijn.
Pit blijkt nit do volgende Tabel :—
Ti.
I’T eu itatri
T2 Stnlen
ton.

eWatie.

23
25
In 1906
7
32
29
~1907
6
39
—
,, 1908
20
22
—
,, 1909
36
Let wel, dat gedurendo drie jaren er 83
ottidenten voor den hoe gerem graacl geslaagd
zijn, on 36 zich aan liet eiude van dit jaar
zullen aanmelden. Ook diene men er op te
letten, dat T2 op het oogenblik Let hoogste
certificaat is cfat verworven kan worden.
Hot getal studenten in die inricliting op
dit oogenblik is 58, die alle gematriculeerd
zijn, waarvan 3 ook liet
Intermediair”
certificaat hobben en 11 anderen gegradu
cerden zijn.
Poor deze verandering is de status dci
school niot alloen verlioogd, maar ook is het
getal studenten aangogroeid.
Eone mocilijkhoid, die zich voordoet, is hot
bezorgen van betrokkingen man stuclenten,
die hun cursus doorloopen en hun getuig
schrift vorkregen hebbon, biiinen do greuzen
dozer Kolonie. Do Synode moclit zich go
noodzaakt vindon om in doze voorzioning to
maken, ten einde to verhindoron, dat or
weidra onclorwijzcrs gevonden zullen worden
ledig staande op do markt.
2. Ocereemkoinst met ‘t Zuid-dfrikaamsche
(Jollege.—Op eon schrijven van den Senaat
van het Zuid-Afrikaansche College is hot
Curatorium cole met dat lichanm in onder—
handoling gewoost aangaaiide do wenscho
lijkheid on uitvoerbaarhoid al dan niet van
Normaal studenton, die niot gogradueord
zijn, do Intermediairo en BA. klasson al—
daar to laten bijwonon tegen acer billijko
tormon on omgekeerd, studenten van hot
Zuid-Afrikaanscho College gologenhoid to govon do klasson in do opvoedkundo in de Nor—
maal School bij to wonen.
Pit voorstol vond hijval en bij ‘t Curato
rium en bij Dr. Muir, waardoor or nu gob—
gcnheid bostatt voor don n iet-gogradueor
do am eon grand to bokomon, on dat tij
dons of na zijn vorblijf aan do Normaal
School.
3. T7erzoek van den ,S’choolraad ran Iiuap
stad.—Van dit lichaam hobben wij eon on
anderniaal eon schrijven ontvangon, vra—
gendo of wij gerood waren over do overnamo
onzer scholen to ondorhandolen.
Aihoewol
hot Curatorium op do laatste HoogEorw.
Vorgadoring volmacht vorboend word om in
dezo to handoben, toch achtten wij hot vel
liger en beter do bcspreking dor zaak uit to
stollen, en van do HougEerw. Synode eon
bopaaldo opdrachb to ontvangon wat godaan
moot wordon.
Mogelijk zal hot host zijn do zaak in do
hatidon dor Curatoron to laten, suet vol
maclit, om naar bovirid van zakon to Lass
dolon.
4. Do ttvee scholen annes~.—Mot eon groo
ton staf ondorwijzors abs do onzc, zijn ver
auderiugon in Let porsonoel onvermijdol~jle.
nochtaus kunnon wij niot zoggon, dat hot
o!sderwijs dienton gevolge gobodon hoof t. In de

aanvulling van do vacaturon ontstaan, is hot
vorblijdencl to kunnon moldon, dat wij ons
van do dionsten van oonigo oud-scholioron
vorzekerd hebben, zoodat liet gotal
home
made,” of op oigon bodem gekweokten, zovon
telt.
Maclit dat gotal spoedig aangroeien, zoodat mon rapportooren kan, dat do grooto
moordorhoid clor ondorwijzors inhcornsche
planten ziju.
In hot afgoloopon jaar was do Rector 01)
verlof van afwoziglioid voor zos maandon
naar Europa om eon welvordiendo rust to
gonioton. Met vorniouwdo krachton torug
gokoerd, wijcldo hij zich op nieuw ann do vor
vulling zijnor taak, die alzoo vool hoils dor
jougd door do longto on breedte des land be:
zorgd heoft.
Hot worde ons vorgund do HoogEorw.
Vorgadering to horinnoron hoe veol do bloei
dezer inricliting on hot nut door haar go—
sticht to dankon is aan den onverdroton
ijvor on toegcwijdhoid van don beer Whit—
ton on zijn staf.
5. Financiin.—Do voortdurendo godrukto
tijcbon on do toonornonde concurrentie op
school gobiod, her ter stodo, dragon niet
weinig or toe bij am en schatkist en getal
storkte to ondorrnijnen, vaudaar cone vor
mindering aan fooion al1e~n van £2,000 in
vorgolijkiiig met hot bocirag in 1906 aange—
goven.
Oak is liuisliuur door onze eigonclommon
ingobracht zoer vermindord.
Nog moor. Do toelago uit hot Synodalo
Opvoodings Fonds, die altoos £15 bedroog,
word vormindord tot £12, en later tot £10;
on zelfs doze toolago word niot gogeven aan
gegradueerdon aan hot College, die £60 ~s
jaars van hot Gouvornoment trokken.
Ten spijte van dit albos, wards wij ver
plicht hoelwat to besteden aan hot aankoo
van schoolarncublomont en aan repara—
tiCn dor gebouwen, binnon en buiton. Nocli—
tans, door bezuiniging en met ovorbog to
work to gaan, zijn wij in staat geweest £30()
op onze schuld af to betalen, zoodat hot bedrag nu op £2,200 staat.
6. Huisvader cm Iiollandsclde decent—Do
hoer Lo Roux, bijgestaan door zijno wakbdere
ochtgenooto, draagt good zorg voor hot huis
houdelijke. Do huisgodsdienst wordit trouw
waargonomon, en oak wordt stipt gelet op
do bijwoning dor studenton van do openbaro
oeredienston ‘s Zondags.
Hot godrag van do studenten is over hot
aigernoen bevredigend goweest.
Door do nauwgezette waarnerniflg van die
regols der huishoudkunde door Mevr. La
Roux en do assistonte, Moj. Louw, wordt
heelwat bespaard, waardoor do uitgavo naar
evonrediglicid aanmorkolijk vormindord is.
Bijzondore aandacht wordt or aan Hol
landsch bosteed. In do twee scholen wordt
Hollandsch op~enomeI1 van Stand. III. Daar
wordt do hr. Lo Roux bijgostaan door 3 assis
ton. Hot onderricht in dit yak in hot Col
lege is uitslnitobijk aan horn opgedragou, al
waar hij eon klas hoeft veer hot Hoogste
Taalbond Exarneu, in welk oxamen in 1907
er 23 kanclidaten geslaagd zi~p, en in het
voigond jaar 25. Voor dit jahr zijn or 26
ingeschirevon.
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Eindelijk begeeren wij liulde to doen ann
(10 Oppeiste Wijsheid, waar zij hare hand
zegeiiend over ons uitgestrekt held, on lot
toe to brengen nan den Naain van Hem, die
onze inrichting zoo liefderijk heeft bescherrnd
cii beiveldacligd.

Aan

Haannes,
Voorzitter.
W. A. Jouinrnr.
VAN

D. J.
R. MARCHAND,
N. J. BntianaEn.
L. J. DC J. DC VILarEns,

Per

Scriba.

NORMAAL SCHOOL.
KAS5A REKENING VAN JuLI 1, 1906, TOT 30
JUNI, l909—DRIE JAREN.
Ontvangsten.
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Studeerpenningen
Kerkelijko toelaag
Gouvt.s. toelaag:
Salarissen, Jon—
gens Seli
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Salarissen, i\Ieis
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£
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3

0

9

9
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0

0

0
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U
6
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lJitgaven.

F. X. Poona,

Ann saldo, Juni 30, 1906
Sciroolgelden
Jongensschool 4453
Meisjesschool en
K. Garten .... 3460

3

955513
Huurpenningen
Diversen

Uw Dienstw. Dienaren en Breeders,

J. P.

Stridenten en
pupil teach. 4654 15
Passage
van
onderwijzors
25 17

£ s. d.
kosten van huishoucling,
enz
5332 0 10
Salarissen van onderwijzers 13754 9 6
Gebouwen veranderingen en
reparatios
1119 18 4
Sohoolbehoeften en meuble
iiient
1128 18 4
.Afbetaling van leeningen...
300 0 0
Rente op leeningen
245 0 (1
Belasting en assurantie
495 10 8
Passage van onderwijzers...
25 10 6
Terugbetalingen:
Studenten ... 283 0 0
Zaakgelastigde ... 27 10 0
310 10 U
Diversen
271 7 7
Adverteeren en drukwerk...
111 13 6
Saldo, 30 Juni, 1909...
303 19 3
£23398 18

6

Ii. J. DC J. Dli ViLL1EII5.
J. R. Wnirrox.

Kaapstad,
13 September, 1909.

BIJLAGE 20.

VERSLAG
van het Bestuur der Doofstommen en Blinden Inrichting te Worcester
aan de Hoog-Eerw. Synode, 1909.
[let Bestuur heeft do ocr hot volgoucle
aan de vergadering cler HE. Synode voor
te leggen:—
D0OF5T0JIJIEN.
Le erii ngen.—Het togonwoordig getal leer
lingen is 7.5 (16 jongens en 29 rneisjes).
Sedert de laatste Synodo ziju or 28 jongens
en 19 rneisjes opgenomen, en vertrokken 18
jongens en 25 meisjes.
Be meesten van
dozen verlieten de inrichting als miii of
nicer bekwaam oni in eigon onderhoud to
voorzien die tot onze Kerk behoorcien, na
dat zij eerst belijdenis van bun ge]oof had—
don nfgelegd.
hot onderu9zr0(1 personccl bestuat nit
twee onderwijzers 011 vioi~ onclorwijzerossen in
do dagsschool, behalvo tweo onderwijzers in
anibaclitoii en één onderwijzores in hand—

werk. Aan don principaal werci verlof van
afwozighoid voor zes maanden toegostaaii
tot lierstel van zijne krachten. Dit gaf horn
ook de gelogonhoid eon aantal inrichtingen
coor doofstomrnen on blinden in Europa to
bezoekon.
Tehuzen —Hot Bestuur zag zich gcnood
zaakt eon viordo Tohuis op to richten be
paald voor onzo doofstornine meisjos, on zoo
zijn onze doofstornrno on blinde rneisjes nu
in afzonderhijke gebouwon gohuisvest.
On4erw&s. — Be leercursus, dio over eon
tijcIperk van aclit jaron loopt, sluit do vol—
gendo vakken in —
_trticulatie en leeren afzion van den mond.
TaaI onclerwijs (Engelseli en Hollandsoh).
Sehlrijvon, rokenon, teekonen, goschioclonis
(Bijbel en Vaderlanclscho), aardrijkskunde
en handwerken. Woinigen van do berlin—
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gen blijvon editor lang genoeg ens den ge
heelen cursus te doorloopen. flit benadeelt
soms den goeden naam van onze inrichting.
To dikwijls ook wordon leerlingen van zul—
ken gevorderden leeftijd ons gezondon, dat
hiinne beste loerjaren voorbij zijn als zij op
genomen worden. Van do meer begaafden
zijn bij de Iaatste inspeetie cenigen Stan
daard VI en ddn Standaard VII gepasseerd.
Do Inspeeteur zogt o.a. in zijn laatste vor
slag: “ Do mooilijkhcden er nan verbonden
in nanmerking nemende, kan ik niet an—
dors dais getuigen dat de resultaten van het
werk ann de inrichting gedaan zoo bcvro
digend zijn als men billijkerwijs kan verwach—
ten. Ret onderwijs is degelijk.’’ Ook in
schoenmaken wordt gesegeld onderwijs go
gevon, ccii yak waarin dooven nog al ccii
good bestaan kunnen vinden, en waarvoor
sominigell onser leorlingen goeden aanlog
toonen. Onzo meisjes ontvangon ook gore
geld onclerwijs in huis on naaldwerk.
Ann
hot toeken onderwijs worden ook eenige
uron ieclero week gewijd, en eels drietal,
die or bijzonder aanlog voor hebbon, ont
vangcn eons per week los in de schilder
kunst.
Bij dit alles wordt hot BijbeI
ondorwijs niot vetwaarloosd, getuige do mate
van Bijbelkonnis, die de loorlingen bij do
j a arlijksche catcehisatie openbaron.
BaiNnaN.

Ondenvijs Personeel. — Dc Principaal al—
ln~r wordt bijgestaan door twee blinclo on
dcrwijzers. on twec ziende onderwijzeressen
in do dagsehool, één onderwijzer in muziek,
~én in mandonwerkon, terwiji édn der end
le~rlingon, in do Braille drukkerij, gerogeld
bezig is om die beckon to verschaffon wolke
elders niot vcrkrijgbaar zijn, als : Z. A.
Aardrijkskuudo en Geschiodcnis, Holland
scic Loesboeken, de Psains- on Gozangwijzen
veer onze blindo orgelisten, en ook enkole
Bijbelboeken. Do Roofdonderwijzer had ge
logenheid, op con vacantierois, eonigo doe
voornaamste Blinden Instituton in Europa
to bezooken on Blindon Congresson to Lenden on Hamburg bij te wonen.
Lcerlingen. — Sedert do laatste Synodalo
vergadoringen zijn or 43 leerlingon opgeno
mon en 21 vortrokkon. Hot tegenwoordig
getal is 58 (33 jongens on 25 moisjos).
On derwijs.—Het schoolwork, dat zich over
de gowono Stanclaards uitstrokt, ging go
rogelci voort. De Inspocteur van Ondorwijs,
die bij zijn inspoctio hot schriftelijk work
dcr blindon ontvangt, had eon rapport gun
stig on voor do ondorwijzers on voor do leer
I ingen.
Eon dor ondorwijzcrosson onder
richt het breien van sokkon en kousen op
dc breinsachino ann do greotero nscisjes.
Ret nienwe orgel stolt onzon muziokrneester
in staat bekwame orgeliston to vormon, on
do leerlingon zijn hoogst dankbaar dat zij
op zulk eon modern en goschikt instrument
knnnen leoron. Do zaal veer hot orgel vor
schaft ook geschikte ruimto tot hot houdon
van Iichaams—oefeningon en vrije gymnasti
sche bowogingen met die jongero blinden.
Onzo mandonmakorij 1i~eft reeds non ver
scheiciono oud—loorlingon hot middel tot eon
lovonsbestaan bezorgd.

Gebouiven.—Daar hot gctal blinde leorlin—
gen to groot word voor do drio kiaskamers
tor onzer beschikking gestold in bet Tehuis
voor do blindo jongens, on hot gotal inwo—
nende loerlirigon or tot 35 stoeg, was or
bolsocfto ann moor ruimto en zag hot Be
stnur zich genoodzaakt op eon stuk dee
tuingrondon eon niouw schoolgobouw veer
do blindon to zctten. Bit gobouw, stil go
logen, met vijf luchtigo kiaskamors, word
in Mci, 1907, in gebruik gonomon, on ho—
antwoordt uitstokond.
AL000IEEN.

Over hot nigomoen gnvcn hot gedrag on
vorderingen onzer leorlingen rodon tot to
yrodonhoid en was hun gozondhoidstoestand
ook good. “Do onderwijzors zijn bokwaam
en toogewijd aan hun work. Do discipline
blij ft steeds uitstokond.”
(Do Inspocteur
van Onderwijs.)
Veel is cii wordt or gcdaan, veol blijft or
to doen. Hot gctal dorgonon die ens vor
laton hebben ncemt too.
Ann sominigen
gelukt hot eon mm of moor enafhankolijk
oigon bostaan to vindon, andoron slagon hier
in niaar gedeoltelijk. Wij vorlangon enze in
dustrio neg vordor uit to breidon, en veer
inecrdere vnkkon to kunnon bokwamen. Wij
vertrouwen, als die plannen tot rijphoicl
kemon, hot oek dan niot ontbrokon zal
nan do ondorstouning welko hot Bcstuur
altijd zoo gorcedolijk ontvangon hooft.
Met clank ann Hem, die Zijnen zegon an—
dermaal zoo konnolijk 0~ onzc inrichtiug
hoeft coon ruston,—ciic wodorom zoo velcn
opgowokt hoeft em ens door ruimo bijclra
gen in dit work to stonnen, en met toebid
cling van ‘a Hoeron biding aan doze Syno—
dale Vergndoring,
Noemon wij ens met vorscliuldigdc heog
nchting,
~i,T
A. Arsiair.
J. C. TRuTER.
H. P. VAN DER MERWE.
C. H. Bzcw.
I. F. A. no Viaiians
STAAT VAN ONTVANGSTEN EN IJITGA
VEN VOOR RET TIJDPERK 1 JULI
1906 TOT 30 JUNI 1909.

ONTvANGsmN.

£697 14
Aan Balans
2546 12
Bijdragen on collecten
859 16
Legaten
592 19
Orgel Fends
40 1
,,
Braille Bijbol Fends
4312 2
Gouvornements teolngon
Schoelrokeningon
(school
golden van Transvaal en
7629 5
O.R.K. inbogropen)
417 17
Mandenmakcrij
102 19
Schoonmakerij
108 10
Braille bookon en apparatus
736 7
Rento en huurrokening
3970 6
Kapitaal rekening

0
5
0
1
6
0

£22014 11

1

5
3
4
6
5
2
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UITGAVEN.

Per Salarisscn, enz . £6620
Huislsoudelijke uitgaven
5796
Huisraad en linnen
309
Schoolmeubelen en benoodigd~
heden
280
Kleeren rekening
343
Manclenniakerij
253
Schoenmakerij
216
Braille drnkkerij
120
Dokters rekening
63
Piano stemmen en reparatie
21
Reparatie en onderhoud
336
Drukwerk en kantoorbehoef—
ten
35
Commissie en zegels, cheques
15
,,
Assurantie en water
70
iluurrekening
116
Reiskosten
13

7

6
4

Per Nieuw schoolgebouw voor
rio blinclen
Nieuw eigcndoin
ivleisjes Tehuis en Orgrlzaal
Orgeirekening
Kapitaal rekening
Balans in handen

8
1
4

15 10
18 2
19 2
10 1
11 0
14 0
12 (5
5 5

1065 15
1318 15
3685 7
700 8
150 0
479 16

0
2
8
0
0
2

£22014 11

1

(Get.)

C. H. Bzcn,
Hon. Thesaurier.
Nagezien en correct bevonden,
(Get.) izAn MaIRING,
E. P. THER0N,
Audi teuren.
Woicester, 1 Aug., 1909.

7 11
4 3
9 1
9 0
11 7

BIJLAGE 21.

VERSLAG
van het College Curatorium van het Theologisch Seminarium te
Stellenbosch aan cie Hoog-Eerw. Synode.
1. Het geeft uw College reel vreugcle to
niogen getuigen dat gedurendo bet tijdperk
waarover dit rapport gant het Tlieologiseh
Seininarium bij voortduring in eon bloeienden
toestand verkeerde.
Deze inrichting die nan
ooze Kerk, aan ons yolk en aan do geheele be
volking van Zuid-Afrilta groote diensten bewijst,
en voor de uitbreicling van Gods Koninkrijk
veel doet, geniet nog steeds hot vertrouweu, do
liefde en de ondersteuning van onze geheele
Kerk. Wij gelooven dat zij is, ~vat zij is, en
doet wat zij uitricbt, omdat zij van God ge
goven, aan God gewijd, door God gebruikt en
door God gezegend is.
2. Sedert de iaatste Synodale vergadering
ontstonden er in het Co]lege twee vacaturon,
de eene wegens de benoetning van den WelEorw.
Heer Adriaan Moorrees tot Hoogieeraar, en do
andere ;vegens bet betreurd overlijden van den
alombeminden Ds. J. H. Hofineyr.
Deze
beiden hebben ais leden van bet Curatoriuni
de Kerk in het algemeen, en het Seminarium
in het bijzonder, vele belangrijke diensten be
wezen. Als hunne opvolgers werdeti door de
Synodale Conimissie gekozen do WelEerw.
Heeren C. Rabie en J. C- J. Krige.
3. In overeenstemming met Art. 138 zullen
door do HE. Vergadering benoernd inoeten
worden twee Curatoren in do plaats van twee
die bij loting aftreden doch herkiesbaar zijn.
4. Do hooggeachte Prof. Hofmoyr beeft
voigens zijit besluit, waarvan bij do vorige Syno.
dab vergadering melding werd gomaakt, zijne
botrekking ais Hoogleeraar aan hot eindo van
hot jaar 1907 noergologd, nadat hij do Kerk
57 jaren had gediend, woarvan hij 48 jaren aSs
Hoogleeraar van hot Seminarium werkzaam is
gewoest. Do Curatoron hebben, in voldoening

j

nan do opdracht der Synode per brief,
de Synodo, Prof. Ilofmeyr verzekerd vail de
hooge waardeering zijner diensten en hem voor
zijn leeftijd toegekend, benovens ziju Peusioen
van £200 per jaar, cone jaariijlischo toelage van
£120.
5. 1co~d~ri wij in ons vorig rapport melding
maken van hot feit dat do IJniversiteit van
Utrecht in Ncderiand nan Prof. I-Iofineyr den
graad van Doctor in do Godgeleerdhoid had
toegekend, dan mogon wij ditinaal melden dat
do Universitoit van do Kaap do Goode Hoop
bent denzolfden grand—on wel den eerste van
die soort door
bear uitgereikt — heeft
gegoven. Wij verhengen otis in die eer die
hem on in hem onze Kerk is to beurt go
vallen.
6. Als opvolger van Prof. Hofineyr word
door hot Kies.Colbege, onder ne bepalingen der
wet samengesteld, gekozen do WelEerw. Fleer
Adriaan Moorroes, die sedert bet begin van
bet jaar 1908 zijn pleats in de nj dci’ Hoog
boeraren op waardige wijze inneenit.
7. Do Iloogleoraren werdon door den Hoer
gezegend met gezondbeid en met kracht near
iichaam en geest. Zij hadden bet voorrecht em
ongestoord en met vrucht roort to arbeiden.
God zij geloofd voor mannen die voortdnrend
bet bewijs bevoren van gebechtheid ann Gods
\Voord, van ge]oof in Jezus Christus, van eon
Godzaligon wandel en van ecu Seven cnder do
hoorschappij en onden do biding des Heiligen
Geestes.
8. Moesten wij in ons vorig versing meldon
dat bet aantai studenten toen ~0 minder bedroog
dan drie jaren to voren, zoo mnogen wij ditmnaal
met dankbaarbeid jegens den Heere inededeelen
dat or on 58 studonten in do Kwooliscbooi zijn
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terwiji er in 1906 slechts 34 waren. Ret ann
tal is des met 24 vermeerderd. Wij vertronwen
dat er steeds eene toenernende verineerdering
zal zijn. Als wij denken nan de vermenigvul
diging van ons yolk, ann de verrneerdering van
gemeenten, ann bet gednrig wegvallen van
leeraren, aan de nitbreiding der Kerk naar bet
Noorden, aan de Zendingvelden die van arbeiders
moeten worden voorzien, en daarbenevens denken nan de vele gevaren waavaan onze inenschen
blootgesteld zijn en ann de groote roeping
welke onze Kerk te vervullen heeft op zoo
menig terrein, dan gevoelen wij ons gedron
gen em de aandacht der Synode te bepalen
bij bet feit dat bet aantal stndenten in ons
Seminarium veel grooter moet zijn em in de
beboeften te voorzien.
9. In bet jeer 1906 ver]ieten na volbrachte
stndiên 10 stndenten bet Seminariuin, 7 deden
dit in bet jaar 1907, en 9 in bet jaar 1908. In
bet jaar 1907 werden 12 na bet afleggen van
bet Admissie-Examen toegelaten, 18 in bet jaar
1908, en 21 in 1909. Sedert de laatste Synodale
Vergadering
zijn er vijf
stndenten nit
onze Kweekscbool naar Enropa gegaan ter
voortzetting hnnner stndiën.
10. De gezondbeid der stndenten is goed
geweest. De kleine nitzonderingen waren (lat in
1908 een stndent wegens krankbeid een jaar
afwezig is geweest, en dat in bet eerste gedeelte
van dit jaar een tweede wegens krankbeid en
een derde, omdat bij zicb per ongeluk bezeerd
had, voor een korten tijd de lessen verznimen
moesten. Ret zedelijk gedrag en bet Gods
dienstig leven der studenten geven stof tot
dankbare vreugde. Zij blijven een gezegenden
invloed nitoefenen op andere jonge menscben
die zicb te Stellenhosch voor bun levenstaak
voorbereiden.
11. TJit bet financieel verslag van den Zaak
gelastigde blijkt dat terwiji bet batig saldo van
bet Theologisch Seminarinm Fends op den
30 Juni 1906, £26,697 Os. 3d. bedroeg, bet batig
saldo van dit fonds op den 30 Juni, 1909,
£26,909 us. 8d. was. Dit sluit niet in de son-i
van £1,000 door den Kerkeraad van de Paarl
gead ministreerd en ook niet de som van £1,200—.
bet V an der Poe] Legaat—onder adininistratie van
de Kaapstadscbe Executeurs Karner. Nemen wij
nu in aannierking dat er van de sebuld van £2,800
welke er op 1 Juli, 1906, bestond, £1,000 is af
betaald, en dat niet tegenstaande de extra nit
gaven die bet Cnratorium bij de aanstelling van
Prof. Moorrees als opvo]ger van Prof. Hofmeyr
bad, bet fends tech sterker is geworden, dan
vinden ~vij ook daarin stof tot dankbaarbeid.
‘~12. Sedert de vorige Synode werden nan
legaten ontvangen
Uit den boedel van wijien Mej. M. v.d. Merwe
van Worcester, £10 Os. Od.
Uit den boedel van wijien Mevr. Wed. Dr.
Robertson van Kaapstad, £24 6s. lOd,

Uit den boedel van wijien Mevr. Wed. M. E.
de Villiers van Stellenbosch, £285 Os. Od.
Uit den boedel van deze laatste overleden zuster
is ook door de Centrale Commissie vooi Hulpbe
hoevende Studenten ontvangen de sorn van
£380.
Ret is uw College aangenaatn bierbij te mogen
voegen dat de WeiRd. leeer T. J. A. Lonw, die als
ouderling van Wijnberg in de laatste Synode
zitting bad, en onlangs overleden is, in zijn
testament onder zekere bepalingen, vermaakt
heeft de som van £15,000, waarvan de rente
gebruikt zal worden tot ondersteuning van
Hulpbeboevende Stndenten, die can ons Semi
narium stndeeren.
Mogen deze voorheelden veel navolging yinden
13. Daar bet op den isten November in dit
jaar juist 50 jaar zal zijn sedert ons Seminarium
plechtig geopend en den Heere gewijd werd,
stellen wij voor dat bet jubileum dezer inricbting
op Vrijdag, den 29sten October, e.k., gevierd zal
worden te Stellenbosch, en dat de geheele
~ynode nan dit jnbelfeest deelnemen zal. De
geliefde Professor Hofmeyr, die 50 jaar geleden
te zarnen met Prof. Jobn Murray zijn werk
als Hoogleeraar in bet Seminarium begon, bad
beloofd de feestrede bij die gelegenbeid te
bonden. Zijn gezondheids-toestand verbindert
hem em dit te doen. Deze rede zal nu D.V.
door Professor Dr. Marais gehouden worden.
14. Terivijl vij den Heere danken voor ge
notene zegeningen, en bij bet aanbieden van dit
rapport gaarne melden dat bet werken yoor de
Kweekscbool ens altijd een genot is geweest,
bidden wij dat bet den Heere bebagen moge,
em, gelijk Hij tot hiertoe gedaan beef t, over
onze Kweekscbool te waken, baar te bestnren,
baar a]s een werktuig in Zijn eigen band en tot
Zijn eigen eer te gebruiken, en bear ala een Iicbt
in Afrika te doen scbijnen, ~vaarbij niet eileen
menschen die tot onze Kerk bebooren, maar
ook vele anderen, vooral ook Joden, Mobamme
danen en Heidenen den Heere Jeans ala Zalig
maker zullen zien en volgen.
Met verscbnldigde boogacbting, noemen wij
ons van de HoogEerv. Vergadering,
De dienstwillige Dienaren,
A. 1. STEYTLER, Voorzitter.
W. A. JOUBECT,
C. RABIn,
J. G. J. Keuca,
D. C. i~IoaKnL,
D. S. BOTHA.
°P.S.—Wij hebben kennisgeving ontvangefl
dat binnenkort een legaat van £100 nit den
boedel van wijien Mevr. de Weduwe E. Myburgh your de fondsen van bet Seininarium zal
worden ontvangen.
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BIJLAG~ 22.

RAPPORT
van de Commissie voor het Examen van Kandidaten tot den Heiligen
Dienst, 1909.
Uwe (iommissio heeft do eer to rapportee
ron dat zij in de Kaapstad vergaderde den
liden December en volgende dagen van hot
jaar 1906, toen 11 kandidaten onderzocht,
en tot do Evangelie-bedieiiing werden toege
laten. 01) den l7dori December en volgen
do dagen van het jaar 1907, werden 8 kaii
didaten geexamineerd en toegelaten.
Op den l2den Augustus, 1908, vergaderde
uwe Commissie, ten einde in overweging to
nemen aanzoek, om tot hot Colloquium te
worden toegelaten, van:
(a) den Eerwaarden Heinrich Kling, vail
het Borlijnscli Zending Genootschap,
Steinkopf, Narnaqualand;
(b) den Eerwaarden hr. F. J. van Haren
carspel, kaudidaat can do Iiijks Uni
vorsiteit to Leiden.
Bèide aanzoekon werden van do hand go
wezen omdat. blijkens ingelevercle documen—
ten, can de vereischten van Artikel 180

onzer Kerkelijko Wetten cii Bepalingen, met
voldaan.
Op 11 December en volgende dagen van
bet jaar 1908, vergaderde do Commissie an
dermaal cm hot examen af to nenien. Negeit
(9) kandidaten werden onderzocht en tot do
Evangelie-bodieniug toegelaten.

was

Met hoogachtirig,
Uwe d.w. Dienaren en Broeders,
D.
H.
D.
W.
D.
N.
J.

J: PusNAAR, A.zN.,
J. L. DU T0IT.
F. MAcAN.
A. JOUREIIT.
S. B0THA.
J. BROaSMER.
P. VAN [-IEERUEN,
Scriba.

Kaap~tad,
Augustus, 1909.

BIJLAGE 23.

RAPPORT
van de Commissie voor het Admissie Examen tot het Theologisch
Seminarium, 1909.
1. Uwe Cominissie heeft do eer to rapper
toeren dat zij sedert do laatste Synodo drie
malen is bijeon gewoest om hot examen af
te nemon, t.w., in 1907, 1908 en 1909.
2. Dat bij die drie gelegenheden voor het
eind-examon werden geexamineerd 57 kan
didaten, waarvan 52 toegelaten werden,
t.w., in 1907, 11; in 1908, 18; in 1909, 23.
3. Aan vijf kandidaten word do onder
scheiding ‘‘cuin laude,” en aan één kandi
daat die van “sunima cmii laude,” tooge
kend.
4. Voor Dod I van hot examen worden
goexamineerd 46 kandidaten, waarvan 31
hot examen met goed gevolg aflegden.
Hot is uwe Commissie geblokon, dat kan
didaten voor het Admissie Examen, bij
hunne voorbereidendd studiën aan do ver
schullende Colleges, de klassen niot geregeld
kunnen bijwonen omdat do leercursus aan
zoodanigo Colleges gehoel ingericht is met
hot oog op do Tlniversiteits Examina.
Oin dit to vorhelpen en do voorbereiding
zoo degelijk mogelijk to doen zijn, heeft uwe

Commissie, in overleg met de Professo
ren van hot Theologisehe Seminarium en
die vail eenigo der betrokkene Colleges,
eon gewijzigd schema voor hot Admissie
Exarnen opgetrokken. flit schema zal, zoo
spoedig niogelijk, can do HoogEorwaardw
Vergadering wordon voorgelegd.
Met vorschuldigde hoogachting,
Van do HoogEorwaarde Vergadering,
do d.w. Dionaren en Broeders,
D. J. PiaI~An, A.zN.,
Voorsittor.
H. J. L. nu ToIT.
H. P. VAN DEiI Manwz.
D. F. MAcAN.
P. U. J. MaIlING.
N. J. BR1IMMER.
J. P. VAN HEERDEN,
Scriba.
Kaapstad,
Augustus, 1909.
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BIJLAGE 24.

VER$LAG
van den Zaakgelastigde aan de Hoog-Eerw. Synode, 1909
Met hot b~gi ii Jan nan, 1907, aanvaarddo
midorgeteekende zijue betrekking op het
kaiitoor. H9 heeft dos gedureiicle bijna het
gansehe tijdperk—de laatsto dnie Jaren—
waarover het versing loopt, het werk op het
kantoor onder zijil opz~cht gehad
Us. ~
do Plessis, zijn voorganger, ovorhandigde
hem de boeken met hot eindo van 1906.
Handelende op besluit den Synode, werd do
heer J. H. Conradie, die reeds tijdens de
Synodalo Vergaclening ann hot kantoor werk~
zaam was, door d~ Kerko-kantoor Commis
sic van Januari 1, 1907, aangesteld als
Seoretaris.
Hot rapport van ooze work
zaamheden, dat wij do ocr hebben nan do
H.E. Synode veer to leggen, wordt g~rang
selnkt oncler do vo1~ende hoofden
1.—BE FONDSEN.
1.—ALGEMEEN.
Hot geldoiijke bedrag door het kantoor
geadministreerd is verbazond gestegen in de
afgeloopen drie j aren. Deze vermeerdering
is voornamelijk too to schnijven aan do over
iame van do Arboids Kolonio en Nyasa
Zoncling Fondsen. Gedurendo hot tijdperk
waarover hot versing loopt, is ontvangen in
kleine en groote bedragen do som van circa
£137,600, d.w.z., ongoveer £45,800 per jaar.
Voegt men hiorbij do leoningen die tech ook
door hot kantoor zijn gogaan, dan klimt do
scm tot £172,553, zijnde ongoveer £57,500
per jaar; dos eono vormoerdening van
£27,500 op do vonigo drio jaroui. Er gaat
(ills maandelijks de som van bijna £4,800
doer ooze kantoor booken.
Do sterkte dci fondsen, die op 30 Juni,
1906, op £157,186 19s. 7d. stood, is tot
£167,513 12s. 4d. gekiommen, cone vermoer
dering dus van ongeveor £10,300 in do drio
,jareu.
Ware bet Synodalo Fends niet ge
claald van £5,628 2s. Od. tot £697 Os. lid.,
zoo do vormoordering aanmorkelijk greeter
zijn geweest. Aanhangsel A toont aan do
snide’s, batig of nadeelig, nor vorschillende
fendson, volgons do Kerke-kantoor hoeken.
Dear sonmiige clier fondsen gel—
den opgenomen, andero, geldon uitstaande
hebben, zal de werkolijko staat van iedor
tends boter begropen worcion uit do aanmer—
kingen over iedor foods afzondorlijk.
lint auclitceren dci beckon, volgons be
sluit dei’ laatsto Synode, is nu opgodragen
nan twoe personen door do Korko-kantoor
Commissie benoonid.
Daar hun onderzook
over allos gnat, kassa-book, bankbook,
lodgers, enz., is hot voel moor ornvattend
en ciorhalve voel moor bovredigencl.
2.—RET BINNENTANoscRE ZENDING FoNns.
Dit fends sluit hot jaar af met eon na
doehg snide op do booken van £191 17s. 4d.

Dear editor golden voergeschoton zi,jii nan
of ten behoove van zendllng—gei000lIten ten
bedrage van £643 5s. 6d. en £88 b,hooren
do can déno gemeento in kas is, moest or
werkolijk eon batig snide van £60 8s. 2d.
b~sehikbaar zijn. Hot is verblijdond or 01)
to mogoli wijzen dat, niettegeiistaan(le do
drukkendo tijden, do coliecten en bijdragen
toogenomen zijn.
Aan den anderen kant
zijn do benoepen op hot fends dringender
gewordon, wegens do uitbroiding van bet
werk. Bijna £200 per jaan moor clan in
1906, wordt ann toolagen uitbetaald. Ann
iegaten word ontvangon £259 17s. 9d. en
nit bet Barn Foods £728 us. Sd. in do af
goioopen nine jaren. Do rente nit hot iaatst
geiioomcio fends is, wogens don gedrukteii
toestand op maatschappoiijk gebiod, ann
merkelijk kieiner dan die meest wezen.
(Vordere bijzonderheden vindt men in
Aanhangsei B.)
3.—RET BuITENI,ANDscHE ZENDING FeNDs.
Voigens do beckon is cut fends, 30 Juni
11., ovortrokken met £1,650 7s. 3d. Voogt
men hierbij cone boning van £1,000 ton
behoove van hot fends elders opgenomen,
dan stoat hot tokort op £2,650 7s. 3d. Of
scheon do golv000 coliecten en bijdragen on
toeroikend gowoest zijn veer do loopende
uitgaven, moot daarbij in aclit worcion go
nomen dat £440 moer b .taald dan ontvan
gen is ann koopsoni en losgood, bij do o~er
name vail do Benlijnzcho Statics in Mastio
naland. Do goweno celiecten toonon cello
vermindering van £80, ongoveen, op do
vonige nine j anon.
Ann salarisson on toe—
lagen, veer evangehsten, ondonwijzers en
scltolen is niot veol moor uitbetaaid dan
voorheen, cioch cut is ciaaraan toe to schnij—
von dat hot gotal arboidors voor eon dccl
van den termijn ii jet zijn voliedige storkte
had. Dear do onde uiteenz~ttnlg vail ont
vangsten (in do Korto Staten) goon voile
bevrodiging gaf, hobbon wij do iaatste twoe
jaren die van dit fends en hot Nyasa Foods
gorangschikt naar tweo indoelingon: (1)
aantoonendo do linen den ontvangon golddn
on (2) hot deal waarvoor hot geld gogevon
word. Dozo additionoolo staten werdeii ter
vorduudoliiking ook gopnblicoerd in Aan
hangsol E.
(%.rerdore bijzondorheden in Aanhaiigsel
C.)
4.—Dz NYA5A ZENDING.
Do aciministratie van dit fends ~verd oinde
1906 door ‘t Kerko—icantoor overgellomoli vail
den Alg. Zending Secrotaris en do bijvoo
ging or van tot do Kerkefondson heift hot
cinnicaal worm op ‘t kantoor aanmerkehjic
nitgobroid. hot fends hoeft ‘t jaar afge
sloten—na aftrek van eeoc leening van £102
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IOs. 4d. met eon batig saldo van £255 us.
9d., nadat gedurende bet afgeloopen jaar
£3,036 lOs. 3d. uit bet Congres Fends voor
‘t Tekort orergestort word. Ret nadeelig
saldo op 1 Juli, 1906 (de se]iuld van £2,000
ann ‘t Zenci. Kandida~en Fends meSgere
&end) was £1,157 17s. id. Zonder do stor
ting van do £3,036 lOs. 3d. tnt het Congres
[~oncls zou hot saldo ten laste geweest ziju
£2,780 iSs. 6d. Hieruit blijkt dat do ge
wono ontvangsten voor do drio Jaren waar
over wij rapporteeren £1,623 minder geweest
z~jn dan de uitgaven, maw., or is eon jaar—
Iijksch tekort van £510 geweest.
Ms b~
wijs van do uitbreiding van het werk die—
non do volgendo eijfers voor do drio jaren
eindigencie 30 Juni, 1906, word ontvangen
(leeningen uitgesloten) tie sorn van £21,132
en voor de afgeloopen drie jaren ongeveer
£24,000, d.w.z., £8,000 p.a. ; voor dezelfde
termijnen waren do uitgaven £22,358 en
£25,600.
Do jaarlijksche uitgaaf is des
ihaus £8,540. Rierbij neme men in aeht
dat, niettegenstaande tie vormindering van
silo salarissen met vijf tot vijftien per conturn, do salaris rekening met £622 p.a. vet
meerderd is in do drie jaren nu geeindigd.
(Voor verdero bijzonderheclen sic Aan
hangsels D en B.)
5. lIST CONGRES FoNfis.
Onder dit hoofd werden golden geplantst
dic ingekornen ziju veer ‘t Tekort in de
Zendingkassen.
De Algemeene Zending
Commissie zal later over do verdeeling er
van besluiten. Tot 30 Juni, 1909, was ont
vangen do scm van £4,945 4s. 9d. en de
“itgaven zijn goweest £191 13s. lOd. Thans
(31 Aug.) is do som ontvangen reeds veel
grooter ~eworden.
G.~—HET Ocr.. VAN ZENDETINGEN FoNDs.
De gemeentelijke bijdragen voor dit fends
over bet drie-jaar sijn eenigszins verineer
derd, zijnde do collecten ongeveer £361 p.a.
tegenover £307 pa. voor do vorige drio
jaren. Do ontvangsten voor ‘t Barn Fonds
zijn, em reeds elders genoemde redenen, af
genornen, ofschoon de renten dit jaur wat
moor zijn geweest dan in 1907—1908. Ret
batig saldo op 1 Juli, 1906, van £134 19s.
lid, is verdwenen en in plants or van staat
thans eon saldo ten laste van £546 9s. Sd.
Onder do uitgaven ziet men editor eono sorn
van £166, gestort in ‘t Prod. Pensioen
Fonds voor do docenten.
Doze buitenge_
wono uitgaaf buiten rekening latende en ook
cone boning van £50 terugbetaald, blijI~t
bet dat de inkornsten £170 minder zijn go
weest dan do uitgaven, di., £157 per jaar.
Bovendien is or cone sebuld van £255 5s.
Gd. ann bet Kerke-kantoor.
(Voor verdere bijzondorbeden sic Aim
hangsel F.)

7.—FIST ZENnINO KANDIDATEN FeNDS.
Do toestand van cut fonds is zorgwekkend.
Gedurende de afgeloopen drio jaren is do
koopsorn op do Drostdij gronden met acbter
stallige route ann do Rogeering b~taald
(£11,814 5s.) Orn deze scm ten deebe to viii
don moost cone boning gesboten worden van
£8,200. Do ontvangsten zijn editor heele
maal ontoereikend em do uitgaven te dci-

ken en hot fends is thans £926 us. 6d.
evertrokken bij liet Kerke-kantoor.
(Veer vordero bijzonderlieden sic Ann
iiangsel G.)
S.—HET STOFBERG GEDENicscHooL Foams.
Oo~ veer ontvangsten onder dit hoofd is
in de laatsto drie jaren, op vorzoek der be
trokkeno Commissie, eene rekemng geopend
in onso boeken.
Het totnal ontvangen tot
30 Juni, 1909, bedraagt £3,926 17s. lid.,
waarvan £2,620 i5s. 7d. mt do Kaap Kebo
nie afkomstig is. in den Vrijstaat zijn do
ceilectanten nog besig. Men vorwaeht dat
do scm nit do 0. R. Kobonie flog heelwnt
sal aangroeien. Do uitgaven nan koopsom,
gebouwen. reiskosten, ens., sijn met 30
Juni, 1909, £2,714 us. Sd. geweest, latende
eon batig saldo van jets meer dan £1,212.
Sedort dien datum is echter weer £400 nit
betaaid veer verdero uitbreiding, zoodat or
thans (31 Aug.) omtrent £800 in kas is.
In Sept. a.s. meet hot laatste paaiement
(£1,200) op do koopsoin betaald ivoiden.
(Verdere bijsonderheden in Aanhangseb
H.)
9.—RET

RuLPBEIIOEvENDE

GiraEEENTEN FDs.

Dit fends is nog steeds achteruitgegaan
sodert do laatsto Syriodo. Als de speciale in
zameling door de Synode verordend niet
meg wordon aangeraakt, dan heeft hot
fends eon snide ten baste van £1,877 3s.
Op do boeken is bet begennen met eon fin
deelig saldo van £157 i4s. 9d. op 1 Juli,
1906, en bet jaar is 30 Juni, 1909, afgeslo
ten met eon batig saldo van £143 12s. 9d.,
doch na opzwelging van £2,020 15s. 9d.
speciaal ingezameld.
Eenigo gemeenton
hebben do speciale insameling opgezonden
onder do uitdrukkelijke voorwaarde dat
alleen do rente or van ten behoove dor H.
Gomeenten Kas sal worden aangewend. Do
Synode stelle duidelijk vast of do speciale
insameling bedoeld was voor eon staand
fends, waarvan do rento aileen elk jaar be
sc-hikbaar sal zijn. Do gowone ontvangsten
sijn thans geheel ontoeroikend voor de nit
betahngen dcci’ do Rulpbeh. Gemeenten
Cominissie golast-. In 1906—’07 word cone
gift van £200 ontvangen spociaal veer Mafolding. Ben begaat aan dit fends, dat eerst
later beschikbaar sal zijn, van £5,000, ut
den boedol van wijien den brooder T. A. J.
Louw, komt bet booponde fends to stade,
daar ‘t kapitaai met ronto binnen tion jaar,
in jaarlijksclio paaiementen ann hulpbeboe
vende gemeenten moot worden uitbetaabd.
(Verdero bijzonderhoden vindt men in
Aanhangsol I.)
10.—RET THE0L. SEMINARIE Foams,
Dit fends dat 1 Juli. 1906, met eon batig
saldo van £24,658 2s. (cone boning van
£2,800 afgetrokken) begonnen is, heeft titans
eon batig snide van £25,109 us. Gd. (cone
boning van £1,800 afgetrokken).
Ret
fends is dus foitelijk vermeerderd met on—
geveer £450
Aan begaten is ontvangen
£319 6s. lOd., roodat hot blijkt dat, niette
genstaaodo de extra uitgaven in verbancb
met do aanstebbing van Prof. Moorrces en
cle toelago ann Prof. Rofmeyr, bet fonds
zicb, sebfs sonder do bogaten, heoft kunnen
stnande bioiiden. Inclieui doom’ verciere ver—
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makingen hot fonds met nog £10,000 han
warden versterkt, zal do collecte tot sala
ris van den Borden Professor kunnen
warden opgeheveii. Een legaat van £15,000,
later beschikbaar, zal ~o Curatoren iustaat
stelien beurzen uit to reiken aan behoeftige
studenten eli liet, fonds to versterken. Bit
legaat is ook uit den boedel van wijien den
breeder T. A. J. Louw van Wijnberg. Hot
saldo bovengenoemd sluit niet in de logaten
door do gemeeiito Paarl g ‘administreerd
en hot Van der Peel Fonds, die tezamen
£2,200 bedragen. Hiervan trekt het fonds
do ,jaarlijksche rente.
(Voor verdere bijzoncTerhedr~n sic Aan
hangsel J).
11.—HOT PREDIKANTEN WEDUWEN FoNes.
Bit fonds is sedert do Iaatste Synode met
£6,273 17s. lid. vermeerderd en stoat thans
op £68,931 3s. 3d. Aan schuldbrieven van
predikanten bezit hot fonds omtrent £3,254,
zoodat zijn wezenlijke sterkto op £72,185
moot warden gesteld. Doze vermeerdering
is deels to danken aan do verhooging dci’
contributie penningen (van £3 tot £5) en
do vermindering der toelagen aan weduwen
i~an £96 tot £84 per jaar.
Bat toch do
toestand nag met zoo bevredigend is als
sammigen meenen zouden, buijkt nit het vol—
gende
In 1906 was hot kapitaai (schuld
briecen ingesloten) £64,100 met 200 aandeel
hobbers, d.w.z., er was £320 lOs. aan
kapitaal voor ieder deelhebber. Thans b
draagt hot kapitaal £72,180, doch het getai
deelhebbors is aangegroeid tot 230, di., on
geveer £313 lOs. per deelhebber.
Daar
cchter do Transvaalsche Kerk thans oak
hoffingen start ton bodrago van ongeveer
£162 p.a., dat eon kapitaal van £2,700 vor
tegenwoordigt. is hot kapitaal tot £325 per
deelhebber aangegroeid en zal mob ‘t fonds
mettertijd hersteilen.
Intu ssehen sal bet
hoogst govaarlijk zijn de tegenwoordige con
tributies of toelagon to vorandoren, voordat
hot fends weer nauwkeurigiijk door een
rekonkunclige ondorzocht is. Do vermeerde
ring in het foiods (sehuldbrieven en Trans
vaalscho heffingon medegerokend) is dus foi
telijk emtrent £10,773 geweest of bijna
£3,600 per jaar. Bit steekt seer gnnstig af
bij do vormeerdering van £1,000 pa., zeeals
bij de vorige Synode gorapporteerd.
Hot
bewijst ook dat ais do teen hetaalde contri
butie (~3) en do teolaag (~96) voertgednurd
haddon het fonds greote schade geleden zen
hebben. Het getal weduwen, die nit hot
fonds toolagon trokken, is met drie vermoer
derd en telt thans 47, en nit dit getal ant
vangen 35 hot voile bedrag (~84).
(Voor verdere bijzonderheden zie Aan
hangsel K.)
12.—HOT PREDIKANTEN PENsI0EN FoNas.
Hot batig saldo van dit fonds op 30 Jnni,
1909, was £66,136 12s. id., tegenover
£59,033 is. 8d. op 30 Juni, 1906. Hierbij
moot govoegd warden do sent van £6,797
aaii schuldbrieven door gerneenten gegeven.
Iii 1906 stand hot bedrag aan schuldbrievon
op £3,699. Met bijvoeging van do sam ann
sehuldbrieven uitstaando staat bet totaal
van liet fonds thaus op £72,933, dat is, cone
vermeerdoring van £10,201 veer hot af go-

loopen drio—jaar tegonever do vermeerdeiing
op den vaorgaanden tormijil (1903—1936) van
£7,000.
Do verantwoardelijkheid van hat
fends is echter oak toegenomon.
In 1006
hadden 114 gemeenten aandeel in hot fends,
dat vorantweordelijk was year 122 aandoc
len (die van Theol. Som., Decenten Opl.
Scb., Zaakgeiastigde, Zend. Secretaris, Robben Ejland en do extra aancleelen van onkele
gemeenten ing~sloton).
Er was teen eon
kapitaal van hijna £514 veor iedor aandeol.
Thant zijn 124 gemeenten aandeeihebsters
en al tezamen is bet fends veer 140 aan
deeleio vorantwoordelijk, cl.w.z., iecier nan—
dccl wardt vertegenwoerdigd door con kapi
tool van £521. Er is dus eeno kioino doch
merkbare verbetoring in hot fends.
Niet
geneeg editor, naar ens oerdeel. Be rento
op sciuldbrioven is tlians @ 4% (vier per
cent). Die behoort 5 percent to zijn, ten
einde do govers van schuildbrieven mer of
mm op gelijkon voet to stelion met dioge
non die die inlcgpenningon hobbon gestert.
Ais men in acht neomt dat veer bet drie
jaar (1903—1906) nan contributies entvan
gen word £2,735 tegenover £3,907 veer hot
afgeloepon drie-jaar—oene vermoorderiug
y~ bijna £400 p.a.—clan bl~jkt hot duido
lijk hoe ruinous veer ‘t fends do vorigo klas
sificatie der gemeenton en cie logo contri
buttes waron.
Do vorandoring door do
laatstc Synedo g’maakt was dos goon eegon
huh to vroeg. Er zijn thans 19 ponsierla
risson, wanrvafl 12 hot voile ponSieen trekken. Met laatste Synode waren er 17 pen
sienarisson
drie van hen zijn everieclen en
seven flieuwe zijn bijgekernen.
Hot boding
veer

ponsieenen

thans

betaalbaar

beloept

£3,050 p.a.
(Vear

verdero

bijzenderhedon

sic

Aan

hnngsol L).
13.— Do AnnEIDS KeLeNIE.
Wij hobbon hot goneegon ditmaal ann
H.Eorw Vergadering voer to ioggon, bone
vens den gewenen Korton Stoat van bet
Korke - kanteer, colt ecu Algomeonen of
Samengestolden Stoat ioopendo over drie
jaron, waaruit de ganscho financieele admi
nistratio van deze endorneming der Kerk to

Kakamas blijkeri sal. Doze Stoat werdt vet
kregen deer e”no vereefliging van de
Kerko-icantoer rokoning met clrio nndere
rekeningon, waarvan do gegovons goregeid
epgozendon warden en in ‘t kantoer to beck
gesteid.
Be beokon to Kakamas zijn ook
van uit bet kanteer onciorsecht.
Be evername van close rekoning heft bet clericanl
work met weinig uitgehreid en w~j vorsten—
ten ens to soggen dat de botraebting doer
‘t kantoor van de rekeningen van do Nyasa
Zending en do Arbeids Kelenie hot work met
niot mincier dan eon dordo heeft vormeer—
derd. Ecu blik in de cijfers op do entvang
ston sijdo dor Algemeone Rokening teent ann
dat do gemeentelijke callocten veer cut be
langrik work tier Kerk seer kioin s~jn. In
bet f~oleapen janr is slochts do helft van
do callecton van ‘t verigo jaar ontvan~on.
Pant or thans met erven encler beworking
~un gebraeht Cfl die erfhnur in sommige
gevalleu vorheegd is, sun cia autvaugsten
nit cIeza 1)1011 aainnorkeli~k gestegon.
TIc’
antvangsten aan winkoigelcion kiimmon go—
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stadiglijk en daar do wiiikels tliaiis met do
noodigo voorradon voorzien zijn, zal doze
tak dot oncierneming spoedig meet zichtbaro
en tasthare vruchten afwerpen.
Do op—
brongst vail do Kerk to Kakamas, aan col
lecten, bazaars, enz., is thans meer dan vol
doonde oni ‘t salarjs van den leeraar to yin—
den.
Onder do uitgavon vinden wij tie bedra—
gen afzonderlijk aangegeven
voor oprich
ting van do noodigo gebouwen, voor tie vetlonging van tie Zuidvoor naar H. Rivior
MOod en voor ‘t voltooide deel dei’ Noorci
voOr.
~Toor andere bijzoncierheden in ver—
band met tie ontvangsteu en uhtgaven zi’l—
len Aanhangsels M(a) en M(b) voldoonde
zijn. Voor oen Staat aantooneudo do Baten
en Lasten verwijzen wij naar hot Rapport
van do Arbeicis Kolonie Commissie.
14.—RET SYN0DALE FoNos.
flit fends dat met eon batig saldo van
£5,628 2s. op 1 Juli, 1906, begonnen is,
heeft thans, met do Synodalo Vergadering
op handen, slechts £697 Os. lld. in kas.
Na 1 Juli, 1906, is ecliter do som van £6,149
Os. 7d. uitbetaald aan do kosten in verband
met do laatste Synode en do V’ergaderingen
van den H.E, Raad der Kerken. Andere
speciale uitgaven zijn geweest £333 Os. Sd.
aan pensioen; £78 15s., herdrukken van
bet Formulierboek
en £2.52 lOs., laatste
paaiement van do
Bouwstoffen voOr do
Geschiedenis dor N. C. Kerk.” Do heffin
gon gedurendo do afgoloopon drio jaren ont
vang~n, ton bedrago van £8,036 ls. 4d., die
hot fends woor moeston storken, zijn editor
verdwenen in do Uitgaven. Pit baart geene
hevroemding ale wij letton op hot feit dat
togonover do £2,014 3s. 2d., ecu huur van
kantoren ontvangeu, aan rento op de Hugo
uloten gebouweui botaaid is £5,105 19s. Worden
do andere uitgavon in verband met hot go
bouw meogerokend dan komt het totaal te
staan op £6,716 Os. Gd. voor hot drio
jeer, d,w’.z., or is eon tokort goweest van
ongeveer £4700.
Trokt men hiervan af
do waardo van do kantoron on brandkamer
in gebruik @ £150 p.c., dan is hot werkeiijk
tekort £4,250. Do groote daling in do ont
vangen huur word reeds bij de vorige Sy
node aangekondigd on is to wijten vooral
aan hot vervallon van voor one voordeeligo
huur-contracten, die niot weder verniouwd
w’ei’deuu. In hot afgoloopen jaar is slechts
£361 8s. 10d. can hunt ontvangon, docli wij
liobben reden om to goloovon dat or cone
gunstigo wending in den toestand van zakon
reeds gekomon is, daar onzo ontvangston
aan hunr thans oenigszins hater zijn dan
eeuuige maanden geleden.
Wegens do go
druktheid van zakon zijn wij ochtor nog ver
pliclit do hnurgolclon seer iaag to stellen,
zoodiat wij ons inkomen vooreerst niet hoo
ger dan op £5.50 pa. kunnen sc.hatten. Wi,j
nemen do vrijheici or anciermaal op to wij—
zen dat eon groot aantal gomeenten nog
goon penning hoeft bijgeciragen tot hot
1-Ingenoten Gedenkteeken Fonds en dat met
recht kan verwacht wordon dat dat godeel
to van hot gehouw, dat tot Synode-zaal
client, zonder schulci sal z~jn. Voor eon reeks
VO ii j a ron ciokten tie kantoren niot slechts
d~ ronten op bet ganscbe gehouw, doch

stortton eon aanzionlijke soin in tie Synodale
kas.
Koincndo tot do verhoogdo uitgavon voor
salarisson, beinerkt mon ciat tie ovortuiging
nitgesproken door do Kerke-kantoor Corn
missie in haar rapport aan do iaatsto Syno
do, dat do aanstoiling van eon Secretaris
van don Zaakgelastigdo
zondor groot be
zwaar voor bet Synodale Fonds” ion go
schieden, ten voile verwozeniijkt is.
Door
do bohartiging van do administratie van Dc
Kcrlcbode en Almanak op ‘t kantoor, is tie
sorn van £1,130 in do Synodale Kas gestort.
Als men bij doze som voegt wat vroogor
door do Synodalo Kas aan do drukkers van
D~ Kerkbode werd botaald, on afgetrokken
wordt wat do Kas veer do advertontie-rech
ton van don Almoncik vroegor ontving, dan
l~o~ft hot Synodale Fonds or circa £1,030
voor do drie jaren bij gewonnen. d.w.z., £343
P.C.
Tot hiertoe hebben tot gedeeitehjke doleicing van do kantoor oukosten gediend do
honoraria door do vorsehifiendo fondson in
do Synodale Kas gestort, dio daardoor met
eene som van gemiddeld £290 p.a. versterkt
word. Doze som is onder tie vorandorcie om—
standighecien vorouderd en onbillijk.
Art.
273 dot Kerkelijke Wetten on Bepahngon
inoet goheel horsien wordon. Do honoraria
claar genoernd werden jaren gelocion vast
gestold toen do administratie der fondson
betrokkelijk woinig, in somunigo govailon
geon dén-vijfdo, van do thans veroischte
werkkracht en tijd vordordon. In den loop
van Jaren is die bohartiging van foncisen van
tijd tot tijd naar hot kantoor vorpiaatst die
gratis worden geadministreerd ten kosto dot
Smnodalo Kas of togen sulk eon nominale
corn ais do Zaakgelastigcio zondor tegen
Icanting naar goeddunkon mag vaststollen.
Aan dien anderen kant drukt eon iloogo
honorarium van £30 p.a. hot zwakko Syno
dale Opv. Fonds, dat hot kantoor niot voel
work goeft. Lottendo op do stone fondsen
die do meosto verantwoordehjkheid on zorg
met zich vooren on do meesto uitgaven vet
oorzaken in verband met Korko-kantoor
Commissio vorgadoringen
op andoro, die
wol veol tijd in bosiag nernon, doch minder
good in staat zijn additionoele laston to dra
gon, heoft do ondergetoekendo grooto vrij
inoedigheid aan to bevelen
(1) Dat do bijdrago van hot P. Wed.
Fonds en P. Peims. Fonds elk £100
pa. sal zijfl;
(2) Van hot Theol. Som. Fonds
£7.5
(3)
,,
Arb. Kol
,
60
(-I)
,,
Nyasa
,
SO
(.5)
,,
Buiton. Zend
,
50
(6)
,,
Bin. Zend
,
30
(7)
,,
Zend. Kand
,
10
(8)
,,
Opi. v. Zond
,,..,
is
(9)
,,
Stofb. God
,
15
(10)
,,
Hulpbeh. Gem.
,
25
(11)
,.
Synod. Opv
,
15
(12)
..
Dorcas en Diak
30
(13)
..
Spoorweg Zend.
10
(i-i)
,,
RobbenEilanci
,
20
Vercior dat do bijdragon van andere fond—
Sen door don Zaakgeiastigde, in ovonleg met
do Ke,’ke-kantoor Commissie, tijdelijk vastgosteid worde totdat do Synode finale ho-
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pu Ii Li gee ni aakt. Wordefl doze aanbovolin
gen goedgekourd aid cone scm ten bate vail
bet Synodalo Foncis verkregen worcion, die
hem wettigli,~k toekomt. Op die wijze wordt
icilir fends voor zijn administratie verant—
ivoordoii~k gemaakt.
(Verdero bijzonclerheden in Aanghansel N).
1 5—HaT SYNODALE OrvoeniNes FeNDs.
Dit fends verkeort in bodenkelijken toe
stand, niettegenstaanclo herhaalcle berm
P~’° op do Kerk zijn gedann en do
toelagen can do Norrnaal School zeer
verininclerd zijn.
Die toelagen bedragen
thans £475 pa. in plants van £737 p.a.,
zooals in 1906—1907.
Aan do Opleidings
school to Robertson werdt de scm van £120
p.c. uitbetaaid. Ret saido ten laste van
I 9~36 (~14 14s. 9d.) is thans aangegroeid tot
£722 17s. 3d. Hieruit biijkt dat het fonds
voor hot tegenwoordige geen niouwe toela
gon kan dragon en dat pegiligen mooten
worcien aangewend em hot weer op do been
to brongen.
(Voile bijzondorheden in Aanhangsel 0.)
16—RET NAnAQuATAxD OrvosorNos FoNus.
Bib fends begen hot drie-jaar met eon
batig saldo van £773 is. lid. en eindigde
30 Juni, 1909, met £115 3s. 2d. in kas.
Daar do Rogoering thaus heb salaris van Ds.
.1. B. Lbckhoff, jr., en zokore andero op
voedings uitgaven draagt, worcion do bijdra—
gen thans aangewonci voor do behoefton van
do acme kinderen zolven. In do cirie jaren
word bijoongebracht do som van £1,782 lOs.
Id. can cohlecton en gifton.
(Zi Aanhangsol P).
17.—Da DoucAs EN DrAnoxEs Huizza.
i)e golden van dit fonds, die tijclons do
Syiiode van 1906 neg in eon andere bank wa
roll, zijn sedert in onzo boekon evorgobracht.
Hut fends begon hot jaar 1 Juli, 1906, met
con batig snide van £258 i2s. 7d., waarbij
moot werdon govoegd hot bedrag der be
legde golden, groot £5,900.
Op 30 Jnni,
1909, was hot fonds evortrokkoii bij bet
Kerke-kantoor met £1,498 9s. 9d., d.w.z.,
hot had, do bolegdo golden bijrokenende, eon
batig kapitaai van £4,401 lOs. 3d., 00110 vor
mindoring dus Van £1,759 2s. 6d.
Doze
vormindoring is tee to schrijven aan hot bedrag van £1,250 nan hot Vreuwm en Woo
zon Fends terngbotaald, wolk bedrag door
het Bestuur altoos aangozion word als per
manent nan hot Dorcas Ruis ovorgernaakt.
Vordor is aan vorniouwing on vorbotoring
der gebouwen uitgegoven do scm van £453
12s. 9d. Voegt men hiorbij oon bedrag van
£70 can route uitstaànde op 30 Juni, 1909,
clan is hot fends, wat loeponde uitgaven on
ontvangsten botreft, niot achtoruit gegaan.
Ann legaten is ongoveor £250 ontvangon.
Er zijn nog eenigo logaton to verwachton,
zoodat doze inriclitingon in goeno financioolo
inoaiolijkhoden vorvallen zullen.
(Verdoro bijzonclorheclon ondor Aanhangsel

Q).
18.—RET RomaN Es1,ANn FeNDs.
Op last der Rings-Commissie voer Robben
Eiland komen nii niot siochts bijdragen veer
hot salaris van den loeraar, inaar ook nIle

andore gifton veer clo InElaatschloLi zolveii,
iiaar cut kantoer. Op vortoon van rekon ILL gen worcit clan uit dit kanteor botaald voor
allo uitgavon in verbanci met hunno behoef—
ten. Do ontvangsten zijn nog altijd roim
genoog goweost veer de bohoeften.
FEet
fends hooft thnns eon batig snide van
12s. id.
(Zio Aanhangsol H).
19.—-D~ vansa F0ND5EN EN RicicENINcuaN.
a. Dc Spoorweg Zcnciin p—In do drie ja
ron is entvangen £394 4s. 2d.
Veer hot
oerste gedeelte van dozen tornujil gingon scm
mige golden nog naar den Thesaurior dci’
Spoerwog Zend. Commissie, die eek do uit
betalingen deed. Do bijdragen zijn precios
genoegzaam geweest em do uitgaven to dok
ken.
(Bijzonderheden in Aanhangsol S).
b. lIct Hvgenoten Gedcnktcekem Fends.—
Do schuid op het gobouw bedraagt nog
£34,803 4s. 9d., waarvan bij do Kerkfendsen
£30,303 4s. 9d. ovortrokkon is. In bet vci’
slag over hot Synod. Fends is reeds ever cli
]lunr dcv kantoren gerapporteord.
c. Zoaicgeiostigdc Rekening. — Doze reke
niog diont nog deorganns als entvangbus
voer allerloi golden, die niot op bet kantoor
thuis beheeren. Ondanks alie konmsgevin—
gon, bolast men ens nog steeds met entvangst
en verzending or van.
d. Aanhangsel A, bij dit rapport, toont
can dat or neg golden in handen zijn behoe—
rondo
nan
do
Mechuli
Noodlijdendou
Ookiep Noodlijdendon, Zending coder Israel
en Zon ciei in gen Wednwen Fendsen.
11.—BE KERKBODE.
Ci cc niatic —Ret gotal inteekonaren is go
dnrondo do afgeloepen drie jaren gestogon
van 2,200 tot 2,850.
Bit getal blijft nog
steeds beclroovond klein als wij hot ledental
dec Kork nagaan. In semmige gernoenten
heeft hot blacl, door do ijverigo bemooiing
van do breeders leeraars, ann wie wij enzen
clank betuigen, eon ruim debiot, dccii or zijn
gemeenten atwaar er kf geheei geone bf woi
nige inteekenaars ziju. Was do ijver der bi’oo
dci’s in ahle gomoont.en zoo greet als in scm
mige, meest hot tetaal voer de Kanp Kolo
tue van 7,000 tot 8,000 zijn, instedo van
2,750. Veer do ijverigo rnedowerking van
sommigen, cim ens goregeld met plaatselijk
Kork—nioaws veerzien, wilien wij onzoii
hartelijkon clanlc nitsprclcon. Van semmige
gomeenten boron wij zolden of oeit lets.
Zelfs wordt Kork-niouws hot oerst in dag
bladon aangotroffon en men gaat hot Kork
hInd voerbij.
Adnnnist rot ic. — Do adnun~stratie goeft
hot kantoor veel on lastig work, zoeals trou
wens to verwachton is. Dat work oisoht hit
na do goheolo aandacht van eon gooden
lclcrlc. Ongoinkkig hebbon wij cone verwis—
soling van kiericon gohad, hetgoen bij work
van clezoji aard i’eol mooito on kwelling ~‘or—
oorzaalct.
1{et kantoor moot niot zeldon,
behalvo zijn eigen tekertkemingen, ook clic’
van verzonders en posticantoer dragon.
Fin onc ic ci.—’ Be Korkboclo’’ is tot hiorteo
in staat gewoost zichzelve te bekostigon,
niottegenstaando ‘b abonnomoot op 7s. Gd.
gesteld is. Als men hot postgeld aftrekt,
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dan lieeft hot drukwerk niet verzeudiiig
£950 gekost in hot afgeloopen ja~.
Pit
werkt uit ip jets meer dan 13s. per 100
exemplaren .Als men nu bet jaargeld van
7s. 6c1. neemt en het postgeld aftrekt, dan
ontvangon wij 55. 4d. voor 52 exemplaren
of lOs. 3d. per 100. [‘‘ Do Fakkel “ krijgt
omtrent 15s. per 100, ‘‘ Be Vereeniging
iSs., “ Do Koningsbode” 16s. Sd., ‘‘Ret
Maandblad “ omtrent 45s.].
Men ziet dus
dat wij op iedor 100 exemplaren 2s. 9d.
sehade lijden.
Die schade wordt vergoed
door do advertentie-gelden.
Ret is dos
dnidelijk dat vermeerd~ring van inteekena—
ren voor ons niet juist voordoelig sal zijn
tenzij wij nicer advertenties .kunnon krijgen
en het drnkkersgeld lOs. 3d. per 100 exem
plaren niet to boven gaat. Be laagste prijs
opgavo, die wij liebben kunnon kr~jgen voor
alle exemplaren boven de eerste 2,000, werkt
ut 01) us. Gd. per 100 (24 pp. met advor
ten ties en convert ingesloten).
(a) Subscriptie.—De inteekenprijs is dci—
halve te laag on h9 sal inoeten verhoogd
worden als do circulatie voel grooter wordt.
Hot bedrag aan subseripties to innen, lilt
aftrek van agontschap, is omtrent £940
pa. Wi1 hebben maar gerniddeld £825 (hat
Iaatste jaar £888) ontvangen. Op 30 Juni,
1909, was er orntrent £600 uitstaande voor
het jaar 1909.
(h) Aclr~r ten ties.—Uit hovenstaancle is hot
dnidohijk dat de advertentios ecu voorname
on financioel onm~sbaro rol spelen in do nit—
gave van ons Kerkblad. In do afgeloopen
drio jaren is niet minder dan £1,497 5s. Gd.
of gemiddeld £474 p.a. aan advertentie
gelden ontvangen. Pit bedrag word alleen
bohaald met do grootste moeite en moet,
(indler tegenwoordigo ornstandighedeu, be
sellouwO worden als hot maximum.
Aan
staando jaar sal het becirag minder zijn,
(bar do inkomsten reeds aan hot dalen zijn.
T’erclcre oonmerkingen.—.Met bet oog op
hot rapport van do Coinniissie voor do
voreeniging
der
Kcrkbhaden
chat
aan
do Synode sal worden voorgelegd, zij bet
ondergetoekeiide vergund Op ‘t een on ander
to wijsen. Be Commissie bevindt chat 7,50t)
exemplaren van 16 pagina’s (13 cluim hij S~
of bijna tweamaal bet vlak van ‘‘ Be Kork—
bode ‘‘) £3,500 kosten sullen. Als men van
doze som hot ~aarlijksch postgeld 01) 7,50()
exemplaren (~813) aftrekt, clan son hot blad
moeten kunnen gedrnkt worden voor £2,687
voor ‘t jaar of tegen 13s. 9d. per 100 exem
plaren.
Pit bedrag schijnt ons voor eon
blad van zulke grootte bepanld te Iaag. Do
vrang kan voorsiehtigheidshalve gedaan wor
then o~ do opgave wel 16 pagina’s adverten—
ties met 4 voor couvert, tezamen 36 bInd
zijden, bebolst; ook of rekening gehonden
word met bet feit dat do meuwe ‘‘ Kerk
bode ‘ nog nicer dan voorheen veel finan—
eiool on ontvangsten in eijfers moet bevat
ten, jets dat extra zetterswerk vereischt.
~~T001. advertenties geeft do Commissie aan
£L000, dccli de advertenties mogen niet
tussohen leesstof versclnjnen, zooals thans iii
Be Vereoniging.’’
Bit voronclorstelt. 16
pagina’s advertenties alleen. In do Kaap
stad vereischt bet kunst om wekeiijks 11

paginas (convert ingesloten) met advc’rtoo—
tios to vnlleii en daar, sooals saken nii
staan, ‘Do Fakkel’’ aan bet vereenig6 blad
bijna geen nienwo advertentios zai leveren
en ‘‘ Do Voreeniging “ voor meer dan do
hiolft onze. Kaapsche. dat is, “ Kerkbode
advertenties bevat, is de beraming van
£1,000 onzes insiens, ver to groot. Indien
adverteerders tnsschen do leesstof plants kon
den krijgen—wat near ons oordeel cage
wenscbt is cm or bet ininst van to zeggen—
son men mogelijk nader ann hot beraamde—
Li ,000—knnnen komen. Voorts schijnt men
ook vergeten to bebben dat niinstens vijf
percent, in sommigo gevahlen, tien percent
moot worden afgetrokken voor agentschap
op do subsoripties en dat op de 750 inteeke
naren c~ie met betalen do som van £81 aan
postgeld verloren gaat. Naar ons beschei
don oordeol sal hot bind, zooals voorgesteld,
mneihijk zijn eigen editenr, sonder beswaar
voor do Synodalo Kas, kunnen bekostigen.
Op do kwestio of, zelfs als zou dit bet ge
val zijn, hot in belang der Kerk in hot ~d—
gomoon is do zank door te setten, gaan wij
luer natnurhik niot in.
Hot was ons plan om in moor dan eon
opzicht “ Do Korkbode “ meer aantrekkehi3k
to makon, door bijdragen waarvoor Gone
kleine hetaling Icon gegevou wordon en door
platei van kerkehijke personen en gebon
Ivan, doch met hot oog op den toostand van
hot Synodale Fonds, achtton wij bet onrand
zaam jets to beginnen dat mogelijk op scha
the voor the Synodabe Kat son kunnen uitloo—
pen.
(B ijzonderhieden iii Aanhnn geel T.)
111.—BE AL1\1ANAK.
Iloowel do uitgave van den ‘‘ Ahman alt
door het Korlce—kantoor eon inancieel sue
ins blijft, zijn do verwacbtingen om tie cir—
cuintie door den verlaagden prijs to vorgroo
tell, met verwezenlijkt.
Be druickendo
tijden son ten deelo oorzaak hiervan. lii
den Vrijstaat en Traiisvnai bebben wij goon
voornitga hg gemankt. Baar hi jven andurt’
ahmanakken do popnlaire bij the loden tier
Kerk. Een proove is verloden jaar geniaakt
om den verkoon van den “ Almanak “ voor
alien open to soften omdat sommige broe
ders bepaald or van afkeerig sijn zich met
den verkoop te belasten.
Is do verkoop
ec’nmaal opengozot is bet onmogolijk ande
ron to beschermon, chic gowillig zijn hot
agentsobap or van waar to nemen. Eon an
dor bron van verlies is bet feit dat do
Alma nak ‘‘ steeds hijviger worcit on tbans
Id. me r pol post kost dan vier jaar geho
den. Ook weigerde het Spoorweg Beparto
ment dit jaar den ‘‘ Almanak ‘‘ togen hoe
koavracht to vervoeren.
Met bet einde van dit jaar is het vijf
jarig chrnkkers contract uitgeloopen on ho—
pen wij ccii voordeehger overeenkomst to
knnnen slniten. Hot werven Van adverteii
ties geeft wol grooter moeito, doch hot is
ons gelukf bet voile complement to hand
haven. Boor den ‘‘ Aimanak ‘‘ is £883 in
do tine jaron in tie Synodale Kas gestort.
(~Tel.deI.o bijzondorheden in Aanhangsel
U).
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IV.—STATIST1EK.
[lebben ooze voorgangers tot vervelens
toe moeten kiagen dat somniige gemeenten
goeli gehoor geven aan do Wots-artikelen,
betrokicing liebbende op Vorrnen A en B,
oils is geen beter geluk wedervaren. Vroeg
Lijdig reeds ziju wij begonnen Kerkeradeii
ollicie I er op te wijzen dat doze Vormeu
inooten ingezonden worden, doch met cindo
Augustus waren or nog a.cht Vormen B en
bijna ceo gelijk getal Vormen A ontbreken—
de. Er sclnjnt goon ander weg te zijn tot
vorbetering in dit opzicht dan hot opleggen
van cone boete, hoe vernederond dit oek veer
ens a]s Kork moge zijn.
Vonax A.
Waar do opgavon entbroken hebben wij
de oijfers van voerloden jaar bij benadering
genomen. ten cindo een zooveel megelijk vol
ledige statistiek nan do Synode veer to leg
geil.
Daar het voernaamste dod van de
opgaven in dozen Vorm jaarlijks in
Dc
Kerkbode ‘‘ door do Ringen gepubliceerd
worcien, is het ininder noedig em ruiinte
heden in boslag to. nemen veer do vellodig’
tabellarisclio opgnven. Wij bepaleu ens dus
b~j do noodige eprnerkingen.
Zietental. — Ret zielental is in do dric
jaren gestegen van 252,900 tot 269,093, eeoc
vermeerdering van emtront 16,200 of 5,400
per jaar, tegenovor cone vermoerciering van
7,000 veer 1905—1906, zeeals deer onzon
voorgauger aangegeven.
flit kan op moor
dan eeoc wijzo verklaard werdon: do cijfors
van dat cone jaar (1905—1906) kunnen
boven do gomiddelde j aarlijkscho vermoerde
ring staan of do opgaven zijn nu moor nauw
Iceurig. Veer do gemeento Tulbagh, bijv.
ivorden thans 700 zielen minder epgogovon
dan in 1908.
Volgens den Regeerings
Census in 1905 bedreeg hot zielental enzer
Kork 302,783 nit cone blanko bevolking van
558,000 veer do gohoole Kolenie. Hot go
boortoeijfer dci’ geheele Kolonie werd gego
yen als 17,300. Naar doze proportio wer
den 9,700 kiuderon behoeronde tot enze
Kerk geberon. Ais wij echtor ens zielental
veer 1905 nemen dais nicest or slochts—iis
dezelfde vorhouding—7,600 kindoren bohee
rondo tot onzo Kork geboren zijn. Rot zie
ental veer hot afgeloepon jaar, 269,093, zoo
naar dezolfdo verhouding tegenovor siechts
8,310 kinderen staan. Pooh Vorm A zegt
ens dat or in hot afgeloopen jaar 10,558
kinderen godeopt zijn.
Weshalvo hot dui
clelijk is——al houdt men in ‘t oog dat hot
gebeortecijfor euder do landelijko beveiking
(loden onzor Kork meestal) altijd aanmor
kolijk greeter is dan coder do stedolijke be
volking-—dat do opgaven van ens zielental
onnauwkourig zijn.
Wij meenon dat hot
gesteld meet worden op ever de 300,000.
Leclentel.—In 1906 stond hot ledental op
114,468; thans is hot 122,083. Er is dus
cone vermoordering geweest van 7,615 in do
drie jaren of ongeveer 2,500 per jaar. Doze
vermeerdoring is precies dezelfde als in hot
jaar 1905—1906 waargenemon word. Naar
pi’opertio moest die greeter gewoest zijn.
Wij bevolen aan dat do aandaoht der Rin
gcis hierbij bepaald svordo en voeral coder-

zook wordo gedaan of hot getal door Kor
keraden in Verm A nangegevon rust op cone
telling van do loden dci Kerk woenachtig
in do paroolnc el op hot Lidmaten Register.
Loden onzer Kerk verhuizen van cone go
nieente naar cone andere, in sommige goval
en, sender liunno liclmaat — certificaten in
do gomeonten alwaar zij zich tei’ weon yes
tigcn, in to ievoreu. flit punt is van blang colt in hot bepalen van do Synedale
hoffingon.
Beei’be idi ng —Do ongelijkheid in de s’er
liouding van hot getal leeraren tot hot
ledental in tie versohullendo Ringen blijft
nog voortbostaan. Do 122,000 leden zijn in
146 gemeenten verdeelci en heoft men dtis
eon gemiddcld getal van 835 loden in iedei’o
gemeente.
Ret ledental in do Ringen
George en Swollendam stant op 1,402 on
1,324 veor ioderen leoraar, torwijl do Ring
van Kaapstad en Du Toitspan respectieve
lijk 410 en 479 veer iederon leeraar can
teonen. In do vorsolnllende Ringen is hot
ledental veer iedcron predikant als volgt:
George, 1,402; Swellondam, 1,324; Clanwil
ham, 891; Graaff-Reinot, 862; Beaufert,
801; Tulbagh, 853; Burgersdorp, 782; Paarl,
750; Albanib, 651; Colesberg, 639; Queenstown, 533 ; Pu Teitspan, 479 ; Kaapslad,
410.
Onderu’ijs. — Wij stollon gedsdienstig on
seculair onderwijs in twee vorgolijkendo
Icolommen naast olkandor. flit hoipt ens de
verliouding tussehon die twoo in de versehsil
bode Ringen to vorstaan. Wij waren ver
plicht in sommige gevahien ooze oijfers to
ontleenen nan do epgavon van 1906 wegens
liet vorzuim van eenige gomeenten em Verm
A op to zenden.
n ng
Zc,1,,~ssch Knil.
og—se Kiii
Kaapstad
40~8
38’3 per 100
licim aten.
Tulbagh.......
369
523
,,
29’2
41~7
Swolbondam
319
3S~4.
Graaff-Reinct
31•8
46~S
Albanië...........
31~3
31
Beaufort
369
48~3
George
Burgersderp
24~5
40~5
35.7
43•2
,,
Paarl
30~4
32•1
Colesberg
Pu Teitspan
30
34•7
23~S
20
Clanwihliam
Qucenstown
242
33~5
Do Kaapstadsoho Ring is do eenigo die
een greeter getal kinderen in do Zondags
school dais in do Dagseheol rapporteort. In
sensmige Ringen~ zooals Tulbagh, Ahbanië,
Swellonclam, George en Burgersdorp, vindt
men cone seer teleurstollonde vorheuding
tussohen hot getal kinderen in do Zondags
school en de Dagschool.
In hot geval vail
Tulbagh sohijnt dit gedceltolijk to mooten
worden teegosohreven ann eon enrolled igo
epgavo. Do Ringen van Tulbagh, George,
Albanib en Paarl staan bovenaan ton op
zic’hte van seculair onderwijs.
In eenige
govallon is or merkbaro aohtoruitgang.
Veitsi B.
Ofsohoen er tot datum (1 Sept.) do Ver
mon van nog seven gemeenton entbroken
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(é~n tilt den Ring van Kaapstad, é6n nit
Tulbagh, é~n uit George eén nit Pu
Toitspan, éln uit Clanwilliam en twee
nit Quecnstowii) hebben wij tocli de voor—
naaniste posten nit tie Vorme~~ genomen en
gecen lieden daarvan ecu tahellarisehe op
gaaf (sic Aanhangsel V).
Wij onthonden ens vail cone bijzondero be
spreking van cle cijfers daar sij zichselven
vorkiareri.
Eenigo annmerkingeu mogen
e(lIter van pas konien.
I. Ettelijke gemeenten stellen vermoede
lijk ltuii ontvangsten en nitgaven niet onder
de indeelingen van Vorm B te bock, daar
sij soms twee en drie in B voorkomende
posten onder één hoofci groepeeren of sich
niet nan de daar aangegeven lioofden lion
den. Pit maakt natuuriijk acne getronwe
niteenzetting onmogelijk.
2. Sommige opgaven op de Vormen, zoo
als bijdragen voor de sending, do gewone
Synodale collecten, ens., zijii in onze tabel
larische opgaaf weggelaten orndat die reeds
beter blijken nit de gepnbliceerde Staten der
Fondsen van jaar tot jaar, of nit de ~7erslagen cler Rings—Zending Commissiëu.
3. Bij tie opgaven
per gemeente” en
per 100 liclniaten,’’ hebben wij de seven
gemeenten, die op de lijst ontbreken, bni
ten rekenirig gelaten. Om dus de totalen
voor de gansehe ~Eerk te vinderi, zal men
hij het aangegeven totaal moeten voegen het
gemiddeld cijfer met seven vermenigvuldigd.
4. Bij tie berekening van het gemiddeld
salaris onzer leeraren, sijn hnlppredikers
ingesloten en vacaturen in aeht genomen.
5. Men siet dat do Kerk (137 gemeenten)
can vast inkomen nan rente, hriur, ens.,
besit van omtrent £30,000 p.a. Pit verte
genwoordigt eec belegd kapitaal ~ 5 per
cent van £600,000.
Pit sluit natnurlijk
niet in bet kapitaal in Kerk-gebonwen of
andere Kerkelijke gebouwen gestoken. Pit
bcdrag kan eileen gevonden worden als ieder
Kerkeraad ccii Staat van Baten en Lasten
son inleveren. Zooclanig l)~c1rag loopt seker
goed in tie zeven eijfers.
6. Aan rente betaalt tie Kerk omtrenL
£6,700, en hieruit leiden wij af dat tie go
nieenten otiser Kerk tezamen een schulden
last hebben van ongeveer £134,000. Geza
menlijk hebben zij opgen omen geclurende
liet jaar aan kapitaal £38,765 en siechts
£19,263 afbetaald, terwiji er een bedrag van
bijna £18,000 in gebouwen gestoken is: dat
wil zeggen, do gemeenten hebben hare Eaten
vermeerderd met £28,500.
7. Door speeiale inschrijvingen, dankfees
ten, ens., heeft de Kerk de groote soni van
nagenoeg £60,000 in het afgeloopen jaar in
gesameld of gemiddeld £417 per gemeente.
8. Aan alimentatie wordt uitbetaald meer
dan £7,000 p.a. of nicer dan het ]3uitenl.
en Binnel. Zendingwerk haar kost.
Do ge
meente Kaapstaci staat bier bovenaan met
ouitrent £500. Dc genleenten Ondtshoorn,
Willowmore, Graaff-Reinet en Dc Rnst be
talen nit £376, £260, £186 en £168 respec
tievelijk.
V.—-ARCHIEF.
Dc Afschniften van Deep en Lidmaten
Registers en Rings-versiagen si,jn tot op

datum ingebonden. Al de ingebonden dee—
ion en andero officicele docnmenten worden
sorgvnldiglijk in de brancikainer bewaard.
Onnoodige inoeite worclt nog steecis veroor
saakt door het verzuim van Kerkeraden om
stnkken door tie Ringen ternggesonden voor
correctie, ten spoedigste ann den Zaakge
iastigde op te senden. Ook komen er cog
gevallen voor wear men sich niet bedient
van de Ofiieieele Vormen veer Afschrifteii
door tie Synode verordend. Zoodanige stnk—
ken moeten overgesehreven worden op bet
kantoor, ten eincie hot inbinden mogelijk to
inaken. Dc H.E. Synode bepale op nieuw
dc aandacht der Ringen bij deso zaak. Do
transporten van eigendommen nan eene of
andere Synodale Coinmissie tier Kerk behoo
i-cede zijn nog niet alie in cm-dc gebracht,
doch cc is seer goede voortgang gemaakt.
Het sal goed sijn indien de HE. Synode
de offieieele bemiaming van elke Commissie
(ook in de Engeische taal) wil vaststellen,
ten einde uniforneiteit to verkrijgen in onse
transporten op ‘t Registratie Kantoor. Deze
aanbeveling wordt gedaan in overleg met den
Registratenr van Akteii.
Dc ondergeteekende i~veelt verder aan
dat de Afsehriften van Poop en Lidmaten
Registers van elk jaar afsonderlijk su]len
gebonden worden en niet twee jaren aan
can geselireven, sooals gewoonhjk geschiedt
wanneer tie stnkken ingeleverd worcien b~j
de eerste sittingen tier Rungen na die tier
Synode.
VI .—AANBEVELINGEN.
(a) Art. 240 dci- Kerkelijke Wetten be
paalt dat de kosten van tie Rungs-Zending
Commissie sleehts nit bet Foncis van tie Bin
neniandsehe Zending moeten worden betaald,
terwijl tie coliecten door de R. Z. Commis
siën verkregen gelijkelijk vercieeld worden
tnsschen B uiteni. en Bunnenl. Zendingen.
Pit moat worden gewijsigd.
(b) Ook Art. 242 moet worden gewijzigd
door de weglating van de bepaalde som.
(a) Art. 278, derde paragraaf, moet go
wijzigd worden in overeensteming met het
voorafgaande in het artikel. Do som van
£5 moet veranderd worden in £7.
(ti) In Art. 301 moet ingelascht worden,
acliter de woorden—” en de loeraar komt
van eene gemeente die deeihebster is aan
het fends “—“ of reads pensioen trekt.”
(a) Dc Synode bepaie wanneer tie uitbo
taling van pensioen ccii aanvang moet no
men, in gevallon waar leeraren wegens
swakke gesondheid aftreden: van den datum
tier demissie of van staking van salaris?
(f) In par. I, pag. 140, der Kerkelijke
Wetten, worden do woorden “tegen beta
ling “ ingelascbt achter het woord ‘‘ Kerke
read” (sic Acta Synodi XVIII, 70).
VII.—1-IET KERKE-KANTOOR.
lilt al het voorgaande biijkt overvloedig
lijk, zooals reeds gezegd, boo seer bet went
van het Kerke-kantoor steeds toeneemt. In
het verrichten van onze plichten heeft de
ondergeteekende tie seer gewaardeerde en
getronwo huip gehad van bet personeel, en
bij name van clemi beer J. H. Conradie, zi,jn
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Secretaris. Zonder die hulp zen het onmo
gelijk geweest zijn de belangen der Kerk op
‘t kantoor naar eisch to behartigen—belan
gen die bijna iedere week in ornvang eli ver
antwoordelijkheid toenernen.
Zonder op bijzonderheden in te gaan, zij
slechts gemeld, dat tegenovor 1,200 cheques
p•a•, zeoals in 1906 gerapporteerd, worden
nu 1,750 p. a. uitgeschreven.
Vèrtrouwende hierniede eenigszi ns de ens
opgeiegdo tank to hebben velbracht en bid—

dencle dat bet Gede behagen rnocht de Hoog
Eerw. Vergadering door Zijnen Geest in nile
waarheid te leiden,
Neernt zich do ondergeteekende,
Met verschuldigde hoogachting,
Van do HoogEerw. Synode den Dienstw. Dr.,
B. P. J. MARcHAND,
Zoo kqelustiqde
Kerke-kanteer, Kaapstad.
1 Septernbor~ 1909.

STAAT DER FON1)SEN.
OP 30 JUNI 1909.
AANnANasEr~ A.

Btiq ,Seldo . N(ldeClig Suhlo.
494 17 4
1650 7 3
358 2 1
546 9 S
1717 0 8
926 ii 6
1212 3 3
143 12 9
26909 11 S
(58931 3 3
66136 12 1
697 0 11
722 17 3
13116 14
1498 9
115 3 2
3 13 0
780 12 1
30303 4 9
145 17 8
14 13 6
323 4 3
26 1 1
21 15 8
120 18 0
39 14 11

[let Binnenlandsche Zending Fends
Buiteniandsche Zending Feuds
Nyasa Zending Fends
,,
Fends veer de
van Zendelingen
Coiigres Fonds voor- ‘t Tekert
Zend. Kandidaten Fends
Stofberg Gedenkscheol Fends
Hulpb. Gerneenten Fends
,,
Theelegisch Seminarie Fends
Predikanten Weduwen Fends
Predikanten Pensioen Fends
,,
Synedale Fends
Synedale Opveeding Fends
Arbeicis Kei@nie Fends
Dercas Armen Huis
Narnaqualand Armen Fends
Speerweg Zending Fends
,,
Rebben Eilaiid Fends
Hugeneten Gedenkteeken Fends
,.
Mechudi Noedlijdenden Fends
,,
Oekiep Fends
Neodlijdenden Fends
,,
Zending ender Israel Fends
Zendelingen Weduwen Fends
De Zaakgelastigde Rekening
Dc “Kerkbede” Rekening

Opi.

Sterkte dci Fendsen
Bij de overtrekken fendsen belegd

£167513 12

4

Elders beiegd

£117770 12

7

49712 19

Korte Staten van Ontvançjsten en Tiitgaven dry verschillende /ondseld
van I jail, 1906—30 ionS, 1909.
AANJIANQSEL B.
DE BINNENLANDSCHE ZENDING.
1906-1907.
1907-1908.
1908-1909.
To teal.
ONTvANGsTEN.
89 19 4
Batig salde, 1 Juli ...
Gerneenti. en bidst. ceilecten
761141
811160
881 4 2
2454 14
192 9 2
(ierneentl. bijdragen
13018 6
17112 0
494 19
(liften Zending vrienclen
55 18 9
6017 3
42 3 0
158 19
Coil. Zend. gerneenten
54 4 6
37 510
35 16 9
127 7
Legateii
237 10 0
22 7 9
259 17
Renten op legaten
24 15 0
24 15 0
2415 0
74 5
Renten mt ‘t Barn Feuds
261 12 7
229 0 2
237 18 11
728 11
Ontvangen veer Tekerb
408 5 0
.108 5
10 0
Rente op batig saido
5 17 7
6 17
76 4
Restituties
32 18 1
53 14 4
93 18
Sustentatie eon Zend. gerneente
200 0 0
200 0
Snide ten iaste, 30 Juni
376 0 7
49417 4
£1710 13

3

2058 17

7

2199

2

2

5007 15

9

3
S
0
1
9
0
S
(1
(3
9

AAXHANGSEL

P.

ONTVANGSTEN.

Batig saldo, 1 Juli
Gemeenti. coil, en bijciragen
Bijdr. en giften Z. vrienden
Bijdr. ~‘an den V. Z. Bond
Bijdr. van den M. Z. Bond
Contributies leden P. Z. V
De C. S. \Tereenigiug
Zondagss. en Jongg. Verr
Vrijstaatsche Kerk
Uit Arnerika
Zending gemeenten
Busjesgelden
Legaten
Leening voor loopeude uitgaven
Busjes verkccht
Boeken en Testamenten
Restituties en diverse bijdr
Uit het Congres Fonds
Saldo ten laste, 30 Juni

P1±) NYASA ZENPING
1906-1907.
1907-1908.
842 2 11
1919 1 8
2197 3 1
2012 9 7
1529 7 4
936 2 10
1042 8 11
182 10 0
355 13 5
353 9 11
1362 1 3
10 12
438 0
30 0
1500 0
143 18
29 1
25 10

282
289
524
1252
132
30
549
23
502
131

0
8
0
0
4
1
3

85 19

61248
£10752 18

7

11 0
18 7
7 1
1 4
10 4
16 0
7 10
3 6
10 4
17 5

2471

0

1908-1909.
2484
1309
1287
138
159
174
488
1749
32
21

6
10
7
8
10
18
10
13
10
10

6
2
2
6
0
9
7
S
8
0

100

0

0

121 14

4

104 12
3036 10

3
3

9.’otaai.
6000 11 3
4851 7 1
3265 18 11
138 8 b
62411 0
820 10 9
1366 7 7
4363 16 3
165 1 0
62 18 0
987 8 6
153 3 6
2002 10 4
397 10 1
29 1 1
216 1 6
3036 10 3

110

11045. 3

7

11209

2 10

61248

2471

1W

29081 15

7

UXTOAVEN.

Salclo ten iaste, 1 Juli
Salarissen en loopende uitg. bier
en Nyasaland
Reisk. en uitrustingen hier
Premiegelden
Reiskosten Commissies . .~
Peel ontv. voor Tekort aan Binn.
en Buiti. Z
Leening terugbetaald
Gelden speciale doeleinden
Peel salaris Z. Secretaris
Busies gekocht
Renten
Prukwerk en boeken
Zegels en diversen
Restituties
Contributje P. Pens. F
Honorarium Synd. F
Batig saldo, 30 Juni

7165 5 11
240 1 11
100 1 2
6 16 10
606 0 0
2000 0 0
112 3 3
120 0 0
133 4 7
99 15 10
123 7 10
20 0 0
9 11 3
1 10 0
15 0 0
£10752 18

AANnANGSEL

7

7982 4
272 10
105 18

8
4
3

1500

0

0

120 0 0
64 12 6
117 11 2
152 1 9
93 19 2
1 16 1
250
20 0 0
11045

3

7

6788 19 10
330 17 3
130 2 5
7 16 5
400 0
17712
120 0
13418
57 3
17417
35 6

0
4
0
6
0
6
8

250
20 0 0
358 2 1
11209

210

21936 10 5
843 9 6
336 1 10
14 13 3
606 0 (J
3900 0 1)
28915 7
360 0 0
33215 7
27410 0
450 7 1
149 510
11 7 4
600
55 0 0
29565 16

5

E.
DE NYASA ZENDING.
Outrangsten (near h et deeleinde.)

Veer salarissen en ioopende uitgaven
Par6culiere gemeenten en Verr. voor eigen Zendeiingen
V. Z. Bond voor eigen Arbeiders
Bijdr. voor Evangi. en Onderwijzers
voor Boarders
voor Tekort
Leening, loopende uitgaven
Legaat
Bijdr. Vrijstaatsche Kerk
Veer particuliere personen, enz

1907—1998.
2,924 3 3
1,633 2 6
788 14 5
859 1 6
106 10 0
484 14 11
502 10 4
23 3 0
1,252 1 4
£8,574

1

9

1998—1000
1,105 7 9
2,086 15 10
896 13 6
972 13 0
88 6 1
3,549 14 2
1,~49 13 8
159 18 10
11,209

2 10

54,
DE BUITENLANDSUFIE ZENDING.
Onlvangslen (near het doeleincic.)

/007—190S.
\~001 salarissen, loopendo ,uto~aven

Particuliere ge~neenten en Verr. vooi eigen Zendelingen
Voor Koopschat Ben. Z. Veld
Bijdr. voor Evangelisten en Onderw
Joha. J. Malan Fonds
tot dekking Tekort
Regeering
(lezangboeken verkoclit
Speciale doelein den

190S—lOOt).
2,052 5 $
1,077 15 I)
151 $ (1
244 16 2
13 2 0
220 0 6
150 0 0
12 3 8
15 0 I)

3,306 12 10
1,133 13 3
553 5 8
206 5 0
54 4 8
92 6 0
100 I) 0
53 5 0
10 0 0

..
.

3.936

£5,509 12 11

NHANG5k~L

6

1

F.

RET 0PL. VAN ZENDELINGEN FONDS.
1908-1909.
1907-1908.
1906-1907.
ONTvANGsTEN.
2 8 10
134 19 11
Batig saldo, 1 Juli
410 12 4
321 9 9
353 16 2
(ienieentl. coil, en bijdragen
600
16 10 0
020
Gitten
10 0 0
95 0 0
Legaten
475 17 11
458 0 1
523 5 1
R~nte nit t Barn Foods
30 0 0
30 0 ‘0
90 0 0
Rente uit B. Meintjes F
20 8 7
25 2 8
Bijdr. Zenci. gerneente
8 18 0
Rente 01) batig saldo
546 9 8
235 10 10
Saiclo ten laste, 30 Juni
£1231

3 10

1073 19

6

1025
46

0
5

0
0

214

6

1073 19

6

1489

8

6

Totual.
1085
22
105
1457
150
45
S

18
12
0
3
0
11
18

3
0
0
1
0
3
0

2875

2

7

3228 15
74 9
166 0
11 15
42
21 10
50 0

(I
2
0
0
9
3
0

3556 12

2

LITCAVEN.

Saklo ten laste, 1 Juli
Salarissen, liuishuur
Rentcn
inleg en renten P. Pens. Foods
Administratie en restituties
Reiskosten
Zencli. Exarnen kosten
Lcening terugbetaaicl
Batig saldo, 30 Juni

.~N1I.~NoSEL

1173 15

0

5

0

0

50
2

0 0
8 10

£1231

3 10

235 10 10
1030 0 0
28 4 2
166 0 0
615 0
1 8 3
21 10 3

1489

8

6

U.
RET ZEND. KANDIDATEN FONDS.
1 Jan., 1907.

0 NT VANGSTEN.
Batig saiclo, 1 Jan
Gerneenti. coil, en bijclragen
Andere bijdragen
Golden opgenomen
Restitutio van Regeering
Restitutie 01) kostgeiclen
Legaat
Renten op batig saldo
Diversen
Saiclo ten lasto. 30 juui

tot
1007-1908
.90 Juni, 1907.
3384 1 4
1.526 14 8
11014 7
51 17 0
118 18 0
366 7 8
3200 0 0
5000 0 0
67 18 11
20 0 0

1908-1909

Toted.

951910
362 9 9

25811 5
84715 5
8200 0 0
67 18 11
20 0 0
601610
70 7 ~
366

601610
70 7 6
36(3
£6848 10

4

44019

2

7512 15

0

92611

6

1445 17 11

9528 16

7

0O

U’TGAVEN.
Saldo ten laste, 1 J nh
Ten behoeve liirichting .
Koopsom Drostdij betaald
Renten nan Regeering
l{enten leeningen

Deel sal. Z. Secretaris
Honorarium en segels
Rejskosteji
Contrjbutje P. Pens. Foncis
Advertentie
Batig saiclo, 30 Juni

22.5
5000

0
0

80 0 0
10 0 0
4 14 8
100
110
1526 14 8
£6848 10

AANHANGSEL

0
0

4

215 17
5000 0
1814 5

395

2

80
6

0
0

6
0
0
6
0
0

110

0

7512 15

0

440 19
444 0

2
0

472 5 3
80 0 0
5 0 0
1 2 6
1100
110
1445 17 11

88417 6
10000 0 0
1814 5 0
867 7 9
240 0 0
21 0 0
517 2
400
220
13839

9

5

H.
BE STOFBERG GEDENKSCHOOL.

ONTVANGSTEN.

1907-1908.

Batig saldo op 1 Juli
Bijdragen uit do K. Kolonie
Do.
nit Transvaal
Do.
nit dc O.R.K
Do.
uit Natal en elders
ilente

679 11

9

373 2 8
40

1908-1909.
578 8 9
1941 3 10
31212 8
484 9 2
59 7 8
4110 2

Totaal.
2620 15
68515
488 9
90 7
4110

7
4
2
8
2

0

0
0

£1087 14

5

3417 12

3

3926 17 11

401 10
4013

6
2

1102 17
135 2

6
0

1504 8
175 15
619 11

31

l.ISTGAVEN.

Op koopsom plaatsen
Reiskosteji collectant,en
(~ebouwen, losgoed, enz
Salarissen
Diversen
Batig saldo, 30 Juni

AANHAXGSaL

619 11 2
331 13 4
67
578

2
8

0
9

16
1212

5

0

3

3

£1087 14

5

3417 12

3

0
2
2

331 13 4
83

7

0

2714 14

8

I.

HET HTJLPB. GEMEENTEN FONDS.
1906-1907.
1907-1908.
Batig saido, 1 Jtilj
157 14 9
Gemeenti. coil, en bijdragen
864 12 2
766 15 11
Andere bijdragen
.
25 3 10
61 19 5
Bijdr. voor work Argentinie
17 6 0
100
Spec. bijdr. voor Mafeking
200 0 0
Spec. bijdr. voor Enkeldooru
Spec. inzaniehiug naar besluit Synode
91 16 6
1405 10 11
Restituties
1 2 0
Rento batig saldo
16 0 6
Saldo ten laste, 30 Juni
32619 8
ONTVANdI5TEN.

£1683 12 11

2237

1908-1909.
189 10 8
678 7 11
32 7 9
21
523
10

3

8
8
0

4
4
0

011

14312

9
8

4

9

1601 16

326 19
1484 7
215 4
27

8
9
3
2
9

1383 10 0
187 16 11
1 410
10 1 9

Totoal.
2309 16
119 11
18 6
200 0
21 8
2020 15
11 2
3 17

0
0
0
0
4
9
(I
S

4704 16

6

UITiAVEN.

Saldo ten haste, 1 Juli
Toolagen gemeenten
Werk Argentinie ...
Belasting
Premie
Rento op saldo ten haste
Ahlerlei en zegels en reisk
Voorschot
Restituties
Batig saldo op 30 Juni

1342 13

9

297 10 9
586
10 1 9
607
1 17 7
20 0 0

£1683 ~11

10

1

2 16

0

5 17
189 10

6
8

~37

~

3 11
10 0
5 11

9
0
5

~1 168

4210 11 Ii
700 11 11
906

30 5

3

607
854

30

0

11

811

0

~40

.56
AANHANi5EL J.
RET THEOL. SEMINARIE PONDS.
ONTVANCiSTEN
1906-1907
1907-1908.
1908-1909.
Batig saldo op 1 Juli
27458 2 0 26697 0 3 26603 2 9
Ann collecten in do K.K
637 16 3
770 19 9
630 3 9
,,
Do.
III Prof., K.K
338 0 4
301 15 10
345 8 7
,,
Do.
in O.R.K
16611 10
15411 8
145 010
,,
Do.
in Transvaal
197 0 5
174 8 7
141 4 3
,,
Do.
in Natal
15 16 11
12 2 0
11 1 5
,,
Collegegelden
228 0 0
269 17 2
318 0 0
,,
Legaten
10 0 0
309 6 10
,,
Renten op legaten
95 10 0
149 10 0
98 13 9
,,
Renten op belegde gebden
1468 17 8
1478 12 0
1390 10 7
,,
Restituties
6 9 2
£30612

UITOAvEN.
Per Salarissen Professoren .
Huishuur
Extra tool. beroepen Prof.
1-luishuur Prof. Hofrneyr
Per Boeken en Tijdsehriften
Auieublement
Bibliothecaris
Oppaster
Reparaties
Belasting en assurautie
Reiskosten
Renton 01) boning
Contributies P. Pens. F
Honorarium Synd. F
Restituties en drukwerk
OP leening torugbetaald
Batig saldo, 30 Juni

2450
250

4

7

0
0

0
0

717

5

24 0 0
18 0 0
131510
37 2 1
2 9 0
40 0 0
40 0 0
30 0 0
2 0 0
1000 0 0
26697 0 3
£30612

4

7

30018 17

2400 0
240 0
350 0
50 0
700
41 17
12 0
1610
2714
37 3
010
9610
40 0
30 0
310

3

0~
0
0
0
0
2
U
0
3
1
0
0
0
0
0

29992 12

2100
240

Totuol.
2038 19 9
985 4 9
466 4 4
512 13 3
39 0 4
815 17 2
319 6 10
343 13 9
4338 0 3
692
9

0
0

0
0

120 0
74 17

0
3

9 0 0
18 0 0
16 0 3
33 7 1
130
9610 0
40 0 0
30 0 0
4 3 6

2

9

26909 11

8

30018 17

3

29992 12

9

26603

9865

9

7

7250 0 0
730 0 U
350 0 0
170 0 0
152 11 S
4117 2
45 0 0
5210 0
5710 4
10712 3
420
233 0 U
120 0 0
90 0 0
913 6
1000 0 0
10413 19 11

AANHANGsEL K.
HET PREDIKANTEN WEDUWEN PONDS.
ONTvANGsTEN.
Batig saldo op 1 Juli
Heffingen, K. Kolonie
Do.
0. R. Kolonie
Do.
Transvaal
Do.
Natal
Ja arlijksche contributies
Tnlegp. en schuldbrieven opbetaald
Route OP schuldbrieven en boeken
Rente op belegd geld
Restitutie

0
0
0
S
0

30 6
1108 2
41912
126 9
3632 6
0 15

6
0
9
5
6
0

1908-1909.
66802 6 10
559 11 6
138 7 6
16219 6
1915 0
1128 19 1
12514 0
144 4 4
3540 9 2
5 0 0

0

6

70246 11

4

726~7

3702 10
75 0

4
0

2 0
64227 10

0
2

3338 9 6
75 0 0
2815 0
2 0 0
66802 6 10

3611 13
75 0
7 0
210
68931 3

6

70246 11

72627

1906-1907.
62657 5 4
592 1 6
194 2 0
13 1
62410
41415
77 7
3433 18
£68007

1907-1908.
64227 10 2
572 9 0
129 0 0

6 11

Totoal.
1724 2
461 9
16219
63 2
2861 11
960 1
348 1
10606 13
515

U
6
6
6
1
9
5
8
0

17193 16

5

1JITC4AVEN.

Toelagen Weduwen en Weezen
Honorarium Synodale Ponds
Restituties
Zegels, enz
Batig saldo, 30 Juni

£68007

0

4

8
0
0
0
3

6 11

10652 13 6
225 0 0
3515 0
6100
10919 18

6

57
AANHANos~r~ I,.

HET PREDP. PENSTOEN FONDS.
ONTVANGSTEN.

Batig saldo, 1 Juli .
Aan Contributies
Inleg en sehuldbr. btd
Renten op sehuldbrieven
Renteri op belegde gelcien

1906-1907.
59033 1 8
892 10 0
301 10 0
138 18 10
3243 15 0
£63609 156

1907-1908.
60788 2 2
1530 6 0
526 15 8
204 8 9
3449 14 9

1908-1909.
63629 10 2
1484 ii 4
439 0 0
304 6 3
3389 7 1

To foal.
3907 7 4
1267 5 8
647 13 10
10082 16 it,

66499

15905

7

4

69246 14 10

3

8

2
0
0
0
2

3055 14
50 0
1 10
218
66136 12

5
0
0
4
1

8615 9 ii
150 0 0
4 10 0
3113 1

4

69246 14 10

8801133

UITOAVEN.

Per Pensionarissen
Honorarium Synd. F
Zegels
Restitutjes
Batig saiclo op 30 Juni

2770 3
50 0
1 10
2

2

2789 12
50 0
1 10
2815
63629 10

£63609 15

6

66499

60788

4
0
0

7

AANTTANGSEJ, iVI. (a).

DE ARBEIDS-KOLONIE (KEII K EKANTOOR RKG.)
ONTVANGSTEN.

Aen Gemeenti. colleeten
do.
bijclragen
Andere bijdragen en gif ten
Bijdr. voor Sehoolgebouw
Dtiitseh geld Ds. H
Bijdr. voor een Norm. School
do. Armen en kranken
do. Hospitaal
,, Balans overhandigd door Ds. Alhei~
Restitutie op transport
Andere Restituties
Gelden opgeuoinen
Erfhuur, per Ds. H
Winkelgelden
Saldo ten laste, 30 Juni

1906—100 7.
242 0 7
101173
76 5 7
121 5 6

2 15

UITGAvJsN.

20 0 0
30 10 ii
500
106
31
6,750

0 10
34
00

454 17
4,559 16

2,712
5,382

3 15,676

5

1
6

1906—1007.
2,876 14 3
1,285 0 10

1908—1909.
261 10 9
~3 84
43 18 11

0

979
12 12 6
2 26
5,400 00

£10,983

Saldo ten laste, 1 Juli
Per H. R. IJond verlenging
Noordvoor Bouw
Dokters woning en Hospitaal
Schoolgebouw
Klaskamers
Apotheek en Transport
Aig. Instaudhouding en losgoed
Reiskosten ... •..
Renten op leeningen
Belasting, Assura,,tie, enz
Meet- en Transportkosten
Voor Winkels betaald
Winkelgebouw en huis
Assurai,tie Winkels
Voorschotten
Honorarium Synd. Fonds
Op Kapitaal afbetaald
(Jompensatie en mu erf
Divemsen

1907—1908.
474 1 0
13620
81 17 6

Totaai
977 12 4
264 7 7
202 2 0
121 5 (3
2 15 0
20 0 0
30 10 11
5 0 0
9 7 9
118 13 4
45 17 7
20,450 0 0
558 8 9
4,768 Ii 5

3
4

12 11
8.309 0
558 8
1
1,601 11
8 13,416 14

1)
0
1)
3
7

7

5 24,273 15

3 27.574122

190 7—1008.
1908—1909.
4,559 16 6 5,382 4 8
346 8 7
18 17 0 1,653 6 5
372 3 2 4,991 9 6 5,363 12 8
383 17 4
31 2 ii
415 0 3
131 2 2
382 10 5
19 13 8
402 4 1
123 14 5
215 8 9
339 3 2
294 3 0
133 4 4
543199
64 2 11
24 13 2
142 6 2
1,177 1 3 2,106 2 9 4,063 3 4
76 12 1)
29 7 7
118 11 it)
457 1 9
7,149 2 0 8,736 0 6 20,212 10 3
85 14 11
851411
79 9 0
53 12 4
148 810
2(0 11 6
26 13 3
227 4 9
20 0 0
25 0 0
60 0 0
446 14 7 2,387 7 4 3,569 10 3
170 0 0
727
111111

131

2

2

116
53
779
12
457
4,327

12
10
19
11
1
7

5
1
4
6
9
9

15

7

6

15
735
170
4

0
8
0
9

0
4
0
4

£10,983

5

3 15,676

7

5 24,273 15

3 38,114 12(3

58
AANFIANGSEL

M (6).

DE ARBEIDS-KOLONIE (ALGEMEENE SAMENGEST EL[E 11KG).
1906—1907.

ONTvANGSTEN.

1907—1908.

473 18

Aan Coil., bijdrr. en giften
Bijdr. voor Scholen
1’~erk en Idok
Pastorie ...
Armen
Norm. School
Erfhuur
Opbr. Molen
Dorschmachine en kafpers
Doktersgeiden
Coil, in Kerk, Bazaars, enz., te
Kakamas
Hunr p]aatsen
,,
Diverse plaatl. fondsen
Restitutie op transport

0

190S—1909.

328 18
6 15

734
272

7
4

3
6

98 3
24 10

4

0
64 12 6
12 12 6
40 5 5

Andere restituties
Diverse ontvangsten
Kapitaal opgenolrlen
Winkeigeiden
Saido ten laste 30 Juni
,,

7,000 0 0
2,015 16 7
4,617 15 3
£15,685

7

i0
5

0

0

80

0

0

(3

1,267

3

4

3,241

0

16

6
7
6

725
95
336
118
139
28
22,175
17,15(1

18
16
10
13
10
5
0

30 10 11

32
1,239
514
121
100

16

5
9

133 5 (3
181 0
16 16 6

0
0

8
6
1)
6

1,491
140
181
1(3
:30
112

692

6

Toted.

6
17

346 12
26 16
178 3
106 0
86 13
215
6,875 0
6,435 8
5,349 0

6 22.107

6

3
1,064 19 6
39011 8
581 0 4

277 18 6
269 5 1
480 2 10

1
281 2
6
44 10
6
93 14
10
8
12 11
0
2510
0 8,300 0
9 8,699 14
5 13,319 11

16
(I
(I

10
0
4
9
3

0
2
11

3

6
~
4
10
3

0

19

6

4 33,517 .8 11 48,023 15

2

U 1’I’CIAVEN.

Saldo ten lasto 1 Juli
Salarissen
Schoolgebouwen
Dokters woning en Hosptl
Pastorie
Kiaskamers hoofdschool
FI.R. Mond. School
Onderwijzers woning
H.R. Mond. Voor
Noordvoor bouw ...
Meet- en Transportkosten
Belasting, Assur., enz
Voorsehotten erfhouderc
Compensaties en rail erven
Aig. Instandh., losgoed, pijpen, draad,
enz
Reparaties
Reiskosten
Apotheek en transport
Huur Politie Reserve
Betalingen voor Winkels
Op Kapital afbetaald
Renten op leeningen
Kakamas Kerkuitgaven
Aan Armen
Diverse voorschotten
Diverse uitgaven
TJit Plaatsl. fondsen
Honoraruim Synd. F

2,86-I 2 0
273 1 6
645 5 4
34 11 0
198 15 9

3
551 3 4
16 11 (3
1,126 1 10
1,1)15

3

2,315 13 4
71 0 9
457 1 9
102 0 0

2,508

3

1,056 15

113
175

308 4 2
191 10 9
70 5 10

936
54
107
144

4.530 15 0
2,3(15 8 4
1,039 15 30
73 1 7
16
3
15
£15,685

0

5,349

11
14
1
0
0
11
0
4
0

6 22,107

6

0

5
4
5 15 0
48 5 10

887 13

1)

55 3 2
305 410
453 133
0
132 9 0
1 10,784 12 10
0
6
(3

14 9
16 0
7 11
14 9

7.228
446
1,219
24
25
200
40
157
20

9 4
5 3
0 0
7

4

322 13

0

170

0

4,617 15

0
7
3
0
0
6

0
1
0

102 2
125 14
238 3

7
0
6

696 14 4
57 3 6
53 13 9
345

9

6

1,711 18 2
667 11 10
1,208 18 8
198 15 9
1,070 6 2
305 410
453133
4,956 5 4
11.912 8 8
457 1 9
317 6 7
448 7 6
583 3 6
1,941 13 3
303 10 3
231 76
490 43
23 00

23 0 0
9,083 4 2 20,842 10 2
2,387 7 4 5,139 10 3
2,106 2 9 4,364 19 10
69 7 10
166 95
13 5 0
38 50
236 14 9
36 3 3
31 2 7
87 11 11
262 66
101 17 2
25 0 0
60 0 (1

4 33,517

S 11 58,479

5

1

59
AANIIANOSET, N.

FIET SYNODALE F’ONDS.
1906—1907.

ON’rvANus’rsN.

Batig saldo 1 Juli
Heffingen mm onkosten
Exarnen en legitirnatie Isges
FIonoraria en Restjtuties
Huur Kantoren
Voor Bouwstoffen
Vormen verkocht
Kerkewetten en Gez. en form). loekeu
Winsten Ahnanak
Honorarium Kerkbode
Restituties drukwerk, licht en andere
Rente op batig saldo
(ornniissie en surplus
Examen papiersn
Zendi. Examen leges

TJflGAVi~N.
Salarjssen
Onkosten Federalen Raad .
Dag- en reisg. Synode
Synodale rapporten en Schema W.
Ada, Wetboelc en Syn. drukwork
Toelage kosters
Benoodigdheden Synode
Honoraria
Rekenkundige
Pensioen gestenid door Synode
Examen papieren
Druk- en Bind~verk
Kantoor benoodigdheden
Zegels, telegrammen en diversen
Diverse Comm issiën
Iieis- en dagg. Synodale Coni
Onkosten Exainin~
Formulierboek
I3ouwstoffen
Telephoon
Contributie P. Pens. Ponds
Bedrag door Z. fonds te restit
Rente Hug. Gedenhzaal
Salaris Opzichter
Reparaties, enz
Verhchting
Assurantie
Belasting, enz
Cheques, Bank Corn. en~
Auditeuren
Adverteeren
Restituties
Batig saldo, 30 Juni

5,628
2,963
91
277
98%
106
18
38
352
50
53
202
0

2 0
5 3
0 0
12 0
5 4
16 6
$ 7
4 11
13 5
0 0
15 5
11 0
9

£10,771

311

936 13 4
140 7 7
5,512 11 9
59 4 0
194 12 9
27 5 0
16 7 7
107100
52 10 I)
225 0 0
22 12 0
49 0 10
21 7 7
6614 0
38 510
9311
10

5
44
1,625
116
74
30
62
253
i.

8

0 0
0 0
5 0
12 6
13 4
0 0
14 4
8 3
6 8
iS 10

2160
971 15 1
£10,771

3 11

1907—1008.

1908—1909.

971 15 1
2.552 311
99 0 0
292 10 0
664 9 0
15 9 1
31 0 6
63 7 3
217 11 3
103 0 (I
171 7 4
104 16 8
0 12 0
:; 4 4

760 13 9
2,520 12 2
117 0 0
307 10 I)
961 8 10
420
18 1 3
34 10 4
313 5 6
100 0 (1
80 12 6
65 9 10
C) 9 9
2 2 9
450

5,287

Tnhul.
8,036 1 4
307 0 0
877 12 0
2,014 3 2
126 7 7
67 10 4
136 2 (1
889 10 2
250 0 0
305 15 3
372 17 (1
1 11 3
571
4 5 0

(3

5

4,690

3

8

13,38%

1,253 6
18 13

8
4

1,22)) 0
112 17

0
7

7’)

0

3,410
271
5.512
59
194
27
16
217
52
333
67
92
(39
177
160
97
265
78
252
30
25
44
5,105
353
260
95
141
759
40
40
17
20

7000
108 6 8
20 0 0
18 17 0
1511 3
5316 6
947 3
97 1 11
100% 5
78 15 0
200 0 0
10 0 0
10 0 0~
1,740 3
120 0
106 0
36 1
56 10
266 1
18 2
20 0

3
0
6
°

0
0
6
0

17103
760 13 9
5,287

6

5

0

25 0 0
24 5 1
32 6 5
59 10 I)
27 10 10
71

3

1

52 10
it) 0
1)) 0

0

1,740 3
116 13
80 (3
29 0
22 10
40 5
11 16
20 0
17 4

3
4
4

697
4,690

1)

0

5
0
3
8
1)

6

3

2

((

0
(3
9
0
9
0
7
1)

1%
ii
4
12
5
7
10
10
I;
12
2
1)
0
3
1
3
15
10
))
0
5
i9
6
(3
5
$
12

o
8
0
11
3
6
11
11
2
0
0

0
4
6

0
0
0
8
10
11
3
ii
0
0
6
3

4

3

is

0 11
3

8

18,319

AANITANGSEL 0,

IIE’l’ SYNODALE OP\’. F(ND%.
0N’l’vANowr1~x.

Heffingen
Spec. colledten
Saldo ten laste 30 .Juni

1006—1007.

517
(3
381

7
2
2

6
9
6

£904 12

9

JL?07—-190%.

526 1 0
11 17 7
578 1~ 1))
1.11(3 14

5

1008—1009.

536 3
1 19
722 17

5
0
3

1,260 19

8

]‘d(tUl.
1.579 14 11
19 9 4
1,599 14

:3

H

60
IJITGAYEN.

Saldo ten laste I Juli .
Toe]. Normaal School
Toe]. Robertson Opi. School
Toel. Molteno
Reiskosten
Honorarium Synd. F
Rente op saldo ten laste

14 14
737 10
120 0

9
(1
0

381
600
Ut)

2
0
0

6
0
0

146
30 0 0
186
£904 12

9

30 0 0
151111
1,116 14

5

578 12 10
475 0 [1
150 0 1)
4150
0106
30 0 0
22 1 4
1,260 19

8

1,812 10 0
360 0 U
4150
1150
90 0 0
3816 9
2,307 16

9

AANHANGSEL P.
ONTvANQsTEN

Batig saldo, 1 Juli
Collecten en giften

RET NAMAQTJALAND OPV. FONDS.
1906-1907.
1907-1908.
1908-1909.
773 1 11
100 0 4
421810
482 11 2
821 17 8
478 1 3

7’otactl.
1782 10

1

£1255 13

1

921 18

0

521

0

1

1782 10

1

325 0
830 12

0
9

350
521

0
2

100

0

4

92
230
74
7
115

18
14
14
10
3

4
2
5
0
2

767 18
1582 16
74 14
15 0

4
1
5
0

£1255 13

1

521

0

1

2440

UTTOAVEN.
Salaris leeraar
Voor opvoeding en behoeft,e
Transport Namies
Administratie
Batig saldo, 30 Juni

AANn,~xGSEL

0
9

7 10 0
42 18 10
921 18

0

8 10

Q.

ONTv.cNG5TEN.

RET DORCAS ARMEN HUTS.
1906-1907.
1907-1908.
25812 7
81 0 8

Batig salclo op 1 Juli
Dorces I:
Huurgelden
Contributje v. Ii. Vrouwen Fcls
Dorcos II:
Huurgelden
Diakones:
Hospitaalgelden
.4lgcrncen:
Legaten
Donaties
Renten op belegd geld
Rest~itutjes
Saldo overtrokken

278 10
75 0
178

6
0

3 10

946 16 10
125
27
421
0

0
2
1
5

0
0
1
0

£2310 11 10

255

0

0

1908-1909.

2’otaal.

23617

770

6

75
166 19

0

974

6

6

168 11
1162

0

9 11

13 16 0
295 0 0
741
1632 4 8

12512 6
1 00
225 0 0
718 8
1498 9 9

3425 10 11

3425 19

4

1632 4

8

330 17
3310

4
0

8 0
0

0

513 13 10
3083 13

3

25012 6
41180
941 1 1
15 7 9
5691 14

5

UXTOAVEN.

Saldo ten lasto, 1 Juli
forces I:
Huishouding en salarissen
Onclersteuning armen
Rente a. h. Vrouwen Fends
Kapitaal terugbetaald
Reparaties
forces II:
Huishouding en salarissen
Ondersteuning arinen
Reparaties

376 19
56 0
75 0

8
0
0

379
1250

188 10 3
460

6 10

59 3 8
44 11 10

0

183 2
817

181010

1087 3 10
14813 8
119 11 10
1250 0 0
181010

1851311
9 0 0
9 16 10

557 6 8
22 3 0
9 16 10

0

6
0

7601934852

011

537
825187
57 91 32

61
Diukoncs:

Fluishouding en salarissen .
Ameublement benoodigdheden
Restituties
Telephoon
Reparaties
Ai1jemeem:
Reparaties en vernieuwing
Belasting en water
Assurantie
(las rekeningen
Kerstgesclienken
Diversen en zegels
Rente
Administratie
Batig saldo, 30 Juni

970 12
137 5

7
0
1617 0
10

0

0

139 9
34 19

3
5

32
127
46
2

0
0
0
0

11
13
10
18

10 0 0
81 0 8
£2310 11 10

891

3
4

0
6

847 17
59 19

2

31
10

0

0

10 0
1316

0
1

2709 12 9
228 8 10
16 17 (1
30 0 0
1316 1

30 6 7
12 13 9
108 2 9
2100
5 1 4

45312 9
103 0 9
66 19 9
339 7 6
88100
131811

314 3 6
3714 9
21 15 0
103 11 9
21 00
519 7

4

4817

0

82

8 9

131

5

9

15

0

15

0

0

40

0

0

3425 19

4

7448 16

9

0

3425 10 11

AANFIANGsEL II.
ONTVANGSTEN.

HET ROBBEN EILAND FONDS.
1906-1907.
1907-1908.

Batig saido, 1 Juli
Bijdr. en coil. voor geestelijke verzg.
Bijdr. voor de Melaatschen

1229

1

7

70 0 10
268170
346 610

£229

1

7

685

4

8

1908-1909.

Totaai.

492 18 2
180 0 8
415 5 8

44817
~9014

8
1

6

1,439 11

9

82 17 0
214 15 5
10 0 0
780 12 1

259 18

8

1,088

4

UITGAvaI~.

Salclo ten laste, 1 Juli
Salaris ieeraar ... •..
~Toor Meiaatsclien betaald
Adniinistratie
Batig saldo, 30 Juni

38 9 1
92 1 8
28100
7)
£229

AANIIANGsEL

0 10

85 0 0
10266
5 () 0
492 18 2

1

685

7

4

8

1,088

4

6

345 11 11
15 0 0

620 10

7

S.
DE SPOOI1WEG ZENDING.

ONTVANGSTEN.
Batig saiclo op 1 Juli
Collecten en giften

1906-1907.

1907-1908.

1908-1909.

Totaal.

211
137 16

7
6

6327
109 13 ii

6299
146 13 9

394

£1408

1

172166

20936

39142

77

5

6

200 0 0
5106

362 5 6
10173
20 0 0

63

2

7

85 0 0
569
20 0 0
62 9 9

£140

8

1

4

2

UXTOAVEN.

Salaris Zendeliug
Andere uitgaven

Restitutie voorschot. Hulpb. 0. F.
Batig saldo, 30 Juni

AANHANGSEL

172 16

6

3 13
209

3

0
6

393

2

9

T.

ONTVANGSTEN.

“KERKBODE” REKENING.
1906-1907.
1907-1908.

Subscripties
Advertentjes

1908-1909.
888 3 3

479

Restituties drukwerk
Saldo ten laste, 30 Juni

9

5

To teat.

2,475
1,497

1
5

1
6

356

39 14 11
£1,270

0 7

1,420

90

1,407

7

7

3,~75 12

1

523189

14

03

418
189

58 111

62
UITGAvEN.

Saldo ten laste, 1 Juli
J3rukwerk en postgeld
(joinrnissie op advertenties
In Synodale F. gestort
liestitutie

..,

1,16 ~ 15
52 5
50 0
£1,270

0

6
1
0

25 0 11
1,248 17 11
46 10 2
100 0 0

57
1,213

7

1,420

1,407

90

9
4
34 14
100 0
1 19
7

3

S
S
0
0

3,629 18 1
133 9 11
250 0 (1
1 19 0

7

4,015

7

0

.XANUAN0SI~L U.

ALMANAK’ I1EKENING.
ONTvANGSTEN.

1906-1907.

1907-1908.

1008-190.9.
489 15 3
224 1 8

1’otaal.
1,432 1 7
612 1 7

Alirianakken verkoclit
Advertenties
£722 12

3

607 14

0

7J3 16 11

2,044

3

2

3(57 17
1

4
6

352 13

5

381 3 11
5 810
3 5 0
2(7 11 3

397 1 7
2182
011 S
313 5 6

1,146 7 10
10 8 6
3 16 8
883 10 2

£722 12

3

607 14

713 16 ii

2,044

UITGAvEN.

Drukwerk en

postgeld

Connnissie ...
Rcs6tutie
In Synodale Fends gestort

2

0

3

2

AANHANGSEr.

V.

63

ONTVANGSTEN.
RING V.SN

Zitplaatsgelden.

K.t.u’STAJ)

Per g~eneente

I’er 100 / ul ,n (/ ten
i’UI.Il.\Gl[

l’i’i’ (/c’iiieeiitP
J’ei’ 100 liii en at en

Sw1~LL1~srA~1
Per qemeente
J~’er 100 lie’? neate,e

Per gemeente
Per 100 i/dma/en
ALBANIie

Per gemeente
Per 100 lidiemate,,.

£ s.
3.51)1 3 5
291 15 13
43 15 4

£ s. 3.
130 8 9

4; 4
14) 12
1(1 1

9
~
5

2.424 7 10
242 $ 9
26 18 9

186

777 8 1))
7)) 13 (1
513

2.591 10 0
235 11 9
18 7 7

300 16

3
3
7

2,086 17 10
208 13 9
20 17 4

:10611

499 18 11
49 19 10
7 13 10

1,306 19 2
13t) 13 11
24) 2 1

152

2,560 17 11
197 12 2
23 15 8

338

3

2,17))
241
16

(5 7
2 11
1 7

473

1)0

1
2
0

169

7
5
5

1,491 9
114 14
13 10

BEAUFORT

Per gemec’nte
Per 100 1~ dine/en

1
(1
2

1,192 10 (5
132 10 0
8 16 8

~EiE0RGF

Per qemeente
Per 100 ledenaten
Bc 110 EIISDOR I’

Ilegistratie
.~anncIning.

Rcgis[ratrie
Doop.

£ s. 3.
lIe)) 7 2
112 10 7
16 17 7

1.028
114
10

GRAAFF-REIxI~T

Gewone coil.
Openbaren
Eerecliens(.

4

4

1)

))

9

I
2
1

6
1
3

1.056 13 5
105 13 1))
17 ((11

171 12

Dc TOITSPAX
Per gem eeemte
Per 100 limimaten

200 10
23 17
4 12

(I
6
5

1,027 1 11
85 II 10
16 11 :5

203 (6

CLAxw’1LLLc~1
I’er grin ec n/c
Pee’ 100 lidnia ten

621 9 6
51 15 9
5 10 Ii

1.507 9
125 12
13 9

4
5
2

:14:176

480 6 9
(1) 1)1))
12 I) 2

882 19
11(1 7
22 1

6
5
6

9810

1

:1.004 113

072
87
14

I’er qeeneente
Per 100 lidneat en

QUI1EN5’rowN
Per qemeente
Jr 100 151 iii at en
ToT.~&1,
Per gemeente
Per 100 inline/en

I

11,902

9

1

$017 7
11)44

24.929

8

2

o

329 16

0

0

8

9

1

0

30812

948

I)

(1

13))

3

1486

2

3067

160 14

5

(II

3971548

251 17

0

11); 18

£ e. 3.
3,21)) (1 5
267 10 6
4)) I 7

£ s. 3.
9,113 6 0
*414 5 I)
113 18 :

£
828
69
10

s.
4
1)
7

d.
10
S
1)

6419 0
6 9 10
I) 14 5

:1.450 I) 0
345 0 ()
30 6 8

1,315 11) 6
131 11 II
1412 5

6.323 II
632 7
705

:s.o’is
i’3488

5648 14
SO 17
(1 (1

1

1.841)
168
3

2
1
3

7,194
654
51

9 5
U 10
I) 6

S,241 (3 U)
“‘403 4 1
3736

1 8
0 2
2 0

5~8 10
il 13
4 ))

(52 14

(1

221) 10

,

6

265

9

6

215136

0517

2,5121 13

2470(1,

6

6

131 19

:1.234 io

18119 4
21 711
*

0’

2

7
7

3
2
2

4,678
443

4
9

x
6

3,744 19 0
*374 9 ii)
39 84

385 4 4
38 II) 5
317))

3,422 16
:142 S

S

3,626 7
302 12

1
0

S04 3
508

13,035 16 1))
1.002 l~ I

1,192 12
91 14

1)
5)

5
4

(.650
103

(1
6

(I

946 iS H
3)5 3 11

1,126
125

0
2

(I
2

22 14
210
)) 6

(5
(5
(5

1.513 6
137 11

5
(1

1.033 9
93 19
1)) 13

6

~

2
3
5

:1,821 18
“347 9
5816

))
0
(1

3:54
33
S

~

291 48 I
22 o
2 13 11

4,275 1 I)
328 17 0
39 11 $

1,791 7 4
l3i he 11
16 11 11

8,206 8
631 5
75 19

48
3
8

5)181 10
*437 ()
5212

3
9
1

892 17
68 13
$S

9
7
4

:1(1511(1
33 19 10
254

2.697 11
299 14
19 19

3
7
48

1.403 9 4
155 IS 1))
1)) 711

8,463 12 1))
940 19 2
6214 7

:3,956 ii
*431) 12
2)) 6

1
4
1

1.160 18
128 19
48 12

))
9

745 5
0211;
1)) 12

:5
1
4

1,509 14 5
1(17 14 11
21 11 4

1.908 4 11
212 0))
2751

1,304 :31))
14418 2
10127

%.1S9 19 10
*372 1 (1
45 210

395 16 10
43 19 48
SI3 1

74719
67 18
714 0

6,575 0 1)
597 14 (1
(57 iS H

2.441 7 3
221 148 1))
2S 3 4

3,300
300
34

5,77S

70)) iS
03 14
7 4

1.1:10 10
II~1 17
148 7

9
1
3

3,590 17 4
359 1 8
57184

3,968 19 5
:396 17 11
(54)13

3.965 16
‘~31H3 II
(5319

8

453 0
:57 iS
7 6

0
1

464 9 11
9014 2
79$

3,144 1% 10
262 1 1
5014 S

3,568 2
*324 7
57 11

6
6

605 13
50 9
5 8

S
5
2

3,489 13 11
29)) 1)5 2
31 3 2

:1.74)) 3
~34O 16
.
33 9

48

510 S
64 15
12 19

3
8
1

1,596 7 9
11)1) 1)) 11
39 18 2

.1 11

211,1)11 10

4

57,177

0

:5

21] 15
24 1$

3
(I

417
49

7
1

7

54))
45

7 10
(I 7
1-1 :5

230120
19 3 I)
212
445 1))
55 13
11 2
5.631

3.281)
273
29

6
5)
5)

1

5

41 2
.11)1

0
48

I)

(I

6
5

$

273 6
:14 :s
(1 1);

0

:18.765
,

2482 19
33 S

H

2
6

Gerniddelci salamis per leeraar (huippredikers ingesloten).

ci.
8
0
0

767 18 8
69 16 3
5 811

3,059 13
305 19
47 1

82 2 1
042
I 6

£ s.
2.135 11
261 6
26 14

~

*13)8

53

9 Il
2 3
7 1
0
3

SOS
51)
8

4
0 ID
210

5.34)) 15
lOS 10

2
0
1
2 II

1,04)) 13
104 ))

(1

7
5
2

2.67S 11 4
*334 8 11
116 17 ii

162 12
20 (5
4 1

0
6
3

S7.7:59

48

0
5

1

7

2.S74
257

2
S

I
7

s

~
(1

48

,

1.709 0
170 10

:

X~

4~

,

(1
1)

7
6

229 19 ~
22 19 Ii
2 511
214
21
3

410
85
S 11

487 2
37 9
4 1))

‘

48

1
4
2

288 14 10
32 1 8
2 2 9

(I

1

16$ 10 1)
16 17 1
214.1

1,879 4
156 12

0
I)

1.23.1 1)
9)2 17

(1

212 55
17 13
‘1 8

5
7
S

5.426
4S2

7

11(S8 111
1)53 4

6
5

950 ii
79 4
‘8 9

2
:1
8

1
‘

621 48 2
62 2 9
6181
26)) 9
18 4
18

,

4
7

(31 19 6
16 9 11

1

48

7,024 16

6

47,670 16

3

10
49 11

2
2

51

5

2

I)

6
7

347 19

I;

~387

Se)

U

.,

1

(69
14 1
1 10

3

4,154 11
461 12

13
1
S

2
0

8:1:3
;

I)

~

8

153 ))
12 IS
2 1)

(I

3.110 (1
311 (I

-1
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BIJLAGE 26:

RAPPORT
van de Commissie voor ‘t Hulpbehoevende Gemeenteri Fonds, te
worden ingediend bij de Hoog-Eerw. Synode, 1909.
Uwe Commissie heeft (10 ocr hot volgon
(10 ann de HoogEerw. Synode te rapportee
ron
I. Gedurenclo 1907 werden do volgencle ge—
meenten en werkkringen uit dit fonds onder—
steunci
Mafeking, £100 p.a.
Klein Boetsap, £50 pa. (slechts tot 31
i)ecomber).
Tgie, £75 pa.
Umtata, £100 pa.
Kalkbaai, £100 pa.
Vaal Rivier Delverijen, £180 p~
Oost London, £125 pa. (van 1 Sept. 1906).
imarow (Durbanville), £75 pa. (van 1
April, 1907).
Inclwe, £50 pa. (van 8 December, 1907).
Rhodesia:
Bulawayo, £200 pa.
Salisbury, £200 p.a.
Enkeldoorn, £100 p.a.
Melsetter, £150 p.a.
Ii. Voor 1908 waren do toelagen als
volgt —Mafeking, £150 ij~ (omdat or ccii spe
ciale gift van £200 voor Mafeking ontvan
gcil word).
Ugie, £100 p.a.
ljmtata, £100 p.a.
Kalkbaai, £100 p.a.
Vaal Rivier Delverijen, £180 pa. (tot
Maart 31); £150 p.a. (tot 30 Juni), on toon
werd do werkzaamheicl aldaar tijdelijk g~—
staakt.
Oost London, £125 p.a.
Parow (Dnrbanvillo), £75 pa.
Indwo, £50 p.a.
Rhodesia:
Bulawayo, £200 p. a.
Salisbury, £200 p.a. (tot 22 Juni, 1908).
Enkeldoorn, £125 p.a.
Molsettor, £150 pa.
Karroedouw, £72 pa. (van 8 Feb. tot 31
Dec.).
Elliot, £50 p.a. voor Hulpprediker Zen
doling (van 1 Aug. tot 31 Oct.).
Van Wijksdorp, £50 p.a. (van 1 Januari).
Caries, £25 (van 1 Feb. tot 31 Juli).
ITT. Voor 1909 is do lijst als volgt
Mafoking, £150 pa.
Ugie, £100 p.a.
lJmtata, £100 p.a.
Kalkbaai, £100 p.a.
Vaal Rivior Dolvorijesi, £150 p.a. (van 1
April aau Eorw. J. Theunisseis, die thans
aldaar arboidt).
Oost London, £125 p.a.
Parow (Durbanvillol, £75 p.a. (tot 31
i~1aart); £60 p.a. (van 1 April).
Indwo, £50 p.a.

j

Rhodesia:
Bulawayo, £200 p.a.
Salisbury, £200 pa. (doch vacant sedert
22 Juni, 1908).
Enkoldoorn, £125 p~~•
ilolsettor, £150 p.c.
Elliot, £75 pa. (van 1 Jnli, 1909).
Van Wijksdorp, £50 p.o. (tot 31 Dec.,
1909).
St. Stephens, £25 p.a. (voor ddii jaar vail
1 April, 1909).
Port Elizabeth, £50 p.a. (van 15 Juli,
1909).
Ook is aan King William’s Town toegezegd
do sons van £75 p.a.
IV. Voorts wordt do zending van Ds. A.
J. Jacobs naar Argentinib lit dit buds be
kostigcl. In 1906—7 was do uitgaaf £297
16s. 9d.; in 1907—8, £215 4s. 3d.; in 190$
—9, £187 16s. lid. Do specialo bijdragen
voor dit work zijn gowoest £18 6s. sodort
do laatsto Synodo. Hot is uwe Commissie
niot gomakkolijk over (lit work to oordeolon
of advios desaangaaiido uit to brongen. Lit
rapporton in onzo liandon (zio o.a.
Kork
bode,’’ 22 Juli, 1909) hlijkt bet dat or van
oiize Kerk 146 lidmaten zijn, on va.n do
Gereformoerdo Kerk,” 84. Van laatstge
noemden zijn 31 tot onzo Kork ovorgekonson.
Dock do ovorigDn schijnen geeno bogoortc
to hebben om zich van den arbeid van Us.
Jacobs to bedienon, on do verhouding, die
er bostaat, is ccne ongowonschte. Uwo Corn
missie had in den sin eon schrijvon nan do
Gereformoerde Kerk to richton, haar vra
gende haro leden aldaar aan te radon zich
ondor do bearboiding van onzen leeraar to
stollen, cloch wcg~ns do bolangrijkheid dci
zaak, wil zij hover dat zoodanig schrijveii,
indion noodig geoordoold, van wego de Sy
node zelvo geschiedo.
Wegons gebrek can fondson moosten wij
hot plan laten s-arch om iemand daarlio~n
to zenden om lid work to oiidorzoeken on
rapport nit to brengen.
V. Lit bovonstaande opgaven sal men zion
dat or jaarlijks benoodigd is oeno scm van
£1,500 tot £1,700, en nit hot vorsiag van
den Zaakgelastigde blijkt hot dat do gowonc
collecten gehoel on al ontooreikoncl zijn.
Eon trourig vorsclnjnsel is dat, sedort do
laatsto Synodo do gowono collecton iocler
jaar oeno aanmorkelijke vormindoring vor
toonon, nl., 1906—7, £864 12s. 2d.; 1907—8,
£766 15s. lid. ; J908—9, £678 7s. lid.
Ondor gowono omstandiglieden zou bet
fowls op 30 Juni jl. overtrokkon zijn go
woest ton bcdrago van £1,877 3s.
VI. Dat dit niet hot geval is, is to danken aan do spocialo inzarneling, waartoo in
do laatsto Synodo besloten werd, waardoor
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cone som vail £2,020 15s. Dcl. in do kas werd
gestort.
Wegens don nood, moest uwe (‘oniinissie
van dit geld gebruik maken, urn do loopon—
(10 uitgaven to dekken, en kon het iiiet ala
een vaste kapitaal fonds 01) zijdo gezet wor
don, alhoowel wij van gevoelen zijn dat het
laatste in do bedoeliiig van hot Synodaal
besliiit lag. Tot hiertee is do spocialo in
zarnoling slechts in 02 g~ineenton geschied.
Wij meenen dat de collecte zoo spoedig
rnogelijk ook in do ovorige gernoenten moet
plants hebben.
VII. Uwo Coiñmissie wenscht tie H.Eerw.
\rergadering de verz~kering to gevon dat zij
steeds met do grootste ornzichtig1ieid, na
ye rtrouwbare inforrnatie iugowounen to heb
bell, en mot advies van Riiigen en Korke
radon, gehandold heeft, om de aalrnoozen
niet to bosteden dan waar zij noodig zijn.
Docli het spijt ons, dat wij menigrnaal, we
gons gebrek can geld, hulp of vermeordoring
van huip inoosten weigeren, waar the tocli
dringend noodzakelijk sclieen.
V[Il. Aangezien do overgroote meerdor
lieid van do loden ouzer Kerk in Rhodesia,
nit do 0. R. Kolonie on Transvaal komt,
heeft uwe Commissie, om onderstouning van
hot work in do vier g~rneenten aidaar, nail
sock gednan bij do Synodon vail do Korken
in die Staten. Van do Synode in do O.R.K.
is ons goon antwoord geworden. Do Synodo
der Kerk in do Trausvaal heeft geantwoord
dat zij hare handen vol heoft met ]iare eigone
ii rmen on uitgewokeneii.

LX. lJwe Cornmissio wenscht aucierrnaal do
aandacht to bepalen bij hot feit dat in do
Vorinen B van sommige I-Iulpbehoevendo Ge
ileenten tie toeiage uit dit Fonds ‘oiet onder
(10 ontvangston vermolci wordt.
En voorts to waarschuwen tegen do stich
tiug van nioliWo gernoenten, die hulpbehoo
vend sullen ziju, zonder cerst versekerd to
zijn dat men nit dit fonds sal worden ondor—
steuncl.
X. Eindelijk wenscht uwe Commissio met
bl~jclschap to vermelden dat uit den boodel
van wijien den brooder T. J. A. Louw eon
logaat van £5,000 aan dit fends verrnaakt
is. Pit bedrag sal, echter, eerst later he
schikbaar ziju, on moot met renten binneil
tien jaar worden uitbetaaid. Mogo dit voor
beeki rhino navolging vinden
Met do becle orn Gods rijksten zogen op
do heraadslagingen der HE. Synoclo, cii
met versehuldigdon eerbioci,
Noemon wij ons,
llTaia die HE. Vergacloring,
Do Dienstwillige Dienaren in Christus,
P. BosiuAN,
Praesos.
J. C. nii ]3RulJN,
P. J. i~z R. MAROHAND,
Seri~a.
13 September, 1909
Kaapstad,

BIJLAGE 27.

VERSLAG
van de Commissie aangesteld ter Geestelijke verzorging van de leden
onzer Kerk langs den Spoorweg, te worden ingediend bij de
Hoog-Eerw. Synode, 1909.
Uwo Cojurnissie heeft do ocr hot volgen
do aan do HE. Synode to rapporteeren
1. Zij heeft nog steeds mogen beschikken
over do dienston van den Eerw. Bonnie J.
Pienaar, (lie met lust en eigonaardige be
hendigheid hot work b ~liartigt.
Naauw
poort is nog micldenpunt van zijne work—
zaamhoclen. Vandaar uit i’eist liij met doll
~ipoorwegwagen, hem door hot Spoorwog
Depa rternent vorschaft, en waar hSt werk
moeilijk of onmogelijk van (lit den wagon
godaan kan worden, begeeft hij zicli op een
rijwiel langs hot spoor, om alzoo de hutten
del ploeghazen afzondorlijlc to kunnen be—
zoeken. Ret spoorweg rijtuig bevindt zicli
in goode orde en wordt naardat hot noodig
is, sender kosten voor uwe Conimissie, door
bet Spoorweg Departornent gerepareerd.
2. Do uitgestrekthoid van hot arbeidsvold
is hetzelfde geblevon als in 1906. Hot zie
lental echter, waaraan goarboid wordt, is
toegenornen van 1,931 tot 2,024. IJit hot

novonsgaande vorslag van Eerw. Pienaar
blijkt, dat golijk in 1906, ook thans de ~y~i~_
groote meorderheid dor rnenschen op do
Middollandsche sectie woonachtig is, to
weten, 1252, torwiji op do Westelijke
en Noordolijke secties (Touwsrivi~r tot
Prioska on tot Vryburg) daar onkol 75
ivonen. Wogens do kleinheid vail dit getal,
alsook omdat op eon en ander punt op doze
Iaatstgonoornde socties plaatsolijke Ioeraars
do menschen boarboidon, wijdt onze zendo
ling minder tijd en aandacht nan deze
lijneu. Do spoorweg ton noorden van Vry
burg valt onder administratie van hot Rho
desischo Dopartement to Bulawayo, zoodat
wil (iwo Corninissie do belangen van de al
daar wonende spoorivegarboiders behartigen,
zooals gevraagd word in eon schrijven naar
uwe Comrnissio doorgezonden, zij zich tot
do administratie to Bulaivayo sal mosten
wonden, waartoe zij echter acht dat do tijd
nog met gekomen is.
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3. Ret sal liwe RE. Vergadering aange
naam zijn to vernelnen, dat er verbetering
op to merken is in do meerderheici der
Spoorweg Seholen, wat bebreft bet oncierwijs
in ‘t izioliandsch. in 1906 moest de Commis—
sic kiagen, dat liet onderwijs dat in die
scholen gegeven word, zoover men wist, nit—
sluitenci in de Engelselie taal geseliiedcie.
soodat cle leden onzer Kerk geene go—
l~genIieid hadden om hunne kinderen in
Ii no ino~dertaal to laten onderwijzen. Re—
den kan onze zendeling rapperteeren, dat
bet onderwijs in do Fiollandsche taal meer
01) den voorgrond treodt, zoodat in nile
Spoorweg Scholen van beteekenis het Rol
landseh onclerwezen worcit. Uwe Commis—
sio st~uut van harte tie nanbeveling van
den zendeliiig in cut verband, dat, iii., tie
(lank tier Kerk gebracht wordo nan den heel
Cnthbert, Superintendent van Spoorweg
Scholen, voor zijn hulp en toegenegenheid.
4. Onze zendeling meent dat er cello be
tere verstandhouding is komen to bestaan
ttiSscllen do arboiders tier verselnilende Kerk
genootschappen, wat aangaat hot doopen,
nannemen, ens.
I-{et gebeurt echtor nog
clot leden onzer Kerk tie Sacramenten en
andere kerkelijke voorrechten nit de hand
van leeraren van andere gezindten ontvan
gel, en da.t wol soms, volgons overtuiging
vaii olsen zendeling, omclat hij in do vol—
voering zijner plichten weleens gestremd
wordt van wege zijne afhankelijkheid van
plaatselijko Kerkeradon, on door gelnis aan
eigen Poop— en Hnwelijksregister. Om horn
liierni tegomoot to komen, zou uwe Corn—
nnssio do aanb~veiing van do vorige Corn
misslo moeten herhalen, dat don zendeling
eigen Doopregister en Trouwboek gegeven
worden.
Doch aangozien bij de laatstge
hoiidene Synode soodanig voorstol goen illgang vond, heeft uwo Commissie geene
vrijrnoedighoid den tijd der Synode met
cello dergelijke bospreking in beslag te no
men. Enkel wil uwo Commissie in dit ver—
band do aandaclit vestigen op hot besluit
der laatste Synode: ‘‘Ann do Kerkoraden
der goineenten door welko do spoorweg gnat
wordt aanbevolen veriof to verloenen ann
don Spoorweg Zondeling kmdoren van per
sonon in den spoorwegdienstte doopon.” Ret
son onzen zendeling aanrnorkelijk steunon
als Korkeradon doze toestemming oeno per
manonto wilden makon, zoodat hot iiiot
noodig zij bij elk nieuw goval op niouw
om vei’lof to vragen. Uwo Commissie goof t
eorbiodiglijk ann tie hand, dat close adcli—
tioneele aanbeveiing van uwo HE. Vorga
cloring nan do Kerkoraden uitga.
5. [lit hot financioel versing van don
Zaakgolastigdo ovor do Spoorwog Zending
sal bhjken, tint uwo Commissie in staat is
goweost do noodzakolijko uitgavon in vor
band met deze sending to dokken tot op
30 Juni, 1909, uit do bijdragon van do ver
scinllendo gornoenten dor Kerk. Do coder
stenning gonoton van do Kerk ais gohoei
was echter zeor onbovrodigend. Onzo Kerk
bestaat nit moor dan 140 gorneenton en van
close hebbon enkol 43 bijdragon geiovord in
1908-—1909, enkol 28 in 1907—1908 en enkoi
30 in 1906—1907.
Indion dit onmisbaar
werk met tie noodige uitbreiding zonder

schulci of boionimoring sal worden voortge_
sot, zoo acht uwe Comrnissio hot noodzako
lijk dat owe HE. Vergadoring haar mis—
Iloogen nitspreke over hot verzuinl in cloz i~
van moor clan tweo—clerclen clor gomoonton,
00 dat or eon ernstigo opwekking goricht
worcie can tie Korkoracion oni in tie toekomst
trouwer to ondorsteunen.
Ooze zencielmg
iegt zicli or op toe, orn cie rvenschen aali
wie liii arboidt, coder don inciruk to bron—
gel], dat zij ook behooron bij to dragon tot
tie kosten tier sending. Pooh aangozion do
moesten hunner behooftig zijn, hobbon the

bijdrag~n gedcirendo do laatsto drie jaron
niet moor beloopon dan £23, hotgeon ochter
COIl aan~nerkolijko verm~erdering 15 ~p wet
in tie vorige tine jaron bijeengebracht wortl,
t.w., £4.
6. Uwo Commissie beaarnt ton voile do
aanbevohng van den zendehng in zijn ver
sing, dat do dank van do Synodo gebracht
worde nan don Ed. Commissaris van
Publieko Werkon on den Algomoenon Bostior
tier van Spoorwogon voor liunno huipvaar—
digheiti en toegenogollileid Jegens horn, on
liunne bolangsteiling in 51311 work, en tint
voorts don Algeinoonen Bostierder govraagti
w-orcie in z~no officio~lo rnotledeehing nan
z~no betrokkene onciergoschikten or ineitiing
gemaakt wordo van do waardeering dot
Kerk van hunne vriondoiijke hulp van tijd
tot tijd can onzen zendehng betoond.
7. Eintiohjk moot tiwe Comrnissio haai
innig iced mtspreken, tint ter oorzake
van hchnmoiijko zwakhoid do bokwamo en
trouwe dienston van baron vroogoron Voor
sitter en Scriba, Ps. (4. A. Schoitii, haar
ontvaliell zijn. Zij wil bier to book stolion
hare liooge wnardeering van do belangstel
hog en ijvor, don tact on thenstvaardighoiti
van dozen hooggeachion broeder, die naast
vole kostelijke diensten der Kork in hot ai
gemoen bewezon, sick ook in verband met
hot work closer Commissie verdienstolijk
heoft gomaakt. In zijn plants word Ps. C.
V. Nel nangestold.
Met verschulchgtlo lioogachting 1100111011
~ich do lotion der Cominissie
Van do R.E. Vergadering,
Do Dienstwiiigo Dienaren en Broedors,
P. J. PIENAAR, A.ZN.
C. V. ~
P. (4. J. MEInINo,
Scriba.
\TEI1SLAG VAN DEN SPOORWEG ZEN
DELING.
Naauwpoort Junction,
10 Augustus, 1909.
Aix na S000nwEa-ZENDING Coiueiissio hER
N. C. iccun.
iVelEeru’. licciem,

Hot doet mij antiermani groot genoogon
rnijn versing, ioopentio over eon tijtiperk
van tine jaron, in ortie to brongon, en ii
zuiks in do hand to leggen. Do Roero was
onser al den weg gedaclitig goweest, en
lieeft Zich nan ons niot onbetuigd geiaton.
Ofschoon ik meer tian eons, sediert die laat~
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ste HoogEerw. Vergadering, ongesteld was,
~oc1i iron ik al clien tijd, b~’halve een tijd—
perk van ongeveer zes weken, het werk zon
ncr nadeelige gevolgen verrichten. Do uit
gestrektlieic[ van ons werk, over eon ge
l,icd van circa 2,700 mijien, met eon blanke
bevolking van ongeveer 2,024 zielen behoo
reiide tot de N. G. Kerk, en het reizen PCI.
fiets over afstanclen van sorns 50 mijien per
dag, brengt vermocinis iiiot zich; ja, gaat
menigmaal gepaarcl met onaangename er
varingen waar men blootgesteld wordt aan
wumci en wo~r. Trouwens, het is niets bui
tengewoons, wegens
punctures “ en der
gehjke soort van oponthouci, soms zelfs in
den nacht pci’ fiets de cene na de andere
miji over
culverts ‘‘ en bruggen to mooten afleggen. Mijn fiets blijft echter onmis
baar, daar ik met huisbezoek van eon trein
geen of weinig gebruik kan maken.
Op
deze wijze heb ik reeds ongeveer 3,193 mij
len langs den spoorweg at gelegd, en hoop
1mg dit jaar mijn vierde zending-reize ten
cincle to brengen. Naauwpoort, alwaar ik
geregeld twee dienston per maand waar
neemn, is mijn uitgangspunt en het centrum
van bet work. Ook hobben wij her een
ii ioeiende Zondagsschool met eon veertig
tal kinderen, een zusters bidstond, door
miju eclitgenoote opgericht, aismede cell
Kinder Zonding Vereeniging, ook onder
haar toezicht. Door den Ed. heer Sauer,
Commissaris van Publieke Werken, word
mijil echtgenoote goedgunstiglijk een vrijon
pas geschonken, zoodat zij mij nicer dan
eens verg~zelt en behulpzaam is in het be
zoeken van armen cli krankeu op een sta
tion.
Onze inenschen—ik zeg niet allen—zij ii
or toe gekomen het werk nicer dan veerbeen op prijs te stellen en veriangen dik
wijis naar onze bezeeken, al zijn die bezee
ken, wegens de uitgestrektheid van het
arbeiclsvold, ook ietwat schraal.
inbreuk
door anclere gezinciten is heel wet niiflciel’
dan in hot vorledene hot geval is geweest,
Oil tech gebeurt het niet zelden dat onze
menschen door lien gedoopt, aangenornen on
gehuwd worden. Dit editor zal zicli altijcl
herhalen en allerineest zoolang 1k zender
Olhcioele Registers het werk moet verrich
ten.
1k zen gevallen - kunnen opneernen
wear, dowiji ik geen Huwelijks Register
had, eenigen in do Engeische Kork zijn gaan
trouwen, deswegens onze Kork verlaton
hiebben en clus in tie Engelsche Kerk als
ieden ingelijfd zijn. Dit is één nit moor
gevallen, waar liet deep en aanueming geldt.
Hierin ken men hot die menschen niet al
tijd kwalijk nemen. Immers, ik zou geval—
len kunnen opnoemen waar personon em
genoemdo redenen verlof van afwezigheid
gcvraagd hebben, dock waar bet Departe
nient bepaaldelijk geweigerd beef t.
Ret
antweord luicide :
The Department sup
plies your Missioner with a free coach and
a free pass, therefore the ordinance should
conic to you, and not vice versa; you advise
Mr. Pienaar accordingly.”
Trots misver
stand en andere meeilijkheden heeft uw
arbeider in den afgeleopen tijd ongeveer
145 kindoren gedeept, eemgen tot do aan
mieming ~oorbereici on sommigen in den edit

verbonden. Voorts zijn mij, 013 aaimvrflflg,
ongeveer 350 Certiticaten vail Ljdmaatscha p
doer Eerw. Kerkeraden teegezoadon, die
()nze menselien mm in hun bezit bewaren.
Konden wij 013 aanbeveiing van de Hoog
Eerw. Vergaciering permanent verlef van
alle Kerkeraden ver1er~jgen tot dc bediening
dci Sacramenten, hot zou one work veel
hevorderen en mij tot bemoediging strek—
ken.
In memg g~vai wilien cie spoorweg
arbeiders, om redenen mij onbekend, do
kinderen door niemand anders dan door
uwen zendeling, of ten minsto, naar z~j bet
noemen, ecu
Railway Preclikant,” laten
cloopen. Wegens goeciwilligheid en met ver—
lot der betrokken Kerkeraden ken ik oolr
eon en andermnaal te Naauwpoort en Alicedale hot Heilig Avendmaai beclienen.
Met de verspreiding van Bijbels en ander
Christelijk lectuur ken bet mogeiijk beter
gean, en tech liebben met velen onzer men—
schen in dit opzicht to kiagen.
Ret trouwen met menschon van andere
Kerkg ;nootschappen maakt het werk in
nmenig opzmcbt meeilijk. Langs dozen weg
gaan do invloeden en zeden van onze Kerk
on van ens voile allengskens verlereli.
Jets anders, waarop u;” arbeider tot zijn
leedwezen do aandacht vestigen meet, is hot
feit dat sommigen enzer monsclien zicli zoo
betrekkelijk jong (oenigen zeifs beneden bet
zestiende jaar) in den eeht begoven.
Op
zecielijk g~?hied, inzenderheid wear bet bet
zevencie gebocl goicit, bob 1k met veel eei—
zaak tot kiagen, on tech zijn ottelijko gevai
len van entucht ondor mijn aandacht geko—
men, zijnde tie betrekkeno partijen editor
niet leden. Drenkenscbap is in meing buis—
gezin geen vreemdeling on do wegbereider
tot schade, schande en arnieede. Overigens
is or veel dat ens smart en mismoodig
maakt; ja, zelfs deet uitroepen :
111 wier
belang arbeiden wij tech ‘‘
Daarentogen
is er yell dat tot dankbaarlmeid stemt en ens
hhij maakt, imizendorheid wear men diegenen
aantreft, due in bet Kruis Evangelie geieo.
von en naar Gods imeil verlangomi.
Wat dc epveeding aangaat dient uw ar
beider op to merken : dat er ongeveer 4(1
Speerweg Scholen zijim, met circa 2,028 kin
deren, die enderwijs entvangen.
Sedert
mijn laatste rapport aan do HeegEerw. Ver
gadering is bet enclerwijs in do Hollandscbe
taal meer op den voergrend getroden en
mnaken niet siechts do kinderen gebruik van
die geiegenbeid em Heilancisch to leeren,
niaar ook eenigen van hot onderwijzend per
senell.
Heewei in menig geval liet hog
gebrekkig gaat, tech wordt in alie scboien
van eenige beteekenis ‘t Hollandsch ondor
wezen.
In dit epzicht ais anderszins is
cle hr. Cutbbert, Supt. van Spoerweg Scho
len, ens zeer genegen en bebulpznanl. lb
;vii dm5 die vrijheid nemen aan de handi to
geven, dat er uit de HeegEerw. Vergade
ring nail gnnoemdien beer eon bewijs van
waardceriig veer dliemlstemi 0115 be;vezen g —
zonden zal ;voiden.
Ret Departernent in
zijn geheel biijfb mij nog goedi gezind. Tree—
u-ens, wear men ens niet juist liefheeft, daai’
ciuldit 131011 ens tech. Mag 1k dius eek bier do
; r~jhei~l nemeil andermaal ann te i)ovOlOli
tijdlens do zitting der I-{eegEerw. Synodlo
I
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den Ed. heer Sauer, aismede den Algemee
nen Bostierder van Spoorwegen, den dank
(icr N. Ci. Kerk toe to breugen, alsook
laatsbgenoemdcn hear te vragen in ziju
Weekly Traffic Notice’’ zijn ‘‘ Uniform
Staff” van onze erkentenis hunner bereid
willigheid en huip te verzekeren. Be ver
antwoordelijkheid ann de Spoorweg Zending
verbonden is groot; ja, to groot voor 6~n
arbeider, zoodat ik corns iiaar eon huip nit—
sic en tocb son ik, met hot oog op do ver
anderingen welke do voorgestelde vereeni
ging op Kerkelijk en Staatkundig gebied
noodwendig met zicli brengen moot, beschei
clenlijk nan de hand willen gevoii, dat met
do aanstelling van eon tweeden worker voor
eerst g wacht sal worden.
Ook hoop ik eerlang eon soort van “trolley
hike ‘‘ te hebben, waarrnede het work, in
clien bet Bepartement ons sulks verleent,
veal gornakkelijker gedaan kan worden en
do vermoeinis aan eon gewoon fiets verbon
den minder sal zijn. U WolEerw Heeren
dankende voor mad en bijstand uwon arboi
dor in hot verlodene verleond, en u van
rnijno diensten ton alien tijde versekoring
doende, hob ik do oar nevensgaande, ook
Census Rapport, met Staat van Inkomsten
on Uitgaven, tar uwer inzago bij to coo
gen, en rnij met hoogachting to noornon,
WelEorw Heeron,
Uw Dienstwillige Dionaar in don Heer,
BENNIE J. PIENAAR.

IT. (1) ~lIiddei1andsche Secties.
Secties met Taklijnen.
i)e

.ar Stu .--—.Naauwpoort naar Nor—
vals Pont
N aauwpoort
Junction,
‘‘ Railway
Kamp ‘‘
Naauwpoort eti Rosmoaci naar Stormberg
R.osrnead naeir Grahamstad on Port
Elizabeth
liosm~ad via Graaff—Roinet en Oudts—
Iloorli naar Port Elizabeth

Sacties met Taklijnon.

ill;
421
406

Zielen.

Ilethulie naar Oost Londen Stn
Albert Junction naar Lady Grey Stn
Sterkstroom naar Maclear en Tarka
stad
Arnabele Junction naar Butterworth
Blaney
Junction
leaaj’
Cookhouso
~Junction

345
85
105
22
140
697

3) Westel Like en ~VoordelUke Sectie.
Socties neat Taklijnen

2,024

160

~2) Oos1/~jkc~e’ecties.

Touwsrivier

SECTISS sx PALATSEN.
Zielon.
Bothulie naar Oost London
345
Oostelijko Taklijnon
352
Do Aar Station naar Port Elizabeth
741
Middellandsehe Taklijnen
255
Rosmoad naaj’ P.E. via Graaff-Rejnot 256
Tonwsrivier naar Do Aar en Vryburg
75

146

1,252

CENSUS RAPPORT.
I.

Zicleii.

iie,

Ziolen.

Prieska naar Vrybiirg

75

lii.
Sectio Gotallen.
(1) Middellandscho Soctie
(2) Oosteiijko Sectie
(3 Noordohjke en Westolijke Sectios

Zielen.

...

1,252
697
75

Totaal dor blanken bohoorende tot
do N. G. Kerk
2,024

BIJLAGE 28.

VERSLAG
van cle Synodale Commissie voor speciale Evarigelie-Prediking, 1909.
[Jwo Cornmissio hoeft do ear rnits dozen
vorslag to doon van hare werkzaamhoden
1. Zij hoeft in gevolgo aaiistolling daartoe
(sic Acta laatsto Synode, p. 61), getraeht ann
bare opdracht to voldocn.
2. Wogens de betreurda cii voortdureude
krankboid van baron voorzitter, den geach—
ten eorston predikant van Wellington, was
zij niet tezamen gokomen one oene missie
van leoraren, gelijk vroeger, naar gerneon—
ten miser Kerk to organisooren, zooals haar
voornerneje was ; maar hebbon hare leden
afzondorlijk cell aantal gerneenton bezocht

niet spocialo clionston. Bit word niet alleon
op prijs gestold door betrokkon loeraren on
gerneenton, nicer was in don rogol tot groo
ten zogon. Niot alloon worden onbokeorcioce
door de bijsondere prodiking des woords tot
ovortuiging van sonden gobraeht, maat’ zijn
volen van Gods kindoron aangeholpen tot
een lcven van nicerdero toowijcling nan den
clienst dos Hooron.
3. Ret aantal der gemoenten alsoo gedu
rende bet recès bozocht kon nit den card der
zaak niet groot zi)n als men bedonkt dat
do ledon (lever Commissie weinigen in go—
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ta] zijn en alien leeraren, die zeif de be
arbeidig van zwaro gemeenten aaii hunne
zorg toevertrouwd vinden, en die claarom
onmogeiijk veci tijd koiiden hebben oni nog
ceo ileel hunner krachten can cut zoo be—
langrijk work to wijden.
4. Uwe (iornmissie moot wederoni hare zeer
diepe overtuiging intspreken dat dit ccii
werk is niet alleen van grooten omvang,
maar van hooge noodzakeiijkheid —
(a) Omdat het ccii werk is rustende o
schriftuurlijken grondsiag. Naar hot
cigen woord des Heeren is “hot een
ander die zaait en ecu ander die
macit,” en heeft Hij tot Zijne disei
pelen gezegd ‘‘ 1k lieb u uitgezoncien
o~n te maaien hetgeen gij niet be
arbeid hebt; en ancleren hebben hot
bearbeid en gij zijt tot hunnen arbeid
ingegaafl”
(b) omdat hot eene nooclige aanvuiiirig is
aan de gewone Evammgelie~prediking
en can de geregeide bearboiding eener
gemeente;
(c) omdat
specialo
Evangelieprediking
seer heerlijko vrucht heeft gedragen
voor do Kerk in hot algemeen zoowel
ais voor individueeie gomeenten.
5. Uwe (iommissie iran niet nalaten nog—
macis belecfd, doch dringend, can deze I-I.
Eerwaarde Vcrgadering in bedenking to ge—

von do grooto behoefto a~~aii zooclanig work,
zooais blijkt
(u) IJit do aanvraag dacrom uit versclnl—
lendo gemeenten, wacronder gevailen
van dringenden card;
(b) nit do overtuiging van rio ieeraren,
die aan den Zending Kruistocht lieb
ben deelgenomen, dat na doze ontwa
king op zencinig gebied, do hartcn
open en ontvankeiijk geworden zijn
voor hot Woord en nicer dan cone go
meente rijp is voor cone inoogsting,
die do beste vorwachtingcn ovortreff en
meet.
6. Dacr bet zoo uiterst moeilijk is voor
gevostigde iecraron met hunne gemeontohjko
workzcamliedcn zich nit hunne gemoenton
zoo betrekkclijk langen tijd to verwijdereu,
nesnit tie e Cuini,,i~sie do vlijlteil nfl’ (10
overweging van doze H. Eerwaarde Verga
dening bescheidenlijk en eerbiedigiijk andor—
mccl to vragcn om, hetzij door do afzonde—
ring van can of moor daartoe gesehikto
leeraren, of op andcro doelmatige wijzo, voor
ziening te maken in doze togenwoordigo be
hocfto can spocialo Evangelie—prediking.
H. P. VAN DEll MEicwE.
A. G. Du Torn.
C. ~,r Nsa.

BIJLAGE 29.

VERSLAG
van cle Zuicl_Afrikaaflsche Bijbe1~Vereefligiflg, 1906—1909.
Ondor do goede hand Gods is hot werk
dor Vereeniging voorspoodig voortgegaan In moor dan eon opzieht heoft hot work zich
uitgobreid.
Hot Bostuur is or in gesiaagd can dcci
matig on centraal geiogen Depot to verkrij
gen, in do Korkstraat, tegen seer billijko
huur.
Met meer ruimte em over to beschikken
werd do voorraad van booken aanmcrkelijk
vorgroot.
Benovons Bijbeis, Gezaug- en
Psaimbookon, Liederon Bundels, Tractaton,
ens., ens., aitijd in grooto hoovecihoid voor
liandon, word stichtolijko en godsdienstige
lectuur—in niet weinige gevalien van de
hand onzor prodikanten, en door do Ver
eeniging gedrukt—mot do besto resuitaten
vorsproid.
Ret Bestuur vertrouwt dat or meer sal
worden gescliroven, daar leesstof, nit ens
oigen niidden goiovord, door ens yolk zeer
begeerd wordt.
Sedert do iaatste Synode zijn nit bet
Depot vorspreid 10,834 Bijbois en Tostamon
ten, 29,108 Psalm- en Gosangboeken. 39,473
Liedoron Bundeis, 48,978 andore booken, i
nevens ciuizendtallon van traktaatjos, p aIim
fletten en vhegendo biaadjos.

Ann behoeftigen en verarnndcn werden
2,172 Bijbeis, Psaim- en Gezangboeken, met
cone groote hoeveciheid traktaten, ens., gra
tis verzondien.
Do Zustertak Vereeniging to Kaapstacl
arbeidt nog steeds met vrucht.
Zij zorgt,
gedeeltolijk aithans, voor hot salaris van
Celia Bijbeivrouw, die aan hot vorsproiden
van beckon, algemoon zondingwork in vor—
waarloosde deeien dcv stad, verbindt.
Do clank van hot Bestuur wercit ook bier
inede call do zusters botuigd.
Wogeims zivaro kosten ann coiportage weik
iii do bnitenwijken vorbondon, is dat work,
reeds e~nigon tijd gostaakt, nog niet hervat.
Voigens besluit clor Synodo en in termon
van ceno ovoreonkoinst met ons getroffen
door het Bostutir van bet Britsch en Buiten
lcndscho Bijbelgenootsellap word, in de twoc
jaren 1906 on 1907, door do Noderduitscime
Gerefernmearde Kork do sent van £482 2s.
4d. bijgecircgeim tot do verspreiding van Gods
Woorci in vreemdo talon.
Do ge]deii,jko etcat den Vereeniging, sco
tt Is blijkt uit hot versiag annex, is tamclijk
hevredigeimd, niett’goustaande die drnkkencle
ti,jcien on kicine i erliezen.
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Van eigenlijko wiust kan el geene sprake
zijn, claar boeken tegeii zoo laag inogelijken
prijs worden verkocht, en kleincre trakta—
ten, vliegende blaadjes, ens., grootendeels
gratis worden verspreid.
Be uitgave van do Halleluja Liederen,
waarvan cle Vereeniging de heift dcv netto
opbrengst trekt, heeft cle kas aanmerkelijk
gesteund.
Be Vereeniging heeft getraclit selir ijvers
van boeken, pamfietten en traktaten tege
mod te koinen door onder billijke voorwaar
den het drukwerk en do circulatie veer hare
rekening te doen geschieden.
Be Secretaris heeft verseheideno gemeen
ten onzer Kerkbezoeht.
Hij word overal met
veel hartelijkheicl ontvangen en had over—
vloedige gelegenheid, door preeken, toespra
ken als anderszins, de goede zaak to bevor
cleren.
Ret lijdt geen twijfel dat, door zoodanige
bezoeken, belangstelling opgewekt en mede
werking wordt verzekerd.
Ret Bestuur is veel clank verschulcligd aan
leeraren, Kerkeraden en anderen, die up
velerlei wijze het werk hebben bevorcierd.
alsmede aan don Secretaris en zijn assistent,
die veel hebben bijgedragen tot den bloei dcv
Vereeniging.
Be naam des Heeren zij geprozen voor den
keunelijken zegen waarmedD Hij onze zwakke
pogingen heeft bekroond.
Bat Ziju WToord al nicer moge worcien colic
bron van levee, licht, kracht en vreugcle, is
do bedo van
Uwe Bienstw. Bienaren en Broeders,
J. P. v.~x HEERDSN,
‘~/ooi~zittei
~.

F.
N.
Z.
C.
C.
P.
P.
T.
A.
B.

I. Smymsn.
X. R00ME.
J. BRiIIIiIER.
J. cc Bsse.
J. MULLER.
H. BicAise. P.zoois.
C. WEds.
J. LINDENnERG.
J. H0rMEYR.
J. Keys.
Px~is.i~&~,
Secretaris.

Iiortc Iiekricinp van Outran ystem (Ii Uitga
rca der Zeid—~4frikuunsch c BUbelue ,~ceniging inn prune Jell, 1906, tot
ulti,no Jun i, 1909.
OxYvANcisTs N.
.Xan Balans

£7,229 1 7
J3oeken verkoclit
10,692 ] 5
840 2 0
Renten
Collecte
660 2 11
194 4 5
(iiften, ens
113 1 11
Contributie, leden
Ru ur,
Observatory
en
Kaapstad
[64 10 0
Biversen,
advertentien,
114 10 1
env
£20,037 14

I

l’er Salarissen
£1,766 11
Boeken gelcocht
7,945 10
Pensioen
27 10
Drukwerk
233 11
Reiskosten
10 16
Br. en Buit. Bijbelgenoot
schap colleete
113 15
Hnurgelden
343 0
Postzegels cii Commissie...
377 17
Advertentiën
12 10
Onicosten op vastgoed, Ob
servatory en Kaap
stad, insluitende repa
ratie van gebouwen,
belasting,
assurantie
cii transport onkosten
209 11
Diversen
417 12
Verlies op verbaiid Schnugh 1,029 (3
Balans, 30 Juni, 1909
7,460 3

S

$
5
H
2

£20,037 14

4

UxTcAvliN.

il

(~1
(3
0
0
0
7
(3

B. PIENAAR,
Thesaurier.
ls.aapstad,
30 Juni, 1909.

Kaapstacl,
September, 1909.

BIJLAGE 30.

VERSLAG
van cie Commissie voor Arbeids Kolonien.
[Jive Cummissie heeft de cci inermede ver
slag van hare werkzaamheden te doen. Zij
ivil hare dankbaarheid jegens den He ~re
nitsprelcen voor den uierkbaren zegen die ci
°p dc .m.rbeicls Kolonie te Kakamas gerust
liueft.

I .—Pansoxmci.
Zij getuigt met blijdschap van de toewij
ding die don arbeid van ouzo vertegenwoor—
digers aldaar kenmerkt. Niettegenstaancle
tie heerschende malaria gedurende bet afge
loopen jaar, is er geeii arbeider nan dc
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ziekte hczweken.
Sleclits twoc waren
kraiik. Eon gevoeligo slag trof editor onzen arbeiders — kring door bet treurig at—
sterven van Me’-. Beyers, osider ze~’r droe
vigo onistandigheden. Op bet middenpunt
onzer neerzetting—Soetap—arbeiclen tlians
Ds. J. P7. T~. Hofmeyr, onze superinten
dent, Dr. C. P. Theron (beidlen bijgestaan
door inuine ijverige echtgenooten), Mejj.
Olivier (principale van de lioofdschool),
Marais, Van Ziji, Be Villiers, Van dci
ilerwo (assistDuten), dc beer A. J. do WaaI
(als huip van Ds. Hofmeyr) en de heer
Kuys, met zijne kierken, als boofcl van de
winkol-bezigheid.
To Kakamas is een
tweeclo winkel, onder bestier van den heer
P. E. Beyers, met zijne kierken.
Eerw.
Van Ziji is hoofd cler niouwo school te Har
tebeestrivier Mond en do beer Saayman vail
do school to Neus.
Aan do Noordvoor constructie arbeiden
do beer J. J. Lutz ( superintendent) on
d~ beeren E. do Waal en Sterrenberg (assis
tenten).
Be tijdelijke seholen aldaar zijo
~ntder do biding van Eorw. Oosthuizen en
den beer Van Wijk.
2.—BEvornINe.
Aan do Zuidvoor is or thans con zielen
tel van circa 1,600, bestaande nit zoowat
175 hnisgczinnen.
Doze families hebben
reeds erven en sommigen hebben bet zoover
gebracht dat zij nette woningen bezitton en
jaariijks eon aanzienlijken oogst Wiflnefl.
Hot gedrag over hot algemeen van deze
buisgezinnen is bernoedigend.
Aan do Noordvoor zijn or over do 100
linisgezinnen, die zieh nog met ‘t tenten—
levon inoeten tevreden stollen on van pick
tot pick vorzetteri naarmate do voor vot
(bert.
3.—GoDsDIirNsT.

Elken Zonclag wordt godsdienst gehoucien
door den Supt. en door do Eorww. Van Ziji
eu Oostliuizen. Die dienston worden over
‘t algemeen goed bijgewoond. Wij makon
met ciankbaarheid gewag van morkbaren
geesteiijken vooruitgang ouder de gemeente
leden.
Do Jongehoden Voreeniging doet con ge
zegonci werk, do vruehten waarvan seer dui—
delijk zichtbaar zijn. Ook dient bet beer
Iijk werk van do Zondagsscholen bijzonder—
lijk genoemd to worden.
Biduron, voor
cans on vrouwon, worden geregeld waarge
uolnen. Do belangstelling in do zending is
seer toegenomen, gotuigo daarvan hot Zen
dingkcrk3e to Soetap.
4.—RET SCHOOLWEZEN.
Er zijn thans vijf schoben, met eircaTh~j
kincieron, dio onderwijs geniotcu, met Hol
laudsch als medium in do eerstc standaar
den. In do hoofdschool arbeidt Moj. Oh
ncr, met hare vier assistenten. Kinderen
nut doze school hebben reeds bun Loerlings
Onderwijzors Exarne~i g daan. Do rappor
ten van hot Opvoedings Departement ziju
steeds zcer gunstig geweest. To Neus is cr
eon net scboolgobouw, waarin do hoer Sany—
joan onderwijs geeft. Te H. R. Mend is
er eon dordo school-kerk, onder toezicht van

Eerw. Van Zijl, die ook dies Zondags do
diensten waarneemt.
Aan do Noordvoor is or eon grootc school
to Baviaanskrans, van palon en zeil, ondcr
toeziclit van Eerw. Oosthuizen, en to Klip
rug cone tent, waarin do beer Van Wijk
ondcrricht gecft.
Hot onderwijs in dezc sebolen bepaalt zich
tot do gewone elcmentairc vakken, behalve
in dc hoofdscbool, alwaar cc ecu aauivang
is gemaakt met ccii ncrmaal klas. Be boo1)
wordt gekoesterd dat wij binnen ceo paar
jaren gccertificeerde onderwijzers zulleu
kunncn levcreii veer hot Noordwesten. Ann
industrieel onderwijs is tot dusvor weinig
of niets gedaan.
Eon aanvang is ocliter
gcmaakt met eon snijdcrs-bczigheid, waarin
van do jongelieden zuHcn opgeleid worden.
Wegons bet gebrek ann geld bij de Regee
ring kunnen wij thans ann do zaak weinig
doen. Ons inkomen van Kerkwego is zoo
boitengewoon zwak geweest dat wij aan zoo
jets niet c1on1c~n konden.
Dc gclegenheid
ml zich ecliter voordoon van industribn op
tamelijk grooto schaal to boginnon, daar
do Commissie later over veeb waterkracbt
sal kunnon bescbikken. Eon schoen—fabriek
is zeker eon van do mogebijko uitbreidingen.
Hot gebrek ann industrieelo opleiding is bet
zwakko punt der onderneming, daar hot ge
bicdend is dat or voor bet opkomend ge
slaclit ecu ander uitkomst dan bandbouw gc
zoebt moet worden.
5.—EIGEND0SnIEN.
(a) Gcbouuven.
In verbauici met onze
iverkzaamhcden hcbben wij thans aan ge
bouwen: school te Sootap, met ecne ma],
die 600—700 mensehen bevatton kan, en 5
kiaskaniors; pcustoric voor Supt. ; u’oonhuis
en hospitaalkainers voor don geneesheer;
woonhuis voor de vijf ondorwijzeressen; win
kelgebouwen te Seetap, Kakamas en H. H.
Mood. nevens eon ijzeren wiukeiqebouw ann
do Noordvoor; school-kerken to Neus en H.
R. Mondi en cen Zesidingkerkje te Soetap.
Nevens doze zijn or do private weningon
van do lioeren Kuys, Do WaaI on Bevors.
Aan do Noordvoor bewoont do boor Lutz
ccli ijzeren gcbouw dat eigondom dor Coin
missie is. Eon aanmerkelijk anntal notte,
baksteen woningon is reeds door do kolonis
ten daargosteid. Hierbij moot nog gevocgd
worden bet )oolengebouw dat to Neus staat
en oen bron van inkomen voor do admin
nistratie is
(b) Roerend eigendorn.
Bit bestaat uit
don winkolveorraad to Sootap, Kakamas,
H. R. Mond en nan de Noordvoor, oen
dorsehmachine, con kafpers, rijtuigon on
trokdieron.
(c) (lrond. Op do kork staan thans ge
transporteerd do piaatson Neus, Soetap,
Kakamas on Hartobeestrivier Mond, teza
men circa 52,000 morgon, ann cie zuidzijde
der Oranje Rivier; en Kliprug, Kakamas
\ eord, Koikarios, Rooiberg, Zwaardraai,
Kcuehcnocp, Omdraai en Paarden Eiland,
tezameu circa 50,000 morgen, nan do Noord
5(1db dci Oranjo Rivier.
6.—W.TEnvoREx.
Do Zuici cool, met do verlenging sedert do
laatste zittmg dec Synode, heeft thans eene
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lengte van zoowat 21 mijlon en besproeit
omtront 1,100 morgen grond.
Deze voor
is tien voet wijd en orntront twee voet diep.
Seclert hare voltooiing zijn ci gednrig ver
heteringen aangebracht. Do verlengiug van
do Zuidvoor is oncler biding van den beer
J. J. Lutz gesehied.
Do Noordroor, die
eon ve~1 kostbaarder stuk work sal zijn, is
iceds zes miji klaar over bet moeie]ijkst ter
rein. Met ultjmo December hoopt men de
corste landbonwerven to kunnen uitgevon.
Deze voor is twaalf ~‘oet brood.
Ret rap
port cler Regeering over dit work is buiton
gowoon gunstig. Zooals in bet vorig Syno
daal versiag gemeld, wordt dezo voor go
bouwd ondor cone boning, tot op twoo
clorden van de uitgaaf, van de Regeering.
Dez~ voor sal niet corder dan binnen 14—2
Jaar voltooid wezen. Als zU klaar is, zal
sij eeno oppervlakte besproeien van circa
2,000 morgen, en dus kans geven voor cone
nedorzetting van 250--—300 huisgezin non.
En vol van 23 voet, op cone seer gescliikte
pinats, sal cle Comlnissio in stoat stellen
COlIc’ groote turbine (waterraci) voor incus—
tried werk nan to leggen.
7.—Bicnouwnii GR0NDEN.
Do gronden ondor besproeing vorselnilen
1mg al heelwat.
Waar do sub in groote
mate aanwezig is. leveren do orven Uitnllln—
tendo oogsten.
Vordei’ van do rivior af
ziju s~j mmdci’ goschikt voor groan, dccli be—
antwoorden good voor able soorton citrus
l~oO~.ien, wingerd en andore vrnchtsoorten.
De cnltivatio lant nog al in volo gevalbon
wat to wonschon over, jots dat, mot hot oog
op do vorsouting van gronci, veel beteekent.
Do Commissie houdt doze zaak gedurig voor
en wendt able pogingen aan oni do
kolonisten Lot eon verstandige behandoling
van den bodem op to voedon.
Do op
hrongst met don jongston oogst was:
Koorn, 8,549 sakkon; mielies, 1,659 do.
patatas, 1,682 do. ; boonen, erwten, aardap—
pelen. men, rog, gerst, bayer (sand), 477
do. haverhooi, 34,100 lbs.
Daar do vraag seer dikwijls gedaan wordt:
Van~,yaar cone markt voor do producton P
mneent uwo Commissio daarop to moeten
antwoorden.
Vooralsnog vincit mon eon
dadelijke markt in do omgeving. Die rnarkt
broidt zich nit naarmato do Kaithari en do
Boosinanland gronde~i besot wordon.
Ala
do Noordvoor klaar is, sal do opbrongst aan
koorn editor zoo groot wezon dat bijzon
dc’ro pogingen aangewend sullen moeten
warden em do oogston van de hand to set
ton. B~j then tijd znllen or, naar wij redon
heblmen to vern-aebten, anciere uitwegen ge—
vonde~ worden.
Uit (10 rokening van don Zaakgebastigde,
saaingenomen met den Staat van Baten en
Lasten, abs aauhaugsel hiorbij govoegd,
blnkt. duidebijk wat do togenwoorclige geicbe
lijko toestand der Kobon5o is. Zoeals bovon
ro~ds aangenierkt, zijn cbo genieentelijko bij—
(Iragon seer gei’iiig g(’wed’st.
De ovortrok—
ken balan~ sal binnenkort seer verminderd
sIJn, wamleer uwe Coinmissio
‘~
oersto
paaiernent voor tie Noordvoor constructio

vail do Regeering ontvangt. Hot is well
~ehelijk dat do Synocle do velinacht, drje
jaren gelocben aaii tie Commissie gegeven em
do noodige foncisen voor tie Noordvoor to
leon en, voruiouwo.
9.—ALciEiilaEN.
Uwe Conimissie brongt voor do aanclaclit
der HoogEorw. Vorgaciering hotgeen aan
gekondigci word bij tie opening van tie to—
genwoordigo Sossio van hot Parbement, dat,
iamelijk, die Regeering tilt jaar eon wets—
ontwerp sob indienen met bet oog op alle
stichtingen van den aard van Arbeids Kolo
niën.
Da Synode bsluite em nan do Commis
lie voor Arbeids Koboniën blot reeht to vor
leonen do bestaando eigendommen en in—
riclitingen to Kakamas onder die wet to
plaatson, inclien tie (Jommissie sulks, in be—
lang tier zonk, wenschebijk mag achten.
(cL)..—AANI3EVELINtI1IN.
(1) Do Synodo noine maatregeben tot do
sticliting eoncr gomoento onzer Kerk te
Kakamas, met zelcero bepalingen in ver
band met hot beroepon van eon beeraar.
(2) Do Synodo dringo or op nan dat elIte
gemeonte ~jdarlijbcs cone hijcirage sal geveu
tot onciersteuning van bet work in verbanci
net onzc Arboids Kobonie to Kakamas.
(3) Daar or aansoek bij do (Jominissie is
ingekomemi om prospecteer - rechten op tie
groncben dci Arboicls Kobonie, bepale do Sy—
node do voorwaarden waarop tie Comniissie
die verbeenen kan.
(4) Dat cone bcrachtige poging aangewend
worde om hot bestok der Arbeids Kolonie
tot ccii afzondorlijk scbioelraads — distrikt
verklaard to krijgen.
(b). In April 1908 bezoebiton Di. Alheit Ill
Marchanci do plaats Odendaalstreom, rocht
tegenovor hot terrein alwaar do N. G. Kerk
der 0. R. Kobonie cone Arbeids Kolonie bieeft
gestic’ht. Hun oordeeb kwam ciaarop neer
clot tie gronci die onder besproeiing icon go—
bracht worden niet gonoegzaam sal zijn oin
do kosten van voor-beuw on aankoop van
do private oigendommon benoodigd to reeht
vaardigen. Hun rapport han, zoo noodig,
tei’ tafol gebogd worden.
Dezelfdo broo
tiers besochten in Nov., 1908, Tombuland,
en vooral do piaatsen T.Igio on Umtata. Oni
trout do toestanden abdaar word door 11011
eon rapport aan do Regeoring voorg logo1,
waarin er wortlt aangedrongon op hot ver
wijderen van blaubten uit tie kaffer rose!’
von in Tembnband.
Hot is tie Commissio
nict gelukt om tot cone verstanciliouding to
kemen met zeltero grondeigeuaars in die
gewosten, ton oinclo uiti-oor to kunnen go—
yen nan eon voorstol dat uwe Commissie
nan do HoogEorw. Synode wonsehto voor to
leggen.
Omtront hot vorkrijgen van grond to Urn—
tate voor COliC Arbeids Koionie,—grond seer

gcsehikt en geschikt geleg r— bleek hot dat
(lezo gi’onden binnen cone Tuboerling Re—
serve 1011011. Do sank is on,ler do aandacbit
cior Pegeering gobraeht, docli die is hog
ijiet tot con besluit over do saak gekomen,
daai’ sij niQt vole moeiolijkboden omringd is.
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Met tie bede dat hot Code behagen mocht
do Fl. 1~erw. Vergaderiug door Zijn Heiligen
(b’est to loiden,
Noemon wij ons,
Van do HoogEerw. Vergadering,
Do Dienstw. Dienaren,

W. A.

ALnEIT,

ijoorvjttei.

P. 8. Bonni.
T. J. H0SMEYR.
T. J. Louw.

H. P.

VAN DER MERWE,

Scriba.
0
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ARBEIDS KOLONIE.—STAAT
VAN
EATEN EN LASTEN OP 39 .TUNI, 1909.

BA’rlos.
Zitidor Plaatsen—Noi~’, Sostap
en Kakaitias, net gehoii.
wen, volgens valuatie i’Lii
Afdeetingsraad
Roopsoin Noordelijke plaatsen
Bouwkosten Noordvoor
Dorschmeehine, Kalpers 0hz.
Achterstafl ge geiulen en Voor—
sehotten
\Vinkel...

0011.

£34,000
6,162
13,612
600

0
0
0
0

0
0
0
0

1,761

1

4

4,lOo 14

3

£60,240 15

7

I-lois

4,000
6.230

0
9

Kerkefondsen

13,416

Private personen
Z. A. Associatie
Z. A. B. Vereeniging..

12,225
7,000
~,000
1,750
250
13,368

0
9
14
0
0
0
0
0
11

£60,240 15

7

LASrEN.
Leening, Dorcas Armen
Rogeering

Z. A. Ge~ticht
Eon Kerkeraad
~roordeelig balaus

7

0
0
0
0
0
3

V ER SLAG
VAN

families op tie Kolonie, thans 390. Teen
warehl bier omtrent 1,000 blanko zielen,
thans 2,400.
Toen waren er 50 steenon
huizen thans ziju or over do 100.
Toen
waren or 520 morgen gronds onder hewer
king, thans 860.
Do opbrengst van den oogst is gekiom
men van 7,000 tot 10,000 mud.
Do erf
hour is geklomnmon van £000 pa. tot £1,201)
~
In steele van Sen winkel hoeft do
Arb. Koi. Coin. thans vier, met geschikte
gebouwen. Waren we teen zonder genoes
hoer, we liobb~n thaus eon bokwamen dole
ter, in den persoon van Dr. C. P. Theron.
Voor imeni is eon geriefelijke woning met
apotheek en drie hospitaalkamers gebouwd.
En tech. bij al dozen uitorlijken vooruit.—
gang, moeten we ens er voor wachten zakeii
niet al to rooskleurig voor te stelien.
Niet door eon vluchtig bezoek van eeno
week maar door lang onder do menschen to
wonen bert men hun toestanci recht ken

DEN STJPT. VAN DE ARBEIDS
KOLONIE, KAKAMAS, AAN PH
ARBEIDS KOLONIE COMMISSIE.

DEN VOORZITTER EN LEDEN vAN DC AItBEIDS

Koa. Co~1MtssIE.
iVelEerw. Heeren,
Mits dozen heb ik do eer ii eon kort over
zicht to geven van het work in do afge
loopon drio jaren, sedort do laatsto Synode,
op do Arbeids Kolonie te Kakamas gedaan.
Als wij den toostand van heden vergelij
ken met di?n van drie jaren geleden, dan
is or zeer veel dat tot dankbaerheid stomb.
1. op Ste/f elijk Gebied is do vooruitgang
merkwaarciig.
Teen hadcien we 150

Ret is ons dan ook nu to doen em eon
juisten indruk van den toestand tier kolo—
iiisten to geven.
We kunnen zo in twee
groote kiassen vordeelen
degenen, name
lijk, die nan do Zuidvoor wonen. Tot do
eersto klasse, omtront 60 percent, behooren
zij die door hard werken het zoo vor go
bracht hobben dat so eenvoudig doch goeS
kunnen leven. Zij kunmien ‘t hoof d boven
water houden oil nun of moor hunne schul
den elk jaar betalen. Rijk sullen ze nooit
worden en gemakkelijk of in weelde leven
colt niet; in bet sweet huns aanschijns moe—
ten zij bun eenvoudig voedsol eten.
Do
overigen (40 percent) zijn do niouwere erf
bonders, die nog maar eon dod hunner
erven bewerkt hebben, en eonige ancleron,
die door oude schulden, of lichaanis
zwakheid, of gebrek aan overieg, seer b~
hoeftig zijn en nog gedurig door do Arbs.
Kol. Commissio op eon of andere wijze mooten geholpon wordon.
Ondor dozen is or ciikwijls gebrek aan
vleesch en soms aan brood en colt aan go
schikte kleeding.
Gaan we nu naar do Noord Voor dan
vinden we daar con groote kamp van 18))
families, ciio in tenten, riethuizen of oncier
schormen’’ van zakkon gemaakt, wonen.
Dezen zijn alien arm, sommigen bitter arm.
Volen hunner moesten bij hun aankomst
reeds eon schuid van £10 of £12 maken em
hunno reiskoston te dokken on eon tent
to koopen. Zij moeten allen loven van wat
zij aan do Voor verdionon, en, waar do
familie groot is on siechts do vador workon
lean, vinden zij hot moeielijk om to leven.
Pan haddon we in ‘t laatste jaar twee
bezoekingen van onzen Homolschen Vador,
die ook moêworkton om gobrek on lijdon to
vormeerdoren — we bedoelon de malaria
koorts on de overstrooming van do rivier.
Poor de koorts word omtront 80 pet. van do
bevolking aangetast on velen moeston door
do Arbs. Kol. Commissie woken lang in ‘t
leven gehouden worden, daar in vole go
vallen al tie loden van ‘t gezin krank we—
ron.
Toch heeft Cod do iniddelen van
cozen genoosheer zoo gezegend dat Iner bij
na goon storfgevai geweest is en bijna allen

76
an weel’ frisch zijn. Ook do overstrooming
van dc rivier, die aan den naoogst schade
deed, heeft niet zoo veel schade voroorzaakt
als men oerst gevreesd had. We moeton ge
tuigen dat Gods besehermencle hand op seer
kennelijko wijzo 01) doze neclerzetting rust.
We zien dus nit wat her meegecleeld is,
dat or took flog bij velen zeer groote be
hoefte, veel armoede, wreedo armoede, be
staat.
Ook do koloniston erkennen Gods
goedheici to midden van lijden en armoede,
en oprechto dankbaarheid ontbreokt dan
ook niet bij velen.
Velen hebben getuigd
dat zij hun Kerk en do .Arboid~ Kolonio
Comrnissio nooit naar waardo voor al hunne
voorrecliten kunnen dankeii.
II. Op Opvoeclkundig (]cbied is do voor
intgang niet mincler merkwaardig.
Waar we drio jaren geleden drie scholen
met 813 kinderen hadden, hebbon we thans
vijf met 570 kinderen. Toen toldo hot on
derwijzond porsonoel 7, thans 13.
Toon
liadden we 15 kinderon in en bovon Stand.
111, en thans omtrent 180. Er zijn omtrent
70 in en bovon Stand. V. Waar we toen
iiog goon kweekoling onderwijzor haddon
hebben we thans negen.
Do Ring van Boaufort heeft ons voor drie
jaren goholpen met ‘n vrijwilligo bijdrage
nit elko gemeonte voor eon Normaal School.
Dit geld is gebruikt om eon deel van Mej.
Oliviors salaris te vinden, daar zij hot
moerendeel van haar tijd wijdt aan het op
leiden van onderwijzors.
In do laatste drie jaren zijn vior ruime
klaskamors aan do kerkzaal aangebouwcl,
alsook drie nette on doolmatigo kleine
schoolgebouwon, die ook voor dionsten en
bidstonden gebruikt worden.
Ook is go
bouwd een netto ondorwijzers woning, waar
do vijf ondorwijzorossen inwonon.
Onze
scholon staan onder do Schoolraden van
Konliardt on Gordonia. Hot is seer won
schelijk dat we zoo spoodig mogelijk onzen
eigen Schoolraad zullen hobbon.
Aan schoolgoldon botalon onzo oudors elk
jaar omtrent £400. Mot hot schoolwork is
do inspecteur zeer tevreden on zijuo rappor
ten zijn uiterst gunstig gowoest. Ret feit
dat uit 844 kindoren van schoolgaanden
oudordom nog slechts 74 niet op school zijn,
toont ons andormaal dat Arboids Koloniën
eon middel zijn om hot arme blankon vraag
stuk on hot moeiohijko vraagstuk van do op
voeding der armon op to losson.
Als we
dezo scharo van kindoron aanschouwon, dan
besoffen wo al meor en moor do grooto moge
hijkhodon van doze nodorzotting en do ont
wikkeling waarvoor zij vatbaar is.
[II. Oek op Geestelijk Gebied mogon we
getuig~u vail voortdurenden zogen. Twoo
van ouzo onderwijzors zijn zondehingon en
zij hoipon met geestelijk work ‘s Zondags
aan do Noord Veer en to Harteboost Rivier.
Ook gotuigen wo met dank van do groote
hulp in do bidstonden, Zondagsschiolen en
zondingwork ondor do gekiourden one betoond door Dr. Theron, do onderwijzors en
andoro ambtonaron. Elkon Zondag komon
or oncler goregolde bearboiding op do drio
plaatsen ‘s morgens on ‘s avonds tussohen
500 on 600 zielon.

In do mansbidstonden, waarvan or 10 zijn,
komen or gen)iddeld 150 bidders elko week
hijeon.
In do 10 zusters-bidstondon bidden gonud
dold 200 zustors wekehijks sarnen. ~Tn do 6
Zondagsscholon zija or 774 kindoren en onto
cinsanton, met 40 onderwijzors.
Do Cm. Str. Vereoniging, die 30 loden
tolL, deet eon gezegend work en was ‘t mid
del em onlangs eon zondingkerk, veer £120,
zonder schuld to bouwen. Do strevors hon
don ‘s Zondags voor do klourlingon dionsten
op tweo plaatson.
Doze diensten worden
door gomiddold 60 bijgowoond. In do sen
ding Zondagsschool komen omtrent 40 zie
len. Zoo boron ook onzo armon voor do
zaak van onzon Koning Jezus to werken en
to goven.
In do laatste drie jaron hebben do kin
doron, door hunne busjos, do soni van £05
bijengobracht. Do Chr. Jongelieden Ver
ooniging doot oen nuttig work onder do
jongeliedon van wio velon goon school go
had h&ebon em so verstandelijk to ontwik
kelon.
Vole zielon hobben bij huisbozook van ent
vangon zegen en grooi in do gonado go
tuigd; ook vindon or godurig bokoeringen
plaats. Wij zijn seer dankbaar dat God ens
zoovool aanmoediging in ens goestolijk work
geoft.
Zooals men verwachten kan met sulk eon
scharo ~an Oost en West tezamon gebracht,
hebben we ook onza moeilijkhedon on telour
stollingon. We moosten in enkole gevallen
consuur toepasson en ook oonigo porsonen
em onzodelijk godrag vorwijdoren van do
Kolonio.
Ons ledental is nu 980, ens ziolontal
2,400. Do kobonisten dragon jaarhijks vrij
willighijk bij do sem va~ £300. We vor
trouwon dat do Comnii~~ie er in slagen zal
em do Arbeids Kolonio 4~u tot eeno gemeonte
to stichton.
Namens al do ambtënaron moot ik u liar
telijk bedankon veer uwo vordraagzaamheid
en do billijko hehandeling ens gedurig go
schonkon.
Namons do 390 armo families moot ik u
hun
nederigen eu
hiartehjken dank
veer
uw onvermooidon ijver in hun belang toe
brengon.
Ook aan do H.Eerw. loden van do Syno
do brengon doze 390 families hun oprechten
dank too, dat zij zich hunnor hebbon ont
fermd on oen toevluchtsoord veer hon go
vonden hobben.
Met do bode, dat do Geest van Christus,
Die een Goost is van innig medehijden met
den arme, onzo heebo Kerk steeds moor en
moor mogo beziolen,
Noom ik rnij,
TJw Dienstwilligen Dienaar,
J. W. L. Hor~.szyii,
Superintendent.
Kakamas,
14 September, 1909.
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BIJLAGE 81.

RAPPORT
van de Commissie voor de Dorcas Inrichtingen.
Uwe Commissie heeft de eer haar rapport
hiermede can do H.Eerw. Synodo voor to
legg~n.
lie paratiën. ci T~erbeterin gen.—Zooais uit
het rapport van den Zaakgelastigde blijkt
is het nooclig geweest aanmerkeiijke verbete
ringen ann de gebouwen van Dorcas en Dia
konos ann to brengen.
De gebouwen zijn
thans in seer goedo orde.
Financieel.—Uit gerneld rapport van den
Zaakgelastigde blijkc verder dat hot met de
finaneiën Ocr inrichtingen niet is achteruit
gegaan.
Eone sorn van £1,250, door het
Jiestuur geadministreerd en waarvan de
rente diende tot huizing van weduwen,
nmoest terngbetaald worden aan het Vrou
wen Funds. Dit verklaart do mindoring in
do kapitale som.
Tronsport cler Eigenclommen.
Over deze
zaak sal tijdens de Synode verdero infor
mnatie gegeven worden en orn instructies ge
vraagd.
fIet T7erslag van het Iluishoudelijke Cemite levert een overzicht van do werkzaarn
heden in verband met deze Inriclitin
gen.
Wij gevomslen het ecu voorrecht
te kunnen getuigen van do zelfopoffo
rendo Iiefcle door de zustors van het Huis
houdelijk Comitd aan den dag gelegd, daar
wij weten hooveel tijd en arbeid zij in ver
band met doze grooto inrichtingen te be
steden hebbon. Wat in hun versiag gezegd
wordt omtrent Ds. en wijien Mev. Luck
hoff, wordt door ens volkomen beaamd.
Wij hebbea do eer ons to noernen,
Met de meeste hoogachting,
Van de HoogEerw. Vergadering de Dienstw.
Dienaron en Breeders,
A. I. STSYTLssR,
Praeses.
P. J. LE R. MARCHANu.
B. P. J. MARCEAND.
VAN ‘T HUISI{OUDELIJK COMITE VAN
DE DORCAS INRICHTINGEN VOOR
RET TIJDPERK 1907, 1908, 1909.
Ons Dorcashuis heeft eon gevoeligen slag
geleden door het betrourd afstorven van
ouze Presidente, Mov. A. P. Lückhoff. Wij
konden haar noodo rnissen~ en hebben nog
niet iernand kunnen vindon oni do piaats
van die geliefde zuster aan to vullen. Go
neemade zuster had do plaats ingenomen van
wijien Mev. Robertson, do oerste Presidente
van Dorcas, die op zoer hoogen ouderdom
haar eouwige rust is ingegaan.

Ook doet hot ons seer iced to moeton mel
don dat wij afseheid hebben moeten nernen
van Ps. Lückhoff, die van de stichting onzer
inrichting met grooten ijver on opoffering
als Seeretaris hoeft godiond. In zijne plaats
werd do oi~dergoteekendo bonoemd.
Als niouwo Bostuursledeu zijn gokozen go
worden: Mev. J. do Villiers (Hofmoyr) en
Mej. Lizzy Barn.
Onze inrichting heeft gedurende doze drio
jaron haar gerogoldon gang gehad.
TJw
Comité hoeft toeg~zion dat bij hot ontstaan
van vacaturen in do inrichtingon, hetzij door
sterfgoval of wegens vortrok, do vacant go
wordon kamers zoovool mogolijk worden toe
gestaan ann do moest bohoeftigen.
Tot onze grooto tolourstohling zag Moj. C.
Kirch, huismoedor van Dorcas I, zich go
nocdzaakt, wegens ziekto, hot work dat zij
met zooveol ijver on hiofdo gedurondo elf
jaren godaan had, op to goven. Haar plaats
wordt mm
op waardigo wijzo vervuld door
Mej. Röntgen (van 1 Maart, 1907).
In Dorcas II biijft Mej. Wahi met liofde
en gotrouwheid hare plichton als huismoedor
waarnornen. Als verpleegsters van do ouden
en zwakken hobben wij do zustors Van Nio
kerk in Dorcas I on Munro in Dorcas II.
In govallen van ernstige ziokte wordorm ook
wedor inwoonsters van do Dorcashujzon naar
hot Dorcashuis gebracht em gratis to wor
den vorploegd on door do doktors bodiend to
worden.
Aan hot hoof d van ens Diakonessenhuis
hebben wij nu Moj. J. Joubort, die op seer
bekwame on toegewijdo wijze hare plichton
vervult (van Maart 29, 1907).
In Dorcas I ovorlodon in don tijd waar
over ens versing loopt 15 inwoonsters in Dor
cas I en 2 in Dorcas II; do jongste was 55
jaren en do oudste 96. Hot voile getai in
woonsters in onze beide Dorcashuizen is
thans 76. Hot gotal kranken in Diakones
vorpleegd gedurende 1907 was 182; in 1908,
162; en in 1909 (tot 15 Sept.), 114, tezamen
458 s000rt hot laatsto versiag. Togen ver
minderden pr~j~ werden 43 patibnten ver
pleegd en 18 gratis: van do inwoonsters van
Porcas I on II werden verpleegd 9. In do
drie jaren zijn or van do patiënton 14 overloden.
Hot Comité is samongestold als volgt: Pro
sidonto (nog niot aangovuld), Mevv. J. Roos,
J. A. Smuts, A. I. Steytler, P. J. Mar
chand, J. do Vihliors en IVIej. Lizzy Barn.
Narnens hot Comité,
J0HANNA C. Srnyrazn,

Secretaresso.
K
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RAPPORT
van den Rector der Normaal School, ICaapstad.
Aan

den Hoog-Eerw. Moderator en Leden
dot’ Synode.
Voor de negende maal en nabij het einde van
het 32ste jaar van bet bestaan van het Normaal
Kollege, heb ik de eer u een kort verslag van
bet werk en den vooruitgang van doze In
richting, sedert de laatste vergadering van do
Synode in 19013, aan to bieden.
Door eon speciale schikking met den Supt.
Generaal van Onderwijs, en toot do bulp van
vermeerderde toelagen van zijn Departement,
word het werk van bet Kollege in Juli, 1907,
geheel en al afgescheiden van de School.
Sedert dien datum heb ik persoonlijk nets te
doen gebad met hot work van do Jongens School.
~let opzicht daarvan werd gelaten in de lianden
van den Fleer Smith, die hot work met zijn staf
van ondorwijzers met groot succes heeft voort
gezet. Een dergelijke verandering met even ~oede
gevolgen is teweeggebracbt in de Meisjes School
door de aanstelling van Mej. Calderwood als
Principale.
Zooals gewoonlijk bet geval is met zulk ecu
groot onderwijzend personeel zijn er eenige
veranderingen plaats gevonden, ofschoon do
meerderheid van de onderwijzers nog dezelfden
zijn als voor 3 jaar geleden. Dus zijn er in bet
Kollege Departement, behalve mijzelven, do
HFI. A. C. S. Scrimgeour, M.A., Onclerwijzer
in de Methode, F. P. S. Ic Roux, Hnisvader en
Hollandsche onderwijzer, en Forstenson, Under
wijzer in floutwerk. De heer Thatcher wordt ons
door hot Departenient afgestaan om Teekenles te
geven. In do Jongens Flooger School hehben
wij de heeren J. Smith, M.A., J. Hai t, MA.,
en voorts do heeren Dev]in, Von Bunde en
Burton, de dames Wilson, Gilbert en Eouw.
In de Meisjos School : Mejuf. Calderwood.
Mev. McFarlane, Mejuff. McCleod, Jones,
Theron, Glendining, Eckard, Fagg en Van
Heerden (tijdelijk).
Niet minder dan 7 leden van hot onderwijzend
personeel ontvingen bun opleiding can dezo
plaats, en wij wenschen hen zoowel ala de
geheole staf hartelijk to bedanken voor hun
getrouwe en ijverige diensten in do beste
belangen van do goheelo Inrichting.
Mon zal zich herinneren, dat we in 1906
nog een aantal PT 2 studenton hadden en ouk
oenigon die zich voor het Matriknlatis, en
daarna, voor hot T3 examon voorberoiddon.
Aan hot einde van 1907 werden beide deze
kiasson afgeschaft, on na herhaaldelijke onder
handolingon met den Supt.-Generaal van Onder
wijs werden verhoogde toelagen bescbikbaar
gosteld voor Hoogor Graad Studenten.
Do
resultaton van doze verandoring zijn bijzondor
bovrodigend voor hot Dopartoment on ook voor ons
Dit blijkt uit do volgende opgavon :—
T2 Studenten.
T3. P.T.2 en Matric.
In 1906 7
23
25
,, 1907
6
32
29
1908 20
39
1909 36
22

Dc P.T.2 en Matric. kandidaten gingen natuur
lijk over naar do T3 kias, torwijl oenigon van
laatstgenoetnden (23 in 3 jaren) later zicli bij do
T2 kias aansloton.
De oveligen verlieton bet Kollege slecbts in
bet bezit van hot T3 certificaat, daar zij niot de
middelen of de ven-ischte kwalificatie badden
om bun stuliSn voort te zetten.
Godurettde do laatste drie jaren zijn or dus
33 T2 on 71 T3 certificaten aan Normaal Kolloge
Studenten
uitgereikt — zijndo
een
totsal
van 104, vergelekon met ceo totaal van 48 voor
de vorige drie jaren. Enkelen zijn in ‘t eon of
ander examen niet geslaagd, maar golukkig is
bet getal derzulken heel klein.
Van de 33 T2 Studenten waren alien natuur
lijk in bet bout van hot Matric. certiftkaat, 3
,an bet Interinediaire, en 7 waren gegradueerden,
terwijl van de 71 T3 Studonten 35 gematricu
loeri waren.
Do 58 Studeuton van cUt jaar verschillon heel
~vat van do hovongenoeniden. Ze zijn allen ge
tuatricitleerd, 3 bobben ook bet Intertnediaire
cortilikat en 11 zijn gegradneerd. Twee of drie
van do laatstgeiiootnden hebben reeds onderwijs
gegeven, docli daar zij ongecertificeerd waren,
~verden ze door den Supt.- Gen. van Onderwijs
getto dzaakt eon korten cursus van sy~tetnatisclto
opleiding en methtodo studio door to maken. 1k
geloof dat zi] bet reeds gevoc-lon hat zij er vee]
voordeel uittrekken. Do b langstelling die zij
beide in do stu lie en in list onder~vijs ge’en can
don dag leggen. en bet bartolijke, ijverige werk
van al de andere studonten, bebben do grootste
voldoening gegeven, en bebbon mij bijzondor
genot in dat work verschaft.
Dit zogt veel voor bun succes in bet onder
wij~en in do toekonist on ik ben verzekerd dat
zij zich allen benaarstigen zullon den goedexi
naam dien do Nortnaal Stndenten zich in bet
verhelen in alle deohen van Zuid Afrika verwor
yen bebben, te bestendigen en zolfs to verhoogon.
Do 20 T2 Studenton van verleden jaar haddon
do grootste tnoeitO betrekkingon to krijgen,
en oinlelijk inoesten twee of (jute van hen zich
naar Natal on do Transvaal begeven. Dus vrees
ik dat bet veel tnoeihijker dit jaar z~I zijn, daar
or tweemaal zoiveel iii Decemser klaar kotnon.
Mogehijk zal bet noodig zijn dat d~ Synode en
hot Opvoedings Departement do raadzaamhoid
zullen ovorwegen van den regel met botrekking
tot bet onderwijs goven huiten de Kolonie mitt
der streng toe to passen, alsook ltet tegenwoor
dige g~’tal to boperkon in plaats vatt to vortneor
doren, daar dit getal titans grooter schijnt to zijtt
dan do aanvraag voor ondorwijzers.
Ongelukkig moet ik ook melding mahcon van
do voortdurondo gedrnktheid in don handel, die
nog steeds in do Kaapstad bijzonder gevoold
wordt. Dit beeft eon zeor ttadoehgo uitwerldng
gehad op bet getal leerlingon in do Jongens en
Meisjes scholen, Ott dus ook op do inkomston,
die daardoor vorbazond zijn vorminderd.
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Het bedrag aan schoolgelden ontvangen is in
deze drie jaren £2,000 rninder dan in 1906 ge
rapporteerd werd. Dit is ook bet geval met de
huur ontvangen van de eigendommen behooren
de aan bet Curatorium. Onder deze omstandig
heden waren we verplicht op elke mogelijke
wijze te bezuinigen. Echter moesten we aan
zienlijke sommen besteden voor het vernieuwen
van oud ameublement en apparaat voorde school.
De uitgaaf aan reparaties is ouk natnnriijk
zeer groot, daar zoovele deolen van bet eigendom
oud en versieten zijn.
Thans, eehter, zijn al de kiaskamers goed go
menbileerd en in goede orde.
Ten spijte van dit alles waren we onlangs in
staat de sorn van £300 af te betalen, zoodat
ooze schnld thans op £2,200 staat.
1k wonsch de Curatoren te hedanken voor bet
vorlof van afwezigheid niij verleden jaar toege
staan (na acht jaar onafgehroken dienst), en
voorftl ben ik veel verplicht aan do beeren Smith
Scrimgeonr, Le Roux en Hart voor het uitste
kende werk verrichit en het uitmuntende bestuur
door lien nitgeoefend gedurende mijne afwezig
heid. 1k inoet ook melding maken van de
schikking met den S. 0-. v. Onderwijs, waardoor
eenige bijzonder knappe studenten door hem
goedgekenrd, toege]aten werden hun studiën
voort te zetten door zekere kiassen aan bet Z.
A. College bij te wonen, gelijktijdig met hun
Stndiën alliier. Thans zijn er 5 T2 en 3 T3 zoo
dan+ge stndenten doch men kan nog niet zeg
gen of deze schikking een succes zal zijn.
Dear doze mnogehijk de laatste meal is dat ik
officieel aan de Synode versiag zal moeten geven,
neem ik de gelogenheid waar de leden der Synode
mnijn innigen dank te betuigen voor de sympathie
en bemoediging die zij ons gegeven hebben, on
de belangstehling in ons werk aan den dag gelegd.
Mijn dankbaarhojd aan de Curatoren kan ik niet

genoeg uitclrukken voor de hulp en do onder
steuning die zij ons ten alien tijde gegeven heb
ben. Den 2lsten Januari, 1878, werd bet werk
aan bet Norm. Koilege begonnen, met een kias
van 12 studenten in ietwat verwaarioosde ge
bonwen, en een pear maanden later een dag
school van 13 jongens. Sedert dien tijd hobbon
omtrent 600 studenten en nicer dan 6,000 leer
lingen onzen cursus doorgemaakt, en eon dccl
aithans—ik ~vi1 hopen eon gezomid deel—van hun
opvoeding ontvangen. Mijn mnede-onderwijzors
en ik liebben steeds ceo zeer groot belang go
steid in do welvaart en hot succes van beiden
leerlingen en studerten, en we zijn dankbaar
voor bet succes dat zoo velen hunner gehad heb
ben.
Hot oorspronkeiijk eigendom word telkens
vergroot, en addi tioneelo gebouwen opgetrokken,
zoodat or Lhans 22 groote, goodgeventileerdo en
behoorlijk gemneubileerde kiaskamers zijn met
verscheidene kleinero en eon groote zeal, die ge
bleken is onmisbaar voor do studenten in bun
practisch work.
Gedurende doze 32 jaren is or
vrij ~vat mneer dan £20,000 bespaard uit do in
kornsten, on uitgegeven aan gebouwen, roparaties,
en in bet aankoopon van uieuw oigendom. Hot
spijt mij dat or nog schuld op bet eigendom rust,
doch ik geloof dat die mindor is dan die waarmede
we in ‘t eorst begonnon, on die reeds lang gob
den afbetaald werd.
Vertrouwonde dat do beraadslagingen dor
Synode overvloedighijk mogon gozegend zijn en
de beste belangen van Opvoeding en van de
Normaal School mogen worden bevordord.
Noom ik mij, moot hoogachting,
Van do H.Eerw. Vergadoring do D .W. Dionaar

J. R.

WHITT0N,

Rector der Normaal School.

BIJLAGE 33.

CONCEPT SCHEMA
voor het Acimissie Examen aan de Hoog-Eerwaarde Synode te wor
den voorgelegd.
A.
DEaL I.
1. Nederiandsch: zooals bij Intermediair.
2. Eiigelsch :
do.
do.
3. Grieksch Grammatica Syntaxis en go
deolte van eon Proza-schrijvor door den
Exarninator aangegovon.
4. Latijn zooals bij Intormediair.
5. Algemeeno Geschiodenis: voigons Inter
mnediair B.
6. Physiographie.
DEaL

II.

1. Hebreeuwsch : Grammafica Syntaxis
en minstens drio hoofdstukkemi uit hot Ouch
Testament door den Examinator aangege
‘-on.

j

2. Bijbehsche Cescbk ec. iu.
3. Algomeene Goschiodenis: uitgonomen
bet tijdvak voor Deol I van hot Examon
aangegeveii, en Zuici Afrikaansche Goschio
clenis.
4. Logica en zieikunde zooals bij Junior
13. A. (algemoen ovorzicht).
5. Latiju
geheel of godoolto van eon
Kiassiekemi Proza-schrijvor of Dichtor cluor
don Examinator aangegevou.
6. Grioksch
gohoul of gedeelte van eon
Kiassiekon Proza-schrijver of Dichter door
den Exami nator aangegeveu.
~ Nederlandschi:
uib BA. voorgoscliro
von work door den Examinator gokozen.
S. Emigolscb
uit B.A. voorgeschrove~m
wor]c door c~on Examinator gekozon.
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B.
Psm~ I.
I. Xederlanclsch
. . ruaximuni
2. Engclsch
3. J.atiln
4. Griekoch
5. Algemeene
Ge
schiedenis
6. Physiographie

150,
150

Iililllll(lfl)

5’)

150
200
200

(1)
(4)
41
(4-)

5o(4)
40 1-5)

,,
,.

1,000

1.

5°
50
50

iso

290

Minimum om door to komen, 33-4.
DCCL TI.
Hehrceuscsch
nIna.
300, mm. mo

i34belsche Geechieclenis
3 Algciueene Geochieclenis
,
4. l.ni.~i cx en 3hel k uncle
~. Griekscli
6. i01t1j11
7. Neclerlandsch
...,,
(1. Engelsch
2

300

,,

300

,,

300
150

150

,,
,,
,,

150
150

,,
,.

ion (.~)
75 ~)
75
50
50
50
50

4)

(~~)

(4)
4)

Minimum om door to komen, 600.

C.
(a) Die bet BA. Examen in do Lettoren
of bet Goniengd B. A. Examon, met good
gevoig heel t nfgelegd wordt vri3gestolcl
van Peel I van bet Admissie Exameri en iii
Peel TI onderzocht alleen in do vakken die
in Peel TI vereischt worden on door don
kandidaat in zijn BA. niet zijn gonomen.
(b) Die den graacl van BA. in do Wis
en Natuurkundo limIt verworven, is vrijge
steld van Peel I van het Admissjo Examen.
(c) Pio in sijn B.A. Examon in de Let
teren of in zijn Gemengd BA. Examen
niet is geslaagd wordt vrijgestold van
Peel I van hot Admissie Examon, doch sal
in Peel II wordon ondcrzocht in ci do
vakken in Peel II vereischt, welke door dcii
kandidaat in sijn rnislukto BA. of niet sijn
genomen Of waarin hij het door do Univer
siteit voroischto minimum niet heeft be
haald.
(ci) Pie hot Intermediair Exanien met
goecl govoig heeft afgelegd, is vrijgestold

van Peel I van hot Admissie Examen mits
hij bewijs leveren kan dat hij in Latiju,
Grieksch. Nederlandsch, Algeniesne Gesehie
clenis en in een der Natuurkunclige vakken
hot door do Universiteit voreischte mini
mum heel t behanid.
(e) Die in zijn Intermeciiair Examen niet
is geslaagd, doch bewijs leveron lean dat hij
in Engeisch,
Latijn,
Grieksch, Neder
landsch, Algeineene Gesehiedenis en in ~dn
(icr natuurkundige vnkken hot door do IJni
versiteit vereischto minimum heeft behaald
en voorf~s ten minste eon derdo (4) van hot
gezamenlijk totaal morkon in die onder
werpen heeft verkregen, sal van Peel I van
bet Admissio Examen worden vrijgesteld.
(I) In termon van do voorgaande bepa
lingen, sullen do nooclige cortificaten door
don Examinandus aan hot Mocleramen van
hot Admissio Examen worcien i-ortoond.
(g) Om hot oxamen met good govoig af
to leggon wordt voroischt dat do kandiclaat
het minimum in elk yak vastgestold boha
Ion sal en tevens minstons eon clordo (4-)
van hot gesamonlijk totaai morken vor
krijgt.
(it) Hot schriftolijk dod van hot examen
neemt eenen aanvang op don laatsten Pinsclog van do rnaand November.
(i) Hot work door eon Examinator voor
gesehroven sal onderworpon zijn aan do
goedkeuring van hot Moderamen dor Corn
missie.
(j) Het schema tre-dt in working in 1911.
P. J. PIENAAR, AZN.
P. G. J. MioncING.
H. J. L. nu T0IT.
P. F. MALAN.
N. J. BRüi~rMsa.
J. P. vAN HEERDEN,
Scriba.
Kaapstad, 13 October, 1909.

BIJLAGE 34.

EERST’E RAPPORT
van de Permanente Commissie van Revisie,
over de Bescitrijvingspunten. bij hoar inge
diend, to worden voorgeiegd aan do
~Synociule Vergadering op 14 October,
1909.
Uwe Commissio, do beschrijvingspuntou bij
haar ingodiond, ovorwogen liebbende, heeft
do eor do HoogEorw. Vorgadoring daarom
trout to advisooren ais volgt

koinendo govallen do gemeento niot to laten
lijdon, zouden ivij aan die hand willon go—
von, dat, na Art. 384 (1), (d), goplaatst wor
do ills (o) : ~ Schorsing in den dionst voor
eon onbopaniden tijd met ontslag tnt zijno
geineente, en vorhes van traktoment, en
verval van alle rechten op oene vrijo woniug,
en andero emolumonten ‘‘ ; en dat (e) dan
(I) ivordo.

Beschr4jvingspunt 60.
Anugozien do aanname van cht beschrij_
vingspunt ton gevolgo son hobbon dat eon
leeraar zou kunnen afgezet wordon door ccii
lichaam (t.w., den Ring), dat hem sijn sta
tus als soodanig niet heoft toegokond, en ook
oin aucloro rodenen, han do Commissie hot
jdet aanbeveion. Poch, ten oindo in voor

Besehr~vimgspunt 61.
Uwe Commissio beveelt, dit beschrijvings
punt aan en stolt voor dat aan Art. 389, na
dc woordon “gonomon zijn,” sullen worden
govoegd do ivOordon: “eon zoodanige pre
ciikant sal gohoudon sijn onmiddelhjk na do
schoi’silg ailo koi-kelijko bookort on documen—
ten don kerkeraad to overhiuidigen.”

8[
Beschr~jvingspun* 62.
Wordt do aanbeveling der Commissie on
der beschrijvingspunt 60 aangenomen, dan
is do wijziging van Art. 386, zooals hier voor
gesteld, niet noodig.
Beschrijvingspunt 63.
De Commissie heeft geene vrijmoedigheid
doze verandering aan to bevelen, en wel,
omdat alzoo do oischen tot toelating lager
gestold worden dan thaiis hot geval is.
Besc1tr~jvingspunt 64.
Aan hetgeen veriangd wordt in dit ba
schrijvingspunt sal warden voldaan, zoo do
aanbeveiing tier Commissio onder beschrij
puhit 60 aangenomen wordt.
Vooits bevelen wij can dat Art. 390 in
‘t vervoig alzoo luiden zal:
Ingeval van
afzetting eens predikants door do Synode,
sal de noodige aansehrijving aan den kerke
raad on aaii don cousulont g~schieden. Zoo
danige geheele afzetting hooft dadeiijk ten
gevolge het vorlies van traktement eli emo
himeiiten, zoo sulks met reeds is gesehied
door toepassing van Art. 384 (1), (c), (d),
of (a).
Besehr~j vinçjspunt 65.
Uwo Commissie vindt geen genoegzamen
grond de liier voorgestelde wijziging can to
bevelon.
13eschr~vinçjs punt 14.
Aangezien de Read der I~erken do zaak
van do legitimatie van leoraren can de
Actuarii tier vorschillende Synoden heeft op
gedragon, zoo beveelt do Commissie can dat
(IC bespreking van dit punt zal blijvon overstaan totdat hun rapport voor tie Synode
komt. En moeht zoodanig rapport dez ver
gadering niot bijtijds bereiken, dat dali deze
sack verwezen worde naar den Raad der
Kerkeii 4cr overweging en rapport. Pit laat
ste beschouwt nwe Commissie als to moor
wenschelijk, aangezien tie zaak, iii het be
achr’jvingspunt aangeraakt, slechts eon on
derdeel is van do moer omvattende kwestie
tier legit:matie in ‘4 algemeen, die voor al
do Gefedereerde Kerken van ‘t allerhoogste
belang is.
Bcscltrijvingspunt 66.
Deze verauderirig wordt aanbevolen.
Beschrijvingspiin4 67.
Oak hiermede vereenigt zich tie Commissie.
Naar uwe Commissie werd sedert de ope
ning der Synode verwezen punt VII van do
Aanbevehngen van den Raad der Kerken in
zijfle tweede vergaderiug gehonden to Stel
lonhoseh, 3 Maart, 1909.

Uwe Commissie kan do aanname van dit
punt niet aanbevelen, omdat uit eon rechts
oogpunt beschouwci iemand onder tie juris—
dictio blijft van dat Kerkbestuur, binnen
welks ressort hij wooiiachtig is. Bovendien
is bet woorcije
tijdelijk ‘‘ te onbepaalci.
Met hoogachting, ]~oemen wij ens van do
HoogEerw. Vergadering,
Do div. dionaren,
P. J. Pi1u~AAit, A.zoos.
J. P. VAN HEERDEN.
W. A. ALHEIT.
P. F. MAcAN.
P. J. Lit R. MARCHAND,
Scriba.

TWEEDE RAPPORT
VAN DE PERMANENTE COMMISSIE VAN
REVISIE.
I. U we Commissie, do Beschrij vingspnnten,
near haar door do Synocie verwezen, overwogen
hebbende, beveelt bet volgende daaromtrent
can
BEscnnlJvINosruN’r 58.
Do Commissie kaii d~t Besellrijvingspunt iict
aanbevolen, oindat, near hear oordee], do wet,
in lietgeon do inzender bier bogeert, reeds ge
noegzaine voorzietnng inaakt.
BEscIIuIJvINGsruNT 59.
Uwe Cominissie beschouwt de wijzigiig van
Art. 90 niet noodig, danr, volgens hare 10000mg,
er reeds voorziening is gemaakt voor do ver
tegenwoordiging ook van nieuw gestichte Wa
gon op de Synodale Coinmissie.
II. Verder beveelt uwe Comniissie can dat
(a.) Ingevoi~e bet hesluit iler Synode geno.
men op Punt V van (Ic Aanbevelilmgell van den
Read dot ~orkeii, Art. 251 geschrapt vorde.
(5.) In verbamid met hot besluit dor Synode
genomnoli op Punt II (1) van do Aanbeveiingemm
van den Real der Kerheii, do vorinemm van Attes.
tatien in Art. 49, en Certifieaat van Lidmant
schap in Art. 50 reranderd woolen, sooals door
de Syno~lo aangen000ll.
Met hoogachting, u we Dienstwillige Dienaren,
D. J. PJENAAR, A. Sn.
J. P. VAN FIEcaDEN.
\\T A. ALnEIT.
1). F. MALAN.
D. J. Lit II. MARCuAND.
Scriba
Kaapstad,
27 October, 1909.
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VERSLAG
in Zake de Speciale Inzameling voor de Hulpbehoevende Gemeenten
in den Ring van Beaufort.
HoogEerwdo 1-Jeer
Tot uitvoering van mijn opdraeht, beb ik in
bet begin van 1907 inzame]ing lijsten laten
drnkken, bevattende bet Synodaal besinit betrek
kelijk deze zaak, benevens eenige gepaste bijbel
teksten, en op 18 Febrnari, 1907, werd naar al
de Kerkeraden van den Ring een aantal van deze
lijsten verzonden, met ccii begeleidend schrijven,
waarin de broeders werden opge~vekt bun uiterst
best te cloen de speciale inzanieling door de
broeders diakenen of door andere wakkere kol
lektanten van buis tot huis binnen bet jaar to
laten gescbieden.
Be nitsiag echter was niet geheel bevredigend.
Eenige Kerkeraden vorderden van Inij dat ik
persoonlijk het werk in liunne gemeenten moest
kornen doen hetwelk voor mij onuitvnerbaar
was, en zeker ook niet in de bedoeling van bet
Synodaal beslnit lag. Alleen in do geneente
Victoria West heb ik met eon Nachtmaal gele
genboid do gemeente op bet dorp bijeengeko~
men, van hnis tot huis kunnen bezoeken.
Daar bet can bet einde van 1907 block dat de
inzaineling in verscheidene gemeenten nog niet
gesebied was, bob ik aan die Kerkeraden een
tweede schrijven gericht, hen aansporende om
die zaak zoe spoedig inogelijk ten nitvoer to

laten brengen. Het spijt mij, echter, to zeggen
dat volgens do inlichtingen door inij ingewon
non, er nog twee gemeen ten zijn die aan bet
Synodaal besluit nog niet hebben voldaan.
Eenige Kerkeraden hebben bet gekollekteerde
aan mij overhandigd, doch de meeste hebben
direkt can den Zaakgelastigde verantwoording
gedaan.
Volgens deopgaven van den Zaakgelastigde, zijn
de volgende sommen door hens ontvangen
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10
0
7
8
10
0
10
0
0
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11

3
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Met verschuldigcle Hoogacbting,
11w H.E. dw. dnr.,
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f-I. J L. no T0IT,

BIJLAGE 36.

VERSLAG
van den Collectant van den Ring van Kaapstad in Zake de Specia~e
Inzameling voor ‘t Hulpb. Gemeenten Fonds.
.-lun do ii.E. Syi ode dci ~V. 0. Kerk in
Zn id_dfriko, zittin~j ho uden do to l’iuop—
stud, op 14 Oct., 1909, on colpcndc do—
~Icn.
De ondergeteekende, door dp Synode van
1906 b :noemd
oni crop aan to ciringen,
dat, in elke gemeente in z~jn Ringsressort
hinnen één jaar eene inzameling door mid—
(101 van cencn bazaar, of van cone van bids
tot hnis ‘ colleete geclaan worcle,’’ lieeft do
cer to rapportenren dat hij zich in corres—
poodontie met do versehillende kerkera don
heeft gesteld.
Van sommigen werd geen
antwoord ontvangen. Anderen zagen goon
kans ole collecte te houden of te doen liou
don, wegens den aanboudenden druk der

tijden. I-Jet is onze overtuiging dat, zeus
daar waar men geen antwoorcl zoncl, bet
niet to wijtdn is can onverscbiiligheid, maar
enkel bet gevoel van onmaeht wegens do
groote geldschaai-sehte in dezen Ring.
Slecbts twee kerkeraden bidden eon bazaar
voor dit clod, nI., Koapstad en ~Stcllenbosch,
l’hiladelp/ua h ield eene eollectc.
Lou p.stud droeg £100 bij, Stellcnbosch
£66 13s. id. on ]‘hiludciphia, £6 5s. Sd.
26 et verseliuleligcle hoogacliting, van de
H. I~erw. Vergadering,
Be cliv. dienaar,
B. J. LE MARCHANJ).
Kaapstad,
21 October, 1909.
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VERSLAG
in Zake de Speciale inzameling voor het HulpbehOeVeflde Gerneenten
Foncis in den Ring van Du Toitspan.
line gEerw. Heer,—
Tot uitvoering vail mijn opdracht door
do Synode van 1906 heb 1k do versclnllende
kerkeraden en gemeenten tot den Ring van
Dii Toitspan behoorende opgewekt tot bet
leveren van speciale bijdrageu voor bet
Hulpbehoovende (.iemeenten Foods.
Met
uitzondering van vier gemeenten (en die
z~n hiilpbehoevenu) hobben al de g:?meeflten
onder (lit Ringsressort bijgedragen.
in twee genieenteii heeft do kerk~raad go
collecteerd eli in do overige genie nteii heb
1k persoonlijk hot gecoilecteerde bijeenge
hracht.
I-let was voor in~ onmogelijk in alle go
nieenten door m~ bezocht eon van huis tot
huis collecte to houden; dit is alleeii ge
Ichied op de dorpen en in den regel bij go
legenhoid van eeno Avondniaalsviering.
Ret gecoliecteerde werd gedurende bet
jaar 1907—1908 aan den Zaakgelastigde go
zondeu. Do scm door Du Toitspan verant

woord sluit eon bedrag van £200 in dat spe
ciaal ter ondersteuning van Mafeking gege
yen word.
De voigende zijn do ~oinmeii in de versclul
1 nde gemeenten gecollecteerd —
1. Do Toitspan
£235 9 U
2. Griquastad
26 5 0
3 Niekerkshoop
7 16 6
4. Vrijburg
13 3 6
5. Warrenton
10 0 7
6. Enkeldoorn
1 10 0
7. Douglas
19 19 2
8. Kimberley
20 16 0
9. Klein Boetsap
13 5 0
£348

4

Met versehuldigdo hoogachting, uw Hoog
Eerw. div. dienaar,
W. F. P. MARAIS.
Kaapstad,
21 October, 1909.
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BIJLAGE 38.

EERSTE RAPPORT
van de Commissie over de Fondsen.
Uwe Commissie lieeft do eer to rapper
teeren dat zij overo~nkomstig Art. 104 cia
boeken, enz., onder administratie van den
Zaakgelastigcle heeft nagezien, en bovonden
dat zij seer net gelwuden en behoorlijk ge
auclitoerci en gotoekeiid zijn.
Zij heeft hare aandacht gewijd aan alies
wat voorkomt onder ‘t lioofd VI Fondsen va~i
het schema, en wenscht met ‘t duidelijk nit
eengozet rapport van den Zaakgelastigdo tot
Ieiddraad, do aandacht der HoogEorw. Syno
tie bij het volgende to bepalen : —
RApponr ICERKE-KANTOOR ComIrIssIs.
(Schema p. 65.)
Daar hot gebleken is dat or eene som van
plUS minus £6,000 in veibanden op stedo
hijko eig?ndommen is belogd, waarvan het
moeilijk gaat do ronton in handon to krij—
gen, raadt do Commissie voorzichtigheid aan
met do belegging van gelden in verbanden op
stecielijko eigendommen.
BINNENaANDSCHC ZENDINO FoNDa.
(Schema p. 43.)
Do gowono inkomsten zijn ontoereikond go
weest om de uitgaven te dekkon, gevolgeiijk
word tie uitbreiding vail hot work bemoei—
lijkt.
Do Synode bohoort plannen te beramen oni
het fonds to sterkea door:
(a) Ret nan tie Binnenlandsehe Zending
Commissie op to dragen om zich op do
aankwoeking van meerdero zolfstan
dighoid bij oude gevestigdo zending_
gerneenten toe to leggen.
(b) Ret op het hart van do kerkeraden
tier bianko g ~moenten to bindon, om
do gemeonten op to wekken tot moor
doro onciersteuning van plaatso1~k
send ingwerk.
(c) Do Kork in het algemoen aan to spo
ron cm ruimero bijdragen voor hot
Binneniandsch zendingwerk to leveron.
BUITENLANnSCRE ZENDING Foams.

(Schema p. 43.)
Do Commissjo )venscht met dankbaariiejd
on vreugde aan to morken dat eon verblij_
dond toekon zich limit vertoond, t.w., dat
do zending-gemoonten eon bedrag van £107
Os. 7d. hobben bijgedragen gocinrencie tie ver
loopen drie Jaren (1906—1909).
Daarontegen is hot goblokon dat do go
moentelijko bijdragen dor Kork in hot algo
111001) met £80 is vormindord in do vorloo
1)01)0 drio jaren.
NYASA ZENDINci FONDS.

(Schema p. 43.)
Hot is do Commissio opgovallon dat do
gemoentelijke bijdragon gostadig vormoerdo
ron,
torwiji do bijdragon van sending-

riondoii cii C. S. Voreonigingen afgonomon
sijn. Mogclijk is dit daaraan to wijten dat
sommigo geinoonton haar eigen zenclehngon
oiidersteujion.

Do Comm~ssio heeft or op gelet, dat or
eon steiseimatig jaarlijkscli tekort is van
£.510, on wonscht met hot cog daarop, zoo
wei ais 01) hot tokort in tie Binnoniandsche
Zondiiigkas, ann to bevolen, dat maatregelen
genomen sullen worden, liotzij door do can—
stehling van eon bovoogden porsoon of andors
zins, cm kerkeraden to holpon do bijdragon
der gomeonten voor tie sending op eon stol
soimatige bass to brongen.
CoNcuuls Foams.

(Schema p. 44.)
Do Conunissie wenscht met dankbaarheiil
gewag to makon van tie aanzienlijico scm
tloor middel van den Zending Kruistocht
voor dat fonds ingezamold, on boveelt aan
dat tie Synodo hare dankbaarheid on hoogste
waardoering uitsproke van tie onvermooido
sehfopofforonde, goostdriftige on woigeslaag
do pogingon, door del) WelEorw. A. Murray,
MA., D.D., en do broeders die hem zoo
trouw hebben bijgestaan, daartoe aangewend.
RET OPLEInEN VAN ZEN~ELINoEN FoNos.
(Schema p. 44.)
Vijftig gemoonton hebben niets lijorvoor
gedaan in ‘t afgeioopen jeer. Do Synodo
bidde hot op hot hart dor afgevaardigdon
om toe to zion dat do coilocton mimer on
gorogelder zijn.
RET ZENDING KANDIDATEN Foams.

(Schema p. 44.)
Do Commissie oordoelt dat hot doel waar
too dit foods word opgericht uitgediend is.
Indion eon vordere voorbereidondo kiasso
tot do oploiding van zondelingen eoiie nood
zakelijkheicl zij, dan icon zoodanigo kiasso
in vorbanci met tie Opleidingschool to Wel
lington wordon tot stand gebracht.
Indien do Ring van Tulbagh, in navoiging
van andore Ringon, do geidolijko verantwoor
dei~~kheiti vooi• eon Industrioeio Inrichtmg
01) zichi wiltio 0011101), koii do Drostdij daar—
too can den Ring wordon overgomaakt.
Weigert do Ring van Tulbagh oin cit to
doen, clan bevoolt nwe Commissie can dat do
Drostdij op tie voordeoligsto wijzo van do
hand worde gezet.
fiaT SToFoimo

GEnliNI~scHooa Foams.
(Schema p. 44.)

Do Commissie vorbhjdt zich over hot bedrag hiorvoor ontvangen. Er is echter nog
en bodrag van plus minus £400 noodig om
do uitgaven to dekkon.
Do Synodo brongo hot onder do aandacht
van do Buitonlandscho Zending Commissie
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dat el Ringen zijn waarin tot nog toe geeue
insameling vcor cut foncis is gescineci.
HaT HULPCEI-LoEvzNDE GEaLEENTEN Fonos.
(Schema p. 44, 66.)
De Commiesie wenscht de aanciacht der Sy
i~ode to vestigeis 09
(1) Hot treurig verschijn3el dat or sodei t
tie laatsto Synocle jaarlijks cone aaii—
inerkelijke verminciering in tie gewoiie
collecten is geweost. (Zie p. 66, V)
(2) Dc buitengewo~ie bongo toelage, £15()
aan Eerw. J. Theunissen voor tie
~Taal Rivier Delverijen betaalti. (p. 66.
(3) FIet feit dat tie gemeente Durbaiiville
cone jaarlijksclie toelage van £60 trekt,
ten einde tie wijlc Parow te bearbei—
don, welke toelago, naar ‘t oordeel der
Conimiss~e, beboort gestaakt to wor
den.
(4) Ret feit dat de geheele coliecte veer
bet jaar 1908—1909, ten bedrage van
£678 7s. lid., alleen door tie gemeen
ten in Rhodesia zoo verzwolgen zijn
geweest, ware tie vacature in do go
ineente Salisbury niet ontsta an.
Met betrekking tot tie uitbetaling voor hot
work in Argentine meent owe C1ommissie dat
tel) clegelijk oncierznek client iugestoicl to wor—
den naar tie ncodzakeii~kheid al chin met vanS
ci verciere c ndersteuning van bet work al—
(iaar.
~det betrokking tot tie speciale inzamelnig
voor dot fends door do laatste Synocle vor
orciend (Aeta Synodi XXI, p. 59 en 68)
;vcnscht uwe Commissie to rapporteeren dat
tot op 25 October or eon bedrag van £3,926
8s. id. is ingekonien, ais volgt bijgcdra—
gen
flit den Ring ran Koapsted:
Kaapstad
£100 0 0
Stellenbosch
66 13 1
Philadelphia
6 5 6
£172 18
Be overige 10 gemeenten van dozen
hobben niets bijgedragen.
flit den Ring van Tulbe glc:
Worcester
£50 0
Robertson
18 5
Cores
100 0
Vilhersdorp
7 10
Goudini
25 2
Laingsburg
28 3
Kruisvaliei
12 0

7
Ring
0
1
0
0
5
9
6

£273 1 9
De gemeenten Tulbagh, Sutherland, Mc
Gregor en Murray hebbon niet bijgedragen.
flit den Ring van Stcelleiiclain:
Sweilendarn
£60 0 0
Caledon
50 0 0
Riversdal
30 12 8
Bredasdorp
60 0 0
Napier
41 11 0
Ladismith
56 6 9
Montagn
40 15 3
Heidelberg
33 10 0
Barryciale
20 0 0
Van Wijksciorp
16 18 9
Albertim~
40 0 0
£449 14

5

flit den Ring rem Graa//—Reinet
Graaff-Reinet
£102
Uibenhage
70
Hnmansdorp
51
Jansenville
30
Pearston
32
Nieuw Bethesda
11
Karreeclouw
7

10
0
15
17
0
5
10

0
0
0
9
6
(3

£305 19 2
Be gomednten Abercle~n, Steytlerville oil
Port i;lizabetli ontbreken op doze Iijst.
flit den Ring van dibanit
Cradock
268 1 0
Somerset Oost
187 2 6
Glen Ly~scien
68 2 0
Albanie
101 13 8
Siociceustrom en Grey
keric
100 0 0
Alexandria
101 0 0
Victoria en Peddie
67 16 (3
Adelaide
54 2 0
Paterson
53 16 10
£1,001 1-1

U it

den. Piii g ton J3eu u/c rt
Beaufort West
Richmond
Victoria West
Fraserbnrg
i~iurraysbitrg
Carnarvon
lirjtstown
Prieska
Kenliartlt
Vosburg
Loxton
Merweville

0

£80 16 9
50 0 0
286 7 0
82 10 0
46 8 4
36 10 0
Si) (3 0
3 10 6
300
8 0 (1
43 13 9
50 11 2

£741 7 6
Onder doze bijtlragen is eon bedrag van
£250 enlangs door do gemeente Victoria
West opgezonden. Do bijdrage van Fraserburg oil eon verclere remiso van Beaufort
West waren nog isiot ontvangon toen do eel
itctant veer dozen Ring zijn rapport inzond.
Dc gemeente Ilpington beeft geen bijdrage
gezontlen.
flit den Ring van George:
Prins Albert
t~31 12 0
Ondtshoorn
170 0 0
Willowmore
10 0 0
Calitzdorp
57 3 0
Do Rust
111 6 0
Joubortville
4 10 1
£387 11 1
Be gemeonten George, Mosselbaai, Knysna
en Uniojiciale ontbreken bier.
hit den Ring von Burgersdorp:
Burgeredorp
£12 0 0
Dordrecht
40 0 0
Lady Grey
10 2 6
Molteno
12 4 2
Stericstroom
4 5 3
Jamestown
7 15 0
Rossvillo
9 12 5
£95 19 4
Do gemeenten Aliwal Noorci en Barkly Oest
onthreken bier.
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Cit den Ring van Paarl.
IJit dezen Ring is geen enkele bijdrage out
vangen.
Cit den Ring van Coiesbe’i’g:
Middelburg
£25 0 0
Hopetown
40 0 0
Hanover
23 0 0
Steynsburg, iste rem
5 0 0
£93 0 0
De gemoenten Co~esberg, Philipstown, Ma
raisburg, Petrusville, Venterstaci en Strij
clenburg ontbreken op deze lijst.
Cit den Ring van Du Toitspan:
Pu Toitspa
£235 9 0
Kimborley
20 1(3 0
Griquastad
26 5 0
WTarrenton
10 0 7
Klein Boetsap
13 5 0
Vrijburg
13 3 6
Douglas
19 19 2
Niekerkshoop
7 16 6
Enkeicloorn
1 10 0
£348 4 9
In do bijdrage van Pu Toitspan is begre
pen con bijdrage van £200 van eon breeder
iii die gemeente ten behceve van do gemeen—
to Mafeking.
D~ geme’nten Mafeking.
Salisbury, l3ulawayo en Melsetter ontbreken
hier.
Cit den Ring van Cianwilliam
£2 10 0
Piquetbarg
540
Namaqualand
Brandvlei
10 0 0
Redelinghuis
2 16 1
£19 10 1
Hier ontbrekeri niet minder dan negen ge
meenten, ni., Clanwilliam, Calvinia, Van
Rhynsdorp, Amandelboom, Porterville, Nieu
woucltville, Garies, Leipoldtville en Aurora.
Cit den Ring van Queenstown:
Elliot
£12 8
Umtata
16 0
TJgie
7 0
Oost Londen
0 17
Indwe
1 1

6
0
0
9
2

£37 7 5
Do gemeenten Queenstown, Maclean, Tar
kastad, Cedarville en Cathcart hebben niets
bijgedragon.
Do Commissie wenscht speciale vermelding
to doen van den ijver door den collectant
in den Ring van Albanib aan den dag go
legd, als vrucht waarvan £1,001 14s. in do
kas gekomen is.
Voorts wordt do Synode gevraagd oni dui
delijk to bepalen of hot gecollecteerde eon
fonds moet vormen waarvan alle~n do ron
td mag worden gebruikt, al dan niet.
Daar het besluit der Synode niet stipt is
nagekornen drage do vergadering bet aan do
Ringen 01) collectanten te benoemen tor be
lioorlijke uitvoering er van in do gemeenten
waarin tot nog toe geene inzameling is go
schied, of waarin or, naar bet oordeel dci’
i’espectievo Ringen, to mm
is ingezameld.

Hierdoor worcit de aanname van bcschrij.
viugspunt 18 feitelijk aanbevolen.
Hay Tnsonocuscu SECIINARIE FONDS,
(Schema p. 44.)
De Conunissie vcrbl~jdt zich dat bet met
ilit lands zoo gunst:g gesteld is en wenielit
met wnnrde ring gewag to maken van hot
leguat van £15,000, uit den boedel van wij—
len den breeder T .A. J . Louw, icr onder—
stemi~ ug van liulpbehoevende studenten.
Ook met het fonds voor hulpbehoovencle
joegelingen is hot bli,jkens bet verslag dei
Centr&e Conuuissie (p. 33) gunstig g steld.
Do Cômmissie lean zich niet vereenigea
met die vei’auclering van Art. 71 in No. 7
van dat veislag voorgesteld—daar hot funds
ongetwijfeld or onder sal komen to li,jden in
dien do Ring zich niet met deze zaak bernocit
door zijn penningmeester.
Echter wardt do aanname van besehri,j—
vingspunt ~i1 aaubevolen en aangedrongen op
c’e stiptelijke uitvoering cier bepalingen, ann—
gezien slechts den predikant terughetaling
heeft gedaan, van hot bedrag door de Corn
missie voorgwehoten.
Ter voorkoming van moeilijkheden in dc
verzending van colTecten wenscht de Corn
missie nan te bevelen dat nit bet Kerke—
kantcor aan ieciere genmeento eene lijst worde
toeg~zouden van de col!ecten to worden go
houclen, waarin cluicielijlc vermeld wordt ann
wie zoodanige coilecten mnoeten worden vel’
zonden.
11mev PiueDmasNTEN V~EDUWEN FONDS.
(Schema p. 45.)
Do vei’andering door dc jongste Synode
gemaakt heeft gunstig gewerkt. Do thans
gebruikelijke cont~ributies en toelagen biijven
~ oortciuren.
PimsomnaNrien PENsmoEN FONDS.
(Schema p. 45.)
Dc Commissie wensclmt de aandacht der Sy
nocie or op te vcstigen dat or schuldbrieven
zijn ten hedrage van £6,797 tegen eon route
lcoe~’s van 4 percent.
Zij beveelt ann dat ann alle gemeenten in
klasse I tot III gepiaafst, kennis ggeven
ivorde on) hare schudbrieven binnen drie ja—
men af te betalon.
De aanarne van beschrijvingspunt No. 51
wordt hiartelijk aanbevolen.
Besc1cr~jringspunt No. 52.—Do keuze wardo ann Bulawayo golaten am deel to nemon
in klasse IV of V sander kwijtmchelding van
do additianeele geidsom.
Beschi’ijeingspunt Na. 53. — Dc aannama
van dit heschri,~vmgspunt lean niet warden
aanbevalen.
Do Commissie beveelt nan dat do niouw
gestichte gemeenten als volgt warden go
klassificeerd
Cathcart III.
Joubertvilie III.

Deben 1V.
Port Elizabeth IV.
KonoNIa FoNus.
(Schema p. ‘15.)
(Rekeniug P. 57, 58 en 75.)
De Commissie wenscht de aandacht der
Synodo ci’ op te vestigen dat de cahlec’ten
liar

ARIEIDS
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der gemeenten gedurende drie jaren slechts
£977 12s. 4c1. hebben opgebracht en dat som
mige g:meenten hoegenaamd nieLs tot dit
fonds hebben bijgodragen.
Ret is echter verblijdend oni to vernemen
dat de inkomsten dler kerk to Kakamas meer
dan genoegzaam zijn om hot salaris van den
leeraar to clekken, dat de erfhuur stijgt, do
winkeiwinsten steeds toonemen en do staat
van zaken, volgens de rekeningen, zeer gun
stig is.
Daar or geen verdere groote uitgaven voor
gebouwen belioeveii gomaakt to worden, sal
de stoat van inkomsten en uitgaven verbe
terd worden—te moor wanneer de beloofde
leeningen voor schoolgebouwen door do re
go~ring aan do Commissie sullen worden be
taald.
Daar het kapitaal in doze onderneming zoo
groot wordt, raadt de Commissie aan, dot
de Arbeids Kolonie Commissie worde gemach
tigd deze onderneming to plaatsen onder do
jongst gopasseerde “Arboids Koloniën Acto,”
was rdoor twee-derden van hot kapitaal besteed, van regeeringswoge verkrijgbaar sal
zijn ouder hot vijf—on—twintig--jarig delgings—
fonds systeem tegen £6 Os. 9d. route P.C.
Verder vorwijst de Commissie naar hot vor
slag van de Arbeids Koionio Commissie (p.
75).
RET SYN0DALE FONDS.

De toestand van dit foods is zorgwokkend
en vereischt de ernstige aandacht der Sy
node.
TJit het versing van den Zaakgelastigdo
blijkt dat or op 30 Juni, 1909, eon batig
saido van sieclits £697 is gewoest, en dat,
niettegestaando or in de drie jaron (1906—
1909) do som van £8,036 nan heffingon werd
ontvangen.
Doze toestanci van zaken is hieraan to wij_
ten —
(1) Dat er eon scinild van £34,803 op do
Rugenoten gebouwen rust, waarop
rento ~ 5 percent nit de Synodale
Kas wordt betaald. Rot tekort op do
totale uitgaven in verband met do go
bouwen (an aftrek van ontvangen
huurgelden, insluitendo huur @ £150
per jaar voor do kantoren ten diousto
der Kerk) bedraagt do som van £4,250.
(2) Dat, door hot bosluit der jongsto Sy
node, do salaris-rekening van ‘t Kerko
kantoor met £500 p.a. of £1,500 voor
do drie jaren vorhoogd is geworden.
Na aftrok van do vermeerdo winston
door den Airnanak en do Kerkö ode af
geworpen, t.w., £1,030, blijft or oen
notto vermoerdoring van £470 voor do
drie jaren.
(3) Dat, op last van do jongste Synode,
nan pensioen werd uitb:taald de som
van £333 6s. 8d.
(4) Dat eon tekort van £126, van do £252
voor do Bouwstoffon betaald, inoest
worden aangezuiverd.
Uit dit allos blijkt dat indion doze buiten
gewono uitgaven ton bodrage van £5,179 Os.
3d. niet uit het Synodalo Foods werden be
taald, er Op 30 ,Juni 11. eon batig saldo van
£5,858 son geweest ziju.

Volgens berekening zal or nan hot einde
van October, 1909, eon batig saldo van
£3,000 in de Synodalo Kas zijn. Indien de
kosten dezer Synodo—op plus minus £6,000
geschat_bostrodon zijn, sal er in November
eon tekort zijn van pius minus £3,000.
Wordt beschrijvingspunt No. 47 (a) aango
ilomen, wat uwe Commissie stork aanbeveelt,
on worden do daggelden tot op 75. Gd.
vermindord, dan zal or £875 wordon be
spaard.
Wordt hierbij verdor gevoogd do
som van £500, door sonunige gemeenten be
loofd ter botaling van do reis en verblijf_
koston van afgevaardigden, dan wordt hot
tokort van £3,000 bovongenoomd tot op
£1,625 vermindord.
Volgens boraming uwer Commissie sullen,
gedurendo do volgondo drie jaren, de in
komsten plus minus £11,895 en do uitgavon
plus minus £11,940 bodragen. Derhalve sal
or eon tokort van £45 zijn. Telt men no
hiorbij do £1,625 saldo ten lasto, waarmodo
do togenwoordige Synode sluiten sal, indion
do vorinindering der daggoldon wordt aan
gonomen, dan sou or oon tekort van omtront
£1,700 over drie jaron sijn.
Wordt editor do aanboveling van don
Zaakgelastigde (p. 46), die door do Commis
sio wordt gostound, oin do honoraria dor vor
schillende fondson to vorhoogon, aangono
men, dan sal or eone additionoele inkomst
van £900 voor do drio jaron vorkregen wor
den, waardoor hot tokort van £1,700 voor
noomd op £800 sal wordon gobracht.
Doch in geval do Kerkbode niot langor van
uit hot Korko-kantoor wordt uitgegevon, sal
do Synodale Kas er £100 p.a. bij verliozen,
en hot tekort van £800 voor do oerstkomende
drie jaren tot £1,100 vormeerdoren.
Met hot oog op sulk eon toestand van
sakon wenscht uwo Commissio nan to hovelen
(a) Dat do daggolden tot op 7s. Gd. wor
don vormindord, ook voor de togon
woordige sitting der Synodo.
(b) Dat hot Rugonoten Gedenktoekon
Fonds van hot Synodale Fonds go
schoiden worde, on dat maatrogeion
worden genomen, door do aanstolling
van een collectant of andorszins, om
do schuld op do gebouwon af to beta
len.
(c) Dat do Ringen worden gelast nauw
kourig acht to goven op hot lodental
waarop heffingen wordon betaald,
aangesien hot lodontal van sonunige
gomeenten op onverklaarbare wijze
vormindort.
Besclcrijvingspuntem 47, b, c, d, 49 en 50.
Do aanname van beschrijvngspunten 47
S on c (p. 7) wordt niet aanbovolon, ter
wiji ci nan hot oordoel der Synode wordt ge
laton.
Beschrijvingspunt No. 49. — Met hot be
sluit der Synode over punt 25 is voorzio
ning gemaakt in wat hierin gevraagd wordt.
Van boschrijvingspunt 50 wordt de aan
name aanbevolen.
In hoeverre do bekostiging der work
zaaiuhedon a an hot Korko-kantoor sal
worden
geaffccteerd
door
hot
besluit
re
eon
Veroenigd
Kerkblad
gevallen,
lii
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hoopt do Commissie in eon later rapport do
Synode to adviseeren.
BET SYNODALE OPVOEDINGS Fonus.
(Schema p. 47.)
(Rekening p. 59.)
Daar dit fonds overtrokken is ten bedrage
van £722 i7s. 3d., beveelt do Commissie aan
dat er ecu beroep op de gemeenten worde ge
daan oin eene speciale collecte, ten einde liet
tekort to dekken.
Daar de regeerings-toelage zoo ruins is voor
kandidaton die sick voor don hoogeren on
derwijzers graad wensclien te laton opleiden,
en hot wenschelijk is do arme jongolieden to
steunen die zich voor Till wenschen to be
kwamen, wordt door do Commissie aanbevo
len om de toelagen voor do hoogero gradon
to vorminderen en mccl’ toelagen to geven
aan do kandidaten voor Till certificaten.
RET N.~s.IAQuAnAND OPvoEnxNos FoNDs.
(Schema p. 47.)
Daar dit foncis ten eincle loopt valt or niets
over to rapporteeren.
BET DounAs EN DrAicoNessEN Russ F0ND5.
(Schema p. 47.)
Do Commissio verblijdt zich dat hot met
dit fonds zoo goed gestold is.
BET R0BBEN EILAND FONDS.
(Schema p. 47.)
Do Commissie heeft met blijdschap opge
inorkt dat het met dit fonds zoo bijzonder
gunstig is gestold.
DIVERSE F0NDsEN.
Bierover valt or niets te rapporteoron.
Over aanbevelingen (VI, p. 50) van doll
Zaakgelastigde, wenscht do Commissio als
volgt to rapportoeron : —
(a) Aannamo aanbevolen.
(5)
Do.
do.
(c)
Do.
do.
(d) Worde naar de Commissie van Revisie
vorwezen.
(e)
Do.
do.
do.
do.
U)
Do.
do.
do.
do.
Meenonde hiermede (voorloopig) aan de ons
opgedragen taak voldaan to hobben,
Met verschuldigde hoogacliting,
A. FAURE, Praoses.
H. W. GEYEir.
H. P. V. D. MERWE.
J. H. Kuros.
W. F. P. MARAI5.
D. H. CILLTER5.
J. P. Rss’rop.
M. S. DANEEL.
J. C. DU PLESsIS.
D. ROBERTSON.
J. I. Eus~rir~.
A. C. Kocu.
J. C. TRumrr, Scriba.

BIJLAGE 385.

TWEEDE RAPPORT
VAN DE COMMISSIE OVER DR FONDSEN.
PREDIKAISTEN PENSI0EN FONDS.

Do Comniissie over do foiidsen weuscht
over de punton in verband met do Kerk
voreeniging, naar haar vorwezen, als volgt
to rapporteeron :—
Dat het na zorgvuldige berokenmg geblo
ken is dat or goon bezwaar bestaat waarom
de gemoenton in den 0. V. Staat niot zul
len wordon toegelaton dccl te nemon onder
de voorgestelde voorwaardon (III 3 b).
D~ Commissie beveelt aan dat de sons van
£21,310 worde aangenomen, en do gemeenton
als volgt worden geklassificeord : —
I
Bethlehem
I
Winb org
I
Rouxville
I
Fauresmith
I
V~Tepener
I
Smithfield
I
Ficksburg
I
Bloemfontein
I
Ladybrand
I
Harrismith
I
Heilbron
I
Boshof
I
Brandfort
I
Kroonstad
I
Lindley
I
Philippolis
I
Vrede
I
Senekal
I
Frankfort
II
Zastron
II
Buitfontein
II
E lenburg
II
Parijs
II
Do Wetsdorp
II
Marquard
II
Thaba ‘Nchu
Jakobsdal
II
Vredefort
II
III
Hoopstad
III
Bethulie
III
Reitz
Ill
Ventersburg
III
Petrusburg
ILl
Bothaville
Luckhoff
III
Jagersf~ntein
III
III
Trompsburg
III
Fouriesburg
III
Dealesville
Ill
Koffyfontein
Kestell
III
Odendaalsrust
III
III
Villiers
Ill
Clocolan
Weltevreden
III
Op punt III 3 (a), p. 6, van het rapport
der Comnsissie van den Raad der Kerken,
wenscht uwe Consmissio te rapporteeren, dat
hot Predikanton Woduwen en Weezen Fonds
dor Trausvaalsche Kork do soin van plus
minus £2,120 bedraagt, waaruit drie wedu
won cone jaarhjksche toelago van £90 geza
menlijk trekken.
Do aanbevoling ann do Transvaalsche Kork
behoort, naar do meening der Commissie, to
zijfl:
(a) Oni hot restant van hans fonds in hot
Algemeene Woduwen Fonds to storten,
met do verstandhouding dat do toelage
der woduwen, die thans ondersteuning
genieton, blijvo zooals tot nog toe bet
geval is geweest, t.w., £30 des jaars,
tezarnen £90 voor de drie; on
(b) dat vordere deelname can hot foods
geschiede nuder de bepalingen der
Kork in do Kaapkolonie.
LAAT ONTVANGEN STUKKEN NAAR DE Cosisirs
SIR VERWEZEN.
1. Dc Commissie wenscht to adviseeren dat
aan hot verzoek dor gemeente Aliwal Noord,
om in do Ilde Klasse van hot Prod. Pen
sioen Fonds to wordon geplaatst, niet worde
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voldaan, doch dat zij toegelaten worde orn
in do iste Kiasse deol to nemen, zooals door
de vorige Synode besloten.
2. Op do vraag van den predikant van
Oudtshoorn, ni.
Indien eon deel eener
gomeonto, die twee of meer aandeelen heeft
in liet Prod. Pensioen Fonds tot eone afzon
dorlijke gemeento gevorrnd wordt, hoeft de
moeder-gemeente desverkiezende het recht
oin eon der aandeelen aan de niouwe ge
meente over te maken, indien een der leer
aren dor moedor-gemeento tot leeraar beroe
pen wordtP” wordo bevestigend goantwoord.
3. Hot verzoek der gerneente Moltcno orn
van de TIde tot de Jude Kiasse ondor hot
Pred. Pensioen Fonds to worden verlaagd,
worde niet toegestaan.
RET KERKE-RANTO0R.

Uwe Commissie wenscht hare waardeoring
nit to sproken van do bekwame wijzo waar
op zaken aan hot Korke-kantoor bohartigd
zijn, en vereenigt zich, van harte, met wat
door den Zaakgelastigde, onder hot hoofd,
Kerke-kantoor VII” (schema p. 50) wordt
gozegd, van do bekivarne en onontbeerlijko
clienston van den hoer J. H. Conradie, Socre
tans en Boekhouder.
Zij wenseht verdor or op to wijzon, dat er
thans £1,150 ‘s jaars b~taald wordt tor be
zoldiging van do ambtonaron aan hot Kerke
kantoor, t.w., £600 voor don Zaakgolastigclo,
£500 voor zijn socrotaris, on £50 voor eOn
kierk.
In do opinie van uwo Commissie is dit bedrag hoog, on is bosnooiIng noodzakelijk, to
moor, als men bodonkt dat do administratio
van do fondson goschiodt door do Z. A. Asso
ciatie togon cone verdere jaanlijkscho nitgave van plus minus £230.
Goschiodt do uitgavo van do Kèrkbocle
niot langor uit bet Kerko-kantoor, ton go
volgo van hot besluit re bet Veroonigd Kerk
blad govallen, dan doolt uwo Commissie bet
govoolen van don Zaakgolastigdo in de ver
gadoring nitgesproken, ni., dat eon groot
dod van zijne werkzaamliodon weggenornon
wordt, en kan do vraag ontstaan of do tijd
niot gokornon is om Art. 269 zoo to verande
ron, dat do Zaakgelastigdo niot langor nood
wendig eon leoraar moot zijn.
Met het oog op bosnoeiIng, heeft uwo Corn
missie eon onderhoud met den Zaakgelas
tigde gehad, on als uitslag en van ceo
schniftolij k antwoord van hem ontvangen,
dat als Aanhangsel (1) hieraan wordt go
hocht, met aauboveling dat hot gelezen
worde ten oindo do vergadening to leicien,
cm to bosluiten ~vat dient gedaan to wonden.

Dz

BATEN DER KERK.

De Commissie wenscht or op to wijzon, dat
hoewel do schulden der Kerk do som van
plus minus £101,000 boloopen, de baton, vol

gens billijko waandeoning, do schuldon met
een som van £~39,000 overtroffen. Tot sta
ving hiervan laat de Commissie bier eon
Staat van Baten en Laston volgen. (Aan
hangsel 2.)
Vertrouwonde hiormede can ons opgodragon
taak to hebbon vol~aan,
Noernon wij 005,
Do Loden clor Commissie,
A. FAURE, Praosos.
0. A. MARDER.

I-I. W. Gayza.
H. P. v. n. ]~IERwE.
J. H. KlInE.
W. F. P. MARAIS.
P. H. CILLIERS.
M. S. DANEEL.

J. D. RETIEF.
J. C. ~u Px.zssis.
P.

RoBERTSON.

J. I. Emrsm~zs~.
A. C. Kocir.

J. C. TRuTme, Scniba.
(AANHANGsEL 2.)
BATEN EN LASTEN PER N. 0. KEBi~
IN ZUID-AFRIKA.
BATEN.

[ast .EigeflClOm:
Do Hugenoten Gebouwen
£30,000
Arbeids Kolonie oigondorn
54,570
Drostdij, Woi.coster
5,000
Doofst. en Bl. Instituut eigendorn
12,000
Ret Normaal School eigendorn
12,000
Do Doncas en Diakones Huizon...
8,000
Hot Theol. Sominarie oigondorn...
17,000
Eigendorn in ‘t Buiteni. Zending
void
10,000
Eigondorn in Nyasaland
2,600
Peel Stofberg Gedenkschool
1,000
Fondsen:
Belegde golden
167,000
Dorcas Hujs Fonds
5,900
Losgoed, ens., Arboids Kolonie
5,50
Z. A. B. Von. Fondson
7,000
Losgoed en ~vinkels, Nyasalamid...
3,000
£340,570
LASTEN.

Schuld Hugonoten Gobouw
£34,803
Arbeids Kolonio schulden...
Drostdij, Woi~cestei~
Norrnaal School
Dorcas Huis
1,500
Theologische Seminanie
1,800
Andoro Schulden, Diverse Fondson
4,000
Voordeelig Balans
239,467
£340,570
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RAPPORT
van de Commissie over Onderwijs.
Uwe Comnnssie nails cle volgende versiagon
in behandeling, t.w.
.1. los de $ynodale Zondagsschooi (Joininis—
sic
B. Pan de Synoclale Opvocdings Coinmiss~e.
C!. Fan itet Bestuur dee Doofstoinmcn en
J3linden Inriclctin~j.
D. Pa a dc Synoclale Comm issic roar h et B~;—
bel—kennis Ensancn.
E i~
de Coinmissic door dc Si1node be
iocmd am den preclikant von JJula—
wayo bch uipzaam te zijm in het op—
richten van aesc 1.Costscisooi en I’ndus
tricflc Iar~ehtsng te Bulawuyo.
Oak kwamen oncler haar aarsdacht besehri~—
vingspunten Nos. 37, 38, 39, 40 en 41.
Na clegelijko overweging van dc voorfloeln—
de versiagen en beschrijvingspuntesi heeft
uwe Commissie do eer hot volgende nan do
H.E. Vergadering te rapporteeren:
VAN DE SYNooAaE Zonwsas
SCHOOL Conarissnc.

(Schema pag. 32.)
1. ‘Vat dc roo~ters betreft meant uwe Corn
missie, dat liet wenschelijk is oni ze aan dc
genieenten bekenci te maken door afkoucli—
ging van clan kansel als anderszins, en de
gemeenten nan te moedigcn ze te gebruiken
in buiten-Zondagsscholan en in het huisge
sin. (Schema pag. 32, sect. 3.)
2. Uwe Commissie woof cia! er moeilijk—
heden gepaarcl sullen gaan niet dc uitgave
van cen reeks van lessen voor kleine kinde
ron, clods vcrtroiiwt dat de Zonciagsschoal
Commissie~ eon wijze sal vinclen am er ann
uitvoering to geven en a]zoo in een chop
gevoeldo hehoefte Ce voorsien. (Schema pag.
32, sect. 4.)
3. Ret iiitgeven van cen pamfletjo over
hat leven van éCn of nuder scudding is
zeker een uitstekend micidel om helaugstel
hug in do sending bij do jeugcl to weklcen
en itwe Commissie hoopt chat hat mogehijk sal
s~jn orn hiermee geregelcl voort to gaan.
(Schema pag. 32, sect. 5.)
4. Benevens do voorbereiclende lclassen ver
chienen dc Conforonties voor Zonclagsschool
Oncherwijzors alle aanmoodiging tar humor
voorlichting, opweklcing en hemoediging.
(Schema pag. 32, sect. 6.)
5. Uwe Commissie verhlijdt zich over dc
onclorneming van do Zonclagsschool Commis
sic am
een hanciboek voor Zondagsschooi
onderwijzers in do Hallandsche taal uit to
geven, te meer daar flit geschieden sal son
der hozwaar voar hot Synodalo Fancis. (Sche
ma pag. 32, sect. 7.)
6. Met do Zondagssciiool Commissie gevoelt
imn~e (‘ommissie de wenschelijkheicl van
iernand af to zonderen ‘soar de heerlijke zaak

der Zandagsschaol, dacli lioeft thans geen
vrijmnaedigheicl am do aanstelling van znlken
persoan do HE. Vergadering nan to beve
len. Zij macnt, echter, dat close zaalc door
tie P ingen naar vermagen behoart behartigd
Os warden. (Schema pag. 33, sect. 8.)
7. Voor ecu Centraal Depot, tee versprei
cling van hoeken, landkanrten, ens., zou
vooreerst hat Icantoor van do Z. A. Bijbel—
vereeniging knnnen dienen ; reeds wardt door
close Vereeniging in die richting jets ge
claa~i. (Schema pag. 33, sect. 8.)
8. Uwe Commissie meant. dat hot sear won
schelijic son zijn als de Zondagsschool Com
missie joarlyks, door publicatie in do Kerk—
bode, cia vermeerchering in hot getal cler Zan—
ciagssehoal—kincIeren hon doen blijkon nit do
opgaven in Varm A.
9. TJwe Canimissie geeft aan de hand, dat
or ti,jdens elite Synocie e:n opgaaf van in—
lcomsten en uitgaven geschiecie door do Zon—
dagsschool Commissie.
10. liwe Comnmissie beveelt verder aan dat
in den Herclerli~ken Brief, kerkeraadsledon
opgewekt en aangerneedigd warden tot moer
dare holangstolling in en cloolname aan Zon—
dagsschoal werk.
B.—VlcimsaAci VAN Dli SYN0D.sLE OrvoEnINes
Coiraris SIE.
(Schema pag. 34).
1. Dc Synodalo Opvoedings Commissie vor
diont den dank van do HE. Vergadering
voor hare bernaoiingen in sake do amendee
ring van do School Radon Akto.
Veal heeft zij wol niot kunnen uitvaoren,
doch telkenmalo ~vercl overwoging van he!
aangezochte belaafd door do Regeoring.
(Schema pag. 34, sect. 2.)
2. Uwe Cammissio betreurt den zwalclcen
staat van het Synodale Opvaedings Fands,
on vindt hot soar onraadzaam am in zulke
gevallon, waar er goon magolijkheid bestaat
voar eon groote vermoerdering van inkarn
sten, die relcening bij zoavool to avertrekken
en telcort op teicort to stapelon.
Dc aanboveling van doze Cammissie am
do Ragoering to naderon in zako do opioi
ding van ancierwijzors is cle voile aandacht
van de H.E. Vergadering waardig. (Sche
ma nag. 34, sect. 4.)
3. Uwe Cammissio kourt hot plan gaed am
in Namaqualand op billijko vaorwaarden van
do Rogeoring granden aan to kaopen voor
schiaaldooleindon, en bovoolt aan dat do Sy
nodalo Opvoodings Conimissie apdracht go
goven wai~Ie am Narnies Noord op saortge
lijke voarwaardon en termon ais Namies
Zuid to koapan. (Schema pag. 35, sect. 6.)
4. TJwo Commissie is van aordeel, dat in
iii tgcstrekte strekon ais Namaqnaland do
sank van onderwijs seer gediond sal war-
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don als do Synodo meer herders on ieeraars
in zulke deelen zou kunnen ondersteunen nit
hot Huiphehoevonde Gemeenten Fonds.
C!._VERSLAU VAN RET BESTUUR DER Door
STOMMEN EN BRINDEN INRICUTING.

1. lJwe Commissie verheugt sick met in
Ilige dankbaarheid nan den Drie—oenigen
God over den arbeid ann Doofstommen en
Blinden, vooral ~vat betroft de nitbrei
ding en degelijklieid van dat work, en to
ine?r daar velen dier ongelukkigen nu in
staat gesteld zijn geworden om in hunne
eig~no behoeften to voorzien.
(Jwo Commissie gevoolt dat wij den Heere
niet genoeg danken voor inrichtingeu als
doze en voor mannon, die Hij ons geeft em
01) zulke en andere wijzen Hem en ons te
dienen.
2. Uwo Commissie geeft aan do hand, dat
cut versiag van hot Bestuur dci’ Doofstoni—
men en Blinden Inrichting herdrukt en in
al do gemeonten verspreid zal worden, vooral
ock in den Oranje Vrijstaat en in de Trans—
vani.

D.—VERSLAG VAN DE SYN0DALE CoarelIssIs
VOOR RET BIJUEL-KENNIs ExAITEN.
(Niet gedrukt.)

1. Uwe Commissie meent dat hot nuttig
zou zijn als do Synodale Commissie voor het
Bijbel-kennis Examen tijdens dc zitting van
elke Synode eon statistieke en financioelo op
gave do HE. Vergadering son kunnen veer
loggen.
2. Met do Commissie voor hot Bijbel-kon.
nis Examen botreurt uwe Commissio hot ten
zoerste dat 01’ ZOO weiiigo gemeenten in doze
Kolonie gebruik makon van het Bijbel—kon—
nis Examen.
E.—VERSLAG VAN DE ColiMIssIs DOOR DE
NODE BENOERD OR DEN PREDIKANT VAN
BuLAwAvo EERULPZAAM TE ZIJN IN RET
OPRICRTEN VAN EEN KOSTSCROOI, EN IN
DUSTRISELE INRICTINQ TE BULAwAY0.
(Acta Synodi XXI, pag. 52.)

(Niet gedrukt.)
1. Hot deed uwo Commissie leod em nit
dit versiag to vernemen, dat Or tot hedon
zoo weinig voor Bulawayo ken worden go
daan.
2. Daar do predikant van Bulawayo eon
persoonlijk boroep op do Kork wenscht to
doen voor eon kostschool on eon industrioble

inrichting aldaar, bevole do
sack bij do gemeenten nan.

Synodo doze

BEscRRIJvXNG5PuNTEN.

(Schema pag. 6.)
37. Uwo Commissie hooft onder bestaando
omstandighedon goon vrijmoedighoid em hot
hiorin govraagdo do HE. Vergadoring aan
to bovelen.
38 en 40. Na do uitvoerigo besproking van
dezo sank in do vorige Synodo govoolt uwe
Co~nmissie goon vrijmoedighoid oni naar de
cone of anclero zijde do Synode in dozen to
aclviso~ren.
39. Uwe Commissio beveolt nan dat do hior
gonoomde Artt. verwezon wordon naar do
Permanence Commissie van Revisie tor roy
coring van sommige en ter wijziging van
ancloro naar do veranderde omstandigheden.
41. Door or reeds zoodanigo booken be
staan kan uwo Commissio die aannamo van
cut beschrijvingspunt niet aanbovelen.
ALGEMEEN.

1. Ret versing van do Centralo Commissie
voor Hulphohoovonde Jongehngon onder hot
hoofd Onderwijs (schema pag. 6) werd ver—
wozon naar do Cornrnissio benoernd veer hot
Theologiseh Sominarium.
2. Met hot oog op do versiagon van de
Synodaie Commissio veer hot Bijbel-kennis
.Examell en do Commissio veer Advios en
Huip aan den predi cant van Bulawayo, die
niet gedrukt noch in do Kerkboclc vorsche
non zijn, wil uwe Commissie bescheidonlijk
can do hand gevon, dat elk ‘~orslag toch ten
minsto in do Kerkbodo vóór do zitting der
Synodo sal gepublicoerd wordon.
Hiormede meent uwe Commissio voldaan
to hobben aan dc taal: hoar door c~e H.F.
Vorgadering opgedragen.
Op uwe verdero beraadslagingen ‘s Heoren
rijkston zogen afbiddonde,
Hebben wij do eor to zijn,
JJivo Dienstw. Dienaars en Breeders in
Christus,
W. A. JOUDERT,
Voorzitter.
A. J. PEPLER.
B. J. HA~dRROFF.
JOHN MURRAY.

J. Runoars HUGO.
DAN. G. MALAN.
J. C. LINDENDERO.
C. Vnjem~s.
B. Runoarn HATTINGE,
Scribe.
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RAPPORT
van de Gommissie over de Theologische Kweekschool.
Uwe Commissie heeft voor zich gehad de
volgende stukken —
A. Verslag van ‘t College Curatoren van het
Theologisch Seminarium te Stellenbosch,
B. Rapport van de ComnLissie voor ‘t E~a
men van Kandidaten tot den Heiligen
Dienst, 1909.
C. Rapport van Commissie voor ‘t Admissie
Enamen tot het 2’heol. Seminarie, 1909,
D. Rapport van de Cornmissie voor Hulpbe
hoevende Jongelingen,
B. Beschrijvingspunten 42—46 en 65 en 67,
F. Ook twee brieven van den lLeer F. J. de
Koch uit Wellington,
Naar aanleiding waarvan zij als volgt
wenscht to rapporteeron : —
1. Zij spreekt haar leedwezen nit over hot
afstorven van den WolEorw. hear J. H.
1{ofmeyr, in leven predikant van Somerset
Oöst, die onze Kerk voor ruim 50 jaron
met zoo veel getrouwheid en bekwaamheid
hooft godiend.
Sedert doze bovengenoemde rapporten in
druk verschenen zijn, is er iets gebourd dat
over onze gansehe Kerk en gehe~l Zuici
Afrika een rouwfloers heeft gotrekken—wij
bedoelen hot heengaan van den alombeken
den en alombemindon Professor Nicelaas
Jacobus Hofrneyr. Wat luj was veor de N.
G. Kerk in Zuid-Afrika, veer de jougd van
ons land, en voor het Theolegiseho Semina
rio in het bijzonder, kan niemand ber~ke
nen en zal cle eouwigheid slechts openbaren.
Wij ~erblijden ons dat ‘t Kies College zoo
een bekwamen opvolger gevonden heeft in den
persoon van den WelEerw. heer A. Moor
rees.
2. Veer gezondheid en lichaamskrachten
can do Professoren verleend in hot verleden
jaar danken wij den Heere, en wij vorblij
d-n ons over hot feit dat zij gedurende den
vacantie-tijd zoovolo gemeenten onzer Kerk
bezoeht hebben.
3. Hot is een gezond teeken dat hot aan
tal Thoologische Studenton aangegroeid is
tot 58, en wij keuren hot zeor goed dat
zoo volon als kunnen naar Europa en Âme
rika gaan em hunne studiën voort to zot
ten.
4. Met den staat der fondsen veer do
Theol. Kweekschool staat hot zoor good en
‘t fends groeit neg steeds nan, niottogon
stanndo do vermeorderde uitgavo met do
aanstolling van eon IVdon Professor, en daar
hot zoo gezond met dit fends staat, bevolon
wij can dat do collecte veer den ITIden Pro
fessor afgeschaft wordo.
5. Met dankbaarheid makon wij melding van
do legaten door verscheidono personen aan
‘t Theol. Sominarie geschenkon, on in ‘t
bijzonder van ‘t legaat van £15,000 van wij

ldn den hoer T. J. Louw. Doze voorbeol
den vinden navolging in ens land.
6. Veer hot vijftig-jarig bestaan van onzo
Alma Mater, on voor do heerlijke vruchten
van haar afgeworpen, tw., dat ongeveer 300
prodikanton nit haar gokomen zijn, danken
wij don Allerhoogste.
7. Wij spreken eok onze waardeering nit
over:
(a) Hot Rapport van do Commissie veer
hot Examen van Kandidaten tot den
Heiligen Dienst.
(5) Alsook over hot Rapport van de Corn
missie veer hot Exarnon tot de Theol.
Kwoekschool.
8. Hot nieuwo schema van werkzaamheid
van do Commissie van Examinatoren tot
Admissie aan do Theol. Kwoekschool is ver
schenon. Klaarblijkelijk hooft hot optrok
ken van dit niouwe schema voel moeite goleast en daar or velo verb steringon in nan
gebracht zijn, meenen wij dat doze Commis
sie don dank dor ~ynode ~vel mag wog dra
g ~n.
9. In verband met boschrijvingspunten 42
en 43, bevelen wij aan dat bij hot beroopen
van eon Heogleeraar, do Profosseron aan do
Theel. Kweokscheol oak hot recht van stem
ming zullen liebbon, on ook dat nit do Sy
node zeven loden zullen gokozen worden als
toevoeging nan hot Kios-College, met veor
bijgaan van degenen die reeds stomgorochtigd
zijn.
10. Naar nanloiding van beschrijvingsp ant
44 bevelen wij nan dot do Commissie over hot
Fends veer Hulpbehoevondo Jongelingon do
holft van hot voorgoschoteno binnen 5 jaren,
na volbrachte studiën, behoort terug to
oischen zendor rente.
11. Daar boschrijvingspunt No. 45, nam.
“Dat voor ‘4 Adinissie Examon do Psycho
logio (ziolkuiide) opgonomen worde,” in hot
niouwe schema van werkzaainhoid opgeslo
ten is, vorvalt dit boschrijvingspunt flu.
Wij hevelen beschrijvingspunt No. 46 aan.
Art. 154 ~vorde zoo gowijzigd dat do laat
ste velzin lezen zal: Op hot oinde van hot
derde jaar kunnen zij zich bij do Professo
ron aandienon tot hot afleggen van eon
oxamen in die vakken der Godgeleordhoid,
in welko zij onderwijs hobbon entvangen, om
als kandidaten in do Gedgeloerdheid to wor
den erkend.
Daar beschrijvingspunt No. 65 wil heb
hon dat de euderdem van teelating tot don
Heiligen Dienst vorhoogd zal worden met
drie jaar, bevolon wij can dat do wet onvor
anderd blijvo.
Wij bevolen boschrijvingspunt No. 67 ook
aan van do Centralo Commissie veor Huip
hehoovende Jongelingon, t.w.
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In elke gemeente zal er jaarlijks voor dit
doel worden gecollecteerd en zullen de go
collecteerde gelden bij den Zaakgelastigde
worcien verautwoord. Er zal een Contralo
Commissie zijn, door do Synodo benoernd, hij
wie het beheer van dit fonds berusten sal.
Zij zal alleen aan jongelingen, die bet Ad
missie Examen hebben afgelegcl en werkelijk
behoeftig zijn, en met inaclitneming van
aanbevelingen door de Commissie voor Huip
behoevende Jongelingen in de verschillencle
Ringen gedaan, huip mogen vorleenen, en
het recht hebbon het voorgeschoten gold, of
eenig gedeolte ervan, to oischon zonder Ten

latie Examen en bet eorste doel van hot
Admissie Examen in hetzolfde jaar te doen,
beveelt de Commissie aan dat hot hem niet
toegestaan sal worden.
J.
C.
G.
P.
C.
H.
B.

W. Louw.
D. BAi’r.
J. Hucio.
J. DE
C0ETEEE.
J. L nu TOIT.
PIENA.ui.
J0UAN G. DR BRuYN.
E. Do~niisss.

te.

Daar de hoer F. J. de Kock verzoekt dat
het hem toegestaan sal worden ‘t Matricu

BIJLAGE 41.

RAPPORT
van de Commissie over de Zending.
A.an de iI.E. Symode.
Uwo Comniissio heeft de eor hot volgonde
to rapporteoron : —
1 .—OPLEIDING SCHOOL, WELLINGTON.
(Schema p. 20.)
Met dankbaarheid verwijzen wij naar do
mededeeling vervat in dit rapport, dat er,
sodert do laatst gohouden Synode, niet mm
der dan 43 jongelingen, na volbrachte stu
cliën, do inrichting hebben verlaten.
Wat aangaat den ongunstigen toestand
van bet geldelijke versiag zou uwe Commis
510 or op willen wijsen dat, indien do 50
gemeonten, die in het afgeloopen jaar voor
dit fonds niot hebben bijgodragen, hunno ccl
lecten gestort hadden, or, naar evenredig
heid gerekend, ruim £150 p.a. zou zijn ingo
komen, dus in drie jaren bijna gonoegzaam
om hot tekort van £452 16s. 2d. to dekken.
Do Commissie wensclit aan de hand to govon dat op do Rings-vorgaderingen met
grooto nauwkeurigheid or op gelet zal wor
den dat achterstallig? collecten, sondor ver
zuim mooten wordon aangezuivord.
Bovendien bestaat er do hoop, dat in de
toekomst ruimero ondersteuniug sal worden
gonoten ut hot Barn Fonds.
Verdor onderstount uwe Commissie seer
hartelijk den wenk gogoven door do Cura
toren van do Opleidingschool, dat, narnolijk,
do Synoden van do suster-korken vorzocht
worden met hare bijdragon doze inrichting
to onclorstounon.
Met vrougcle heoft de Commissie opgo
morkt dat do inricliting Friedenheim, die
onder don V.Z.B. staat, in do afgeloopon
clrio jaren, vijft.ien dames naar verschillendc
workkringen hooft kunnon uitzouden, terwiji
thans zostien jongedochtors zich aldaar voor
boreidon voor hot work in den wijngaard des
Heeron,

2.—ExA~LEN

voon ZENDELINGEN EN
OEFENAARs.

(Schema p. 21.)
Uwe Conunissie ondorstount do aaubove
lingon in dit rapport onder 2 (a) (b) en (o)
inot weglating van Art. 255, lit. b., par. 2,
die ovortollig is nti Art. 251 goroyoord is.
Do Commissie bovoelt aan 2 (c)
drio
of meor’’ in plaats van drio ‘‘ of ‘‘ vier.’’
3.—TOELATINGs EXASIEN TOT DE OrLEIDING
scnooa voox ZENDELINGEN.
(Schema p. 22.)

De aannamo van beschrijvingspunt 03, dat
hieronder valt, wordt door uwo Commissio
niot aanbevolen.
4.—.-DR0sTDIJ INRIcHTING TE WORCESTER.

(Schema p. 22.)
Wat doze inrichting betreft is uwo Corn
missie, evenals die over do fondsen, van go
voelon dat met don Ring van Tulbagh on
clorhandold sal worden omtrent do overnamo
or van, met hot oog op hot stichton van oono
Rings Industrieolo Inrichting, en in hot go
val die Ring deso vorantwoordelijkheid niot
op sich wil nemon, do Commissio van de
Drostdij hot oigondom, op do mo~st voor
deeligo wijso, van do hand sotten sal.
5.—VER5LAG ALGEMEENE ZENDING CotisfissIE.
(Schema p. 23.)
A.—BINNENLAND5GRE ZENDING.

1. Met gonoegon noemt uwe Corninissio
konnis dat sodort do laatste Syuodale Ver
gadoring or op ocht verschillende plaatsen in
hot binnenland uieuwo werkzaainhedon sijn
begounon.
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2. De aannarno van beschrijvingspunt 32
wordt door uwo Commissie aanbovolen.
4. In vorband met do uitspraak van do N.
G-. Zendingkerk, in zake J. A. van Niekerk,
zou uwo Cornmis~ie do vraag willen stellon
of Art 384 (1) ook geldig is ten opzichte
van do N. G. Zendingkerk, dan of alle zen
delingen, hetzij ondor do Zendingkerk liet—
zij nog ondor do Binneni. Zend. Corn. staan—
do, moeten beschouwd worden als vallendo
ondor Art. 384 (3) wat betreft do kerkolijke
tucht.
5. Aanbeveling (a) wordt liartolijk door
uwo Commissie oudorsteund.
Botroffende
(b) goeft de Commissie can de hand dat do
Algom. Zend. Socretaris, gedurendo de vol
gendo zes rnaanden, moor bijzondor zijn aan
dacht can dit work zal wijden door recht
strocks en door bomiddeling van do Rings
Zend. Cornmissiën pogingon aan te wendon
do fondsen van de Binnonlandscho Zonding
to storkon.
B.—BUITENLsND5CHE ZENnINcs.
(Bozuidon do Zambesi.)
1. Stof berg Gedcnkschool.. — Met groote
cIankbaarboid jogens den Hoer nani uwe
Cornrnissio kennis van hot succos waarniede
do poging, em eon Stofborg Gedonkschool
op to richten, bokroond is gewordon. Hoe
wel nog inaar een jaar geloden goopend,
telt die school nu reods 34 leerlingen.
Vorblijdond is bet dat er £3,926 voor die
inrichting word gecollectoerd. TJwo Corn
rnissio hooft i’edon to vortrouwon dat hot nog
ontbrekondo bodrag van £400, op den keep
scliat, zondor rnoeito zal worden govonden.
2. Souls Poort.—Mot diopon dank jegens
don Hoer verne~rnt uwo Cornrnissio dat Ds.
Henri (4onin nog met voorbooldeloozo go
trouwhoid, na eon 47-jarigon arboid, zijn
work voortzot.
4. illochudi. — Wat aangaat hot work 01)
doze plaats zou do Commissie nan do hand
govon, met bet oog op hare belangrijkhoid,
dat eon bozook nu en dan door eon dor loden
van do Algorn. Zond. Corn. aan Mochudi
worde gobracht, daar die statio niet zoo on
beroikbaar is als onzo andoro buitenlandsche
statios, en daar zoodanig bezook eon zeer
goode uitworking zal hebbon.
Uwe Commissie wenscht do aandacht to be
palon bij par. 2, onder dit lioofd, waarin
gemeld wordt wat gedaan wordt in clit
arbeidsveld ten opzicbto van z~lfonderlioud.
Hot voorlezon van dezo paragraaf nan do
H.E. Vergadering wordt aanbevolen.
6. Zoutpansberg.—Hot is van belang ken
nis to nomon van hot feit dat onderwijs in
de Transvaalsche zondingveldon, zoowel als
in Bechuanaland, onclersteuning geniet van
rogeoringswege.
7. Mashonalasld.—Met vreugde heeft uwo
Commissie kennis genomen van den vooruit
gang van dit work, on den kennelijkon zogen
die daarop gerust beeft.
Do uitslag beef t getoond dat do Aig. Zend.
Commissie eon stap in do rechte richting deed
teen zij (10 cirie staties van hot Berlijnsche
Zend. C-enootscbap overnarn.
9. Transporten van Zending Eigendoinmen.
—Hot vordient zeker do aandacht van do

HE. Synodo, diat manuen als wijion Eerw.
S. Hofrneyr en Ds. Gonin gosehenken van
gronden ann rio Zend. Commissie hebben ge
daan, on uwo Cornmissio bevoelt ann dat do
HE. Synode hiorvoor hare erkontelijkhoid
uitspreke.
C.—BuITIiNLAND5CHE ZENDING.
(i3enoorden rio Zambesi.)
(Schema p. 27.)
Dc NvAsr ZENDING.
2, 3, 1. Vorblijdond en tot dankbaarheid
stommend is hot rapport over do Nyasa Zen
ding.
In (lit verband wenscht uwo Corn—
missie to verWijzofl naar hot volgoncle : Hot
getal bezoldigde inboorling helpers staat op
865, dat van gedoopte Christenen 1,800.
leerlingen die voorbereid worden om als
Evangelisten on ondorwijzers to arbeidon 74
hot bezit van eon eigon drukpors (bet go
schonk van eon lid nor gernoento Stollen—
bosch) ; eon Bijbel Almanak ton gobruike van
Christesien, en can blad in do tad cloi’ in—
boorlingeu,
Do Boodsclmappor,” dat orn de
twee maandon verschijnt, en waarvan do in—
teokeningsprijs is 6d. per jaar.
Vorbhjdlendl is die vooruitgang gernaakt
met do vertaling van don Bijbol; zeor merle—
waarciig do spoedigo uitverkoop van de eer
ste oplage van hot Niouwe Testament. Eel)
tweedo oclitie van 10,000 moest p’orden go
drukt.
flat ook in diit arbeidsvoldi stappen in die
nichting van zelfonderboud godaan zijn is do
aanclachb van doze H.E. Vergadering waard.
1. Weield Zending (Jon f erentic. — Verne—
imien hobbeude dat wij als Kerk vier depu—
aten naar doze Conferentie mogen zenden,
zoo bevoolt uwo Commissie nan dat twee or
van zullen zijn do Voorzitter on do Seereta
iSis van de Algern. Zond. Corn., en do be
noerning van do andere twee, indion go
wonscbt, gelaton worde in de handen van do
Algom. Zond. Commissie.
Uwe Comnmissie verstaat dat doze afge
vaardigdon, zondor bozwaar voor do Zen
dingkas, can hun opdracht zullen voldeen.
5. Zendin.g C’ongressen.—Hartelijk stemt
uwo C~mmissie in met hot volgondo
Met
groote dankbaarheid jogons don I-Jeer sunken
wij molding van don zegen die or rustte op
do reeks van Zonding Congressen die in onze
Kerk, in bolang van do zonding, werden go
bouden.’’
VuouwaN

ZENDING BOND.

(Schema p. 31.)
Uit bet rapport buijkt, dat do V.Z.B. nog
steeds eon belangrijk work doot.
Noemonswaardig besehouwt uwo Commis
sic hot feit dat hij, sodert do laatste Synodo,
rio fondsen van do Buitenlandsche en Nyasa
Zending met £4,822 verstorkt heaft, torwiji
zijno inkomsten veer allo werkzaamhedon
door dat lichaam ondernomen, is geweest, ill
hot laatste jaar, do scm van £6,000 te boven
gaando.
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Met b1ijdscha~ hooft uwo Commissie ken
nis genomen dat hot blad voor kinderen uit
gegeven,
Lichtstralen,” 4,500 inteekenaren
telt.
Beschrijvingspunt 31, dat betrekking heeft
op de samenstelling van het bestuur van
den V.Z.B., wordt door uwe Commissie on
dersteund.
BE5cHRIJvING5PuNTEN.
Aannamo van beschrijvingspunt 33 wordt
door owe Commissie ondersteund.
Aanname van beschrijvingspunt 34 evenzoo, met invoeging van do woorden
betrok
keno of “ voor hot woord
naaste,’’ in par.
II, tiendo Afdeeling der Wet, p. 138.
Boschrijvingspuut 35 wordt evenzoo door
owe Commissio tor aanname aanbevolen, ter
wiji zij betrourt do inzending van beschrij
vingspunt 36 en bet niet ondersteunt.
ZENrnNG ONDER ISRAeL.
(Schema p. 32.)
Uwe Commissie heeft in hanclen gehad
con schrijven van Ds. C. F. Mijnliardt,
Scriba van de Commissie dor Zending onder
Israel in do Transvaal, waarin do dank van
do kerk aldaar ons wordt toogebracht voor
ondersteuning gegevon en do wensch nit
gesprokon wordt dat die ondersteuning
voortduren zal.
Uwo Commissie beveelt aan dit schrijvon
in handen to stollon van do to worden aan
gestelde Commissie voor do Zending ondei’
[sraël.
Do aanbevelingen van bovengonoemde
Commissie, vervat in do laatste paragraaf

van haar rapport, worcien door ons onder—
steund.
STuKn~N 0NTvANGEN VAN DO Con~~iissxo VAN
Onnv.
1. SehrUven van Ds . .4nthew iI[urruy.—
Uwe Commissie beveolt aan, dat dit schrij
von aan do HE. Vorgadoring zal worden
voorgelozen, daar zij meont dat do zaak er
in genoemd, do ernstige aandacht dor H.E.
Synodo vordient, on, indion mogolijk, do uit
veering er van gelaten zal worden in do
handen van do Algom. Zonding Commissio.
2. Schiijven san Eerw. JVille,nsen._TJwe
Coinmissie is van oordeel dat voor hot togen
woorclige aan dit verzoek niot kan worden
voldaan.
3. Schr~jven B. J. v. d. Mcrwe.—Dit schrij
von kan uwo Commissio niet aanbevolen ter
ovorwoging van do HE. Synode.
4. Beschr~jvingspumt 29. — Hot schrijvon
hior genoomd vindt uwe Commissie beef t betrekking op cone zaak die reeds voorbij is,
weshalvo zij hot flirt noodig boschouwcl heeft
do zaak in behandeling to nemen.
Met hoogachting,
Uwe Dienstwillige Dienaren,
C. F. LEIP0LDT,
Praoses.
P. J. PIENAAR.
C. R~uis~.
W. na Vos nn WET.
H. P. VAN HEEnDEN.
F. X. RooarE.
A. F. Louw.
J. Murns.sv HOSMEYR,
Scriba.

BIJLAGE 42.

RAPPORT
van de Commissie voor Advies aan den Predikant van Bulawayo.

(Acta Synodi XXI, pag. 52.)
Do ondergeteekenden hebbon do eer bier
medo a•an do floogEerw. ~ynode hun rap
port over opvoedingsza~ken to Bulawayo voor
to leggen.
Pogingen werdon aangowend em toelagen
to vorkrijgon uit hot Beit legaat veer opvoo
ding in Rhodesia, doch tot hiertoo zijn die
niot met succes bokroond
Van do Rogeering wordt sodort onlangs
oerst hulp verleend aan do scholen alwaar
onze kinderen onderwijs ontvangon onk in
bet Hollandsch.
Do koston in vurband met eon Industrie~le
School zouden zoo hoog loopen, dat wij goon
vrijmoodigheid zagen do ~tiohting ervaR son

te bevolen zoolang do bijdragen van do Ge
meenten der Kerk voor Rhoclesisclio Subo
len niet meer toeroikend waren.
Indien do Synodo, als Bnlawayo eon boroep
doot op do Gomeenten onzer Kerk, han’,
goedkeuring aan zoodanig beroop zou willon
bechten, moenen wij dat eon begin kan wor
don gemaakt met do stidhting va~i é~n of
moor eenvoudige kostscholen, alwaar do kin
deren van oudors, die veraf wonen, gehuis
yost kunnen worden.
Met verschuldigdo hoogachting,
TJw H.Eerw. d.w. dienaren,
W. A. ALHErr.
B. P. J. MARCJIAND.
D. nu PLEsSIs STEvN,
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BIJLAGE 43..

VERSLAG
van de Commissie over het Bijbelkennis Examen te worden voorgelegd
aan de HoogEerw. Synode.
Uwe Commissie heeft do eer het volgencle
to rapporteeren : —
1. Bovengenoernd examen word geregeld,
elk jaar gehouden op den laatsten Zatordag
van do maand Augustus.
2. Volgens Art. 41 ouzor Kerk Wetten,
heeft do Commissio bepaald dat er drie
Reeksen van vragen zullen zijn —
a. Do Lagere Reeks, over do Zondag
school Lessen, met Bij~bol Teksten on
Gozang Vorzen, vaii 1 Januari tot 30
Junj.
b. Do Hoogoro Reeks over do Zondag
school Lessen met Bijbel Tekston en
Gezang Versen, en vorkiaringen in do
‘‘Kinclorv’riend,’’ van 1 .J at, nan tot
31 Augustus.
c. Do Hoogste Reeks, over do Hoofdpu’i
ton in do Geseluede~is on Leer onzer
Kerk.
3. Aan degenen die hot oxamen passeer..
den werden certificaten uitgereikt, en aau
ste vier
oog’~tgepasseFerden in ~lke reeks
werden prijzen toegekond.
4. Do Commissio wenscht met dankbaar
heid melding to maken van hot feib, dat velo
publieke seholen gobruik maken van dit middel ter bevordening van Bijbelkennis. Ook
is hot hear zeor aangenaam en boinoecligend

dat Gemeenten uit den Vrijstaat, do Trans
veal en Natal, candidaten inzendea voor dit
examen.
Uwe Commissie betreurt, hot oehtor dat
or zoo weinige Gemeenten in doze Kolonie
zijn die gebruik maken van dit middel, door
dc HoogEerwaarde Synode bedoeld em Bij
belkenuis en Kennis van rio Gesehiedenis en
do Leer ouzer Kerk to helpen bevorderon.
Gaarno ontvangt uwe Commissie wonken
van do HoogEerw. Synode em dit oxamon
in do todkomst meer to doen beantwoorden
aan hot dod waartoe hot ingesteld word.
i’Jet ~ersehulctigdo hooga~htdng, noeinho
wij ons, van do HoogEerw. Vorgadering,
Uwe dienstwillige Dienaren,
0. H.

R~neorr,
Voorzitter.

J. P. Kaciiee.
P. K. ALnnnTyN.
A. J. PEeLER.
J. H. Knecut.
G. hI. RTuDas~N.

J. 0. Rzyemn~,
See.
Kaapstad.
Oct., 1909.

BIJLAGE 44.

RAPPORT
van de Commissie over de Normaal School.
Uwe Coinmisie heeft do eon to rapportee
ten dat zij in overwoging heoft gehad : —
a. Rapport van dc Curatoren, en
b. Rapport van den Rector.
Naar luid van doze rapporton wenscht zij
do aandaeht der Synodo to bepalen bij hot
volgondo : —
1. Bloej der School.
Met vrijntoedighoid en dankbaarheid mag
worden vermeld. dat do status der school
in do laatsto dnie jaren zeer is verhoogd, on
bet aantal kwoekelingen stork aangegroeid.
Sedert do laatste zitting der Synedo heb
lien 94 eon T3 en 33 eon T2 certificaat ver
werven, on veer dit jeer hebben 36 zie’h
aangemeld voor hot hoogere certificaat.
Hot is editor to betreuren, dab hot al
atocil ijker ~i~dt. spoedig betrekking~n to

vinden voor al osize gecertificeordo oud-leer
ngen, en dat velen uit eene winstgevendo
betrokking staan gehouden to worden door
do bopaling dat zij eorst twoe jaron in do
Kaap Kolonje mooten onderwijs geveu.
Mogehjk zal doze inooilijkheid uit den wog
worden geruimd door nieuwe wotgeviug door
hot Parlement van do Veroonigde Koloniën.
‘t Is ook uit bovongenoenide rapporten go
bloken, dat do aanvraag naar T3 ondor
wijzers veel greeter is dan die naar onder
wijzers houdondo een T2 certificaat; en aan
gezien hot niet noodzdkelijk is aan eon of
ander College eon cursus to doorloopen em
bet Ti certificaat to vorwerven en do Nor
maal School in do bostaando ~ehoefte aan
T2 ondorwijzers genoegzaam voorziet, acht
uwo Commissie do vermeerdei’ing van Normeal Scholon veer hot togenwoordige ni~t
wenschelijk.
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~3. Srliothng ean College en Seholen.
Do overoenko~nst gotroflen met den Sup.
Gen. van Onderwijs kan niet dan worden
goedgekeurd, o.a., omdat zij geleid heeft
tot mimer staatstoelagon en oeu grootem
gotal van geIcertificeerclo onderwijzers (sic
schema pag. 36, punt 1).
Voorts verblijdt uwe Commissie zich or
,ver, dat zoovelen onser oud-kwoekelingoii
mi tot hot onderwijzend personeol nan tie
Nominal School behooren.

Dc ovei’eenkom.q gefiofi~n met bet
Z. A. College
verdiout insgelijks de goodkeuring van uwe
H.E. Vergadoring (schema pag. 36, punt 2).
Met hot dogelijk work nan de Normaal
School, en hot aanvullend onderricht op het
Z.A. College ziju, naar hot oordeel van uwo
Commissie, de beste sehikkingen gemaakt
voor do opleiding van onderwijzors naar den
oisch van omstandighedon en near de be
hoofto van ous yolk.
Do Commissie wenscht echtor aau do hand
te geven do staking van toolagen uit hot
Syn. Opvoedings Fonds aan studenton,
die £40 of moor p.a. van do Regeering ont
vangen.
4. Verzoek ran den Schoolraacl.
Uwo Commissio is van oordeel, dat doze
zaak moot worden gelaten in lianden vail
do Curatoron met volniacht om naar den
eisch van omstandighedon to handelen
(schema pag. 37, punt 3).

Curatoren dat nan Art. 127 wordt voldaan,
gelijk vroeger is gemscluod door den Ehrstoii
Predikant van Kaapstad, nan wion do
Svnode grooten dank versehuldigcl is voor
hetgeen hij hieriii gedurende zoovelo jarell
gjedaan heeft.
Uwe Coinmissie is van oordoel, dat doze
sank do emnstigp~ aandacht der Curatoron
verdient, en dat overeenkomstig Art. 127
door eon of andor daartoo benoemdon per_
50011 grondig godsdienst ondorwijs nan tie
stucienton moot worden gegoven.
7. Ret spilt uwe Conimissie to moeten
kennis lemon van do aankondiging dat do
Itectom wanrsdhijnlijk binnenkort sal aftre—
den.
Zij acht dat do tijd gekomen is oni aan
lioni eon bowijs to goven van do heooge waar
deoring van zijn work door do Synodo ais
vertegonwoordigendo do gansdhe Kork. Dat
nu mag wordon gorapportoerd, dat “do
status der school is vorhoogd, hot aantal
Ieorhngon steeds aangrooit,” on dat do Nor
maal School nan haar dool beantwoordt is
grootelijks to dankon nan den ijvor, don
trouw on do bekwaamhoid van den Rector,
die terecht mag wordon beschouwd als oone
gave Gods nan do Kork.
8. Eindolijk is uwo Commissio van gevoo
Ion, dat do Curatoron voor hunno vole on
getrouwo dionsten don dank uwer HR. Vor
gadering verdienen.
Do dienstwilhgo dionaron van do HE.
Vorgadering,
C.

()ndemwijs ii, bet Hollundsek.
Hot is uwo Commissie aangenaam to mo
gon rappoiteeron, dat nan do opdracht der
Synodo van 1903 wordt voldaan, en dat nu
van Staudaard III onderwijs in hot 1{ollandsch wordt gegeven.
6. Daarentegen moot nij hot betreuren,
tint bet niot blijkt nit bet rapport dor

.J.
A.
J.
J.
P.
M.
J.

MURRAY,

~Toorzittei.
C. STEYTLEIS.
M. McCnEcion.
C. Tvui~za.
A. VAN ~
VAN H. TULT~EKEN.
3. MARAI5.
H. VAN WYK,
Scriba.

BIJLAGE 45.

RAPPORT
van de Commissie van Orde.
Uwo Corrimissie beveelt ann, chat met do vol
gende iaat ingekomon stnk]con sal worden ge
handeld als volgt :—
i. Op een scbmijvon van don hoer II. L. van
der Westmm uijsen van Steildrift, Oudtshooru,
vragondo “dat Kerkeraden, die sulks voriangon,
‘t rocht zillion obbon aan Huipleeraren rccht
tot stemmen in Kerkemaads Vergaderingen toe te
kennen,” worde geantwoord dat dit stnk volgens
Art. 83 niot ontvankohijk is.
2. Eon schrijvon van Dr. A. Murray, namens
leden van bet Zending Dank Coagres, gehoudon
to Robertson, op 1 en 2 September, 1.1., do wen
schelijkheid te kennon gevendo, dat de Zending
Kruistocht door middel van Doputaties in al de
gemeenten oazer Kerk sal voortgezot worden, en

dat ééu van do loeraron van onze Kerk veer vior
of zes meanden ‘s jaars daartoe sal wordon afge
zonderd,” wordo naar do Commissie over de
Zonding vorwezon.
3. FIet verzoek van Ds. C. F. Mijnbardt, na
mona de Transvaalscbo Comnnssie vooi~ Zending
onder Israel, “dat onze Kerk dat werk op dozelf
do wijze ais tot hiertoo sal biijven bebartigon,
totdat do Vereoniging der Kerken eon voldongen
foit sal zijn,” worde verwezen naar de Conimis
sie over do Zending, om semen met ‘t Rapport
over do “Zending onder Israel” to wordon he
ban deld.
4. Dc Beschrijvingspunten van den Scriba van
do Zendehings-Examen Commissie ontvangen,
wordon door middol van ‘t Rapport van genoem

de Comrnissie, waarin zij voorkomen, voor do
aanclacht dezer Vergadering gebracht.
5. Do vraag van den Eersten Predikant van
Oudtshoorn “Indiec eec deel eener gerneente,
die twee of meer aandeelen in het Predd. Pen
~ioen Ponds heeft, tot eene afzonderlijke ge
meente gevormd wordt, heeft de moeder-ge
meente, desverkiezende, het reeht om één der
aandeelen aan de nienwe gemeente over te
maken, indian den der leeraren der moeder-ge
meente tot leeraar beroepen wordt,” worde naar
de Commissie over Fondsen verwezen.
6. Ret aanzoek van Ds. J. J. Krige van Indwe,
om Dispensatie van Art. 18, 17, ter herkiezing
van den Br Ouderling, Jan Venter, na vier-jari
gen dienst, worde door deze Synode overwogen
nadat al ‘t ander work voor de Vergadering zal
zijn afgehandeld.
7. Hot aanzoek van den Kerkeraad van AliwaI
Noord, om deel to hebben aan het Predd. Pen
sioen Fonds in de II kias, worde naar do Corn
nussie over Fondsen verwezen.
8. Het aanzoek van den Kerkeraad van Jon
bertville, vragende dat do naam der gorneente
zal veranderd worden in Joubertina, worde in be
handeling genomen, nadat de andere werkzaam
heden zullen ziju afgehandeld.
9. Ret verzoek van den heer B. J. v. d. Merwe,
Hoofdonderwijzer to Rondekop, Uniondale, “dat
Godvreezendo mannen tot Zendeling goordend
inogen worden, zonder ‘t Zendelings Examen af
to leggen “—worde naar do Commissie over de
Zending verwezen.
10. Op eec schrijven, onderteekend door L.
J. le Grange en anderen, van do gemeente Barrydale, in sake het inaken von drank, hot tee
konen op Licentie-petities, enz., ens., ontvangen,
worde aan den Predikant van Barrydale, volgens
verzoek der ondorteekenaars, aan ‘t eindo van
do workzaamheden dozer Vergadering golegen
heid gegevon inlichting to govon.
11. Hot verzoek van het “ Vrouwen Christe
Iijko Matigheids Genootschap,” dat do Predi

kanten en Ouderlingen der Synode gewezen
znllen worden op do raadzaainheid van onge
gisten wijn bij ‘t Avondmaal to hebben, worde
aan bet ejnde van do werkzaamheden dezer
Vergadering behandeld.
12. FIet aanzoek van den Kerkeraad der N.G.
Gemeente Bulawayo om Dispensatio van Art.
18, 17—ten einde do herkiezing van den Br.
Oud. P. T. Kritzinger na vier-jarigen dienst to
ivettigen, worde aan ‘t einde van do werkzaam
boden dozer Vergadering o eorwogen.
13. [-let aanzoek van den Kerkeraad dci N.G.
Geineente Bulawavo, oat Dispensatie vai Art.
18. 7—ten eincle den Eerw. A. J. Botha, Huip
prediker der Gemeente, die nog niet den onder
dom van 40 jaren heel t bereikt, tot Oudorling
te mogen kiezen, worde aan ‘t eindo van do
werkzaamheden dozer Vergadering in behande
ling genomon.
14. Hetaanzoek van den Eerw. G. J. \Villemsen
van Rondeboscb, die reeds den onderdorn van
76 jaren heeft bereikt, em toekenning van
pensioen, worde naar de Coinmissie over de
Zending verwezen.
15. Ret aanzoek van den Kerkeraad der N.G.
Gomeente Molteno, om dccl to hebben can
bet Predd. Pensioen Fonds onzer Kerk, en wel
in do III KIas, worde imar rio Commissie over
do Fondsen verwezen.
16. Eon scbrijven van den hoer J. 0-. Schwartz,
nit de gemeente Murray, beheizende zekere
grieven en bezwaren. Naar hot oordeel van uwe
Commissie moet do heer Schwartz zich re
spectievelijk naar den Ring en Kerkeraad
wenden.
D. S. B0THA,
J. P. v. HESRDEN,
1. F. A. CE VILLIERS.
Kaapstad,
28 October, 1909,
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HERDERLIJKE BRIEF
aan de Bekeerlingen uit het
Am do gemeentec oncler de Reideimen, die
do - Blijdo Boodschap aangenomen hebben
door het geloof in Jesus Christus!
Gonade zij u en vrede van God onzen
Vader en dcii Heere Jesus Christus!
Wij leeraren en Onderlingen, dienstknech
ten van Jesus Cliristus, zijn bier tezainen
vergaderd, ten getale van 260, oni te be
spreken do helangen van de Kerk van
Christus aihier, wanrovem- Hij ens geplaatst
Iteeft. Oak hebben wij one aandach-t gewijd
aan do prediking van ‘4 Evangelic onder de
genen, die cog in do duisternis des Heiden
doms zitten, tot Ivie wij onzo zendelingen nit
gezonden hebben als boodschappers Gods.
Wij danken onzen 0-ed veer u alien, dat
zeovelen van u bet Evangelie hebben aange
riomen en den Heere Jezus volgen.

Heidendom.

Wij verblijden ons to vernemen van civ
geloof in den eenen Zaligmaker, van uwo vol
harding to midden van vole verzoekingen en
bet heidendorn, dat u omringt, en van uwe
liefde en geheorzaai~heid tot uwe zendelin
gail.

-

Ook is het ens eon oorzaak van vreugde en
dankbaarheid tot God, dat er onder u dege
nen zijn die liunne roeping gevoelen em ge
tuigen van Cliristus te zijn en het Weord
Zijner zaligheid bekend te maken onder de
genoa rnndoni u, die cog in cle zoude en
onkunde van hot heidendom leven.
Weest verzekerd van ouze ware belangstei
ling in u, once kinderen in den Heere Jesus.
Wanneer wij vernemen van enze zendelingen,
dat gi,j opwast in de genade en kennis van
Jesus Christus, dcii ziju ouze harten ver
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beugd. Ons geclurig gebed tot God voor ii
is, dot gij meer Oil meer vervuld rnoogt worrn
ion met de keiinis vail Zi.inen wil, opdat gi~
noog~ wandeleu waardiglijk den Heere, Hem
behagende, on vrueht dragende in alle goede
werken. Hij die u daartoe roept is getrouw,
die het ook doen sal.
En nu, onze kiuderen, weest getrouw in bet
neloof, waartoe gij geroepen zijt! Zondort
it af van aBe overblijfsolen van bet heiden
darn, en wijdt uzelven, lioliaarn, ziel en geest
nan Hem, die u met den duren prijs van Zijii
dierhaar bloed gekocit heeft.
Floudt vast aan bet Woord van God en
weost getrcuw in bet lozen daarvau, apdat
owe zielen aizoo door dot Woord ais door
Herneisch Manna gevoed mogen worden.
Verwaarloost niet do prediking van bet Evan—
gelie door Gods dienstknechten, rnaar woont
die geregeld bij, zoowel ais de gezamenlijke
bidstondeu, wanneer gij ais km deren van é~u
Hemeisehen Vacler tot djen Vader nadert mu
van Hem don Heiligen Geest to vragen.

\~rC~5t
getrouw in bet eenzaam gebeci.
Lint er geen dog voorbijgaan, waarill gij fiat
owe knieen buigt voor chen Grooten God van
W ion aile zegeningen korneri. Et gedenkt
ook nail 0115 ill U1VO gebeden, dat God mis
alien en geheel onze Kerk bezoeken moge
met eene heerlijke inededeeliug des Heiligen
Goestes.
Veer do ondersteuning van het work des
Heeren onder u wordt seer veel geld ver
eisoht. Wij dragen die gewillig bij, sorns met
veel opoffering, om den wille van onzen Heel’
en Koning.
Moor wij vorwachten, dat cok
gij getrouw en geregelcl suit bijdragen van
ow geld tot ondersteuning en uitbreiciing vail
(lit work. O~k dit is Gode welbehageiijk.
Eincleiijk, bevelen wij ii Gode en hot Woord
Zijner genade. Weest eensgezimid, hebt elk
ancler ilartelbk lief, en do God (101’ liefde en
dos vredes sal met ii zijn.
Do genade van onzen Fleer Jesus Ohristus
zij met u alien
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VERSLAG
van de Cornmissie aangesteld inzake de Constitutie der Synode, te
worden aangeboden aan de Syrioda~e Vergadering, zitting houdende
op 14 October3 1909, en volgende dagen.
l)e oudergeteekeiiden, leden dec (einmissio
door do iaatst gehoudeno Synode aangesteld
(ski Acta, pag. 34), orn no overweging van eon
~O eon beschrijvingspunt voomgestelde vera ~i—
dermg in de coustitutie der Synode en ni
raadpiegmg desaamigaando met do verschil
lende Ringen, do tegenwoordige Synode met
advice on een beredeneerd p1011 over do soak
in haar geheelen omvaug to dienen, hebben
do eer hot voigende do H.EL Vergndering
voor to leggen —
1. In voldooning nan hare opdracht heefL
,le Cornrnissie do wonschelijkheid in overwe—
genornen em ‘t getal afgovaardigde ouderlin
gen in ovenrodigheid met dat dec leeraron to
vermeerderen; dccli zij is van oordeei, dot
zulke wijziging niet ann to bovolen is.
2. Zij he&ft ccii schema ter vermindering
van bet ledentai der Synode opgestolcl en ter
overweging aaii do versehilleudo Ringsve rga—
deringen in October, 1908, voorgelegd, met de
bijvceging echter, “ clot met hot veoruitsicht
eener organische, vereeniging dor Ned. Gor.
Korken in Zuid—Afrika ijinnen cenigo jaren,
ivelke noodwendig ten gevoig sal hobben eeoc
radikale verandering in do constitotie der
Synode het voor ‘t tegenwooidigo missclnen
niet wenschelijk is cone ingrijpende verande—
ring in to voeren.”
3. Daar do Comrnissie echter geeli denk
beeld had bimien boo korten of boe langen
tijd die organische vereeniging tot stand zoo
komon, en do toestand van bet Synodale
Fends eene vermindering in do Synodale kos_

ten ciringend vereischt, beeft zmj siclu germ’
1)011 geaclit eon ander voor.stel odk aan de
Ringsvergaderingen ter ovorweging voor to
leggen, t.w. : “Do constitutio der Synode
blijvo onvoranderd, doch do kcsten in ver
band met hare vergaderingen worden vor
minclerd en wel cloordat do roiskoston on do
helft cier verblijfkosten (gerokend tegen
7s. 6d. per dog) door do Synodale kas worden
gedekt, zullencie do respectieve Kerkeraden
bet rostant dor verblijfkoston hunner verte
genwoordigers beta ion.”
1. Met betrokking tot doze voorsteben heb
ben al do Ringsvorgaderingen besluiten ge
‘uomen, welke als volgt idunnen worden
samnengevat —
(a) Met uitzondering van twee, zija al do
Ilingen doarvoor dot do constituitie cler
Syncde onder omstancligheclen onver—
anderd blijve, zijiide die twee Ringen
van oordeel. dat do Sinode verkieincl
inoei ivorcien, overeenkmnstig hot voov—
gelogde schema.
(h) Zes Ringen zijn ten gunste van cello
vermindering der daggeiden tot 7s 6(1.
per dog, en één tot 6s. per dog. Twee
zijn van flleefling, dat zaken inooten
hlijven, zooals sij sijn; en vier hebbon
geen opinie over rio zaak uitgesproken.
(ci Twee Riurgen meenon, dat reisgelden
togen Hdo kiasse spoorwog tariof
dienen gereicend to worden
(il) Eikel eén Ring sprak zich uit ten
gunste van den ivenk der Commissie,
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dat do onclerst~Iiejdoiie Ker1coiade~i tie
iielft der verblijfkosten h tinner afg~~
vaa rdigdon zoudeit dragon.
(c) Do meerderheid der Ringen was van ge
vceiep, dat tie Synode minder dikwijis
behuort to vergaderen.
3. Uit do besluiten der Ringsvergadoringon
is ci is gebleken —
(a Dat zij bijna eenparig do nleening der
Comniissie toegedaan zijn, dat met hot
oog op do aanstaande Kerkvereeniging
geeno verandering in do constitntio
Icr Synode thans aangebracht wordo.
(b) I at do meerderhoid eene verminderiiig
1 (10 daggelden weusclielijk acht.
6. Hit advios, dat de Commissie dan ook
aeihieci:ier HE. Vergadering in dezeti

nnnbiedt, is vervat in tie twec voorgaancla
pa ragrafen, t.w., or w’orde geene verunclering

in do constidutie det’ Synodo nangohracht, on
zoo langen tijd do Kerkvereeniging nag niet
tot stand gelcomen is, worden de daggeldeti
~an do afgovaardigcien naar do Synode var—
minciord.
Met versohuldigde hcogachting,
Nneme~ zjch do loden tier Commissie van do
H.F. Vergadering,
Do 1) .wiilige Dienaars cit Broedors,
1). S. BOTTIA.
P. J. n~ R. MARCnARD.
I. F. A. nit Vii TIERS
.J. P. VAN REEnDEN.
P. G. ,J. MEIRING,
Seriba.
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TWEEDE RAPPORT
van de Rechtscommjssje.

(Iwo Conimissie liteft voorts veor ziell ge—
had ——
T.
Zeiccro stukke~i in verband tact eon appèi
van don Kerkorand van Barkly Oost togen
oen bosluit van den Ring van Btirgersdorp,
in zake aanzoek van zekero loden van do go
inoento Barkiy Oost, om hunno korkelijke
voorroehten in do gemeento Elliot te genieten.
Na behoorlijke ovorweging van do stukkon
en vordor ondersook is tiwo Coimnjssie van
oordeei : —
1. Dat ii’ do bohandoling dor zaai door don
Ring voile golegenlieid aan den be
zwaarden Korkeraad gegeven word am
zijno belangen voor to dragen.
2. Dat, Itoewel do tookenning van kerke
lijke voorrochten door den Ring, wan—
neer do botrokkene Kerkeraad cUt
iteeft goweigord, sleclits in uiterst
noodzakelijko gevailen en niot dan bij
uitzondoring behoort to gesehieden, or
geen gonoogzamo grondoti zijn aange_
voord am do uitspraaic van den Ring,
die hot best met do piaatselijke om—
standigheden bel end is, to verniotigen.
Weshaivo zij adviseert, dat hot appèl van
do hand gewozen worde.
Daar hot uwe Commissie echter gebloken
is, dat or bij do betrokkene partijen misver
stand bestaat over wat door “kerkoiijke vcor
rechten” wordt bedoold, heoft zij vorder to
advisoeren, dat nan do uitspraak worde toe
gevoegd : —

Wanneer aan ledon eener gemeente verlof
gegeven
tvordt
hunno
kerkolijke
voorrochtea” in eene, andoro geineente
to genioten, dan moet daardoor alieen
verstaan warden vergunning oni do
heilige bondzogolen to gobruiken, blij
vendo ziJ nog altoos loden van die go
meento waaronder zij gesorteerd )aeb
ben, voordat zeodanige vergunning
word vericen d.
Dat deze uitdrukking altoos zdó en niet
anders iverd verstaan, blijkt ton overvloede
uit do Acta dot Synodo (z,o.a. Acta IX, p.
10; X, p. 76 on 140; en veoral XIV, p. 29).
Doze opvatting word niet verandord door
Art. 350, daar dit artikol niteluitend ziot op
do “reoliten en voordeolen,” die in Art. 349
warden genoomd, en dus enkol op die rech
ten en voorreohten, waarvan lidniaten ver
vallen verkiaard worden bij ontzegging der
hoiligo bondzegeien voor eon onbepaalden
tijd, zooals zeer duidehjk blijict nit do ge.
schiodenis van tilt Art. (359) (zio Acta XVIIT.
p. 22, en Reschrijvingspunt 32), aismede het
Wetboek van 1890, Art. 252.
II.
Opdraeiit door uwe H.E. Vergadering am
reehtsgeleerd advies in to wmnen aintrent
Sec. IV van het Rapport van do Gommissie
van den Raa d dor Kerken re Kerkveroeni
ging, weic advies zij hiermedo aan tie R.E.
Vergadoring vooriegt. Aanhangsei A.
III.
Opdracht door uivo HE. Vergadering em
haar met advios te dienen ten aanzien van
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zekere vragen rakende eigendomsrecht in
D.Z.W. Afrika.
Ret is uwe Commissio in
verband hiermede gehielcen, dat do kwestie
van het verleenen van hot recht om vast
cigendom to bezitten ann do genleenton in
D.Z.W. Afrika tot langdurige ouderhandelin
geil met do Duitsehe Regeering aanleiding
geven sal; zij beveelt dos ann, dat deze sank
opgedragen wordo nan do Commissie van den
Kaapstadschen Ring, cm na bokomen ndvies
van den Duitechen Consul zich met do
B uitsche Imperiale Regooring in corre.spon
cl~nti~ te stellen.

Met versehLlldigde hoogaehting, noomen
zich do leden cler Commissie,
Dc I).w. Dienaren ow-er H.E. Vergadering,
A. Mooniucss.
D. J. PIENAAII.
DAVID WucocicS.
PAUL H. Roux.
J. C. Scincicpjcns.
A. J. PIENAA11.
P. G. .J. MEmING,

~V.

VAN PER

Scriba.
MElt WE.
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DERDE RAPPORT
van de Rechtscommissie.
Noar uwa Commissia is vorwezen, dat dccl
van het rappori der Algem. Zondingc.onimis
sic, waarin vermeld wordt, dat ccii Zende
hug onzer Keric door do Synode der Neil.
(icr. Zeudiiigkerk, kraeliteus Art. 384 (1), is
afgezet, met do opdracht, zoover uwe Corn
missie verstaan ken, oni to edviseeren in hoe
verro hot biunen do bovoegdheid van do
Synode der Zendingkerk ligt om zulke tucht
p Zendelingen uit to cefonen.
Deze afzettiug is, volgens het rapport, ge
sehied krachtens Art. 384 (1). Nu viiidt owe
Commissie in genoemd onderafdeeling van
‘t Art. goone vermelding van Zendelingen of
van do Synode der Zondingkork. Waarschijn
lijk heeft men, afgaando van hetgeen in Art.
261 wordt gezegd, gemeend de bepalingen der
Moederkerk rahcende hot recht der Synode
over predikanten, near omstandigheden ge
wijzigd, van toepassing to mogen maken ook
ten aanzien van de Synode der Zendingkerk
en do Zondelingen. ITwe Commissie is ccii—

ter vail oordeel, dat Art. 261 geell zodanigc
beciceling heeft of zoodanig recht ann do
Synode cler Zending~kerk verleent.
~~reslla1ve zij adviseert, dat deze Synode
cluidelijk verkiare, dat volgens Artt. 373 en
381 (3). Zendelingen onder de tucht staan
van dc Ringen cler Moecierkerk, die hen heeft
gelegitimeerd.
Met verschuldigde lioogachting, noemen
zkili do loden tier Commissie van owe HE
Vergadering,
l)e T).willige Dienaren,
A. M00RREE5.
B. J. PIENAAR, R.zN.
J. VAN DER MERWE.
A. J. PSENAAR.
PAUL H. Roux.
DAVID WlLcocics.
P. Ci. 3. MEITu’cci,
Scribe.
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HERDERL1JKE BRIEF1
Do Leeraren en Ouderlingen der N.G.
Kerk ter Synoclale Vergaclering bijeengeke
men, nan de geiueeiiten Zaligheid.
Onder de goede hand onzes Gods mochteii
ivij andermaal samen komen ten eindo to be-.
raaclslagen en to bosluiten over zaken ra—
kende bet leven, den bloei en do uitbroiding
der Kerk die ons dierb3ar is.
Hot is ens eon behoefte des harten, en eon
i-oorrecht en pholit tevens em nit ant mid—
den cone stem to laten uitgaan tot de vor
sehillendo gemeenten anzer Kerk ten eindo
hot een on nuder dat oiis heeft bezig goLan—
den endor owe aandacht to brengen. en al—
zoo nicer belangstellmg bij u op to wekken,
o to vermanon, op to sehorpen en to benioe
cligen.
Wij staan ann den vddravond van grooto
politieke ontwikkelingen die niet zondor be—
teekenis kunnen zljn colt vent onzo Kerk.
01) niaatsohappelijk gebiod cloen zieli cr11—
stige vraagstnkkon voor, terwiji oak do
voortduronde dopressie haar bijzondoro Nj—
drago levort tot do reeds bestaando mooilijk
h eden. Op kerkelijk gobied vertoonon zicli
ailorwego nieuw e stroomingon, en allorlet
sokten komon almoer van elders one land
binnondritigon. Van goon geringo botooke
us is vooral hot steeds toenemond besef dci
Kerk dat zij do pinnon haror tento al wijder
moet nit zotten, aismode hot outwaakt ge
voel van éénheid tussehen hare vorsdhilloncle
vortadckingen cii hot verlangon one die in—
wondige eenhei d colt iutwondig vorwozenlijict
to Zion.
Lit zulke veelbewogen tijden on toestait
den worcion dan ook van lieverlodo veer de
Kork niouwe en gowiehtige vraagstukken go—
boron.
Gij bogrijpt, nit hot gezegdo reeds eenigs
sins don aard en omvan.g doe voornaantste
zakon dio otis in doze vorgadioring h~bberi
bozig gelioudeit.
Wij vatton het eon en ander kortelijk enmen onder do volgonde drie lioofden
I.
DR KERR EN HARE WERKZAAMHEDEN.

Dc Koi~k lieeft ‘t, Gode zij dank, nag niet
nit liet oog verloren dat zij eene dienarosse
des Konings is. Als zcodanig heeft zij do
hand nan don ploog geslagen en arboidt in
versehillonde riehtingen. Zij goeft hare nan
clacht naii hot work in do Zondapsschool, on
haar cog gaat meer en moor open year do
uitnemondhoid van don arbeid in dat dccl
vaic don wijngaard.
Oak N onze vergadoring weid dit gevoeld.
en niot alloen word doze zank bijzondorlijk
en ernstig besproken, mane er word oak oen
pang besloten
~De Synode bindo hot do
Kerkeraden op hot hart behoorlijken tijd on
eon gesehikto uur van den Zondag nan do
Zondagssclicol to geven.”
Ook in do nicliting den Opt’oedinq wordt- or
door do Kerk goarboid. In dit opzicht is lwt
hare roepnig vooral to zorgen ‘mar do Gods
cIienstiqe oploidin.g haror lichnatoit en do

—

vraag heeft ens bezig gelioudon lange wolken
w-og men bijnc me hot Godsdionst onilerw tj.s
op enze aclcolen ineer on beter zau lcunnen
bohartigen. Bovenal echter hebben wij ge
‘meld dat do plants dor Godsdienstige opvoo
cling onzer jeogd bij uitnemendheid de nuder—
lijko waning is, ecu wei-k dat in do eerste
plaats bij do audit-s berust, waarom wij dan
oak titans do gelegeniteici to baat nemon om
Nj onze oudors crop nan to dringen : iorgt
tech dat er thuis hij owe kinderen een goed
en clegelijd fendamont gelegcl wordt waarcp
later hot gobauw van eon vordore en moor
omvattencle gcdsdionstige opt-ceding sal kun—
non warden cpgetiokkon.
Hot vraagstu~k van do Iiulpbehoe cendem on
Aunt-n, die wij altijcl met one liebben, word
met warmto on Lartelijkheid bosprokea. Do
Kork heeft oak in die ridleting goarbeid, doeh
wij hadden grootor dingen verwacht. Hot
vasto fends waarop men in verband met dit
wet-Ic bij do laatste Synode hot oog had,
heoft niot hot zaazeor gewenselito bedrag
beroikt. En waar wij anclermaal besloten
liebbon to trachton zulic eon fends tat stand
to brengon ten behoeve van anze arnie go
meenton, daar willen wii doze zaalc dringond
bevelon nan uwe liefdo en milddacligheid.
Hot zip1 once armen, on avat wij hen geven
looneac wij den Hoer. Wij hebbon ‘moral oalc
hot oog gehad op diegonon die langs den
speoreveg arbeidon on dragon do Spooi-weg
Zen dinq nan uwo hartolijko onclorstouning
op.
01) bet gebieci van do Zendinq is er go—
duronde do laatsto drie jaron aanmerkolijko
uitibreiding geweest; do bijdragon zijn go
stadig hooger gestegen en tekorten gedokt.
Wtj verblijdon otis over Zonding Congres
cu Kraistoeht on prijzen dote Hoer veer do
praktiseho vrncht .afgeworpen, niet. alleen in
den vorm van horleefden zendingijver, maar
(vooral) cdli in don vorm van do aanzionlijico
sent van hijna £10,000 die is bijgedragen.
Wat wij eohtor govaold hebben en waartoo
wij ook gaarne aansporon willen, is dat hot bij
onzo gomeenton tot eon moor stelsolmatig go—
von kemon moot als het work binnen en bui—
ten onzo ,grenzon bohoorlijk in stand gehou
don en uitgebroid sal wet-don.
Veer nionwe werlckraeliten one op dit go
bied door God gogeven iii den vorns van
Mannon- on Vrouwen Zonding Bond danken
wij God terwiji wij al zulke Lulpmiddolen
hoog ivaardooron on gaarno aanpnijzen.
Wij haddon oek hot voorrocht em als
Synodo hot feest van bet viiftig janig bostaan
onzor Thool. Kweeksehaol to Stellonbesch to
vieren. WTij doden milks met ecu greot en
innig gev.aei van clankbaarheid jogons den
Hoer, veer don nitnemenden zegon, dien Htj
hoeft doon rusten op die Innichting doe
Kork, en veer do ruinto on gezegenclo vrnch
ten die zij hoeft afgoworpen.
Godurende
die 50 jaren, werden ongeveer 300 leeraren
onzor Kork aldaar year do heilige bedioning
dos Evangolios apgeleid on hot getal studon
tot) thaite aldaar. is gro.otor data hot ooit gou-cost is.
~Vij bevelon onzo Kweeksehool
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aan uwe blijvende en toenemende voorbid
ding en onderstouning. Wij wenselien cok
eon woord van opwekking en aanmoediging
te richten tot do jongolingen onzer kork, die
hun Fleer kennen en ljefhebben en het baste
voor hun land en yolk begeeren, cm inch met
bl~jmoedigheid gewilliglijIe den Beer to wij—
den oni Hem in bet Evangelic to dienen. Be
behoefte aan zuiko mannen is thans greater
elan ooit to voren.
Wij verbliEden ens oak dat hot met onze
Normaal Sthaol, aiwaar ondarwijzers naar
den geest van onno Kork en ens voile warden
opgeleid, veal betor staat dan bij onze laatste
Syncdo; zij heeft gedui ende do afgeioopene
drie jaren mimer vrucht afgeworpen. Laat
oak doze Inrichting de Kerk uwe voortduren
de voorbidding on belangstelhng erlangen.
Be greats vraog van de Vereeiiiging der
ker~ken heeft onze zeer emnstige aandaeht go
had. Bat zij gewis gesegende vruchten han
afwerpei voor onze Kork, ens land en voile
en voor hat Godsrijk, wordt niet betwijfeld,
dccii er dean zieh oak groote moeilijkheden
year weshalvo wij deze aaak, die doer de
Synode naar hot oordeei der Kerkeraden
daarovor is verwezen, ann bet gedurig en go
leevig gebed van Gods Yolk opdragen.

II.
BE

EN DE GEvAREN DIE HAAR
REDREIGEN.
Met eon enkel woord heiaben wlj reeds ge
wag gemaakt vun sekten on stroDe ing~n mt
andero woreiddeelen tot ens overgekomen,
en dio ten dccl hebben can verdeeldheid in
den bcenem der Kei~k to scheppen. Te be
treiiren is het dat enkelen zich dear den
wind der vreemde leoringen hebbon 1 ~ten
moavoeren, en wij voelen ons gedrongan om
u op ~te wekken tot grootero vcorziehtigheid
en waakzaamheid tegen degenon, die door
weord en geschrift, soheuringen zoeken nan
to riehton em do eenheid des geestes en des
goloofs te verstoren.
Een tweede gevaar dat ons dreigb is do
verspreidiny en list if zen ran OflgCzOn(l en
schadelijk l~ctu er, dat• deer heginsellooze
mensehon gesehreven, do wereid ingezonden
wordt en met z&den onz.n zonen en doehteren
in do handen malt. Ret onheil dot door den
verderfol ijicen invloed van sulke geschriften
menig jong leven wordt aangebracht is on
berekenbaar, daarom, gewaakt!
Er is eon derde gevaar dot ons ais kerk
en ais yolk in het aangevieht staart, on wij
zouden ens ann plichtverzuim schuidig makeri
ais wij de stem daai’tegen niet lieten hooren,
wij bedoelen do zonde van Sabbatsontlu’ili
qinq, die mangzamerhand toeneemt.
Wij
voelen Ons gedrongen nogeens oen ernstig
beroep op onze gemeenten en op do leden
onzer Kerk afzonderlijk to dean orn zich
krachtig tegen dit euvel to laten golden ricer
to blijven bij de voortreffeiijko gewoonte
der vaderen die de heihging van den dag des
Rceron hoog hebben geihouden. Ret gevoel
der Synodo hieromtrent bindt iij op uw hart
in hot volgend besluit door haar met eon
stemmighoid genomen: “Dez~ mergadering,
hare aandacht vostigende op do reeds
pl aatsvindonde
en
gedurig
toenemende
ontheilmg van den dag des
Heeren,
on oyerwe~endo, onder nicer van hoeveel ze
gen do Christelijke Bijbelsche heiliging van
KERK

dion dog veer iedor is; welko nadeelen en
straffen claarntegen, nash’ Gods Woord te
waohten zijo, en nederdalen op het land, bet
huis en het hart clear die betreurdo ontheili—
ging, besluito: 1. Tcgen doze onthoiliging
to waarschuwen en te waken. 2. Ziehzelve
daarvan verre to houden wat opafforing
sulks oak koste.
3. Tn hare “mgeving to
trachLen allo anderen tot do hei1~ging doer
van to bewegen. 4. Va rts, door middel mali
do Mocleratuur dens soak moor do aandaeht
dec Regc’ering to breigon ten oinde hare
medewerking to erlangen.”
“Fioudt dat
gij hebt opdat niemand uwe kr.oon nemo.”
III.
BE Ksnic EN HAAR Gsssmujxc LEVEN.
Do boom wordt san zijn vrucht gekend.
Wij danken den Beer moor do mate van 1o~
von die do Kerk door hare workzaanhedeu
lieoft geopenbaard. WTij moeten hot eehter
met vergeten dat hot in dit opsieht met
cone Korie gesteld kan sun gelijk geschmoven
stoat man de gemeente to Sardis: 1k weet
uwo werken dat gij don naam hebt “dat gij
leeft, en gij zijt riced.”
Do ieracht. der Kerk in do wereid is niet
gelegen in haar worktuigohjk cptredon, en
in hare groote gotalsterkte, maar in do mate
van hear gezond iianorlijk loven;
en dit
hangt weer of van do mate van bet geeste
lijk lemon vuaa hare afzonderhjke lidniaten en
huisgezinuen en gerneenten, dáilr zal hot moeten beginnen ais die kracht inch in do Kerk
sal openbaron. Niet door kraeht nech deer
goivcld, maar door Mijuon Geest, spreekt do
Heer. Do H.Schrift wijst ens den weg san
waarlangs dit krachtvol lemon verleregen
wordt. Bet konat dear do lemende gemeen
sehap met hot eeuwig gezogend Ho~fd der
Km’k. In zljne twoe groote geboden die do
Apcstel Paulus in zijn brief ann die van
Efeze doet (Ef. I: 16—23, III. 14—21), be
geert hii zoowel moor do gear eento als moor
o1leon geicovige vooral dose twee zaken:
den Geeat de’ Kennis en den Geest der
Kraclit; en iii doet on5 vorstaan dat dit
verkregen wordt door do inwoning in ons
hart van Horn die der gemoento gegomen is
tat eon Roofd bomen allo dingen; weiko Zijn
lichaarn is in do vorvulling desgenon die alles
in allen vermdlt.”
Wij vereanen u due zeer dringend dat gij
niot allen ernst on van ganschor liarto zult
zoeken naar dens gemoensehap dos Geestos
met uwon Hoer, opdat Zijn lemon met
kraoht in u mag worken en zich door u openbaron.
En daar do Heer het geloovig, aanhoudend
gebed veroadineerd ireeft als roiddel om tot
doze gemeenscisap met uw Beer to leomen
en orin to blijmen en oak andoren ertoe te
brongon, zoo reopen wij~ u toe, in den naam
des Heeren: “Houdt stork aan in hot gebed,
wordt krachtig in den Hoer en in de sterkto
Zijner macht, met alle bidding en smeeking,
biddondo te allen tijd in den Geest, en tot
hetzelve wakonde met nile gedurigheid en
smeeking moor al do heiligen.”
Do God nu des vrcdes hoilige u geheel en
al, en uw “gehoel cpreohte geest en ziol en
lichaam wordo onberispelijk bewaard in do
tr’ekomst~ vat onsen Heoro Jezu~ Christus.”
Hem zij do eer en do heorlijkheid in eeuwig
heid!
0
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