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De~r~pr~; het volgend Schema van
Werkzaamheden aan de H~e ~noda1~Vergadering voor te leggen.

Zij bevelen aan dat, in zoo verre mogelijk, de aangegevene orde bij de
behandeling zal worden gevolgd.

Voorts geven zij aan de hand ~ gelijk bij de Synode van 1909 is
geschiedt, er slechts drie maal gedurende der zitting der Synode het
Broederlijk Onderhoud zal worden gehouden, en wel als volgt :—

Woensdag voormiddag, 27 October. Onderwerp: “DE EVANGELIE
BEDIENING EN HET GEBED.”

Woensdag, 3 November, voor ~n namiddag, Qnderwei~p “DE ZEND1NG.”

Woensdag voormiddag, io Nàvember, Onderwèrp: ~“ DE KERK EN
REDDINGSWERK.”

Dc H.Eerw. Vergade ing de leiding des Heiligen Geestes toebiddende
noemen zij zich, -

Hai’eD.w. Dienaren.,

D. J. PIENAAR, A.zn.

J. P. VAN H~ERDEN,
~ ~ ~~‘A~1~E VILLIERS

Kaapstad, /2 October 1915,
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Schema van .Werkzaaiñhedeñ,
-, ii’ -~

L—SYNODE EN RING.
SYN ODAAL.
VERBAND MET ANDERE RERKEN.
ALGEMEEN.

11 KERKERAAD EN GEMEENTE.
III. ZENDING.
lv. ONDERWIJS.

A. GODSDIENSTIG.
B. SECULAIR.

A. ALGEMEEN.

V. HET THEOLOGISCH
VI. DE FONDSEN.

1. Met hat oog op Art. 86e., vergeleken met
Art. 95c.. wordt do HE. Synode gevraagd duide~
lijk to ~il1on omsehrijven in welko gevallen de
Modoratuur, on in welke do Synodalo Commissie
in spoed vorcieronde zaken optrodon mag.

Dc dig. Synoclale Commnis~ie.

2. Do HE. Synodo worde gevraagd don Ring
van Clanwilliam in twee deelen to verdeelon, en
wol als volgt:—

Ri-ag ran (ilanwiliiam : —Piketberg, Porterville,
Aurora, Redelinghuis, Clanwilliam, Leipoldtville,
en Van Rhynsdorp.

Ring van Calvinia : —Manaqualand, Garies, Na
mos, Brandvlei, Amandelbopm, Niouwoudtville en
Calvinia

Indien Moorreesburg bij hot zuidelijk deol van
don to worden verdeolde Ring ~ovoogd kOn wordon,
zou Van Rhyusdorp best bij hot noordelijk doe]
passen. -

3. In aanmerking nemende hoe velo gomeenten
or n sdmmige Ringen zijn, in~ondorheid in do
Ringen van Clanwilliam, Beaufort en Du Toitspan,
zoo worda do H.E. Synodo eerbiediglijk vorzocht
om eon nieuwe indoeling van do gemeonten in
gonoemda Ringon, zoodat or minstens een niouwo
Ring gevcrmd sal worden.

Ring vai’ Dti Toitspcvn.

4. DaNE. Synode worde gevraagd eon niouwe
indee1in~ der Ringen to makesi.

- -. Ring van •Gegrge.

5. Mo~ hot oog op Art. 204 (I), 16 (II).d.,
186 worde do wot zôô ~~erduido1ijkt dat hotblijken
hot blijken sal of do Consulent bij gecembinoordo
korkoraacisvorgadoringon rocht tot stemming hooft.

Ds. J. P. van Ileerden.

6. Do Synode bonoome cone Cornmis~io 4en eii~do
ztngbaro kvijzen to vorkrijgen voor dd flog velo on
~ihgbai~o Psalmen on Geza~gen in onzeii buñdel.

Ds. Z. J. dc Beer.

A.
B.
C.

SEMINARIUM.

I

B. PENSiOEN FONDS.

VII. CHRIS FELIJKE WERKZAAMHEDEN.
VIII. WETS VERANDERINGEN. -

A. Bij DEN SCRrBA SYNODI INGEKOMEN.
B. BIJ DE PERMANENTE C0MMIssIE VAN REVISIE INGEDIEND.

1~

1.—SYNODE EN RING.
A. SYNODAAL.

Rapport van -den Actuarius Synodi. -

Rapport van den Scriba Synodi.
Rapport van den Scriba der Synodale Commissie.
Rapport van den Scriba der Moderatuur. -

fling van- Clan-william.
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7. Met het oog op Art. 379 verkhre de Synode
:luidnlijk of het hof dat tucht uitoefent ook het
oenig hof is dat van straf onthoffen kan.

Ds. J. P. van Ileerden.

S. De H.E. Synode beginne hare zitting in
het vervoig ~én maand vroeger, d.w.z. op den
tweoden Dondordag in September in plaats van
op den tweeden Donderdag in October.

Kerkeraad vaii Piketberg.

9. M~t hot oog op Art. 328 verklare do Synode
of een tegenwoordig zijnde lid van de vergadering
‘miton stemming blijven kan in tuchtzaken.

Ds. J. I’. von Ileerde/n.

10. Waar eene gemeente door meer dan é~n
predikant verte~enwoor&igd wordt op de Synodale
vergaderingen, zal zoodanigo gemeente hot recht
hebben yen even groot getal ouderlingen naar do
Synode af te vaardigon.

Kerkeroad van Piketberg.

11. Do Synode besluite aan do Hoogleeraren
van de Kweekschool en aan den Zaakgelastigdo
der Kerk recht van zitting met adviseerende stem
in hare vergaderingen to geven.

J3s. D. P. van Iluys$teen.

12. D.~ HE. Synode besluite Vormen B. en C.
(Art 20 g.) zoo to veranderen dat het jaar eindigen
zal op 3D Juni.

Vs. J. J. Wessels.

13. De Assistent-Scriba wordo niet moor door
den Scriha gekozen, near door do Synode zelve
benoemd.

Vs. G. A. .~lIaeder.
Ouderling van Wijnberg.

14. Art. 63 wordo in dien zin gewijzigd en aan
govuld, dat oeno nieuwe kiezing van een Rings
Scriba elko vijf jaar zal plaats vinden, met dien
vorstande echter, dat do aftredende Scriba altijd
herkiesbaar is.

Vs. J. 11. Albertijn Jr.

15. Nos. 8—15 in Von A. worden geschrapt.

Keikeraad Van Caledon.

16 De Synode bepalo dat hot financieele en het
korkj aar gelijktij dig eindigen zullon.

Ring van Swellendani.

17. Met hot oog op do bestaande onzekerhoid
of do Synodale Heffingen bij do registratie van
aannemelingon (Artt. 116a.. 271, en 317c.), betrek
king hebben op hot onderzook door predikant en
ouderlingen gehouden, of op do bevestiging van
idmaton, worde do Synodale Vorgadering go
vraagd opheldening te geven.

Ring van Graaff-Reinet.

18. Do Synodo wordo verzocht duidelijk to ver
kiaren o~ do bedooling van Art. 195 is dat do
i~ings Commissie in do gevallen daarin veronder

stold, tar plaatso moot vergaderen alwaar demis~io
moot gogoven wordon, dan of hot can hare discretio
wordt ovcrgelaten om do acto to vonleenen, en door
een door haar godeputeerdo, of door den Consulont
van zoodanige gemeonto, to doen ovorhandigon.

Rio 1j van Swellendain.

19. Aangezien do Wet geene voorziening erin
maakt, verkiare de Synode hoe eon afgezett,o
predikant of zondeling in zijn ambt ken herstold
worden.

Ring van Qucenstown.

20 V i Synode worde verzocht om do stichting
van eon r~ieuwen Ring, onder den naam van “Do
Ring vaa Stellenbosch,” waartoo zullen behooren
do volgonde gonieenten -—

Caledon, Napier, Bredasdorp (uit den Ring van
Swellondam), Stellenbosch, Somerset West, Kuils
Rivior, Ret Strand (uit den Ring van Kaapstad),
on Villiersdorp (uit den Ring van Tulbagh.

Ring van Swelle’nda iii.

21 Va Synodo worde verzocht do woorden
“October of November” in Art. 60 to vervangon
door “Februari, Maart of April” en hot Kerk
~aar to laten gaan van Januari tot December.

Ring van Queen stown.

22. D~ H.Eorw. Synode verklare wat verstaan
moot worden onder “Buitengewoon” bij Doop en
Aanneming.

Ring van Colesberg.

23. Do Synode besluite dat do Assessor in elk
geval wear do Moderator Synodi en officio han
delen moet, bij ontstentenis van den Moderator in
diens plaats agoeren zal.

Vs. V. S. Botha.

• 24. Dy Synodo besluito dat eon leeraar of zen
doling die eon seculaire betrokking wenscht to
aanvaarden, eerst zijn ontslag zal nemen.

Ds. R. D. McDonald.

25. D~ Synode make eon dringond beroop op
do Unie Regeening am do politioke gevangenon
los to laten.

Vs. B. V. McDonald.

26. Met hot oog op do verklaring van den Eer
sten Minister en anderen in hot Parlement, dat
onza KerL zich neergelegd heoft bij de weglating
van den naam van God in do Unie Grondwet, en
ten eindu ale misverstand bier omtrent bij bet
nageslaclif to voorkomen, besluite do Synocle om
om haar plate t, zooals uitgodrukt in hare ver
gadering van 1909, andermaal to bevostigen.

Dc Kerkeraad van Ceres.

27. Do Synodo drage hot can den Ring van
Kaapstad op zonder vendor uitstel over to gaan
tot do vaststelling van grenslijnen voor do ge~
meenten in hot Schieroiland.

Kerk eraad van Observatory.
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B. VERBAND MET ANDERE KER KEN.

Rapport van den Federalen Raad der Kerken.
Rapport van een Commissie voor het vereenigd Kerkblad.
Rapport van den Afgevaardigde naar de Synode der N.H. of G. Kerk in

Transvaal.
Rapport van der Afgevaardigde naar de Synode der N.G. Kerk in den

O.V. Staat.
Rapport van den Afgevaardigde naar de Synode der N.G. Kerk in Natal

28. Aanbevelingen van den Raad der Kerken : —

(a) Gedaan in zijue vergadering to Bloemfon
tein in Maart 1911.

(b) Gedaan in zijne vergadering to Pieterma
ritzburg in Maart 1913.

(a) Gedaan in zijne vorgadoring te Bloemfon
tein in Januari 1915.

29. Do Synodo doe cone uitnoodiging uitgaan
tot do andoro Gereformeerde Kerken in ons land,
die met ons dezelfde Formulieren van Eenigheid
houdon, om zich te laten vertegenwoordigen op
den Raad der Kerken.

Ring ‘van Queenstown.

30. De FT.Eerw. Synodo treffo maatregelen met
andore Kerkgenootschappen om niet lichtvaardig

32. Do Synodale vergaderiug, overtuigd zijnde
van do onheilzame gevolgen van huwelijken tus
schon blanken en gekiourden, drage hot aan do
vorsehillende kerkeraden op am zoodanige huwe
lijksverbintenissen ton sterkste tegon to staan.
Voorts stelle zij cone Commissie nan om in naam
der Synodo van de Ned. Geref. Kerk bi~j do Regee
ring op wetgeving in verband met doze zaak aan
to dringen.

Ring ‘van Clan william.

33. Do Synode spreke hare afkeuring nit over
het gobruikon van Afrikaansch als officiëelo taal
van onzo Kerk, en het verta.lon van den Bijbel
in hot Afrikaansch.

Kerkeraacl van. Kaapstad..

34. Do Synode vrage de Regeering duidelijk to
verkiaron ~vat zij verstaan wil hobben door do
volgondo uitdrukkingon in de huwelijks Ordon
nantio voorkomondo in paragrafon 3 on 4:
“Partijon van ondersoheidene gozindton,” en “do
gezindte tot woll≤e zoodanigo partij behoort”; en

bij hen de dour voor ontrouwe loden onzor Kerk
open to zotten.

31. Do Synode verzoeke don H.Eerw. Raad der
Kerken eene Cornmissio nan to stollen om : —

(a) Te overwegen let orkonnen door do Kerk
van echtscheidingen door do Landswet toegelat,en
om andere oorzaken dan die door den Heere Jezus
genoemd, en hot wederhuwen van alzoo geschoi
deno personon.

(b) To ondorzoeken wat do usus in doze bij
Gereformoorde Kerken geweest is.

(c) Eone aanbeveling to doen die naar good
vinden als rubriek in do wetboeken der verschul
lende Gefedereerdo Kerken zou kunnen opgeno
men worden.

Vs. A. McGregor Jr.

veruer to zeggon hoe zij handelt waar hot voor
haar aandacht gebracht wordt dat or door eon
of ander korkgonootschap nan doze bepaling goon
gevoig gogoven wordt.

Vs. V. Wilcocks.

35. Do Synodo spreke haar govoelen nit om
tront hot gobruikon van afzondorlijke kelkjes in
plaats van gomeenschappelijko bokers bij do vie-
ring van hot Heilig Avondmaal.

Kerkeraad van de Nieuwe Kerk.

36. Do Synode verzoeke do. Regeering eerbie.
cliglijk eon ondorzoek in to stellen naar do behan.
doling van Dr. Steenkamp in do gevangonis,

Vs. J. A. Begers.

37. Do Synodo benoemo eene Algemeone Bouw
Commissie om korkoradon, die voornomens ziju
kerk- of andere gebouwen op to trekken, en die
informatie of raad begeeren, vôôr to lichton.

Ring van Burg ersdorp.

C. ALGEMEEN.

Vs. P. K. Albertijn.
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IL—KERKERAAD EN GEMEENTE,

38. Eon schrijven door de Synodalo Commissio
ontvangen van hot bestuur van do A. C. V. Ver
eeniging: inzake sake do noodzakolijkheid van
hot zingen van onze Psaimen en G-ezangen op onze
Zondagsscholen en door ale christelijke vereeni
gingen die in verband met onze Kerk staan.

39. Memorio onderteekend door cone Commis
sic vertegenwoordigende moer dan 200 leden van
do N. G. Kerk to Oudtshoorn b sake do afschaf
fing der Engelsche diensten in verband met do
N. G. Kerk to Oudtshoorn.

40. Dc H.E. Synodo worde gevraagcl in zako
hot doopen en lidmaatschap van kinderen van
gemengde huwelijkon voorziening to maken door
speciale wotgeving om betrokkeno kerkeraden vol
maclit to geven naar bovind van zakon to han-
dolon.

Ring van Beaujort.

41. Do Synodo worde vorzocht t~ bopalon dat
Dingaansdag in onze gemoonton godsdienstig ge
viord zal wordon.

Ring van George.

42. Dc HE. Synodo worde gevraagd Art. 195
zoodanig to verduidelijken dat alle onzekerheid
of do Ante van Domissie gegovon moot worden
in eene wottig geconstitueordo Kerkoraadsverga
daring, al dan niet, weggenomon wordo.

Ring van Graa/f—Reinet.

43. Do Synodo spreke zich duidolijk uit over
do vraag: Of korkelijke beambten, die deelnemen
aan drinkgolagon, bilj artspol, danspartijen, of
iots dergelijks, in hun ambt mogen wordon go
handhaafd al dan niot.

Vs. J. II. Malan.

Rapport van de Aig. Zending Commissie.

44. Do Synodo brengo voor do aandacht van
kerkeraden do besluiten in 1858 en in 1890 door
do Synode genomen over do noodzakelijkhoid van
da kerkolijke inzegening van hot huwelijk voor
loden onzer Kerk.

Ds. V. S. Botha.

45. Met het oog op hetgeen door do Synode
besloton word in sake lidmaatschap in 1903 (zio
Acta Synodi, pagg. 21 en 22) alsook in 1909 (sic
Acta Synodi, pag. 17), overwege de vorgadering
of hot niet wenscheiijk is duidolijkshalvo to be
palen —

(a) Zoodra eon lid uit do gemoente waarvan
hij lidmaat is vertrekt, vervallen zijne lidmaats
rechten in die gomeonte.

(b) Alvorens zijn certificaat of attestaat inge
levord is bij don kerkoraad onder wiens ressort
hij zich ter woon hooft gevestigd, kan hij aldaar
als lidmaat niet wordon aangemerkt, hoewol hij
moot worden boschouwd als staande onder opzicht
van dien Kerkeraad (Art. 54) en onderhovig is
aan korkolijke heffingen (zie Acta Synodi,
pag. 47).

(c) In geval van vorzuim sal do kerkeraad do
certificaton of attestaten van do in do gemoento
wononde lidmaten mogen aanvragen.

Vs. J. P. van Ileerdem.

46. De eersto twoo regels van Art. 28 worden
geroyoerd. en do Synodo stolle een tarief van
logos vast, to w’erden gehoven in al do gemeent,on
voor de rogistrat~io van doopsbedioning en aan~
noming tot lidmaat on voor huwelijksbevestiging.

Kerlseraad van de Nieuwe Kerk.

Rapport van de Curatoren van de Opleidings School.
Rapport van de Commissie voor het Zendelings-Examen.
Rapport van de Commissie voor het Toelatings-Examen tot de Op

leidingsschool.
Rapport van het Bestuur van den Vrouwen Zending Bond.
Rapport van de Commissie voor de Zending onder Israel
Rapport van de Binnenlandsche Zending Sub-Commissie in zake de.

verhouding van de Zending-kerk tot de Moeder-1~erk vooral wat de
uitoefening van kerkelijke tucht aangaat. (Acta Synodi XXII. 92)

47. Aanzoek van den hoer J. H. Louw, arbei
dondo to Hopotown, om tot Zendeling onzer Kerk
~eordend to worden.

48. Do afschaffing van hot Oefonaars Examen
wordo overwogen, en eon Godsdionst Onderwijzors
J~xamen voor dio reeds eon ondorwijzors certifi

caat bezitten worde ingesteid, en voor do op1e~-
ding in do voreischte vakken worde o.a. voor
sioning gemaakt aan do Opleidingsschool.

Vs. V. IVilcocks.

III.—ZENDING.

49. Aanzoek van den hoer W. A. Albertijn.



arboidende to Colesberg om tot Zendoling onzer
Kork geordend to worden.

50. De Synode besproko do kwestie van een
voorboreidende kias in verband mot hot Zending
Instituut.

Ds. D. 0. Malan.

51. Do Synode overwege do wonschelijkheid
van do overname van hot Zondingwerk door loden
vaii onzo Kerk gedaan in do Soedan.

Ds. D. 0. Malan.

52. Do Synodo drage nan do Algom. Zending
Commissio op plannen to boramen voor d& op.
biding van geklaurdo ovangeliston nit en voor do
Binnenlandsche Zending Kerk.

Ds. J. A. Beyers.

53. Do Ring besluit bij do Synode aan te
dringen op cone bopaalde Zending onder Israel.

Ring van Kaapstad.

Rapport van de Commissie voor het Bijbelkennis Examen.
Rapport van de Zondagsschool Commissie.
Rapport van de Centrale Commissie voor hulpbehoevende Jongelingen.
Rappoat van de Commissie benoemd om naar aanleiding van een schrij

yen de Synode der Anglikaansche Kerk ontvangen, eene Corn
missie der genoemde kerk te ontmoeten (Acta Synodi XXII : 43.

54. Do Synode memo maatregolen om kerkelijke
kostinrichtingen tot stand to brengon op plaatson
waar or Instituton tot opleiding van onderwijzers
en onderwijzeressen.

Be. D. S. Botha.

55. Deze vergadering van gevoelen zijndc dat
do tijd daartoo aangebroken is, hesluito over te
gaan tot hot vorkoopen van do Normaal School
Gebouwen, en do opbrengst to bosteden tot afbe
taling van do schuld nog rustende op do Huge
noten Gehouwen.

Vs. Z. J. de Beer.

58. Do H.E. Synodo dringe bij de Regeoring
aan, hot onderwijs op de scholen tot Standaard VI
vorplichtond to maken, en don ouderdom waarop
kindoron tor school zullen moeton gaan, tot mm

.stons 16 to verhoogon.
Ring van Albanie.

59. Do Synodo, onder hot besef dat de degelijko
n~tvooring van do Taal Ordonnantie van 1912 van
groat opvoedkundig on kerkolijk bolang is voor
do tookomst, besluito het volgende : —

(1) Dat do besto wijzo, bf door middol van don
herdorlijken brief of anderszins, gekozen worde
om onzo kerkeraden en gemeenton in to lichten

56. Do Synode overwoge of do tijd niet go.
komen is voor moor doeltreffenden arboid, go..
richt op do zodolijke en geestelijko vorming onzor
schoolgaando en studeerendo ~ougd, ton einde zo
voor Gods Koninkrijk to winnon en voor onze
Kerk to bohoudon?

Vs. V. J. Fie’naar Azn.

57. Do Synode late in don vorm van do
“Halboluja Liodoron” eeno Bboombozing maken
van do meest bokondo Psalmon en Gezangon voor
hot gobruik van Zondagsschobon en Christelijke
Verconigingon.

Be KerkeraacZ van Steflenbosch.

omtront do noodzakelijkhoid van moodertaal
onderwijs, zooals neorgolegd in genoomdo Ordon.
nantio.

(2) Dat cen doputatie nit do Synodo naar den
Administrateur afgevaardigd zal wordon—en
staando do Vorgadering wedor rapport zal uit
brengen—oni to vornemon wolko stappon gonomen
worden om onze tookomstigo onderwijzers to be
kwamen d~ oischon van do Ordonnantio nit to
voeren; in hoe vorro do togenwoordigo inspectio
van scholon goschiodt ovoroenkomstig do bopalin
gon van do Ordonnantio; of al do Schoobraden
bozig zijn de Ordonnantie goboidelijk in hunno
scholen in to vooron. Op ontvangst van hot

IV.—ONDERWIIS.

A. GODSDIENSTIG.

B. SECULAIR.

Rapport van de Commissie ovea Opvoeding.
Rapport van de Curatoren der Normaal School.
Rapport van de Commissie voor de Inrichting voor Doofstommen en

Blinden.
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rapport dei’ doputatio handelt de Synode naar
bevind van zakon

Vs. J. B. AThertijn Jr.

60. De Synode besluite eene Handloiding nit
te geven over do Godsdienst Onderwijs Ordonnan
tie, met het dool degolijke uitvooring ervan te
vorgomakkelijken voor onderwijzers.

Vs. .f. B. Albertijn Jr.

61. Do H.Eerw. Synodo wijde hare aandacht
aan den zorgwekkonden toestand van do duizen
den kinderea van ons yolk, doopleden der Ned.
Geref. Kork, die zonder onderwijs opgrooion.

Vs. A. V. Luekhoff Jr.

62. Do H.Eorw. Synode spreke de wonsc]selijk
hoid en noodzakolijkhoid van hot gobruik der
Vereonvoudigde spelling in allo voor rekoning van
onze Kork verschijnende godsdienstige boeken en
geschriften.

Vs. V. S. Botha.

63. Do Synode bonoemo cone Commissie die
de vorgadering zal voorlichten en voorstellon doen
hoe hot onderwijs bepaald met botrekking tot do
arme blanke kindoron moor doelmatig to doen
goschieden.

Vs. .1. A. Beyers.

64. Do Synode spreke hare hogo waardeering
uit over do Taal Ordonnantie on nome stappen
voor do betere uitvooring orvan.

Vs. J. A. Beyers.

65. Do Synodo dringo bij do Regeoring or op
can Wet 25 van 1913, peg. 34, in do toepassing
van moor effect to maken, en alzoo to wijzigen
dat er voorziening zal gomaakt worden om to
beletton dat er ki~deron zijn, die wogens gobrek
aan vooding en kleeding zonder vrucht ondorwijs
ontvangen, of die vanwege eon ongezondon huiso
lijken invloed later alleen eon ballast voor do
rnaatschappij moeten worden.

Vs H. P. van der Merwe.

V.—HET THEOLOGISCH SEMINARIUM.

Rapport van de Curatoren van het Theol. Seminarium.
Rapport van de Commissie van Examinatoren van Candidaten tot den

Heiligen Dienst.
Rapport van de Commissie voor het Admissie Examen,

66. Do Synode spreke het als hear stellig go
voelen uit dat zij ongaarne ZOU Zion dat aan
Z. A. Studenten die in den vreemde studeeren
voor toolating tot do Evangelie-bediening, lagoro
eischen zullen word~n gesteld dan die gesteld
door do Ned. Goref. Kerk in Zuid Afrika.

Commissie veer Propone’nts Eceamen.

67. Do HE. Synode wendde zich tot do be
voegde authoriteiten in Nederland met hot vor
zook zoodanige voranderingen in het Reglemont
van Rijks IJniversiteiten aan to brengon dat aan
Studenten nit Zuid Afrika, die hunno theologi
sche studiën can cone Rijks Universiteit wenschen
aan to vangen, geeno mindero eischon tot toe
lating bij do theologische faculteit gestold zullen
worden dan hior bij ens.

De (Juratorcn van het Theol. Semiiiaristm.

68. Daar ‘t to vroozen is dat jongolingon on
zendelingen, die terugdeinzen voor do eischen
gesteld bij hot Admissie Examen tot ons Theol.
Seminariurn, zoeken langs andere en gemakke
lijker wegen tot do Evangelie-bediening in onze
Kerk to worden toegelaten, zoo benoeme do
Synode cone Cornrnissie, die hear, na raadpleging

met onzo theologische profossoren, in doze met
advios zal dienon.

Vs. V. J. Pie’naar Azn.

69. In Art. 174 worde, na hot woord “ca~ndi
daton” ingevoegd; “bij wior toelating tot eono
Thoologiseho Faculteit lagoro oischon wordon ge
steld dan die door de Ned. Goref. Kerk in Zuid
Afrika bopaald.”

Comrnjssje voor Propen cuts Ezamen.

70. Do 1I.E. Synode besluito dat voortaan aan
elkon Hoogleeraar van ons Sorninarijim in elk
geval als hij volgens do bepalingon van do Kerko
wet op eon Pensioen van £200 per jaar uit dienst
treedt, cone addit~oneele sorn van £100 per jaar
uit hot Fonds van hot Sornjnariurn zal wordon
toegekond onder dozelfde bepalingen.

Dc Curatore~ van het Theol. Seminarjuns.

71. Do Synode drago ‘t aan hot Curatorium
van do Theol. Kweekschool op zich van do dien
sten van Ds. J. du Plessis, B.A., B.D., to ver
zekoren om zoo spoodig rnogolijk na zijn torug
kornst uit Midden Afrika door horn cone reeks
van voorlozingon in onze Kwoekschool over do
Zending to doon liouden.

Vs. J. 0 .Steijtlep.
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7~2. In zake de reisgelden aan loden van Corn
missiën van de Kork make de Synode voorziening
voor kosten behalvo het spoorwog-biljet en dag
golden.

Do Aig. Synodale Commissic.

73. De gemoenton Piketberg, Aurora en Rode
linghuis worden ontslagon van do spocia,lo inzame
hug voor hot Hulpbohoevende Gerneonton Fonds,
en van Synodale wego wordo geldelijke steun aan
bovengenoemde gerneenten verleend op do volgon
do grondon —

(1) Do genoornde gomoonton, vroegor als do
gomoonto Piketborg bokonci, botalen jaarlijks do
som van £150 aan den leoraar ooner hulpbehoo
vende gemeonto.

(2) Do Ringseommissie van don Ring van do
Paarl heoft onbihlijk gehandeld togenover do go
meento Piketberg.

76. Do volgendo aanzookon door do Synodale
Commissie oatvangon orn deol to hobben nan hot
Prodikanten Pensioon Fonds onzer Kerk : —

(a) Van do AIg. Zonding Commissie voor don
Organiseeronden Secretaris (Ds. A. F. Lonw) in
do 4de kias.

(b) Van do Cornrnissio voor hot Vereenigd
Kerkblad, voor den Redacteiir (Ds. Geo. S. Malan)
in do 2do klas.

(a) Van den Scriba dor Transvaalsche Kerk
namons do Synodale Commissie dior Kerk voor
haren Zending Secretaris alsook voor haren
Spoorweg Prodikant.

(d) Van do Commissie voor do Stofberg Ge
denkschool voor den Hoofd-Docent dier .Tnrichting
in do 4do klan.

(e) Van den Ring van Dii Toitspan in belang
van Eorw. Liebenberg van Enkeldoorn.

(f) Van den kerkeraad dor N. H. of G. ~e
ineonto Langlaagte, Transvaal, om van do 2do
tot do 3do khas gebraeht to worden. en hot bedrag
voor inlegpenningen, enz., verminderd to hebben.

(g) Van do kerkeraden der N. 0. gornoenten
weenem (Natal), Maitland, Do Aor Stanford on
Rietbron, alien in do 4de kias.

77. Dc Synode make voorzioning dat onze
zendeling-geneeshceren in ons zendingvold ook
deel mogen nemenen aan hot Predikanten Pen
sioon Fonds.

(3) Do Ring van do Paarl heeft doze onbillijk
boid bekrachtigd op cone vergadoring waarop do
gemeonto Piketborg niot vertogenwoordigd was.

Rinq van C’lanwilliam.

74. Do H.Eerw. Synodo bepaho dat alle golden
door Huhpvereonigingen in cone gemeonte bijeon
gebracht, of door loden van eon gernoente gegeven
in behang van do Ned. Goref. Kork, bij den
kerkeraad sullen inbotaald worden.

Ds. 1. A. van Blerk.

75. Do Synode bepalo dat iedero gerneonto be
halve do hulpbehoovende gerneenten, jaarhijks niet
mindor dan lOg, per 100 loden tot elk der Synodalo
collocton zal bijdragon.

Ds. 1?. D. McDonald.

78. Do HE. Synode make voorzioning dat do
Eorw. Liebonberg van Enkoldoorn sal kunnon dod
nomon aan hot Predikanten Pensioen Fonds.

Ring van Du Toitspan.

79. Aanzook van den korkerand der Nod. Gor.
gernoento Simon sstad om deel to hobben aan hot
Predikanton Pensioen Fonds in do 3do kias.

Kerkeraad van Simon sstad.

80. Aanzc~ok van don kerkeraad dor Ned. Ger.
gemeonto King williamstowc om toelating tot hot
Predikanten Pensioon Fonds in do 4do klas.

Kerkeraad van Kin qwilliarnstown.

81. Aanzoek van den korkeraad der Nod. Ger.
gerneente Danielskvil orn doel to hebben aan flet
Prodikanten Ponsioen Fonds in do dde kias.

Kerk eraad van Danieisk nil.

82. Aanzook orn dool to hebben nan hot Predi
kanten Ponsioen Fonds ouzer Kork door do key
keraden der N. 0. gomoonten Strydenbnrq on
Kakamos.

Doze gorneonten zijn provision eel toegotredon in
do 4do kias.

VI. DE FONDSEN.
A, ALGEMEEN.

Rapport van den Zaakgelastigde der Kerk.
Rapport van de ommissie voor het Kerke-Kantoor.
Rapport van de Commissie voor Hulpbehoevende Gemeenten.

B. PENSI0EN FONDS.

Ring van George.



Rapport van de Commissie in zake
XXII p.p. 30, 72).

83. Eon schrijven door de Synodala Commissie
ontvangen van hot Bestuur van do A. C. V. Ver
eenig~ng inzake een kruistocht ter inzameling van
geld voor de opvoeding van de kinderon van de
uitgowekenen en andoro huiphehoovonden onder
ons yolk.

84. Do aandacht der H.Eerw. Synode worde
bopaald bij de noodzakelijkheid dat middelen
zullen gevonden worden om do gemoento Bula
wayo in staat to stellon eon huip-prediker voor
Noordolijk Rhodesia to vinden, met centrum van
werkzaamheid to Lusakas.

Ring von Dee Toitspan.

85. Do Synode ovorwogo do dringonde nood
zakolijkheid om eon arbeider aan to stellen om
do honderden van Zuid Afrikaansche Studenten
in do buitonwereld to bearbeidon.

Ring you Sevellendom.

86. Do Synodo overwego of do huidige rogo
hug botreffende godsdienst-oofeningen in do kam

.pen onzer Verdodigingsmacht kan wordon ver
beterd?

Ds. D. J. Ficnaar Ann.

87. Do Synode spreko hare hooge waardeering
uit van hot good werk door do Christen Studenten
Vereoniging gedaan, en nomo maatregolon om
takkon dier voreoniging die geheel of groo~ondee1s
uit jongo menschon onzor Kerk bestaan in verband
met orizo Kork to btengen.

Ds. D. S. Botho.

88. Do E[.Eorw. Synodo bespreke do wenscho
lijkhoid van geostelijken arbeid ondor onze Zuid
Afrikaansche Studenten in hot Buitenland.

Dc. F. X. Rooune.

89. Do Synode gove hare vreugdo to kennon
over wat do Taalbond, do Afrikaanscho Christe
Hjko Vrouwon Vereeniging en do Zuid Afrikaan
scho Onderwijzers TJnio voor do belangen van onze
taal en van onzo nationaliteit doon.

90. Aan do H.Eorw. Synode wordo hot opge
dragen eeno Commissie nan to stellon, ten einde
ondoizoek to doon on plannen to beramen voor
geestolijke boarbeiding onzer manschappen in do
Verdedigingsmacht Kampen en anderszins.

Kerkeraad van Middel burg.

91. Do Synodo drage hot den Ringen op om
al het mogelijke to doen voor hot lichamelijk, bet
zedelijk en bet godsdienstig wolzijn onzor jongo
mannon tijdens hun vorblijf in do kampen tot
oefening van do Verdedigingsmacht.

Dc. D. S. Bet ha.

92. Do Synode stollen cone Commissie nan oin
eon schema to ontworpen waaronder do werkzaam
hodon in belang dor armen in onzo Kerk beter
goorganiseerd en op meer stelselmatige wijze be
hartigd kunnon worden.

Dc. H. P. van der Merwe.
Ouclerti’ng van Kakamas.

93. Aangozion do bostaande behoeften in Rho
desia, mot ons tegonwoordig stelsel van bearbei
boiding, steeds grooter on dringender worden
omd9t hot gotal der intrekkers steeds tooneomt
on hot getal der gezonkenon naar evenredighoid
grooter wordt; aangozion hot succes van hot
Buitenlandsch Zendingwerk onzor Kerk afhangt
van do degelijke boarbeiding van Rhodesia, zion-
do op hot foit dat or in Zuidolijk Rhodesia nileen
minstens 33,000 Nyasa-kaffers in hot hart onzer
gomoonton nrboidon; ziende ook oj hot feit dat
al onzo Mashonaland Zende1h~gen hun arbeids
veldon hobben binnon do grenzen van onzo go
raeonton; aangozien al do Kerkgonootschappen in
Zuid Afrika bezig zijn zich met kracht uit te
breiden in Rhodesia, en do geost van proselieton
makerij zich bijnn overal openbaart; aangozien
ons vo1k in Rhodesia, flu ann hot ontwaken is,
en do schoone golegenheid zich flu voordoet om
met eon moor beslist en krachtig optrodon, onze
Kork ook in Rhodesia, zooals in do Unio reeds
gesehied is, op eon vaste basis to stellon om zich
gezond to kunnen ontwikkelen en uitbreiden, zoo

VII. CHRISTELIJKE WERKZAAMHEDEN.

Rapport van de Commissie voor Arbeids-Koloniën.
Rapport van de Curatoren van de Drostdy Inrichting te Worcester.
Rapport van de Commissie voor de bearbeiding van leden langs den

Spoorweg.
Rapport van de Commissie voor Speciale Evangelie-prediking.
Rapport van de Commissie voor het Dorkas Huis.
Rapport van het Bestuur der Z.A. Bijbel Vereeniging.
Rapport van de Commissie in zake het verspreiden van onzedelijke

lectuur (Acta Synodi XXII 3 1. 72).
de Zondagsontheiliging (Acta Synodi

Ds. D. S. Botha.



9

worde een beroep op de H.Eerw. Synode gedaan
om het tegenwoordig stelsel van bearbeiding in
Rhodesia in revisie te nemen, om n.1. de bearbei
ding van Rhodesia voortaan op zichzelve te be
haudelen, afgezonderd van de hulpbehoevende ge
meenten kwestie in onze Kerk.

Een sterke commissie worde aangesteld om
deze uitbreiding of voortplanting van de grootste
on invloedrijkste Kerk in Zuid Afrika in Rho
desia behoorlijk te behartigen, zij het met behulp
van een speciale heffing of anderszins.

Ring van Du Toil span.

96. De Synode worde verzocht Art. 324 der
Kerkewetten zoo te wijzigen dat takken van kerk
besturen meerdere duidelijkheid mogen hebben in
de u~tvoering hunner plichten in zake de tucht.

Ring van (Jlonwiilzarn.

97. In Art. 18 (7) wordea, na de woorden:
“bekencT staan “ en vöàr de woorden: “en geen
tegenstanders, enz.,” ingevoegd: “ die erkende
voorstanders van den openbaren godsdienst, geen
ondersteuners van onkerksche lichameri.”

Ds. TV. .1. Naudé.

98. Pag. 138 van Wetboek lIT. Dc woorden : —

geestelijke verzorging ‘‘ worden veranderd in
“meer doeltreffende voor7iening in de geestolijke
verzorging.” En nan het einde van ITT (2) worde
het volgende bijgevoegd: “Ret wordt echter
duidelijk verstaan dat leden onzer Kerk in den
Spoorwegdienst met hunne huisgezinnen behooren
tot de respeetieve gemeenten waardoor de Spoor
weg gaat, en dat zij, wat aangaat herderlijk be
zoek, deelname aan de sacramenten, aanneming
tot lidmaat en andere rechten en voorrechten ann
he+ lidmaatsehap verbonden, als zoodanig door

94. De H.Eerw. Synode bepale duidelijk de
verhouding welke er bestaat tussehen een kerko
read en “onze menschen” die binnen het ressort
zijner gemeente in den Spoorwegdienst onder ha
arbeiding van den Spoorweg Zendeling vallen.

Ring van Burgersdovp.

95. De Synode benoeme eene Commissie von~
het uitgeven ~n verspreiden van stichtelijke bo~
ken en tijdschriften.

Ds. .4. McGregor .Jr.

den kerkeraad in wier parochieën zij zich bevin.
den zullen warden beschouwd als behandeld.’

cIa mrnissie ter Ben rbeidinq van Leclen
lungs den S’poorweg.

99. Art. 18 (17) a. worde aldus veranderd : —

De diensttijd van elken Ouderling en Diaken
is bepaald op twee achtereenvolgende jaren, wear
na hij niet weder h erkiesbaar sal z~jn, clan ad
ten minste den jaar buiten dienst te zijn gewrest.
in gemeenten met een ledental van 500 en daar
boven. In kleinere gemeenten blijve de tegeli
woordige wet van kracht.”

Kerkeruad van Victoria West.

100. Dc Synode besluite uit hot Wetboek van
do Ned. Corel. Kerk van Natal over te nemen het
gedeelte van Art. 36 (Derde Uitgaaf) luidende
“Ret worde verstaan dat het deelnemen ann
openbare ~ver&dsche vermalcen, als daar ziju
komedies, danspartijen, drinkgelagen, de renbaan,
en dergelijke, alsook omkooping, onbestaanbaar
zijn met de christelijke belijdenis, en iemand on
bevoegd maken om als lid des kerkeraads te wor
den gekozen.”

Ds. J. H. Molar.

B. Bij DE PERMANENTE C0MMIssIE VAN REVISIE INGEDIEND. (ART. 84).

101. Do Synodo stelle, indien rnogelijk, den..
zelfclen tij dstermijn voor al hare kerkelijke
vormen.

Ring van dc Roan.

102. Bij Art. 269 worden deze woorden go
voegd: “Asmede Predikanten, die 30 of moor
jaren tot Itet Ponds hebben gecontribueerd.”

Ds. Z. .1. dc Beer.

103. Aan Art. 292 voege men de volgende
woorden toe: — ‘ Bovengenoemde additioneele
geidsom zal, echter, fiat geeischt van die ge
meenten, die zelfstandig geworden zijn, nadat zij
een tijd lang eon dccl hadden uitgemaakt van
eene gemeente, die deelhebster is van bet fonds,

en verscheidene aandeelen hceft en gewillig is van
die aandeelen ann de nieuw’ gestichte gemeenten
over to maken.”

lix. Z. .1. dc Beer.

104. Tn Art. 298 worde 6~ veranderd in 60.

Ds. Z. .1. de Beer.

105. Art. 87 (d) loze als volgt:—” Daarna en
op dezelfde wijze wordt een Secundus gekozen, die
als Assessor van den Voorzitter handelt, en bij
diens ontstentenis zijne plaats bekleedt, aismede
een ~S’cniba en Assistent Scribe.

VIII. WETSVERANDERINGEN
A. Bij DEN SCRIBA SYNODI INGEKOMEN.

Dc. Z. J. dc Beer.
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106. Art. 60 van do Wetten en Bepalingen
wqrdo zoo veranderd dat do gewone Ringsverga
doringen gohouden kunnen worden eenigen tijd
van af den l5don Juli tot den l5don November.

Kerkeraad van Barkly Oost.
107. Art. 204 behoudo 1, 2, 3; het overige van:

“Do Beroepsbrief,” enz., wordo geroyeerd. Art.
205 leze: “De naam van den beroepene zal op
twee aehtereenvolgonde Zondagen aan do go
meento worden voorgodragon om te vernemen of
iemand jets wettigs togen den beroopene heoft
in to brengon, en in geval or geon bezwaar wordt
ingebracht, zal do beroepsbriof terstond worden
verzondon. Eon beroepon predikant of candidaat
zal van hot ontvangon dos boroepsbriefs aan don
korkoraad on gomoonto, waar hij boroepen is, on
vorwijld kennis govon, en uiterlijk drie woken na
do ontvangst zich stellig moeten verkiaron of hij
do rooping aannoemt, zullende hij anderszins kun
non goacht wordon voor do boroeping to hobbon
bedankt.

Art, 206 wordo goroyoord on Art. 207 nemo or
de plaats van in~ met do vorandoring, na do

tweede “ afkondiging.
Art. 207 wordo vervangon door Art. 208 met do

volgendo wijzigingon : —

“Bericht ontvangon zijndo dat hot beroep aan
gonomen is wordt do boroeping, enz., onz.”

Art. 208 worde vorvangen door Art. 205.
Ds. J. 0. Truter.

108. Deze Ringsvorgadering bosluit do aan
staande Synodalo vorgadering to verzoeken om,
indion mogelijk, voor al hare kerkolijke vormen
donzelfdon tijdst,ormijn to stellon.

Einq van do Pearl.

109. Do Synodo verkiaro zich tegen do aan
stelling of hot aanblijven yan Prodikanten als
loden van Permanento Commissies, nadat zij uit
actieven dionst dor Kerk zijn getreden, uitgo
nornen in hot geval dor Algorneone Zending Corn
missie. Do Kerkowet wordo dan als volgt ge
wijzigd : —

In Art. 16 (12) b worde nan don eersten volzin
toegevoogd: “tenzij zij door bedanking of door
uittreding nit aetievon dienst dor Kerk ophouden
loden to zijn. Hot laatste voorbehoud, echtor, zal
niet van toepassing zijn op loden der Algemeene
Zending Commissio.”

In Art. 228 tussehon (1) en (2) worde eon nieuwe
clausule ingovoegd luidende als volgt : —“ Eon
leeraar emeritus gewordon zijnde houdt 01) lid
van doze commiss~e to zijn.”

In Art. 152 oersto lijn worde na hot woord
“bestaan” ingovoegd: “Zijndo prodikanten in
actieven dienst der Kerk,” ,en

In Art. 153, eerste lijn, wordo tusschon “zeven’’
on “Secundi” ingelascht: “in aetioven kork
dienst zijndo Prodikanten als.”

Ds. D. .1. Fienaar AZ).

110. (1) In Art. 138 worde in plaats van do
woorden “hot afgolegde Matriculatie Examon”
hot volgonde gesteid: “hot Intermediair Examon
van do Kaapsche Universiteit to hebben afgolegd,

en daarbij hot door die Universiteit vereischto
minimum verkrogen to hebbon in Nedorlandsch,
Engelsch, Latijn, Grieksch, en in eon of ander
natuurkundig yak.” In datzelfdo Artikel worde
“Noderduitsche “ veranderd in “Nederlandsch,”
en do woordon “bekendheid met do beginselen
dor natuurkundigo wetonschappen” geschrapt.

(2) Art. 139 (a) en (b) lezon aldus: “Die den
graad van B.A. verworven heoft, wordt bij het
Admssie Examen onderzocht eileen in do vakken,
bij hot Admissie Examen vereischt, welke door
don candidaat bij zijn B.A. of niet gonornen zijn,
of waarin hij hot door do Universiteit vereischto
minimum niet behaald hoeft.”

(3) Art. 139 (c) worde 139 (b) on loze : —--“ Die
in zijn B.A. Examen niet geslaagd is, wordt vrij
gesteld van al do vakken, bij hot Admissio Exa
men vereischt, waarin do eandidaat bij zijn mis
lukto B.A. examon het door do Univorsiteit ver
eischte minimum bohaald heeft.”

(4) In Art. 139 worden (d) on (e) goroyeerd.
(5) In Art. 141 (4) wordo na “godrag” in

gevoegd: “en van in Art. 139 (f) b~doeldo cor
tificaten,” en or worde £3 gesteld in plaats van
£1, en al do woorden van “indien” na £1 tot
“leggen” geschrapt. Do slot paragraaf van Art.
141 (4) leze: “ Ook zal hij verplicht zijn eon
certificaat to vertoonon, dat hij zi.jno studiën
trouw en met vrucht hooft voortgozet.”

(6) In Art. 142 worde na “A” “Dod I”
met ~vat daaronder mit, goschrapt, alsook do
woorden “Deel II.” En in sub-sectie 7 ondor
Deel II worden goschrapt do woorden “uitgo
nomen hot tijdvak voor Deol I van hot oxamon
aangogeven.” Onder B worde “Deol I” met al
wat daaronder valt geschrapt, als ook do woorden
“Dccl II.”

(7) In Art. 142 B. ondor Dod II wordo na
“maximum” “150” in elk geval verandercl tot
“300,” en na “minimum” worde “50” in elk
goval veranderd tot “100.” Hot totaal “1800”
worde voranderd tot “2400,” “550 “ tot “750,”
en “600” tot “800.” En na dit laatsto getal
worden doze woorden toegovoogd: “Tor verkrij
ging van do onderschoiding cam laude: 60 per
cent en sinnnja cum laude: 75 percent.”

(8) In Aaahangsel XIII word~n Artt. 1, 2, 7,
8 on 9 goschrapt. In Art. 4 wordon do woordon
“den tijd waarop, en” geschrapt. Art. 6 lozo
ais volgt: “Do uitsiag van hun ondorzoek wordt
door elk der examnatoren ten spoedigste nan den
Voorzitter der Cominissie gozondon, die met den
Scriba on do Moderamen Commissie bepalen zal
welke candidaton tot hot mondeling dccl van hot
oxamen zullen worden opgoroepen.”

(9) Do overblijvendo Artikeis van Aanhangsol
XIII worden overgebracht en geplaatst onder do
bepalingon “over do toelating tot hot Theologiseh
Sorninarium” in hot Wetbook. en ~voi aizoo, dat
Artt. 3, 4 en 5 sub-socties worden van Art. 141
on ingevoegd wordon na sub-sectie (1), en Art. 6
als sub-seetio na sub-sectio (5).

Do Cornrn,issie tel hot a/n omen
van hot Admissie Examen.



BJJLAGE I.

RAPPORT
van den Scriba der Algemeene Synodale Commissie aan de

ILEerw. Synode voor hare Vergadering in October, 1915.

Dc ondergeteekende heeft de eer aan do I-I.E.
Synode vôôr te leggen de zaken die sedert de
laatste Synod ie Vergadering door de Synodale
Commissi’e overwogen zijn geworden bij wijze van
rondsehrijven, ?lsook die welke door haar behan
deld zijn bij gelegenheid van hare vergadering
gehouden op 22, 23 en 24 April, 1915:—

1. Een schrijven van de Aig. Zending Corn
missie vragende om de aanstelling van eon Aig.
Zending Secretnris in de plaats van Ds. J. du
Plessis die deze betrekking heeft neergelegd voor
die van Redacteur van het Vereenigde Kerkblad.

Ds. A. G. Murray wordt benoemd.

2. Een schrijven van don Aig. Zending Socro
tans (Ds. J. du Plessis) verlof vragonde tot het
passeeren van eon verband op hot Zendinghuis
(Friodenheim) ~oor jonge dames to Wellington,
ton gunsto van den hoer G. Roux voor eene lee-
fling van £700; eischende do Registrateur van
Acten dat do Synode der N. G. Kerk eers~ toe-
stemming moot verleenen.

I-let gevraagdo verlof wordt gegeven.

3. Eon schrijven van do Kerkekantoor Commis
sie in zake hot verhuren van do Synodale Zaal,
Commissio Kamers, en vijftien tot dertig Kantoor
kamers ia hot Hugenoten Gebouw aan do Regee
ring voor eon tijdperk van drio jaron, em te
dienen als Raadzaal, onz. voor den Provincialen
Raad dozer Kolonie, tegen eon huur van £1600
tot £2000 per jaar (naar het getal kantoren in
beslag to worden gonomen), on op voorwaarden
doer do Kerkekantoor Commissie nan do Rogee
ring gesteld.

Toegestemd dat do Kerkekanteor Commissie met
de Regeering onderhandelen zal op de voorwaar
den genoemd.

4. Aanzoek van don hoer J. W. Laurentz die
reeds moor dan twee jaron do kiassen aan bet
Opleidings Institrut to Wellington heeft bijge
woond, em togen hot einde van 1910 tot hot
Zending Examen to worden toegelaten, hoewel
hij niet het Toelatings Examen (besluit der jongste
Synode) heeft afgelegd.

Daar Art. 236 dat eon toelatings examen eischt
hier niet van toepassing is, aangozien de hoer
Laurentz reeds twoe jaren in hot Instituut was
teen gonoemd Artikel kracht v n wet kreeg, wordt
aan zijn verzoek voldaan.

5. Do vacature entstaan in do Alg. Zending
Commissie deer do aanstelling van Ds. A. C.
Murray tot Zending Secretaris, wordt aangevuld
door do benooming van Ds. J. du Plessis.

6. Aanzoek van den Kerkeraad dor N. G.
gemeonto Nieuw Bethesda em dod to hebben nan
hot Predd. Ponsioen Fends enzor Kork in do
4de Klas.

Daar doze do classifiactio is door do Synode
gomaakt wordt hot aanzeek toegostaan.

7. Do vacaturen in Commissiën entstaan door
hot aftreden van Ds. J. R. Albortijn Sr. als
dienstdoendo leernar onzer Kerk, worden aango
vuld als volgt : —

Alp. Zending ~Jommissie :—Ds. C. D. Barn.
Speciale Evangelieprediking Commissie : —Ds.

A. F. Louw.
Coinmissie van Eaamis~atoren veer Candidaten

tot den H. Dienst : —Ds. P. G. J. Moiring.
Colle pie Curatoren van hot Theologisch Semi

‘naristm:—Ds. I. F. A. do Villiers.
Collegie Cnrateren van het Zending Instituut

Ds. D G. Malan.

8. Manife t in zake Zondags-entheiliging ep
getrokken doer vertegenwoordigors van al de
Kerkon nan don Rand, en haar toegezonden doer
den Secretaris, Us. D. Theron van Fordsburg,
Transvaal.

Geantwoord dat zij instemt met do beginselen
in hot document neergelegd en gaarne cone ver
eenigde poging, in den geest deer do BB. veer
gosteld, zen willen ondorsteunen.

9. Dispensatie van Art. 18 (17) gevraagd deer
den Kerkoraad van Van Rhynsdorp ter herkiozing
van den Br. ouderling H.. C. J. Schrouder, na
vior-j arigon di-e-nst, wordt toogestaan.



10. Dit ~esc1iiedt o~k met een dergelijk aan
zoek door den kerkcraad van Njetnvoudtvjlle met
het oog op den Br. ouderling E. A. Nel, die reeds
vier jaren achtereen gediend heeft.

11. Ecu schrijven van den Secretaris der Z.A.
Bijbelvereeniging namens hot Bestuur dier ver
eeniging, vragende dat het getal bestuursleden,
zooals oorspronkelijk vastgesteld, twaalf zal zijn.
Dear de Synode slechts zeven leden heeft be
noemd, stelt het Bestuur vèôr dat de vijf leden
die vroeger gediend hebben tot het getal zeven
zullen worden toegevoegd.

Hiermode verecnigt zich de Commissie.

12. Aanzoek van den Kcrkeraad dci N. G.
gemeente Koinriha (vroeger Maclean) om dispen
satie van Art. 18 (17) ten einde de herkiezing van
den Br. ouderling C. Holl (nu voor do vierde maal
gekozen) te wettigen.

Dispensatie wordt verleend.

13. Aanzoek van den kerkeraad der N. C. ge
meente Paterson om toelating tot het Prod. Pens.
Fonds in de 4de kias.

Tocgestaan, zijndc deze de classificatie door de
Synodc gcmaakt.

14. Dispensatie van Art. 18 (17) gevraagd door
don kerkeraad van Kolkbaai ter herkiezing van
den Br. ouderling J. C. Pietorson die reeds vijf
jaren aclitereen gediend hbeft.

Dit wordt toegestaan.

15: Aanzoek van den kcrkeraad der N. C.
gemeente Kenhardt om dccl to hebben aan het
Prod. Pens. Fends in do 2de kias (classificatie
der Synode).

Het gevraagde verlof wordt gegevcn.

16. Ecu schrijven van den .~Zaakge1astigdc
onzer Kerk namens de Kerkekantoor Commissie
verlof vragendc tot cone lecning van £30,000 tegen
4 percent rcnte ondcr ecu delgings-schema tot
afbctaling van do schuld rustende op het Huge
noten Gebouw.

Hicrop wordt toestcmmend geantwoord.

17. Aanzoek door den kcrkcraad van Graaff
Reinet om ecu tweede aandeel in het P. P. Fonds
onzer Kcrk, en wel in do 2dc kias.

Dit wordt toegestaan.

18. Do vacaturen in Kerkcl. Commissien, ont
staan door hot botreurd heengaan van Di. W. A.
Alhcit, C. F. Marais en P. H. Roux worden aan
gcvuld als volgt —

Do Aig. Zending Commissie —Di. D. Bosman
on D. J. ic H. Marchand.

Curatoren ‘van Dr Drostdy Ierirhting. Worces
ter —Di. A. C. Murray en J. H. van Aardc.

Pernianente tjominissie van Revisie : —Prof. A.
Moorrecs.

Bestuar ‘van Doofstoramen en Blinden lunch
ting :—Ds. J. Murray.

Bestuiir van den Vroitiren Zending Bond (Art.
288.3.d.) :—Ds. A. C. Murray.

Cominissie voor Arbeids Koloniën : —Prof. C. F.
J. Muller en Ds. D. S. Botha.

19. In de plaats van Di. N. J. Brummcr, D.
J. Marchand en J. C. do Bruijn, die als Oura
toren van do ~\ormaul ~4choo1 bedankt hebben,
wordon Di. C. S. Malan, C. J. du Plessis en H.
J. Pienaar benocmd.

20. Eon schrijven van den Zaakgclastigde onzcr
Eerie namens do Kcrkekantoor Commissie verlof
vragendc tot hot verhuron van bet Hugenoten
Cobouw aan de Regcering nog voor twee of drie
jarcn na verloop van hot bcstaande huur-contracL

Verlof wordt gcgevon.

21. Op een aanbcveling van den Rand der
Kcrken dat Dingaansdag ook in de N. C. ge
meenten van de Koop Kolonie op godsdienstige
wijze gevierd zal worden, is haar antwoord too
stcmmcad. -

22. Aanzoek om dcci t~ hobben ann het Pred.
Pensioon Fends onzer Kc’lc door do korkeraden
van do NO. of H. genieenten: Geriniston, I[iddel
burg, l’otche/stroonr en Ermelo in do iste kias,
Fordsbung en Greyli’ngstad in do 2de kias, en
.Jeppestotrn en (Jhristiana in do 3de kias, zijndc
het aanzoek in ieder geval volgens classificatie
onzer Synode (Acta Synodi XIX : 69, en
XX 72).

Op a1 deze aanvragen wordt eon gunstig ant
woord gogeven.

23. Eon aanzoek van den kerkcraad der N. C.
gcmccntc Braszdvlei om toelating tot het P. P.
Fonds in d~ 4do klas wordt toegestaan.

24. flit geschiedt ook met een aanzoek van
den kerkeraad ~.er N. C. gemecntc Robertson
om con twecdc aandecl in hot P. P. Fonds in ne
2de Has.

25. Eon schrijvcn namens de Synodaic Com
missic der N. C. Kerk in den 0. V. Staat aan do
gunstige overweging U ivcr Commissic voorloggcn
do hot voortzctten van he~ work door Eerw. E.
L. Coriradic nuder onzc goloofsgonooten in Chanzi
land op kosten van genocmde kerk begonnen.

Ret gevoclcn is dat wij vooreerst can do be
arbeiding van do uitgewekenen in Chanziland niet
dcnken kunncn. Ret Hulpbohocvcndc Cemeente
Fonds onzer Kerk mat dit niet toe,
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26. Een schrijven van den Scriba van do Cura
toren der Opleidingsschool to Wellington, eon be
sluit van Curatoren voorleggendo “om onder be
staande omstandigbeden thans tot geen beroep
over t~ gaan, en pogingen aan to wenden om:
(a) eon beroep te doen op do gemeenten onzer
Kerk om do jaarlijksche collecten getrouwer en
ruimer to storten, (b) zich te wenden naar do
Zusterkerken in den 0. V. Staat, Transvaal en~
Natal, (c) den M. Z. l3ond alsook andero christe
lijke licharnen one ondorsteun.ing to naderen.”

Wat het Curatoriune bier voorstelt wordt good
gokeurd.

27. Dispensatie van Art. 18 (17) govraagd door
den kerkeraad van halkbaai ten einde do herkie
zing van don Br. ouderling G. C. van Blork, die
reeds zes jaren achtereen gediend heoft, te wet
tigon, wordt vorleend.

28. Do vacature ontstaan in hot Coilegie
Curatoren van do Theoloqische Ewe ekschooi door
hot aftreden van Us. J. G. J. Krige wordt ann
gevuld door do benoeming van Ds. J. P. van
Heerden.

29. Daar Ds. G. Murray, do afgevaardigde
naar dc Synode der N. G. Kork in den 0. V.
Staat verhindord is geworden aan zijn opdracht
te voldoeie, en zijn Secundus Ds. J. W. Louw
overleden is, benoemt de Commissie Ds. U. J.
Hugo met Ds. H. J. L. dii Toit als Secundus,
om do plaats van Us. Murray in to nemen.

30. Een aanzoek van den kerkeraad van
$ornersrl West om een tweede aandeel in hot
P. P. Fonds onzer Kerk, en ivel~ in do 3de klas,
volgens classificatie vroeger door do Synodale
Commissie en door do Synodo goedgekeurd, wordt
toegestaan.

31. Op eon aanzoek door den kerkeraad doi
N. U. gemoente Diben om deel to hebben nan hot
P. P. Fonds in do 4do kias (classificatie der
Synode) wordt eveneens toestemmend geantwoord.

32. Vorgurening govraagd door do korkeradon
van do N. H. of U. gemeonton Boksburg en
Lijdensburg, Transvaal, om deol to hobbon aan
hot P. P. Fonds onzor Kerk in do iste kias, door
dien van Carolina, Transvaal, in do 2de kias en
door dien van Kleiksdorp in do 3do klas.

Daar dezo aanzoeken alien overeenkornstig
Synodale bopalingen zijn, is er geen bezwaar.

33. Aanzoek van den kerkeraad dor N. H. of
U. gemeonto Lao glaagte, om tot hot P. P. Fonds
onzer Kork toogelaton to wordon in do 2do kias,
en van don korkeraad van do N. H. of U. go
meonto Klerksdorp om too to tredon in do 3de
kias, zooals door onzo Synode bepaald.

Hot gevraagde verlof wordt gogeven.

34. In plaats van Us. C. Rabie, emeritus go
wordon, bonoernt do Cornrnissio Dr. D. F. Malan
tot Curator van bet Theol. Seminarium.

33. Op verzook van do Condmissie voor Arbeids
Koloaiëz wordt Us. U. S. Botha, dio als lid be
dankt heeft, verzocht ann to blijvon, en Us. B. P.
J. Marchancl als additioneele lid tot genoemde
Commissie toegevoogd.

36. \Tacaturen in de Ooni,missie voor hot Era
men van C,andidat en tot den Heiligen Dienst
ontstaan, wordon aangevuld als volgt : —

Secundus lid voor Exegeso van bet 0. T. : Us.
D. U. Malan; do., N. T.: Us. C. U. Barn; Secun
dus lid voor Dogmen Goschiedonis: Us. J. dii
Plessis.

37. Een scbrijven uit de Argentijnscho Ropu
bliek, onderteekend door eone Cornmissio aange
steld door den plaatsoli,iaen kerkoraad, onzo Kork
andorrnaal orn een leeiaar vragende, ons tooge
zondon door don Scriba van do Cornmissio voor
Hulpbeboevende Gemeenten.

Daar or geen Fondsen daartoo voorbanden Wa-
rca, was do meerderheid uwor Comrnissie van go
voelen d .t or eon beroop op do Kerk moot godaan
worden om to zion of or langs dien weg hulp kan
vorkregon worden. Zooclanig boroep werd later
door den Moderator Synodi gedaan. (“Do Kerk
bode,” 11 November, 1912.)

38. Aanzoek om dispensatie van Art. 18 (17)
door den korkeraad van Klein Boetsap ter her
kiezing van den Br. ouderling J. P. Snijman die
reeds vier jaron achtereen godiend heeft.

Disponsatio wordt verleend.

39. Do vacature in do Alp. Ze’nding Commissio
ontstaan door do bedanking van Us. J. du Plessis,
wordt aangevuld door do bonoerning van Us. A.
F. Louw.

40. Daar or niet genoeg Secundi-leden zijn orn
do plaatsen in to nomen van do Primarii-ledon
dio verhinderd ~ijn geworden do Vergadering van
don Federalen Rand to Piotermaritzburg bij to
wonen, wordt hot getal aangevuld door do be
noeming van Di. U. Wilcocks, U. Bosrnan, C. U.
Barn en U. J. Hugo.

41. Aanzoek orn doel to hebben ann bet P. P.
Fonds, volgens classificatie door onze Synode
vastgesteld: (a) door den kerkeraad der N. H.
of U. gemeonte S’ch*weizer 1?eneke in do lste klas,
(b) door dien van Eloffsdai, Transvaal, in do 2do
klas, en (c) door die van Johannesburg en Ecu
dracht, Transvaal, beiden in do 3de klas.

Do gevraagde vergunning wordt in al doze ge
e’alien verloend.

42. Do vacaturo ontstaan door do bedanking
van Us. J. du Plessis als Curator van do Drostdy
Jndustrieele Inrichting wordt aangevuld door do
benooming van U A. U. Luckhoff Jr.
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43. Verlof gevraagd door do N. G. Zending
gemeento to Wellington om toe te treden tot hot
P. P. Fonds onzer Kerk in do Sde kias, wordt
verleend.

44. Een schrijven van den Scriba van den Raad
der Kerken in zake: (a) Onderwijs en opvoeding
van do kinderen onzer uitgowekencn, (b) Uitgaven
van den Raad der Kerken en van zijno Corn
missiën.

Hot besluit is dat doze zakon wachten moeten
op eenc vergadering van do Synodale Commissie
op do Synode.

45. Vergunning om dccl to nemen aan hot
P. P. Fonds onzer Kerk gevraagd door do kerke
radon der N. H. of G. gemeonton IAc,htenhury,
llartebeestfontci on Zoutpcvnsbertj, alien in do
3do kiasa

Daar men bij doze aanzookon zich lioudt aan
onzo Synodalo bepalingon, is or geen bezwaar.

46. In do plaats van Ds. S. P. Helm, die als
lid der Aly. Zeadinq Cornmissie bedankt heeft,
wordt Ds. P. Cc. J. Meiring benoemd.

47. Aanzoek van den kerkeraad der N. Cc. ge
meento Umtata om dccl to hebben aan het P. P.
Fonds in do 4do kias, zijnde doze do kias waarin
do gemeente door do Synode gesteld is.

Hot aanzook wordt toegestaan.

48. Aanzoek om dispensatio van Art. 18 (17)
door den kerkeraad van do N. Cc. gerneento
Warrenton ter herkiezing van den Br. ouderling
J. J. Pansegrouw die reeds vier jaren achtcreen
gediend heeft. Do gevraagde dispensatio wordt
verleend.

49. Eon verzoek van do Synodale Commissie
van de N. Cc. Kerk in don 0. V. Staat orn cone
vereenigdo poging can to wendon ten einde den
Naam des Alierhoogsten in de Constitutie van
do Unie van Zuid Afrika opgcnornen to krijgen.

Eene vereenigde poging zoo als voorgesteld
wordt goedgekeurd, en aan do hand wordt go
geven het zenden van eon Doputatio naar de
Parlementaire Commissio die do zaak in hânden
heeft.

50. Do Br. ouderling A. C. Koch wordt be
noemd om do vacature in do Kerkekantoor Corn
missie ontstaan door hot afsterven van den Br.
ouderling T. J. Hofmeyr, can to vullen.

51. Aanzoek van den kerkeraad dor N. 0. go
meento anwyksdorp om toelating tot hot P. P.
Ponds in do 4de kias (classificatio der Synode).

Dit wordt toegestaan.

52. Aanzoek van den kerkeraad der N. Cc.
gerneente Dc hoop om dccl to nomen ace het
P. P. Fonds in de 2de klas.

Daar do jongsto Synodo bes]oten heeft dat hot
tweede aandeel (in do 2de kias) van do gemeente
Oudtshoorn, desverkiezendo can do niouwo go
meente Dc licep (dccl van Oudtshoorn) kan wor
don ovorgemaakt, en het aanzoek dus fcitolijk is
om wat reeds door do Synode goedgekeurci is,
wordt hot toegestaan.

53. Aanzoek van de gemeente Ret Strand
(dccl van Somerset West) om hot tweede aandecl
van do gerneonto Somerset West in bet P. P.
Fonds over to nemon. Do gevraagde vergunning
wordt vcrleend.

54. Dit geschiedt ook met ecu aanzock van
do gemeento Observatory (dccl van Kaapstad) om
één aandeel van do gerneente Kaapstad in het
P. P. Fonds over to nemon.

55. In do piaats van den Br. oud-oudcrhng
D. C. Morkel (overleden) wordt do Br. oud
ouderling Wijnand Hofrneyr van Somerset West
tot Curator van hot Theoloyiseh Semis ariurn be
noemd.

56. Dc vacature ontstaan in do Cornmissie veer
Arbeids Kelonien door hot aftreden van den 13r.
T. J. Hofmeyr, wordt aangevuid door do benoe
ming van den Br. ouderling 3. H. Hablutzci.

57. Do vacaturen ontstaan door hot vertrek
van Ds. C. D. Barn naar den 0. V. Staat, on
do bedanking van Ds. A. V. Luckhoff Jr. (beiden
(iuratoren van 1)e D restdcj In dustrieclc 1~rieh-
tiny, TVoreester) worden aangevuld door do be
nooming van Di. R. D. McDonaid en J. A. van
der Morwe.

58. Vacaturen in cenigo Kerkelijke Comniis
siën ontstaan worden als volgt aangevuld:

Dc Alp. Zendiny C’oinmissie : —Ds. J. H. Albor
tim Sr. in do plaats van Ds. C. D. Barn (ver
trokken naar den 0. V.Staat).

000Lmissie veer h et Erameji van (Jandidaten
let den Ileiliqen L)ienst : —Ds. V. J. le Roux
Marchand als Secundus lid in do plaats van Vs.
C. D. Barn.

C’e,nmissie voor hel Admissie E~ranren : —Pri
rnarii: Di. Cc. J. dii Plossis, I). Cc. Malan en A.
M. McGregor in do plaats van Di. D. J. Pienaar
Azii. en H. P. van der Merwe (die bcdankt heb
hen) en H. J. Pienaar (vertrokken naar den 0. V.
Staat). Secundus: Ds. A. D. Luckhoff J1. in do
plaats van Ds. J. H. Hugo (overleden).

(in rater van dc Opteidis ysscheol tc Welling
ton:—Ds. P. Cc. J. Meiring in do piaats van
I)s. C. D. Barn.

Curator van dc Norinaal School: —Ds. H. E.
du Plessis in do plaats van Vs. H. J. Picnaar.

In hare vergadering gehouden 22, 23 en 24
April 1915 werden do voigende zaken. Nos. 59 tot
75, behandeld: —



‘5
~59. Annzoek van den heer J. H. Louw, thans

arbeidendo to Hope Town, m tot zendeling onzer
Kerk geordend to worden, zonder hot Zeudelings
Examea af te leggon. Do Scriba best do stukkon
betrekking hebbende op deze sank ann do ver
gadering voor. Do vergadering besluit den Br.
to antwoordon dat do Synodale Commissie geen
recht van dispensatio heeft (Art. 80).

60. Eon schrijvon van den H.Eerw. Scriba van
den Raad der Kerken : —

In sake (a) Onderu’ijs en Opvoeding van de
ku eleven onzer uitgeweken e peloo/sqenootcn. Do
vorgadoring besluit do nanbeveling van den Rand
inznke do kinderen onzor goloofsgenooten bij do
Synode nan to bovolop.

(b) (Jitbetaliii~, door den Read dcv Kerken.
Eon Commissie door do vergadering daartoe be
noomd, dient het volgende voorstel in : —

Wat botreft do eels- en verblijfkosten is
uwo Commissie van oordeel dat die ziillen wordon
uitbetaald door den Zaakgelastigdo onzer Kerk
volgens bostaand tarief in do Kerk van do Knap
Kolonie. Hi~ zal echter niet gehouden zijn nit
betalingon to doen alvorens gomelde uitgaven door
Rationarii, benoemd nit loden onzor Kerk op do
vorgadoring dos Raads tegonwoordig, nagozien en
goedgokourd zijn, en door don Scriba Synodi go
certificoerd zijn.

Wat hot tweedo punt betreft, wonscht uwe
Commissie hot als eon gezond financieol beginsel
neer to leggon dat hot lichnam dat verantwoor
delijk is voor do kosben, controbe of boheor Sal
hobben over do uitgavo.

~Vat dus betreft do werkzaamhedon door de
Synode nan den Rnad opgedragon, kunnen er
ondor gowone omstandighedon geene moeilijkhedon
ontstaan. Waar, echter, do Paad zich bezig houdt
met zaken niet in do algemeeno opdracht begrepen
of door bijzonder Synodnal besluit nan hem op
godragen, wordt hot zeor rnoeilijk voor do rospec
tiovo Synodon om do uitgavon to controleeren.

Met hot oog herop komt hot uwe Commissie
voor nisof hot noodig is to bepabon dat kosten nan
zoodanigo b uitenge won c u~crkzciamheden vorbon
den, albeen zullen worden uitbetaald wnar do
goedkeuring dor Synodale Commissie onzer Kork
daartoo vorkregen is.

Hiermede voreenigt zich do vergadoring.

61. Besluiten genomen door den Rnad der
Kerken op zijno vergndering to Bbosrnfontein
(27—29 Jnnuari 1.1.) en op verzoek van genoern
don Rand door sun Scriba voor do Synodale Corn
missie onzer Kerk geiegd : —

(a) Do Conferentie diingt bij nile loden, en
bij nile kerkbesburen crop nan, orn geene be
zwnron of klnchten die nit do politieke vorwik
kelingen ontstaan zijn, in to dienon of in be
linndeling to nernen vèbr dat do oorbog voorbij is,
on de gernoederen tot bedaring gekornen zijn.

Di ~ wordt dadelijk door do vorgadering nan—
genomen.

(b) Zij geeft verder nan do hand, dat in iedero
kerk, wnar sulks wenschelijk geacht mocht wor—

don, oen kboino cornmissio nangestold sal wordon,
bestaando uit do meest invloedrijko on vertrouwde
kerkehjke beidsbieden, om in voorkomendo govnlben
kerkoraden en gemeonten met ndvies to dionon,
of indien daañoo vorzocht, door persoonlijko
visitatio vorzoenend op to tredon.

Do vorgadoring veroenigt zich ook met wat hier
govraagd wordt. Do loden van do commissie zijn:
Prof. do Vos, Ds. W. A. Joubort, do Actunrius,
on do Scriba Synodi.

(c) Wnt do toepassing van do kerkolijko tucht
betroft op diogenen, die nan don opstnnd deel
genomen hobben, meent do Conforentio, dat dnar
orntrent goon besluit door eonig kerkelijk lichaam
behoort genornen to worden, nivorens do Kerk in
hot bezit is van ni do noodige informatie, om to
kunnen bopnbon wat do juisto nard van don op
stand en do werkolijko oorznkon dnarvan gewoest
zijn. Zoobang or nog dnarover goon kabm en
onpnrtij dig oordeel gevormd kan wordon, beveolt
do Conforontie abbe korkbesturen stork nan, orn
in able v orkomendo govabbon, vooraisnog do preco
dens to volgen, die na den Booren-oorbog, onder
soortgebijko ornstandghodon, nodergobogd is go
worden door do Kerken van do Kaap Kolonie,
Natal, en Ornnje Vrijstaat.

Do Conferontio heeft des to moor vrijrnoedig
heid om doze kerkolijko handeling aan to bov~bon,
omdat do doolnamo nan den opstnnd voortgo
sproton is uit politieko overtuigingen, waarovox
do Kerk abs zoodanig, niet geroopon is to oordee
ben, en omdat het roconte vorzot tegen do wottigo
ovorhoid daarom niet op gelijke hjn gestold kan
worden niet do grove zonden togon den godsdionst
on do zodeli~kheid, die gowoonhjk voorworpon zijn
van do korkobijke tucht.

Eon voorstol on twee amendornenton komen tor
tafel. Do uitslag der stemming is dat do vorgn
dering in doze tot goon bosluit komt.

62. J3eroop van den hoer S. J. do Kock togon
do uitspraak van den Ring van Knnpstad in
zake zokoro bezwaron door horn (do Kook) bil
den kerkornad vnn Durbanvilbe ingodiend bij go
begonheid van de nvondrnnalsbedioning to Parow.

Do vergadering konit tot hot volgonde besluit —

“Do Synodabo Commissie is van oordeol dat de
Ring van Kaapstnd voort moot gann met zijne
pogingon om hot goschil in do gornoonto Durban
vibbe to bohnndelen volgens Art. 323, en dnarbij
in hot oog moot houdon: (a) dat valgons hot
Formulior tor bovostiging van ouderlingen het to~
do plichten van hun nmbt behoort om to vor
hoodon dat do sn”rnrnenton niot ontheibigd wor
don, ots dat niot behoorbijk geschieden kan, in
dien or ook niot e n ouderling bij do avondmaais
bodioning nanwozig is; (b) dat nan do ontevre
donen sal wordon togomoot gekomen indien or
den of moor kerkeraadsbedon voor do wijk Pnrow
worde gekozen.”
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63. Beroep van Ds. S. P. Fouchó tegen eon
uitspraak van den Ring van Kaapstad naar aan
leiding van eon rapport der Ringscommissie, in
zake bezwaren door hem (Ds. Fouché) ingediend
tegen een beroep door den kerkeraad van “Het
Strand” uitgebracht, voor do jongste vergadering
van genoemden Ring gelegd.

Do Commissie in wior handen doze zaak gesteld
werd, is van oordeel:—” Dat hot uit de stukken
niet blijkt dat er een behoorlijk onderzoek over
eenkomstig Artt. 367 ens., en vooral Art. 373 is
ingesteld, waardoor do uitspraak van den HE.
Ring gerechtvaardigd wordt. Indien do Ring van
oordeel was dat de appellant sich had schuldig
gemaakt aan het genoemde in Art. 336, dan had
hij do zaak mooten verwijzen naar den Ring waar
ondor do appellant sorteert.”

Hiermede vereenigt zich do Vergadering.

64. Beroep van den heer T. J. P. Holtshausen
tegen de uitspraak van den Ring van Du Toits
pan in sake eene klacht die tegen hem gediend
heeft voor den kerkeraad van Douglas.

De Commissie is van oordeel dat hoewel do heer
Snijders, in de zaak “ Snijders vs. Holtshausen”
goon lidmaat was van do gemeente Douglas toen
voormelde kla& 4 tegen hem werd ingediend, do
kerkeraad van Douglas op grond van Art. 344
(2) en 324 (2) in zijn good recht was voormelde
klacht in behandeling to nemen en daaromtrent
uitspraak to doen. Dorhalve meent z~j dat do
Ring van Du Toitspan hot appèl van den heer
Holtshausen in behandoling had moeten nomon
volgens Art. 357 en vervolgons.”

Do vergadering neemt dit met algemeene stem
men aan, blijvende do vroegere ledon van den
Ring van Du Toits~’an buiten stemming.

65. Aanzoek van den hoer J. A. van Niekerk
om in z~jn ambt als zendeling to worden herstold.

Hot besluit der vergadering is: “Do applicant
wordo vorwezen naar den Ring van Beaufort,
hot hof dat hem onder censuur heeft gestold, en
volgeus het oordeol der Synodalo Commissie
tovens hot hof dat hem bij do Commissie van
Examinatoren voor ‘t Zendelings Examen gunstig
belioort aan to bevolen om op niouw to worden
gelegitimeerd, indien dat lichaam daartoe vrij
moedigheid gevoel~.”

66. Verzoek van het Bestuur van de Z. A.
Bijbelvereon~ging om do vacaturen (drie) in het
Bestuur niet aan to vullen, maar het getal loden
op negen to laton.

Ret antwoord is dot de Synodale Commissie dit
niet kan toestaan, maar dat hot Bestuur bij do
Synodo daartoo aanzoek moot doen. Intussehon
wordon tot loden van hot Bestuur benoemd : —

Di. G. J. du Plessis, A. McGregor Jr., en do
Br. W. M. Collier.

67. Aanzoek van don Ring van Clanwilliam
om gonoemuon Ring in twoe deelen to verdeelon.

Dit wordt naar de~ volgende Synodo verwezen.

68. Bedanking van Dr. D. F. Malan als lid
van do Admissie Examen Commissie. Nadat be
sloten word dat waar Primarii loden wegvallen
do Secundi sullen moeten optreden, in wier plaats
or dan niouwe Secundi loden sullen worden ge
kozon, wordt Ds. D. Wilcocks tot Socundus lid
benoemd.

69. Eeu sehrijven was ontvangen van hot Be
stuur van de A. C. V. Voreeniging:—

(a) In zako do noodzakelijkhoid van het zingon
van onze Psalmon en Gozang ~n op onze Zondags
scholen en door alle christelijke vereenigingen die
in verband met onze Kerk staan.

Do vergadoring besluit hare instemming met
doze zaak to betuigen, en die bij do Synode aan
to bevelen.

(b) In zake oen kruistocht ter inzameling van
gold voor do opvooding van do kindoren van do
uitgewekonen on andere hulpbehoevenden onder
ons vc!k.

Besloten doze rack naar do Synode to verwij
zen. Intusschen cone commissie van drie loden
uit do vergadering to bonoemen om doze zusters
to ontmoeten on do zaak bij do volgende Synode
Your te drogen. Tot commissie worden bonoemd:
de Actuarius, Oud. Prof. Moorrees, Di. C. H.
Radloff on D. Bosman.

70. Dispensatie van Art. 18 (17) gevraagd door
den korkeraad der N. G. gemeento Nieuwoudt
villo tor herkiezing van don Br. Oud. E. A. Nd.

Do gevraagdo dispensatie wordt niot verleend.

71. Aanzoeken mu dccl to hebben aan het
P. P. Fonds onzer Kerk:

(a) Van den kerkeraad der N. G. gemeente
Upirigtou, cm in do 4de klas geplaatst to worden
in plaats van ue 3do klas, zooals door do Synode
vastgesteld.

Ret antwoo~d der vergadering is “dat hot niet
in hare macht is verandoring in doze aan to
brengen. Ook heoft zij geene vrijmoedigheid dit
aanzoek bij do Synodo can to bevelon.”

b. Van do kerkeraden der N. G. gomoento
Weenen (Natal), Maitla?~d, Do .4ar, Stanford en
Eietbron, om in do 4de klas to worden opge
nomen.

Na eerst den Quaestor van do Fondsen gehoord
to hebben besluit do vergadering al doze aan
zoeken toe to staan, doch do gomeenten in do
3do in plaats van in do 4do klas to plaatsen,
behoudende zij echter hot recht om bij do Synodo
aanzoek te doen om in do 4de klas gestold te
worden.

(c) Van do Algemeene Zending Commissie voor
don Org. Zencling Secretaris (Ds. A. F. Louw)
in do 4de kias:

Dit aanzoek wordt naar de Synodo verwozon;
ovenzoo:

(d) Dat van do Commissio voor hot Vereenigd
Kerkblad voor den Rodacteur (Ds. Geo. S. Malan)
in de 2ue klas.
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(e) Van den Ring van Dii Toitspan in bolang
van erw. Liebenberg van Enkeldoorn.

Ook aib aanzoek blijft als buitengowoon geva]
tot de Synode overstaan.

(f) Van den kerkeraad der N. G. gemeonte
Herold in de 3de kias.

De gevraagde vergunning wordt verleend.

(g) Van den fcriba dez’ Transvaalsche Kerk
namens de Synod do Commissie dior kork : —(a)
voor aaron Zending Secretaris; (b) voor haron
Spoorweg Predikant.

Dezo aanzoeken worden naar de Synode ver
wezen.

(h) Van den voorzitter van de Commissie voor
de Stofberg Godenkschool, namens genoemde corn
missie vor den Hoofd-Docent dier Inrichting in
do 4de kias.

Dit blijft overstaan tot do Synode.

(i) Aanzoek van den kerkeinad der N. H. of
C. gemeente Moigevzon, Transvaal, in do 2do kias.

Daar doze de classifcatie is door do Synodo
vastgesteld, is er geen bezwaar.

(j) Van den kerkeraad der N. H. of C. go
meente Lan~jlaaqte, Transvaal, om van do 2de
tot de 3de kias gebracht te worden, en hot bedrag
voor mlegpenningen, ens., verminderd to hobben.

Ook dit aanzoek moot op do Synode wachten.

72. Naar aanloiding van eon schrijven van
den Zaakgelastigdo ontvangon, besluit do vergade
ring: —

(a) In sake hot vernieuwen of niet van het
huurcontract van do Hugenoton Gebouwen met
do Regeering wordt nan do Kerkekantoor Corn
missie volmaclit gegevon oni hot contract voor den
jaar to vernieuwen. Indien dit niot kan, moot
de Commissie naar eigen discrotie handelen.

(b) In sake hot bezorgen van vormen A, B on
C op den door do wet bepaalden tijd, op het
kantoor van den Zaakgelastigde, wordt het aan
den Scriba opgedragen eon schrijven door middo]
van “ Do Kerkbode” aan do verschullende kerke
raden to richten.

(c) Do vacature in do Kerkekantoor Commis
sie, ontstaan door bet aftreden van Ds. A. I.
Steytler, aan to vullen door do bonoeming van
Ouci. Prof. Moorreos.

73. Met eenpa ge stemmen botuigt do verga
dering hare instemming met do voigendo voor
stollon : —

(a) Do vergadering oordeelt dat Art. 94 zoo
moot wordon vork]aard, dat do Synodale Commis
sio in den regol elk jaar behoort to vergaderen,
tenzij hot na do gopubliceerde kennisgeving in

De Kerkbode” blijken mocht dat er geen work
voorhanden is.

(b) Met hot oog op Art. 86 (e) vergeleken met
Art. 95 (c), verzoekt doze Commissie aan do H.E.
Synode, duidelijk to willen omschrijven in welke
gevallen do Moderatuur, en in welke do Synodale
Commissie in spoed vordorende zaken optreden
mag.

(c) “Doze vergdering vernomen hebbendo dat
do geachte Rector der Normaal School, do hoer J.
R. Whitton, onlangs als zoodanig is afgetroden,
besluit, in naain der Kerk, hare hooge waardee
ring nit to spreken van do uitnemendo diensten
door hem nan do zaak dor opvoeding, en alzoo
nan do Kork en hot land bewezen, en horn Gods
gonado en zegen op zijn vorderon lovonsloop toe
to wonsehen.”

(d) “l)o vergadering sproko hare hooge waar
deering uit van do dienston van den afgetredon
Moderator ohzer Kerk, en drage hot nan don
Scriba op hem eon brief in dien geest to schrijven.”

(e) “Inzake do reisgelden ann loden van
commiSsien van do kork, is do Synodale Commissie
van gevoelen dat do Synode voorzioning diont to
maken voor koston behalvo hot spoorwogbiljet en
daggelden.”

(f) “ Do vorgadering benoerno eon commissie
orn onderzoek in to stellen in hoovorro or gonoeg
same voorzioning gemaakt wordt voor do goosto
lijko bolangen van onze burgers in hot void, en
om in overleg met do Regeering do noodigo veld
predikors aan to stollon.” Tot commissio wor
den bonoomd de Actuarius en Di. D. S. Botha,
P. C. J. Moiring, F. X Roomo en C. B. A.
Gordoner.

74. In zake eon opdracht door do Synodo ann
do Synodale Commissie met hot oog op do sala
tisson van arnbtonaren op bet Kerkekantoor (Acta
Synodi XXII 49), boricht do Actuarius dat be
zuiniging aangebracht is.

75. Op do vraag of or dit jaar eon Synodalo
vergadering gohouden sal warden meent do vor
gadoring to moeton antwoordon, dat hot wenscho
lijk is, dat sulks gosehieden zal.

76. Aanzoek van den kerkoraad dor N. C. go
meente En~eldoorn, Mashonaland, om dispensatie
van Art. 18 (17) ter herkiczing van den Br. ouder
hag A. T. van Niokerk, do BB. diakonen C. S.
Kok on P. H. Rademoyer, die allen reeds viol
jaron achteroen gediond hebben.

Ondor do buitongowono omstandighoden waarin
do gomeonto verkoort, wordt do gevraagde dis
pensatie ver]eond.

Worcester,
31 Augustus, 1915.

I. F. A. DE VILLIERS,

Scriba der Syn. Commissie.
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VERSLAG
van de Kerkekantoor Commissie aan de Synode voorgelegd in

1915.

De Commissie heeft do eer hiormede als volgt
to rapporteeren : —

1. Tot haar leedwezen diende do Secretaris,
de heer Coniadie, die de Kerk voor meer dan
acht jaren zulke getrouwe diensten bewezen had,
zijne bedanking in om het ambt van Superinten
dent van de Arbeidskolonie te aanvaarden. In
zijn plaats werd benoemd Ds. J. G. de Bruyn,
tegen een salaris van £350. Hierdoor werd dan
ook voldaan aan de opdracht der Synode en cone
vermindering van £150 per jaar aangebracht in
de salarissen van het personeel aan het Kerke
kantoor.

Waar in 1910 £1157 onder dit hoofd werd uit
betaald is het bedrag flu gebracht op £998.

Daar sodert ~909 het werk op het Kantoor zich
aanmorkelijk hoeft uitgebreid en de inkomsten
vermeerderd zijn; daar, voor een tijd aithans, de
Zaakgelastigde en de Secretaris gewillig geweest
zijn gozamenlijk £100 op hunne salarissen te laten
vallen, heeft uwe Commissie geen kans gezien
verdere maatregelen tot bezuiniging te nemen.

2. De leden der Commissie hebbben het Kan
toor bezocht, minstons édnmaal in de maand, en
zijn van tijd tot tijd geregeld bijeengekonien om
de belangen van het kantoor te behartigon.

3. De Staat der Fondsen onder haar beheer i~
gunstig, zooals biijkt uit het versing van den
Zaakgelastigde.

4. Door de bokwame bemiddeling van den
Zaakgelastigde, is hot uwe Commissie gelukt van
ééne der k mors in de Kaapstad de som van
£30,000 to vsrkrijgen onder het Deigings Fonds
systeem, ter afbetaling van de schuld op hot
Hugenoten Gedenkteeken. Daar deze som renten
tegon slechts 4 percent draagt, beteekent dit cone
jaarlijksche vermindering van £300 in do uit
gaven. De Hvgenoten Gebouwen zijn met uitzon
doring van 4 kamers on 3 pakhuizen, aan do

Regeering verhuurd togon £1,500 per jaar. Do
schuld is sedert do laatste Synode met £4882 ver
minderd.

5. De Commis io heoft het P. P. F. en hot
P. W. F. door eon rekenkundige laten onder
zoeken. Zij geoft hare ondersteuning aan zijne
aanbeveling, t.w. dat er geeno verandering worde
aangebracht, wat botreft contributies en toelagen.

6. Wat aangaat schuldbewijzen aan hot P. P.
Fonds, geoft do Commissie aan do hand dat aan
haar machtiging worde verleend om waar noodig
geoordoeld, schuldbewijzen op to roepen, on de
rentokoors op onbetaaldo bewijzen to verhoogen.

Ook wil zij aanbeveien dat goon pensioen zal
worden uitbetaaid waar schuldbewijzen nog onbe
taaid zijn bohalve in speciale govalien door do
Commissie to worden beoordeeld.

7. Uwo Commissie heeft gemeend or op to
mooton wijzen dat door den Ring van Swellendam
daggolden zijn uitbotaald, en dat do Ring van
Graaff-Reinet eon schuldbewijs voor Rings
heffingon van ééne gemeento hoeft aangenomen.

8. Op hot kantoor liggen nog 5000 exemplaren
van bet Synodaai Psalm- en Gozangboek.

Uwe Commissie boveelt aan dat do Synode
machtiging geve om die boeken tegen verminder
den prijs to verkoopen.

Do H.Eorw. Vorgadering do biding des Goestes
toobiddendo, noemen lvii ons met verschuldigde
hoogachting,

Kaapstad,
1 September, 1915.

Uwe Div. Dionaron en Broodors,

J. P. VAN HEERDEN.
D. S. BOTHA.
J. H. HABLUTZEL.
±~. MOORREES.
A. C. KOCH.

Aan den H.E. S’~riba van den
HE. Raad der Korken.

HoogEerw. Hoer,
Namens do Commissie over bob Veroonigd

Korkblad hobben do ondorgeteekenden do eor mits

deren versiag te doon van do werkzaamheden dci
Commissje en van don toestand der zaken in
verband met hot blad godurende hot jaar 1912.

Daar do Commissie oordeelt dat zij verantwoor
ding s~hu1dig is aan do Syaoden dci Gefodereorde
Kerkon, verzo~kt zij dat dit vorsiag, na bohan

BIJLAGE 3.

VERSLAG
van de Commissie voor het Vereenigd Kerkblad over het jaar

eindigende 31 December 1912.
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doling daar~an door den Rand der Kerken, zal
worden gezonden naar de~ verschillendo Synodon
der gemelde Kerken

i. Met uitzondering van eonige weken in het
midden van het jaar 1911 is het bind sedert hot
laatste versiag zonder hinder geregeld wekelijks
uitgegovon. Godurende den bedoeldon tijd
heerschte er sene werkstaking onder de letter
zotters in de Kaapstad, ten gevolge waarvan hot
blad wel verseheen maar met weiniger bladzijden.

2. Sedert bet laatste vorslag is het blad ver
groot met vier bladzijden, beslaande do leesstof
thans 20 bladzijden, en is liet getal inteokenaren
vermeerderd van 5,900 tot 7,069. Van dezen
behooren 3843 tot de Kaapsche, 1572 tot do
Tran vaalsche, 1522 tot de Vrijstaatsche, en 130
tot de Natalsehe Kerlc.

Dat het getal inteekenaron veel vermeerderd
behoort te worden, zal wel dadelijk worden er
kencl, als men bedenkt dat er in de vier Gefede
reerde Kencon meer dan 230,000 loden zijn. In de
proportie van inteekenaren tot hot ledental staan
do drie grootere Kerken moor of mm gelijk (d.w.z.
omtrent één inteekenaar voor elke 35 leden),
terwiji het met de Natalsehe Kork veel gunstiger
staat, (d.w.z. ecin ~nteekenaar voor elke 18 leden).

In den Ring van do Kaapstad zijn or eenige
gemeenten waarin er maar den intoekenaar op

Do Korkbod” is, terwiji door do vier Kerkei~
verspreid or meer dan 50 gemeenten sun met
mindor dan 12 inteokenaren elk.

3. Uit onderstaand financieol versiag sal blij
ken dat hot blad flog steeds betalend is goweest,
doch enkel ten gevolge van do advertenties, die
daarin worden opgenomon.

Ann inteeke ingsgeldcn word, gedurende 1912,
£2’546 ontvangen (omtrent £326 moor dan hot
vorig jaar, en nan drukkerskoston £3186 uitbe
taald (omtrent £200 meer dan hot vorig jaar),
zoodat hot blad noodwendig onder eon zware
schuld hot jaar ten einde zou gebraeht hebben,

ONTVANGSTEN.

Saldo op 1 Januari 1912 17
Subseriptiogeldon 2546 3
Advortenties (oigene)
Do., (C. N. Agency)
Renten, per Kerkekantoor
Diverso inkomsten

was hot niot dat er moor dan £1400 nan adver
tonties ontvangon word.

4. Aan onbotaalde inteekoningsgolden is daar
omtront £1173 uitstaande, waarvan pl.m. £838
voor hot mar 1912. Van cit laatste sal wel flog
eon good dccl inkomen.

5. Van do golden oorspronlcelijk door de vor
schillende Gofedereerde Kerken in do kas van
hot blad geetort, zijn, volgons bosluit dos ,Raads,
tweo derden terug betaald, latonde do som van
£333 6s. 8d. nog in handon van do Commissie.

Do Commissie oordeelt hot wenschelijk dat voor
oorst dit geld ten behoove van hot blad gelaten
wordt.

6. Ann hot oinde van 1912 is Ds. J. du Plessis
als Redacteur afgotreden ton oindo zich nan hot
work to wijden in verband met de Zending in
Zuid Afrika. In zijne plaats heeft do Commissie
na to vorgoefs twoe andere leoraren to hebbon
gevraagd, Ds. Goo. S. Malan, B.A., aangest.eld,
die met tact on bokwaamheid zijn work vorricht.

7. Wegens vorhuizing heeft Mnr. G. M. Hof
meyr moeten bedankon als lid der Commissio.
Zijn secundus, Mnr. J. H. Conradie, is ovenoens
naar eon afgelegen streek vertrokkon en kan
mooilijlc do vergaderingon bijwonon. In plaats van
Ds. J. D. Kestell, verneemt do Commissie, is
Ds. P. S. van I-borden door do Vrijstaatsche
Synodo aangesteld tot lid der Commissie. flit alles
doet do vraag ontstaan door welk lichaam do
loden dor Commissie moeten worden aangovuld.
Ret is wenschelijlc dat een duidelijicer en uitgo
breid i~ reglement ~vordo opgetrolclcen ter bestiering
van do Commissie.

8. Do Commissie heeft bij do Synodalo Com.
missie van do Kaapsche Kerk ten behoove van
don Rodacteur aanzoek gedaan om deelname aan
het Predikanten Ponsioen Fonds.

9. Do geldelijke boeken van don redacteur sun
behoorlijk geauditeord tot 31 December 1912. Do
stant van inkornsten on uitgaven voor hot jani
is als volgt —

UITGAVEN.

Divorsen (maandelijks)
Do., (andere)
Reiskosten Cominissieleden
Salaris Redacteur
Do., Assi~tente
Do., andere huip
Kantoorhuur
Kleino drukkersrekeniiigen
Drukken on vcrzenden van hot blad
Batig saldo, 31 December 1912

4
8
7
8
4
5

61 5
1409 1

19 13
21 14

35 13 7
15 3 7

2 18 6
511 13 4

90 0 0
18 0 0
67 2 6
13 16 0

3186 8 11
120 19 7

£4061 16 0 £4061 16 0
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10. De Staat van Baten en Lasten op 31 De.cember 1912 was als volgt:—

BATEN.

Inteekeningsgelden achterstallig op 31 December
1912

Mm commissie hierop betaalbaar aan agenton
tegen 10 percent

Bij Zaakgolastigde Ned Ger. Kork belogd
Mm voorgesehoten door de Gofedereerde Kerken

Advertentiegelden verschuldigd door C. N. A.
Renton betaalbaar door Korkokantoor

Drukkersrekening verschuldigd
Balans van Baton boven Lasten

11. Ret is nauwelijks noodig daarop to wijzen,
dat deze som (~980), welke als voordeelig
balans wordt aangogeven, vooi~ een groot deel
geen waarde heeft, zijnde onbotaalde inteeke
ningsgelden. Met betrekking tot doze onbetaalde
subscriptie-gelden heeft do Commissio over eenige
van de voorste gemeonten in do Transvaal bet
meest to kiagen.

1173 8 ii.

117 6 10

400 0 0
333 6 8

66 13 4
106 13 4

19 13 4

£1249 2 1

25919 1 25919 1
989 3 0

£1249 2 1

meer inteokenaren daarvoor to verwerven, en
alzoo mede to werken om het blad die plaats in
ons kerkelijk leven to bezorgen, welke daaraan
toekomt.

Wij hebben do eer ons to noemen,

12. Do Commissie vortrouwt, dat do vorsehil
lendo Synoden (misschien daartoe door don Raad
der Kerken voorgelicht) zoodanige besluiten
nomon zullen, dat do gomeentoleden allerwege
goleid zullon worden om grootere bolangstollirig
in hot officiool orgaan dor Kerkon to toonen,

Uw ia.Eorws. dw. dienaars en broeders,

J. 1. MARAIS, Voorzitter.
P. G. J. METRING, Eore-Secretaris

Paarl,
27 Februari, 1913.

BIJLAGE 4.

RAPPORT
der Curatoren van het Theologisch Seminarium te Steflenbosch,

aan de ILEerw. Synode, 1915.

1. Do Curatoron getuigon mot vreugdo on dank
baarheid dat hot Thoologisch Seminarium, dat
zulk oone b langrijke plaats onder do inrichtingen
en werkzaamhoden onzer Kerk inneemt, onder de
zogenendo hand van God,~ bij voortduring zijn
nuttig work doet. Met ijver, bekwaamheid en
getrouwheid worden jonge mannen aihior gevormd
en voorberoid om als Evangeliedienaren onzo Kerk,
ons yolk en hot Godsrijk onwaardeorbare dienston
to bewijzon.

2. Sedert do vorige Synodale Vergadoring zijn

or in hot College Curatoren vacaturen ontstaan
door list uit dien t trodon van do W.Eerw. HR.
J. R. Albortijn, J. 0. J. Krige en C. Rabie die
op lofwaardige wijze hunno plichten als Curatoron
hebben waargonomen. Do W.Eerw. HR. I. F. A.
do Villiers, J. P. van Heordon, BA., en D. F.
Malan, Theol. Dr., worden door de Synodale Com
missio benoemd om do opengovallone plaatsen in
to nemen. Later is eene vierdo vacature ontstaan
wogens het betreurd overlijden van den brooder
oud-ouderling Dirk Cloeto Morkel, die sodert 1903

1056 2 1

LASTEN.
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deling daar~an door den Raad der Kerken, zal
worden gezonden naar de~ versehullende Synoden
der gemelde Kerken

1. Met uitzondering van eenige weken in hot
midden van het jaar 1911 is bet blad sedert het
laatsto vorsiag zonder hinder goregeld wekelijks
uitgegeven. Gedurende den bedoeldon tijd
heerschte er cene werkstaking onder de letter
zetters in de Kaapstad, ten gevolge waarvan het
blad wel verseheen maar met weiniger bladzijden.

2. Sedert bet laatste verslag is het blad vor
groot met vier bladzijden, beslaande do leesstof
thans 20 bladzijden, en is het getal inteekenaren
vermeerderd van 5,900 tot 7,069. Van dezen
bohooren 3843 tot de Kaapsche, 1572 tot do
Tran vaalsche, 1522 tot de Vrijstaatscho, en 130
tot de Natalsche Kerk.

Dat het getal inteekenaren reel vermoerderd
behoort te worden, zal wel dadelijk worden or
kenci, als men bedenkt dat er in de vier Gefede
reerde I(er~en meer dan 230,000 leden zijn. In de
proportie van intoekenaren tot het ledental staan
de drie grootere Kerken meer of mm gelijk (d.w.z.
omtrent één inteekenaar voor elke 35 leden),
terwiji hot met de Natalsehe Kerk veel gunstiger
staat, (d.w.z. eSn nteekenaar vooi elke 18 ledon).

In den Ring van de Kaapstad zijn er eenige
gomeenten waarin or maar één inteekenaar op

De Kerkbod” is, terwiji door de vier Kerkei~
verspreid er meer dan 50 gemeenten zijn met
ininder dan 12 inteekenaren elk.

3. Uit onderstaand financieel verslag zal blij
ken dat hot blad flog steeds betalend is geweest,
doch enkel ten gevolge van do advertenties, die
daarin worden opgenomen.

Aan inteeke ingsgeldcn werd, gedurende 1912,
£2546 ontvangen (omtrent £326 meer dan hot
vorig jaar, en aan drukkerskosten £3186 uitbe
taald (omtrent £200 moor dan bet vorig jaar),
zoodat het blad noodwendig onder eon zware
schuld bet jaar ten einde zou gebracht hebben,

ONTVANGSTEN.

was hot niet dat or meer dan £1400 aan adver
tenties ontvangen werd.

4. Aan onbetaaldo inteekeningsgeldon is daar
orntrent £1173 uitstaande, waarvan pl.m. £838
voor hot jaar 1912. Van dt laatste zal we1 nog
een goed dod inkomon.

5. Van de gelden oorspronkelijk door de ver
schillendo Gefedereerde Kerken in de kas van
het blad gestort, zijn, volgens besluit des Raads,
twee derden terug betaald, latende de som van
£333 6s. 8d. nog in hanSen van de Commissie.

Do Commissie oordeelt hot wenschelijk dat voor
eerst dit geld ten behoove van het blad gelaton
wordt.

6. Aan het einde van 1912 is Ds. J. du Plessis
als Redacteur afgotreden ten einde zich aan het
work to wijdon in verband met do Zending in
Zuid Afrika. In zijno plaats heeft de Commissie
na te vergeefs twee andere leeraren to hebben
gevraagd, Ds. Geo. S. Malan, B.A., aangesteld,
die met -uact en bekwaamheid zija werk verricht.

7. Wegens verhuizing heeft Mnr. G. M. Hof
meyr moeten bedanken als lid der Commissie.
Zijn secundus, Mnr. J. H. Conradie, is evoneens
naar een afgelegen streek vertrokken en kan
moeilijk do vergaderingen bijwonen. In plaats van
Ds. J. D. Kestell, verneemt do Commissie, is
Ds. P. S. van 1-leerdon door do Vrijstaatsche
Synode aangesteld tot lid der Commissie. Dit alles
doet do vraag ontstaan door welk lichaam do
loden dor Commissie moeten worden aangevuld.
Het is wonschehijk dat eon duidelijkor en uitge
breid r reglement worde opgotrokkon ter bostiering
van do Commissie.

8. Do Commissie heeft bij do Synodale Com
missio van do Kaapsche Kork ten behoovo van
den Redacteur aanzoek gedaan om deolname aan
hot Predikanten Ponsioen Ponds.

9. Do geldolijke boekon van den redacteur zijn
behoorlijk geaudibeerd tot 31 December 1912. Do
staat van inkomsten en uitgaven voor hot jaal
is als volgt —

Diversen (maandehijks)
Do., (andere)
Reiskoston Commissieleden
Salaris Redacteur
Do., Assi~tonte
Do., andere hnhp
Kantoorhuur
Kleine drukkersrekoningen
Drukken en vcrzonden van hot blad
Batig saldo, 31 December 1912

Saldo op 1 Januari 1912
Subseriptiegolden
Advertonties (eigeno)
Do., (C. N. Agency)
Renten, per Kerkekantoor
Diverse inkomsten

UITGAVEN.

17 4
2546 3 8

64 5 7
1409 1 8

19 13 4
21 14 5

35 13 7
15 3 7

2 18 6
5fl 13 4

90 0 0
18 0 0
67 2 6
13 16 0

3186 8 11
120 19 7

£4061 16 0 £4061 16 0
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10. De Staat van Baton en Lasten op 31 De.cember 1912 was als volgt —

BATEN.

Inteekeningsgelden achterstallig op 31 December
1912

Mm commissie hierop betaalbaar aan agenten
tegen 10 percent

Bij Zaakgelastigde Ned Ger. Kerk bolegd
Mm voorgeschoten door de Gefedereerde Kerken

Advertentiegelden verschuldigd door C. N. A.
Renten betaalbaar door Korkekantoor

Drukkersrekening verschuldigd
Balans van Baten haven Lasten

11. Ret is nauwelijks noodig daarop to wijzen,
dat deze sam (~980), welke als voordeelig
balans wordt aangegeven, voor een groot deel
geen waarde heeft, zijnde onbetaaldo inteeke
ningsgelden. Met betrekking tot deze onbetaalde
subscriptie-ge]den heeft do Commissie over eenige
van do voarste gemeenten in do Transvaal hot
meest te kiagen.

1173 8 ii

117 6 10

400 0 0
333 6 8

66 13 4
106 13 4

19 13 4

£1249 2 1

25919 1 25919 1
989 3 0

£1249 2 1

meer inteekenaren daarvoor to verwerven, en
alzoo mode to werken am hot blad die plaats in
ons kerkelijk leven to bezorgen, welke daaraan
taekomt.

l~Tjj hebben do eer ons to noemen,

12. Do Commissie vertrouwt, dat de verschil
lende Synoden (missohien daartoe door don Raad
der Kerken vaorgelicht) zoodanigo besluiten
nemen zullen, dat do gemeenteleden allerwege
geleid zullen warden om grootere bolangstelling
in hot officieel orgaan der Kerken to toonen,

Uw Li.Eerws. dw. dienaars en brooders,

J. 1. MARAIS, Voorzitter.
P. G. J. MEIRING, Eore-Secretaris

Paarl,
27 Februari, 1913.

BIJLAGE 4.

RAPPORT
der Curatoren van het Theologisch Seminarium te Stellenbosch,

aan de II.Eerw. Synode, 1915.

1. Do Curatoren getuigen met vreugde en dank
baarheid dat hot Theologisch Seminarium, dat
zulk eene b langrijke plaats onder do inrichtingen
en workzaamhoden onzer Kerk inneemt, ander de
zegenonde hand van God,~ bij voortduring zijn
nuttig work doet. Met ijver, bekwaamheid on
getrouwheid warden jonge mannen aihior gevormd
en voorbereid am als Evangeliedienaron onze Kerk,
ons yolk en hot Godsrijk onwaardeerbare diensten
to bowijzen.

2. Sedert do vorige Synodalo Vergadoring zijn

or in hot College Curatoren vacaturen ontstaan
door list uit dion t treden van do W.Eerw. RH.
J. R. Albertijn, J. D. J. Krige en C. Rabie die
op lofwaardige wijze hunne plichten als Curatoren
hebben waargenomen. Do W.Eerw. HR. I. F. A.
do Villiers, J. P. van Heerden, BA., en D. F.
Malan, Theol. Dr., werden door do Synodale Corn
missie benoemd am do opengevallene plaatsen in
te nemen. Later is oene vierde vacature ontstaan
wegens hot betreurd overlijden van den brooder
oud-ouderling Dirk Cloete Morkel, die sedert 1903

1056 2 1

LASTEN.
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een ijverig, nuttig en voorbeeldig lid van dit
liehaam is geweest. Gedurende de vernieuwing
van de Seminarie gebouwen, en ook daarna heeft
hij als eon der resident curatoren veel gedaan voor
het stoffelijk deol van het Seminarium. Met op
offering van tijd en krachten heeft hij zijne mede
curatoren zoo wel als professoren en studenten
menige liefde-dienst bewezen. Nooit was het hem
een last, d~ch altijd een lust, om met zijn gezond
oordeol en rijpo ervaring onze Kwoekschool te
dienen. Do Synodale Commissie heeft in zijne
plaats benoemd c10n broeder J. W. L. Hofmeyi’
van Somerset West.

3. Onlangs zijn uit den dienst der Kerk go
treden Os. A. I. Steytler en Dr. D. F. Malan,
zoodat er weder twee vacaturen zun ontstaan, die
door de Synode zullen mooten worden aangevuld.
Bovendien moeten in overeenstemming met Art.
130 a. twee Curatore’i door de HE. Vergadering
worden benoemcl in plaats van twee die bij loting
aftreden doch herkiesbaar zijn. Curatoren gevoelen
zich gedwongen om er nan to herinneren dat Os.
A. I. Steytler 32 jaren lang lid van hot Curato.
rium is geweest, en gedurende do laatste 16 van
die jaren hot ambt van President Curator heeft
bekleed. Met dankbaarheid getuigen zij van de
hartelijke, getrouwe, bekwame en waardige wijze
waarop hij zijno plichten in verband met ons
Seminarie heeft vervuld.

4. Do goachte Hoogleeraren hebben door Gods
genade, onder het genot van gezondheid en krach
ten, hun belangrijk work met ijver en ernst voort
gezot. One uit do nor Hoogleeraren hebben elk
eon rusttijd van eon halfjaar gehad—Prof. Marais
in 1910, Prof. Muller in 1911, en Prof. do Vos
in 1912--do laatstgenoemde heeft na 29-jarigen
onafgebrokon arbeid toon voor het eerst, bohalve
de gewone vacantie.-tijden, eon tijd van ontspan
fling had. Wij gevoelen dat hot ons past ander
maal door m~ctdel van ons rapport onze Kerk te
horinneren aan den dank dien wij den Heere ver
schuldigd zijn voor mannon die met zoo veol go
hechtheid nan dc Belijdenisschniften onzer Kerk,
aan den dierbaren Bijbel, en aan den persoon van
den Hoore Jezus Christus, en met zoo veel geest
drift, degelijkhoid on gotrouwheid, can ons Semi.
narium, waar leeraars onzer Icerk gevormd wor.
den, hun vorhoven taa~ vervullen.

5. In ons vonig verslag kondon ~wjj melden dat
terwiji or tijdons do Synodo van 1906, 34 studenten
aan ons Seminarie studeerden, er in 1909 niet
minder dan 58 waren. Ditmaal mogen wij mede
deelen dat het aantal studenton in hot vonig jaar
vermeerderci word tot op 78 en in dit jaar 67 telt.
Verblijdend is hot to vinden dat hot aantal jonge
lingen die zich voor do Evangelie-bediening voor
bereiden niot goring is. Wij gelooven dat dit eon
bowijs is van eon krachtvol geesteli.jk leven in onze
Kerk, en dat dit gotuigt van hot feit dat onze
Kerk eon besef heeft van do behoofte van ons yolk
en van do werold nan herders en Ieoraars. Wij

vertrouwen dat do Kerk bij voortduring en bij
vermeerdoring ondor eon diep besef verkeeren zal
van do hooge noodzakolijkhoid dat eon groot aantal
van onze godvruohtigste en meest talentvolle jonge
mannon Evangelie-dienaren zullen worden. Do
zoodanigen immers kunnen op menig terrein veel
doen voor hot bestrijden en do overwinning van
kwaad; voor de vorstandelijke, do zedelijke en
godsdienstige ontwikkeling van ons yolk; voor
opheffing van do kleurling bevolking onder ons
wonende, en voor do uitbreiding van hot Godsrijk
in dit groot worelcidool waarvan wij den zuidhoek
bewonen.

6. Sedert do vonige Synodalo Vergadening wor
den ingeschrovon : —

in 1910, 21 studenten.
in 1911, 24
in 1912, 24
in 1913, 15
in 1914, 19
in 1915, .[~

Tezamon 116 studenten.

Van dit aantal hebben echter 4
niot voortgezet, en is één overleden.

hunno studiën

Ann ons Sominarium hebben hunne studien vol
tooid : —

in 1909,
in 1910, 9
in 1911, 9
in 1912, 17
in 1913, 18
in 1914, 21

6 studonten.

Tezamen 80 studenten.

Doch an afgelegd candidaats-examen ann hot
einde van hot derde studie-jaar, zijn naar hot
buitenland, ter voortzetting hunner studiën, yen
trokken : —

In 1909: éen, naar Utrecht, Nederland; in 1910:
vior, twee naar Princeton in Amorika, den naar
Schotland en den naar Livingstone College, Lon
don. Eon der twee die naar Princeton is gogaan
ging later naar Amsterdam; in 1911: nogen,
acht naar Princeton, den naar Amsterdam; in

12: édn, naar Amsterdam; in 1913: niemand;
in 1914: vi,jf, vioi~ naar do Vnije Universiteit,
Amsterdam, en eon naar Princeton, Amorika;
tezamen 20.

7. Met vreugde mogen wij ook melden dat
sedort do laatste vergadering der Synode door
alumni van ons Seminarium do volgendo graden
vorworven werden: — Door J. A. van den
Moru-e, do graad van B.D. Princeton; door
0. S. B. Joubort, do.; door W. Nicol, do.;
door D. F. Burnard, do.; door C. Kies, do graad
van B.D. London; door J. H. J. A. Greyvenstein,
do grand van Theol. Dr. Utrecht; door T. B.
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Muller, do., en Ph. Dr., Edinburgh; door B. B.
Keet, de graad van Theol. Dr., Amsterdam; door
N. J. van der Merwe, de graad van B.D. Kaap
de Goode Hoop; door J. P. Kriel, de graad van
B.D. Prineo~on; door W. R. de Villiers, de graad
van B.D. B.D. Kaap de Goede Hoop; door H.
Lamprecht, Theol. Dr., Amsterdam.

8. Over het geheel genomen was—Godo zij dank
—de gezondheid der studenten goed en hun zede
lijk en godsdienstig leven bevredigend. Tot ons
leedwezen hebben wij te berichten dat in het vorig
jaar de student J. H. Badenhorst, na een korten
tijd van krankheid, alluer overledeen is. Do stu
denten hebben gelijk in vroegere dagen, goeden

invloed uitgeoefend op do jonge mensehen die te
Stellenbosch studeeren. Velen hunner zijn ijverige
en nuttige loden van de Christelijke Jongelings
Vereeniging, do Chr. Strevers Vereeniging, de
Chr. Studenten Vereeniging, en allen zijn leden
der Studenten Zending Vereeniging. Sommigen
hunner arbeiden in do Zondagsseliool en in buiten
wijken dozer gemeente onder blanken en kleur
lingen.

9. Uit bet financeele verslag van den Zaak
gelastigdo blijkt dat do inkomsten en uitgaven
godurende den tijd waarover dit vorsiag loopt,
gew-eest ziju als volgt —

Inkomsten. Uitgaven.

£45893 8 8 £45893 8 8

Bij do ontvangsten zijn ingesloten do volgende
legaten ontvangen:
E. 0. Myburgh, Stellenbosch, 8 No

vember, 1909
D. N. on J. J. C. Meyer, Prins

Albert, 30 Maart, 1910
Do., 6 September, 1910
J. C. Hofmeyr, 9de rekening, 1 Jan.

1911
Mev. Dr. Robertson, finale rokening,

13 Februari, 1912

Hot fonds is dus schijnbaar met £1345 16s. 7d.
vorminderd. Doch wij moeton in aanmerking
nemen dat er oone buitengewono uitgaaf is ge
weost van £2358 is. 6d., t.w. £1800 aan schuld
afbetaald, £416 3s. can renten op do beleening,
en £141 18s. 6d. voor eon electrisch vorlichtings
toestel. Trokken wij dit bedrag af van do nit
gaven dan vinden wij een voordeelig balans van
£1012 4s. lid, in plaats van eon nadoolig saldo
van £134.5 16s. 7 ~. Trokken wij nu wodor do
buitengowono inkoms~ van £890 17s. Od. van lega
ton ontvangon af van dit batig saldo, dun vinden
wij dat do gowono inkomsten do gowono uitgavon
met £121 7s. 5d. hebben overtrokken. Tocli is
hot con feit dat al rekenen wii de som van £1000
door den kerkeraad van do Paarl geadministreerd
en do sorn van £1200—hot Van der Pools legaat—
onder administratie van do Kaapstadscho Execu
teurskainer bij hot batig saldo van £25563 15s. id.
or toeh nog do som van £2236 4s. lid. ontbreekt
om hot fonds op £30,000 to brengen, bet bedrag
da~ noodig bosehouwd wordt voor do gewone uit

gaven van hot Seminarium. Daar do collecte
vooi den derdon Professor afgeschaft is zal het
noodig zijn dat men aandringe op ruimero col
lectio voor do Kweekschool.

10. Uit don boodel van wijlen Mev. Koop
mans do Wet on hare zuster wijion Mej. Marga
retha de Wet is ontvangen do som van £2225.
‘iTolgens do bopalingen van bet Tostamont dozer
zusters maakt doze som flu uit “Het do Wets
Fonds,” en zullen do renten van dit Fonds aan
studenten van oas Seminario onder zekere be
paliagen door do Curatoren van tijd tot tijd
worden toegekend.

11. Volgens eeno bepaling in het Testament van
wijlen den Br. T. A. Louw hebben do Executeurs
Kamers van Malmesbury en die van Kaapstad
do som van £15,000 onder do benaming van het
“Thomas Louw Foads,” tor administratie in
handen, do renten waarvan jaarlijks aan do Cura
toren van ens Seminarie overhardigd moeten
worden ma door hen in belang van hulpbehoe
vende en verdiens~elijke studenten aan bet Semi
narie to worden gebruikt met do bopaling dat
wat voor dit dod niet noodig mocht zijn “ door
do Gezaghebbenclen van bet Seminarium gebruikt
kan worden voor zaken in belang van bet
Seminarium.”

12. Krachtens eon besluit door do Synodo op
hare vorigo vergadering op aanbeveling van den
Raacl dei’ Kerken genomen hebben do Kerken in
den Oranje Vrijstaat, in Natal en in Transvaal
vertegeawoordigers benoemd op bet Collegie van
Curatoren.

Batig saldo op 30 Juni 1909 26909 11 8
1 Juli 1909—30 Juni 1910 3520 5 9 3128 18 1
1 Juli 1910—30 Juni 1911 3290 19 7 3088 10 8
1 Juli 1911—30 Juni 1912 3132 6 7 3819 19 6
1 Juli 1912—30 Juni 1913 3157 6 0 3233 0 7
i Juli 1913—30 Juni 1914 3136 12 4 3224 12 2
1 Juli—19i4—30 Juni 1915 2746 ~ 9 3834 12 7

Batig saldo op 30 Juni 1915 25563 15 1

85 0 0

393 3 9
61 9 2

29 2 0

57 2 6

£89017 6



13. Op eene vergaderfng op den 10 Februari
1910 gehouden hebben wij besloten op een brief
van het Zuid Afrikaansche College ontvangen, te
antwoorden dat wij geen recht hebben to bepalon
dat Studenten die den graad van B.D. nan de
Universiteit aihier verwerven van een gedeelte
van hun studie ontslagen zullen worden, daar de
Synode alleen over zoo jets beschikken kan.

14. Verseheidene malon werd besproken de
noodzakelijkheid van een of meer ruirnere kias
kamors te hebben, doch tot hiertoe hebben wij in
dozen niets gedaan omdat bet bij onderzoek
gebleken is dat men niet zondor inbreuk te ma-
ken op de sterkte, de sierlijkheid en de doel
matigheid der gebouwen de bestaandre klaskamers
kan vergrooten.

17w Collegie heeft echter de woningen der Pro
fessoren en een gedeelte van het Seminarium
gebouw van eon electrisch toestel tot verlichting
laton voorzien.

15. Eene Commissie door oud-studenten van
hat Seminarium tijdens de vorige Synodale Ver
gadering gekozen, heeft in voldoening aan eon
opdracht ontvangen, met goedkeuring en mede
werking der Curatoren een standbeeld ter herin
nering van wijlen Professoren Murray en Hof
meyr op hot terrein van het Seminarium laten
plaatsen. Dit standbeeld van marmor in Italib
gemaakt heoft, allo kosten van vervoer en op
richting ingesloten, £760 gekosL Op den 28sten
Augustus 1913, werd cut standbeeld in de tegen
woordigheid van cen groote sehare van bolang
steHenden onthuld door Dr. Andrew Murray, en
met oen gepaste toespraak van Professor Marais
aan de Curatoren overgegeven, die namens de
Kerk er bezit van hebben genomen. Ongetwijfeld
verdient do Commissie en do oud-studenten den
dank der Synode voor dit sierlijk gedenktoeken
tor herinnering aan waardige Godsmannon.

16. Do aandacht der curatoren word door de
H.Eerw. Professoren bepaald bij hot feit dat
studenten op vertoon van eon Matriculatie Certi
ficaat toegelaten worden om in de Rijks Univer
siteiten van Nederland in do Theologie te stu
deoren, terwijl hier veel meer van hen geeischt
wordt. Do Curatoron verzoeken dus do H.Eerw.
Synodo zich tot do bevoegdo authoriteiten in
Nedorland to wenden met hot verzoek zoodanige
vorandering aan to brengen dat aan studenten
uit Zuid Afrika die hunne theologischo studibn
aan eon Rijks Universiteit wenschen aan to van
gen geono mindore eischen tot toelating bij do
theologischo faculteit gesteld zullen worden dan
hier bij ons.

17. Do aandacht dor Curatoren is bepaald go
worden bij do volgonde punten met betrekking
tot studenten die zich in den vreomde tot hot
leeraarsambt voorbereiden : —

(a) Dat studonten nan Univorsiteiton in den
vreemde kunnen toegolaten worden zonder bewijs

van good zedolijk gedrag to vortoonen, en dat
hot dus mogolijk is dat men elders gaat studeeron
om do kerkelijko tucht alhier to ontvluchten.

(b) Dat er govallen zijn waarin studonten tot
eene Buitenlandsche Univorsiteit worden toego
laten die onbevoegd zijn hot hier gevorciorde
Admissie Examen at to leggen.

(c) Dat or insgelijks gevallen zijn waarin zij in
den vreomdo tot do bediening kunnon worden
toegelaten zonder als gewone studenten to zijn
ingesehrovon, on do daartoe govorderde examina
af to leggon.

(d) Dat hot volgens Art. 157 rnogolijk schi,jnt
dat iemand bij het Proponents Examen kan wor
den toegolaten wanneer hij aan cone buitenland
sehe Godgeleerde Faculteit, volgens aldaar gel
dendo wotten on bepalingen zijno theologische
studiën heeft volbracht; en dat volgons doze be-
paling candidaton tot het examen zullen worden
toogelaten die goon enkel college over do Dog
matiek of do Practische Godgeleerdheid hebben
bijgewoond, vakken waaraan bij ons groote waarde
wordt gehecht, doch die bijv. in do Rijks Univer
siteiten in Nedorland niet worden gedoceera.

Om doze rodenen bevelen wij aan dat Artt. 147,
157, 172, 174 en 177 in zoodanigen vorm gohracht
zullen worden dat hot in bet vervolg onmogolijk
zal zijn dat aan do vorgunning om in hot Buiten
land te studeeren rnisbruik wordt gemaakt ten
eindo of do kerlcelijke censuur Of do bij ons voor
gestelde studio cursus en oxamina to ontduiken.

18. Op aanbeveling der H.Eerw. Professoren
hebben Curatoren do vrijheid genomen om voor
do laatsto helft van dit jaar aan to stellen als
Lector in bet Hobreouwseh en in bet Grieksch
voor do juniores onder do studenten, tegen cone
betaling van £200 per jaar, Dr. M. F. Stolk, eon
godvreezend lidmaat onzer kerk, die naar het
oordeel der Professoren, en zoo als uit zijne testi
monia blijkt, alleszins geschikt is om dit work
to doen, onder do voorwaarde dat hij voor doze
betaling ook do l3ibliothecaris van liet Semina
rium zal zijn.

Do Curatoren vertrouwen dat do Synode hare
goedicouring aan doze benoeming hechten zal door
do nanstelling van D~. Stolk permanent to maken
onder voorwaardo dat do overeenkomst met Dr.
Stolk door do Curatoren na wederzijdscho kennis
goving vernietigd kan worden.

indien do Synode doze benoeming goedkeurt zal
or eon einde gemaakt worden aan do ongewenschte
verdeeling van bet werk dci Professoren, en
zullen do geschiedenis dor Zending en do Zending
wetenschap onder do vakken die nan ons Semi
narium ondorwezen worden tot hun recht kornen.

19. iJit den boedel van wljlen den brooder J.
H. Marais wordt binnen kort verwacht do sorn van
£12,000. Dit bedrag is door hem bij testament
nagelaten ondor voorwaardo dat uit do renten
van dit bedrag aan olken Professor van ons Semi
nario, bij zijn uit dionet treden do corn van £150



per jaar zal gegeven worden ter aanvulling van
bet Pensioen van £200 per jaar waarop hij volgens
de bepalirigen der wet aanspraak heeft, zoo dat
elke Professor op een Pensioen van £350 per jaar
zal mogen rekenen. Wat voor dit dod niet noodig
mocht zijn mag door de Curatoren in belang van
het Seminarie worden gebruikt.

20. Bij het aanbieden van dit rapport can
de H.Eerw. Synode veridaren wij onder eon diep
besef van onze tekortkomingen dat het ons een
voorrecht en een genot was onzen Heer, onze
Kerk en velen onzer mede-mensehen te dienen
door het werk aan het Curatorschap verbonden
te doen. Wij blijven bidden dat het God behagen
moge ons Seniinariuni bij voortduring onder Zijne
bewarende, besturende en zegenende hand te
houden opdat het in der waarheid mogo zijn eene

kweekplaats van hemeisgezinde en can God go.
wijde Evangelie-dienaren.

Met verschuldigde hoogachting noemen wij ons
van de H.Eerw. Vergadering,

Dc dienstwillige dienaren,

W. A. JOUBERT.
(met voorbehoud).

1. F. A. DE VILLIERS.

J. P. VAN HEERDEN.

J. D. KESTELL.

PAUL NEL.

J. W. L. HOFMEYR.

H. F. SCHOON.

D. S. BOTHA,
Scriba.

VERSL~G
van de Coinmissie tot het afnemen van het Examen van Candi

daten voor den Heiligen Dienst, 1915.

in 1909

in 1910

in 191i

in 1912

in 1913

in 1914

in 1915

6 candidaten.

11

12

27

20

20

3

Eerw. Prop. Willem Johan Simon Kiomp, op
1 September. 1910.

Ds. Cornelis Spoelstra, op 5 April, 1911.

Dr. Hendrik Adriaan Lamprecht, op 6 Augus
tus, 1915.

(4) Gewijzigd schema voor bet afnemen van
het examen wordt als Bijiage voorgelegd.

Met verschuldigde hoogachting,

Uwe Dw. Dienaren en Broeders,

W. A. JOUBERT.
H. J. L. DTJ TOIT.
P. G. J. MEIRING.
D. J. PIENAAR, Azn.
D. G. MALAN.
J. P. VAN HEERDEN.

Scriba.

11 Augustus, 1914.

BIJLAGE 5.

(1) Uwe Commissie is bijeen geweest om het
examen af te nemen in 1909, 1910, 1911, 1912,
1913, 1914, 1915 (Augustus).

(2) Tot de evangeliebediening werden, na af

gelegd examen, toegelaten en gelegitimeerd : —

(Aug.)

Tezamen 99 eandidaten.

(3) Na gehouden co11o~uium doctum, werden Kaapstad,

gelegitimeerd — 9 Augustus, 1915.



BIJL AGE 6.

BIJLAGE
bij het Verslag van de Commissie tot het afnemen van het

Examen van Candidaten tot den Heiligen Dienst.

RAPPORT

van do Commissie door do Snyode benoemd om
do wensohelijkheid van eone verandering to over
wogon in het afnemen van het Examen van Can.
didaten tot den Heiligen Dienst.

De Commissie heeft de ocr om het volgende
voor to stellen:

a. Dat Artikel 155 geroyeerd worde.

b. Dat Artikel 159 als volgt verandord worde : —

“Doze stukken mooten door den exami
nandus minstens tweo maandon vôôr bet
mondeling deel van hot examon, bij den
Scriba der Commissie worden ingeleverd,
die, ze in orde bevondori hebbende, ter in.
sage terstond opzendt naar den Voorzitter
der Commissie. Vervolgens logt do Scriba
doze getuigschriften over, zoodra zij ver
gadert, nan do Commissie, die ze voldoende
moet bevinden, voordat met hot mondeling
deel van hot examon eon aanvang wordt
gomaakt. Heeft do oxaminandus nan do
voorschriften der wet niet voldaan, dan
zal torstond hiervan kennis aan hem wor
den gegoven met opgaaf der redenen, waar
om hij niet tot hot ozamen kan wo.rden
toegelaten.

c. Dat Artikel 160 als volgt veranderri worde : —

“Al do leden der Commissio zullon aan hot
oxamon deolnemen en do werkzaarnhedon
zoodanig verdeelen dat elk der loden moor
bepaald in ~én der vakken bij Art. 161 op
to gevon kan oxamineeren.

Twee maanden vôbr bet schriftolijk deol
van hot examen wordt den examinandus
boricht gogeven in wolke hoofdstukken van
hot Oude en hot Niouwe Testament hij zal
wordon geexamineerd.

Geene voorafgaande tentamina zullen or
plaats hobbon.

d. Dat na Artikel 159 twee niouwo Artikolon
ingovoogd worden als volgt:

A.

“Hot oxamen zal afgenomen worden in
twee deelen, bij hot cersto waarvan do
oxaminandus schriftoiijk en bij hot tweede
bij mondo bewijs zal moeten leveren dat
hij do veroischte bekwaamheid in do voor
geschrovene vakken bezit. Voor do beide
deelen van hot examen bepaalt do Corn
missie vooraf hoe lang or in elk yak zal
wordon geexamineerd on voor hot schrifte

lijk deol hot hoogste getal merken dat in
elk yak toegekond kan worden.”

B.

‘‘Het schriftolijk deel van hot examen
zal worden afgenomen op eon tijd on plaats
vooraf door do Commissie bepaald, met
dien verstande echter dat het niot vroeger
gohouden sal worden dan zos weken vèöx
hot mondoling deel.

o. Dat Artikel 161 aldus gowijzigd worde : —

1. Do aanhef leze —“ Hot schriftelijk
deel van hot oxamen sal gaan over do
volgende vakken.”

2. Alinea a leze : —“ Do inhoud van do
onderscheidene boeken des Bijbels insluiten
do do Bijbelscho Gesehiedenis, do uitleg
ging der Heilige Sehrift met Inleiding on
Oordeelkunde.”

3. In do vierde regol van onder-afdeo
ling (1) wordo or gelezen : —“ eon dichter
lijk of profetisch en é~n geschiedkundjg.”

4. In alixiea b worde “met weten
schappelijk overzicht der theologische yak-
ken “ geroyeerd.

.5. In alinea c ~vorcle “Bijbelsche Geschie
denis” goroyeerd.

6. Do laatste alinea worde geroycerd.
f. Artikelen 162 on 163 worden geroyeerd.

q. Na Artikel 161 worden do volgende Artikelen
ingevoegd:

A.

“Do Commissie benoomt eon Moderamen
uit haar middon, bestaande uit drie loden
voor net ontvangen on beoordeelon van do
vragon door do verschillende oxaminatoren
opgesteld.”

B.

“Waar do loden van do Commissie zelven
niot tegonwoordig kunnen zijn, stelt hot
Moderamon een vertrouwbaar porsoon nan
onder wiens praesidium hot schriftelijk
examen sal afgenomen worden en die ge
houden zal zijn do papieren in de tcgen
woordigheid dcr candidaten en to openen
en to vorzegolen en do gesloteno antwoor
den dor candidaten onmiddcllijk na hct
oxamen ann de verschiUendo exaniinaforen
te zonden.”



C.

Om het schriftelijk deel van hot exa
men met goed gevoig af te leggen wordt
vereischt dat de candidaat minstens een
derde van hot maximum getal merken zal
verkrijgen in elk yak of groep van vakken
waarin hij afzonderlijk geexaminecrd
wordt.”

P.

“Dc uitslag van hun onderzoek wordt
door elk der examinatoren ten spoedigste
aan den Voorzittcr der Commissie gezon
den, die met den Scriba door vergelijking
tier uitkomsten to weten gekomoxi zijnde
welke candidaten het vereischte minimum
verkregen hebben, nan doze kennis geeft
van den dag en do plaats waarop zij voor
do Commissio verschijnen moeten.”

E.

“Hot mondeling dccl van hot examen
r~al worden gehouden gedurende niet mm
der dan twee dagen en znl bestaan uit eon
verder onderzoek naar tie bedrevenheid van
ieder candidaat in de in ArL 161 genoemde
vakken, zoowel als naar zijne beweegrede
non om tot do bediening van hot Leeraars
ambt toegelaten te mogen worden en naar
zijno bekwaamheid in alles wat tot tie

behoorlijke vervulling van dit ambt wordl
vereischt.

Ook zal tie examinandus door overleg
ging van den schriftelijk opstel in het
Nede~ ii itsch en ddn in het Engelsch alsook
door mondelinge voordracht in beide talon
zijne geschikthoid voor den predikdienst
doen blijken.”

F.

Desvereischt zal do Commissie bij hot
mondeling onderzoek do candidaten in
groepen of afzonderlijk mogen exarnineo
ren.”

it. In Artikel 154 worden tie ~voorclen ‘‘ Decem
ber en Augustus ‘‘ veinriderd in ‘‘ Mci
en December.”

Kaapstad, 1915.

J. J. MARAIS.
P. J. G. DE VOS.
C. F. J. MUlLER.
A. MOORREES.
W. A. JOUBERT.
D. F. MALAN.
P. G. J. MEIRJNG.
P. J. PIENAAR Azn.
H. J. L. DII TOIT.
N. J. BRUMMER.
J. P. VAN HEERDEN,

(met voorbehoud), Scriba.

BIJLAGE 7.

RAPPORT
van de Commissie voor het Admissie Examen tot het

Theologisch Seminarium, 1915.

1. TJwe Commissie heeft do ocr to rapportee
ron, dat zij, sedert do laatstgchouden Synode,
bovengenoemcl examen heeft afgenomen in do
jaren 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 en 1915.

2. Voor Dccl I van hot examen werden ge
durende dit tijdpcrk geëxamineerd 112 candida
ten, van wie 92 slaagden.

3. Voor Dccl TI werdon gcexamincerd 162 can
didaten, van wie 117 tot hot Seminarium toege
laten werden, t.w. 22 in 1910; 28 in 1911; 25 in
1912; 12 in 1913; 18 in 1914; 12 in 1915.

4. Ann twnalf candidaten word tie onderschei
ding “curn laude” toegekend.

5. Uwe Commissie heoft lang reeds tie nood
noodzakelijkheid gevocid van cone vorandering
in do bepalingen, regelcnde hot Admissie Exa
men, waardoor verkregen zou worden niet alleen

cone algemeene verbetering in do wetenschappe
lijke voorbereiding tier candidaten, maar ook do
opheffing van de verdeoling van het examcn in
twee d•celcn. ~ij hceft daartoe een schema opge
trokken, dat in den vorm van cen voorstel tot
wijziging der wet, zoo spoeclig mogelijk, aan uwe
}J.Eerw. Vergaclering zal worden voorgelegd.

Met verschuldigdo hoogachting,

Uw Dw. Dienaren en Broeders

J. P. VAN HEERDEN.
C. J. DII PLESSIS.
A. M. McGREGOR.
N. J. BRUMMER.
D. C. MALAN.
DAVID WILCOCKS.
P. C. J. MEIRING, Scriba.
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BIJLAGE 8.

VERSLAG
van de Commissie door de Synode van 1909 benoemd om meer

systematische Bijbel- en Godsdienst Onderwijs op onze Pu
blieke Scholen te verkrijgen. (Zie Ada Synodi, pag. 64 en 43).

f{oog Eorwaarde Hoer,

Onrniddollijk na afloop van do Synode stolde
do Commissio, naar opdracht, zich in communi
catie met cone Commissie der Anglikaansche
Kerk. Reeds op do cerste vergadering der go
zamenlijke Cornmissiën werd besloten do mode-
working van andere Evangelischo Kerken to
zooken door vortegenwoordigers dior Kerkon tot
do vergadoringen uit to noodigen. Er word nu
cone Breede Con~missie gevormd waarop niot eileen
de verschillende Evangolisoho Korkon maar ook
do Onderwijzers TJnie on Associatio werden vor
tegenwoordigd.

Do workzaamhoden dezer Comrnissio strokton
zich uit over moor dan twee jaron.

Met den Heidelbergschen Catechismus als bid
draad, word or eon Catochismus voor gebruik op
seholon opgesteld. Ook word zorgvuldig opgo
trokkon eon syllabus van Bijbel-bessen. Dit go
daan zijndo, wendde men zich tot den Provin
cialon Raad ten eindo wotgeving to verkrijgen
in do richting door de Commissie in hare voor
stellen aangeduid.

Hot eindresultaat was dat do Raad bosloot hot
verplichtend gobruik der Bijbel-lessen per ordon
nantje op alle Publieke Schoben vast to stellon en
voorts bepaalde dat ook catechetisch ondorwijs
zou worden ingevoerd waar cone meorderheid dor
oudors, tot Protestantscho on Evangelisehe Kor
ken bohoorende, zuiks voor hunne kinderen be
georde.

Do Commissie vertrouwt dat vrucht van hare
workzaamheden zal zijn: toonemende kennis van
de Heilige Sehrift en do leer der Kerk. Zij
dankt d~ fleer voor het voorrecht met andere
Evangoliseho Kerken to hebben mogen mede
worken ter beroiking van hot gewenschto dod.

Uw Dw. Dienaren en Breeders

A. I. STEYTLER.
J. J. MARAIS.
P. J. G. DE VOS.
A. MOORREES.
C. F. J. MULLER.
P. J. PIENAAR Azn.
I. F. A. DE VILLIERS.
J. P. VAN HEERDEN.

BFJLAGE~9.

RAPPORT
van de Curatoren der Opleidingsschool te Wellington, ingediend

bij de H.Eerw. Synode, 1915.

Do Curatoren he[.ben do ocr hot volgende to
rapportooren —

1. Do Opleidingsschool heeft sedert do laatsto
Synodalo vergaderin.~ moeielijke tijden doorleefd.

a. In hot vroegtijdig en Jiep betreurd afster
yen van onzen bekwarnen en godvruchtigen Do
cent, Ds. G. F. Marais, in do maand Mci van
hot jaar 1911, terwiji hij zich orn gezondheids

redenen in Londe-’ beyond, heeft de Inrichting
eon zeei~ govoeligen slag gobeden.

b. Wegens eon steeds toenemend tekort in do
fondsen, voroorzaakt door do zeer verminderde
opbrengst van hot Barn Fonds en do betrekkelijk
goringe colbocten der gorneenten, vonden do Cura
toren het, in overleg met do Synodale Cornmissio,
geradon vooreerst tot geen beroep van eon Decent,
abs opvolger van Ps. Marais, over to gaan, doch
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het aan Ds. C. T. Wood en Eerw. Pauw op te
dragen, hot work tusschon zich to verdoelen en
zoovoel mogelijk te behartigen.

c. Aan een ernstig beroep, op do verschillende
gemeenten onzor Kerk gedaan, om vermeerderde
bijdragen, ter ondersteuning van het Opleiding
van Zendelingen Fonds, werd op zoer gebrekkige
wijze beantwoord, terwiji een soortgolijk boroep
op do zusterkerken in den Vrijstaat en de Trans
vaal op algel oelç mislukking uitliep. Wij waren
dus uiteindelijk g drongen ons tot do Hoofdbe
sturen van den Mannen Zending Bond en den
Vrouwen Zonding Bond, orn ondersteuning onzer
Inrichting, te wenden, met het gevolg, dat zij ons
op edolmoedige wijze tegemoet kwamen, en ons
alzoo in staat steldon het hoofd boven water te
houden.

d. Onder den drang der omstandigheden deden
de genoemde twee Docenten hun uiterste best. Ret
duurde, echtor, niet lang of de gezondhoids
toestand van Eerw. Pauw was zo~ geknakt, dat
hij voor een tijd zijn werk moest staken, en daarna
niet ~veer in staat was veel te doen, en die van
Ds. Wood zoo verzwakt, dat hem voor zes maan
den verlof van afwozigheid moest wordon toege
staan, tot versterking zijner krachten. Gedurende
zijne afwezigheid word zijn plaats tijdelijk, tot
onze algehoele voldoening, ingenomen door den
jongen Broeder, Proponent J. H. Blignault, die
pas, na volbrachto studie, uit Amerika was terug
gokeerd.

e. Wegens cle krankheid en de verzwakking
van do lichaamskrachten onzer Docenten, zagen
do Curatoren zich geuoodzaakt, in de maand
Juni 1912, te besluiten eon permanenten Princi
paal Docent, in plaats van Ds. G. F. Marais, to
beroepen, vooral daar hot block, dat hot met dc
financien der Inrichting aistoen gunstiger gesteld
was dan voorheen. Ook hierin ging het ons zee’
tegen, daar do eon na den ander, die beroepen
werd, bedankte. En terwijl men nog hiermede
aan hot sukkelen was, kwam hot boricht van
Ds. Wood uit Amorika, dat hij eon professoraat
aan do Universiceit to Wooster in den Ohio Staat
was aangeboden, en icort daarop, dat hij besloten
had dat aanbod aan to nornon, doch naar Afrika
terug zou keeron, en zijn weric aan do Opleidings
school tot in Juni 1913 zou blijven voortzett~n.

Hiorop word besloten meteon ook eon twoodon
Docent to beroepen—met hot govolg, dat Ds. J
Rabie, op 21 Mci 1913, en. Ds. H. Gonin, op
9 October 1913, ingehuldigd werden. Van toen ~1
ging hot work aan hot Instituut weor zijn ge~~
golden gang. En met innige danlcbaarheid jogc~n~
den Koning der Kerk mogen do Curatoren bij
doze golegenheid getuigen, dat zij in de twee
aangosteldo Docenton do rechto mannon voor :)nze
Inrichting moonon gevoadon to hebbon, en zich
or overtuigd van houden, dat hot work aldaa~
flog steeds met do noodige bokwaamheid, ~Io~o
lijicheid en ernst wordt verricht.

f. Aan hot einde van het tweodo kwartaal, in
hot jaar 1913, narn Ds. Wood afscheid van onze
Inrichting voor zijn werkkring in den vreornde,
en aan hot slot van den laatsten termijn van hot
zelfde jaar, word door Eerw. vader Pauw zijne
betrekking, als Derde Docent, voor goed neer
golegd. Aan beiden word, bij golegenheid van hun
afschoid van do Tnrichting, in hartelijke bewoor
dingen, onze hoogo waardeering to kennen go
goven van hot gezogend weric, gedurondo eon ruim
aantal jaren, met zooveel bokwaamheid, gotrouw
hoid, zelfopoffering en toowijding, door hen in
verband ermede verricht, en hun Gods boston
zegen voor do toelcomst bolangstollend toege
wonscht. Ook achtten de Curatoren het hun plicht
aan Eorw. Pauw, tot tijd on wijle, door do Synode
zolf hot bedrag, horn to wordon toegekend, zal
vastgesteld zijn, do sorn van £100 per jaar, als
pensioen, to doen tookornon.

2. Sodert c,e laatstgehoudeno ~ynodale Verga
dering mochten er 38 jongelieden, na volbrachte
studio, do Inrichting verlaton, die, op eon paar
uitzonderingen na, over alle doelon van Zuid
Afrika, zelfs tot in Duitsch Oost Afrika, en do
Soedan, verspreid en workzaarn zijn.

3. Over hot gedrag der studenten hebben wij
redon ons te verblijdon en dankbaar to zijn. Zij
geven allen blijkon van godsvrucht. Zij zijn de
leidslioden in do Strovors on Jongelieden Vereoni.
gingon en in do Jongelioden-bidstonden, in do
gemeente gehouden, en hun inviced wordt gezegd
groot to ziju.

4. Ter botere toorusting van do student,on voor
hun toekornstig work wordt do vraag door do
Doconten gedaan, of hot niet zou kunnen go
schieden —

a. flat van onze zondelingen—Binnonlandscho
on Buitenlandscho—van tijd tot tijd gevraagd
worden, voorlozingen aan hot Instituut to geven,
over practischo vraagstuklcon, waarrnode zoade
lingon to doen lcrijgen, en dat hetzolfdo geschiode
met eon of ander rnodicus, en

b. Dat studenton, die zich aan hot Buiton
landsch Zendingwork gaan wijden, en do gelogon
heid en do middelon niot hobben zich naar Living-
stone College to bogevon, voor eon tijdpork van
drie of zes maandon naar Lovedalo gezondon wor
don, orn door do bolcwarno medici in hot hospitaal
aldaar orntront kranken-behandoling ondorricht te
wordon.

5. Zooals uit den hior volgendon icorten Staat
bhjkt, is do financioölo toestand niet ~vat wij
gaarne haddon gewonscht —
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Untvangen aan ‘t Kerke
kantoor, 1 Juli 1909—
30 Juni i91.5 : —

Collecten en bij dragon
(Moedor Kerk)

Bijdragen v. Zond. Kork
Bijdr. v. M.Z.B., V.Z.B.,

C.S.V., en A.C.V.V.
Spociale Bijdr. op beroep

van het Curatorium
J3ijdragon van Vriondon
Renten uit ‘t Barn F.
Do., Burgert Meintjos F.
Examen Tieges
Rostitutios v. Kost mr.
Legaten

2900 7 4

121 18 11

1071 10 3

407 7 4
238 14 0

2703 4 7
135 0 0

13 16 3
102 17 0

93 11 0

7788 6 8

Saldo ten lasto 1 Juli ‘09

Kerkekantoor : —

Salarissen on Huishuur
van Doconton

Examina Onkosten
Curatoron Vergaderingen
Contributie P. P. Fonds
Hono~arium Syn. Fonds
Heerenrocht. en Transp.
Ronten op Leoningen
Vervoerk. v. Docenten
Leeningen terugbotaald
Restitutie
Pens. Eerw. J. C. Pauw
Zegels, Auditeuren, enz.
Gebouw (Volkshuisje)

5866 17
155 18

48 0
90 0
90 0

136 4
272 15
162 18
134 7

20 0
125 0

10 0
52 0

7164 1 7

Ontvanqsten a. ci. Kost
Inrichting, 1 Juli 1909—
30 Juni 1915:—
Batig Salo 93 13 4
Logies- en Kiasgolden

van Stud, en Kostg. 6471 18 0
Studieschulden van oud

studenton terugbotaald
Producten vorieocht
Giften v. Vrienden, enz.
Admissiekias, Giften en

Kiasgeldon
Schoolgelden en Voor

schotten terugbetaald
Geleend (Trustgelden)
Diverson
Nadeelig Saldo

In verband hiermede verdionen do volgende
punten uwe aandacht : —

a. Do opbrengst aan reate uit het Barn Fonds,
ofschoon eon weinig verbeterd, blijft nog steeds
vor beneden hot bodrag waarop oorspronkelijk
werd~ gerokend.

b. Onzen hartelijken dank kornt toe aan do
Zondingkerk, den M. Z. Bond, den V. Z. Bond,
do A.C.V.V., do C. J. Vereonigingen, do indivi
dueele vrienden en do gerneenten onzer Kork, die
door giften, bijc1ragen, gewono on toegevoegde
collecten do Inrichting in haren tijd van finan
cioelen druk zoo odeirnoodig togomoot gekomen
zijn.

c. Ware hot niet dat wij genoodzaakt werdon
tot aanrnerkelijke onkosten voor roparatien aan
do gobouwen der Inrichting over to gaan, zoudon
wij thans onzo rekeningen met eon batig saldo
van ruirn £100 hebben mogen sluiton.

Kost Inrichtinq:

Iluishouding 5300 4 6
Salarisson en Loonon 1004 5 8
Belasting, As:urantio en

Sanitatio 226 16 0
Zegols, Commissies, onz 52 8 0
Reparatie on Verbete

ringon 442 6 0
Rest. nan Zaakgolastigde 100 0 0
Schoolgelden, Voorschot

ten, onz 1905 19 2
Admissiekias Salarisson 140 0 0

d. Daar do instandhouding van ons Oploi
dings Instituut voor eon grooto mate afhankolijk
is van gomoontelijke collecton en vrijwilligo bij
dragon, blijvon wj voortdurond op milde ondor
steuning nit doze bron rekenen.

Do kwoekplaats onzor tookomstige zondolingen
aan do ornstigo voorbidding en belangstolling doi
Synode aanbevolonde,

Hobbon wij do ocr van do H.Eerw. Vergadoring
to zijn,

Uw Dw. Dienaron on Broeders,
W. A. JOTJBERT, Vooizittor.
C. RABIE.
M. MOSTERT.
D. G. MALAN.
GEO. S. MALAN.
P. G. J. MEIRING.
D. BOSMAN, Scriba.

~NKOMSTEN. UITGAVEN.

546 9 8

4
8
0
0
6
1
1
4
0
0
0
0

185 8 4
85 7 8
21 10 0

121 18 7

1803 12 1
258 13 10

27 1 6 9069 3 4
25 0 7

£16882 10 7

9171 19 4

£16882 10 7

Durbanvill,
2 September, 1915.
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BIJLAGE Jo.

RAPPORT
van de Curatoren der Normaal School aan de H.Eerw. Synode,

1915.

Uwo Commissie heeft de eer mits dezen verslag
te doen van hare werkzaamheden sedert do laat
ste Synodale Vergadering.

1. Naar aanleiding van een schrijven van den
Read van hat Zuid Afrikaansche College, het
Curatorium verwittigende van het daarstellen van
een Departement tot Oploiding van Onderwijzers,
in verband met zijn College, en tevens den wensch
uitdrukkende, dat men voorkomen wildo eene
ongewenschte concurrontie tusschen do twee in
ricñtingen, zoo verzocht men ons om eeno con
ferentie, ten oindo van ons te vernemen, of wij
niet gereed zouden zijn do controle van ons
Departement aan hen over to maken.

Gedachtig aan de vermenigvuldiging van Op..
leidingsscholen in verschillonde centra van hot
land, en do reeds bestaande hier ter stede, to
Stellenbos h, to Wellington, en elders, besloot
hot Curatorium, in tormen van het besluit van
den Federalen Raad, en tengevolge van do hou
ding door do Regeering betrokkelijk Hoogere Klas
Onderwijzers op do Colleges ingenomen, den Raad
van hot Z.A. College to antwoorden, dat hot zoo
danige overname bij do H.Eorw. Synode aanbe
velen zou.

2. Dit besluit noopte hot Curatorium om an
dermaal met den Schoolraad to onderhandolen ton
opzichte van do Model School.

Na do eerste conforentie met eene commissio
uit dab lichaam, k esterden wij do stellige var
wachting, dat do Raad do door ons provisioneei
gestelde voorwaarden zou aannomen, maar na eon
onderhoud tusschon don Schoolraad on den Super
intendent van Onderwijs, ontvingon wij, tot onze
grooto vorwondoring en teleurstolling, bescheid,
dat mon genogon was noeh tot koopen noch tot
vorhuren over to gaan, waardoor ons allo verdero
onderhandeling afgesnedon word.

3. Ret College.— Op hot oogenblik worden or
can hot College drie Studentenklassen gohouden.
Do eene ides qual’ficeert voor T3, en telt 15 stu
donten, waarvan 3 jongo dames zijn. Doze allen
zijn gematriculeerd, behalve één.

Do andere klas beroidt zich voor T2 voor, met
24 studonten, waarvan 13 dames zijn. Vijf dozer
hebbon het Intormodiair Examon afgelegd, en do
rest bozitten do Matriculatie on Derde Klas Onder
wijzors Certificaten.

Behalve doze twoe klassen is or eeno andere klas
bostaande nit 18 gegradueerdon van do Kaapsche
Universiteit (4 hoeren en 14 dames), wolke hun
oploiding in voorboreiding voor hot Uiiie Eorste
Klas Onderwijzers Diploma godoeltolijk aan het

Normaai Dollogo genieton. Op hot oogenblik wor
den dus 57 studenton, waarvan 30 dames zijn, her
opgeleid. Opmerkelijk is gedurendo cia laatste
jaren hot toonemond getal dames-studenten. Nog
meor morkwaardig is do hoogoro standaard van
opleidond work dat nu aan hot College gedaan
wordt.

4. Be Model School.—Deze school, bestaande
nit twee aparte afdeelingen voor jongens en meis
jos, handhaaft nog steeds haren oudon roem door
do brillianto resultaten bij het afnomen van do
aarlijkscho Universiteits Examons.

Do meisjos afdeoling, onder toozicht van MeL
Caldarwood, lovert niot alleen bevredigende resul
taten wet hot onderwijs betreft, maar is winst
gevend, hotgeen niot gezegd lean wordon van do
jongens afdeoling.

5. Hollandsch.—Hior is verbetering to var
moldon doch op verro na niet bevredigend, dat
deols to wijton is can do grooto percentage van
kindoren van verschillonde nationalitoiton, en doels
aan gebrek can belangstelling zelfs bij Hollandsche
ouders.

(a) Meisjes School : —In ‘t Kindergarten Doper
toment wordt goon Hollandsch hoegenaamd gedo
ceerd. In Standaard I goon Hollandsch; van Stan
daard II tot ~,II nornen allen Iiollandsch.

(h) Jongens School: —Standaard I geen; van
Standaard II tot VII allen.

(c) Jongens en Meisjes : —Standaards VII B,
C, D, E nemen allen behalvo tweo Hollandsch. Op
do scholen wordt goon vale door medium Iiollandsch
onderwezen.

(d) Ret College : —T3. Allen nemon Hollandsch.
Ret getal is 15. In doze kias wordt alleen hot
Hollandsch door medium Hollandsch gedoceerd.

T2. In doze klas nemen slechts degonen die voor
hot Hoogsto Taalbond Examen worken Rollandsch.
Dit jaar 13. In doze klas goon vale door medium
Rollandsch, bohalve hot Rollandsch van hot Taal
bond Examen.

6. Ret Personeel.—Ret onderwijzend personeel
heoft heelwat wisselingen ondergaan, vooral in hot
algeloopen jaar, waardoor hot onderwijs is icomen
to lijden, dat zich gemakkolijk verkiaren laat.

Do hoer F. lo Roux, die voor eon goruimen tijd
in do tweoledige betrelcking van Hollandsch docont
en Huisvador ons met veel getrouwhoid en wol
slagen gediend heeft is, na hot afsterven van zijne
ochtgenoote, aan do Jongons Hoogore School can
do Paarl aene belangrijlce post gaan aanvaarden,
on word opgevolgd door den hoer W. Ackormann,
B.A., eon oud-studont, die met voel vlijt en toe-
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gowijdhoid, en dat onder do allerrnoeilijkste om
standigheclen, zich beijvert recht nan de Holland
sche taal to laton geschieden.

Do Rector, do hoer 3. H. Wlntton, die meor dan
eene kwarteouw van zijne besto kracjiten aan den
opbouw en do uitbreiding van do inrichting go
geven had, is in het begin van dit jaar afgetreden,
en tijdelijk opgevolgd door den hoer A. C. S.
Scrimgeour, M. A.

Door gebrek aan onderwijzers hier te lancie,
worden wij andermaal genoodzaakt ze van eIder~
te importeeren.

7. Het Hostel.—Hot Tehuis staat ondor too
zieht van non hoer on movrouw Ackermann, bij
gostaan door movr. Brtimmer, die door stipto waar
fleming van do regels dor economic en persoonlijke
belaugstelling in do heeren studenten algemeeno
voldoening geven.

Met leedwezen dient bier gozogd to worden dat,
ten spijte van doze goede ~ehandoling en in acht
fleming van ~vat bijdragen kan tot hot gerief on
geluk der studonten, hot Hostel dreigt leeg to
loopen, hetwelk, o.m. te w-ijten is aan hot ontstaan
van andero hostels met ~vie wij moeilijk compe
teeren kunnen.

8. Financien.—Do schuld van £2200 is tot
£1000 vermindord, en bovendien is er eon batig
balans van £120 in do Bank, en dit ton spijte van
eene grooto vermindering van de toolaag ut hot
Synodale Opvoedings Fonds.

9. AOLnbeveiingei.—Wat do tookomst van do
Inrichting betreft dient aangemerkt to wordon
dat, indien do Synode het beginsol door den Fede
ralon Raad neorgelegd aanneomt, t.w., dat do
Kerk hot ideo van eigen Normaal Scholen geheel
zal laten varen, het als dan can do Curatoron zal
wordon opgedragen:

(a) Met hot Opvoedings Dopartoment van hot
Zuid Afrikaanscho College to onderhandelen om
trent do ovornamo door dat lichaam van hot secu
lair onderwijs on don opleidingscursus van hot
Normaal College.

(b) Een Christelijk Tehuis to sticliton, in den
zin des Raads, door of do togenwoordige Kost
Inrichting te remodelleeren Of eon nieuw on moor
doelmatig gebouw daartoo to verkrijgen.

(c) Do Model School Of aan den Schoolraad,
onder zekore voorwaarden over to maken, Of, voor
een tijd althans, op eigen verantwoordelijkheid
voort to zetten of geheel to sluiten.

(a) De voor do Kork best mogolijke schikkingen
to maken wat betroft de overnamo van hot thans
onderwijzend porsoneel, do verhuring van College-
en Klas-kamers, en do vordere regeling van bij
zonderheden.

(e) Indien noodig geoordeeld en do tijd daar
toe gokomen is, do gebouwen geheel of gedeeltelijk,
op do voor do Kerk meest voordeolige termon, to
vorkoopen.

Do Curatoren willen do aanbeveling van den
Federalen Raad ondersteunen om redenon door dat
lichaam in zijn besluit aangegovon en om do
vordere reden dat do compotitio van alle kanten
zoo stork geworden is, dat hot, naar hun oordeol,
moeilijk gaan zal do Normaal Inrichting in baron
tegenwoordigen vorm althans, met succes voort
to zotten.

Omtront den Rector, hebben wij to rapporteeron
dat do heor J. R. Whitton, na eon ijvorigen, too
gewijden, en gezegenden diensttijd van over de
30 jaren als zoodanig aan bet begin des jaars is
afgotreden.

Eon ponsioon van £100 ‘s jaars is hem voorloopig
toogokond, waarvoor goedkeuring wordt gevraagd.

Benevens ~vat door Curatoron is godaan bij wijzo
van waardeoring zijnor diensten bij gelogenheid
van zijn afscheid, willen wij aanbovelen dat do
vergadering per resolutie als anderszins zijn langon
en voorbeeldigon arbeid erkonnen zal.

Do hoer Sorimgeour, MA., is als ageerend Rec
tor benoemd.

Kaapstad,
26 Augustus, 1915.

J. P. VAN HEERDEN, Voorz.
G. J. DR PLESSIS.
GEO. S. MALAN.
H. B. DR PLESSIS.
L. DE J. DE VILLIERS.
F. X. ROOME, Scriba.

BIJLAGE II.

RAPPORT
van het Normaal College aan de H.Eerw. Synode, 1915.

lid heb do eer u hot volgende rapport over hot
work aan hot Normaal Colhge van do maand April
van dit jaar godaan, voor to loggon.

Aan hot eindo von hot vorigo kwartaal trad
Mnr. Whitton, na eon 37-jarigon dionsttijd af,
en do Curatoren van hot Normaal College stolden

mu aan tot hot voortzetten van zijn work, in zoo
vorro hot do opleiding van onderwijzers betrof.
lid wensch hiormede mijn hooge waardooring van
do ocr, mu met do aanstolling aangedaan nit to
sprokon, alsook mijn ernstige overtuiging van do
voorrechton zoowol als do vorantwoordoljjkheden
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aan die betrekking verbonden. Ret zal ~teed~
mijn streven zijn het werk van het Normaal College
zoo te behartigen dat onze studenten er niet alloen
een degelijke opleiding voor hun toekomstige pro
fessioneele loopbaan mogen erlangen, maar dat
ook de algemeene invloed van het Normaal College
de jonge mannen en vrouwen die daarheen komen
ten goede in hun leven strekken mag.

Op hot oogenblik worden or aan het Normaal
College drie studenten-kiassen gehouden. Onze
eerste kias bereidt zich voor het Derde Kias Senior
Ondorwijzers Certificaat van de Kaap Provincie
voor. In deze kias zijn er 15 studonten, waarvan
drie jonge dames zijn. Allen op één na hebben het
Matriculatie Exarnen afgelegd. Onze tweede kias
boreidt zich voor het Tweede Klas Ondorwijzers
Examen van de K”ap Provincie voor. In deze kias
zijn er 13 dames- en U heeren-studenten. Vijf
studenten in deze klas hebben het Intermediaii
Examen afgelegd, en de anderen bezitton de
Matriculatio en Dorde KIas Ondorwijzers Certifi
caten.

Behalvo bovengenoemde klassen ontvangen 18
gegradueorden van de Kaapsche Universiteit (4
heeren en -~ dames) hun opleiding in voorbereiding
tot het Unie Eorste Klas Onderwijzers Diploma
gedeeltelijk aan het Normaal College. Op hot
oogenblik worden dus 57 studenten, waarvan 30

dames zijn, hier opgoleid. Opmerkelijk is gedurende
de laatste jaren ‘t toenemond getal dames-studen
ten. De hoogere standaard van opleidend werk dat
nu aan het Normaal College gedaan wordt, is
misschien nog moor merkwaardig. Tegelijkertijd
client or op gelet to worden dat hot getal
studenten-kostgangers gevallen is tot op 19, terwijl
het in vorige jaren al tot 50 gestegen was. Ret is
wenschelijk dat jonge mannen aangemoedigd zullen
worden om naar het Normaal College te komen.

Bet verblijdt mij te kunnen zeggen dat do ver
houding tusschen de studenten en do staf een is
van volkomen samenwerking en toonadering, ter
w’ijl 1k den ijver en dc toogewijdheid aan hun werk
van mijn collega’s niet te hoog lcan roemen.

1k hoop en vertrouw dat alle rapporten van
Gouvernements Inspecteurs in de foekomst ook
steeds bevredigend zulleir zijn, en dat do goode
naam van hot Normaal College, altijd geroomd,
in do toekomst ook hbog gehouden zal worden,

1k hob do eer to zijn, mime heeren,

Uw Dionstw. Dienaar,

A. C. S. SCRIMGEOUR.

Ag. Rector.

Kerkelijke Toelaag
Gouvernements Tool. —

Sal. Jongensschool
Sal. Moisjessch ol
Sal. Stud. en P. T.’s

Huurpenningen
Diverson
Torugbotalingen
Do., aan studenten

21224 9 6
2112 10 0

8236 4 4
2973 5 0
7360 6 8

7 17 3
18577 13 3
141015 5

6217 4
32510 5

4117 6 8
— 444217 1

£48135 1 10

Sal. Ondery-. on P. T.’s
Koston van huishouding
Gebouwon verandering
Gobouwen vernndoring en

Reparatios
Schoolbehoeften
Belasting en Assurantie
Advertooron en Drukwerk
Speciale pr.~zen
Oppassen en schoonmak.
Kerkwerk, onz
Water, Licht en Houtw.
Afbetaling v. Leeningen
Rento op Leoningen
Diver on
Terughetalingen : —

Aan Studonten
Aan Anderen

Saldo, 30 Juni 1915

1270 7 8
956 6 4
860 7 0
100 5 6
132 13 iO
447 5 10
248 16 0
396 4 7

1200 0 0
582 8 7
258 7 7

4117 6 8
360 10 0

29536 16 7
7283 2 ii

10930 19 7
384 2 9

£48135 1 10

ONTVANGSTEN.

Saldo, 30 Juni 1909
Schoolgelden —

Jongensschool 9904 11 8
Meisjesschool 7597 3 4

Studeerponningon 3722 14 6

303 19 3

UITGAVEN.

Apparaat

L. J. DE J. DE VILLIERS,
Thesaurier. NOTA : —Do r-~huld voor Looningen is met £1200

verminderd en bedraagt nu slechts £1000.Kaapstad, 7 September, 1915.
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VERSLAG
van het Bestuur der Doofstommen en Blinden Inrichting te

Worcester, aan de H.Eerw. Synode, 1915.

Hat is uwe Commissie aangenaam een gunstig
versiag over deze nuttige Inrichting nan do
H.Eerw. Synode to kunnen voorleggen.

Bestuur.—Bij het vole goede echter, dat van
zegen en voorspoed getuigt, is hot onze treurige
plicht melding te makon van het diepgevoelde
vorlies hetwelk ons getroffen heeft, in het heen
gaan van den Voorzitter, wijien Ds. W. A. Aiheit,
31 December 1910.

Sedert 1895 diende hij op bet Bestuur met
groote belangstelling, vurige liefde en ernstige
toegewijdheid de goede zaak behartigendo. Immer
getrouw, altijd gereed om te helpen werd hij ons
zoo vroeg en onverwacht ontnomen.

Ds. J. C. Truter werd gekozen tot Voorzittei
in zijn plaats en de ontstane vacature aangevuld,
door de benoerning van Ds. J. Murray door do
Synodale Commissie.

Sta/.—Het onderwijzend personeel bestaat uit:
Mnr. B. J. G. do Labat, Principaal (Doofstommen
Departement), met i mannelijken assistent, 4 da
mes assistenten en 2 ambachtsonderwijzers.

Mni’. M. J. Besselaar, Principaal (Blinden
Departoment), met 2 rnannelijko nssistenten, 3
dames assistenten, 1 muziek-leeraar, 1 ambachts
onderwijzer en 1 drukker met huip.

Getallen.—Do Doofstomrnen School telt thans
80 leerlingon, n.l. 50 jongens en 30 meisjes, die
in twee aparte kosthuizen worden verpleegd. Do
Blinden School heeft 61 leerlingon, n.l. 38 jon
gens en 23 meisjes, voor welke ook twee aparte
kosthuizen bestaan. flat in deze Tehuizen veel
en belangrijk werk te doen valt, laat zich ver
staan, en het Bestuur orkent dankbaar de toe
gewijdhoid der Hoofden en hun assistenten.

Van het totaal 141 leerlingon komen 94 uit de
Kaap Provincie, 18 nit den Vrijstaat, 27 uit
Transvaal, en 3 uit I~Tatal, voor do nieerderheid
waarvan Gouvernements ondersteuning ontvangen
wordt.

Bijdraqen.—Aan de gemeenten onzer kerk dic
zoo getrouw hare collecten en bijdragen gegevon
hebben, brengt het Bestuur zijn innigen dank,
alsmede voor vrije giften in geld of goed door
vrienden gegeven.

Melding moet ook worden gomnakt van belang
stellonde vrienden die in de korte vacanties hun
huizen hebben opengozet om nan leerlingen eon
aangenamo verandering te verschaffen.

Resultaten.—Blijkens rapporten van den In
specteur v n Onderwijs werd het werk in de
scholen geregeld en met goed gevolg voortgezet.
Zij toonen aan dat do onderwijzers en onderwi~j
zeressen, zich zeer veel moeite getroosten en met
uauwgeze theid hun arbei d verrichten.

Doofstommen.—Het werd aanbevolen, dat de
doofstomme leerlingen langer tijd zullen gebrui
ken om bet Standaard work te doen, zooals voor
hoorende kinderen voorgeschreven, daar het aan
leeren van do taal bij hen langzamer gaat.

ilmbachten en Handwerk.—Het houtwerk on
derwijs is van practischen aard en menig degelijk
stuk work word afgeleverd. Van de schoenmakerij
wordt gozegd dat ue verschoidenheid en kwaliteit
van het ondernomen werk acer bevredigend zijn.

Do In pe trice rapporteert, dat hot eon pleizier
was, de doovo meisjos aan het work to zion in
do kookklas en wasch- en strijk-klasso. Zij waren
viug en deden haar work met opgeruimdheid.

Do grootere moisjos krijgon flu ook geregeld
onderricht in ‘t maken van kleodingstukken, enz.
Goon wonder dat zij later in huis of als moeders
hull) gewaardeerd worden.

Onder do manno~ ~e oud-leerlingen aim er velen
die uitstokend beantwoorden als boerenknecht,
of als ambachtsman hun brood verdienen.

Blinden.—De blindon kunnen vlugger door hun
schoolwork komen en do meerderheid der oud
leerlingen passeerde Standaard VII.

Handwerk en Muziek.—Reeds tijdens do school
dagen wordt nadruk gelegd op handen-arbeid en
alvorens zij do Inrichting verlaten, leeren do
meesten eon handwerk, of leggen zich moor uit
sluitend toe op do muziek, piano en orgel. Enke
Ion boron ook kiavier stemmen.

Bij hot mandenmaken on stoelmatten word met
aanvankelijk good gevolg matrasmaken gevoegd.
Do meisjos vooral leggon zich ook toe op hot
leerea van do breimachine behalve hot gewono
naaldwerk. Eon senior kias is nu bezig steno
graphic to leeren. Op eon Braille Typewriter
schrijven zij hot gedicteerde in Braille snelschrift
on brengen hot daarvan op de gewone Typewriter
over.

Braille Drukkerjj veer dc Blinden.—De Braille
clrukkor~ levert gedurig nieuwo loerboekon voor
do school, Hollandsche zoowel abs Engelsche, en
hot onderwijs is daardoor acer gobaat. Deze
boeken wordon door eon blinden boekdrukkor
klaargomaakt.

Zwakzinnige’n.—Nog altijd komt hot voor, dat
aanzoeken mooton worden afgewozen, wegens
zwakke geostvormogons der betrokkon kinderen.
Er bcstaat werkelijk grooto behoefte in ons land
aan oone afzondorlijke Inrichting voor dezulkon,
ook die niet blind of doof aim.

Algemeen.—Er is grooto verbotering in do aan
zoeken tot opnamo, daarin dat kinderen jong
naar school komen. Negen of tion ~aar is eon
geschikte leeftijd om eon cursus to beginnen, die



over 6 tot 8 jaron loopt, on do beste resultaten
worden altijd vorkregen met die jong beginnen.

Door do goedheid des Heeren is do staat van
gezondheid der loerlingon over hot algomoen nit
stekond. Dank do goode verpleging dio zij go
nieten, wordt menig swak kind funk on stork
en gaat hot work gezegend voort.

Uw H.Eerw. Vorgadering des Heeron biding

ONTVANGSTEN.

Batig Saldo
Collecton on Bijdragen
Legaten
Gouvornements Toelagon
Handwerk Afdeelingen
School Rekeninge’i (0. V. S. en

Transvaal inbegropon)
Rento on Huurrokoning
Kapitaal Rokening

toobiddendo, noomon wij ons met vorschuldigdo
hoogachting,

J. C. TRUTER, Voorzittor.
P. 3. PIENAAR.
JOHN MURRAY.
C. H. BECK, Thesaurier.
I. F. A. DE VILLIERS, Secretaris.

Worcester,
2t Augustus, 1915.

Meuboben en Linnon
Dokters en Apothoker
Assurantie on Water
Brailo Drukkerij
Drukwerk on Zegels
Reiskosten
Commissie en Chequeboekon ~
Kapitoal Rekening
Batig Saldo

£41167 12 0 £41167 12 0

Nagezien on correct bovondon,
(Get.) E. P. THERON,

Iz. v. H. MEIRING.
(Got.) C. H. BECK,

Hon. Thesaurier.

BIJLAGE ‘3.

VERSL~G
van de Centrale Commissie voor Hulpbehoevendè Jongelingen

ingediend bij de H.Eerw. Synode, 1915.

Uwo Commissie heeft hot genoegen aan do
H.Eerw. Vorgadering hot volgondo to rappor

teeron : —

1. Sedort do laatste Synodo is ontvangen:

Ge~deIijk Versiag van 1 JuIl 1909 tot 31 Maart 1915.
UITGAVEN.

Salarissen
~Tiei. Tohuizen
Handwerk Afdeolingen
Schoolbenoodigdhoden
Roparatie, Aanbouw on Ondorhoud

47916 2
6097 2 2
2644 15 11

10475 19 8
1095 13 10

13681 19 3
492 5 0

6200 0 0

14218 16
11873 1

1256 15
419 17

1798 4

8
5
8
2
6

47910 2
167 9 11
123 13 8
167 6 3
107 5 8

21 14 0
43 19 2

10200 0 0
289 17 9

Voor ‘t jaar eindigende 30 Juni 1910 Co11ecton.~ Ronto. Restitutio.
Do. Do. 1911 469 15 5 16 13 8 37 10 0
Do. Do. 1912 352 2 7 12 12 3 25 0 0
Do. Do. 1913 522 19 7 ~d 0 3 203 10 0
Do. Do. 1914 451 18 6 37 5 0 35 0 0
Do. Do. 1915 421 6 11 43 10 0 50 10 0

307 18 8 44 5 6 137 10 0
Tezamen

2589 1 8 170 6 2 489 0 0



en uitbetaald aan —

2. Van hot bedrag, aan restitutie golden ont.
vangen, is do som van £230 op het Kerkokantoor
belegd, tegen eon rentekoers van 5 percent.

3. Bet totale edrag thans op hot Kerke
kantoor bologd is £750.

4. Bet batig saldo in handen op 30 Juni 1915
was £439 18s. 10 d.

5. Naar wij v~rnomen hebben is er konnis
geving aan hot Kerkokantoor geschied, dat or
van af het begin van October dezes jaars eon
aanvang gemaakt zal worden met do uitbetaling
van hot bedrag—~15,000—door wijlen den heer
T. A. J. Louw aan het Theologisch Seminarium
vermaakt, tor ondersteuning van minvormogende
studenten.

6. Do behoefte aan ondersteuning is met do
vermeerdering van hot aantal studenten geduren
do do laatsto jaron, zeer toegenomen. ‘t Is uwo
Commissie, cchter, eon oorzaak van groote
vreugde on dankbaarheid, ~dat or, wegens de aan

merkelijke vermeerdering ouzer jaarlijksche in
komsten, aan rente uit hot “Thomas Louw
Fonds,” voortaan nan minvermogende studenten
ruimer ondersteuning, dan tot hiertoe gogeven
zal kunnen worden.

7. Do jaarlijksehe inkomsten worden nog
steeds, na strong en volledig ond’erzoek naar do
financieele omstandighoden van iederen appli
cant, zoo voorzichtig inogelijk, on naar evenrodig.
heid van iodors behoefte gedistribueerd.

Do H.Eerw. Vergadering do biding des Hei
ligen Geestes in hare beraadslagingen toebid
dende,

Noemen wij ons met verschuldigdo hoogachting,

Uwo dienstw. Dienaron en Broeders,

P. J. G. DE VOS.
J. J. MARAIS.
A. MOORREES.
D. S. BOTHA.
J. H. VAN AAR.DE.
D. BOSMAN, Scriba.

BIJLAGE 14.

VERSLAG
van de Zuid Afrikaansche Bijbel Vereeniging, 1909 tot 1915.

Hot Bostuur der Z. A. Bijbelvereeniging mag
andermaal, met innige dankbaarheid jegens don
Hoer, getuigen van den gostadigen on gezegendon
vooruitgang van gemelde Inrichting, gedurende
do laatste zos jaren, zooals blijkt nit hot finan
cieel versiag.

Bet work dor Veroeniging wordt nog voort
gezet in hot Depot, gebegen in do Kerk Straat,
daar hot Bestuur vooralsnog or too niet is over
gegaan om eon eigen gobouw nan to koopen.

Geduronde do zes jaron sun verspreid geworden
24415 Bijbols on N. Testamenton, 60862 Psalm
en Gozangboeken, 202062 godsdienstigo boeken en
Halleluja Liederen, totaal 287339 boeken.

Gratis zijn verspreid aan werkelijk behoefti
gon, aan scholen voor arme kinderen, aan hospi
talon en aan govangonen 2202 Bijbels, 7917 Psalm
en Gozangboeken_iabegi.epen 6000 afdrukken
van Psalinen, Gezangen, on Halleluja liedoron,
voor do commando’s—on 2902 andoro boeken,
totaal 13021.

Duizonden van traktaatjes en vliegende blaad
jes werden versproid, ook in hospitalen en go
vangonissen, waarop merkbaro zogon heoft gorust.

Verschoj done werden herdrukt en vole niouwo
bijgovoegd, o.a. voor hot work onder do Mahom
modanon en andere gekbourden, dio tot kenne
lijken zogen zijn geweost.

24 Studenten in hot jaar 1910 420 0 0
30 Do. Do. 1911 371 0 0
37 Do. Do. 1912 430 0 0
33 Do. Do. 1913 415 0 0
29 Do. Do. 1914 426 0 0
25 Do. Do. 1915 425 0 0

Tezamen £2487 0 0



Er kan in doze goode zaak nog veel moor
gedaan worden, door do huip van kerkeraden,
jongelioden, christolijke strevers en andere ver
eenigingen.

Aan collecton voor Bijbel-vertaling en vorsprei
ding is ontv’~ngen van 1 Januari 1909 tot 31 Do-
comber 1914, £2362 Os. 6d., opgemaakt als volgt,
t.w. : —

£1792 10 3

Mm collocten van 1 Jan. tot 30
Juni 1915 nog niet verdeeld ... 133 18 8

£1658 11 7

Van dit bedrag werd do heift aan hot Bijbel
genoots hap uitbetaald, t.w. —

Totaal 1181 4 9

Volgens ovoreenkomst, geschiedt do vordeeling
der collocten op 31 December iodor jaar.

Voor drukkosten van do Bijbelgeschiedenis,
voor do Nyasa Zending word gogoven £187 lOs.;
voor drukkosten van een Gezangbook voor do
Zending in Mashonaland, £20; voor hot bookje:
“Do Zaak des Konings,” £50; voor do Zendiug
on Liefdadigheids Inrichtingon £96 15s.; voor
work ondor do Mahommodanon £95; voor work in
Rhodesia, £25; voor work onder do armon, in
do voorsteden van Kaapstad, £45; totaal
£519 5s.

In verband met eon verzoek van do Algemeone
Zending Commissio aan do Synodo, ons voorge
legd, om eon zeker som uit de foadsen dor vor
oeniging, voor het drukken en verspreiden van
zending lectuur, word hot volgend besluit go
nomen, t.w. : —“ Hot Bestuur goeft zijn bereid
willigheid to kennen van tijd tot tijd, en indien do
fondson zuiks toogelaton, zekere sommon te be
steden, voor hot drukken en versproiden van

zending lectuur op aanvraag en in overleg met
do Algemeene Zending Commissio. Indien eenige
winston afgeworpen worden, die to worden be-
steed ton bohoeve dor Zending.”

Sodert do laatste Synode heeft het Bestuur do
rochton, van wijien mev. Ds. C. Murray, op hot
Hallelujaboek, overgonomen voor do som van
£1000. Dit bedrag is reeds bijna geheel vergood,
door den nog steeds voorspoodigen verkoop van
gemeld book.

Twee loden van hot Bestuur hebben bedankt,
t.w. Ds. J. G. do Bruyn, en Prof. N. J. Brum
mor, beiden wegens hun vertrek uit do stad.

Het Bestuur betreurt hot zoo onverwacht af
storven van eon van do oudste en getrouwste
loden, do Br. T. J. Hofmeyr, aismede van den
heer C. J. Hoffman Jr., onzen auditeur.

Do vacaturen alzoo ontstaan werden door do
Synodale Commissie aangevuld, door do benoe
rning van do W.Eerw. hrn. A. McGregor Jr.,
G. J. du Plessis, en do Br. W. M. Collier.

Wij kunnen niet nalaten, met innig leedwezen,
melding to maken van den dood van den W.Eerw.
Br. El. P. van der Merwe, do Secretaris van hot
B. en B. Bijbelgeriootschap. Zijne verhouding tot
ens was steeds broederlijk en hartelijk, en bet
is ons aangenaam bij doze gelegenheid to getui
gen van zijne gewaardeerde samenwerking. Do
Seeretaris mocht, met vrucht en zegen, ettelijke
gemeenten ieder jaar bezoeken, en het Bestuur
wenscht do BB. predikanten, kerkeraden en
christen-vrienden to danken voor hulp en toe
gonegenheid hem bowezen.

Met oprechten dank aan den fleer, en do bode
om Zijn rijksten zegen op do beraadslagingen
der H.Eerw. Vergadering, noemen wij ons,

Uw Div. Dienaren en BB. in Christus,

J; P. VAN HEERDEN, Voorzitter.
F. X. ROOME.
El. J. DU PLESSIS.
A. I. STEYTLER.
C. H. BRAND.
P. El. WEGE.
P. F. LINDENBERG.
C. I. MULLER.
W. M. CELLIER.
A. J. KUYS.
A. M. McGREGOR.
B. PIENAAR, Secretaris.

Van 1 Januari tot 30 Juni 1909
Van 1 Juli 1909 tot 30 Juni 1915

148 9 11
1644 0 4

Door B. en B. Bijbelgenootschap
ontvangen 703 17 11

Totaal 2362 9 6

(a) Direct van do gemeenten
(b) Van do B. Vereeniging

703 17 11
477 6 10



Ontvangsten en Uftgaven van 1 dull 1909 tot 30 Jun~, 1915.
ONTVANGSTEN. UITGAVEN.

Boeken vorkocht
Renten
Giften
Contributie loden
Vastgoed Observatory en Kaapstad
Diverse Advortentièn, enz
Kapitaal uitgezet
Do., terug ontvangen
Huis, Kaapstad
Collecte tot 30 Juni 1915
Kaapstad, work onder de armen

21481 6 5
2084 14 6

138 14 1
71 14 3

792 12 6
24 5 9

2745 6 5
112 0 0
418 0 0

1629 0 4
15 0 0

3679 3 4
15698 13 11

341 8 6
187 10 0

20 0 0
477 6 10

96 15 0
95 0 0
45 0 0
25 0 0
15 0 0

771 13 7
965 10 0
119 9 2

43 12 3

382 12 4
512 5 11

32 14 0
418 0 0

2745 6 5
112 0 0

2728 13 0

£29512 14 3

BIJLAGE ‘5.

RAPPORT
van den Scriba Synodi aan de H.Eerw. Synode, 1915.

Do ondorgetoekencle heeft de ocr mits dezen,
overeenkomstig Art. 101 c. ann do HE. Synodo
versing te doen van zijno werkzaamhoden als Scriba
Syaodi sedert de laatste Synodale vergadering.

1. Do uit do Act Synodi voortvloeionde expe
ditiën werden claclelijk door hem gedaan.

2. Een afschrift uit de Acta Synodi van al de
besluiten in zako do voorgestelde Kerk-Vereeniging
werd nan Ds. D. S. Boblia, Voorzitter van do Corn
missie voor de Concept Wet (Acta Synodi XXII
26. 33), op diens verzoek, gezonden.

3. Na ontvangon bericht van do Scriba’s van
do Rings Commissiën dor betrokkon Ringon, van
do stichtiny van aieuwe ~jerneenten der Kork,
heoft hij zoodanige stichting, met do gemaakto
greiisscieidingen en hot personoel dor oerste kor
keraden, zonder vorwiji in “Do Korkbode” aan
gekondigd. Daaruit blijkt dat er sedort do laatste

Synodalo Vergadering dertien nieuwe gomeonten
onzor Ned. Geref. Kork gesticht zijn:

ileroid in don Ring van George op don lsten
Februari 1910.

Do sloop, in don Ring van George, op den Sden
April 1911.

Kokamus, in d—n Ring van Beaufort, op den
29sten Juli 1911.

,Tamj~ in don Ring van Clanwilliam, op den
23sten Maart 1912.

hot ,S’trund, in don Ring van Kaapstnd, op den
22sten Augustus 1912.

]laitland, in don Ring van Kaapstad, op den
4don November, 1912.

Observatory, in den Ring van Kaapstad, op den
_~don November 1912.

King willia m stown, in den Ring van Queensf own,
O~ den l9den November 1912.

Salarissen
Boekon gokocht
Drukwerk
Drukwerk Kinder-Bijbels Nyasa Z.
Dccl do., Gezangb. Z. Mnshonaland
B. on B. Bijbelgenootschap, dccl col.
Voor Zending Liefd. Inrichtingon
Voor work onder do Mohamedanon
Do., armen op hot Schiereiland
Do., Rhodesia
Gif ten
Postzogols en Commissie op Boekdn
Depothuur
Advertentien
Reiskoston Secrotaris
Assurantie Belastingen, Reparatie

Eigendommon, enz
Diverse , enz
Assurantio Premien
Huis i’yn Straat verkocht
Kapitnal uitgezot
Do., terug ontvangon
Balans

£29512 14 3

Nagozion en correct bovondon,
C. J. HOFFMAN Sr., Auditeur.

Kaapstad, 30 Juni, 19Th.

B. PIENAAR,

Kassier.



J?ietbron, in den Ring van George, op den 22sten
Februari 1913.

Dc Aar, in den Ring van Colesberg, op den
l3den Augustus 1913.

Stanford, in den Ring van Swellendam, op den
L4den October 1913.

Danieiskuii, in den Ring van Du Toitspan, op
den 28sten November 1913.

Ilerbertsdale, in den Ring van George, op den
lOden L cembor 1913.

4. Ook heeft hij do verandering van grens
scheidingen van de gemeente Lo.nton, aismede die
tusschen Niekerkshoop en Prieska, en die tusschen
Aibertinia en Herbertsdaie bekend gesteld, nadat
hem hiervan kennis was gegeven door de Scriba’s
van do betrokken Ringen.

5. Overeenkomstig het besluit van do laatste
Synodo en naar laid van Art. 82b., heeft hij op
den 9den .Tuii 1914 aan do Kerkeraden van de
gemeenten der Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika
kennis gegeven dat do drie-en-twintigste dig e
meene iierkvergadering van genoemde Kerk (DV.)
gehouden zal wor~1en te Kaapstad op Donderdag,
den l5den October, e.k.

6. Op don 28sten Augustus daarna, heeft hij
bekend gesteld dat do Moderatuur, met goedkou
ring van do loden der Synodale Commissie, be.
sloten heeft de aaugokondigde Synodale vergade
ring woge~s landsomstandigheden uit to stellon
voor eon orbepaaldon tijd, en riep hij de Ringen

op hunne gewono vergaderingon (Art. 60) te
houden.

7. Ingevolgo Art. 82 (b) heeft hij ~p den 8sten
Juli 1915 aan do respectieve korkeraden van do
gomeonten dor Nod. Goref. Kerk in Zuid Afrika
kennis gegeven dat do Drie-en-twintigste Aige
ineene Kerk-k ergadering van genoomde Kerk
(DV.) gehouden zal worden to Kaapstad op
Donderdag den l4den October 1915, en volgende
dagen.

‘8. Op zijn schrijven ann don Eerw. Kerkeraad
der N. G. gemeente, Kaapstad, verlof vragende
om do Synodale Vergadering in de Groote Kerk
to houden, hoeft hij eon gunstig antwoord van
genoemden Kerkeraad ontvangen.

9. Ret houden van den Aigemeenen Biddag
met het oog op do sarnenkomst dee Synode (Art.
82. 3.) werd door hem vroegtijdig aangekondigd.

10. Ook heeft hij, ingevolge Art. 83 (a~ nan
elken kerkeraad doen toekomen eon opgaaf van
allo Rapporten en Beschrijvingspunten, die, samen
met andere stukken hem toegezonden, aan de
Vergadering zu’len worden voorgelegd.

Worcester,

9 September, 1915.

I. F. A. BE VILLIERS,

Scriba Synodi.

BIJLAGE i6.

1. Ret Kerkelijk Wetboek, met do vorande
ringen daarin aangobracht door do Synodo van
1909, word, na afloop van de vergadering, her
drukt en beschikbaar gesteld.

2. Op don l4den December 1909 werden do
volgonde candidaten gologitimeord : —

Woutor Frn.ns van Wijk do Vos, B.A.
Wessel Juno Johannes Albertus du Toit, B.A.
Pieter Jacobus du Toit, B.A.
Jacobus Francois Marais.
Jozua Francois Naudd.
Esias Engelbertus van Rooyen.

3. Op don lston September 1910 werden go
legitimeord —

Willem Johan Simon Kiomp
(na colloquium doctum)

Barend Abraham Spies.
John Renry Eybers, B.A.

en op den l6den December, 1910:—

Pietor Albertijn Albeit.
Daniel Jacob Gildenhuvs.
Jacob lo Roux Rauptfloisch.
Christiaan Rudolph Kotzd.
Joliannes Stefanus Marais, BA.

VERSLAG
van den Actuarius Synodi, 1915.
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Jacobus Abraham van Aarde Smuts.
Jacobus Pieter Herman Steyn.
Johannes Gerhardus Strydom.
Tobias Izaak van Wijk.

4. Op den 5den April 1911 word, na gehouden
colloquium doctum, do Weled. Hr. Cornelis Spoel
stra gelegit~meerd.

5. Op den isten September 1911 werden go
Iegitimeerd —

flharles Frederick Kies, B.A., B.D.
Matthys van de Weg.

6. Op den 8sten December 1911 werden ge
legitimeerd —

Cornelis Johannes Grobler.
Frederick Johan Wilhelm Koch.
George de Coligny Murray.
Johannes Gustav Pauw.
Johannes le Roux Retief.
Hermanus Egbertus Steyn.
.Jacobus Alewyn van der Merwo, B.A.
Marthinus Laurens de Villiers, B.A.
Hendrik Johannes do Vos, B.A.
Hendrik Willem Ziervogel.

i. Op den 30sten Augustus 1912 werden go
legitirneerd —

Frans Hendrik Badenhorst.
Daniel Francois Barnard, B.A., B.D.
Jan Hendrik Blignnult.
Louis Johannes Fourie.
Daniel Stefanus Burger Joubert, B.A., B.D.
William Nicol, B.&., B.D.
Hendrik Stefanus Pretorius.
Johannes Daniel Roos.
Gert Cornelis van Rooyen.
Petrus Johannes Bekker Shaw.

s. Op den 6den December 1912 werden go
legitimeerd : —

Hendrik Andreas Boshoff.
Sydney Francis Feneysey.
Pieter Cornelis Hitchcock.
Lambertus Petrus Johannes Lochner, BA.
Izak Jozua Minnaar.
Johannes Zacharias Moolman, B.A.
Cornelis Muller.
Ezra Andreas Pienaar.
Jacob Rabie.
Michael Nicolaas Jansen van Rensburg.
Johannes Reyneke, B.A.
Jan Hendrik Malan Stofberg.
Roelof Johannes de Leeuw Theron, BA.
Charl Guillaume Rocher du Toit, B.A.
Philippus Jacobus Viljoen.
Michiel Jbhannes van der Westhuizon.

9. Op den Sden December 1913 worden ge
legitimeerd —

Daniel Petrus Ackerman, B.A.
Johannes Rudolf Aiheit.
Martinus Beyers Brink.
Bnrend Bartholomeus Keet, M.A., D.D.
Christiaan Jacobus Liebenberg.
Barend Frederick van der Merwe.
Francois Johannes van der Merwe.
Nicolaas Johannes van der Merwo, B.A., B.D.
Tobias Ballot Muller, M.A., D.D., Ph. D.
Christoffel Johannes va.~ Niekerk.
Andries Johannes Olivier.
Jan Abraham Pienaar.
Philippus Jasobus du Plessis.
Hendrik Jacobus Reyneke.
Jacobus Albertus van Zijl lo Roux.
Lionel Purden Snyman.
Christiaan Johannes Stander.
Antonio Christoffel Stegmann, B .A.
Andreas Stockonström.
Pieter Andreas Theron.

10. Op den llden December 1914 werdon go
legitimeerd : —

Gerhardus Johannes Barnardt.
Charles John Brink.
Petrus Johannes Ebersöhn.
Pieter do Waal Eksteen.
3 ohannes Albertus Hurter.
John Jackson.
Paul I~ouis Louw.
Willem Adriaan Malherbe.
Andries Francois Marais.
Philip Petrus van dor Merwe.
Jan Gijsbert Muller.
Andries Hendrik Naudó.
Theodorus Daniel Potgieter.
Martin Johannes du Preez.
Johannes Jacob Frederick van Schoor
Ernest Guillau ue dii Toit.
Johannes Petrus du Toit.
Mattheus Gerhardus Uys.
Gideon Jacobus do Vos, BA.
Petrus Jacobus van Vuuren

11. Op den 9deri Augustus 1915 worden ge
legitimeord : —

Petrus Stefanus Zacharius Coetzee.
Karl Wynand lo Roux.
Hendrik Schalk Theron.

en nn colloquium doctum op 6 Augustus, 1915 —

Ds. Hendrik Adriaan Lamprecht, Theol. Dr.

12. Do volgende Acten van Bevestiging zijn
afgegeven aan:—

In i909:—

Pieter van dor Hoven. Ds. Philippus Albertus Myburgh Brink.



40

In 1910 —

Ds. Henry William Murray.
Ds. Pieter Jacobus du ToiL
Ds. Barend Abraham Spies.

In 1P11:—

Ds. Christiaan Rudolf Kotzé.
Ds. Pieter Albertijn Aiheit.
Ds. Tobias Izaak van Wijk.
Ds. Wouter Frans van Wijk de Vos, B.A.
Ds. Johannes Wynand Louw Hofmeyr, BA.
Ds. Daniel Jacob Gildenhuys.
Ds. Esias Engelbertus van Rooyen.
Ds. Johannes Gerhardus Strydom.

In 1912:—

Ds. Charles Frederick Kies, B.A., B.D.
Ds. Marthinus Laurens de Villiers, B.A.
Ds. Johannes Gustav Pauw.
Ds. Jacobus Abraham van Aarde Smuts.
Ps. Matthys van de Weg.
Ds. Frederick Johan Wilhelm Koch.
Ds. Cornelis Johannes Grobler.
Ds. Petrus Johannes Bekker Shaw.

In 1913:—

Ds. Frans Hendrik Badenhorst.
Ds. Philippus Jacobus Viljoen.
Ds. Sydney Francis Feneysey.
Ds. Hendrik Stefanus Pretorius.
Ds. Michael Nicolaas Jansen van Rensburg.
Ds. Jacob Rabie.
Ds. Daniel Francois Barnard, B.A., B.D.
Ds. ji~zra Andreas Pienaar.
Ds. Izaak Jozua Minnaar.
Ds. Daniel Stefanus Burger Joubert, BA., B.D.
Ds. Gustav Bernhard August Gerdener,

MA., B.D.
Ds. Andries Stockenstrom.
Ds. Andries Johannes Olivier.
Ps. Anthonie Christoffel Stegmanu, B.A.
Ds. Barend Bartholomeus Keet, M.A., D.D.

In 1911:—

Ds. Coraelis Muller.
Ds. Johannes Abraham Pienaar.
Ds. Jacobus Alewija van der Merwe, BA., B.D.
Ds. Christiaan Jacobus Liebenberg.
Ds. Pieter Andre s Theron.
Ds. Johannes Rudolf Alheit.
Ds. Christiaan Johannes Stander.
Ds. Johaanes Zacharias Moolman.

In 1915:—

Ds. John Jackson.
Ds. Mattheus Gerhardus Uys.
Ds. Paul Louis Louw.
Ds. Gerhardus Johannes Barnardt.
Ds. Pieter do Waal Eksteen.
Ds. Lambertus Petrus Johannes Lochner, B.A.
Ds. Ernest Guillaume du Toit.
Ds. Johannes Albertus Hurter.
Ds. Jacobus Albertus van Zijl le Roux.
Ds. Tobias Ballot Muller, M.A., Theol. Dr., Ph. Dr.
Ds. Marthinus Beyers Brink.
Ds. Jan Gysbert Muller.
Ds. Johannes Reyneke, B.A.

13. Briefwisseling ter tafel te leggen.

14. Gedurende eene afwezigheid van zoowat
zes maanden heeft Ds. D. J. Pienaar, BA..
(Uitenhage) goedgunstiglijk het Actuariaat waar
genomen (van 13 April 1914 tot 13 October 1914)
zijnde daartoe benoemd door den Praeses Synodi,
(Art. 100 : d2).

Aan dien Broeder wil de ondergeteekende mits
dezen zijn dank betuigen.

Met verschuldigde hoogaehting,

Kaapstad,
15 September, 1915.

TJw Dw. Dienaar en Broeder,

J. P. VAN HEERDEN,
Actuarius Synodi.

BIJLAG.E ‘.7.

RAPPORT
van de Handelingen der Moderatuor aan de H.Eerw. Synode, 1915.

De ondergeteekende heeft de eer inits dezen aan
de HE. Syhode vèôr te leggen u-at sedert de
laatste Synodale Vergadering door de Moderatuur
is gedaan.

1. Met het oog op het optreden van de nieuwe
Regeering van het Vereenigd Zuid Afrika op den
3lsten Mci 1910, heeft zij do gemeenten ouzel
Kerk opgeroepen zich op dien, voor ons zoo ge

wichtvollea dag, in het Huis des Heeren in het
gebed voor Gods aangezicht to s~ellen en Zijn
zegen over Land en Yolk en Regeering af te
smeeken.

2. Na ccii onderhorid in November 1910 door
den Moderator en den Actuarius, namens de Mo
deratuur, met Geaeraal Smuts in zake de voor
gestelde I-Iuwehjkswet door genoemden Minister,
word de wet teruggetrokken.
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3. Op den 30sten Mel 1911 heeft zij do go
meenten onzer Kerk gevraagd den Kroningsdag
van Z. M. den Koning, op 22 Juni 1911, door oone
openbare godsdienstoefening te vieren.

4. In Juli 1911 achtto z~1 zich geroepen eon
schrijven te richten aan den Editeur van “The
British Weekly” tegen een Artikol in dat blad
van 4 Mei 1911~ naar aanleiding van een brief
door Dr. Livingstono in “The Church Magazine”
van 14 Januari 1851, waarin twee waardige voor
mannon onzer Kork alsook onze Boeren op onbil
lijke wijze aangevallen werden.

5. In September .i~11 ontving zij een brief van
den Scriba Synodi der Transvaalsche Kerk in
zake “ do Zondags Kwestie,” met begeloidend
schrijven namens de BB. predikanten op den
Rand, do noodzakelijkheid aantoonende van ouze
stem bij wijze van Congres als anderszins te laten
hooren.

Haar antwoord was dat hot wenschelijk is dat
do Moderaturen der verschillende Kerken, of- ver
tegenwoordigers van die Moderaturen, do zaak
oerst samen zullen bespreken, alvorens bosluiten
worden genomen Naar aanleiding van eon besluit
dor Moderaturen op eone vergadering to Bloom
fontoin op 20 December 1~jiJ., dat do Gofedereerdo
Korken aich zullen laten vertegenwoordigen vôèr
do Parlementairo Commissie aangosteld met hot
oog op do aanstaande wetgoving in verband met
do heiliging van den Dag dos Heoren, werden do
Moderator, do Actuarius, do Zaakgelastigde, en
Ds. D. S. Botha benoomd om onze Kerk in dezo
to vortegenwoordigen.

6. Op eon schrijven van Eerw. Poen, bench
tendo dat do Regooring van plan was eon wets
ontworp bij hot Parloment in to dionen om do
Wet op Aanstekelijke Ziekten van toepassing to
maken op do geheole Tlnio, word dadolijk ondor
zoek ingesteld, on bevonden dat or goon plan be
stond zoodanig Wetsontwerp bij hot Parlement in
to dionon.

7. Kei-kveree alp in g.—Van do 126 kerkeraden
die geantwoord hebben op do hun toegezonden
stukken, hebbcn zich 83 vôbr, en 43 teqen do voor
gestolde Kerkvereeniging verklaard.

8. Op verzoek van den Ring van Beaufort heeft
ziJ, met hot oog op do heorsehende droogte binnen
do grenzon van dien Ring alsook in do Middol
landsehe en I’oordelijke Districten, aangekondigd
dat do 2iste dag van October 1912 tot eon hap
van Verootmoedigi.a~j en Gebed zal worden afge
zondord.

~. Op eon schnijven uit ArgentiniP, reeds vbôr
do Synodalo Commissie onzor Kerk gelogd, hoof t
do Moderator op 1 November 1912 door middol
van ons Kerkeiijk Orgaan een woord tot do Kerk

gonicht, haar oproopende eon spociale collecte to
houden ton oindo eon leoraar voor zos maanden
naar onzo uitgewokenen in Argentinib to zenden.
[lot govolg was dat slochts do gomeonten Wor
cester en Montagu hioraan gehoor gavon.

10. Op eon schrij von van don Socretanis van
“The 1~xocutive Board of Inter-state Native
Colleges,” September 1912, to konnen govondo
dat oeno vorgadoring van dat lichaam gehouden
zal wordon in do maand Januari 1913, en onze
Kerk verzookende iemand to benoemon als advi
soerend lid, word besloten, daar Prof. Marais op
genoomd Bostuur dent, hem (Prof. Marais) te
vragon nile noodigo informatie to govon.

11. Op eon schrijvon van Ds. C. Spoelstra,
10 December 1912, to kennon govende dat hij hot
dorde dool van Bouwstoffon voor do Goschiodenis
der Ned. Gerof. Kerken voor den druk goreod
heoft, en vragende horn eon som toe to kennen
tot hot voortzetton en voloindigon van zijn arbeid,
was hot besluit dat zoodanig vorzook om gelde
Hjke ondersteuning van do Kerk alleen op eeno
vergadering van do Synodalo Commissie behandeld
kan worden.

12. Met hot oog op do afwozigheid van den
Scriba Synodi naar Europa van April tot October
1913, word Ds. H. J. Pienaar benoemd om als
Scriba Synodi Ce ageeron.

13. Ls. D. J. Pienaar, Azn. werd gevraagd do
plaats van den Actuarius Synodi in to nemen,
gedurende dions afwozigheid naar Europa van
April tot October 1914.

14. Op eon schrijvon namens do Geroformeerdo
Kerken in Nederland, in Mei 1914 ontvangen,
inboudende eon vorzook dat onze Kerk zich bij
gelegenheid van do Synode van bovengenoemdo
Kerken door eon of moor afgovaardigden zal laten
vertegenwoordigen, hoeft zij geantwoord dat bet
voor ons onmogolijk is aan genoomd vorzoek go
hoor to gevon

15. Daar or eon algerneon vorlangon bostond
om den Heore to danken voor do milde regens die
overal in ons land gevalien waron, heoft do Mode
ratuur aan do hand gegovon, dat do gemoonton
tijdens do eorstkomonde Juh avondmaalsviering
eon dankdienst zuHen hebben.

16. Met hot oog op den vroesoiijkon oorlog in
Europa uitgebrokon, werden do gomeonton onzei
Ned. Geref. Kerk gevraagd Zondap, 6 September
1914, to houdon als eon hap van Verootmoediqiny
en Gebed, opdat bet don Hoero gonadiglijk be
hagen mug den vrede to herstelien.

17. Met goedkeuning van do loden den Syno
dale Commissie besloot zij do Synodale Vorgade



42

ring, aangekoncligd voor den l5den October 1914,
wogens de landsomstandigheden uit to stellen, en
werdon de Ringen opgeroepon hunne gewone vor
gaderingen to houden.

18. Daar do 3de Januari 1915 tot eon Algo
meenon Biddag in Groot Brittanjo en in Zuid
Afrika vastgesteld was, heoft de Moderator,
namens do Moderatuur, do gemoenten onzor Kork
ook opgeroepou don dag, met hot oog op den
oorlog nog aan hot woeden in Europa, en do on
lustcn in ons eigen land, als zoodanig to houden.

19. Op ontvangon boricht dat or behoofto was
aan twoe leoraron voor do geostelijke bearbeiding
der rnanschappon in Duitsch Z. W. Afrika, heeft
zij Predikanten en Propononton onzor Kork, die
gewillig waren do Kerk on hovenal den Hoer in
doze to dienen, gevraagd zich daartoo aan to
melden

20. Op eon schrijvon ontvangen van den Praeses
van den Ring van Beaufort en van don Scriba
van George, do Moderatuur verzookonde eon bid
dag om regen to bopalen van wogo do droogte die

in verschillende streken ondor gonoemde Ringen
ornstig en kommorvol geworden is, hoeft zij der
gemoonton onzor Kork govraagd op Zondag, 23
Mci, 1915, aan dozo on andero streken in ons
land door do droogte goteistord, in hot gebed to
godonken.

21. Op eon schrijven ontvangon van Ds. Gross
kopf, Superintondent van do RMjnscho Zending,
en anderon, werd aan don Minister van Binnon
landscho z ken gevraagd, Duitscho Zendelingen,
togon wie or geene boschuldiging is ingebracht,
niot to internoorcu, om huns werks wil.

22. Eon schrijven van do Synodale Commissie
dor N. H. of G. Kerk, Transvaal, in sake hot
aannemon van jongelingen tot lidmaten door Veld
prodikers, word dnr haar vorwozon naar do Corn
missio voor Voldpredikers.

Worcester,
8 September, 1915.

I. F. A. DE VILLIERS,
Scriba der Moderatuur.

BIJLAGE i8.

RAPPORT
aan de H.Eerw. Synode van de Commissie voor de Zending

onder Israel.

Uwe Commissio hooft do eor hot volgendo to
rapporteeren —

1. Volgens opdracht der Iaatste Synodo heoft
do Commissie aan gomoonten aanbevolen het werk
ondor do Joden door do Transvaalscho Kerk go
daan to ondorstounon. Dit is dan ook door sommige
gomoenton en andoro govors godaan. Hoe groot
do som alzoo bijgodragon is hooft do Transvaalscho
Commissie ons aisnog niet kunnon mededeelen.

2. In Juni 1~14 kwam or eon voorstel van de
Predikanten Vereoniging van hot Kaapscho Schior
eiland om eon work ondor do Joden to Kaapstad
to boginnen. In do volgendo maand kwam or ook
eon vorzook van do Transvaalscho Commissie orn
tozamon met hon eon schema van uitbreiding to
ondernomen van do bestaande Zending naar
contra zooals Kaapstad, Bloomfontoin on Oudts
boom. Do Commissio besloot dat daar do zitting
der Synodo op handon was, men doze voorstollen
eorst bij do Synodo zou voorleggon en haro won
schon vemnemen.

gelastigdo ontvangen waron, bij hot Kerkekantoor
to laten totdat do Synodo over bovonstaando voor
stollen besloten had. Deze som is nu tot £273 14s.
6d. gostogen.

4. Ook is do Commissio in correspondontie go
troden met do M~1drnay Mission, London, orn to
vernemen of zij ons met eon arboider zoudon kun
non voorzion indien noodig. Antwoord is ontvan
gon dat or op hot oogonblik goon worker beschik
baar was.

5. In Augustus 1914 is do Europeesche oorlog
uitgebroken, en do zitting dor Synode uitgestold.
Onder, die omstandigheden besloot do Commissie
dat do tijd ongunstig was voor hot beginnen van
niouwo ondornemingen of do uitbreiding van be
staande werkzaamheden. Dit is dan ook hot ant
woord gozonden op eon schrijven van do Trans
vaalsche Commissie, godatoord 31 Augustus 1914,
waarin voorgostold word dat do Kaapscho Corn
missie hun zondoFng, don hoer Cohen, van hen
ovemnernon zou om to Kaapstad to arbeiden onder
toezicht en op kosten van do Kaapscho Commissio,
daar eene verandering van standplaats voor zijne
gezondhoid scheen noodig to zijn.

3. Intusschon bosloot do Commissie zekoro gol
den die voor work onder Israel door don Zaak
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6. Op 29 September 1914 is eon verder schrijven
van do Transvaalsche Coinmissie ontvangen waar
in verzocht wordt het volgonde schema van uit
breiding bij do Synode der Kaapsche Kerk voor
te leggen —

(a) “Dat het Zendingwerk onder Israel ge
zamenlijk gedaan worde door do Commissies der
Gefedereerde Kericen.

(b) Dat er vooreerst drie centra van werkzaam
heid sullen sun, waar arbeidors geplaatst zullen
wordon, t.w. Kaapstad, Bloemfontein, Johannes
burg.

(c) Dat er drie Sub-Commissies uit do Com
missies zulien benoemd worden om hot werk ter
plaatse to behartigen, en van tijd tot tijd versing
to doen ann de Breede Commissie.

(d) Dat men, waar noodig, ann plaatsen zooals
Oudtshoorn on Calvinia, een tijd van arbeid sal
geven.

(o) Dat één van do arbeiders van tijd tot tijd
do gemeonten onzer Kerk zal bezoeken, om insa
melingen to doen voor het work, en bolangstelling
in hot work op te wekken; en aangezion Bloem
fontein do kleinste werkkring is, wordo dit werk
vooral door den ar eider daar to wordon geplaatst,
gedaan.

(F) Dat do Zending Secrotarissen van do Kaap..
sche Kerk en van don 0. V. Staat, zooals die van
de Transvaal, vorzocht zullen worden om op hun
rondrois ook doze zending to bepleiten.

(g) Dat do geldelijko administratie uit hot
Kaapsche kantoor zal geschieden.”

Do Commissie boveolt aan dat do H. E. Synode
bovongenoemdo gedragslijn goedkeure, en nan do
niouwo Commissie opdracht gove in den geost on
bedoeling daarvaa zoovor mogeiijk to handelen.

7. Daar hot onmogolijk is voor cone Commissie
uit slechts twee loden bestaande eonig work to
ondernomon dat groote goldelijko verantwoorde
lijkheid met zich meobrengt, beveelt do Commissie
ann dat hot ledontal van do Commissie voor de
Zending onder Israel tot vijf sal verhoogd wordon.

Met hoogachting hebben wij do oer ons te
noemen,

Uw [-{.Eerw. Dienstw. Dienaren,

A. M. McGREGOR.
A. G. 1)11 TOIT.

Aan den H.Eerw. Moderator en do Loden
van do Synode van do N. G. Kerk.

Gedacht word dat mijn versing nan do Synode
van 1909, mogohjk het laatsto zou zijn dat ik de
eer zou hebben aen u voor to leggen; doch op
verzoek van do curatoren heb ik nogmaals hot
voorrecht, en dit voor do tiende keer, om eonige
opmerkingen to maken omtrent hot work van do
geheele Inrichting over do 5~ jaron, van Juli 1909
tot den datum van mijn aftredon, 31 Maart 1915.

Do beste opgave van onze klassen sal zijn do
getahlen to noomen van T2 studenten die hun
cursus in do onderscheidene jaren doorgomaakt
hebben.

,, 1910 ,, ,, 23 ,,

,, 1911 ,, ,, 34 ,,

1912 ,, 32,, ,,

1913 37 ,,,, ,, ,,

1914 32 ,,,, ,, ,,

Het totaal 185 geeft eon gemiddeld aantal van
zoowat 31 voor elk van do 6 jaren. Allen waren
in do Matriculatie enT3 examens geslaagd, en do

grooto meerderheid behaalden dan ook hot T2
certificaat. Behalve dozen woonden godurende do
jaron 1909—1911, 27 gegradueerden kiassen bij en
doden wat acadomisch werk ann hot Z.A. College
doch hot grootste deel va~ hun praktisch on ander
work nan hot Normaal College. Doze studenten
behaaldon hot “ Speciale T2” certificaat.

Gedurendo do jaron 1912—1915 (Juni) werdon
42 gegradueerden voorbereid voor hot Ti corti
ficaat van hot Opvoedings Dopartement van do
Unie. Dozen genoten eon dccl van die opleiding
nan ons College, doch hot grootste dccl van hun
work, academisch on profossioneel, word nan hot
Z.A. College g3daan.

Men dient crop to letten dat van do 185 zuivoro
T2 studenten, 38 dames waren, terwijl hot gotah
dames ondor do 69 gegradueerdo studenten 42 was,
of 60 percent.

Mar. Scrimgeour sal opgave doen van do ge
tallen voor dut jaar en aanmerken op do vermin
tlerde getahlon heeren—en opmerkelijk gegroeide
getallen dames-studonten.

Met groot genoegen maak ik molding van hot
bij uitnemond’ eid bevredigende gedrag en den
ijver van do studenten.

BIJLAGE 19.

RAPPORT
van den afgetreden Rector.

In December 1909 waren or 27 studenten.



Heel weinige studenten hebben gedurende deze
sos jaren het ondorwijzersambt vaarwel gezegd, en
een veelbelovend teeken van hun ernstige be
geerte om hun kennis en bekwaamheden te ver
meerderen is hot feit dat aanzienlijke aantallen,
na één of twee jaar onderwijs gogeven te hobben,
n ar het een of ander Univorsitoits College terug
komen om hunne studiën voort to zotton. Velen
hebbon de grand van B.A. bohaald en hebben zich
bokwaam gemaakt voor hooger en degelijker on
derwijs op onze scholen, en zullen alzoo de stan
daard van opvoeding in het land helpen ver
hoogen.

Godurende deze zes jaren heeft de Kerk do som
van £2112 lOs. gestort ten behoove van hot College,
en van het jaar 1878 tot op heden, is do som door
do Kerk gegoven zoowat £20,000 geweest — de
eersto koopsom ingesloten. 1k kan niet anders
dan doze prijzenswaardige en geheol belang
loose vrijgevigheid bewonderen; doch onder do
ttegenwoordige omstandighedon en do groote
Goevernements toelagen aan andere opleidings
scholen in aanmerking nemende, kan ik niet
anders dan meonen dat do tijd aangebroken is dat
do vorantwoordelijkheid van do Kerk minder ge
maakt behoort to worden, en dat grooter toe
lagen door hot Opvoedings Departement toegekend
zullen wordon aan doze, do oudsto Normaal Op
leidingsschool, die heelwat moor dan 800 jonge
ondorwijsors uitgezondon en niot woinig gedaau
hoeft voor do opvoeding in al do Provincies van
Zuid Afrika. 1k ben uiterst dankbaar voor don
goeden naam die onze oud-studonten, bijna zondor
uitzondering, vorworven hebben als onderwijzors
en christelijko jongemannen. Niets verschaft mij
grootor vreugdo of geluk dan van hun welvaart,
goed work en wolsiagen to vernemon in hun vor
schillende werkkringon.

1k had gohoopt, alvorons af to trodon, onze scholon
aan don Schoolraad overgemaakt to zion, on do
College afdeeling in nauworo samenworking met ‘t
Z.A. College. Do onderhandolngon to dion eindo
zijn voor hot togonwoordige mislukt, on ik gevoel
goon vri~moodighoid om met oonige zokorheid, of
bij wijzo van raadgoving, over dit punt to spreken.

Do Synodo zal do zaak ongetwijfold in ornstige
overweging nomon.

Hot vorblijdt mij to kunnon moldon dat wij,
niettegonstaande vorsehillendo ongunstige om
standigheden, goduronde doze jaron in staat go
woost sun, bij wijzo van jaarlijkscho sommon, eon
totaal van £1200 af to betalen, zoodat er nu nog
slechts eon som van £1000 overblijft als schuld op
hot geheole eigendom.

Hoowol ik in dozo jaron maar in naam opzicht
gohad hob over do jongons- on meisjes-scholon (die
onmisbaar zijn als oefonscholon voor do studenton),
durf ik met do grootsto vrijmoedigheid zoggon,
dat elk lid van hot ondorwijzend porsoneel go-
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trouw, gewillig en in do lioogste mate met ernst
bezield was, en dat or dus botrekkolijk weinige
verandoringon gemaakt zijn. 1k moot or echtor
melding van makon dat de hr. F. P. S. lo Roux,
na jaron van toegowijden arbeid als Huisvader
en Onderwijzer in het Hollandsch, ons verlaton
heeft om oono betrekking nan do Paarl to nan
vaarden, on dat zijn wei’k getrouw wordt voort
gezot door den hoer W. D. Ackerman, B.A. Ret
zal ovortollig zijn al do twintig of moor onder
wijzers apart to noemon, docli ik zou gaarne do
aandacht vostigen op don langen diensttijd van
den hoer J. Smith, M.A., die in December a.s.
eon tijdpork van 35~ jaar sal boslaan. Godurendo
do laatsto 26 jaron van dozen diousttijd heeft hij
goon spociaal verlof van afwezigheid gohad, en
is in al dien tijd niot moor dan oenigo dagon af
wozig goweost, on dat door ziokte. Mej. Caldor
wood zal in December 331 jaar luor geworkt heb
bon; torwijl do hoer Van Bondo, op eonige korto
tusschenpoozon na, 33 jaar in dienst is gewoest.
Er zijn nogon andore loden van den staf die oon
dionsttijd van 6 tot 17 jaron achter den rug
hobbon.

Hot scheiden van zoo vole oudo colloga’s, met
allen van wie ik steods op do meost vriendschap
polijke iv~zo verkeerd hob, en van hot work dat
ik 37~ jaar goloden do eer had to boginnen, was
goon aangoname taak. Men kan zich dus voor
stollea oat mijn grootsto belangstelling uitgaat
naar do geheelo inrichting, en alle rand en hulp
die 1k in do toekomst zal kunnon goven, staat ten
dienste van do Synodo on do Curatoren.

In dozen tijd v a oorlog en vorwoosting, bid ik
dat do beraadslagingen van do Synode behulpzaam
mogen sun tor bevordering van hot goddolijk
vredes-beginsel op aarde, en hot zegovioron van
recht on gerechtigheid over verdeeldheid, onwaar
hoid en overheersehing.

1k ben do Synode en do Curatoren innige dank
verschuldigd voor nile blijkon van vortrouwen. 1k
wil ten slotto slochts zoggon dat, torwijl ik mij
bewust ben van mime eigeno tekortkomingen, 1k
mag terugzien op do lange jaren die verloopen zijn
—hot grootsto gedeelte van mijn leeftijd—met hot
zuiver en rein bewustzijn dat ik ten allen ti,jdo
do beste belangen van onze studenten heb booogd,
met betrekking tot hun ambt als onderwijzors on
hun invloed op de opvoocling in Zuid Afrika.

Tegelijkortijd heb ik steeds geworkt met hot oog
op do belangon en den goeden naam van do Kork
on do Inrichting in hot algomeen.

1k roep u hiermede eon ambtelijk doch oerbiodig
“Vale” too, en heb do ocr to sun,

11w Dw. Dienaar,

J. R. WI{ITTON.
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BIJL AGE 20.

VERSLAG
van de Synodale Commissie voor Speciale Evangelic

prediking, 1915.

Uwe (iommissie heeft de eer mits deze bij de
H.Eerw. Synodale Vergadoring, van hare werk
zaamheden versiag te doen.

1. Uit wat onder hare aandacht is gekomen
sedert hare aanstelling bij do jongst gehouden
vergaclering der Synode is het uwo Commissie ten
overvloede duidelijk —

(a) Dat er nog steeds behoefte is in onze Kerk
nan speciale evangelieprediking.

(b) Dat zoodanige prediking in do meeste go
vallen met den kennelijken zegen des Heeren wordt
bekroond.

(c) Bat, oordeelende naar do aanvraagd ko
mende van korkoraden on zelfs Ringon, on do
vrucht op hot work rustende, hot zeor wensche
lijk is, dat or door predikanten van onze Kerk
meer zal gedaan wordon aan do speciale evangelie
prediking.

2. Wegens do bekende moeilijkheden verbonden
aan do verwijdering van eon prodikant gedurende
onkele maanden nit eigen gorneento, heoft uwe
Commissie, noch door hare eigene loden, noch door
andero broeders leeraren, haar werk in dozen naar
wensch kunnen doen. Toch word or aan ~enkeIe
der vole uitnoodigingon gohoor gegeven.

Zoo heeft op verzoek van den Ring van Queens-
town één onzer, zos gomoonten ut dien Ring
kunnen bezoeken, terwiji Ps. J. R. Albertijn Sr.,
wiens bodanking als lid van doze Commissie,
bij zijn aftreden als dienstdoende predikant,
zij betrourt, in hot overige zestal hot Woord des
Levens heeft gepredikt. Voorts worden or in
enkele andero gemoenton in do Kaap Provincie
als ook in do Transvaal door do loden uwer Corn
missie spociale diensten waargenomen.

3. Kort na do aanstelling dezor Commissio
kwamen or herhaaldolijk tot eon en ander harer
lodon dringendo uitnoodigingen do gomeenton
in Rhodesia to bezoeken. Tot haar leodwezen kon
den do gevraagdo broedors niet gaan.

In 1912 ochter, word Dr. D. F. Malan door
uwo Commissie genaderd, en hij verklaardo zich
gereed derw~arts to gaan. Verlof van afwezigheid
word op verzook van uwe Commissie door den
kerkeraad van Montagu aan zijnon voorzitter
goedgunstiglijk verleend, on nog in datzolfde jaar
mocht hij op reis gaan ten einde onze broeders en
zusters in die gernoonten to bezoeken. IJwe Corn
rnissio wenscht van doze gelegenheid gebruik to
inaken hare dankbaarheid j egons den kerkeraad
van Montagu nit to sprekon voor zijno gewillig
heid destijds aan haar verzoek to voldoen.

Dit bezoek van Dr. Malan word ten hoogste
door do gemoenten in Rhodesia gowaardeord, en
do vrucht orvan is niet uitgebleven. Noodeloos is
het voor one uit to weiden hierover. Aan hot
verzook, borichten omtrent bevindingen naar ons
officieel Kerk-Orgaan to zenden, word voldaan.
Zoo zoer werden die roisbeschrijvingen gewaar
deerd dat eon eerste uitgavo, in boekvorm door
do Chr. Stud. Vereeniging Boekerij to Stellen
bosch uitgegeven, spoedig door eon tweede gevolgd
word. Met innige dankbaarheid jegens den Heer
maakt uwe Commissie melding van doze zoo go
zegende afvaardiging van een brooder leeraar met
het oog op speciale evangelieprediking in do vier
gemeenteh onzer Kerk in Rhodesia.

4. Hoewel niet onder hare toezicht, maar toch
met do kennisneming en hartelijke goedkeuring
uwer Commissie, heeft Ds. J. R. Albertijn Sr.
sedort ‘t aanvaarden van zijn erneritaat, eon allor
gezogendst work in onze en onze Zuster-korken
gedaan. Godurende vier jaren tijds heeft hij
tussehen do 90 en 100 gemeenton, rnee5tal in do
Kaap Provincie, doch ook in den Vrijstaat en
Transvaal kunnen bozoeken. Zijno ondervinding
is geweest dat zulke bezoeken niet alleen alge
meen begeord maar ook kennelijk door den Heer
met zogen bekroond worden. liii ontvangt nog
steeds aanzoeken, en wel veel moor dan waaraan
hij in staat is gehoor to goven. Zoo word hij o.a.
gevraagd al de gernoonten van den Ring van Coles
berg to bezoeken, doch hij heeft slechts in eon
zestal bet oouwig evangelie enkele dagen achter
eon kunnen gaan verkondigen. Uwe Commissie
meent d t do H.Eerw. Synode met diepon dank
zal konnis nemen van deze zoo ruimschoots ge
zegende workzaamheid door dozen waardigen vader
in onze kerk, die, na langen en trouwon arbeid,
wegens afneming der lichaarnskrachton zijn omen
taat moest aanvaardon, doch nog steeds met
groote kracht en zalving hot ~vange1ie in vor
schillendo doelen van ons land prodikt.

5. Voorts wenscht uwe Cornmssie melding to
maken van eene zaak naar hot haai voork~mt van
hot allorgrootst gewicht, t.w. do gelegenheid voor
bijzondor work door onze kerk nan do duizende
jongemannon die nu van tijd tot tijd ieder jaar
op verschillende plaatsen in do “Vordedigings
Macht Kampen” sarnen komon. In zeoi~ goringe
mate heeft uwo Commissie iets in dezen kunnen
doen, dock op verne na niot ~vat naar haar be
scheidori oordeel behoort gedaan to worden. Zij is
ochter van oordeol dat doze werkzaamhoid do aan
dacht don Synode verdient, en zou aan do hand
willon geven dat do behoorlijke boarbeiding dozer
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kampen naar gelang van omstandigheden zal wor
den opgedragen nan deze of een ander te worden
benoemde Commissie

6. Eindelijk wil uwe Commissie de hoop uit
spr.eken dat de prediking van de kansels onzei
dierbare kerk voortdurend van zoodanigen aard
moge wezen dat bekeeringen onder de geregelde
trouwe bearbeiding—de regel en niet de uitzon
dering zullen uitmaken. Tot onze mede-broedein
in de H.Eerw. Synode bijeen, zouden wij uitroe
pen :—Laat ons moed vatten! Laat ons tot den
getrouwen God roepen ons in staat te stellen in
de gemeenten zoodanige atmosfeer te helpen

scheppen dat als vanzelf, als een natuurlijk ge
voig van wat do Geest Gods in de gemeenten doet~
er gedurig kinderen des Allérhoogsteu zullen ge..
boren worden! God de Heere helpe ons daartoe!

Be Vergadering Gods rijksten zegen toebiddende
in hare beraadslagingen en besluiten, noemen wij
ons met verschuldgde hoogachting,

Uw Dw. Dienaars en BB. in den Heer,

A. F. LOUW.
H. P. VAN PER MERWI~.
J. C. REYNEKE.
A. G. PU TOIT.

BIJLAGE 21.

VERSLAG
van den Afgevaardigde naar de Synode van de Ned. Geref.

Kerk in Natal.

Den Hoog Eerw. Iieer
Ds. D. J. Pienaar. Azn.,

Ag. Moderator Synodi.

H.Eerw. Heer en Broeder,

Ingevolge opdracht ons gegeven door de jongste
Synode (Acta Synodi XXII. 73) kwamen wij Vrij
dag avond, 21 April 1911, te Newcastle, Natal,
aan, en mochten wij den volgenden morgen (Zater..
dag) tegenwoordig zijn bij de opening van de
Synodale Vergadering van de Kerk in Natal.

Hartelijk werden wij door de Broeders, bij monde
van den Mrderator Synodi, welkom geheeten, en
eene eereplaats, met advseerende stein, in de
Vergadering aangewezen. Besloten werd dat wij
den volgenden Maandag morgen de gelegenheid
zouden hebben de vergadering toe te spreken en
de groete van de Kaapsche Kerk tot haar over
te brengen.

Zondag morgen werd ons het voorrecht verleend
samen met de Broeders den dood van onzen Hei
land ta verkondigen, en den dienst bij die ge
legenheid te leiden.

Zondag avond namen wij deel aan eene Confe
rentie met de gemeente, die in grooten getale voor
de feestdagen opgekomen was, en spraken wij een
woord in belang van de Zendingzaak.

Maandag morgen voldeden wij aan onze zending,
en brachten wij de groete van onze Kerk over
aan de l3roeders in Natal. Wij maakten melding
v’n het werk door onze Kerk gedaan onder hare
eigene leden thuis, zoowel als onder de Heidenen
(Binnenlandsch en Buitenlandsch). Wij spraken

o.a. van haren arbeid nan de kinderen en jonge
lieden, aan de armon en gezonkenen, nan de on
gelukkigen (doofstommen en blinden), aan hare
leden in Engel che steden, en wezen op hare vole
Inrichtingen: de Theologische Kweekschool, de
School voor Doofstommen en Blinden, onze
Arbeids Kolonie te Kakamas, enz., inrichtingen
die door den Heer zoo kennelijk gezegend en ge
bruikt zijn geworden, en eindigden met de Broe
ders daar vergaderd en de gansche Kerk in Natal,
Gods rijkea en onmisbaren zegen toe te wenschen.

Op verzoek van den Voorzitter repliceerde de
Predikant van Newcastle. In hartelijke bewoor
ding dankte hij de Moederkerk in de Kaap Kolonie
vooi de belangstelling in, en liefde tot hare doch
ter in Natal, en sprak voorts den wensch uit dat
do Kerk in N”tal. in zake ‘s Heeren werk altijcl
het voorbeeld van de Kaapsche Kerk mag volgen.
Bij monde van den Predikant van Pietermaritz
burg aroeg de Vergadering uwen Afgevaardigde
en de Kerk door hem vertegenwoordigd in den
gebede nan den grooten Koning der Kerk op, en
keerden wij daarna terug dankbaar dat wij eenige
dagen met de Broeders aldaar hadden verkeerd,
en getuige ziju geweest van het werk door do
dochter in Natal gedasu.

Met verschuldigde hoogachting, noemen wij ons,

Jw H.Eerw. Dw. Dnr en Broeder,

I. F. A. BE VILLIERS.

Worcester,
8 September, 1915.
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in 1909,
in 1910,
in i911,
in 1912,
in 1913,
in 1914,

3. Als ()efeouurs zijn

in 1909, 2
in 1910, 1
in 1911, 3
in 1912, 3
in 1913, 1
in 1914, 1

Tezamen 11

warden toegelaten:

8 Candidaten.
6
6
6

1. Sedert do laatsto Synodalo Vorgadering en
de aanstelling van het nieuwe Curatorium is de
Drostdij Inrichting overgegaan in een Industrie
School. Voor anderhaif jaar na do laatste Synode
bleef do Inrichting nog eon voorbereidend Zending
Instituut. Wegens de groote vermindering van
het getal jongelingen die zich tot hot toelatings~
ezamen tot bet Zonding Instituut to Wellington
lioten voorbereiden, en do groote onkosten aan hot
eigendom verbonden, zooals ronto op meer dan
£9,000, roparatiën, enz., kwam het Curatorium
tot hot besluit do Inrichting in eon Industrie
School to vorandoron. Daardoor kon mon rekonon
op ondorsteuning van do Regeering, on, in don
vorm van een toolago voor huur, in eon gedoelte

van do zwaro rente voorzien. Wij hebben echter
stoods voor oogon gehouden den godsdienstigen
christolijkon goost dar Inrichting to bewaren, en
wij meenen niet zondor good gevoig. Behalve
onderricht in de volgendo ambachten, Timmer
mans, Smids, Schoonmakors, Kleermakers, en
Boerdorij, als ook in do gowone schoolvakkon, sun
er Bijbelkringen gevormd waar Gods Woord door
de jongens onderzocht wordt. Ook wonon zij do
Korkdienston en Zondagsschool gorogold bij.

2. Op don lOden Augustus 1911 word do In
richting formeol geopend, ais Industrio School
met eon Suporintondent en Moestors timmerman,
schoenmakor on kleor~naker, torwijl in 1913 cen
Meostor smid en dit jaar eon Meester boer aan

BIJLAGE 22.

VERSLAG
van de Commissie tot het afneinen van het Zendings Examen

en het Oefenaars Examen, aan de H.Eerw. Synode, 1915.

1. Uwo Commissio heeft do eer to rapporteeron
dat zij bijeen is gewoest em dozo Examens af to
nemen, in December 1909, 1910, 1911, 1912, 1913
en in November 1914.

2. Tot Zendelia pen

Tezamen 38 Candidaton.

Met vorschuldigdo hoogachting noemen wij ons
van do H.Eerw. Synodo,

Do Dienstw. Dienaren en Brooders,

D. S. BOTHA.

D. WILCOCKS.

B. DOMMISSE.

P. J. DE VAAL.

E. C. MALHERBE, Scriba.

Villiersdorp, K .P~

18 September, 1915.

geslaagd:

Candidaten.

Candiaton.

BIJLAGE 23.

VERSLAG
van de Curatoren van de Drostdij Jnrichting te Worcester, aan

de H.Eerw. Synode, 1915.
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gesteld word. Wij begonnen met 23 leerlingen,
welk getal echter spoedig tot 40 aangroeide.

3 Ondersteuning van Regeeringswege is op
do volgende schaal : —

p. jaar.
Toelage voor huisvesting v. elken boning £15

Superintendent 100

Matrone 50

Onderwijzer 25

Meester Timmerman 75

Schoenmakor 78

Kleerrnaker

Smid

,, ,, Boor 60
Huur 125

4. Bijna alle jongens behooren tot de bohoof
tige kiasse en kunnen niets voor logies betalen,
terwiji in vole gevallen zij ook van kleederen,
enz., voorzien moesten worden.

5. In 1913 groeide hot aantal leenlingen tot
64 aan doch vermnderde cut aantal in do tweede
hoift van 1914 tot 26, aangezien 36 jongens do
Inrichting verlioten na volbrachten loertijd. Allen
waren dadelijk na vertrek in staat bij ambachts
lieden work to vorknijgen, terwiji enkelen hun
eigen bezigheid begonnen. Zij waren dus alien
in staat voor zichzelven to zorgeri. Met groote
dankbaarheid jegens den Heere mogen wij dus
getuigen dat do Inrichting hot middel is geweost
om ton minste 30 aanstaando blanke huisgezinnon
to redden.

6. Ook had ouzo eerste Superintendent, de hr.
J. C. do Kierk, zijn bedanking als zoodanig aan
hot oindo van 1914 ingezonden wegens een horn
door de Superintendent-Generaal van Onderwijs
aangeboden positie, tegon eon belangrijk hoogei
salaris, aan do Industriëebe Inrichting nabij
Knysna.

Do hr~ C. J. G. van Hoogstraten hot zich de
benoeming als Superintendent welgovallen, on
dank zij do ingevoerde niouwe condities van toe
lating, en do weerkiank die pogingen tot inzame
hug van financiëeben steun bij do Kerk, do A. C.
\T~ ~T•, en andere genootschappen en personen

vond, zijn zakon veel verbeterd. Zoo ontvingen
wij van 15 Januari tot 15 September £446 6s. ld.
aan giften.

7. Do school word 15 Januari 1.1. met 26 oude
beerhingen goopend, en dit getal kborn zoo aan zoo
dot or thans 56 beerlingen in do Inrichting opge
nomen zijn, terwijl flog 10 beerbingen aangenomen
zijn voor toelating, en wij verwachten met het
begin van October kwartaal minstens 70 beerlingen
onder ons dak to zullen hebben. En nog voort

durend konien aanvragen tot opname van leer
lingen tot ons; dus wel een bewijs van do drin
gende noodzakelijkheid voor een Inrichting abs de

Drostdij.’’

8. Do jongens kwameu nit 36 districten of
dorpen van doze Provincie, ni. van Aberdeen,
Beaufort West, Bredasdorp, Burgersdorp, Caledon,
Campbell, Colesberg, Darling, Do Aar, Dordrecht,
Douglas, Graaff-Reinet, Hopetown, Kimberbey,
Kaapstad, Kalkbaai, Lady Grey, McGregor,
Middeiburg, Moiteno, Montagu, Murraysburg,
Oost Londen, Paarl, Petrusburg, Petrusville,
Pluiipstown, Prins Albert, Queenstown, Robert
son, Rhodes. Stelienbosch, Steynsburg, Steytber
yule, Vosburg, Wellington, Worcester.

9. Ret Curatorium heeft in den afgeioopen
tormijn rnoeten betreunen hot afsterven van. twee
loden, ni. Di. W. A. Albeit en G. F. Manais, die
door liunne nijpe ondervinding, holder doorzicht,
en praktischen zin bekwarne raadgevers wanen on
derhalve zeer gomist worden. Ook hobbon wij onzen
bekw-amen Secretanis, Ds. J. du Piessis, moeton
afgeven, die sedert do opnichting van do Zending
s~hoo1 in do Drostdij abs Secretanis van hot Cuna
torium geligeerd, en grooto diensten aan do In.
richting bewezen heeft. Ook Ds. C. D. Barn
bedankte abs lid van hot Curatorium wegons zijn
vertrek van do gerneente Tulbagh naan den O.V.S.

Ds. A. D. Luckhoff Jr. nam tijdehijk zitting op
bet Cunatoniurn. Th~ns zija do ondergeteekenden
do loden van hot Curatoriurn.

10. Wat do Financiën betreft, is ons versiag
zeor ongunstig, hoewol wij gedaan hobben wat wij
konden. In 1912 hebbon dnie loden van hot Cura
tonium en eon andone brooder (Ds. McDonald van
Cores) persoonlijk in den Ring van Tulbagh go
cohlecteerd, en do sorn van £567 is. 6d. bijeen
gebracht. Slechts 46 gemeonton hebben gedunende
do eerste 4 jaren, sedert do Drostdij eon Indus
triëebe Inrichting is, financiëelen steun vorboend.
33 Gomeenten zondon ons één coblocte elk, 10 ge
meenten 2 coliecten, en 3 gemeenton 3 ollecten.
Van ruirn 100 gemoenton word niet oeno cohbecte
ontvangen. Do speciale poging dit jaar in hot
begin van Julie aangewend waanbij aan able go
meenten in dc Kaap Provincie verzocht word eon
coilecte voon do Drostdij Inrichting to houden
word reeds door 25 gerneonten in goode over
weging genornen on bracht eon bednag van £94
14s lOd. in.

Ware hot niet door hot hoogo bedrag dat voor
rente en onderhoud meet worden opgebracht, dan
zou de Innichting niet voortdurend om hulp be
hoeven aan to kboppen en d~ schuld bij hot Kerke
kantoor steeds grootor worden. Want thans moot
route op zulk eon groote sorn betaald wordon
benevons eon behangrijk bedrag jaarlijlcs voor repa
ratibn.

78

78
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De Regeering draagt aan huurgelden
heift op een bedrag door haar gesteld op
Curatoren vertrouwen dat de H. Eerw.
hier ook een billijker regeling zal kunnen

Met verschuldigde hoogachting noemen wij ons
van do H.Eerw. Synode,

Do Dienstw. Dienaren en Broeders,

I. F. A. DE VILLIERS, Voorzitter.
A. C. MURRAY.
J. H. VAN AARDE.
R.. D. McDONALD,
J. A. VAN DER MERWE.

Worcester,
1? Septembo:, 1915.

daa~.
Hot Lager en Middv~.oaar Onderwijs werd echter

do eerste vijf jarea in do hauden van do Provin
ciale Radon gelaten, waarna waarschijnlijk ook
dat, gelijk hot Hooger Onderwijs, door hot Con
trale l3estuur zal worden behartigd.

En door do aanname van do Taal Ordonnantio,
in aithans drie Provinciën, is eon van do meest

voorkomendo grieven voor good uit den weg go
ruimd. Bij hot doorzetten van die ordonnantie
heeft uwe Commissie het hare gedaan om dat to
vergemakkelijken. Zij hoopt ook dat do Kerk
toeziën zal dat voormelde ordonnantie behoorlijk
zal worden uitgevoerd.

2. ~ynodale Opvoedin~js Fo’ncls.—Bij uwe jong
ste vergadering was dit Fonds reeds met £722
17s, 3d. overtrokken, en dit tekort wies zoo snel
aan dat in 30 Juni 1913 het tekort opgeloopen
was tot £903 4s. 3d. IJwe Commissie besloot toen
do toelagei aan hot Normaal College en do Nor
maal School (Robertson) zoodanig to verminderen
dat, kon hot zijn, hot tekort aithans niet moor zou
worden dan dat bij do jongste Synodale vergade
ring in 1909, en voorts to trachten om hot tokort
trapsgewijze to delgen. Hierdoor is hot uwe Corn
missie gelukt om hot tekort aanmerkelijk to ver
minderen, zooals uit onderstaande statistiek zal
blijken.

bij, dc
£5,000.
Synode
treffen.

BIJLAGE 24.

RAPPORT
van de Synodale Opvoedings Commissie, 1915.

1. Al~emeen.—Sedert do jon~sto vergadering
van de H.Eerw. Synode is er in ons land moor
dan eon gewichtvolle verandering tot stand go
komen, en niet hot minst ten opzichto van do
opvoeding van ons yolk. Door do Unie van do
Zuid Afrikaansche Kolonies is niet alleen do
administratie van opvoedings-aangelegenheden in
andere handen geraakt, maar zelfs hot stelsel van
onderwijs is door do niouwe constitutie aanmer
kelijk gewijzigd. Ret vaststellen van do twee
talon als officieel gelijkwaardig, heeft ons eon heft
in do hand gegeven, waarmede men veel meei
uitrichten 1-’in, d~’n tot hiertoe kon worden ge



SY~ODALE OPVOEDINGS FONDS..

KORTE STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN VOOR RET TIJDPERK
1 JULT 1909—30 JUNI 1914.

ONTVANGSTEN.

1910-’II.

Aan Heffingen ... ... 494 II 6 3,194 9 9
Collecte ... ... 3 I 6 37 7 10
Restitutie, Normaal
School ... ... ... 27 10 0
Huur, Namies ... 9 0 36 0 0

506 13 3,295 7 4
418 4 3

£3,713 II 7

1910-’II. 1911-’12. 1912-’13. 1913-’14. 1914-’15. Totaal.

722173

555 0 0 210 0 0 6oo 0 o iSo 0 0 180 0 0 2,077 10 0
60 0 0 90 0 0 150 0 0 144 0 0 54 ü 0 618 0 0

7100
219 1 215 7~ 2 47 ... 7193

15 0 0 15 0 0~ 15 0 0 15 0 Oj 15 0 0~ 90 0 0
I 6I1 I 611

34 II 7 32 0 6~ 34 II 4 32 17 6 25 10 4 188 8 2

664 II 7 349 19 7 802 6 10 374 2

1909-’IO. 1911—’12. 1912—’13.

488 s 6
150

27 10 0

517 0 6

539 is 8
21 13 0

Saldo ten laste 30 Juni, ‘14

551 io 6
2 i6 0

‘rota a I.

o 1200

0 573 8 0

0

1913—’14. 1914—’15.

58018 0 539 9 0

5 24 3100

6ooI

592 0 4 54219 0

09

563 66

TilTGAVEN.

1909-’ 10.

Saldo ten laste 1:7:09.
Per Toelaag, Normaal School

Robertson ,,

Molteno Kweekeling
Reisk; Comm. Vergadering
Honorarium Synod. F.
Dipbak te Namies
Rente op Overtrokk rekening

C

722 17 3
352 10 0
120 0 0

7 10 0

15 0 0

28 17 0

£1246 14 3 I 275 17 3 £37i3 II 7
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3. Ds. A. D. Luckhojf Jr.—Ds. Luckhoff, die
als onzo Opvoedings Organiseorder aan hot Onder
wijs Dopartement voor hotzelfdo doel word go
leend, heeft als zoodanig zijn ontslag genomen in
October 1912, en arbeidt thans als leeraar onzer
Kerk to Darling. Do onderwijs-aangelogenheden
in hot Noordwest n worden thans door do plaat
selijke Sch olraden behartigd.

Bij zijn aftreden was or nog eon kleine schuld
in verband met zijn werk die uwo Commissie moest
veroffenen, ni. do som van £15 lOs. 9d. Dit hob
ben ~vij kunnen dekken met eene bijdrage uit hot
Fonds voor de Noodlijdenden in hot Noordwesten,
waarover do Graaf Trust” beschikt.

4. Narnies-Ziiid.—To Namies-Zuid is do school
en het beheer van de plaats in handen van eon
plaatselijko Commissie door do ouders van school
gaande kinderen om de drie jaar gekozen.

Er is ook eon winkel met vorgunning van uwe
Commissie geopend, en thans in do handen van
den hoer N. Hill tegon £1 per maand.

Voorts was uwe Commissie genoodzaakt dooi
den brandziekte-inspecteur om or eon dip
inrichting to doen bouwen, welke ons op £30 te
staan kwarn. Wij hebben echtor van den Zaak
gelastigde ontvangen £28 13s. id., zijnde dit
bedrag hot oversc’ ot van bet Namaqualand Op
voedings Fonds, dat hij nog in handen had, en
dit hebbon wi] aan het dip-bad besteod. Daar wij
echter is. per 100 schapen, die er in gedipt
wordon, ontvangen moeten, hopen wij dat do zaak
zich mettertijd zal betalen.

5. Naniies-Noord~—Men blijft to Namies-Zuid
or op aandringen dat de Kerk ook do daaraan
grenzende plants behoort aan to koopen, omdat
tijdens droge seizoenen de zuidelijke plaats niet
in staat is om het vee van do oudors to dragon,
ook omdat hot water u-el op Namies-Zuid is, maar
het bouwland in do nabijheid doch op do noordo
Iijke plaats ligt, en eindelijk omdat hot zeer go
vaarlijk zou kunnen worden voor do opvoeding van
onze kinderon als Namies-Noord in do handon van
iemand anders zou komen to vallen.

Tot hiertoe is hot uwe Commissio niet goluki
om dien aankoop to bewerkstelligen hoewel wij
moor dan ~én ondorhoud met do verantwoordelijke
personen van do Regeoring heeft gehad on van
hem do belofte vorkregon dat die plaats vooreorst
niet in do markt zal worden gobracht. Uwe
Comm~ssio is echter van oordeol dat men ander
maal bij den Minister van Binnenlandsche Zaken
behoort aan to dringen om de Kerk in dozen
togomoet to komen.

6. Fo~ds voor Noodlijdenden in liet Noord
westen.—Dit Fonds, groot £800, is onder hot be
heer van de “Graaff Trust” on is bologd in do
Standard Bank. Do ronten hiervan heeft hot
Bestuur ons goedgnnstigiijk nu drie jaren afge
staan om to worden gebruikt tot hulp van hi~lp
behoevende jongelieden die zich voor het onder

wijzorsambt wenschen to doon oploiden, en oncier
nemen om aithans eon tijdlang ondor do veraf
gelegen blankon van hot Noordwesten to gaan
ondorwijs geven. Zoo hobben wij ontvangen do
sommon van £65, £50 en £55 Ss. 8d. voor de
afgoloopon drie jaron. Hieruit hebben wij hulp
verleend aan do jongelingen: Van Wijk, Nelson,
Gerrijts, Du Toit, Smith en Steyn.

7. Hot Koopman s-Do Wet Legaat.—Wijlon
Wijlon Mev. Koopmans-Do Wet on Moj. Do Wet
hebben nan do N G. Kerk vermaakt do som van
£2500; doch na do boedel beredderd was, bleok
do som die nan ons icon uitbotaald worden slechts
£1127 15s. lOd. to zijn. Do rente hiervan moot
worden gebruikt voor do opvoeding van jonge
dochtors tot do N. G. Kerk behoorendo.

Hot geld is helegd tegen 5 percent aan hot
Korkokantoor, en uwe Commissie hoopt binnen.
kort door hot kerkelijk orgaan bekend to stellen
hoeveel voor het omsehreven doel beschikbaar zal
zijn en op welke wijzo do toelagen zulien worden
gegeven.

DE WET OPVOEDING FONDS.

ONTVANGSTEN.

Legaat, Mev. Kooprnans do Wet,
Juni 1913

Rente, Juni 1914
Legaat, 2do deel, Januari 1915
Ronte, Juni 1915

UITGAVEN.

Successie rechten, Augustus 1913 125 0 0
Batig Saldo, 30 Juni 1915 1235 7 6

In handon dus : —Kapitaal
Renton

£1360 7 6

Uwo H.Eorw. Synode do genadigo biding des
Heeron toebiddende, hebben wij de eer ons to
noemen,

Uw Dionstw. Dienaren en Broeders.

J. P. VAN HEERDEN, Voorzitter.
A. MOORREES.
D. S. BOTHA.
H. P. VAN DER MERWE,

(met voorbehoud)
N. J. BRUMMER, Scriba.

1187 10 0
53 2 6
65 5 10
54 9 2

£1360 7 6

1127 15 10
10711 8

£1235 7 6



BIJLAGE 25.

RAPPORT

Uwo Commissie heeft de eer het volgendo aan
do H.Eerw. Synodo to rapporteeren —

1. In hot jaar 1910 werden do volgende ge
meenten en werkkringon nit dit Fonds onder
steund —

Mafeking
Vaal Rivier Delverijen
Ugie
Umtata
Oost Londen
Indwe
Elliot
Port Elizabeth
Parow (Durbanville)
Kalkbaai
St. Stephens (tot 31 Maart 1910)
Bulawayo
Salisbury
Melsettor
Enkeldoorn
Grahamsstad

2. Voor het jaar 1911 waren de toelagon als
volgt:

Mafeking
\Taal Rivier Delverijen
IJgio
Urntata
Oost London
Indwe
Elliot
Port Elizabeth
Parow (Durbanville) tot 31 Mrt.
Kalkbaai
Grahamsstad
Bulawayo
Salisbury
Melsetter
Enkeldoorn

3. Voor het jaar 1912 waron do toelagen als
volgt —

Salisbury
Melsetter
Enkeldoorn

Mafeking (van 1 Nov 1912)
~Taal Rivier Delverijen
Ugie
TJmtata
Oost London
Indwo
Elliot
Port Elizabeth
Kalkbaai
Grahamsstad
Bulawayo
Salisbury
Molsetter
Enkeldoorn

5 \To0r 1914 bloef do lijst onveranderd, mot
doze uitzonderingen, dat Elliot geene toolage
kreeg na 30 Juni 1914, en dat nan Kinçjwilliams
town ondersteuning word ~oegokend togon £50
per jaar.

6. Voor 191.5 werd or ook geene verandering
gemaakt, behalve dat aan Kingwilliamstown £75
per jaar word toegostaan van 10 April 1915.

7. (a) In Do Kerkbode “ van 14 April 1910
werd door uwo Commissie eon beroop orn eone
speciale bijdrage op de gomeenton onzer Kerk
godaan, tongovolgo waarvan in 1909—1910 do som
van £133 6s. 6d.,on in 1910—1911 do som van
£241 us. id. in do kas word gostort.

(b) Ondor datum 5 October 1910 word cone
circulairo don Ringen toogezondon, waarin de
toestand van hot Fonds duidelijk werd uiteen
gozet, nan hot Synodale besluit in znke hot ge
collecteorde voor eon Vaste Fonds word herinnerd
(Acta Synodi XXII, pag. 43), en om spocialo
ondorsteuning dor Ringen voor één mar word
govraagd. Als antwoord hiorop werden do volgonde
bijdragen door do hierondor genoemde Ringen
golovord —

Graaff-Reinot, £182 3s. 8d.; Tulbagh, £76 is.
Sd.; Albanio, £15; Du Toitspan, £68 Os.; Kaap
stad, £91 12s.; Queenstown, £20 3s. 8d.; Beaufort,
£127; Swellendam, £181; Burgorsdorp, £12;
Colesborg, £130; George, £179.

(c) Voorts heeft hot Fonds hartelijke, en in
sommige gevallen ruimo ondersteuning genoton
van particuliero gemeenton, zooals Victoria West,
Montagu, Prins Albert; van christolijke vereeni

van de Commissie voor het Hulpbehoevende Gemeenten Fonds,
te worden ingediend bij de H.Eerw. Synode, 1915.

per iaar.
£150

por jaar.
£ s. d.

100 0 0
175 0 0
125 0 0

4. Voor hot jaar 1913 waren do toelagon als
volgt : —

150
95
95

120
75
75
50
50

100
25

200
75

175
125
£75

per jaar.
£40

75
50
50
50
40
40
25
60
50

200
100
175
125

per jaar.
£150

150
95
95

120
75
75
50
50

100
50

200
100
175
125

Mafeking
Vaal Rivier Delverijn
Ugie
Umtata
Oost London
Indwe
Elliot
Port Elizabeth
Kalkbaai
Grahamsstad
Bulawayo

per jaar.
£ s. d.
37 10 0
75 0 0
47 10 0
47 10 0
60 0 0
37 10 0
37 10 0
25 0 0
50 0 0
50 0 0

200 0 0
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gingen, zooals Mannen en Vrouwen Zending Bond,
Afrikaanscho Christelijke Vrouwen Vereeniging,
Chr. Strevers Unie, en Chr. Jongel. Ver. Unie;
en van velo vrienden. Do gemeento van Albortinia
zond sommen van £50 en £30 voor do gemeenten
Gibeon en Diben respectievelijk, die niet dooi
onze kas zijn gegaan.

Voorts zijn in onze kas gestort en weer uit
betaald, do sommen van £505 4s. lOd., gecollec
teerd voor Gibeon door Ds. C. W. Retief, en
£545 7s. Sd. gecollecteerd voor het Mafeking Bouw’
Fonds door Ds. F. W. J. Koch.

(d) Voor al deze hulpbetooningen wenscht uwe
Commissie haren diepgevoelden dank te betuigen,
vooral ook omdat hierdoor, en door eeno vermin
dering in de toelagen aan gemeenten van 1 Jan.
1912 (Rhodesia niet ingesloton) het bedrag dei
overtrokken rekoning op 30 Jiini 1915 gedaald
was tot £1740 is. Sd.

S Voor het work van Ds. A. J. Jacobs in
Argontinie word in 1909—1910 uitgegeven de scm
van £182 18s. 3d.; in 1910—1911 de som van
£361 4s.; en in 1911—1912 de som van £12 3s. 8d.

In twee brievon van Ds. Jacobs, d.d. 23 Maart
1910, waarin hij handelde over de toestandon
aldaar, verzocht hij uwe Commissie om hem terug
to roepen. Na rijpe overwoging besloot zij aan
zijn verzoek te voldoen. In liet begin van 1911
arrivoerde hij in de Kaapstad, en na cen onder
houd met hem op 9 Maart 1911, en eon vorsiag
van zijn work en do toostanden van Argentinii~
gohoord to hebben (betwelk in “Do Korkbode”
gepublicoerd werd), word besloten goon arbeidoi
weor daarheon to zonden (Acta Synodi XX, pag.
43). iJwo Commissio moent dat do Synodo eon
woord van waardeering on dank voor zijn moeilijk
work jegons Ds. Jacobs behoort wit. to sprokon.

9. Vorblijdend is hot to melden dat de go
meontelijko collocten en bijdragon sedert do laatste
Synode aanmerkelijk vorbetord zijn. Van £730
i7s. 6d. in 1910 stoog do sorn in 1913 tot £1271
12s. id. In 1914 daaldo dio som weer tot £1174
is. 4d., on in 1915 tot £881 iSs. 6d., hetgoen in
dit laatsto geval zekor to wijton is aan do lands
omstandigheden.

10. Uit do opgavon van do toelagen sedert 1912
zal men Zion dat er jaarlijks noodig is eono som
van £1200 tot £1300. Dakr or nu in den boodol
van wijien den Br. T. 3. A. Louw eone som van
£5000 vermaakt is aan dit Fonds, die met do
renten in tien jaron tijds moot uitbetaald worden,
zou hot mogelijk zijn, indion do gomoontelijke bij.
dragen ruim Zijn, om do ovortrokken rekening to
voroffenen, on zelfs hot kapitaal van hot Vast€
F nds jaarlijks to vorgrooton.

Uwe Commissio wonscht voor to stellon dat, zoo-
lang do uitbetaling nit hot “Louw Fonds” go.
schiedt, or nit do gewone inkomston ton minste
£500 por jaar bij hot Vaste Fonds (dat op 30 Juni
1915 do som van £5636 bodroog) govoegd worde.

En dat hot “ Louw Fonds” gebruikt wordo
voor do ondorstouning van hot work in Rhodesia.

Met do ornstige bode dat do rijksto zegen dos
Allorhoogston Gods op do beraadslagingen van do
1{.Eerw. Synode moge rusten, noomen wij ons,

Uw Dienstw. Dienaren en Broedors,

13 Soptembor, 1915.

1). BOSMAN, Voorzittor.
Z. J. DE BEER.
D~ 3. LE R. MARCHAND,

Scriba.

BIJLAGE 26.

VERSLAG
van de Commissie aangesteld ter verzorging van de Leden der

N.G. Kerk langs den Spoorweg te worden ingediend bij de
H.Eerw. Synode, 1915.

Uwe Commissie heeft do oer hot volgonde nan
do H.Eorw. Synode to rapportooren —

1. Uwe Commissie heeft nog steeds mogon be
schikken over do dienston van den Eerw. B.
Pienaar, die nu bijna tien jaron dit moeilijk doch
belangrijk werk met vrucht behartigt.

Nauwpoort is nog bet middenpunt van zijne

wagen on van eon motor-rijwiel ~s hot zijn streven
niet alloen do grooto contra van spoorweg arboi
ders maar ook elko afzonderlijke woning eon be
zook to brongen.

2. De uitgestrekthoid van hot arbeidsveld is
groot on groeit nan bij den dag. Godurendo de
laatsto zos jaren is daar eon aanzienlijko ver
meerdoring van spoorwegon en van loden deiworkzaamhodon. Met bohulp van eon spoorweg



N. G. Kerk in dienst van den Spoorweg~ Jiaarom
is het dan ook de ovortuiging van uwe Commissie
dat dit werk in grootte en in waarde zal toe
nomen.

3. Aan de aanbeveling der H.Eerw. Synode,
n.1.: “Dat l~erkeraden der gemeente door welke
de Spoorweg gaat, permanent vorlof zullen ver
loenen aan don Spoorweg Zendeling om kindoren
van personen in den Spoorwegdienst te doopon,”
hebben bijna al de betrokkene kerkeraden gehooi
gegeven. Dit maakt het werk van den Spoorweg
Zendeling veel gemakkelijker dan voorheen.

In verband met de Registratie van den Doop
nam uwe Commissie in 1910 het volgend besluit:

De Doop-golden, hoe goring dan ook, moeten
vorantwoord worden waar de naam van bet go
doopte kind gezonden wordt en de Spoorweg
Zendeling zal van den datum van verzending aan
teekening houden.”

4. In verband met het Trouw Register doom
de H.Eerw. Synode aan den Spoorweg Zendeling
toegestaan (zie Acta Synodi XXII : 35), nam uwe
Commissie in 1910 dit besluit : —

De Spoorweg Zendeling zal huwelijken be
vestigon alleen in gevallea waar ten minste één
van do botrokkene personen in den Spoorweg
dienst is; do leges vastgesteld op £1 (den Pond),
in do Spoorweg Zending Kas te worden gesto’-t.”

5. Do vraag wordt sonis gedaan ~vat nu eigen
Iijk het work van den Spoorweg Zendeling is en
in welke betrekking aim werk tot dat van do
verschillende kerkeraden der N G. TCerk staat.

Uwe Commissie gevoelt dat die vraag voor de
toekomst van zulk gewicht is dat zij gaarne in
haar verslag hot volgende wil laten verschijnen : —

I. Hot work van den Spoorweg Zendeling ho
staat niet in bloot evangelisatie-werk, maar oo1~
en vooral in additioneel horderlijk en kerkelijk
work. Door kerkelijk werk verstaan wij : -—diensten
houden, zielebzeoek, het oog houden op den wan-
del van de loden langs den Spoorweg—in geva)
van wangedrag zuiks zonder verzuim schriftelijk
onder do aandacht van den Voorzitter van den
betrokken kerkeraad to brengen,—colportage
work, en voorts ook zooals do H.Eerw. Synodo
hem maclit gaf om to doopen en huwelijken to
bevestigen.

II. Ve--dor wordt do besehouwing van uwe
Commissie omtrent het work van don Spoorw~g
Zondeling duidelijk nit het volgende : —

(a) Namons do Spoorwog Zending Commissie
verseheen or in “Do Kerkbode,” 14 December
1911, hot volgend schrijvon : —“ Do Commnhsio
vorzoekt Loeraars langs den Spoorweg vriondelijk

doch dringend dat zij ‘cottages’ aan den Spoor
wog met herderlijk bezook niot zullen voorbijgaan.
Sommigon moenen schmjnbaar dat eileen do Spoor
weg Zoncleling voor die leden verantwoordolijk is
Do Commissie meent echter dat dit toch nooit do
bodoeling van do Synode was. Die loden behooren
t t die gomeento binnen wior ressort zij woon
achtig zijn. En daarom hebben zij aanspraak op
do boarboiding v n den leeraar dior gemeente.”

(b) Doze aanboveling van tiwe Commissie aan
do H.Eerw. Synodo, ni.: Om do botrekking van
hot work van don Spoorweg Zondeling tot do
vorsehillonde kerkeraden der N. G. Kork moor
duidelijk te makon, besluit do Commissio do H.E.
Synodo to nadoren em verandering van do woor
don op Pagina 138 : 11: “ Geestelijke vorzorging
van do loden onzer Kerk langs den Spoorweg,”
in: “ Moor dooltreffendo voorzioning in do goeste
hjke vorzorging” .

Hot wrrdt echtor duidolijk vorstaan dat leden
onzer Kerk in den Spoorwegdienst met hun huisge
zinnon behooren tot do respectiove gemeonten,
waardoor do Spoorweg gnat en dat zij ~vat aangaat
herderlijk bezoek, doelname aan do sacramenten,
aanneming tot lidmaat en andere rechton en voor
rochten aan hot lidmaatschap verbondon als zoo
danig door don kerkoraad in wior parochieen zil
zich bevinden zullen ~vordon beschouwd en be
handeld.

6. Wat betroft do opvooding van do kinderen
der N. G. Kerk in do Spoorweg Scholen gnat hot
niot ovoral en altijd naar wensch. De behartiging
van de Holiandscho taal is niot bevredigond. Uwe
Commissio is van oordeei dat do bolangen van
oudors en kinderen ~veliieht mnoer erkonning zuilen
verkrijgen als do Spoorweg Scholen staan niet
onder do alloen-heorschappij van eon Superinten
dent yen Onderwijs, maar konden gebracht w-orden
onder hot beheer van Schoolraden.

7. Sedert do jongsto Synode is door den dood
do Ed. hr J. W. Saner woggevallon. Als Ministem
van Publioke Worken heoft do ontslapene hot
work van do Spoorweg Zending Commissie grooto
vriondolijkhoid bowezen. Op zijn ondersteuning
kondon wij altoos rekenen. Uwe Commissie goeft
nan do hand dat eon brief van deelnamo namens
do H.Eerw. Synode nan do achtorgeblevene
weduwe, Mev. J. W. Sauer, gezonden zal worden.

Wij hebbon do eer ens met verschuidigdo hoog
acliting t,~ noemen,

Uw Dienstw Dienaren en Broeders.

D. J. PIENAAR Azn., Voorzitter.

A. F. LOUW.

C. V. NEL, Scriba.
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BIJLAGE 27.

KORT VERSLAG
van de Commissie voor de Bearbeiding van Troepen.

Doze Commissie word aan hot einde van 1.1.
April door de Synodalo Commissie aangosteld om
oaderzook in te stellen in hooverre er genoogzame
voorziening gemaakt word in de geestelijke be
arbeiding van onze burgers in hot void, en om in
overlog met de Regeering do noodige Veldpredikors
aan te stellen.

Dc Commissie, bestaande uit Ds. J. P. van
1-leerden, Ds. P. G. J. Meiring, Ds. F. X. Roome
en Ds G. B. A. Gerdener (hebbende Ds. D. S.
Botha bedankt), vond dat do Predikanten Ver
oeniging van hot Kaapscho Schiereiland reeds
sedert hot einde van hot vorige jaar in doze rich
ting gewerkt had, en dat Ds. J. N. Viok reeds
eenigo maanden in de Kampen van hot Schier
eiland gearbeid had. Deze breeder, die zoowel
in do Kampen alsook later in do Militaire Hospi
talon met vrucht gearbeid hoeft, treedt aan hot
einde van doze maanl (September) af, daar haast
al do kampen ontruimd zijn en do patienton ~it
do Hospitalen vertrokken. Tot zijn salaris (~C2OO

per jaar) droeg do Regoering moor dan do heift
bij; do rest word door do Kerkekantoor Commissie
aangevuld.

Do Cominissie heeft oenige nominaties bij do
Regeering gedaan voor Veldpredikors in D. Z. W.
Afrika. Er ~varon tozamen acht Veldpredikors van
onze Kerk gedurendo do expeditio naar D. Z. W.
Afrika, allen door do Regeering bezoldigd. Thans
staat Ds. D. J. J. Rossouw op hot punt om als
eenige garnizoen-prediker van do N. G. Kerk in
dat geweost to g an optreden.

Do Kerkekantoor Commissie vult het bedrag
haar door do Regeering betaald, met £7 lOs. per
maand nan. In verband met do ovorzeesche
troopen is do proportie van Hollandsch-sprekenden
zoo klein, dat do Minister vooraisnog goon aan
stelling voor ze ken doon.

0. B. A. GERDENER,
Scriba v. d. Cominissie

BIJLAGE 28.

VERSLAG
van de Algemeene Zending Commissie aan de H.Eerw. Synode,

1915.

INLEIDING.

Wanneor wij torug zion op do ontwikkoling van
ons zendingwerk gedurende do afgeloopono zes
jaron, dan moot uwe Commissie met innigo dank
baarheid betuigen: “Do Heere heeft groote din
gen bij ons godaan, dies zijn wij verblijd.” Sedert
do Iaatste Synodalo vorgadoring is bet getal onzer
zending arbeidors en arbeidstors in do Buiten
landen toegenomen van 73 tot 134, on do jaarhijk
sche bijdragen door hot Kerkekantoor geadminis
treerd voor ci onze zending-werkzaamheden, t.w.
Binnenlandsch, Buitenlandsch, Nyasa Zending,
Zending Instituut en Stofberg Gedenkschool, zijn
vermoorderd van £18,289 tot £28~998; en dooi
geheel do Kerk van do vior Provinciën zijn er zeer
bemoodigende toekenen van toenemonde belang
stolling en hartelijko medoworking. Dit is to dan-
ken, near wij meenon, in do eerste plaats can
do genadige werkingen van Gods Geest, die do
harten noigt zooals Hij wil, doch verder can

oorzaken die wij bier wilien noomen. Eerstens,
orkent uwe Commissie dat do Synode haar eon
treffend worktuig in do hand gegovon heoft, waar
door elko gemeente dor Kerk in belang van do
Zonding -~bereikt kan worden. Wij bedoelen de
Rings Zending Commissiën, aan wie, volgens Art.
231, opgedragen is do behartiging van do belangon
der zonding in do onderschoideno gemoenten. En
uwe Commissie wenscht met dank to orkennen
dat zij grooto huip ontvangen heeft van genoemde
Commissibn, niet afloen in do inzamoiing van
fondsen, maar in do vermeerdering van belang
stelhng. Uwe Commissie heeft in don afgeloopen
termijn moor gobruik gemaakt van do diensten
van genoemde Rings Zonding Commissien dan
ooit to voron, en door vormon, die elk jaar uit
~ezonden worden, informatie ingewonnen van wat
door eike gemeonte gedaan wordt. Aan dezo
betere organisatie hebben wij to dankon voel van
don gro~~i van den zendinggeost in onze Kerk.

Voorts hoeft uwe Commissie gehandeld overeon
komstig hot volgend besluit der laatste Synodo : —

Kaapstad,
16 Se})tembor. 1915.
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“Maatregelen worden genomen, hetzij door de
aanstelling van eon bevoegden persoon of anders
zins, om kerkeraden te holpen do bijdragen der
gemeenten voor de zending, waar zuiks begeerd
wordt, op stelselmatige basis te brengen; ~EIe uit
voering ervan te worden gelaton in hànden van
do Algemeene Zending Commissie.”

Voor dit work werd Ds. A. F. Louw, eerste
predikant van Graaff-Roinet bonoemd tot Orga
niseorenden Zending Socrotaris, met speciale op
dracht de gemeenten onzer Kerk te bezoeken met
bovengenoemd doel, terwiji do Aig. Zend. Secre
tans zich moor bepaald zal wijden aan do admi
nistratie verbonden aan do steeds toenemende
werkzaamheden onder bestior van uwe Commissie.
Ds. Louw heeft zich do benoeming laten wolgo
vallon, en hoeft door zijn onvermoeidon ijvor reeds
veel gedaan om hot dool door bovenstaand Syno
deal besluit booogd, te verwezonlijken.

Ook heeft uwo Commissie zich daarop toegelegd
meer informatie over do Zending in do Kerk te
verspreiden door middol van .Zending Lectuur, en
door hot houden van Zending Conforenties, in do
versehillende Rings-ressorten. Wat betreft bet
uitgevon van Zending Lectuur was uwe Commissie
gokortwiokt door gebrek aan de noodige fondsen
voor dit bepaald doel, on wij vertrouwen dat de
H.Eerw. Synode doze zaak haar aandacht zal
geven.

Ret is uwe Commissie zeer opmerkelijk dat bij
den toenemenden zendinggoest, er ook gedurig
voor onze Kerk niouwe deuren opengaan, en
arbeidsvolden zich aanbieden. Wij komek steeds
dieper ondor den incfruk dat do Koning der Kerk
groote plannen heeft voor do Nederduitsche Gere
formeorde Kerk in dit donker woreiddoel.

A .—BINNENLANDSCHE ZENDING.

1. Werkkri’ngen en Toelaqen.—Sedert do laat
ste Synode zijn or nieuwe werkkringen begonnen
op do volgende plaatsen: Moorreesburg, Do Paarl,
Umtata, Maitland, Nieuwoudtville, en Vosburg.

Op verscheidene andere plaatsen zijn or kleine
w~rkzaamheden onder kleunlingen begonnen door
loden onzer Kerk, doch uwe Commissie meent dat,
waar do kleurlingen in eon gemeento reeds go
noegzaam bearbeid worden door andoro erkende
Protestantsche Kerkgonootschappen, hot niet
wenschelijk is eon afzonderlijke werkzaamheid in
verband met onze Kerk to beginnen, vooral waar
er goon vooruitzicht is later eon zolfstandige
gemeonte to hebbon. Wij zouden do plaatselijke
zendingvnienden hover bemoedigen eon of ander
van do bestaande werkzaamheden to ondersteunen.
Er bestaan reeds verscheide kieine werkkringen,
die in concurrentie zijn getredon met andere
Zending Kerkon, en die eon zware last zijn ge
worden voor onzo Binnenlandsche Zending Kas.

Thans wordt aan 47 gemeenten en werkkringen
ondorsteuning nit do Binnenlandsche Kas von
bend. Veertien Zendinggemeenten zijn geheel en
al onafhankelijk, zoo van do kerkeraad van de

plaatselijke Moedergemeento, als van do Synodale
Kas, t.w. Beaufort West, Calvinia, Cores, Clan
william, Ebenozer (Kaapstad), Elandskloof,
Fransch Hook, Malmesbury, Montagu, Welling
ton, Victoria West, Zions-gomeente (Paarl), De
Aar en Ebenezer (distr. Van Rhynsdorp).

Gevoig gevende can hot besluit van do laatste
Synode dat “do blanke moedergemeente zich vooi
do instandhouding van do plaatselijke zending
gemeonte behoort verantwoordohijk to stellen,”
ontvangen do volgendo zendinggemeonten, sedert
dien tijd, goon toelagen moor uit do Binnenland
sche Zending Kas, t.w. i~Iiddelburg, Graaff-Reinet,
l3eaufort West en Montagu.

In tien andero gemeenton, dio niots uit onze Kas
ontvangen, houden do moedergemeenten zich ver
antwoordohijk voor hot salaris van den plaatse
lijken zondehing, of dragon ruim daartoe bij, t.w.
Britstown, Caledon, Colesberg, Hopotown, Moor
reesbung, Middelbung, Prioska, Noorder Pearl,
Stehlenbosch en Swellendam. Hot spijt uwe Com
missie dat or grooto gemeenten onzer Kerk zijn,
die doze verantwoordehijkheid nog niet op zich
willen nemen.

Do totale som door uwe Commissio aan toe
lagen aan zendinggemeonton voorleden jaar uit
betaald is £1399 12s. Terwijl uwo Commissie go
dung pogingon aanwendt om do toelagen uit do
Zonding Kas betaald to verminderen, gevoelt zij
aan don andenen kant, dat hot salanis waarop
sommige van do Binnenlandscho zendelingen moe

ten bestaan zoo kanig is, dat doze somtijds met
kommon, of zolfs met gebrok, hun work moeten
voortzetten. Uwo Commissie meont dat do tijd
gokomen is dat eon minimum salanis moot vast
gesteld worden, en dat goon Zondinggemoente
toegelaten zal worden eon vasten leeraar to be
reopen, totdat zoodanige salanis gewaarborgd is.

2. Zenclelinqen.-—Godurende do afgeloopene zes
jaron zijn tot do bediening den Sacramenten, bij
plechtige ordening, toegelaton do volgende jonge
broeders —

In 1910:—

Gerrit Hendnik Janson van Rensburg.
Willem Adniaan Booysen.
Paul Michael Boston.
Eduard Johannes Leonard.

In 1911:—

Hendrik Willem Latogan.
Pioton Gideon Rotiof do Vilhiors.
Chnistiaan Maunits van don Hoover.
Gothiob Rudolph Oosthuizen.
Adam Hondrik Barnard.

In 1912:—

Octavio Philip Malhorbo.
Johannes Mantinus Aucamp.
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In 1913:—

Aclriaan Hendrik Stander.
A rio Gerhardus Oberhoizer Coortze.
Paulus Petrus Joubert.

In 1914:—

Jacobus de Villiers.

In 1915:—

Benjamin Froneman.
Jan Johannes Rudolph van Wijk.
Lourens Toerien Hugo.
J acobus Arnoldus Retief.

Door den dood is aan de Iijst van dienstdoende
zendelingen ontvallon : —

Daniel Johannes Joubert, van Wijnberg.
Irederik Johonnes Goyer, van Friemersheim.
Johan Willem Lodewijk Hanekom, van Upington.
Ignatius Martinus van Ronsburg, van George.
Johannes Philippus de Villiers, van Calvinia,

De volgende broeders, afgetredene zendelingen,
zijn overleden : —

Nicolaas Meeser, Daniel Johannes do Villiers en
Christiaan H. W. Schroder, die zooveel gedaan
heeft voor onze Arbeids Kolonie te Kakamas.

Na 52 jaren van getrouwen en bekwamen arbeid
in do Binnenlandsche Zending, en later ook als
docent aan het Zending Instituut te Wellington,
is Eerw. Jacobus Cornelis Pauw afgetreden, als~
mode Auke Compaan van Graaff..Reinet na ecu
diensttijd van 49 jaren. Gaarne had uwe Corn
missie doze twee broeders een ruimer pensioen
toegekend dan de £36 per jaar door do wet toe
gelaten.

3. Binnenlandscjte Zendinpstafics.—Van de 70
Binnenlandsche Zendinggerneenton zijn vier op
Zendingstaties. Gedurendo de laatste jaren zijn or
moeilijkheden ontstaan op twee van deze Zending
statios, t.w. Zoar en Ebenezer, waar de Kerk geon
volmacht heeft om to beschikken over het eigen
dom van de statie. Dnar de andere twee staties,
Elandskloof en Friemersheirn, het eigendom zijn
van de Kerk, heeft uwo Commissie aldaar de
noodige macht om ongewenschto personon te ver
wijderen. Te Zoar eehter, waar uwo Commissie
jaren geleden het werk overgenomen heeft van de
Berlijnsehe Zending, hobben do bowoners gedu
rende do laatste jaren pogingen aangewend om
het beheer der statie geheel en al in eigene handon
to krijgen. Hiercloor hebben zij het voor den plaat
selijken zendeling soms welhaast ondragelijk go
maakt. IJwe Commissie meent dat do proclamatie
van de Zendingstatie Wet van 1909, waartoe be
sloten is en waardoor do behartiging der stoffe
lijke belangen van do statie toevertrouwd zal
worden aan een plaatselijk lichaam, ondor voor
zitterschap van den magistraat van het district,
veel van do moeilijkheden nit den weg zal ruimen.
Aan don anderen kant is er govaar dat huurgelden

on andere plaatselijke fondson, die thans gaan tot
do ondersteuning van den leeraar, door het nieuwe
plaatselijke bestuur, voor andere doeleinden ge
bruikt zullen worden, en dat alzoo moeilijkheden
zullen oats taan in hot vindon van hot salaris van
don leeraar. Hot is uwo Commissie echter duide
li~k dat waar do geest van onafhankelijkheid van
do inwoners bozit genomen heeft, do Binnenland~
sche Zendingstaties haar tijd hebben uitgediend.

4. Kleurlingen in de Buitenwijken.—Het ver
blijdt. uwe Commissie to bemerken dat de loden
onzer Kerk steeds meer en moor ontwaken tot
hunno roeping tegenover do kleurlingen die ons
in ons dagelijksch werk bedienen. In verscheidene
gemeen ten zijn jonge broedors oefenaars aange.
steld om van plaats tot plants to gaan ten einde
do kleurlingen to bearbeiden. In andere gemeen
ten wordt zulks gedaan door plaatselijke loden des
Kerk. Wij gelooven dat moor gedaan kan worden
in cut opzicht. Er zijn nog vele loden onzer Kerk
die goon hand uitstrekken orn do bedienden op
hunno plaatsen te redden. In sommige gevallen
kiagen onze zendolingen dat zij do buitenwijken
niet kunnen bereiken nit gebrek nan vervoer
middelen. Uwe Commissie meent, dat or mogelijk
plaatselijke kerkeraden van do Moedorgemeenten
zijn, die moor konden doen ten eindo dit bezwaai
uit den weg to ruimen. Ook wenschen wij daarop
te wijzen dat hot niet genoeg is hot evangelic
ann die personen nu en dan to laten prediken,
hot minsto dat wij ons ton doel kunnen stellen
is, elken kleurling daartoo te helpon don Bijbel
to lozen, en zich voor te bereiden voor hot lidmaat
schap der Kerk. In onze vrees voor do hoogere
opvoeding van den kleurling, loopen wij soms ge
vaar uit hot oog to verliezen do noodzakolijkhoid
van een Bijbel-lezend lidmaatschap voor onze
Zending Kerk. In een onzer grooto gemeenten
werd onlangs bevonden, nit een opkomst van 150
volwassene kleurlingen, dat slechts vijf konden
lozen.

5. Kleurlinq Evangelist en .—Uwo Commissje
gevoelt dat bet gebrek aan kleurling arboiders in
onze Binnenlandsehe Zending Kerk een leemte
aanwijst in onze organisatie. Dc Zendinggeschie
denis heeft geleerd dat cone Moedorkork zich ten
dod moet stellon, do bearbeiding van hare Zen
dinggemeenton door daar be opgeioide workers
van uit hot voile zeif dat bearbeid wordt. Wij
meenen dat de tijd flu gekomen is om do eerste
stappen te doen tot de opleiding van arbeiders
uit do kleurlirigen, en uwe Commissie stelt voox
dat ~vij beginnen zullen met Evangelisten, die
onze Binnenlandsehe zendelingen ixi do grootere
gemoenten kunnen helpen. Onder daze evange
listen zullen mogelijk later, wanneer do tijd daar
voor nip is, do mannen gevonden wordon die wij
tot geordonde zendolingen kunnen opleiden voor
do zendinggemeenten. Indien do fondson gevonden
kunnen worden, dan meent uwe Commissie dat
een klein begin gemaakt moot wordon met de
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oploiding van evangelisten, en wij hebben verno
men dat do Moravische en Rijnsche Zending
genootschappen begeeren met ons in deze zaak
samen to werken.

6. De Zending Kerk —Op hare laat~tgehouden
vergadering hooft de H.Eerw. Synode het volgend
besluit genomen : —

“Do geheele ~erhouding van do Zending Kerk
tot do Moeder Kerk, vooral wat do uitoefening
van kerkelijke tucht aangaat, wordt verwezon
naar do Binnenlandsche Sub-Commissie, ten fine
van rapport bij do volgende Synode.”

lJwo Commissio heoft haar ernstige aandacht
gegeven aan do vraag of do Zendingkerk zelf hot
recht zal hobben do tuoht over hare eigene lee
r ars uit to oefonon, zij heeft daarbij in aanmer
king genomon hot verzoek van do Synode der
Zondingkerk om dit recht zoif to mogen uitoefo
nen, doch do meerderheid van de Algemeene Zen-
ding Commissie heeft gemeend dat do tijd hier
voor nog niet gokomen is. Zij wil derhalve aan
bevolen dat do wet in dit opzicht onvoranderd
blijve.

Doch voorts heeft uwe Commissio na breed
voerige bespreking, besloten bij do H.Eerw. Ver
gadoring aan to bevelon, dat eon Grondwet dor
Zendingkerk aangeboden worde, waarin aan haai
vrijhoid gegeven wordt hare eigono wetton en
bepalingen to maken, opdat zij naar hare eigon
aardige omstandigheden zich kan ontwikkelen.
Uwe Commissie govoolt echter dat, zoolang de
Moederkerk aan zondinggomeenten zooveel onder
steuning geeft, zij ook hot recht zal hobben om
mode to spreken in do beroeping van leeraars dei
Zendingkerk. Hiorvoor maakt Art. 10 van do
Grondwet voorziening. Hot is uit do ondervinding
gebleken dat vole gomeenton der Zendingkerk nog
niot bevoegd zijn eon eigen leeraar to boroepen,
volgens hot gebruik van onzo Kerk. Om doze
rodenen heoft uwe Commissie hot wenschelijk go
acht aan do Binnenlandscho Sub-Commissio, te
zamen met do Modoratuur van do Zendingkerk,
het recht te geven, desverkiezendo, in zekere om
standigheden den zondeling aan to stellen, of do
keuzo der gemeonten te beperken. Do Grondwet
wordt govonden als bijiage bij dit vorsiag.

Bosluit do H.Eerw. Vorgadoring goon Grondwet
voor do Zondingkork daar to stollen, dan goeft
uwo Commissie aan do hand do bestaande Arti
kolen in ons Wotboek als volgt to voranderen ——

In Art. 252 iia hot woord “toezicht” wordo
bijgevoegd, “en uitoefening van tucht,” en na
do woorden “toopasselijk zijn” worde voorts bij
gevoogd, “ met dit voorbehoud editor, dat do
loeraren der Zendinggomeonten onderworpen
zullon zijn aan do tucht der Moederkerk.”

Art. 255. 2b. In plaats van “een-derde” zogge
men “do heift,” zonder torugwerkonde kracht.

Voorts verzookt do Synode dor Zendingkerk dat,
in dat goval, hot Wotboek dor Moedorkork togen
halfprijs aan loden der Zondingkerk verkocht zal
wordon.

7. Onderhoud van het Binnenlandsch Zending
u’erk : —Uit hot geldolijk vorslag van den Zaak
gelastigde zal blijkon dat do soin van £14,471 ge
durende den afgoloopen tormijn voor de Binnon
landscho Zending is ingokomon. Gedurondo al dion
tijd is uwe Commissie belemmord geweest door oen
tekort in doze Kas. Uwo Commissie heeft be
rokond, dat indien do jaarlijksche collecten voor
doze zonding verdubbold worden, de Binnenland
sche Sub-Commissie daardoor in stant gosteld zon
worden om op genoegzamo wijze do noodzakelijke
hulp to gevon aan behoeftigo werkkringen.

Dit doel lean ook gedeoltolijk beroikt wordon
indien do Synode zou bepalon, dat do bijdragen,
waarvan sprake is in Art. 231, door do loden
der Rings Zending Commissiën tijdons hunne be
zoeken in do versehillonde gemeonten to wordon
verzameld, besteed zullen worden, zoolang do
Algemoene Zending Commissie zuiks noodig acht,
voor do ondorsteuning der Binnonlandsche Zending
al~eon.

Uwo Commissie heeft ook berekond nit de op
gaven van do Rings Zending Commissiën dat een
totale som van £5,000 door do gernoonton dei
Mooderkerk gedurendo hot afgeloopen jaar plaat
selijk bijgedragen word voor instandhonding van
hare Binnenlandsche Zending-werkzaamheden. Uit
do opgaven van do zendinggemeonten zolve blijkt,
dat zij jaarlijks bijdragen, voor do salarisson van
hunne eigono leeraren, de som van ongeveer £6000.

S. Over de Dronkensehup.—In ons Binnen
landsch Zendingwerk is eon van do grootste
hindernissen steeds do dronkenschap gewoest,—
een oorzaak waarom moor dan een zendoling bijna
tot moodeloosheid gebracht is.

Onder zulke omstanclighedon gevoelde uwe Corn
missie zich goroepen. door eon Sub-Commissio
daartoo aangesteld, ondorzoek to doen naar do
uitgebreidheid en do oorzaken van hot drank
misbruik.

Driebrlei circulaire, inhoudendo oono reeks van
vragon, word gericht ann civile commissarisson,
nan korkeraden en aan zondelingon. Uit do ant
woorden is hot gebleken dat or ontegenzoggelijk
voel dronkenschap onder de kiourlingon, vooral in
sommigo godoolton van ons land, heerscht. Dit u-as
ook do bovinding van eon Commissie van Onder
zoek door do Regeering in 1908 aangesteld, in wior
rapport o.a. to lezen stoat: —

“Wat wij gozien en gehoord hebben in die
provincie (do wostolijke) doet ons golooven dat or
eone aanmerkolijke mato van dronkonschap ondo~
hen (do gekleurden) is.”

flat do moesto misdaden in onzo Magistraats
hovon ondorzocht hot govoig van drankmisbruik
zijn, word ton duidolijkste bowozen door do ant.
woordon der magistraten op hot sehrijvon iiwoi
Commissie. In antwoord op do vraag naar do
v~ aarschijnlijke oorzaken van doze dronkenschap
hebbon do inagistraten verschillendo zakon go
noemd, b.v.: (1) do vermenigvuldiging van kan
tionon (in édn geval 3 por 1000 inwonors),
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(2) goedkoope wijn, (3) zwakke handhaving van
bestaande drankwetten, (4) to groote vrijheid tot
drankgebruik door den kleurling, wien het door
gaans aan karakter-vastheid ontbreekt, (5) het
onvoorzichtig rantsoeneeren van gekleurde arbei
ders met drank, (6) de aankweeking van do drank-
lust bij den kleurling. vooral als deze reeds in
zijn kinder- en jongelingsjaren rantsoen ontvaugt,
(7) misbruik van de Cloete Wet.

Ten eiude, zoo mogelijk, hierin verbetering nan
to brengen heeft iiwe Commissie, na veel over
weging en gebeci, het noodig geacht do H.Eerw.
Synode aan te bevelen dat het Parlement go
naderd worde met het verzoek door wetgeving
to bepalen : —

(1) Dat clrankverkoop ann den kleurling bij de
flesch streng verbodea zij. In dit verband zegt
do bovenverinelde Commissie door het Parlement
aangesteld (cf. haar rapport, p. 27, par. 95) : —

Wij zijn van oordeel dat nan den kleurling ver
boden moet worden de verkrijging van drank
sterker dan wijn. en dat hun belet zal wordcn
drank van gelicentieerde plekken ~veg to nernen.
Wij mog~n opmerkzaam maken dat cene deputatie
van gekleurde personen, die voor ons kwam om
het toestaan van meer restricties te bepleiten,
doze restrictie goedkeurde “;

(2) Dat or totale prohibitie zij van drankver.
koop aan kleurling kinderen en vrouwen;

(3) Dat ten einde zooveel mogelijk te verhin
deren dat kantienhouders aan kleurlingen to vee]
drank versehaffen een perrnitstelsel ingevoerd
worde (iets dat door do meeste magistraten in
hunne antwoorden ann de hand gogeven ~vordt)

(4) Dat ten einde hot permitstelsel eon succes
te doen zijn, voorziening voor meer directe Staats
controleering van drankverkoop in do kantienen
worde gemaakt, hetzij door wetgeving in do rich
ting van Staats-rnonopoiie, hetzij door andero
wetgeving. Op het bezwaar dat door het hierin
neergelegde de fatsoenlijke kleuriing in zijne
persoonlijke vrijheid bekort worden zal, is hot
antwoord, dat aan do zoodanige een brief van
vrijstelling door den Gouverneur gegevon kan
worden (cf. par. 106 van hot rapport van do
‘Liquor Commission” meergemeld). Do mooilijk
heid die ~ntstaan zal over do kleurlijn, is opgelost
door do uitspraak van hot Hooge Gerechtshof in
d~ zank van Moller van Keimoes versus School-
rand van Upington, waarnaar do magistraten
alien in dit verband verwijzen;

(5) Dat stronger toezicht over do kantienen
gehouden worde, en dat diegenen die dezeive be
zoeken, belet worden voor do deuren en in do
straten rend to staan; dat er ook geen zitpiaats
voor hen in de kantienen zij, ook goon muziek
van eenigon aard;

(6) Dat do Cloete wet zoo gewijzigd worde dat
dronkensehap onder do kleurlingen ter oorzake
van die wet eene onmogelijkheid gemaakt zij;

(7) Dat or door wetgoving de noodige regeling
zij ten aanzien van hot geven van drank als rant-
soon ann kleurling arbeiders; en dat in zoodanige
wotgeving ook do ouderdom zal vastgesteid worden
oader weiken goon rantsoen gegeven mag wordon;

(8) Dat loden van hot licentiehof door hot
publiek gekozen worden met gesloton stembriefjes.

Voorts wil do Coinmissie voor do aandacht bren
gen do behoefte nan behoorlijke plaatsen in onze
steden en grootere dorpen, zooals koffiehuizen,
waar kleurlingen tegen goringen prijs niet
bedwelmende ververschingen kunnen krijgen.

B. —BTJITENLANDSCHE ZENDINCi,
BEZUIDEN l)E ZAMBESI.

1. Zendiig Road: —Daar hot gobleken is dat
or niet genoeg samenwerking was, noch eenvormig
heid in do plaatselijke regels van do Buiteniand
sche Zendiag Statics in Transvaai en Bechuana
land, heeft uwe Commissie besloten een Zending
Rand voor die staties to stichten. De eorsto ver
gadering van dien Raad word in 1913 to Sauls
poort gehouden, onder voorzitterschap van den
Zending Secretaris. Bij die vergadering waron
zeven geordende Buitenlandsche zendelingen
tegenwoordig. Zaken van belang werden bespro.
ken en besluiten genomen, die veel zullen bij
dragon, om in do verspreide werkkringen van
onze zending aldaar, dezelfde regels en methoden
uit to voeren. Onder andere, heeft do Zending
Raad besloten krachtige pogingen ann to wenden
oin do christenen to boron meer bij to dragon
voor do instandhouding van hot work. Van elken
lidmaat zal gevraagd worden eon jaarlijksche bij
drage van minstens 5s. per jaar.

2. Vooruitganq van hot Weik.—Sedert do
laatste vergadering van do H.Eerw. Synode is hot
ledental van do zending in Transvaal en Bechuana
land niet grootelijks vermeerderd. I-let werk heeft
met bijzondero en toenomende moeilijkheden te
kampen. Do invloed van ongodsdienstige blanken
in do omgeving is zeer verdorfelijk. Ret schijnt
goon schande moor to zijn zooals vrooger em hoiden
to bhjven, zoolang men zicli maar bohoorlijk klee
don kan. Uit 1~Iochudi is or eon verzoek gekomen
naar uwo Con niissie van eon aantal loden dez
Kerk, om tert~ to gaan tot hot heidensch gebruik
van do vorkooping hunner dochters voor vee.
Daar or overvloed van work is tegen ruime be
boning, wordt hot yolk rijk, on do liefde tot gold
wordt bij velen eon hartstocht. Uit Johannesburg
is or eon inboorling vertrokken met £2,000 in
goudon muntstukken, terwiji eon gowoon heiden
in Mashonaland £2 in do maand kan vordienen
op do tinmijnen, die goopend zijn in bet hart
van ons arbeidsveld aldaar.

3.—Stofberg Gedenkschool.—Het work onzor
i3nitenlandsche Zendelingon in Transvaal en
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en Thomas Phiri, terwijl de zustor Deborah Retief
nog na 27 jaren hot werk onder do vrouwon en
kinderen voortzet. Do kapitein Linchwe blijft
onze Kerk nog steeds gunstig gezind, en weigert
andere Kerkgenootschappen toe to laton in zijn
gobiod to arbeiden. Beide onzo secrotarissen, die
op verschillende tijden Mochudi bezochten, worden
door hem met hartelijkheid ontvangen. Ook blijft
zijn Broeder Segali een van do pilaren van hot
work des Reeren aldaar.

Na 19 jaren van getrouwen arbeid in do go
meente aldaar, en vooral van persoonlijken arbeid
aan zielon, heeft Eerw. Joubert zich gedrongon
govoeld, wegens zijn verzwakten gezondheids
toestand, eon beroep naar de Birinenlandsehe Zen
dinggemeente te Vosburg aan to nemen. Do go
meente zal zijn s1~illen geestelijkon invloed, zoowel
als zijn getrouwen arbeid en zijn voorbeeld zeoi
missen. Uwo Commissie hoopt spoedig eon andm
zendeling to vinden om zijn plaats to vullen. Met
do bodanking van Eerw. Knobol is de gemoonte
te Mochudi geheel vacant.

Wat den godsdieristigen en geestelijken toestand
van de gomeente betreft, laat die veel te wenschen
over. Do opkomsten bij do dionsten op do static
en buitonposten zijn gemiddeld 2000 nit eon be
volking van 11,000, waarvan 1612 lidmaten zijn.
Slechts ongoveer 300 nomon deel aan het avond~
maal. Beide hier en to Saulspoort schijnt men

,tevreden to zijn bloot lidmaat te worden van do
Kerk, waardoor men zijne zalighoid moent to
verzokeren, on eon zekoren status verkrijgt. Er is
groot gebrek non overtuiging van zonde. Men
bospeurt woinig verlangen naar eon beter geesto
lijk levon. Dit work oischt do ornstigo voorbede
van do Kork, dat de Heere hot bozoeke met eon
goostelijko honeying.

Do drie buitenposten Sekwani, Maloloani en
Mathiobane, zijn onclor bearbeiding van onzen
geordenclen inboorling zendeling, Thomas Phiri,
die verlodon jaar bet verlies van zijne echtgenoote
hoeft moeton betreuren. Als lid van do Commissio
voor do rovisie van do Sochuana Bijbol heoft liii
zich zoer verdionstelijk gemaakt. Zijn salanis, dat
£88 bedraagt, wordt godoeltolijk govonden uit de
drie gonoomdo gomoonton, die tozarnon £48 bij
dragen, torwiji do hOofdman Linchwo zich vor
antwoordolijk houdt voor het rostant. In vorband
met ons work onder do Bakathia zijn or acM
Buitenposten door evangelisten bearbeid, die
ondersteund worden door plaatsolijke bijdragen.

Uwe Commissie gevoelt editor dat do christenen
nog niet gonoegzaam het work dos Heeron mot
hunne bijdragon ondersteunen. Velen van hen zi.in
rijk nan boeston, en woigoren voor hot work dos
Hoeren bij to dragon. Gedurende den afgoloopen
termijn van zes jaren hoeft de gomeento to Mo
chudi do corn van £1245 bijeon gobracht, en die
van Saulspoort do sorn van £880. Men hoeft echtor
in dien tijd veel aan droogte geleden.

Do Zondinescholen in verband met dit work zijn
zolfonderhoudend, daar de inboorling ondorwijzers
b~taoId worden, deels door Gouvernernents toelago

on deels uit do schoolgeldon dor loerlingon, zoodat
zij voortgozet kunnen wordon zondor bezwaning
van de Buiteni. Kas. Van do 606 schoolkinderon
zijn slechts omtront 50 jongens, daar do andere
jongons ongoleord op do vooposten opgrooion. Do
Gouvornomonts ondersteuning voor onzo Zonding
scholen is niet eon ongemengdo zogon, daar hot
godsdienstonderwijs op don achtorgrond gestold
wordt, aangozion do inspocteurs goon navraag
daaromtrent doon, en do ondorwijzers dientengo.
volge woinig belang daarin stollon.

7. Wa.terberg.—In dozen werkkning is do mooi
lijkhoid dat or geen groot middonpunt is, waaraan
do zo~ideIing zijn aandacht kan wijden, on alzoo
moet hij godurig op rois zijn orn van do oono
buitenpost to gaan naar do andere, tongevolgo
waarvan uwe Commissie vorplicht is horn met ver
voerrniddelen to voorzien. Sodort de laatsto Synodo
heeft uwe Cornmissio eon afzondonlijkon werkkring
gesticht to Selokas, waar Eorw. J. J. Fourie thans
arbeidt.

Tweo van do buitenposton van Eorw. J. N.
Murray zijn bij tinmijnen, n.l. to Rooiborg en
Loeuwpoort. Honderden van inboorlingen, volen
van hon van onze Zendingstaties kornonde, arbei
den daar; en vooral to Rooiberg, waar uwo Corn
missie eon kerk en schoolgebouw heoft laten plaat
son, bestaat thans eon voelbolovond work, ondoi
zorg van eon evangelist. Geduronde do afgoloopen
zos jaren is hot ledental in do Waterbergen ver
moorderd van 600 tot 730, waarvan 193 to Selekas
zijn. Ret district blijft ongozond wegens mala
risehe koorts, waaraan ook onze arbeiders geloden
hebbon. Voorleden jaar moost Eerw. Fourio, van
Selokas, zijne ochtgenooto naar Nijlstroom bron
gon, na dnie op elkandor volgende ernstige aan~
vallen van do koorts.

8. Zoutpaiisberq.—Het is de H.Eorw. Synodo
bekend dat eon gedeelte van ons zendingveld in
do Zoutpansborgon, en we1 dat in verbaud staand~
met Bethel als hoofdstatie, door do Transvaalsche
Kerk is ovorgenornen, on door haar wordt onder.
steund. Daar werkt Eorw. H. Hofmeyr, zoon van
don welbokonden ouden vader Stophanus Hofrneyr,
die zoovele jaren met grooton zogon to Kranspoort
gearboid hooft, on wiens woduwe thans nog daar
woont Hot work gnat zijn gostadigen gang, doch
met hot oog op do dnie hondend duizend heidenon
die nog in bet Zoutpausberg district wonen, maakt
hot ovangolio niet do vordoning die men zou ver
langon. De tijd van onzen zondeling ~aldaar, en
dit is ook waar op onze andore Zendingstaties in
do Transvaal, wordt veelal besteed nan de goesto
lijke veroleging van zwakko christenen. Hot yer
blijdt ons to vernemon dat sommigon van do
christenen echter, als hot gevoig van een kleine
opwokking eon paar jaar goleden to Bethel be
gonnon, verniouwde pogingen hebben aangewend
em (Ic heidenen te bereiken door persoonlijk onde~
hen to arbeiden.
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To Mara, de woonplaats der Buysen, arbeidt
thans do jonge Br. J. Welgemoed. Op do zending
plaats Bethesda, waar er eenige honderden in
boorlingen wonen, op grond behoorendo tot onze
Kerk, is or tot hiertoo eon buitenpost geweest.
Daar hot Gouvernement ons echter kennis gegeven
heeft, dat tenzij er een blanke zendeling op die
static geplaatst wordt, do plakkers wet daar zal
worden toegepast, heeft uwe Commissie besloten
eon zendeling daarheen to zenden. en Eerw. G. C.
Olivier is thans daar gevestigd. Sedert de laatste
Synode is het getal lidmaten in dezen werkkring
aangenomen 560, zoodat hot totaal ledental thans
956 is. Gedurende het afgeloopen jaar hebben de
christenen de som van £197 bijeen gebracht en
£805 gedurende de laatste zes juroR. Do bijwoning
van den openbaren eoredienst is tameiijk bovredi
goad, daar do gemiddelde Zonclag-opkomst t~
Kranspoort en do twaalf buitenposten daarmede
in verband staande, ruim 3000 is. Ret getal leer
lingen in do Zendingscholen is 540 en 125 ca’~.e
chisanten in do doopklassen. Ongelukkig zijn ox
dikwijls gevallen waar do kerkelijke tucht moot
toogopast worden wegons onzedelijkhejd en dron
kensehap. Doch aan do anderon kant ziet inca in
dit arbeidsveid vele oudo christenen die jaren lang
do verzoekingen van het heidendom en van eon
goddelooze besehaving wederstaan hebben en ge
tuigen kunnen van do bewarende kraeht des Hei
ligen Geestes.

9. ilashocaland.—Terwijl de Heere aan onze
Kerk in Nyasaland eon vruchtbaar arbeidsvelcl
gegeven heeft, cm ons alzoo to bemoedigen en
voorts to toetsen, heeft hij ons in Mashonaland
toevertrouwd eon void dat schijabaar hard en on
vruchtbaar is, daar er veel in do volksgeaardheid
is, en in do omstandigheden van het work, dat
den arbeid moeilijk maakt, en onze Kerk alzoc
01) do pmef stelt.

Gedurende den afgeloopen termijn, sedert do
laatsto zitting van do H.Eerw. Synode, dit kun
non wij met dankbaarheid tot den [leer melden,
is ons geeno van onze zendelingen in Mashona
land door den dood ontvallen, terwiji hot gota]
arboidors on arbeidsters met negon vermeerderd
is, zoodat or thans dertig in dat void zijn. Van
tijd tot tijd zijn or van onze workers ernstig krank
gowoest, doch do Hoer heeft hen genadiglijk weox
hersteld. Eenigen van do kloine kinderen van onzen
zendehng, Eerw. Jackson, werden door een doilen
hond gebeten, en Dr. Helm door eon ezel iijdende
aan dezelfde ziekte. Zij moesten dadelijk naai
Salisbury gaan voor speciale beliandehng, doch de
Hoer heeft genadiglijk ook hun leven gespaard,
on eon dreigend govaar van onze zendehngen af.
goweerd.

Hot getai onzer statics in Mashonaland is an
tien, en is sodert do laatste Synode met vier ver
meerderd, ni. Victoria, Jichidza, Makumbi en
Alheit, laatstgenoomde static door do geidelijke
bijdragen van do gomeento Cores gestieht, om
weike roden die static don naam draagt van haar
gehofden overleden ieeraar.

Met getrouwheid en ernst zotton onzo zende.
lingon hot werk voort vooral in drie richtingen,
eerstens, door evangelisatie, zoodat bet woord
geregold gepredikt ~vordt elken Zondag can eenigo
duizenden heidenen. Terwiji or goon toestrooming
is naar het hooron des Woords, noeint de belang
stelling gestadig too. Hot yolk luistert wol naar
do prediking van het evangelic op de kralen, dock
or is geen levende belangstelling er in. Do christe
non daarentogen kom~n getrouw op naar de dien
sten op do hoofdstaties. Het ontbreekt hun echter
can eon ontwikkeld geweten en aan standvastig
heid, en zij worden zoo gemakkelijk verleid tot do
zonde. Gedurende do laatste zes jaren hebben zij
de som van £368 bijgedragen voor do ondersteu
ning van hot werk des Heeren. Ret getal bekeer
lingen groeit steeds can, zoodat er thans 406 leden
van do Christelijke Kerk claar zijn. In tie doop
kiassen zijn or thans 691. die voorbereid worden
voor hdmaat~ehap.

In do tweede plaats arbeidt men door middel
van de Zendingseholen. beide op do statics zelven
en op de buitenposten,waai’van er thans 56 zijn
met 5098 leerlingen. Ongelukkig w-orden do kin.
deren niet aangemoecligd door hunne ouders om
naar de school to gaan, waar zij dan onderricht
kunnen ontvangen in do waarheden van Gods
Woord, en alzoo dag bij dag geestelijk bearbeid
worden, en bovendien kunnen de grootere school
jongons flu op clx tinmijnen, die middeu in ons
arbeidsvolcl geopend zijn, £1 per niaand aan be
taling krijgen, waar zij vroeger eenigo yards linnen
ontva.ngen hebben, om welke reden zij do Zending
school verlatca voordat zij lezen kunnon. Doze
mijnen doen verdor afbreuk can ens work dooi
do sehadelijko invioeden van sommigo van de be
ginselloozo bianken die daar arbeiden. Tegen doze
invioeden werken de Zendingseholen, waarvan
onze zendelingen getuigen dat zij eon doeitreffen
der middei zijn voor de bekeering der heidenen
dan do prediking in do kraien. Ret heidenseh
verstand is zoo verduisterd, dat het alleen doox
dagelijksch ondorricht in do dingen Gods, tot cen
begrip kan komen van geestelijke waarheden. In
do scholen wordt ai moor gevraagd naar ondorwijs
in hot Engeisch, do taal van do bazen bij wie zij
mooten gaan worken. Al do andere Zonding
genootschappen, die in het land arbeiden, doen
veol moor hieraan dan onzo zendelingen, om weike
oorzaak van onze beste leerhngen naar de Room
schon Episcopalen of Sabbatari&s gaan. Do Regeo
ring van Rhodesia droeg in hot afgeioopen jaai
£554 bij voor onze Zendingschoien.

Eon derde richting waarin wij ons zendingwork
aidaar zoeken uit to breiden is door de oplei~Fng
van moor evangelisten, daar or eon groot gebrek
is can bekwame mannen voor hot work. Met dit
dod is Ds. H. Muray naar Morgonster gogaan,
en heeft zich met veei ijver can hunne opleiding
gewijd. Uit doze school zijn or reeds 16 evangelisten
gogaan, terwiji er thans flog 23 ieerlingen zijn.
Over wie wij ons zeor verblijden. Met do betrek
keiijlce groote sommen gelds die zij bij do mijnen
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en elders vordienon kunnen, is het seer moeilijk
jongens to vinden die gewillig zijn zich voor het
work des Hoeren, tegen een geringor betading, to
laten opleiden. Intusschen worden christenon als
evangolisten gebruikt die slochts Gods Woord
kurinen lezen. Uwe Cominissie is dankbaar te
kunnen meldon dat het voor ons werk zoo ongun
stig besluit van de Regeoring van Rhodesia, dat
namelijk goon naturel op een buitenpost kan
arbeiden, die niet onder het onrniddellijk opzicht
van eon Europeaan staat, teruggetrokken is.

Sedert do laatsto Synodale vergadering, is do
godedienstige Iectuur in do Chikaranga taal ver
rijkt met eon catechisatieboek, een gezangboek,
eon Bijbel-geschiodenis en twee leesboeken. Hot
Niouwe Testament is in do Chikaranga taal over
gezot door onze zendelingen, Eerw. A. A. Louw
en Dr. J. Helm, met do bekwamo hulp van Mev.
Louw, die ook eon kostolijke grammatica en
woordenlijst opgesteld heeft, voor het drukken
waarvan eon zendingvriend in do gomeonto van
Graaff-Reinet £50 heeft bijgodragen, en do go
moonto Montagu eon gelijke som. Door do ruimo
gift van £100 door Ds. J. du Plessis, is do Com
missie in staat gewoost eon drukpers to koopen,
die to Morgonster staat on nuttig work doot. Doze
drukpers is ondor do zorg van Eerw. J. F. Roux.
Er worcit eon blaadjo, “Munyai Wa She” (Bode
dos Konings) al om do tweo maanden uitgegovon.

Wat betreft do uitbreiding van hot work in
Mashonaland, is or ruimto naar hot Zuidon, naar
hot Oosten en naar hot Noorden; strekon die door
do andore Zendinggenootschappen beschouwd
worden als ons arbeidsveld. Ret land naar hot
Zuiden is ochter dun bevolkt en ongezond en zal
door buitenposten bearboid mooten wordon. Toi
boarboiding van do strokon naar hot Oosten, is
onzo zondingstatio Jichidza vordor in die richting
vorplaatst. Naar hot Noordon waron do hoofd
mannon vroeger onwillig toostomming to geven
voor do stichting van eon statio. Godurendo hot
afgeloopen jaar echter is vorlof gekregon van eon
hoofdman, Makumbi, waarhoen Eerw. Badenhorst
nu gogaan is om eon niouwo statio daar to be
ginnon. Daar do grond rondom Jena statio aan
blankon vorkocht wordt, hebbon wij besloton die
plaats als eon buitenpost to bearbeiden en niet
langor als eene hoofdstatie. Tweo onzor zende
lingen hebbon, op verzook van don Zonding Raad,
eon rois gedaan in hot Baruo district, ten zuiden
van do Zambesi, doch in Portugeesch gebied.
waar er eon schoono gelegenheid schijnt to sun
voor onzo Kerk om zendingwerk to doen, ondei
eon yolk dat do Chikaranga taal verstaat.

Gedurendo do laatste drie jaron is uwe Coin.
missio bezig gowoest onze zondelingen in Mashona
land van botore woonhuizon to voorzien. Op kosten
van do gomeonto Cores zijn er eon kerk en woon
huis to Aihoit gebouwd. Do Ring van Graaff
Reinet hooft grootendeols gozorgd voor de koston
van do Zonding Pastorie to Victoria. flit don
boodel van wijlon den beer Petrus Joubert van
Colosberg word or onlangs eon woonhuis gebouwd

voor don eerston zondoling op onze hoofdstatie
Morgonstor, door Eorw. 0. Enslin, die eon go
kwalificeordo ambachtsman is, en ads zoodanig naar
Mashonaland uitgezonden word.

Do voltooiing van don spoorwog tot bij Victoria
brengt one Mashonaland zondingveld binnon go
rnakkelijk beroik. In vijf dagon tijds kan men van
Kaapstad naar Morgonstor reizen, on uwo Corn
missio meent dat hot seer wenscholijk is dat loden
van ouzo Kork ons zondinveld aldaar bozoekon.
Do aankomst van don trein binnon mis sending
vold, met do onheilzamo invloeden welke gewoon
lijk daarmode instroomen, is oorzaak waarom do
Kork nu moor nog dan ooit dit zendingveld in
hare gebodon voor don Hoer brongon moet, to
moor omdat naar luid van hot getuigeiiis van
eon brooder zondoling uit Nyasaland, dit work
zoovool moeilijker is dan dat ten noorden van do
Zambesi. Zijno woordon zijn: “Ons work in
Nyasaland is als eon modegaan met don stroom,
terwijl hot hunno eon zwaro worsteling is tegom
den stroom op, en ik kan niot anders dan hun
mood en volharding bowonderen.”

In verband met hot modischo zendingwerk van
Dr. Helm, dat zeer gowaardeord wordt, hebbon
onzo zendolingen, op vorzoek van hot Gouverne
mont, in do nabijhoid van Morgonster eon Lepro
~oriurn of inrichting voor inboorling melaatschen,
onder hun zorg genomon. Do kosten verbonden aan
doze Inrichting wordon door hot Gouvornoment
gedragon. De jongo brooder I. Botha staat ann
hot hoofd van dit work, ondor toezicht van Dr.
Helm. Men berokont dat or zoowat 500 molaat
~chen in Zuid Rhodesie zijn; or zijn echtor thans
ilechts 35 ondor onzo zorg.

10. Bearbeidinp der Blanken.—Mot het oog op
hot getal blankon, tot onse Kerk bohoorende, die
in do omgoving wonon, heeft uwe Commissie aan
onzo zendelingen opgedragon voor hunne goosto
lijko bearboiding to zorgen. Dionsten wordon go
houden, do Sacrarnonton bodiond, en onso sende
hug, Eerw. A. A. Louw, doet geregold huisbezook
ondor do blanke loden onzer Kerk, die in dat
district vorstrooid zijn. Hij is ouderling van de
gemeento Bulawayo, en als zoodanig heoft hij,
tot onze vreugde, sitting in doze Synodalo ver
gadoring.

Gedurende hot afgeloopen jaar heoft eon van do
loden dozer Commissie, Ds. P. 0. J. Meiring, one
Mashona zendingvold eon bezoek gebracht, en do
zittingen van den Rand van Zendohingon huge
woond. Zijn bezoek werd door onzo sondelingen
zeer op prijs gosteld, en zijno bevindingon aldaar
sijri doze Commissie, in hot bospreken van de be
langen dior sending van grooto waarde.

11. Nieuwe TJ’erkers in do Bnifenla’ndsche
Zending.—Tn den afgeloopon tormijn hoeft uwe
Commissie door haar Buitenlandscho Sub-Commis
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sic do volgendo jonge broeders voor werk in dit
deel van hot zondingveld doon ordenon —

In 1911:—

Henry Herron Orlandini
Pioter Arnoldus Badonhorst
Jacobus Daniel Moller.

In 1912:—

Jacobus Francois Roux.
Johannes Stephanus Malan,
Johannos Martinus Joubort

In 1913:—

Willem Joubert Combrinck.
Daniel Jacobus Faasen.

Do werkers die sedort do laatsto Synode naai
dit deel van hot arbeidsveid zijn vertrokkon zijn
do volgende:—

Naar Mashonaland : —

Eorw. J. S. Malan en ochtgonooto.
Eerw. W. J. Combrinck on echtgenooto.
Eor.w. G. J. A. Enslin en echtgenooto.
Eorw. Ismael Botha on echtgenoote.
Ds. Johan Royneke en ecbtgenooto.
Mej. Du Toit.
Mej. Engol.

en near wij vortrouwen binnonkort Mejj. Van
Hoordon en Van Ronsburg, zijndo laatstgonoemdo
eono verpleogstor.

Naar Selekas (Watorbergon) : —

Eorw. J. J. Fourio on echtgonooto.

Naar Saulspoort (voor hot work to Lesetleng) —

Eorw. Daniel Faasen on chtgenoote.

Naar Bothesda (Zoutpansborgon) —

Eorw. G. C. Olivier.

Naar Mochudi : —

Moj. A. van dor Walt.

Met hot oog op do dringonde bohoefte aan meer
arbeiders in ons Nyasa zendingveld, hooft uwe
Commissie Ds. H. L. Webb van Victoria gevraagd
naar Nyasaland to gaan, waartoe hij zijno go
willigheid to kennen heeft gogevon. Hij is in
Augustus 1914 daarheen getrokkon, on arbeidt
thans to Kongwo.

12. Salisburi.—Van wego do toostrooming van
arboiders uit Nyasaland naar do mijnen in Zuid
Rhodesia is tiwo Commissie vorplicht gewoest eon
workzaamheid to beginnon onder bet Nyasa yolk
in Mashonaland, met Salisbury als middenpunt.
Dit werkvolk komt uit geheel hot Nyas’~ Protec
toraat, on men vindt onder hen lidmaten en doop
kiasleclen van al do Zondingonootschappon die

dear arbeiden. Godurende hot eorste jaar heeft
jnze zondeling, die thans daar arboidt, Eerw. T.
C. Viok, vroeger van Mkoma, Nyasaland, in
Mashonaland govonden 1651 ledematen en 628
doopklasleden, de overgroote meerderheid tot onzo
Nyasa Zending behoorendo, doch ook eon aantal
van do Kerk van Schotland, do Vrijo Schotsche
Kerk en do Zambesi Industrieelo Zending. Doch
vole middonpunton heoft hij nog niet kunnen be
zoeken. Uit do 40 mijnon heoft hij slechts vijftien
kunnen bearbeidon. Volgons Gouvornements op..
gavo zijn or ongoveor 35,000 Nyasa jongons in
Zuid Rhodesie. In Matabeleland, di. hot westo
lijk deel van Rhodesio, wordt bet work onder dit
yolk godaan door do Presbyteriaanscho Kerk van
Zuid Afrika, die gowillig was het aan ons to
ovorhandigon, maar uwe Commissio heoft nog niot
do vrijmoedigheid gebad eon zendoling ook voor
dat deel aan to stellen, wegens do hoogo koston
aan bet work vorbonden. Ret leven to Salisbury
is minstens tweo maal zoo duur als in Nyasaland,
on torwijl wij eon doelmatig zendinghuis in Nyasa
land kunnen optrokken voor £150, kost hot ens
£800 in Salisbury. Uwe Commissie gevoelt ochtor
dat zij daartoe gedrongon zal worden eon twoeden
en misschien eon dorden arbeider in Zuid Rhodesie
to plaatsen, indien do toestrooming van Nyasa
workvolk zoo voortduurt. Do bovengenoomdo go
nootsohappen die in Nyasaland arbeiden, en vooral
do Kerk van Scliotland en do Z. I. M., ondor
steunon ens zoor hartolijk in dit work, door bunne
loden en aanhangers naar onzon zendeling to zen
den met certificaten. Ret blijkt dat nndero Kerk
genootscbappon in Rhodesio zeei~ gaarne hot Nyasa
yolk onder bunno bearbeiding willon krijgen,
vooral om drie redenen: Omdat do Nyasa bokeor..
lingen zoo standvastig zijn, omdat bet Nyasa yolk
zeer leergierig is, en omdat do Nyasa christenon
goreed zijn het werk geldelijk to ondersteunon,
moor dan andere inboorlingon. Godurondo bet
afgeloopen jaar beeft Eorw. Viok £372 van hon
can bijdragen ontvangon.

To Salisbury staat or thans eon kerkgebouw,
gedeoltelijk door de christenen zeif betaald, waariu
des Zondags ongoveor 600 do dionsten bijwonen,
terwijl de buitendienston door do evangoliston
gehouden tezamen door ongoveor 1000 bijgewoond
worden. Hierbenevens heeft onze zondeling reeds
acht ovangelisten op vorschillende middenpunten
goplaatst, die nit plaatselijke bijdragen onder
steund worden, en uwo Commissie hoeft hem vor
lof gegoven drie moor evangolisten aan to stellon
op kosten van do Zendingkas. Do zaak van do
bozoldiging van doze ovangeliston is eono moei
lijko. Terwijl eon evangelist ~n Nyasaland van
lOs. tot 15s. in do maand can salaris ontvengt, is
hot workloon in Rhodosio zoo hoog, on zijn do
lovensmiddelen zoo duur, dat dezelfdo evangolis
ten, wannoor zij daar arbeiden, £2 lOs. per maand
mooten ontvangen, on dan krijgen zij nog veel
minder dan sommigo van hunno yriondon die bij
do blankon in Rhodesio in dionst zijn.
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NYASA ZENDING.

1. Groei van het Werk.—Uwe Commissie kan
met innige dankbaarheid jegens den Heere melden
dat Zijn zegen zeer kennelijk gerust heeft op hat
werk onzer Kerk in Nyasaland. Gedurende den
afgeloopen termija sun er geen nieuwe staties
gesticht, deals omdat de gevreesde slaapziekte in
hat oostelijk dccl van ons zendingveld ons belet
heeft een static to plaatsen onder de Mohamme
dianen, die can de oevers van bet Nyasa Meer
wonen. Be stichting van nag een statie op d€
weste1ijk~e grenzen van ons gebied ward om var
schillende redenen vertraagd, doch wij hebben dit
jaar daarmede een aanvang gemaakt. Met daze
twee additioneelo m iddenpunten, beschouwt uwa
Commissie dat ons Nyasa arbeidsveld onder do
bijna half millioen inboorlingen, genoegzaam bezet
sal ziju, en dat onze zendelingen hun tijd voortaan
zullen wijden can do bearbeiding van de haidenon
rondom zich, en do opbouwing van de Christelijke
Kerk aldaar. Doch ofschoon ons achttal statics
niet vormeerderd is, kunnen wij van grooten voor
uitgang getuigen ~n de bearbeiding van de buiten
wij ken van het land, door de stichting van buiten
posten. Zes jaar geleden hadden wij jets over de
200 buitenposten, thans sun er, het werk van dc
Vrijstaatsehe Kerk niet bijgerekend, niet minder
dan 601. ‘t Getal bezoldigde inboorling helpers was
3300, flu 8653; bet getal gedoopte christenen is
van 1800 tot 5153 geklommen. Hat gatal leer
lingen die op do Buitenposten, in de Zcnding
scholen onderwijs ontvangen, is gercz~a van
22,000 tot 44,302 (sic Bijiage V). Op bijna al de
oudere buitenposten vindt men nu doopklassen.
Ten spijte van do sterkc verleidingen van hat
heidendom, en dc versoekingen van can goddelooze
besehaving, die al moor en moor indringen, sijn er
gedurendo hat afgeloopen jaar uit de 5000 christe
nec slechts 84 onder censuur gesat, w’-arvan 39
~vcer, na berouw, zijn ongenomen. Do moosto go
vallen van censuur zijn wagons ontucht, in Born
mige gevallon, daden die door do hoidonon niot
voor zondcn gcrekend worden. Voor do bearbeiding
van de velo Buitenposten is er dringande behoefte
aau gcschikte evangelisten on onderwijzers. Op
elk onzcr Zendingstaties wordt er iets godaan aan
do oplaiding van hulp-onderwijzers, doch op onze
niauwa Hoofdstatie te Mkorna staat dc Opleidings
school voor evangelisten en onderwijzers, onder de
bekwamo zorg van Ds. J. S. Murray en den hear
W. Hofrneyr, B.A. Wij besehouwan dit werk als
seer gewichtig en beteakenisvol veer dc toekom
stige ontwikkcling van de Kerk aldaar. Uwe
Commissie gevoalt dat er bijzoudcre aandacht ga
wijd moat worden can dc toarusting van daze
inrichting, waar er thans ongcveer 100 uitgezochta
jonge christenen opgelaid worden. Wij hopan

binnenkort eon dardon onderwijzer to mogon uit
zenden, terwiji can van onze evangoliston, die
gedeeltelijk in do Schotscho Zending sijno oplei
ding gehad heeft, tot groote huip is door do lagere
kiassan in de Opleidingsschool to nemon. Daarbij
heefb uwe Commissic gevoeld dab doze evangolisten
ondcrwijzors bohoorlijk onderricht moeton ontvan
gen in do betcro bearbeiding van hunno tuinen
en landon, zoodat zij in hunne tockomstigo work
kringon de inboorlingen van hot land kunnen
helpon in de verbotoring van don landbouw. Met
dit doel beeft uwe Commissie een gekwalificeerden
ondorwijzor in den landbouw, den Ireor Burnett,
aangesteld, die allassins con geschikto man schijnt
to sijn, en eon ernstigo christen, soon van eon
van de pastorioën in Schotland.

Met dankbaarheid kan uwe Cornmissio meldon
dat do gemcente Graaff-Roinot ondernornen hooft
do sorn van £600 to geven tot hot daarstellen van
goschikto g obouwen voor bovengenoemde Oplei
dingsschool, to warden genoemd de Charles Murray
Godenkschool, en voor hetzelfdo dad hoeft wijlen
Mev. C. Murray van Graaff-Roinot £200 nage
laton.

2. Arbeiders.—Terwijl bet getal Zondingstaties
in ons Nyasa-veld slechts met eon, Nehinji, ver
meerdord is, is hot werk groote-lijks uitgcbreid, en
hot getal onzer arboiders aangcgroeid van 37 tot
69. En nog is het werk te veel voor de arbeiders
die daar zijn. Wannear ean enkele zendeling var
antwoordelijk is voor can gemeante van 1,000 lid
uiaten, met doopklassen tellcndo 1,500 catechi
santen, on daarbij elide drie maanden bijna 100
Buitcnposten moat bezoeken, om niet to sprekon
van de administratie van ccc grooto zendingstatie,
clan gevoelt men dat hij niet degelijk work kan
doen.

Sedert do laatste Synodalo vergadering sijn de
volgonde niouwo broeders en susters naar ens
Nyasa Zendingveld vertrokken.

Ds. J. A. Retiaf en echtgcnoote.
Ds. J. W. L. Hofmeyr en echtgenoote.

Eorw. P. A. Hens en echt~enoote.
Eerw. A. J. Rousseau en echtgenoote.
Eerw. Samuel Strijdom en echtgenoote.

Ds. G. do C. Murray en echtgenooto.
Eerw. Wiets J. Botes on echtgenooto.
Eerw. M. L. do \Tilliers

W. H. Hofmeyr, B.A., Normaal Onderw.
W. v. d. Rict, Boekhouder.

Dr. J. M. S. Gericke en echtgenoote.
P. H. Nel en echtgenoote.
Alexander Burnett, Landbouwkundige.
M. G. Uys.
John Jackson.
J. H. Hens.
G. C. Oostliuizan.
J. B. Massyn.

Mejj. Amy Murray, Traut, N. Marais, Mouton,
Ylok, Lutz, Preiss, Enslin en Nurse Hult

man.

Ds.
Ds.

Ecrw.
Eerw.



Aismede de echtgenooten van Ds. 3. S. Murray
en Br. Stey~ler.

Die onze Nyasa Zending oin een of ander oor
zaak hebben moeten verlaten zijn —Eerw. J. P.
J. Joubert en echtgenoote, do heer A. P. Lotter,
Ds. J. W. L. Hofmeyr en echtgenoote en Mejj.
Lawrie, Lettie Stegmann en Andersen.

Bijzondei’ heeft onze Nyasa Zending gevoeld hot
vorlies van onzen zendeling geneesheer, Dr. W.
A. Murray en zijne gade, die, wogens zijn ver
zwakton gezondhejdstoes~~~~ hun werk moesten
opgeven. Onze zondelingen getuigen van de toe
gewijdheid en bekwaamhejd, waarmede hij gezorgd
heeft voor de gezoudheid van onze arbeiders.
Vooral in de kommervolle dagen, teen onze Zen-
ding bedreigd word door de slaapziekte, zijn zijne
diensten voor ons van onberekeubare waarde ge
weest. Wij zijn dankbaar to kunnen vernielden
dat zijne plaats door Dr. J. M. S. Gericke is
ingenomen.

Gedurende cia laatste zes jaren zijn ons door den
dood ontnomen Mev. J. P. J. Joubert (geb. Pauw),
Mev. Louis Murray en haar zoontje, aismede do
kleino Jan Hofmeyr, zoon van Ds. en Mev. J.
W. L. Hofmeyr van Kongwe.

Geheel onze Kerk heeft diep gevoeld hot over~
lijden van Ds. Paul Roux van Beaufort, aan dc
slaapziekte, die hij opgedaan heeft gedurende ecu
bezoek naar ons Nyasa Zendingveld. Ook be
treuren wij met de O.V.S. Kerk list verlies, doos
den dood, van hun bekwamen en beminden medi
schen zendeling, Dr. Jan Hofmeyr. Daar es
gebrek is aan zendeling geneesheeren is zijne
plaats nog niet aangevuld.

3. Ordenijqei~._D~ volgende broedei-s zijn in
ons Nyasa Zendingveld geordend : —

In 1911 : —c sper Jan van Wijk.

In 1912 : —Jacobus Johannes van Heerden

In 1914 —Pieter Albrecht Rens.
Abraham Jacobus Rousseau.
Samuel Strijdom.

In 191~5 : —Johannes Hendj’jk Rens.
Gerhardus Cornelius Oosthtijzen

VooI~ zendingwerk in Soedan —

Johan George Botha.

Voor de Frausc~he zending in Barotseland: --

Diederick Johannes Drummer,

die tot ons ieedwezen, en tot groote droefhejd van
de Fransehe breeders die hem zeci- hemind en
gewaardeei~c1 hebben, voorleden jaar a]daaj’ over
leden is.

4. Gcrneenfeijjk Werk.—Met het toenemen van
bet ledental hebben onze zendelingen in Nyasa
land gevoeld dat bet niet alleen noodzakelijk was
kerkeraden te benoemen, doch dat er ook een be.

gin moest geniaakt worden met de verdere ontwik
keling van cone kerkelijke organisatie. Daartoe
heeft mon gesticht, wat genoemcl wordt eon
Gomeente Raad, die bet werk doet van onze Rin
gon. Do besluiten van dezen Raacl zijn onder
worpen aan de goedkeuring van den Raad des
Zendelingen en van de Algomeene Zending Corn
missio. De stichting van dozen Gemeente Raad
heeft do ontwikkeling van de Inboorlingkerk groote
lijks bevorderd, en met behuip van een jaarlijksche
Kerkoraads Conferentie gevoelen do leidslieden
van do inboorling gemeenten dat er moor ver
antwoordelijkheid op hen rust, en torzelfder tijd
is do uitwerking zeer bevredigend op de go
meenten.

Uwe Conimissie gevoelt dat do tijd gekomen is,
dat er met liet oog o.a. op tucht en administratie,
eon begin moot gemaakt worden met do noodige
kerkelijke organisatie in Nyasaland. Doch eenige
organisatie welke nu aan het dool beantwoorden
zal, moet noodwendig van den aard van eon over
gangsmaatregel zijn. Waarom uwe Commissie nan
beveelt, dat een Ring alda.ar gesticht worde, waar
van do loden zullen zijn al do geordende zende
lingen en den ouderling uit elke gemeento, heb
bende do andere breeders arbeiders recht van zit
ting met adviseerende stem. Doze Ring zal ann de
Algemeene Zending Commissie ondergeschikt zijn,
die, zooals tot nu toe, het bestuur en do uit
eindelijkn regelina van zaken behartigen zal.

In het jaar 1910 heeft deze Commissie den Alge..
meenen Zending Secretaris, die hot work 26 jaren
geleden daar begonnen heeft, op ecu bezoek naar
ens Nyasa zendingveld gezonden. Dit bezoek ward
hoog gewaardeerd door do inboorling christenen,
zoowel als door do zendelingen. 01) vijf midden
punten werden conferenties bepaaid, waarop hij
de bekeerlingen mocht toespreken, vooral met hot
oog op de opbouwing van hun geestelijk leven.
Deze conferentjes werden met groote helangstel
ling door tussehen ~,000 en 8,000 c~ristenen en
doopklasleden bijgewoond, terwiji onze afgevaar
dgde gedurende zijn bezoek in bet geheel onge
veer 24,000 inboom-lingen moeht toespreken in hun
Linen taal.

Op verzoek van onze zendelingen hebben wij
voorleden jaar wear eon afgevaas.digde, in den
persoon van Ds. A. G. dii Toit, gezonden. Wij
vertrouwen chit hij do gelegenheid zal hebben nan
do Synode versing te doen. Met hem is gegaan
~e broader oud-diaken Pieter Marais, van Welling

is, als afgevaardigde van den Manmsen Zendiug
Bond.

Voor do opbouwing onzer belceerlingen stellon
wij ens flog steeds ten dod lien met Gods Woord
te voorzjen en hen te leeren dat Woord in hun
eigen taal te lezen. Van hot Nieuwe Testament,
dat vertaald is, grooteiijks door onzen zendeling
Os. W. H. Muri-ay, zijn vale duizenden exern
plaren verkoeht. Ook de Psahnen heeft hij over
gezet en had gemeend de vijf boelcen van Mozes
dit jaar te mogen voltooien. Wegens bet gebrek
nan arbeiders eehter moest hij voorleden jaar zijn
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vorta1ings~vork staken, om aan het hoofd van een
static te staan. Ten einde onderzoek van Gods
Woord to bovorderen wordt een Bijbol Almanakje
jaarlijks verspreid, waarin eon gedeelt.e van Gods
Woord voor elken dag aangegeven wordt. Een
godsdienstig blaadjo “Mtenga” (de Boodschapper)
verschijnt zes maal ‘s jaars, waarvan het inteeke
ningsgold 6d. per jaar is. Hierdoor wordon de
ovangelisten en christenen op do buitenposten en
op afgelegen plaatsen bereikt. Do circulatie is
thans over 2000.

Do kleine zending drukpers is ons zeer tot
dienst, doch met do ontwikkeling van hot work
is or behoefto aan cone groo bore, die dadelijk ont
boden zal worden.

5. Zclfonderhoud.—Onze zendelingen in Nyasa
land loggen zich nog steeds crop too do christenen
op to loiden om hot work onder hen zelfonder
houdond to doon zijn. Met dankbaarheid mogen
wij gotuigon dat do bij dragon van do bekeorlingon
aanmorkehjk vermeerderd zijn. Terwiji do christe
non en doopklasleden zos jaren goledon de som
van £87, voor hot jaar 1908, bijeenbrachton, waren
do bijdragon voorleden jaar 331, eon aanzienlijk
bedrag als men in aanmerking neomt dat eon
arboider daar maar van 3s. tot Ss. in do maand
verdient. Bet geld op doze wijze ingebracht wordt
besteod nan do ondersteuning van buitenposten
ondor do verafgelegene heidenen. Op sommige
van do oudoro buitenposten echter, waar or reeds
eon kloino gerneento bestaat, hebben onzo zendo
lingen hot boginsel van zeif-ondorhoud ingevoerd,
zoodat do bel~eer1iagen zorgon mooten voor al de
plaatsolijko onkosten, zooals hot salaris van den
evangelist en zijne hulp-onderwijzers. Dit laatst
genoemde beginsel vindt niet vool bijval. Zij willen
hover hun gold govon voor hot work in do heidon
scho wijken dan voor hot onderhoud van hun
oigen evangelist. Onze zondelingon gevoelen, dat,
mot h?t inkomen van moor geld uit Rhodesie en
elders, het zendingwerk daar steods duurder Znl
worden, doordnt de evangelisten moor betahing
zullen vorwachton, en dit znl to moor hot geval
zijn wannoor hun salons komt van do Zending
Commissie, wior Kas door hen boschouwcl wordt
als eon onuitputtelijke bron van nijkdom, dan
wanneer bun oigono gemoenten hot gold mooten
vinden.

6. Portuqeesch Nyasala~d.—Bij do laatste ver
gadening van de F1.Eorw. Synode kon uwo Corn
missio rapportoeren dat do Transvaalscho Kerl~
eon van onzo zendelingon, Ds. A. G. Murray,
ovorgenomen had voor zendingwerk in Portugeesch
Nyasaland. Ret verblijdt ons to mogon mode
doolon dat do belangstelling in do Transvaal in
do Zending, sedert dien tijd, zeor is toegonomen.
on dat do Vereenigde Kenk nldaar haar eigon
Algomeone Zonding Secretaris heeft aangesteld.
Genoemde Kerk onderstount thans dnie gehuwde
zendolingon on cone onderwijzores, torwijl or fond
son beschikbaar zijn voor twee moor zendelingen

on oono verpleegster, wanneor die govondon kun
non worden. Reeds zijn vior statics in Portugcesch
gobied gostieht, eén voor rekening van onze Kork,
en drio voor die van do Transvaalscho Commissie.
IJwo Commissio heoft beslot,on zich verantwoorde
lijk to stehlon voor do bearbeiding van eon go
deolte van Portugeesch Nyasaland, waar Eorw.
Liebenberg thans do nieuwe statio Benga gesticht
heeft. Dc. J. Jackson heeft dit jaar drie maanden
to Delagoa Baai doongebracht, om do Porbugeescho
taal nan te boron, met hot dod in Portugeesch
gobied to gaan arboiden.

Ofschoon hot work in Portugoosch gebied ongo
veer vijf jaron gebeden begonnen is, waren ci
moeilijkheden in den weg van do uitbreiding or
van, gedeeltolijk van den kant van bet Portu
geesehe Gouvorment, on gedeeltelijk door do
tegonkanting dor Roornschen. Twee jaron goledon
echtor is or onvorwachts eon wijdo deur voor onzo
Kork opongogaan en eon ornstige roepstom tot
ons gekomen, om hot work in Portugeesch Nyasa
land uit to broiden. Bet yolk daar is hetzelfde
abs dat waarondor onzo Nyasa zendelingen arbei
den. Vole honderdon zijn reeds onder den invboed
van hot evangelic gekomen, en zelfs zijn or be
keerlingen, die op onze statics on buitenposten
tot don Reere zijn gebracht, en flu in Portugeesch
gebied wonon. Bij do inboonhingon staat onze
zonding in hooge achting, en uitnoodigingen ko
men tot ons van ahlo kanten om hot work ondoz
lion to sbichten. Hierbij hebbon wij do toostomming
van den Portugeeschon Gouvorneur vorkregen, en
von do besbiordors van groote concessie-plaatsen
in dat gebied, om zendingwork in bet land t~
boginnen, en onze Zending Road in Nyasnhand,
waarvan do zendelingen van do Transvaahsehe Kerk
ook loden zijn, heoft eon dringend beroep op uwe
Commissie en do Kork gedaan, om binnen twee
jaron dit land, bevattende eon half rnihhioen heide
non, voor den Koning dor Kerk in bezit to nemen.

Wij kunnen hot feit echter niot verbergen dat
or ook ernstige moeibijkbeden zijn. Van onze
zondohingen wordt geeiseht dat zij oorst do Portu
gcesche taal moeten aanleeren, on dio ook in do
Zendingscbolen onderwijzon. Retzelfdo wordt go
vraagd van die ovangolisten. Verdet’ woigort men
tot hiertoe aan ons transport to goven van den
gnond waarop onzo statios gobouwd wordon. Ton
govolge van eon inboorbing opstand nabij Binntyro,
in Nyasahand, onder biding van eon inboorling die
abs beoraar van do Ethiopischo Kerk in Anterika
opgoheid word, is men sedert hot begin van dit
jaar flog lacer ongunstig gezind jegens alho Zen
dingwerk, on volgens de haatste bericbten is or
govaar dat do static Chiputu door de Porbugeesehe
rogoening gesioten sal worden.

I-let kan zijn dat wij hot zendingwerk in dit
district volgens andoro methoden zullen moeten
voortzotteri dan in bet Bnitseb gebied, on dat do
ovangehisatio van bet voile door onzo zcndehingon
moor sal mooten goschicden door rondreizon van
nit een paar rniddenpuntcn dan door hot stiebton
van velo statics.
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7 .,4rnerikuanscho Ondersteu’ning .—Tengevolge
van een bezoek van Eerw. A. J. Liebenberg naar
N. Amerika is er groote belangstelling in ons
Nyasa werk opgewekt in dat land, vooral in
Chicago, uitg°ande van de Bijbel-school die den
geeorden naam draagt van Moody, en door hem
gesticht werd; aismede in Toronto, Canada, waar
do familie-botrekkingen van Mev. Liebenberg
wonen. Ten eindo do belangstelling aldaar to be
vorderen zijn or twee plaatselijke commissios aan
gesteld, en eon aantal gebedskringon gevormd,
waar men gerege]d ens Nyasa work voor den Troon
der genade brengt. Gedurende hot afgeloopen
jaar hebben do Amerikaansche vrienden ens do som
van £1066 toegezonden voor do ondersteuning van
ens Nyasa work, of sedort Eorw. Liebenborgs
terugkeer in 1913 eon totaal van £1921. Ook heeft
do Commissie in Chicago, die zeer ijverig is om
do belangen van onzo zending to bevorderen, ens
geholpen met hot vinden van eon bekwame ver
pieegster, Mej. Hultman.

IJwo Commissie vorhougt zich over doze onder
steuning van do Christenen in Amerika, die gereed
zijn hun gold to geven voor ens work, zonder hot
recht va’i deelname to hebben aan hot bestior van
zaken in hot zendingveld. Wij beschouwen het
als eon antwoord op onzo gebedon em do ver
sterking van onze fendsen, dewijl ens Nyasa work
zich zoo grootelijks heeft uitgobroid.

8. Vijf-en-twinti~j-juiig bestaaa. — Op den
28sten November van voorleden jaar was hot 25
jaron dat onze eerste zendelingen hunne tonten
opsloogen onder eon wildo-vijgen boom op de
plaats die goworden is onzo eorste zendingstatie
aldaar, Mvera. Do grooto Hoer des eogstos heeft
ens aldaar eon uitgozocht arbeidsveld gegovon.
Volgens do gotuigenissen van deskundigon zijn
or weinigo volken zoo nip em ing000gst te
worden als do Achowa in Nyasaland. Voorts zijn
or in hun volkskaraktor eigenschappen die voel
bolovond zijn veer do tookomstige opbouwing van
eon sterke christelijke kerk aldaar. Wij geveelen
dat onze Kerk bij doze gelegenhoid in ootmoedige
orkentelijkheid al do oor en haren grooton dank
Horn moot teebreugen, Die ens zoo bevoorrecht
heoft, en van Wien al do vrucht is op ens work
aldaar.

Met anaere n.erkon die zendingwerk doen gevoelt
uwo Commissie al moor do behoefte aan do meest
bekwame on welvoorbereide arbeiders in onze
zondingvelden. Do omstandigheden zijn zoo moei
lijk, on do taak van do opbouwing van den pas
gestichton Tompel Gods onder do heidenen is zoo
greet en zoo belangrijk veer do toekornst, dat
wij alleen do geschiktste bouwmeesters daarvooi
gebruikon rnoe.ten.

9. Dc Soedan Zcndiny.—Sedert do laatste
Synedalo Vorgadering is or greete belangstelling
in ens land gewekt, en cob bij vole loden onzee
Kerk, in do Seodan in N. Midden Afrika, deer
eon bozoek van den welbekondon zondeling

reizigor, Dr. Kumm. Zijne voorstolling van hot
droigend Meharnmedaansch govaar in dat uitgo
strekt hoidensch gedeelto van Noord Midden
Afrika, heoft do harten van volon aangogrepon,
met hot gevolg dat eon tusschen-Kerkelijke Soodan
Voroenigde Zending gevormd word, bestaande nit
loden onzer Kerk. Oek hebben jenge breeders en
zusters bohoorendo tot onzo Kerk zich aango
bodon, on zijn uitgezonden naar Noord Nigerio,
waar or in Britsch gebied eon schoone opening
was veer work in dat gedeolto van do Soedan.

Tengevolgo van eon verzoek van den kerkeraad
van Montagu aan do Algomeono Zonding Cam
missie em oeno jaarlijksche bijdrage van £250,
komonde van zending vrienden in die gemeonto,
veer zondingwerk in do Soedan, to administreoron,
is uwo Commissie vorplicht goweest haar aan
dacht aan doze zaak to wijden, daar het ens dui
dolijk word dat doze streom niet to keeren was.
Daarbij kwam do storko begeerto van do jonge
broedors en zusters tot onze Kerk behoorende, die
naar dat work gezonden werden, em onder kerko
lijk toozicht dozer Commissie to staan. Terwiji uwe
Commissie cone hartelijke samenwerking met
andero Korkgenootschappen op a’le mogelijko wijze
wonscht to bovorderen, had zij bezwaar togon hot
heginsol van eon tusschen-kerkelijke Zending
Voreoniging. Na in onderhandeling gotredon to
zijn met hot Bestuur van do Soedan Voreenigde
Zonding, heeft zij besloton, onderworpen aan do
goedkouring van doze H.Eerw. Vergadening, do
loden onzor Kerk die daar arboiden, ondor haax
toozicht to nemen onder do volgende voorwaar
don —(1) Hot Bestuur van do Soedan Vereonigde
Zonding ml aan do. Algemeene Zendihg Commissio
eon bopaald deel van hot Soedan zendingveld aan
wijzon, over hetwelk bet toezicht van laatstgo
noomde Commissio gaan zal; (2) Hot Bestuur van
do Soodan Vereenigde Zending zal zich vonant
woondolijk stellen veer do financieele ondenstou
fling van alle deolen van bet work; (3) Do werkers
en werksters in den dienst van do Seodan Veree
nigde Zending, die tot do N. G. Kerk behooren,
worden hiermede evergenomen, en zullen voontaan
onden opzicht van de kerkelijko hoven van do
N. G. Kerk staan. Workers en wenksters tot andeno
Korkgeiiootschappen behoorende, kunnen worden
ovorgenomon, mits zij zich gewillig verkianen do
regels veer bet gebied dor N. G. Kerk to eon
biedigen, en nan ‘t opzicht der Kerk zich to onder
werpen; (4) Do Algemeeno Zending Commissie
houdt algemeen overzicht even do arbeiders en
arbeidsters, do erganisatie, do Kerk-negeoring en
do uitbreiding van hot work; (5) Aan cone Corn
missie van vijf, bestnando uit drie loden van do
Algemeene Zending Commissie en twoo van hot
Soedan Vereenigde Zending Bostuur, wordt hot
bostuur van zaken in bet N. C. gebied toevor
trouwd, zullonde do besluiten die zij nemen steeds
do goedkouring van do Algemeene Zending Com
missio onderwerpen zi.jn; (6) Ten opzichte van
onverschihhige zaken zal doze bestienondo commis
sic zich zeeveel megelijk houden ann do regols
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in het overige van do ~. V. Zending in zwang,
ten opziehte by, van salaris, rusttijd, uitrusting,
woonhuizen en dorgelijke; (7) Wat tusschen~
kerkolijk verkeor betreft, verklaart zich de Aigo
meene Zending Commissie mits dozen gowillig oin
in eon federatie met do S. V. Zending te treden,
en den doorn de aanneming, de toelating tot het
avondmaa1~en do tucht van de S. V. Zending te
erkennen.

TJwo Commissie heeft nan Ds. J. dii Piessis op
gedragen, in zijn doorreizen van Afrika, het
arbeidsveid in do Soedan, waar onze jonge broe
dors en zusters zijn, een bezoek to brengen, en
nan haar versiag to doen. Zijn versing aan doze
Commissie van het land en hot Munchi-volk,
waaronder men arbeidt, is zeer gunstig. Rij moent
dat onze Kork met hot werk moot voortgaan en
gestadig hot getal zendelingen vermeerderen.

Uwe Commissie gevoelt dat terwiji d~ samen
werking zooals hierboven genoemd, vooral in hot
begin wat moeilijk is, het toch niet onmogelijk is,
en zij is zeer huiverig het Bestuur van do S. V.
Zending to vragen het N. G. gedeelte van hunne
zending geheel en ni aan ons af to goven. Daarom
verzoekt uwo Commissie doze H.Eerw. vergade
ring bovengenoemde schikking to bekrachtigen,
doch nan do Aig. Zending Conimissie hot recht to
goven, indion do omstandighoden zuiks rechtvaar
digen, hot 1{oliandscho deel van hot zendingwerlc
in do Soedan goheol over to nemon.

D.—ALGEMEEN.

1. Zendinq Fondson.—Ofschoon or van tijd tot
tijd eon grootor of kleinor tokort was in do
Zonding Fondsen, nochtans is uwe Commissie in
staat goweest mot hare zending-werkzaamhedon
voort to gaan, en hooft zij govonden dat do bij
dragon der gomeenton gestadig zijn toogenomon.
Tijdons do laatsto zitting der Synode word ge
rapporteord dat do gezamenlijken bijdragen dor
N. G. Kerk in do Kaap Provincio voor al hare
zonding-workzaamheden do som beliep van £18,289,
dit is gemiddeld omtront 3s. 2d. per lidmaat. Na
vijf jaron is do totale opbrengst van do Kerk voor
hot zondingwork, volgons do boeken van do Zaak
golnstigdon voor bet afgeloopon jaar £28,998, of
gemiddold 4s. 4d. per Iidmaat, of ais wij bijrokonen
do bij dragon van do moodorgemeonten nan plaat
sehjk zondingwork, do sorn van £34,000. Daar hot
moeilijk is altijd to onderscheidon tusschon do bij
dragon die gegoven worden voor hot zendingwerk
ten noorden en ten zuidon van do Zambesi, en
daar or voorts niets door doze onderschoiding go
wonnon wordt, wenscht uwe Commissie boscheiden
lijk to verzoekon dat do Synodo bosluite voortaan
moar één Zendingkas to hobben voor do Buiten
landscho Zending, insluitondo do Nyasa Zending.

te geven van do hulp nan hOar verleond door den
Mannen Zending Bond, den Vrouwen Zending
Bond, on do Kinder Zending Kransen. Doze
voreenigingon doen veel om don zending-ijver in
onzo Kork nan to wakkeren, en onze lidinaton to
leoren mimer voor doze zaak to govon. Door hare
18 arbeidstors in do groote stoden van ons land
boroikt den Vrouwon Zending Bond eon groot
aantal onzor gezonidono blankon. Als bijvoegsel
bij dit versing vindt mon korto versiagen van boide
bovengenoemdo lichamen.

3. Leqaten voor do Zondi?~g.—Van het Barn
Fonds hebben wij in hot afgeloopon jaar £260 voor
do Binnenlandsehe Zending ontvangen, en eon
golijke som voor do Buitenlandscho.

Met dankbaarheid tot den Heero, dio hot in
hot hart van zijn knocht golegd heeft, kunnen wij
molding maken van eon ruirn legaat door wijien
den hoer Jan Hendrik Hofmoyr, van Kaapstad,
van naar men berekent, minstons £24,000, ten
behoove van onze Binnen- en Buitenlandsche
Zonding Fondsen. Voor do eersto tion jaron zal
slechts do rente op doze sommon voor uwe Corn
missio beschikbaar zijn. Wij geven nan do hand
dat eon deel hiervan besteed wordo om onzo
Binnen- on Buitonlandscho zondolingon in staat
to stollen tot doolnamo nan eon Pensioen Fonds.

Verder zijn do volgonde legaten en gifton voor
onze Zending Fondsen geduronde don afgoioopon
termijn ontvangen : —

LEGATEN, 1 JULT 1909—30 JUNT, 1915.

I. Binnenlandsehe Ze’ndinq.

1912:—Mej. A. Coetzee, Graaff-Reinet £42 10 0
1914:—J. J. P. van dor Biji, Stellen

IT. Buitealandsehe Zeadinq.

1910 —D. B. Hauptfleisch, Welling
ton

1912:—B. A. Knipe, Montagu
1913 : —P. Joubert, Colesberg, voor

woonhuis Eerw. A. A. Louw
1914 : —J. P. van der BijI, Stellen

bosch
1’Jej. C. J. do Jongh, Kaapstad

1915:—A. F. Hugo

51 0 0
255 0 0

18 18 6

95 0 0
42 10 0

200 0 0

51 0 0
18 18 6
85 0 0

250 0 0

42 0 0
163 0 0

10 0 0

bosch
A. F. Hugo
C. M. E. Burger, Montagu

1915:—P. J. Joubert, Colesberg

ITT. Nijasa Zendiacj.

1911:—Wed. S. A. Cloote, Bedford
1912 : —Mej. Sara Loubsor, Steilenboseh

Daniel Knynauw, Moorreesb.
2. I-iiiip Ze~~ding Ver000iqi?qjea.—Uwe Corn

missie wenscht hare hooge waardeering to kennen
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1913 : —Mev. J. J. Pienaar, Beaufort
West. 100 0 0
J. S. Maree, Prieska. 88 17 0

1914: ——P. J. van dei’ Westhuysen,
Malmesbury, (een gift) 1090 0 0

1915 : —Mev. Chas. Murray, Graaff

4. Pens joen J.”onds.—Uwe Commissie heeft ook
haar aandacht gegeven aan de mogelijkheid. van
het daarstellen van cen Pensioon Fonds, ten be
hoeve van al onze zendolingon, Binnen- zoowel
als Buitenlandsch. Na een bevoegclen rekonkun
dige geraadpleegd te hebben, die het volgonde
voorstel goedkeurt, heeft uwe Commissie do vrij
moedighoid het volgende schema nan de hand te
goven:—

1. Wat betreft de Binnenlandsche zendelingen,
zullon de gemeonton, wier leoraren niet ouder zijn
dan 45 jaren, dadeiijk deelhobbors kunnen worden
aan het bostaande Predikanten Pensioen Fonds,
in de vijfde kias, onder de volgende voorwaar
den: —(1) Do zendingemeenten betalen de inleg
penningen ten bedrage van £25, en de jaarlijksche
contributie van £4. (2) Wat betreft de additio
noele geidsommon, volgens het Reglement ver
oischt, en beloopendo, voor al de bovengenoemdo
gemeenten, de som van ongeveor £3,000, zullen
die door do Algemeeno Zending Commissie bij
gedragen worden, uit het legaat van wijien den
hoer J. H. Hofmeyr. Aangezien echtor dit legaat
vooreerst niet siitbetaald zal worden, maar wel
de rente op de vermaakte som, zoo stolt uwe
Commissie voor, dat zij gomachtigd worde eon
schuldbewijs te teekenen voor bovengenoemde
som, wordende intusschen de rento gevonden uit
do rehte afkomstig van het legaat. Bovenstaand
schema kan alleen worden uitgevoerd indien niot
mindor dan 30 gemeenton daaraan deel nemen,
en do gemiddelde ouderdoin van de leeraren niet
38 jaron to boven gaat.

[I. Wat betreft onzo ]3uitenlandscho zende
lingen, stelt uwe Commissio voor dat aan alle
arbeideis (geordende zoowel als andere) onder
45 jaren, aandeel nan het Prodikanton Pensioexi
F nds gegeven worde op de volgende voorwaar
den : —(1) Do Algerneeno Zending Commissie treedt
in do plaats van de deelnemende gemeenten, en
botaalt beide de inlegpenningen en do additioneelo
goidsommen uit bet legaat van den hoer Hofmeyr,
hot geld hiertoe op dezelfde wijze to worden
gevonden als hierboven aangeduid. Do BB. zonde
lingen zelvon zullen do jaa7lijkscho contributio
van £4 betalon. (2) Buitenlandsehe zendelingon,
die den graad van Predikant, of van Dokter in do
medicijnen, hehaaid hebben, kunnen desvorkie
zondo in do vierde kias opgeiiomen wordon, mitt
zij gewillig zijn do heift van do inleg-penningon
on jaarlijksche eontributio van £7 lOs. to botalon,

terwijl do Algemeone Zending Commissio do addi
tioneele geidsom bijclraagt, en do andere holft van
do inlegpenningon.

III. Aangozien ten behoove van do tegonwoor
dig diononde BB. zendelingon, die boven do 45
jaron zijn, in bovenstaando goon voorzioning go
maakt is(anders dan wat in Art. 227. d. bopaald
wordt), zoo boveelt uwe Commissie aan dat alt
eon overgangsmaatregel aan hen do gelogonhoid
gegevon wordo, ten eindo aanspraak to inogon
maken op oon Pensioon van £84 per jaar, uit hot
legaat eon jaarlijksche contributie van £4 in de
Zendingkas to botalon, zonder eenigo inleg
ponningon.

5. Zenclieij Lectuur.—TJwe Commissie voolt
sterkor dan ooit tevoron do dringonde behoefto
aan moor geschikt zending lectuur, en zij zou
ook in dezo behoefte kunnen voorzien, doch zij
hoeft zich niet gerochtvaardigd gevoeld zending
fondson to gebruikon voor hot uitgoven van boo
ken. Pamfietton door haar uitgegoven, zooals

Do Reddonde I-land,” “Do Zaak dos Konings,”
waarvan tozamen 10,000 verspreid werden, hebben
moostal zichzelf betaald. Veol moor ochter diont
or in dit opzicht godaan to wordon, en aangozion
do Zuid Afrikaanscho Bijbel Voreeniging bostaat
met het dod om bet Koninkrijk Gods onder out
door gezondo loctuur to dionon, zoo wil uwe
Commissio beschoidenlijk aan do H.Eerw. Synodo
do wonschohijkheid voorleggon, om to bosluiton
dat deze Verecniging eon som, zog £1000, toe
boschikking zal stellon van do Algemeono Zonding
Commissie voor bet uitgeven van zonding loctuur,
doze som to worden gegevon zonder rente, en do
winston na aftrek van drukkorskosten, to gaan
tor verstorking der zending fondson. two Corn
missie hooft to meer vrijmoedigheid dit verzook
to doen. daar genoemde voreeniging geduronde
den nfgeloopon terrnijn eon som van over do £100
nan do Zonding gegevon heeft, en eon verdore som
van £187 lOs. gesehonken heeft, voor oono uitgavo
van 10,000 ox mplaren van oen 0. T. goschiodenis
in do Nyasa tnal, waarvoor do Commissio haax
dank on ~vaardeoring wenscht uit to sprekon.

two Commissie wonscht ook hare waardooring
nit to sprekon van wat door “Do Koningsbodo”
is godaan voor do bovordoring van de zending
bolangstelling in onze Kerk. Zij verneemt met
blijdschap dat bijna 14,000 exemplaron maande
hijks door ons land vorspreicl worden.

6. Zenclinq Lectern at .—TJwo Commissio k-an
niot nalaten hare teleurstelling nit to sprekon
over hot klein getal van onze Theologische Stu
denton die naar hot zendingveld zijn gegaan.
Terwiji or sedort do laatste Synodale vergadoring
107 studonton gelegitimeerd worden, hobben
slochts 9 danrvan zich voor hot zonding-werk aan
gobodon, torwijl 98 zich bier in hot zuiden go
vestigd hebben. I-Two Commissie heeft met bolang
stohling vornomen, dat or in verscheideue TJniver

Reinet
A. H. tys, Durbanville
Mev. Vorsfeld, Darling

200 0 0
609 16 0
100 0 0
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siteiten en Theologiseho seholen in Europa en
Amerika, oeii Hoogleeraar is aangesteld voox
cnderricht~ in do Zending-wetensehap. In andere
gevallen is er een Zending Leetoraat gesticht, en
vakrnannen worcien benoenid om jaar na jaar eon
reeks van voorlezingen to houden, over een of
ander onclerwerp in verband met de zending.
Wij gevoelen dat dc tijd gokomen is dat ook onze
Kerk iets dergelijks doen moet. TJwe Commissie
heef~ zich derhalve hieromtrent naar de Curatoren
van ons Theologiscli Seminarium gewend, en wij
vernemen dat zij in hun versiag met een voorstel
desbetreffende voor doze H.Eerw. Vergadering
sullen komen. Wij vertrouwen dat de Synode be
sluiten zal do best mogelijke voorziening to maken
in doze dringende behoefte.

7. Tehuis veer Kinderea onzer Zendelin gee.—
Met bet oog op het toenemend getal van kinderen
onzer zendelingen die uit het Zendingveld go
zonden nioeten worden voor hunne opvoeding,
heeft uwo Commissie zich verplicht gevonden een
[‘ehuis voor zoodanigo kinderen te stichten. Met
lit dod heeft zij een eigendom te Wellington aan

‘~ekoehb, met eon ruiin woonhuis ~rop, voor het
l’ehuis zeif, en eon kleiner huis, dat beschikbaai
:esteld lean word~n voor eon of ander onzer zende

‘ingen, die op rnsttijd nit is, en die daarvan
gebruik wil maken tegen eon ~zeer billijke huur.
Wij vertrouwen dat de koopprijs van dit Tehuis,
al. do som van £1650, gevonden zal worden uit
vrijwillige bijdragen, vooral van de Zondagsschool
kinderen onzer Kork, die reeds do corn van £547
daarvoor bijgedragen hebben. Ret verheugt uwe
Commissie to mogen mededeelen dat do eerste
bijdrage van £100 voor dit Tehuis gekomen is van
onzen hooggeaehten afgetreden Moderator, Ds.
A. I. Steytler, die zulks gegeveu heeft ter aan
denking aan zijne zending-lieveride echtgenoote,
die hem vooruitgegaan is.

Aan hot hoofd van dit Tehuis heeft uwo Coin.
missie geplaatst den hoer en mev. Iz. do Waal,
die naar wij meenen, do roehte personen ervoox
zijn. Er zijn thans zevon zendelings kinderen,
en a.s. mar verwacliton wij nog oenige. Doze
Inrichting draagt den naam van Ewatu, eon in
boorling woord beteekenende, Ons Tehuis.”

Op dringend verzoek van onze zendelingen in
Nyasaland, heeft uwe Commissie ook vorlof ge
geven tot bet daarsteilen van eon Kostschool vooi
hunno kinderon aldaar, terwiji zij nog jong zijn,
wear do ouders ze nog niet willen uitzenden.
Do loopende kosten van doze kostschool zullen
door do zendelingen gedragen worden, doch voor
bet daarstellen van hot noodige gobouw, heeft
uwo Commissio do som van £163 ontvangen nit
een legaar van een jonge zuster van Stellenbosch,
Sarah Loubser, waarbij do gemeente Napier de
som van £100 gevoegd heeft, deze Inrichting to
w rden genoemd, “Ret Sarah Loubser Tehuis.”

8. Wereld Zending Con/c ren tie.—Krachten~
bet besluit van do laatstgehoudene Synodale Ver
gadering, om twee deputaten onzer Kerk naai
doze Conferentie in Edinburgh in 1910 to zendon,
zijn do voorzitter dezer commissie Prof. Marais en
Ds. D. Bosman van Durbanville, daar tegen
woordig geweest. Ret is gebieken dat do Confo
rontie eon van do belangrijksto ~s geweest die ooit
gehouden word in vorband met do uitbroiding van
Gods Koninkrijk. Ter voortzetting van hot work
van do Conferentie word eono Voortcettings Corn
missie aangesteld, bestaande uit een veertigtal
vertegenwoordigers uit verschillendo iandon en
kerken, en tot lid van doze Commissie word Prof.
Marais benoernd. Toen hij zici~ later verplicht
gevoelde daarvoor to bedanken, word onze vorige
Zending Secretaris, Ds. J. du Plessis, lid der
Commissie, en toon hij, bij dc onderneming van
zijne lange rois in Midden Afrika, zich van do
Conirnissie inoest onttrekken, heeft dat lichaam den
tegenwoordigen Zending Secretaris in zijn plaats
aangesteld. Er schijnt do mogelijkheid to bestaan
dat de Voorzitter van do Edinburgsche Confe
u~j~ Dr. J. R. Mott, die men in waarheid eon

zending staatsrnan noemen ken, Zuid Afrikn na
den oorlog in Europa eon bezoek zal brengen.
Wij vertrouwen dat hij ook do gelegenhoid za]
hebben do ieidslieden onzer Kerk to ontmooten,
orn met hen de uitbreiding van Christus Rijk to
bespreken.

9. Fersoneel dee Algerneene Zendinq Commis
sie.—Het doet awe Commissie innig iced to mooten
inelden, dat sedert do lnatste Synodale vergade
ring, twee van dc loden deser Commissie ons
ontnornen zijn, eén waarvan op tragisehe wijzo.
Dc voorzitter van de Binnenlandsche Sub-Commis
sic, Ds. W. A. Albeit, is in do voile krncht van
zijn vruchtbaar leven, onverwachts, uit ens mid-
den a1s door eon hoogor hand weggerukt, toen hij
aan strand door eon golf weggevoerd, en zelfi
zijn lichaam niot weder gevonden word.

Eon tweede lid dozer Commissie, Ds. G. F.
Marais, hoofd-docent aan ons Zending Instituut
to Wellington, die lang secretaris was van do
Prodikanten Zonding Voreeniging on do Nyasa
Zending, is ens ook ontvailen, terwijl liij in den
vroomde was voor geneeskundige behandoling.

Terwiji eon vorig lid der Commissie, Ds. P. H.
Roux, die op eon bezoek naar ons Nyasa zending
void, door do gevroesde slaapziekte neergeveld
word, nog mocht terugkeeren orn in den boezem
van zijne gemeente en van sun geliefdo kerk,
zijno oouwigo rust in te gaan.

[Jwe Commissie heeft eon gevoelig verlies geleden
door de bedanking van Ds. S. P. Helm, die
door zijne ondervinding in hot zondingveld ens
bijzonder tot hulp w’as als lid dozer Cornmissie,
maar die vorplicht word, wegons zwakko gozond
heid, zich to onttrokken. Do Heero herstoile hem
spoedig en gove hem terug can onze Kerk, oole
voor do belangon van do uitbreiding van Zijn Rijk!
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En eindelijk, heeft onze vorige Zending Seere
tans, Ds. J. du Plessis, door de laatste Synode
nangesteld, en die cloarna met groote bekwaan
heid ons korkblad geredigeerd heeft, als lid van
deze Commissie moeten bedanken, toen hij uit ons
midden gegaan is om eon groote zendingreis in
Midden Afrika to ondernemen. Wij volgen hem
met onze gebeden, en vertrouwon dat do 1{eor
hem veilig zal terug brengen om onze Kerk to
bezielen tot grootere ondernemirigen in belang
van de uitbreiding van Christus Koninknijk. Ook
kunnen wij niet nalaten melding to maken van us
bekwame geschiedenis van hot zendingwerk in
Zuid Afrika door Ds. du Plessis uitgogeven. In
plaats van bovengenoemde broeders zijn gekozen
tot loden den Algemeene Zonding Coinmissie:
Di. D. Bosman, D. lo R. Marchand, P. G. J
Moiring en A. F. Louw.

Met hot oog op bet verzuim slat er telhon~
plants vjndt wanneer eon vacature in deze Corn
inissie door do Synodale Commissie moot worden
aangevulcl, ivil siwo Commissie bescheidenlijk ~li
I-I.Eerw. Synode venzoeken in geval van vacaturen
èf secundi leden ann to stellen of haan hot recht
to geven, tusselien do Synodale vergaderingen in
zelf vacaturen ann to vullen.

Uwe Commissie gevoelt oak sic wonschelijkheid
dat twee leeken aangesteld worden isis additio
node loden dezer Commissie.

10. Meei’ Voorbidclin p .——Eindelijk han uwe
Commissie niet nalaten hare groote dankbaanheid
jegens den Reore to betuigen, voor do gave diE
Hij nan onze Kerk gegeven heeft, in het nog
steeds gespaard leven van den hooggeachten en
geliefden vader, Dr. Andrew Murray van Welling.
ton. Wij wensehen ook onze erkentelijkheid nit
to spreken voor do bezielende boodschappen dii
de Heere nan onze Kerk gegeven heeft door Zijrs
ouden dienstkneeht, waardoor hij ons steeds mees
en moor geleid heeft tot eene besef van do onmis
haarhe-d van het gebod, ais bet O~ne middel waar
door wij den zegen des [leeren kunnen verzekeren
op onze zending werkzaamheden. Do [[core ge
bruike Zijn ouclen dienstkneeht flog tot nijken
zegen voor Zijne Kerk!

E.—A ANBEVELINGEN.

Uwe Cornrnissie neeint do vrijheid bescheidenlijk
do volgende aanbevelingen voor doze HE. Syno
dale Vergadering to leggen : —

1. Met hot oog op den zegen die op do viering
van dcii Zendingdag, gedurende do laatstgehoudeno
vergadering der H. Eerw. Synodo gerust heeft,
beveelt uwe Commissie met vrijrnoedigheid aan,
dat zulk een Zendingdag anderrnaal worde ge
houden op eon door uwe H.Eerw, Vergadering
vast to stellen datum,

2. Do Synode make voorziening your geregeld
ondernicht in hot Theol. Seminarium in do under
werpen die betrekking hebben op do uitbreidihg
van het Koninknijk Gods onder do heidenen.
(Zie D. 6, bladz. 70).

3. Aan bet Bestuur van het Z. A. Bijbol
Vereeniging worde opgedragen eon som gelds ter
beschikking van doze Commissie te stellen, vool
hot uitgeven van Zending Lectuur. ( Zie D. 5
bladz. 70).

4. Do Synode make voorziening voon de noolige
kerkelijke organisatie in ons Nyasa zending~’sl 1
opdat or zoo mogelijk cen Ring voor de Zen~b ig
Kerk aldaar gestielit worcie. (Zie (1. 4, biadz. 66).

5. Do Synode doe de noodige stappefl ten cinde
al onze zondelingen, Buitenlandsch zoowel als
Binnenlandsch, beneden con to bepalan ouder
dom, en onder zekere voorwaarden, deelhebbens
mogon worden aan bet Pi’edd. Pensioen Fonds.
Ann uwe Coinmissie worde ook hot recht gogeven
em, onder to bepalen voorwaarden, aan do oudero
zendelingen, die door bet bovenstaande niet go
baat worden, ecu gi’ooter som als pensiocn toe te
kennen dan does’ de wet in Art. 227 (d) is vast.
geste]cl. (Zie 1). 1, bladz. 70).

6. Eon Grondwet worde ann de Binnenlandsche
Zending Kerk gegeven. (Zie A. 6, biadz. 47).

7. Met hot oog op do behoefte van onze Binnen
landsebe Zendingkerk, drage do Synode hot nan
de Algerneene Zending Commissie op om onze
kerkelijke formulieren en bet Kort Begrip uit
to gev’en in eenvoudiger bewoording.

8. Do Synode verzoeke bet Unie Gouvernement
om door wetgeving do toenemencle dronkensehap
onder do kleurlingen to bestnijden. I-let Panlement
bopale: (1) Do onw’ettigbeid van drankverkoop,
(a) ann vrouwen en kinderen, (b) ann den klenr
ling bij do fieseb, (c) nan do kiennling under do
Cleete-wet.

(2) Eon permit steisel regelend den verkoop
van drank aan kleunlingen.

(3) Meer directe Stants-controle van drank’
verkoop.

(4) Eon stronger toezicbt over kantienen.

(5) Do regeling van het geven van drank als
rantsoen nan kiourling arbeiders.

(6) Hot verkiezen van leden van bet Licentie
Hof does’ bet publiek met gesloten stembniefjes.
(Zie A. S. bladz. 55).

9. Do Synode drage bet nan deze Comnussie
up, urn onderzoek to doen naar de uitvoerbnar
heid van do opleiding van kiounling evnngeiiston
your do Binnenlandscho Zendingkerk, en nan haai
wordo bet recht gegoven urn, bij gunstig resultant,
tot zoodanige opleiding over te gaan. (Zie A. 5,
bladz. 57).
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10. Eono inrichting wordo gesticht voor de
doofstommen en blinden onder do kleurlingen.

11. Do Synodo bepale, dat zoolang de Alge
meene Zending Commissie zuiks noodig inag
achton, do collocten die gehouden worden tijdene
do bezooken van loden der Rings Zending Corn
missiën, gestort worden in de Kas van do Binnon
landsche Zonding. (Zie A. 7, bladz. 58).

12. Er zij slechts één kas voor dc Buitenland
sche Zending, bezuiden en bonoorden do Zanibesi.
(Zie 1). 1, bladz. 69 en Art. 225).

13. Ter aandenking aan hot SO-jarig bestaan
van onzo Buitenlandsehe Zending, besluite do
Synode, dat do N. G. Kerken van Zuid Afrika
gevrnagd worden, om do sorn van £2,000 bijeen
te brengon, voor eon doeltreffond~ gebouw ten
gebruike van do Stofberg Gedenkseliool.

14. Do Synode keure good do voorgestelde
constitutie van do Stoiberg Godenkschool. (Zie
B. 3, bladz. 59).

15. Aandool aan hot Predd. Ponsioon Fonds
wordo den Organiseoronden Zonding Secrotaris
toegekend, onder dozelfde voorwaarden ale in hot
geval van don Algerneenen Zending Socretaris
(Art. 226).

16. Do Synodo keure good hot besluit van do
Algemeene Zending Cornrnissio n zako do Soedan
Zoncling. (Zio C. 9, blaclz. 59).

17. Do Synodo besluite oin, èf aan do Aig.
Zending Commissio hot recht to goven vacaturen
die in haar ledental in hot reces mogon ontstaan,
zelvo aan to vullen, of bij do benoeming van do
Commissie ook secundi loden to bonoemen. (Zie
D. 9, bla3z. 73.).

18. Hot ledental dor Aig. Zending Commissie
wordo met twoo vermeorderd, en er wordo be
paald, dat van hare loden ton minsto twee leeken
zullen zijn. (Zie D. 9, bladz. 71).

19. Op verzoek van do Synode der Zending
Kork worden twee afgevaardigden van dat
lichaarn ale deputatio ontvangon door doze HE.
~Torgadoi.ing, wannoor do Binnonlandsehe Zond~ng
besproken wordt.

20. Ret verzoek van do Synode dcv Zending
Icerk, om nan haro loden oxemplaren van hot
Wotboek onzor Kerk ~egon halfprijs to verkoopen,
w ,rde toegostaan.

21. Do Synode gevo aan den Voorzitter van
hot Bestuur van de Stofberg Gedenkschool vol
maclit de noodige documenten to teekenen, opdat
do eigendoinrnen van die Tnrichting getranspor—
trord mogon worden 01) de namen van den Voor—
zitter en den Seriba van hot Bestuur. (Zie Con
stitutie ‘-an do Stofberg Gedenkscliool, pag. 7.)

Met verschulcligcle hoogachting, hebben wij do
oor ons to noernon,

Uw H.Eeriv. Dw. Dienaren en Brooclers,

J. I. MARAIS.
P. J. G. DE ~TOS
J. R. ALBERTIJN.
D. S. BOTHA.
1). BOSMAN.
D. LE R. MARCHAND.
C. S. MALAN.
P. C. J. METRING.
H. P. VAN DER MERWE.
A. F. LOUW.
A. C. MURRAY.

Loden der Aig. Zend. Comm.

AANHANGSELi.

BIJLAGE
tot het Versiag van de Algemeene Zending Commissie.

GRONDWET DER N. G. ZENDTNG KERK.

Aanhef.

Aangozien hot raadznarn gencht wordt dat nan
do Zending Kerk door do Nederduitscho Gerefor
moerde Kork in Zuid Afrika in verband met
hare Binnenlandsehe zending-werkzaamheid go
sticht, meer vrijhoid verleend zal worden om over
hare eigono inwendige zaken to beschikken en om
hi~re eigene wotten en bepalingen to maken;

En nangezion hot noodzakehijk is om te ver
zokoren dat gozegde Kerk in hare belijdenis,
rogoering on tuclit nltijd gotrouw znl zijn en
blijven nan den Gereforineerden grondslag wanrop
zij gesticlit is;

En voider nangezien gezogde Zonding Kerk in
haar bestaan, uitbreiding en ontwikkeling nog in
mime mate van do Nederduitsehe Goroformoerde
Kerk van Zuid Afrika (do Mooderkerk) afhan—
kelijk is, on hot derhalve wenschelijk is dat go
zegde Moeder Keric in bet bestuur der Zending
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Kork voor zichzelve zekere machten en rechten
zal voorbehouden;

Zoo worclt mits dezen vastgesteld : —

Vrijheid eigesc wcttcn te makea.

1. Dat het der Algemeene Kerkvergadering of
Synode van do Nederduitsehe Gereformeerde
Zending Kerk, van tijd tot tijd behoorlijk verga
derd zijndo, en to werk gaande overeenkomstig
do Wetten en Bepaliugen in der tijd voor gezegdo
Kerk van kracht, vrijstaan zal om hare eigene
Wetten en Bepalingen to vermeerderen, te ver
nietigen, to veranderen, uit to breiden of te ver
beteren met dien verstande echter dat iedere Wet
en Bopaling van de gezegde Algemeene Kerkver
gadering of Synode strijdig of onbestaanbaar met
eenige van de voorzieningen dezer Grondwet nul
en van geene kracht zal zijn.

2amcnstel1in~ dcv Zending Keek.

2. Dat gezegde Nederduitsehe Gereformeerde
Zending Kerk bestaan zal uit alle gemeenten die
door do Nederduitsche Gereformeerde Kerk van
Zuid Afrika in verband met hare Binnenlandsehe
zending-werkzaamheid gesticht zijn of nog gesticht
zullon worden, of die anders in verband met haai
staan, en die door haar bij do Zonding Kerk
ingelijfd zullen worden, zoowel als uit die go
meenten die door do Zending Kerk zelve over
eenkomstig hare eigeno Wetten en Bepalingen
~esticht zijn of nog gesticht zullen worden, altijd
met dien verstande echtor dat gezegde Zending
Kerk zich mot geen ander Kerkgenootschap of
gezindto zal mogen vereenigen of zich zal mogen
uitbreiden buiten het Kerk-ressort van de Moedes
Kerk anders dan met toestemming van de Synode
doe Nederduitsehe G-ereformeerde Kerk van Zuid
Afrika of hare wettige opvolgers.

Beiijdenis en Kerkreqecrinq.

3. Dat do gezegde Nederduitsche Gereformeerde
Zending Kerk zijn en blijven zal eone Kerk welke
hare tucht en regeoring uitoefent door Kerke
radon, Ringsvergaderingen en een Algemeenc
Korkvergadoring of Synode en erkenñende, aan
nomendo en belijdende ten aanzien van do leei
daarvan die gegrond is op do Heilige Schrift, de
leerstellingen vervat in de Belijdenis-schriften en
Formulieren van Eenigheid, namelijk do Nederl.
Geloofsbolijdenis (Confessio Bolgica), den Heidel
borgschen Catechismus en do Dordtscho Leer
regels, aangonomen door do Synode van Dordrecht
in do jaron 1618 on 1619, en indien eenige ver
schillen of verdeeldheden ten aanzien van Kerk
bestuur, tucht of leer in hot vervoig n?ochten
ontstaan tussehen do loden of voorgowonde leden
van do gezegde Kerk of eenige gemeente, kerke
raad, Ring of Synode van dezelve, dan sullen do
loden houdendo en belijdendo naar hot oordeel
van do Synodo der Moeder Kerk, respectievelijk
do gezegde tncht en regeering en do leerstellingen

van do gezegde Forinulieren van Eenigheid, wor
den geoordeeld en beschouwd als tegen allo per
sonon die eenige versehillendo tucht, regeering of
leerstellingen sullen houclen en belijclen als zijnde
do ware gemeenLe, kerkeraad, Ring of Synode
naar bet geval moge sun ‘-an do gezegde Kerk
en als zoodanig in rechten gerechtigd tot bet
bezit en genot van alle fondsen, preuven of andere
eigendommen of rechten naar recht behoorende
nan do gezegde Kerk of aan do gemeento, kerke
raad, Ring of Synode waar zoodanige versehillen
of verdeeldheden sullen ontstaan.

Sainensteiiinp c/cr Genceen ten.

4. En wordt verder vastgesteld : —Dat tot elk
der bijzondere gemeenten zullon behooren en sullen
blijven behooren, tenzij zij door woord of daad
ton duidelijkste toonen dat zij zich van de Neder
duitsehe Gereformeerde Zending Kerk afscheiden
of van hunne betrekking tot do Kerk vervallen
verklaard sun, alien: (a) die op do belijdenis des
geloofs en na aflegging van do bij do Moeder Kerk
gebruikelijke lidmaatsbeloften tot lidmaton zijn
aangenomen; (b) die door den doop in hare
gemeenschap sun ingelijfd; (c) die door geboorte
tot haar in betrekking staan; (d) die tot andere
Gereformeorde Kerken behoorendo op bewijs van
doop of lidmaatsehap erkend worden.

Sa?flensteiiifly van Kerkeraden.

5. Dat ieder gemeente vertegenwoordigd on
bestuurd sal worden door een kerkeraad samen
gesteld uit minstens één gevestigden leeraar (of
zijn wettigen piaatsvervanger), twee ouderlingen
en vier diakenen die hunne ambtsplichten waar
nomen sullen, zoowel afzonderlijk ais in vereeni
ging met elkander in den kerkeraad, overeenkorn
stig do onderseheidene formulieren tot bevostiging
van do soodanigen bij do Moeder Kerk in gebruik
en overeenkomstig de Kerkc’lijkc Wetten en Be
palingen der Zending Kerk.

SRin pen.

6. Dat iedere Ring bestaan zal nit een groop
van gemeenton, zooals van tijd tot tijd door do
Synode bopaald, en vertegenwoordigd on bestuurd
sal worden door eene Ringsvergadering waarin
recht van zitting en stemming sullen hebben nit
iedere afzonderlijke gemeente tot den Ring be
hoorende do leeraar of leeraars der gemeente ho
nevens één ouderling of sun ~vettigcn plaatsver
vangor.

Do Ringen sullen over do gomeenten binnon
bun ressort toezicht houdon, hare algemeene be
langen behartigen, over do nakoming van de
Kerkelijke Wetten en Bepalingen waken en kerke
lijke tucht uitoefenen over kerkeraden, leeraron
en andero korkeraadsleden. Met dit voorbohoud
echter, dat do leeraron onderworpon sullen sun
nan do tucht dci Moedor Kork alloen, overeoii.
komstig hare eigen Wetton en Bepalingan.
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Syn ode.

7. Dat de algemeene Kerkvergadering of
Synode die do geheele Kerk vertegenwoordigen en
besturen zal, hare algemeene belangen zal bohar
bigen en hare Wetten en Bepalingen maken en
naar goeddunken veranderen zal overeenkomstig
Seetie I van doze Wet, samengesteld zal zijn nit
aile dienstdoende leeraren en een afgevaardigde
oudorling nit elk der ond2rscheideno gemeenten,
of zooals door do Synode alzoo samengesteld,
claarna zelve van tijd tot tijd bepaald mocht
worden, met dien verstande echter dat in al hare
eigene vergadoringen en in do vergaderingen der
Synodale Commissio die haar gedurendo hot reces
vortogenwoordigen zal, do leden van do Biunen
landsehe Sub-Zending Commissie van do Moedei
Kerk te alien tijdo recht van zitting en stemming
zullen hebben.

Recht om klachten in te dienen en van app~l.

8. Dat met inachtneming van hetgeen bepaald
is in Sectie 6 van doze Grondwet omtrent do tucht
over leeraars, alle nieb ondor censuur staando loden
der gemeente, alsmede aim mindere Korkbesturen
of Collegien, hot recht zullen hebben om bezwaren
of klachten tegen eenig lid of ambtenaar der
Zending Kerk of tegen eenig besluit van eenig
minder Kerkbestuur bij do bevoegdo Kerkbesturen
der Zending Kerk in to dienea, en in geval of
do kiager Of do beklaagde zich in do uitspraak
bozwaard mocht gevoelen, om zich op hot in op
klimmenden rang volgend Kerkbestuur to beroe
pen, zullende do uitspraken dor Synodo ten alle
tijde finaal zijn.

Allo niet ondor censuur staande loden dei
Zendingkerk hebben het recht tot het indienen
van bezwaren of klachten tegen eenig leeraar van
genoemde Kork bij de bevoegdo Kerkbesturen of
Kerkelijke ambtenaren der Meodor Kerk.

Opleiding en Leqitimatie van Leeraars.

9. Dat do opleiding van Leeraars voor do
gomeenten en don dienst der Zending Kerk( als
mede hunne legitimatie tot de evangelie-bediening,
aangezien zal worden als to zijn hot uitsluitend
rechb der Moeder Kerk, tenzij deze door hare
eigene Synode anders bepalen mocht.

Aansi elfin p van teeraais.

10. Dat in aPe gevallen waarin minstens de
helft van het salaris van oenig leeraar eener go
meonte bijgedragen wordt door de Binnenlandecho
Sub-Zending Commissie der Moeder Kerk nit
fondsen voor dat dod door do Moeder Kerk ver
schaft of door den kerkeraad van do gemeeate
der Moeder Kerk terzelfder plaatso of door beide
doze genoemdo lichamen gezamonlijk, zal eeno
Jommissie bestaando uit do Binnenlandsche Sub
Zonding Commissie voornoemd en de Moderatuur

der Zoncling Kerk, hot recht hebben oni in zoo
danige gemeente bij do vervulling eener vacature
den Leernar aan to stellen en naar eigen discretie
weer naar een anderen werkkring in verband met
do Zending Kerk to verplaatsen. In nile gevallen
waarin minstens een-derde van hot salaris van den
leeraar op dezelfde wijze bijgedrngen wordt zal
ditzelfdo lichaam alzoo samengesteld het recht
hebben om aan hot Kies-Coliegie van zoodanige
gemeente, samengestold volgens do Wetten en
Bepaiingen der Zending Kerk, bij do keuze van
eon leeraar voor to dragon eene lijst van namen
van boroopbare leeraren of candidaten door haar
opgesteld, en zoodanige kies-collegie zal zich bij
hare kouze nan doze lust moeten houden, met diem
verstande echter dat zoodanige lijst niet minder
namen bevatten zal dan drie. Beide in ‘t geval
van eene directo aanstelling en verplaatsing zooals
bovengemeld en in geval van een voordracht van
oamen zal zij ook bohoorlijk raadplegen den kerke
rand van do plaatselijke gemeente der Moeder
Kork waar deze jaarlijks minstens een-vierde tot
zoodanig salaris bijdraagt. Alie leeraars en ge
meenten die niet onder het verplaatsing-sysbeem
komen, kunnen zich desverkiezende daaronder
stellen.

Voorts dat in gevallen waar eon gemeent,e af
hankelijk is van geldolijken steun door do Binnon
landsehe Sub-Zending Commissie, zal do kerke
raad net tot het boroepen van eon ieeraar mogen
overgaan, ten ij daartoo eerst verkregen is do
toestemming van do Binnenlandscho Sub-Zending
Commissie, en doze Commissie zal hare toestem
fling niet kunnen geven tenzij zij genoegzame
waarborg heefb dat een minimum salaris van
~15O door den kerkeraad betaald ham worden.

‘Iran sport van Vaste Eigendornmen.

11. Dat nile onroerende eigendommen die ten
behoove van eenig afzonderlijke gemeente, Ring
of Synode der Zending Kerk, verkegen zijn of nog
verkregea zuilen worden, getransporteerd zullen
zijn op en in rechten gevestigd zullen zijn ten
behoove van zoodanige gemeento, R.ing of Synode
naar hot geval moge zijn, in do leden in der tijd
van do Binnonlandsche Sub-Zonding Commissie
der Moeder Kork of hare wettige opvolgers, of op
andoro personen door haar goedgekeurd:

Rechi om Grondwej te veranderen.

12. En wordt verder vastgesteld : —Dat doze
Grondwet veranderd, verbeterd, uitgebreid ot
vernietigd inag worden alleen door do Algemeene
Vergadering of Synode van do Nederduitsche
Gereforineerdo Kork in Zuid Afrika of hare wet
tige opvolgers.
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tot het Versiag van de Algemeene Zending Commissie.

CONSTITUTIE VAN DE STOFBERG

GEDENKSCHOOL.

1. Do Stofberg Gedenkschool is eene Inrichting
ten dod liebbende do opleiding van Naturellen
Onderwijzers, Evangelisten en Leeraars

2. Doze Inrichting is het gemeenschappelijk
eigendom van do Nederduitscho Goreformeerde
Kerk in Zuid Afrika, do Nedcrduitsche Gerefor
meerdo Kork van Natal, on do Nederduitsehe
Gereformeordo Kerk in den Oranje Vrij Staat on
cle Noderduitsch Rervormdo of Geroforineerde
Kerk van Zuid Afrika.

3. Zij wordt beheord door eon lichaam genoemd
het Stofberg Gedenkschool Bestuur, bestaando uit
vertegenwoordigers van do vior Kerkon voor
noomd, namelijk drie uit do eerstgenoemde en twee
uit elk der andero drie, makende tozamen negen
ledon. Vijf loden van dit Bestuur vormen eon
quorum. Do leden van dit Bostuur, en hunne
secundi, worden van tijd tot tijd aangosteld door
do Synoden der rospectiove Kerken op do volgendo
wijzo —In do Noderduitsch Gereformeorde Kerk
van Natal door do Synodo zeif, on in dc andere
Korkon voornoomd door do respectievo Synodalo
Zonding Commissies.

4. Hot Bestuur voornoemd regelt en bestuurt
alle werkzaamheden in botrekking tot do Inrich
ting on is gehouden minstens eonmaal ‘s jaars to
vergadoren. Ret mag echter zekero werkzaamheden
opdragon aan eon of moor Sub-Commissies, die aan
hot Bestuur verantwoordelijk zullen zijn.

5. Do ambtenaren van hot Bestuur zullen zijn,
eon Voorzitter, eon Scriba en eon Thesaurier, door
hot Bestuur zelf van tijd tot tijd to wordon aan
gosteld, in een wettig geconstituëerde vergadering.
Bij hot ontstaan eener vacature, door afstorven
of anderszins, kan die voorloopig worden aango

vulci door do leden van hot ]3estuur bij wijze van
rondschrijven.

Do Scriba en do Thesaurier behooven niet nood
zakelijk loden van het Bestuur te zijn.

6. In rechten zal hot Bostuur voornoemd wottig
vortegenwoordigd worden door zijn Voorzitter en

zijn Scriba, die alle acton (of documenten) namens
hot Bestuur zullen onderteekenen, en namens hot

Bestunr zullen optreden in eon gerechtshof, waar

zulks vereischt wordt. Do Voorzi~ter en do Scriba
voornoemd zullen echter geen schuldbewijs mogen

geven en de vaste eigenclommen der Inrichting
niet met hypotheek mogon belasten, zonder spe
ciale opdracht daartoe van het Bestuur in eon

zij nor wettig geconstitueerde vergaderingen.

7. Dc tegenwoordigo vasto eigendommon der
Inrichting (n.l. do plaatsen Klipfontein en Groen

punt, gelegen in hot district Reilbron, 0. V. S.),

die nu getransporteerd zijn op do namen van do
Voorzitters van do Zending Commissiën der vior

Kerken voornoemd en hunno ambtsopvolgers,

zullen ten spoedigste na hot bekrachtigen van

doze Constitutio getrausporteerd wordon op do
namen van den Voorzitter en den Scriba van hot

Stofberg Gedenkschool Bestuur, op wier namon in
bet vervoig allo transport-acten van eigendommen

ten behoevo of vanwege den Inrichting getrans
porteord zullen worden.

8. Ret Stofborg Gedonkschool Bestuur zal des
vereischt do vasto eigendommen der Inrichting, of

eon gecleelte or van met hypotheok mogen belaston,

maar goeno schulden mogon aangaan boven hot

bedrag van do waarde der vaste eigendommen der

Inrichting.

9. Voor allo practische doeleinden zal do naam
van do plaats, waarop do Inrichting gevostigd is,

in hot vorvoig genoomd wordon Stojberg.
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Versiag van den M.Z. Bond, te worden voorgelegd aan de

Algemeene Synodale Zending Commissie.

Den H.Eerw. Voorzitter en Weleerw. Leden der
Mg. Synodale Zending Commissie, Stelienbosch.

H.Eerw. Heer, en Weieorw. Heeren,

Mits dezen hebben wij, ondergeteekenden, loden
van het Hoofdbestuur, do ocr U, met hat oog op
de aanstaande vergadering van do H.Eerw. Synode
eon Versing voor to leggen van de oprichting, de
strekking, den groei, en de werkzaamheden van den
Mannen Zending Bond in do Kaap Provincie.

1. Dc Stichting.—Naar aanleiding van het
geen op bet Zending Congres, to Wellington ge
houden op 5 en 6 Augustus 1908, gezegd werd over
do weuschelijkheid van de oprichting van ecu
Mannen Zending Bond, werd er eene Vergadoring
van 150 a 200 manslithnaten, Predikanten, en
Zendelingen gehouden in hat Marthas Gebouw te
Wellington, op Donderdag 6 Augustus 1908, onder
voorzittersDhap van nu wijien Ds. G. F. Marais,
B.A.; en bij die gelegenheid werd onder veol geest
drift do “Mnnnen Zonding Bond der N. G. Kerk
in Zuid Afrika” gesticht.

2. Het Doel.—Het dccl van do stichtors van
den Mannen Zending Bond was niet om bestaande
zonding organisaties in do gemeonto to verdrin
gen, doch of, mot het oog op do vole geopend€
douren in de heiden-wereld, en do groote bohoefte
aan moor arbeiders on meer middelon, do meerdere
bolangstelling, bijdragen, en voorbidding van de
manslidmaten onzer Kerk to verzekeren.

De Bond stelt zich als organisatie ten dod, do
opwekking tot meerder, ornstiger, on moor be
paaido voorbidding voor do Zending; do beiang
steiling in do Zonding bij anderen op to wekken
door gesprekken, en door do verspreiding van
Zonding lectuur; do fondsen onzor Zending zoo
to holpen stijvon dat do Algemeene Zending Corn
missie het work naar veroischto kan voortzet.ten
en uitbreiden; en ook behoeftige jongelingen, die
tot zendelingen wonschen opgeleid to worden
goldehjk to onderstounen in verband met bestaande
inrichtingen.

Hot zal do handen van don Bond sterken zoo
hij den belangsteiienden stoun, on do warmo aan
beveling van do H.Eerw. Synode in do Kerk mocht
hebbon.

Wij moenen met dankbaarheid tot den Hoer to
mogen getuigon, dab do Bond, door do behartiging
van bovengenoomdo zaken, en door hat houden
van zijn jaarlijksch congres, eon invloed ten goode
van zich heeft laten uitgaan in onze Kerk ten
behoeve van do zondingzaak.

Ons vortrouwon is dat zijn invlood langzamer
hand als eon zuurdeesem zal doorwerken, vooral
waar do verschiliende takken hunne verantwoor
dolijkhoid on gelegenheid beseffen.

3. Dc Groci.—Op do eerste jaarvergadering,
gohouden to Kaapst.ad in 1909, word gerappor
teerd dat er gedurende hot eerste jaar 26 takken
zich hadden aangesioten bij bet Hoofdbestuur, en
dat do Thesaurier van 19 dozer takken ontvangen
had do som van £520. In 1910 bleek do opbrengst
voor hot jaar geweest to zijn do sorn van £841
13s. 9d.; in 1911, £924 19s. 6d.; in 1912, £1511
17s. lOd.; in 1913, £1793 4s.; in 1914, £1925.

In moor dan 45 geernenten bestaan er takken
van den M.Z. Bond, en do totale opbrengst voor
do 6 jaren, zooals opgezoaden nan den Thesaurier
is de scm van over do £7000 (zeven duizonri
pond).

Daar ens financieel mar eerst op 30 Septe.ubei
eindigt zoo maken wij goono molding van do
opbrengsten van dit jaar.

4. Wcrkzaaraheden.—Onder dit hoofd mogen
wij o.m. op do volgende zaken wijzen : —Door
afzonderlijke takken worden zendelingen in hot
Buiteniand gesalarieerd, en Buitenposten bekos
tigd. In etteiijke gerneenten worden do handen
van Binuenlandscho zendelingen door bijdragen,
belangoteHing, en voorbidding gesteund.

Do M. Z. Bond heeft zieh verantwoordelijk
gesteld voor cone jaariijksche bijdrage aan hot
Zending Instituut te Wellington van £300, en
hij heeft die Inrichting met hot oog op hare schuld
ook geholpen. Tot hat salaris van den Organi
seerenden Zending Secretaris heeft men besloton
tot cone jaarlijksche bijdrage van £200. Op hot
Congre.s to Oudtshoorn in 1913 hebben do afge
vaardigden van 23 takken zich verantwoordelijk
gesteld voor eon jaarli.jksch bodrag van £5 voor
vijf jaren nan do Stofberg Gedenkschooi. Door
enkele takken worden sommen opgezondon tot
huip van min-vermogendo studenten aan do
Opleidingschooi.

Met dankbaarheid tot den Hoer, dat ook langs
dozen weg ken goworkt worden in belang van Zijne
zaak, hobben ~vij do eer ens to noomen,

Paarl.

Uw Dw. Dnrs. en Broeders,

P. 0. J. MEIRING.
A. C. MURRAY.
J. C. DREYER.
0. J. EUVRARD.
P. J. CILLIE.
F. S. MALAN.
A. J. VAN WIJK.

4 Augustus, 1915.
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H. Eerw. Heeren,
Ret Bestuur van de Vrouwen Zending Bond

heeft het genoegen het volgend versiag van zijne
werkzaamheden gedurende den termijn van Juli
1909 tot Juni 1915 voor uwe R.Eerw. Vergade
ring te leggen.

Wij kunnen met dankbaarheid tot den Heere
meldea dat de werkzaamheden van dezen Bond
niet alleen onfagebroken zijn voortgozet maar zich
gestadig hebben uitgebreid.

Gedurig worden nieuwe takken van de V. Z.
Bond gesticht alsook van onze mede-arbeidsters,
bestaande nit jonge dochters en Kinder Kransen.
Do Kinder Kransen sun nu vereenigd met de
Junior Strevers, tellende meer dan 5000 leden
en hebbende £1200 opgebracht voor het werk des
Heeren. Hiorvan is Ds. L. van Heerde van Clan-
william, president. Ret getal takken van den
V. Z. Bond in de Kaap Provincie is thans 110.

De tegenwoordige Bestuursieden zijn —Mev.
J. H. Albertijn Sr., Presidente, Mev. Prof. Muller,
\Tjcopresidente, Mev. Low, Thesaurier, Mev.
Prof. Marais, Mev. D. Bosman, Mev. J. Rabie.
en do ondergeteekende, Socretarisse. Alsmede Ps.
P. S. Botha en Ps. A. C. Murray, leden des
Algemeene Zending Commissie, door do Synode
benoemd.

Tot ons leedwezen gevoeldo Mej. Ferguson van
Wellington, die zooveel in hot voorleden met hef
ontwikkelen van den Bond to doen gehad heeft.
zich genoodzaakt als Bestuurslid to bedanken.
Noehtans is zij ons tot groote hulp, voor zoover
hare krachten dit haar toelaton, en heeft zij nog
onlangs velen van onze Binnenlandsche werksters
bezocht.

Wij hebbon eon gevoeligen slag goleden door den
dood van Mej. Steytler die jaren lang Thesaurier
was van het Hoofdbestuur, en later hot blaadje
“Lichtstralen “ uitgogeven heeft. Genoemd
zondingblad staat nu onder redactie van Mev.
Prof. Muller, geholpen door haar zoon Pr. T.
Muller. Hot Bestuur verlangt dat dit bind zal
voreenig~1 worden met hot te worden gestichte
Kinderbiad van do Zondagssehool Commissie. Ei
zijn thans ongevoer 4000 inteekenaren.

Hot werk van do opleiding van arbeidsters van
onze Kerk in onze Inrichting Friedenheim is
voorspoedig voortgegaan in hot voorleden. Wij
betreuren hot olsen dat er niet moor loerlingen
zijn aangozien do bohoofte zoo groot is.

Ooze twee toegewijde on ijvorigo onderwijze
rossen, Mejj. van Deemtor on Waite, zagen zich
genoodzaakt om twoe jaren geleden af to treden
doch do Heero hooft weor uitkomst gegevon door
dat Mev. Ps. Moiring gowillig was hot work voor
eon jaar to ondernernon. Doarna is Moj. van

Deemtor wear teruggekornen als Principale, ter
ivijl Mej. Smuts, eon oud-loorlinge van do lunch
ting, haar ter zijdo staat.

Ret getal worksters van don V. Z. Bond is niot
grootelijks venineerdord, omdat zoovelen van hon
in hot huwolijk zijn getreden moestal met arbeiders
in den wijngaard dos Heeren. Wij hebben thans
18 werkstors in hot Bianenland, 17 in Nyasaland
on 8 in Mashonaland. Ook konden wij eenige
jonge zustors als verploegsters laten oploiden.

Met dankbaarheid kunnen wij melden dat de
schuld van £900 op Fi-iodenheim nu is afbetaald.

Om versehillende redenon en vooral om de
groote onkoston daaraan vorbonden, vond hot Be
stuur zich genoodzaakt do Kinderhaven to Fords
bui-g nan den Ring van Potchefstroom to over
handigen. Wij ondersteunen hot work echter nog
met oene gonegolde bijdrage, torwiji sommige van
onzo takken ook nan dat work govon.

Gevoelendo do bohoefto oan eon Pensioon Fonds
voor onze workstens wanneor zij door ouderdom
of krankhoid niot longer kunuen arbeidon, heeft
hot Bestuur eon Ponsioen Fonds gesticht. Paartoe
draagt iedoro werkster nan inlog-penningen £1
bij, en van ioderen tak woi-dt jaarlijks £1, of van
do kloinore takken lOs. verwacht. Pit Pensioen
Fonds staat nu op £340.

Ton einde betore sarnenworking to bovorderen
tussehon do verschillende takken van onzen Bond
hoeft hot Bostuur 12 cirkels ges~ieht, overeen
komoade met do Ringen van onze Kerk, en in
elken cirkel is or eon Presidento, die hot oog moet
houdon op do belangon van onzo Vereeniging in
haar cirkel.

Hot vorhlijdt ons to kunnen maiden dat de
fondsen van den Vronwon Zending Bond gestadig
zijn toogonomon. Bonevens wat do takken voor do
Zending doen, dragon zij ook bij tot do onder
stouning van andero chnistolijke werkzaamheden
onzer Kerk. Do inkomston van Juli 1914 tot
Juni 1915 waren £6726, waarvan £2345 voor
Buitonlandsch Zendingwerk gobruikt w-erd, £83
voor hot Ponsioon Fonds on £566 voor andes
christelijk work. I-Tot ovonigo word besteed aan
zondingwork in onso grooto stodon.

TTwe H.Eerw. Vergadoring Gods biding toe
biddondo, heb ik do oar mij to noemen,

Met hoogachting,

Rapport van den V. Z. Bond, te worden voorgelegd aan de
H.Eerw. Synode van de N. G. Kerk in Zuid Afrika.

TJw Pw. Pionaros,

A. M. DE VOS,

Secretarosse, V Z. Bond.
Stelienbosch,
Augustus. 1915.
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BIJLAGE TOT HET VERSLAG VAN DE ALGEMEENE ZENDING
COMMISSIE.

~TATISTIEK.

A. -BTNNENLANSCHE ZENDING.

Z
-~ .~
a -~ 5~ 0
5) ‘ C
S ~‘5) S oR~ ~8. ~~ ~S CS 7 -~

~ .E~, ~
Westelijke Ring 10 13029 5274 775 454 10
Middellandsche Ring 15 12813 4046 486 202 12
Zuid-Westelijke Ring 13 12256 4425 579 206 13
Noord-Westelijke Ring 8 9076 30.53 424 229 9
Zondinggemeenten, niet nan de Zending Kerk

behoorende 24 11927 2826 395 159 16

Groot Totaal 70 59097 19624 2599 1250 60

B.—BTJITENLANDSCRE ZENDING.

In Tiunsvoul en Bech nanalu ud.

a a
5)5) ~.. ~C’—~

5) p . — . . -~ a a ~ -~ — — a
a~ ‘~ .

CC) _5..-. ~ ~.3 a — .~a 0,cS

~ ~ .~ -~E -~-~ ~

~ c~
Kranspoort en Bethesda 1860 5 25 2 15 956 185 542 61 £198
Saulspoort en Lesefleng 1866 4 16 2 19 1750 220 350 97 180
Mochudi en Sekwani 1877 2 16 2 8 1612 137 606 98 189
Moheme (Waterbergen) 1885 2 12 1 10 530 74 356 — 80
Selekas 1910 2 1 1 1 190 20 75 — 15

Totaal 15 70 8 53 5038 636 1929 256 £662

BPTTENLANDSCHE ZENDTNG.

Mush a no last d.

~5) ~“_‘. Cs 5-.~

~ ~aa ~.— o~ ~ ~— o-~ 0~O ~a.-8 5c~

~ ~ -~ ~ ~ .~

~ ~

Morgeneter 1891 16 16 1 11 186 41 153 1400 £26 10
Hara~vi 1902 2 10 1 1 60 1 14 140 5 12
Pamoshana 1903 2 18 1 2 12 1 6 481 1 4
Zin1uto 1906 3 24 1 7 32 6 3.50 820 3 4
Gutit 1907 3 9 1 — 48 — 21 104 12 15
Victoria 1909 2 2 1 — 2 — 13 170 1 7
Albeit 1909 2 8 1 1 2 —— 5 116 1 13
(ihibi 1910 3 51 1 4 36 6 121 700 52 12
J iehidza 1910 3 23 1 1 7 3 8 970 1 16
J cnn 1910 2 14 1 1 4 — — 185 1 17

Totaal 38 205 10 23 409 58 691 5086 108 10
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CO CO C CO C C ~ ~ Arbeiders.

~ ~o ~-‘ Blanke C
C ~•~‘ cc 0 Arbeiders.
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‘ ~ °~ h I

~ ‘—‘ C C CO Oi e pers.
Inboorling CO ~ ~1 C 0 0 0
helpers.

Hoofd • ~ ~ Hoofd

~ C12

Statics. I ~ — ~ Staties.

In
C Buiten- C ~ ~-‘ ~ Buiten-C 0 C CO ~ ~ C t’CCa I ~1 C Ca

C I coCOco posten. cc C I I CCCccCOcaGzCposten.

Gedoopte C I Gedoopte
I CI C Ca
I I—’ I -~I ~ C Christenen. C I—’ C ~ —~ Ca Christenen.

C I I CCCO CO Ci~ -I C C C IC) Ca
I C I — I CO CO Ca C C Ca C CC I I C C CO (Lidmaten.)

Voiwassenen 1—4

I t~ gedoopt en Z ~ co Volwassenen
I C Ca Ca ~ gecloopt in

I ~ CO C aangenornen
in het jaar. het jaar.

101 CO
I CO I C C C ~ ~
I C C C CO Doopklas C 1-’ 0 C C Ca C 1—’ C DoopklasC I I CO I-’ C 5- C C C COI -~ CCOI-’C leden. cc i i CO s- C Ca C CO Ca co leden.

ICal 15-
101 COCa

I CO C C Leerlingen C CO Ca C 5- cc C ~ Leerlingen
1-’ O~CO15-CaCO~15-nI COl CCCOC

I 0 I CO C C C in Zending 0 -~ -~ ~ C C Ca C Ca Zending
Scholen. 0 cc to C ~ C CO CO 1-’ Scholen.

0) I-~ C CO . ~ Plaatselijke
I Ca C C Plaatselijke C —~ CO C Ca ~ C
I CO CO C bijdragen -C) -~ 5~ C CO C -~ cc ~ bijdragen

-41 I 1-~I — —
I cc o ~ ~ ‘t iaar. 0) to --1 ~ ~ c~ ~ voor ‘t jaar.
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Do Zonclagsschool Commissie heeft de eei’ aan
do vergadering van do H.Eerw. Synode to rap
porteeren als volgt —

1. Do Commissie heeft mar na jaar gezorgcl
voor do Zondagsschool Roosters en Kias-Registers.
Hot gotal Roosters verspr&d in het jaar 1909 was
80,000, en dat getal is vermeerderd tot 90,000 in
hot jaar 1914,

2. Al do Gefedereerde Kerken, en vole gemeen
ten van ooze Zending Kerk maken van deze
Roosters gebruik.

3. Benevens do Roosters hoeft do Commissie,
tor bevordering van do zaak van Gods Koninkrijk,
traktaatjes over do Zending, voor gebruik op den
jaarlijkschen Zending Zondag, gopubliceerd en
gratis aan nile Zondagsschool onderwijzers vei’
schaft.

4. Zondagsschool Conferenties zijn aangemoe
digd, on in verschillende centra gehouden. Vooral
d’ent gonoemd to worden do grooto en gezegende
Convontio to Parys, O.V.S., dio bijgewoond word
door n~et minder dan 337 afgevaardigden, 116 go
meenten vortegenwoordigende.

ONTVANGSTEN.

5. Do Voorzittor der Commissie word afge
vaardigd om tijdens zijn bezoek in Europa in 1913,
onze Kork to vortegenwoordigen bij do Wereld
Zondagsschool Conventio to Zurich, Zwitserland.

6. Dezo Conventio heeft £150 per jaar voor
drio jaron aangoboden tot hot salaris van eon
reizendon Zondagsschool secretaris, indien iemand
gevonden kon worden om al do Protestantschi
Korken in Zuid Afrika in bolang van hot Zondags
school work to bezoeken, en to bearbeidon.

7. Do statistieke opgaaf van onze Zondags
scholen in 1913, on ook bij dio Conventie ingo
diend, was als volgt : —

Z. Sch. Onderw. Kindd.
2281 5421 66100

864 2548 82524

Totaal 3145 7969 148624

8. De Secrotaris der Cornmissio heeft do Ver
eenigdo Staten van Amerika bezocht speciaal met
hot dool eeoc studio to makon van hot Zondags
school stelsel aidnar, ten nutto van hot work in
onzo eigono Kerk.

UITGAVEN.

Reiskosten dor Commissioledon over
1909—1914

Zonding Traktaatjes
Prijzen uitgcloofd voor kaarton

Paulus roizon
Drukwerk en postzegels
Batig saldo op 31 December 1914

10. Eon begin is gomaakt met eon Zondags
school Depot, waar do noodzakelijkste benoodigd
hedon voor do Zondagsscholen verkregen kunnen
worden, ni. to Graaff-Roinot.

11. Do Commissie hoopt a.s. jaar eon Almanakjo
met dageiijksche stukjes uit Gods Woord voor de
kindoren uit to goven. Doze stukjes z&len voor
gesehrev~n worden met hot oog op do wekelijkscho
Zondagsschool-les. Do Commissio koestert do ver
wachting, dat l3ijbelkennis bij do jeugd op deze
wijze grootolijks bovordord zal worden.

12. Do grootsto bohoefto van do Zondagsschool
is ongetwijfeld good toogorusto onderwijzers en
onderwijzeresse.n. Do zaak van do vorming van
onderwij~ers, alhoewel van rnoeilijkheden omgoven,
verdient toch do aandacht dor Kerk. Zondags
school Conforenties zijn goed, maar daar zij slechts
door enkele nfgovaardigden bijgewoond kunnen
worden, zal men langs dozen weg niet veel uit
voeren. Do Secretaris der Commissie heeft eon
book, “Handleiding voor Zondagsschool onderwij
zers” geschroven. Stork beveolt do Commissie
nan, dat dit work door do predikanten in do
n okoiijkscho onderwijzers vergadoringon behan

EIJ LAGE 29

RAPPORT
van de Synodale Zondagsschool Commissie aan de H.Eerw.

Synode, 1915.

Gefedereorde Kerken
Zending dci’ Gefed. Kerken

£79 19 10
97 14 8

4 15 0
3 11 0

129 3 0

£312 3 6

Balans in handen, 1 Januari, 1909
Op Roosters, 1910

Do. 1911
Do. 1912
Do. 1913
Do. 1914

£116 1 7
27 1 5
30 0 0
30 0 0
30 0 0
49 0 6

£312 3 6

p



82

deld zal worden; en dat onderwijzers van buiten
Zondagsscholen ook aangemoedigd zullen worden
met dit boek kennis to maken.

13. To Bloemfontein word in Augustus j.1. eene
vorgadering van afgevaardigden uit do versehil
londo Zondagsschool Commissies gehouden. Een
pang word besloten, dat or, tot betero ontwikke
ling der Zondagssohool-zaak in Zuid Afrika, eene
Algem. Commissie voor de Gefedereerdo Kerken
in het leven zal worden geroepen. Voorts werd
besloten bij do versohillonde Synoden dit voorste~
aan to bovelen. Mits dozen wenscht do Commissic
dan doze zaak onder do aandaeht van do H.Eerw.
Vergadering te brongen.

14. Ret verblijdt do Commissie to mogen ge
tuigen van do steeds toenemende belangstelling
dor Kerk in het work dcv Zondagsschool.

Met de bede dat do goode Herder al moor de
belangrijkhoid van den arbeid aan de lammeren
der kudde op hot hart dec Kerk binden zal,

Hebbon wij do eer ons to noomen,

Do Dw. Dionaren der H.E. Vorgadoring,

I. F. A. DE VILLIERS, Voorzitter.
A. F. LOUW.
P. K. ALBERTIJN, Secrotaris.

BIJLAGE 30.

RAPPORT
der Commissie tot het afnemen van het Toelatings Exaitnen tot

het Zending Instituut 1915.

Wij hebben do eer to rapportooron dat dit oxa
men afgenomen word aan hot einde van elk jaar
sedert 1909, met dozen uitslag, dat:

in 1910 toegelaten werden 6 candidaten.
,, 1911 ,, ,, 9 ,,

,, 1912 ,, ,, 3 ,,

19~3 ,, ,, 6
,, 1914 ,, ,, 4 ,,

Voorts wenschen wij er op to wijzen dat aan
gozien or, na do sluiting van do Drostdij Inrich
ting to Worcester, goon voorzioning gomaakt is
voor do voorboreidendo opleiding van aanstaande
zondelingon, behalve wat privaat en op onbevre

digendo wijzo to Wellington geschiodt, hot noodig
zal zijn in doze voorzioning to makon, daar van
zoodanigo klas grootondeels afhangt, of er voort
durond studenton voor gomelde Inrichting zullon
voorwaarts komon.

Hoogachtend,

Uw Dw. Dienaron on Breeders,

J. G. STEYTLER.
D. G. MALAN.
G. PU PLESSIS.
A. M. McGREGOR.
F. X. ROOME, Scriba.

BIJLAGE 3’

RAPPORT
der ~ommissie voor het opstellen en doen passeeren van eene

Acte tot Vereeniging der Kerken.

Uwe Commissie heoft do eor to rapporteoron dat
zij in voldoening aan eon opdracht van do R.Eorw.
Synodo oj don 22sten November 1909 ontvangen,
door den Advocaat, den Weled. Heer Alex.
McGregor, eon wotsontworp tot vereoniging des
korkon heeft laten opstollon, en met behulp van
do Procureurs, do Weled. Heeren Van Ziji en
Buissiaae, hot hoeft verkregen dat dit ontwerp

door do boide Huizen van don Volksraad gepas
seerd word, onder den naam van “Do Nedor
duitscho Gereformeerde Kerken Vereenigings
Acto.”

Do uitgaven voor het opstellon en hot passeeren
van doze Acte liobben bedragon do som van £563
15s. 6d., waarvan do betrokkone Korken hebben
bijgodragen als volgt : —
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Daar d€ Kerk in Natal reeds in bezit was van
eene Vereenigings Acte heeft zij nan hot opstellen
van deze Acte geen deel genomen.

De Kerk in do Kaap Provincie
Do Kerk in den Oranje Vrijstaat
De Kerk in Transvaal

Met hoogachting noenlen wij ons van de HE.
Vergndering,

Do Dienstwillige Dienaren,

J. P. VAN HEERDEN.
A. MOORREES.
D. S. BOTHA, Scriba.

van de Arbeids Kolonie Commissie aan de H,Eerw. Synode, 1915.

tJwe Commissie mag met blijdschap en dank
baarheicl getuigen dat hoewel do Fleer de Arbeids
Kolonie in de afgeloopen jaron soms zwaar lieeft
Leproefd. Zijn zegen nochtans bij voortduring
kenuelijk op doze onderneming onzer Kerk heeft
gerust.

Eerst ontviel uwe Commissie door den dood hare
hekwnme voorzitter, Ds. W. A. Aiheit. Teder die
den geliofden brooder heeft gekend, zal weten dat
wij zijn onverdroten ijver in belang onzer armen.
zijn helder doorzicht en ongeevenaarde vinding
rijkheid in moeielijkheden, noode hebben kunnen
missen. En niet lang geleden mocs~en wij ook eon
anderen lieven broeder afgeven, den Br. ouderling
Tieleman Hofmeyr, namelijk. wiens wijze raad an
rijpe ervaring voor ons en do Arbeids Kolonie zoo
onmisbaar waren.

In de plants van wijien Ds. P. H. Roux, die
tot hoogen dienst werd opgeroep~n vôôr hij zelfs
zijn gaven nan de (‘ommissie ten heste geven kon.
werd aangesteld 1)s. D. S. Botha, en in de plaats
van Ds. W. A. Albeit, Prof. C. F. J. Muller,
terwijl Ds. B. P. J. Marchand als Secundus lid
werd benoemd. In do plaats van Br. T. J. Hof
meyr kwam Br. J. H. Hnblutzel.

Nog in Juli 1.1. bezocht wijlen Prof. i\luller de
Arbeids Kolonie ~vaarin hij eon levendig belong
stelde. Ook hem nam de Beere ~vcg. Ziju rijpe
orvaring, zijn bezigheidstalent, zijn innige too
gewijdbeid zullen door de Arbeids Kolonie zeel
gemist worden.

Ook in ons pei’soneel te Kakainas zi]n verschei
done veranderingen gekomen. I3ij do stichting der
Arbeids Kolonie tot eene zelfstandige gemoente,
word Ds. J. W. L. Hofmeyr tot leeraar dor go
ineen~e beroepen en bevestigd, en uwe Commissie
mo~st naar luid van de Synodale opdracht eon
tweeden persnon als Superintendent aanstellen.

Onze keuzo viel op den beer J. H. Conradie
van het Kerkekantoor. Daar deze do aanstelling
van do hand woes, verzekerde uw’o Commissie tijde
lijk dc diensten van Ds. .1. C. de 13ruyn, die om

trent dion tijd ~vegoi1s gezondheidsrodenen zich
gonoodzaakt zag het prodikambt rieder to leggen.
De hoop werd gekoesterd dat vei’andering van
work en klimaat hem in staat stellen zou latel
do betrekking permaneilt te aanvaarden. Dit bleek
echter niet he~ geval to zijn, en bij bet einde van
1912, wendde uwe Commissie zich nndermaal tot
den hoer Conradie. Hij gaf ditmaal gelioor nan
ons dringend verzook en sodert Januari 1913 be
klecdt h~j doze gewichtigo betrekking. Uwe Corn
missie heeft in hem gevonden eon man van bet yak
reeds vroeger onderlegd in kennis van de inwen
dige zaken der Arbeids Kolonie. Met zijn hart in
hot werk, en met do gaven hem eigen, meellen
wij dat do to5kornst dci’ onderneming in veilige
handen ii.

Intussehen had ook t)s. Hofmeyr, die do Kolonie
zevon jaar lang met voorbeeldige getrouwbeid en
toegewijdheid als Superintendent-Loeraar gediend
had, een beroeping naar hot Zendingveld aange
nomen, en an eon lange vacature, gelukte bet uwo
Conimissie eindclijk tegen einde 1912 eon opvolgei
to vindeii in den persoon van Ds. P. J. 13. Sbaw,
die zich reeds betoond heeft to zijn een alleszins
waardige opvolger van Ds. Hofmeyr.

Voorts heeft uwe Cominissie de bekwame en
gewaardeerde diensten van onzen ijvorigen ge
neesbeer, Di’. C. P. Theron, moeten verliezen
Sedort ijn verti’~k, nu vior jaal’ geleden, hebben
wij tevergeefs naar een gesc’hikten plaatsvervangei
uitgezien.

Eindelijk mooten w-ij nog verinelden dat do heei
j. J. Lutz, die toezicht had over den noord
voorbouw, aangesteid is tot assistent van den
Superintendent, met moor bijzonder toezichb ovel
machineriehn en watei’voren. en nu do plaats in
neomt van den 13i’. A. J. do Waal die als huip
van Ds. Hofmcyr do Ko]oisie ettolijke jare:i ge
trouwe diensten betoond heeft. Do Fleer Lutz
gaat oils binnen kort verlaten.

Ons verdem’ i’apport van onze werkzaamheden en
den toestand der Arbeids Kolonie willen wij als
volgt md colon : —

323 14 5
128 19 2
111 2 1

£563 15 6

BIJLAGE 32

Stellenbosch,
25 September, 1915.

RAPPORT
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Con ituIie.

Naar luid van onze opdracht heeft uwe Corn
missie stappen gedaan om Kakamas onder de Wet
voor Arbeids Koloniën van 1909 te plaatsen. Dit
goschiedde in 1910, en de Constitutio der Kolonie
zooals goedgekeurd door de Regeering staat go
proclameerd als No. 163 van de Staatscouranb van
December 1910. De Reglernenten waaronder alle
kolonisten vailen zijn to vinden in proclamatie
No. 198 van 1913.

Omnan~j en Bevolking.

Aan de Kerk behoort ook nu, benevens de plant
son genoemd in ons vorig rapport (1909), hot host-
bare eigendorn Voalprus van do Rogeering gekocht
voor do som van £650—transport en meetkosten
ingesloten. 1-Jet bezit van doze plaats is voor ons
bolangrijk daar zij, zoo to zeggon, tusschen onzo
ar~dere eigendommen instrekt. Dc Kerk heeft der
halve transport van ongeveor 113,000 morgen
gronds, o aarvan 50,000 ann de iioordzijde en 63,000
nan de zuidzijdo der rivier gelegcn zijn.

Dc grond onder besproeiing beslaat thans een
oppervlakte van omtrent 2300 morgen, bijna 1100
morgen onder de zuidvoor, en zoowat 1200 morgen
aan do ncordzijdo en op Paarden Eiland. Op deze
grondon zijn thans bijna 370 huisgezinnen geves
tigd, elk in bezit van orntrent 6 morgen ondes
water. Onder dit getal zijn echter niet inbegrepen
zoowat 30 families, gehuwde kinderen van kolo
nisten din tot opvolgers van hun ouders benoemd
zijn. Er zijn ook verdei’ op do Kolonie gedurig
tegenwoordig ettelijke families die nit alle oorden
do piaats binnendringen op hot gorucht af dat
doze do plaats is woar do Kerk voor armen plaats
hereid heeft. Doze arme lieden veroorzaken ons
veel kommer en mooito daar sommigen zich niet
anders dan met geweld willen laten verdrijven.
Dezelfde mocilijkheid die op andere dorpen onder
vondon ,‘ ordt met instroomendo armen, hebben wij
hier,—alleen nog in vet’1 ergor mate.

Hot zielental binnen de perken der Kolonie staat

dus op nagenoeg 3000, terwiji het lodontal dci

gomeente Nina 1200 telt. De Kolonie strekt zich

uit langs do rivier, oost naar west, over eon lengto

van bijaa 25 mijlen.

(Ieestclijk Work.

Zooais gezegd word Ds~ Shaw in Januari 1913
ais herder dci gemeente bevestigd. llij vend ecu

uitgestrekten werkkring met vijf verschillondo
kerkplaatsen, do verste waarvan (Marchand) om
trout 12 miji van hot hoofddorp (Soetap) gelegen
is. Daar or to Marchand 130 families (ledental
400) gevestigd zijn, waar slechts eens in do maand
eens preekbeurt icon worden waargonomen, dron
gon beide leeraar en superintendent or sterk op
nan, dat aihier eon hulp-leeraar onverwijld moest
worden geplaatst. Er bestond gevaar dat dit dod
dor gemeento zonder geregeld herderlijk bezoek en
geestelijke bearboiding, onder onze oogen icon vor
waarloosd gaan. Uwe Commissie zag do noodzake
lijkheid van eon tweeden arbeider in, on hot go
lukte ens, onder do goede biding Gods, den rechten
man to viaden voor dit work, Eerw. J. P. van dcx
Walt, narnelijk, en reeds in Augustus 1913 word
hij bevestigd. Daar de Commissiokas bezwaarlijk
nog additioneole uitgaaf icon dragon, hebben ~vij
ens om Ferw. van der Waits salaris tot do Ringen
van Paarl en Swellondam gewend. Do kerkoraden
hadden reeds hun handon vol met andere ver

plichtingen en konden goon vaste huip ens toe

zoggen. Do gemeente Do Rust hoeft echter vooc

dit work eon vaste bijdrage van £75 per jaar voox

drie jaar toegezegd, en do gernoente Vredenburg

hoeft £25 per jaar beloofd. Doze gerneenten vor
dienen den oprechten dank der Kerk.

Gedurende do vacature to Kakamas bewees

Eorw. J. J. van Zijl, die to Aiheit (Hartebeest

Riviermond) als leoraar-oadorwijzer storid, den

kerkerand belangrijko diensten. Doze brooder ver

hot ens voor verdere studio, doch wij vernarnen

met smart dat hij niet lang daarna overleden is.

Er wrdt nu ‘s Zondags geregold godsdionst

oefening gehouden: To Sootap (Hoofdkerkplaats)

door Us. Shaw; to Lutzburg (Kliprug) door eon

Br. diaken; to Sehrdder (Bassonsdrift) door eon

Br. oudorling; to Aiheit (waar Eerw. van Ziji

stond) door den onderwijzer, Br. S. Zaainian; te

Marchand door Eerw. van der Walt, terwiji de

loeraren eons in do rnaand bij do huipkerken do

densten waarnernen.

Do dionsten worden over hot algemeen vrij goed

bijgewoond, doch or bhjft ruimto veer verbetoring.

Zendingwerk (insiuitende Bijbel-onclerwijs voor do

kinderon) wordt thans onder toezicht van den

kerkoraad waargenomen door Eorw. van dor Walt.

bijgestaan door do Bis. C. Zaaimnan en E. do

WaaI. Doze twee breeders samnen met Mej. B

Marais (onderwijzores die ens zes jaar diendo)

hadden vôèr dezo schikking jaren lang dit liefde.

work zonder vergoeding waargonornon,



Er wordt ook in do gomeento behoorlijke aan
dacht gewijd aan Zondagsschool-werk, en er zijn
zoowat 900 kinderen in do verschillende scholen.
In dit gezegend werk bieden bijna al onze dag
school onderwijzers trouwe huip

Er bestaan voorts in de gemeente eon Mannen
en Vrouwen Zending Bond, Chr. Strevers en Chr.
Jongelieden Vereenigingen die in groei en bloci
toonemen en weldadigen invloed op hot geestelijk
leven der gemeente uitoefenen. Do eorsto dri~
voreenigingen ondernamen hi] hot vertrek van Ds.
Hofmeyr om £50 ‘s jaars bij to dragen tot zijn
salaris in bet zendingveld. Haar belofto heeft au
niet alleen trouw nagekomen, maar zoo levend is
do zendinggeest dat bij eon onlangs gehouden
zonding-bazaar, door do broeders en zusters samen,
or niet minder dan £160 ingezameld werd.

Zending-biduren, zoowel als gowono bidstonden
worden geregeld in do gemeente gehouden.

Met dankbaarheid mogen wij ook vorkiaron dat
ook het zedelijk levon dcr kolonisten over het alge
moen bevredigend is. Betrekkelijk weinige govallen
van onz~delijklieid hebben zich voorgedaan. Alleen
in het afgeloopen jaar is bet getal conigszins on
rustbarend toegenomen hi] vergelijking met do
drio vorige. In twee ernstige gevallen heeft uwo
Commissie hot gestrengste strafmiddel toegepast,
namelijk verbanning nit do Arbeids Kolonio. Es
zijn ook eenige malen lichtere strafmiddelen too
gepast voor dronkonsehap en dansen, die vor
boden zijn.

Wi] hebben veel last van aanzooken om drank
liconties op onze grenzen, en telkens moet eon of
ander zoodanige applicatie in hot hof bestroden
wordon. Ret is den kerkeraad met den Super
intendent verleden jaar gelukt om eon bostaande
licentie, 12 mijlen van onzo grens, dio een doom
in ens vleesch was, vemnietigd to krijgen. Hierin
hebben do kolonisten zelven, door potities als
anderszins, ons loyaal ondorsteund.

Uwe Commissie doet aanzoek bij do Regeering
om do licentiewet zoo to wijzigen dat geen drank
huis binnen zekeren radius eener Arbeids Kolonie
rnag worden toegelaten door bet licentiehof.

Stoffeiijke Welvaart.

Nu dre jaren achtereen is het water der Oranje
Ri~ier in den zomer gaan staan. Dit is to wijten
aan do buitengewoon zware droogto die Transvaal
en Vrijstaat heeft goteisterd. Vooral in 1912

hoGft het watergebrek groote sehade nan do oog

sten veroorzaakt. Do armere kolonisten leden veel
gobrek en konden geen erfhuur betalen. To Mar
chand, waar do eerste oogst van do nieuwe erf
houders geheel verdroogd was, heerschte or feite
lijk hongersnood. Wi] deden zooveel wij konden aan
voorschott,en van meel, enz., maar wij moesten de
huip van do Regeering inroepen, die ook voor
schotten ter waarde van £450 nan noodlijdendon
uitreikto. Overigens is or op enkele uitzonderingen
na, over bet algemeen vooruitgang. Er zijn eenige
kolonisten die drio jaar geleden hoegenaamd niot~
bezaten, en nu reeds hun erven bijna gelijk go
maakt hebben on zelfs eon spannetje trekdieren
bozitton. Van do andero kolonisten zijn er degonen
die £150 en zelfs tot £200 in één jaar nit hun
erven hebbon gemaakt. To Marchand, hot jongsto
deol dor kolonie, verrijzen reeds overal netto no
ningen ‘ian baksteen om de oude ric~’u hartebeest
buisjes (harde biesjes huisjes) te vervangon.

Op sommige erven, en vooral to Aiheit, hebben
erfhouders voel last van zoutigheid in den grond
en au kunnen moeilijk eon bestaan maken met
graanbouw. Men ziet echter overal do kostelijke
lucerne (die tegen hot zout goed bcstand is en het
zelfs ondordrukt) dc plaats van graansoorten in
nomen. Ret heeft ons tot nog toe nan eon geregelde
markt voor lucernehooi ontbroken, rnaar Kakamas
heeft reeds een goeden naam voor zuiver zaad.
Er bcstaat do verwachting dat Kakamas spoedig
eon betere afzot-plaats voor hooi en producten
hobben zal in D. Z. W. Afrika, nu dat er een
spoorverbinding gekomen is tussehen Upngton en
Kalkfontein.

~~ooi~ do man die ~erkt, en met ovorleg werkt,
is or een levonsbestaan to vinden. Er zijn natuur
lijk ook aezulken zoo uitermate arm, of zoo zonder
overleg, dat zij eon sukkelend bestaan voortslepen.
Bij nog anderen, on vooral van hen die afkomstig
uit do veedistricten zijn, blijft hot hunkeren naar
hot vrije, awervend leven voortbestaan, en niet
zolden komt In], die met voorbeeldige vlijt ziju
orf gelijk gemaakt heoft, om aim opvolgingsrecht
aan eon trekboor over to maken, voor diens weinige
overgebleven vee. Gooden rand verwerpt hi]; aim
eorsto liefde, hot voo, is hem to stork. Er is ook
eon derdo kias, die der ontevredenen, die geen
dwang of discipline kunnen torsen. Dozen ver
spreidon veel kwaad gemucht buitenaf van ver
drukking dem armen en dergolijke moor.

Enkele erfhouders aim ongelukkig hun erven
kwijt geraakt wegens schulden. Hot Hooge Ge
reehtshof heeft uitspraak gedaan dat het opvol
gingsrecht tot bet erf, in geval van insolventie,
tot do baton van do boedel behoort, en dat de
Trustee aan uwo Commissio eon opvolger voor
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stellen kan. Wij doen Stappen om zoodanigo wet
goving to verkrijgen, dat hot erfrecht niet vool
oude schuld in beslag kan worden genomen.

Hot spreokt van zeif dat gevallen als boven op
genoemd zich altoos zullon voordoen, maar tot
bemoediging van hen die niot wanhopen aan do
ophoffin, onzer arinen, willen wij constateeren, dat
hot niet zelden ons hart innig good heeft gedaan.
om to zien met welke taaie voiharding en bewon
dorenswaardige moed en vlijt, do meerderheid
der koFr~isten zioh inspannen om hun toestand to
vorbeteren. God geve hun zegen en voorspoed ook
op tijdelijk gehied.

On der w~js.

Ret schoolwezen op de Arbeids Kolonie worth
thans onder hot 1)epartement van Onderwijs als
afzonderlijke school-area beheerd, met uwe Com
missie als schoolraad en den Superintendent als
secro~aris en een Sschooleommissio van plaatse
lijke personen (voorzittor. de leeraar).

Do betaling van schoolgelden blijft een ornstige
klacht onder de ingezetenen. doch ‘t Departement
dringt aan op gereg~lde betaling ten einde de
locale bijdragen to vermeerderen. Wij koesteron
do hoop, no- veel onderhandoling met hot Depar
toment, in do tookomst ruimere ondorstenning to
ontvangen.

Onze scholon verkeoron in eon hloeienclen toestand
getal kinderen en gehalfe va.n het work betreft
zooals genoegzaam blijkt nit do jaarlijkscho in
spectie rapporten. ~Vij hebben thans zeven scholen
(een private boerenplaats school niet ingesioten)
met nagenoeg 700 1~erlingen eo eon gotal van
20 onderwijzers en onderwijzeressen. Aan hot hoof d
van de centralo school staaf nog Mej. Olivier,
wier belnngrijke dionsten op dit gobied nan Kaka
mas n’et te hoog knnnen worden geschat. In doze
school zijn meer dan 200 leerlingen met 6 onder
wijzeressen. Niot minder dan 20 kweekoling
onderwijzers genioten thans hnnne opleiding in
twee kiassen. In 1911 slaagden nit deze school
niet minder dan 9 in bet 3de jaar examen. Do
leerlingen van hot dorde jaar worden flu naar eon
groot opleidings (‘entrurn gezonden. Het normaal
work hier gedacis worth door hot Dopartement
hoog gercsemd en an onze knapst onderw-i~zeressen
(tien in getal) in de takseholen zijn leerlingon van
doze school en dochters van do Arboids Kolonie.
Ret gotal leerlingen in en boven Standaard V in
deze cone school is $3. dat is. 15 meer dan 6 jaal
gelodoss in al (10 scholen samen waron.

To Marchand is ook oen bloeiendo school met
zoowat 200 leerlingen. Flier is de beer A. P. van
Biljon uit onzo Normaai School, Kaapstad, hoofd.
en hij wordt bijgestaan door vior assisLenten. Flit
doze school zijn onlangs reeds S kinderen in Stan.
daard VII geslaagd. Do andere scholen zijn:
Kakamas Oost, 64 leerlingen (do hoer C. Zaaiman
met assistente); Kakamas West, 24 leerlingen (Mej.
L. Brand); Aihoit, 80 leerlisigen (do hoer S. Zaai
man met assistente); Schrhder, 41 leerlingen (Mej.
Joh. Gress~ en assistenten; Lntzburg, 43 leerlissgen
(Mej. L. Collins en assistente’; Neus, 15 leerlingen.
Do 83 leerlingon van de Centrale School inbe
grepen, zijn er op do Kolonie 150 leerlingen in on
boven Standaard V. Bijna al do onderwijzers
nemen eon ruins aandoel ann geestelijk work. Als
wij bedenken dat indien dezo Kolonie niet gesticht
ware, dit grooto getal kinderen misschien zondes
onderricl’t zou zijn opgegroeid, dan is door middel
van doze onderneming der Kerk rceds ontzaglijk
reel behaald.

Industriëol en landbouw onderwijs heeft nog
steeds do ernstigo aanclacht uwer Cominissio. Hot
ontbrak Iso-ar echter steeds nan nsiddolen. Eindelijk
kunnen wij nu binnon kort met industriëel work
(Timmormans- en Smidswork) eon aanvang mo-ken.
Do Administrateur der Kaap Provincio heeft on
bangs samen met loden uwer Coninsissie eon bezoek
nan Kalcamas gebraeht. on hij is zoo sterk ondem
don indruk gekonsen van de noodzakelijkheid van
ontwikkeling in deze richting, dat ZijnEd. dade
lijk do noodigo ondorsteuning daartoe geven zal.
‘,Vij hehben veel svaterkracht hoschikhaar voom
uitbroiding in deze op grooto echo-al. 1-lierovem
later meer.

I”i~u~cieel.

1. Se5uldeo-bust.—Onze schuld, (lie in 1909 op
omtront £17,000 stond, is met omtrent £93,700
vormeerdord in do zes 1—Veil. en sLant thans 01)

ongevee ‘ £140,703. Do som ~voi’d gevonden als
volgt: Ann de Rcgcering verschuldigd £43981 nan
de Kerkefondsen £27339 (na afti’ek van batig
saldo aan pi’oductecs, enz) ; ann andere lichamen

on personen £693$3. Op doze leeningen wordt
4, 5 en in con geval 31 percent betaald. Floe deze
vermeordering ontstaan is zal blijken nit de twee
hierondor volgende staten A. en B. In deze
staten zijn kortheids- en ecnvoudigheidshalve ver

schillonde gelijksoortigo posten onder den hoofd

sarnengevat. Staat A. behelst do loopende of go

wone R ~koning aantoonende hot tekort voor iedei
Jaar afzonderlijk, en B. hevat de bnit~ngeaone
of kapitale rekenin~



~TAAT A.
Loopende Rekening voor 6 jaren, geëlndlgd 30 JirnI, 1915.

1901—1910
Collecten en Giften ... 569 10 1
Spec. bijdrage Huip

prediker
Erfhuur en opbrengst
Dorschmach. en Molen 1251 19 10
Andere huur 70 0 0
Rente van winkels
Winst van winkels

GEWONE ONTVANGSTEN.

Totaal 1891 9 11
Jaarlijksch Tekort ... 1585 7 0

3493 9 9 4361 1 6 5059 12 11 6901 9 5 7252 12 5 28960 0 5
458 19 3 558 7 0 1857 15 11 1198 8 4 1269 17 10 6928 15 4

Totaal £3476 16 11 3952 9 0 4919 13 0 6917 18 10 8099 17 9 8522 10 3 35888 15 9

GEWONE UITGAVEN.

1910—1911 1911—1912 1912—1913 1913—1914 1914—1915 Totaal.
1265 11 7 899 5 1 906 12 1 687 7 8 415 9 10 4683 16 4

100 0 0 119 0 1 219 0 1

1686 15 8 1720 0 11 1891 12 3 3634 19 0 3883 0 9 14068 8 5
30 2 6 12 0 0 298 15 0 296 5 0 382 4 0 1089 6 6

511 0 0 790 0 0 862 13 7 876 7 0 1010 10 0 4050 10 7
1000 0 0 1100 0 0 1306 10 9 1442 7 9 4848 18 6

1909—1910 1910—1911 1911—1912 1912—1913

329 15 8 563 15 7 589 10 0

1913—1914 1914—1915

625 0 0 700 0 0

430 13 10
26 12 10
28 0 0

2638 12 10
431 13 10

Totaal.

553 17 9
204 4 4

58 0 0
3291 12 8

103 8 10

Salarissen (mm Kaka
mas gemeente) 325 9 4 3133 10 7

Reparaties, Plaatsel.
Comm., Reiskosten
en Instandhouding 351 2 8 321 14 H 402 8 1 2592 3 4

Belasting en .Assur 98 8 3 231 2 3 131 7 11 842 19 8
Huur 23 0 0 5~ 0 0 57 10 0 279 10 0
Rente op leeningen 2334 2 7 6372 10 7 6861 15 1 26531 13 6
Onderwija en Armen 225 11 5 52 12 3 13 13 6 1047 15 6
Losse goederen en

Diversen 59 2 8 7 0 0 84 13 10 98 16 0 26 14 4 26 15 7 303 2 5
Pont en Schuit 173 17 3 105 3 5 — — — 279 0 8
Bijdr. nan Kerkeraad 250 0 0 269 0 1 519 0 1
Honor. Syn. Fonda 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 360 0 0

532 6
151 4
58 0

5032 19
220 15

1
1
0
9
8

Totaal £3476 16 11 3952 9 0 4919 13 0 6917 8 10 8099 17 9 8522 10 3 35888 15 9



2. Staat A.~—Bij hot nazien van dezo rokoning
zal hot do H.Eerw. vergadering al dadelijk tref
fen, dat er ieder jaar eon tokort geweest is, en
wel zèô, dat onze schuld door do gezamenlijke
tekorten met £6928 15s• 4d. aangewassen is. Doze
som is kapitaal verloron want zij is niot direct
productief. Ret tekort moest eehtor, minstens
£1600 minder geweest zijn indien de collecte door
do Synode voorgesehreven meer had opgebracht.
Do Kerk had op minstens £1000 per jaar ge.
rekend, en eon blik op do cijfers zal toonen dat or
slechts jets meer dan £780 per jaar ingekomen is,
en die cijfers sluiten in gifton, b.v. do £1265, in
1910—1911 bchelste een gift van £500 van wijlen
den Hoer J. A. van Dijk van Cores. Eon be
droevend teeken is ook dat terwiji do Kerk zich
uitbreidt en hot getal gemeenten vermeerdert de
collecte in de laatsto drie jaren snel afgenomen
is, en in bet afgeloopen jaar minder bedraagt dan
in eenig enkel jaar sedert do vorigo Synodale ver
gadering

Uwe Commissie heeft ernstige pogingen aange.
wend andere bronnen van inkomst to ontwikkelen
en hot is ons gelukt, vooral in do afgeloopen twee
jaren, moor aan lokale inkomsten to trekken dan
nog ooit tevoren. Ook do winkelzaak heoft, zooals
to Zion IS, haar quota bij vermeerdoring bijgo
dragon.

Aan den anderen kant is hot ons to doen go:
woest bozuiniging in alle mogelijko opzichton toe
to passen. Do beheerbaro uitgavon, by. instand
houding, diversen, enz., zijn dan ook gemiddeld
verminderd, niettegenstaando hot natuurlijk is dat
hoe ouder do Kolonie wordt, en hoe meer uit
gebreid, doze uitgavon zeer mooten vermeerderen
Do uitgave ondor hot hoofd salarissen is vermeer
dord omdat hot salaris van den Superintond~nt
Do uitgaven onder hot hoofd salarissen is rer
meorderd omdat waar vroeger Kakamas bij
droeg tot het salaris van den Superintendent
als hoar leeraar, dit niet moor geschiedt. Uwe
Commissie heeft in do zes jaren ook nog eon grooto
scm (~1047) uit haar fondsen moeton bestedon aan
ondorwijs. Thans krijgen wij goregeldo ondersteu
fling van bet Departemont, en zal hot bedrag voor
dit hoofd uitgogovon afnemen en vortrouwen wij,
geheel wegvallen.

Pont en Schuit uitgavon zullen veol minder
worden, wanneor do eerste foojen tegon niouwe
erfhouders goboekt inkomen.

1-Jet spreekt van zoif dat uwo Commissie allorlei
plannen en middelen heeft bedacht em aan boven
vormelde noodlottige tekorten hot hoofd to biedon.
Drio wegen stonden ens open: (1) Jaarlijks hot
voreiscli~e bedrag speciaal to collecteoren; (2) De
erfhuur der koloniston to verhoogen; (3) Niouwe
bronnen van inkomsten to ontwikkelon. Do corste
wog wordt door vole bezwaren gedrukt; do tweede
is onwenschelijk daar het dod der Arboids Kolonie
tech is do armen eon zoo goodkoop mogelijk be
staan to vorschaffen. Wat don derden weg botreft,
had uwe Commissie reeds een begin gemaakt
door zekoro los liggendo of uitval “ stukkon
grond ongeschikt voor opmoting in erven, zeor
voordeelig aan eon struisboer to verhuron. Terwiji

do huurder zich verbindt om desvereischt voo,
owe Commissie als moedelboer dienst to doen
brengen deze gronden ens per morgen 2J maa
zooveel ir. kas als do gewono goode erven. Intu~
seben was nog eon prachtig eiland, genaamd Drifi
Eiland, en groot omtrent 100 morgen van do aller
beste aarde op do Kolonie, onbesproeid blijveu
liggen. Do kosten em hot water daarheen met
pijpen nit do noordvoor door to zetten zouden to
hoog zijn voo do goringo huur die gewono erf~
houders betalen. Uwe Commissie was in onder
handeling met geschikte huurdors doch zondei
bovredigend rcsultaat. Eindelijk hebben wij be
sloten dit kostbaar eiland zolven ten behoove van
do Arboids Kolonie te laton bewerken. Aan
graanbouw on lucernehooi viol in dit goval niet
to denken, daar or reeds plo.atselijk over-productie
is, en wij nog goon spoorw-eg vorhinding hacidon,
(onz~ naaste static was 170 mijien van Kakamas).
Hot eonige product dat wij zonder kosten van do
hand konden zotten was struisveeron. Do strui~
beantwoordt bier uitstekond, ziekte onder do
vogels s flog bijna onbekend, on, daar onzo
lucerne zolfs veer die van Oudtshoorn niot onder
doet, konden wij verwachten vederen van nit
stekendo kwaliteit to kwoeken. Uw-e Commissie
huiverde, echtor, eon groot kapitaal in zulk eon
luxo boerderij to steken Wij besloten derhalve.
broeivogels te collecteeren. Doze taak word epge
dragon aan den Superintendent, en was eon vol.
slagen succes. Moor dan 520 struisvogels werden
gecollocteerd waaronder sommigo van uitstekende
kwaliteit. Omtrent 300 werden gekocht, en cameo
met oenige kuikens plaatselijk uitgeb~ooid hebben
wij thans bijna 950 struisrogels op do Kolonie.

Terwijl wij this slechts £1800 nan do ondor
fleming waagden, kregen wij waarde to Kakamai
gelovord, zooals do markt teen (einde 1913) stond,
van ruim £4500. Do schielijko doling in do
voorenmarkt daarna hoof bewezen dat wij wij~
gohandeld hebben. Do beste dank uwer H.Eerw’.
vergadering komt do kerkeraden en gemeento
loden van Do Rust, Oudtshoorn, Do Hoop, Calitz
dorp, Ladismith, Montagu en Robertson toe, voox
do zeor gowillige on hartelijke wijzo waarop zij de
Kerk in doze teen gunstigo zaak kostbaren steun
gavon.

Daar wij 1000 vogols op hot Drift Eiland alleon
konden nanhouden, had uwe Commissie borekend
dat no aftrek der koston, eon inkomst van ruim
£3000 per jaar veer hot Arbeids Kolonie Fends
to ontwikkelen. Doze som zou do onderneming op
vasten zelfbotalenden voet hebben geplaatst, zelfi
indien do Synodale collecte voor Kakainas afge
schaft wordo. Wij bespreken later in dit rapport
eon alternatief plan indien do gcdrukthoid in de
struisveeren markt mocht voortduren.

Hot doorzotten van hat water kost omtrent £25
per mergen, en hot gelijkmaken en boschgraven
zal de som van £27 per morgen niot te boron
gaan. Do gemiddelde som voor gelijkmaken wordt
op £30 berekond.

Letten wij thans op do kapitale uitgaven voor
constructie werken ens., en veer besproking laten
~vij Stoat B. bier volgon.



STAAT B.
Kapltaal Rekening voor 6 jaren, geëlndigd 30 Juni, 1915.

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN.

15203 1 0

45 14 6

7864 11 0

357 5 1
77 19 1

25037 1 6

284 4 4

1909—1910 1910—1911 1911—1912 1912—1913
Leeningen (miii afbe

taald) 22597 2 0
Kapitaal door wunkels

terugbetaald — — —

Restit. Voorsehotten 146 12 5
Regeerung v. School

gebouw 655 0 0
Do. op voorschotten

aan Schoolraad ... — — — — — — — — — — — —

Cooperatie doen — — — — — — — — — 67 4 1
•DriftEiland ———

Andere ———

Saldo ten laste
30 Juni 13086 9 11 17075 11 6 27267 0 6 20643 3 6

Totaal £36485 4 4 32324 7 0 35566 15 8 46031 13 5

Additioneel bij Kerkefondsen geleend (~27338 11 10 miii £13319 11 10)

8801 8 7

2362 12 8
174 4 0 267 6 3

1913—1914 1914—1915 Totaal.

*78284 16 8

2719 17 9
996 0 7

655 0 0
655 0 0
548 5 1

1310 7 4
199 7 3

19 3 3

548 5 1
339 7 6

74 17 3
1 13 3

20562 6 11

32864 15 3

903 15 9
124 10 0

17 10 0

27338 11 10

28651 13 10

BTJITENGEWONE TJITGAVEN.

1911—1912 1912—1913
Saldo ten laste

1 Juli
Noord-Voorbouw
Gebouwen
Koopsom vast Eigen

dom en compensatie
Pont, Dorschmachin.,

Pijpen, Schuiten
Omheinen
Stuisvogels
i~ arden Eiland Erven
Drift Eiland
Rydro-Electr Molen
Voorsehotten aan

Schoolraad
Dipbakken
Voorsohotten
Kapitaal aan Winkels
Leenng sfbetaald

Jaarlijksch Tekort als
per Rekening A.

1909—1910

13319 11 11
17821 10 11

805 13 9

37 10 0

2915 10 9

£34899 17 4

1585 7 0

1910—1911

13086 9 11
12174 15 8

473 10 7

232 7 2
22 11 1

5875 13 4

31865 7 9

458 19 3

32324 7 0

17075 11 6
4512 3 3
1218 13 3

790 10 10

2790 1 7

3868 13 1
2063 17 11
2467 14 4

49 17 0
60 15 6

110 10 5

35008 8 8

558 7 0

35566 15 8

27267 0 7
797 1 9
356 13 5

1057 0 2

121 10 8

41 9 2
3705 5 5

267 6 11
5542 10 4

1153 11 10
27 9 11

108 19 9
3727 17 7

44173 17 6

1857 15 11

1913—1914

20643 3 6
54 2 11

537 13 0

282 5 7

77 10 11
530 1 6

1766 10 6
2904 6 6

925 16 0
3654 2 6

290 14 0

31666 6 11

1198 8 4

14018 19 10

£96032 0 0

Totaal.

35534 15 6
2926 13 5

3019 17 S

3037 7 9
593 9 6
1807 19 8

12621 6 2
4341 8 9

12688 7 6

1469 8 7
110 16 6
532 14 6

*10418 19 2
1218 7 5

89103 4 8

6928 15 4

96032 0 0

• 1914—1915

20562 6 11
175 1 0
800

379 0 6

48 4 7
63 8 0

2143 1 2
1084 7 11
1024 0 4

33 12 7

22 10 4
619 15 3

1218 7 5

27381 16 0

1269 17 10

28651 13 10Totaal £36485 4 4 46031 13 5 32864 15 3

*~78284 16s. 8d., d.w.z. na aftrek
*~1O418 19s. 2d., d.w.z. na aftrek

van £1218 7~. Sd., onder uitgaven afbetaald.
van £2719 17s. 9d., onder de ontvangsten terugbetaald.
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Wij zion hier dat aan constructie werken
en uitbreiding uitgogeven is do som van £89103
ts. 8d. Met de afgeloopen tekorton boven~
vermeld staan do uitgaven op £96032. Van deze
som word geleend, zooals to zien is, £78284 16s. 8d.
van do Begeering en anderen, en £14018 additio
neel nit de Kerkefondsen. Do balans is afkomstig
nit do in Staat B. gespecificeerde bronnen. Onder
do uitgaven zijn:—

1. Noordvoorbouw. — Dit reuzenwerk heeft
£35,534 additioneel gekost, en ‘t totaal. onder dit
hoofd staat thans op £47175. Van deze som moet
echter, afgetrokken worden £2500 aan goederen
door do winkels van do Noordvoor overgenomen,
en ook £16008 aan voorschotten aan do nieuwe
erfhouders; verder moeten af do uitgaven voor
ondorwijs gedurendo don bouw, en dan blijft e
£42,700 over voor den oigelijken bouw.

Do Noordvoor word einde 1911 voltooid. De
eersto erven onder do Voor werden echter reods
in 1910 uitgegeven. Do Voor is bijna 27 miji lang
en 12 voet breed, besproeit (Paarden- en Drift
Eilandon ingesloten) omtrent 1200 morgen gronds
en vers~.haft onderhoud aan 175 huisgezinnen.
Er blijven nog zoowat 150 morgen grond liggon,
die later met takvoron kunnen worden besprooid.
[let water kost due ongeveor £36 per morgen, en
is eigenlijk to duur om voor £10 voor 6 morgon
verhuurd te wordon. Hot water ondor do Zuid
voor kost £15 per morgon.

Do N~ordvoor is ons derha.lve op tweeërlei wijze
teleurstollend geweest. Zij heeft, in do eerste
plaats, moer gekost dan onze beraming en die
van de Regeering (~30,000) en in de tweedo plaats
is or 600 morgen minder grond bosproeibaai
dun op gerekend word. Hot eersto is te wijten
aan do buitengewone hardheid van hot terrein
waarovor do voor loopt. Do rots bonoden was
veel harder dan do oppervlakte deed vermoeden.
Het feit ook dat wij de Voor hebben gemaakt
met arbeicl van behoeftige applicanten tegen is.
per dag meer dan waarvoor gekleurdo arbeid te
bekomen was, heoft alleen £5500 tot do vermeer
derde uitgaven bijgedragon.

Wat hot tekort in besproeibaren grond aangaat,
bleek op hot Paarden Eiland, dat 1600 morgen
groot is en h&t voornaamste objectief dor Voor,
veel meor laag en onbruikbare grond to sun, dan
bij de opmeting door het Gouvernement berekond
werd. Do ontoegankelijkhefd van bet terroin dat
met ondringbaar bosch bedekt was, belotto cenige
nauwkeurige bezichtiging van do goheele opper
vlakte. Hot eiland bovat (do nog 150 beschikbare
morgen uitgesloten) slechts 800 morgen in plaats

1100.

2. Gebouwen, £2900.—Doze zijn eon Pastorie

voor ambtenaren on vertrekken aan do onder.
wijzers woning.

3. Koopsoin cigencloin, £2640.—Hieronder val
len de koopsom van do plaats Vaalgras, van drie
bewerkte erven buiten hot Drift Eiland voor
broeivogels, van eea orf voor lemoen-kweekerij,
an compensaties aan erfhouders die warden uit
gezat.

4. Pout Dorschrnachines, £2800.—De pont is
voor gebruik van cle 125 eiland-erven, daar de
erfhouders buiten do Rivier wonen. Eén dorsch.
machine werkt op hot ailand, en do andere aan
do Noordzijde.

5. Struisvogels.—Hierover hebben wij reeds ‘t
ecu en ander gezegd. Verder valt nog op to
merken dat indien do veerenmarkt niet spoedig
tot herstel komt, uwe Commissie uitvoering geven
wil aan haar plan om merino schapen aan to
schaffen ale verdere ontwikkeling in daze richting.
Volgens informatie door ons ingowonnen is do
schaapboerderij op lucerne can sear voordeelige.
Zij kan worden ondernomen met tweeërlei doel:
(a) ale bijzaak, en wel door de schapen do door
de struisvogels gestroopte stoppellanden to laten
beweiden; (b) als hoofdzaak, indian door aan
houdende gedruktheid in de veerenmarkt, het
voordeeliger mocht blijken to zijn om do struis
vogels heelemaal door schapen te laten vervangen.
In beide gevallen sullen wij bovendien in staat
zijn ten deele ons eigen wol to produceeren vow
industrieele uitbreiding. Wij rekenen, vooral zoo
de H.Eerw. Synodo haar invloed in die richting
dcset, gelden op dezelfdo gunstige ondersteuning
van de ledon der Kerk in do eventuëele var
krijging van schapen, als one met die struisvogels
to beurt gevallen is.

6. Poarden Eilaud cooperatie erven.—Dit
schema ward uwe Commissie door den nood dei
arinen opgelegd. Sommige ervea bleken zoo on
ef fan en woudrijk te zijn, dat hat onmogelijk was
voor den kolonist, die geen levend dier bezat, olr
ooit den groad gelijk te maken zonder veel grootw
geldelijken steun dan uwe Commissio geven kon
Hat was een ernstige vraag of doze menschen
de orven moesten laten liggen on do kolonie var
laten, dan of speciale hulp moest worden verleend.
Eindelijk hechtte uwe Contmissie haar goedkeuring
aan ean schema waaronder ean dertigtal erven
warden teruggeaomen onder contract voor tien
jaar, met do voorziening dat do erfhoudars daar
op onder toezicht zouden worden geemployeerd.
Onder het schema sullen do erven uniform wordon
gelijk gernaakt, om schade wegens overstroomin
gen minder to maken, en moat do Commissie uit
do opbrengst huur, rente en kapitaal terug krijgen.
Do regeoring was met dit schema ingenomen.
Ongelukkig word hat succes van do onderneming
bij den aanvang grootalijks benadeeld door wan
bestier. Zoodra uwe Commissie hiervan kenniste Marchand, eon postkantoor, twee woningen
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betere controle bewerkstelligd en den verantwoor
dolijken ambtenaar sun ontslag gegeven.

Indion na de tien jaren vorstreken zijn, al hot
kapitaal nog niet door middel van de oubrengst
gedekt is, zal do erfhoudor voor hot gelijk ge
maakte erf een verhoogde huur betalen om rente
op sulk kapitaal, of restant orvan, to dokken.

7. H~dro ElectrisciLe Molen. — Waar do
Noordvoor eon hoogto van 21 voet afstort, vôôr
het water met groote pijpen naar hot Paardon
Eiland overgezet wordt, heeft uwe Commissie
twee Zwitsersche Turbines met gebouw voor do
krachtstatie opgoricht. Doze Turbines zijn elk
van 60 paardonkracht, en drijven electrische ma
chines (generators) van tezamen 100 paarden
kracht in hoogo spanning. Van do krachtstatie
wordt do electrischo stroom met draden over de
rivier gevoerd—eon afstand van omtront 4 mijien
-—naar de omvormings statie to Soetap, waar eon
groote koornmolen gedreven wordt. De molen
vereischt slechts 25 paardenkracht, zoodat or nog
ruim 70 paardenkracht beschikbaar blijft voor
verdere ontwikkeling, industriëole als andorszins,
waterpompen, enz. Do machinerie en ‘plant’ met
gebouwen kosten £12690. Uwe Commissie heeft de
diensten gehad van eon bekwamen Zwitserschen
ingenieur, en al hot werk is een beold van dego
lijkheidi en hechtheid. Ret is mogelijk dat do
molen alleon niet do route op het goheelo schema
opbrengen sal, doch do molen gebruikt slechts
één-vierde van do beschikbare kracht. Allo andere
uitbreiding die later, naar middelen en omstan
dighGden toelaten, moge ter hand genomon wor
deR, sal goon verder kapitaal voor hot loveren
van kracht voroischen. Uwe Commissie heeft,
oppervlakkig beschouwd, misschien hot schema op
to groote schaal daargestold, doch wij hadden hot
oog op hot feit, dat uitbreiding van “plant”
in zulke gevallen groot kapitaal vereischt en hot
reeds belegde veelal nuttoloos of verloren maakt.

8. Schoolraad.—Onder do ontvangsten sal
gezion worden dat £548 reeds op doze uitgaaf
(£1469) ontvangen is. Do balans van ongeveer
£932 is hot voorschot voor hot jaar tot 30 Juni,
191~, en moot flog door do Regoering worden
gerostituèord.

9. Do wi~kels.—Aan do winkels is thans eon
kapitaal van £14810 voorgeschoten. Er bostaan
do hoofdwinkel to Soetap met vier takwinkels in
do verschillendo contra. Do heeren Kuys en
Beyors zijn de bestiorders, torwiji do Superinten
dent ox-officio als directour dient. Do uitbeta
lingon en bestellingen geschiedon door hot Kerke
kantoor.

hun bestaan financieel ruim gerochtvaardigd.
Behalve 6 percent rento op hot voorgeschoton

kapitaal (waarvoor wij 5 percent betalen) hebben
zij reeds £4848 aan winst in do algemeene kas
gostort (sic Staat A.). Hun nut meet echter niet
slechts naar doze geldsom worden gemoton. In
direct holpen zij do kolonisten eon markt voor
producton vindon, en dienen tovens als omzet
bureau van erfhuur, enz., bijna 80 percent waar
van door producten betaald wordt. Dit jaar
hobben zij £3000 waardo aan orfhuur alleen over
genomon.

Hot kapitaal moge onnoodig groot schijuen voor
5 winkels doch men vorlieze niot uit het oog dat
do geheeio zaak bijna uitsluitolijk eon ruilhande]
is, en dat or soms £6000 waarde on moor voor
nogotio ingeruilde producton op handen ligt.

10. iiat en en Lasten.—Wij laton hier een
Staat volgen waarin onze baton opgenomon zijn
naar hot kapitaal daarin gostokon em in hot
kort do financiëole positio nog duidolijker to
maken.

BATEN.

Koopsom van vast oigondom inslui
tende erven en transport kosten

Noordvoorbouw
Zuidvoor en Takvoren
Gobouwen (insluitonde kerk schoolge

bouwon)
Hydro Eloctrische Molen
Paarden Eiland Ervon
Drift Eiland
Struisvogels
Omheineu
Kapitaal ann winkols
Winkel Noordvoor Goedoren
Voorschotton
Pont, Dorschmachinos, Molon en Losso

Goedoren

LASTEN.

Kapiteal opgonomen £140705

Do nacleeligo balans vertogenwoordigt dan do
opgeloopen tekorton sedert hot ontstaan der
Arboids Kolonio (insluitendo uitgaven School en
Kerk)

Indion wij echtor onze baton schatton naar de
actuëele u’aardo na ontwikkeling, zooals bij vorigo

£9280
42676
14600

8608
12684
11640
4217
1800
1000

14810
2586
2600

3600

£130094
10611Nadeelige Balans

In do laatste jaren vooral hebbon do winkel5
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gelegonheden gedaan word, dan krijgon wij hot
volgendo —

BATEN.

Zuider Plaatsen volgoni valuatie Ken
hardt Afdeelingsraad

Noorder Plaatsen volgens valuatie Gor
donia

Machinorieën en Losso Goederon
Baton der Winkols (voorraad goederen

gebouwen en uitstaando schuldon)
Gebouwon nog niet onder valuaties

bogropen
Struisvogols
Drift Eiland (kostprijs)
Paarden Eiland (kostprijs)
Hydro Electrischo IV[olon
Voorschotton en uitstaando Erfhuur

Indien do markt-waardo der gronden zou op
gebracht worden, zou do voordeeligo balans aan
morkelijk grooter zijn.

Behalve het geld benoodigd voor industriëele
uitbreiding, waaronder wij het oog hebben op eon
leerlooierij en schoenmakerij, wolwoverij, kleeder
makerij, en ander ambachtsonderwijs, zal er nog
slechts omtrent £3000 benoodigd zijn om do in
handen zijndo schema’s to voltooien. Ret totaal
van het kapitaal in do Arbeids Kolonie gostoken,
komt dus op omtrent £300 per huisgozin to staan.

Do Commissje wil verstaan hebben dat er to
Kakamas aanmerkolijke ontwikkeling mogelijk is
door grond ondor bosproeiing to brongen door
middol van groote pompon door electriciteit go
dreven, door do verbotoring van do plaats waar
hot water is uitgehaald, vergrooting van Voor,
enz., dooh do tijden zijn daartoo to ongunstig en
kapitaal wordt to duur.

Hiermede sluiton wij dit lijvig Rapport af, of
schoon wij hot nog veel ~erlengen konden en bid
den aan onzo H.Eorw. Algemeeno Vorgadering th
bosto zogenwonschen onder do biding des Heili
gerf Geestes toe in al hare beraadslagingen en
vooral met hot oog op do oplossing van het
moeielijk vraagstuk onzer armen.

Do Dienstw. Dienaron en Broedors,

T. J. LOUW.
D. S. BOTHA.
J. H. HABLUTZEL.
B. P. J. MARCHAND.
H. P. VAN DER MERWE, Scriba.

BIJLAGE 33

VERSLAO
van den Zaakgelastigde aan de H.Eerw. Synode, 1915.

Do ondorgoloekonde hooft do eer hot volgond
Rapport aan do H.Eerw. Synode voor to loggon —

L—DE FONDSEN.

Al~jemeen.

Aan bedragen, kloin en groot, is ontvangen
tusschon Juli 1, 1909 en Jun 30, 1915, do soxn
van £716,259 Os. Sd. gemiddeld dus £119,376 per
jaar. Bij do Synodo van 1909 rapportoordo hot
Kantoor eon gemilidelde aarlijksche ontvangst
van £57,500. Do som die wij in “Do Kerkbode”
wekelijks verantwoorden beloopt dus bij do £10,000
per maand, dat is, moor dan dubbel hot bedrag
bij do laatste Synodo gerapporteerd (~48O0).

Do sterkte dci’ Fondsen die op 30 Juni 1909
£167,513 12s. 4d. bedroe~ is thans gestogen tot
£213,488 Os. 2d., d.w.z. met gemiddeld £7662

do saldo’s, batig of nadeolig, der verschillende
Fondson. volgens do Korkekantoor booken. Hoe.
danig die zijn, blijkt uit den afzondorlijken Staat
van elk Ponds.

Do regel die op het Kantoor wordt govolgd
omtrent doze saldo’s is dat do Fondson dio batige
saldo’s hobbon ronto trekken terwiji die met over
trokken balanson ronto betalon.

Hot geregold ondorzoek van de kantoor-boekon
sn bank-balansen door do twee audit euren daartoe
aangosteld word getrouw waargonomen.

Hot Syvodale Fonds.

Ret batig saldo van dit Fonds stond 30 Jun.i
1915, op £6100 lAs. 7d. Aan heffingon is ingo
komon gomiddeld £2827 per jaar. In 1909 was
do gemiddelde som £2679. Aan Honoraria is door
do andere fondsen bijgedragen circa £635 per
jaar on door don Almanak circa £363 per jaar.
Do uitgaven nan hot bostior van hot Kantoos
verbonden, worden godekt door doze bedragen,
zoodat thans niets uit hot Synodale Ponds voor

£35775

80000
3000

25346

2210
1500
4217

11640
12684
6900

£183272

LASTEN.

Kapitaal opgenomen 140705

Voordeelige Balans £42567

per jaar. Aanhangels A. 1. ei~ A. 2. toonon aan
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dat dod getrokken wordt. Integendeel is £92
nog or voor in hot afgeloopen jaar gewonnen.
£6354 2s. 4d. Aan Synodaal drukwerk werd
uitgegeven £791 doch tegenover deze uitgaa,f kan
gesteld worden do opbrengst verkregen nit don
verkoop van exemplarea der Kerkewot en Syno.
dale Vormen, £609. Do onkosten verbonden aan
do Kerkvereeniging Acte beliepen £671 3s. 3d.
Van de~e som werd aan onze Synodale Kas go
te~titueord door do Vrijstaatsche en Transvaalsche
Kerken £240 is. 3d., latende £431 2s. Od., door
ons or toe bijgedragen. Do uitgaven in verband
met den Federalen Raad zijn geweest £337 lOs. 9d.
Eon deel der heffingen van do gemeento Karree.
douw voor 1915 werdon niet verantwoord tijdens
do Ringgszitting en een schuldbewijs werd voor
dezelve door den Scriba eangenomen. Uitstaande
30 Juni waren nog do hoffingen der gemeente
Karreedouw (~l5), Bulawayo, Amandelboom,
Nieuwoudtville, C-aries, Cedarville en TJmtata.
Met betrekking tot do uitbetaling van reis- en
verblijfkosten is or soms versehil van gevoelen
geweest doch do Zaakgelastigde meende zich
streng aan do bepaling der Kerkewet to moeten
houden. Do Ring van Swellendam betaalde dag
golden aan afgevaardigden, iets dat mijns inziens
cone wetsverbreking was.

Almanak Rekening.

Do Almanak rekening ~oont eene gestadige ver
ineerdering van winst die echter veel grootor kon
geweest zijn indien alle kerkeraden zich, zooals
sommige hadden beijverd in do vorspreiding van
ens kerkelijk jaarboekje. Hot is in hot belang
der Keek dat alle loden op de hoogto gebrachl
wordon van wat do Kerk doet en do Almanak
levort daartoe do bosto en de goedkoopsto hand.
biding. Men lotte or op dat do winst op doze
uitgave niet getrokken wordt nit den verkoop
van oxemplaren doch wel uit do advertentios.
Wij versproiden zoowat 20,000 exemplaron elk
jaar. Hot getal kon gemakkelijk op 30,000 gebracht
worden tot groot voordeel van hot Synodale Fonds.
Want met eene circulatie van 30,000 zouden de
advertentie-rechten aanmerkelijk moor geldelijke
waarde hebben. Do sommen in dat Fonds gestort
zijn geweest gemiddeld, als volgt —Voor do drie
jaren 1906—1909 omtrent £296 per jaar, 1910—
1912 omtrent £328 per jaar, on 1912—1915 bijna
£400 per jaar.

(Zie Aanhangsel B. en B 1.)

ilet Predikanten I’ensioen Fond3.

Dit Fonds is sedert 30 Juni 1909 aangegroeid
van £66,136 12s. id. aan belegd kapitaal en
£6797 aan sehuld.brieven tot £83,809 12s. id. aan
kapitaal on £18,972 6s. Sd. ann sehuldbrieven.
Do abnormale vermeerdering in hot bedrag nit
staande aan sehuldbrieven is te w’ijten nan do
deelname aan hot Fonds door nieuwe gemeenten
en vooral door 24 gemoenten van do Transvaalsche
Zustorkerk. Al doze sehuldbrieven dragon rente

tegen slechts vier percent. 1k acht dat do Synode
bij hot bepaben van dozen lagen ronteicoers het
oog had op do aanmoediging van nieuwe dod
hebsters en hot tegemoet komen van do zwakkere
gomeenten die moeielijk hot inlog-kapitaal dadelijk
konden bijeenbrengen. Hot wordt echtor noodig
eon termijn vast to stellen waarna do rento op
vijf percent — ten minste — gebracht wordt. Do
.ekenkundige die hot Fonds onderzocht nam abs
basis voor zijne berekening eeno gemiddeldo ronto
van 4k percent. Op do £18972 verdient hot Fonds
echter sbeehts 4 percent. Dit vorlies ~vordt good
gernaakt door de rente op het belegd kapitaal dat
bijna 5 percent (4.915) verdiont. Dit is echtor
niot rechtmatig tegonovor deelhebbors die hun
kapitaal hebben gestort. Doze aanmerking geldt
vooral gernoenten die wol kapitaal bozitten en op
hooger rente uitleggen terwiji do schuldbrief aan
hot Predikanten Pensioen Fonds onafbetaabd
blijft. Dc Synode behoort dus macht to verleenen
aau do Kerkekantoor Commissie om schuld
brieven isa eon zeker vastgestolden termijn op to
roepen. Ook bohoort goon ponsicon botaalbaar to
zijn tonzij do schuldbrief vereffend is, behalve in
bijzonde~e gevalben naar oordeel van do Kerke
kantoor of Syn. Commissie. Doze punton zijn reeds
in 1909 voor do aandacht dor Synode gebracht:
ondergeteekende wenscht or andermaal en met
nadruk op to wijzen. Van do 160 gemeenten ondor
onze Synode hebben 141 aandeel aan het Fonds,
42 in kiasl, 27 in klas II, 33 in kias III en 38
in kias IV. Zes gemoenten hebben moor dan don
aandeel (tezamen 8 aandeelen in kias II). Do
‘I’heol. Kweekschool hoeft nor aandeelen in klas
II, hot Kerkekantoor eon in dezelfde klas, terwijl
Robben Eiland eon heeft in kias IV. Twee aan -

deelen zijn uitgonornen door do Alg. Zending
Comm scm voor de Zending Socretarissen en tweo
riooi- do Curatoren van het Opleidings Iustituut
voor dc docenten, able in klas IV. Eon aandeel
in kias II is provisioned toegekend aan den
Redacteur van Dc Kerk bode. Van do Transvaal
sche gemoenten zijn er 12 in klas I, 6 in kias IT
en 6 in kias Ill. Do Kerk van Natal heeft 3
nandeebon in kbas III en 2 in kias IV. Ecu aandee]
is toegekend aan do zendinggemeente Wellington
in kias V

Dc Synode zal als naai- gewoonto do rang
s~hikking der gemeonten in kiassen zeker herzien.
I-let Fonds staat heden op gunstigen voet, volgens
Rapport van den rekenkundige dat hiermedo go
publiceerj wordt, doch kan goon grooter proportie
—die reeds groot is—van aandeelen in kias IV
dragon, zonder gevaar roar hot Fonds. Wil de
Synode or too overgaan om pensioen toe to kennen
op 60-jarigen ouderdom en 30 jaren dienst, zal
eon algeheebe herziening van do tegenwoordige
inbogpenningen en contributies noodig zijn. Do
Transvaahsche gemoenten w-ordon gerangsehikt in
‘elassen naar hot bedental —Voor 1000 heden en
daarbovon, klas I; voor 00—1000, klas II; en
onder 600, klas ITT . Hoe nu gehandeld wanneee
deelhebbonde gemoonten later verdeeld worden en
bet ledon~a.1 onder de bepaahde cijfers vallen P Doze
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vraag is den ondergeteekende gesteld en hot
ntwoord dat naar zijne meening door do Synode

moat gogeven worden is dit: “Do gemeenten
£nder onze Synode komen bij do Algemeene Kerk
vergadering in herziening: dit geschiede ook in
goval van Transvaalsche gemeenten.” Slechts do
Synode kan do kiassificatie wijzigen. Alle go.
meenten blijven dus in do kias waarin au toege
laten zijn totdat do Synode hat veranderen mocht.

Eon ander punt van groot belang is hot over
dragen van onopbetaalde aandeelon door eon
moeder-gemeonte aan eene niauwgestichte, iets
dat in sommige gevallen ze~r onwenschelijk is,
daar do jonge gemeente som~. niet instaat is de
zware schuld alzoo op haar g,aiegd, to dragon.

(Zie Aanhangsel C.)

REPORT by Charles Gordon, Actuary in Cape

Town, on his Examination and Valuation

of the Ministers Pension Fund of the

Dutch Reformed Church in South Africa

as on 30th June 1915.

(1) The first actuarial examination and valu
ation of the above Fund was made by me ovex
twenty years ago, and the Repert submitted to
the Synod of the Church which was held in
October of the year 1894.

(2) Sinee that time further valuations have
been made by others and alterations in the amount
of pensions to be granted; the contributions to
be paid by the Churches; and the conditions on
which the former are to be allowed are incor
porated in the Bye-laws and regulations as they
now exist.

(3) These regulations provide, generally, for a
pension of £200 per annum to be entered on at
the age of 65 years or later, if the minister has
complete3 30 years of service in the Church.
It is not compulsory for a minister to retire on
pension on attaining the age or period of service
named, and, on the other hand, pensions may be
granted earlier on good cause being shown.

(4) Congregations are divided into four classed
according to their size and importance, and pay
annually, contributions ranging from £15 down
to £7 lOs. Od. to the Fund, having already paid,
on becoming members of the Fund intrance fee
according to the age of the minister of the
congregation at the time. These entrance fees
—with the annual contributions and the interest
derived from investments—form the regular sup
port of the Fund. Donations and legacies will
naturall~’ vary much from year to year, and
cannot enter into the present calculations of
future revenue.

three elements of Mortality, Interest and Expense
of Management have, in the first place, to be
considered and fixed.

(6) Mortality.—I nave used the Table of
Mortality known as “The Institute of Actuaries
lls~ Table” one founded on an extended ex
perience of British Assurance Companies. The
rates of Mortality shown by different experiences
vary within comparatively narrow limits and, I
think, those founded on a wide experience of
lives ac2epted as first class is as true a measure
of the expectation of the class of lives we are
dealing with, as that of a more restricted ex
perience, even if the latter is derived from
statistics of a section of the community more
readily approximating in occupation and char
acter.

(7) Interest.—I find that t~ e rate of interest
used in at least one of the previous investigations
was fou’ and a half per cent, and I adopt this
rate also. The Fund earns interest which leaves
a fair if not a very large margin over this rate
to provide for any fluctuation or deviation from
the fundamental basis of Valuation.

(8) Expence of Masxczgement.—This is at
present limited to a very small amount per annum,
averaging about lOs. annually for eaeh congre
gation. The value of this amount during the lives
of present ministers has been entered as a lia
bility.

(9) Details of the Valuation.—The value of the
Deferred Annuity in each case has been ascer
tained on the above basis, taking account of the
age of the minister at the date of the Valuation
and the term of his service.

(10) The variations by pensions being anti
cipated or further deferred may or may not
balance one another, but there is no method of
calculating the effect of either. Among the
emeriti there are six ministers under 65 years of
age (one as young as 32), and, on the other hand,
there is an equal number of ministers above age
65 who are still in active work.

(11) Vacancies are shown in 12 congregations.
The liability in each of these eases has been
entered on the assumption of the youngest age
for ordination, which I understand to be 23 years.

(12) On these lines then the valuation of both
future pensions and current contributions was
proceeds-I with and the following are the
re”ults: —

LIABILITIES.

Value of Pensions of £4095 us. 4d.,
payabLs to 25 retired members

Value of Deferred Pensions of £200
to commence at age 65, or later
on completion of 30 years’ service

For expense of Management

£28969 13 0

94431 16 0
1192 18 0

£124594 7 0
(5) Tn all such investigations the rates for the



ASSETS.

Funds invested and hand.
Acknowledgments for entrance fees

in abeyance and bearing interest
Value of annual contributions

during life of present ministers:
Class 1, 56 members at £15,
£8057 55. 5d.; Class II, 47 mem
bers at £12 lOs. Od., £5798 4s.
Od.; Class III, 41 members at
£10, £4768 8s. Od.; Class IV,
45 members at £7 lOs. Od., £3858
8s. Od

(13) The above shows that the Fund is in a
sound position on the basis employed, but with
little margin either in Funds, or in surplus
interest over the base rate.

As there is no desire in such a case to worh
for protit, I see no cause to make recommen
dation of any change either in the amounts of
pensions or in that of the annual contributions.
These latter are graded according to the size or
importance of the congregation, and not according
to the age of the Ministers, and appear in the
aggregate to be sufficient for the purpose.

Respectfully reported by

Cape Town,
7th August, 1915.

CHARLES GORDON,
F.F.A., and F.I.A.

RAPPORT dour Charles Gordon, Rokenkundigo

in Kaapstad, na zijn onderzoek en valuatie

van hat Predikanten Pensioon Fonds van

do Nod. Geref. Kork in Zuid Afria tot

30 Juni 1915.

(1) Ret eerste rekenkundig onderzoek en
valuatie van dit Fondo werd door mu 20 jaron
geleden gedaan, en het Rapport aan de Synode
gehouden in October 1894, voorgelogd.

(2) Sodert dien tijd zijn verdere valuaties door
anderen gomaakt en veranderingen aangebracht in
het bodrag van pensioenen; van do contributies
betaalbaar door do gemeenten; en do voorwaarden
waarop die werden toegelaten, zijn ingelijfd in hot
Regloment en bopalingen zooals zij nu bestaan.

(3) Doze rogulaties bepalen, in hot algemeen
eon pensioon van £200 na bereiking van den
ouderdom van 65 of later, indien do prodikant
30 jaren gediend hoeft. Ret i,s niot gebiedend

dat eon predikant zal aftreden bij bereiking van
don ouderdom of voltooiing van den diensttijd;
aan den anderen kant, kunnen pensioenon corder
toogekend worden om voldoende redenen.

(4) Gemeenten zijn verdeeld in vier klassen
naar grootto en zolfstandigheid en botalon jaar
lijks, contribubies variherende van £15 tot £7 lOs.
aan het Fonds, na inbetaling bij deelname van
Inlogponningen borokend naar den ouderdom van
den predikant dor gomeonte. Peso Iniegponningon
tozamen met do jaarlijkscho contributiën on do
ronto vorkregon van belogdo golden vormon do
geregeldo bijdragon tot hot Fonds. Gifton en lega
ton sullen natuurlijk veol verschillen van jaar tot
jaar en kunnon niet in rekoning wordon genomen
bij do tegenwoordigo borokening van tookomstig
inkomen.

(5) In allo zoodanigo nasporingon moeten do
cijfers voor do drio hoofdpunten van Sterftecijfer,
Rento en Administratie ovorwogon en vastgostold
worden.

(6) Sterftecijfer.—-Ik hob gobruikt do Storfte
Tafel bokond als “Do Instituut van Rekonkun
digen HM Tafol,” die gegrond is op cone uit
gebroido ondorvinding van Britsche Assurantie
Maatschappijen, Do storfto-cijfers vorkregen door
vorschillende ondorvindingen variöeren binnen
vorgelijkc]ijk engo perkon en ik beschouw dat do
zoodanigen die gogrond sun op eon breode onder
ondorvinding van levons aangonomen als eorste
klas, eon even gotrouwe maatstaf is voor schatting
van do levensduur van do klasse van lovons zooals
wij thans onder behandoling hebben, als die van
eon meer boperkto ondervinding, zolfs wanneer
die verkregen wordt van do statistiek van eon
soctio der samenloving moor overeenkomstig in
beroep en karakter.

(7) Rent e.—Ik vind dat do rentekoers gobruikt
in ten minsto een van do vorigo onderzoekingen
4~ percent was on ik stel dit ook als uitgangs
punt. Hot Fonds vordiont hooger ronto doch die
extra rento maakt voorzioning voor rijzing on
daling of afwijking van do basis van valuatie

(8) Administratie.—Dit is thans beporkt tot
eon seer klein bedrag per jaaj, gemiddeld lOs.
per jaar per gemoonte. Dc waarde van dit bedrag
gethirondo don leeftijd van do tegenwoordige pre
dikanten is opgebracht als eon last.

(9) Bijzonderh eden van do Valuatie.—De
waardo ~an hot Jaargeld (hot mogelijke ponsioen)
is in elk geval op gemelde basis berekend, reke
ning houdende met den oudordom van den predi
kant op datum van do valuatie on hot getal jaren
door hem gediend.

(10) Do wijzigingen wegens eon vorvroogdo of
eon vertraagde aanzoek om ponsioon mogen of
niob elkander balanceeron, doch or is geen me
thode om hot effect hiervan to berekenon. Ondor
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£83809 12 1

18968 16 5

22582 5 0

£125360 13 6
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do emeriti zijn er zes predikanten onder 65 jaar
oud (een zoo jong als 32), en aan den anderen
kant, is er eon gelijk getal predikanten boven
65 jaar oud die nog in dienst zijn.

(11) Ex zijn vacaturen in 12 gemeenton. Do
verantwoordelijkheid (van het Fonds) voor elk
van doze gevallen is berekend naar den jongsten
ouderdon van ordening, die, naar ik meen, 23
jaar is.

(12) Volgens deze gegevens werd do valuatie
van heide toekomstige pensioenen en loopende
contributies ondernomen met do volgende resul
taten : —

LASTEN.

Waarde van Pensioenen van £4095
us. 4d., betaalbaar aan 25 eme
riti

Waardo van toekomstige pensioe
nor van £200, to beginnen met
65 jaar of later, na 30-jarigen
dienst

Onkosteu van Bestier

Fondsen belegd en contant
Schuldbrioven voor Inlegpenningen

en route dragende
Waarde van jaarl. contributies

gedurendo den leeftijd van tegen
woordige predikanten : —

Klas 1 56 loden a £15, £8057
5s. Od.; Kias II, 47 loden ~ £12
lOs. Od., £5798 4s. Od.; Kias III,
41 loden ~ £10, £4768 8s. Od.;
Kias IV, 45 loden a £7 lOs. 6d.,
£3958 8s. Od

(13) Bovenstaando toont dat het Fonds in eon
gezonden toestand is volgens do basis noergelogd,
doch met weinig saldo ton bate, of in Kapitale
Fonds of in oversohot aan rente boven do 4~ per
cent.

Daar or geen begeerte is om voordeel to be
halen, zie ik geen reden om verandoring aan te
bevelen in do beciragen der pensioenen of der
jaarlijkscho contributies. Doze laatsto zijn go
regeld naar do grootto of belangrijkheid der go
moento eli niet naar den ouderdom van den predi
kan~. en schijnen, tezamen genomon, genoegzaam
voor hot dod.

Hoogachtend gerapportoerd door

CHARLES GORDON,

F.F.A. en F.I.A.

Hot P’redikanten Weduwen en Weezen Fends.

Hot kapitaal van dit Fonds stond in 1909 op
£68,931: heden staat hot op £82,653 2s. ld. Aan
schuldbowijzen, 73 in getal, sommige dagbeeke.
nend van ‘t jaar 1889, bezit ‘t verder eon som van
£3524 lSs. Od., waarop i’ente tegon zos percent
wordt betaald. Hot voile bodrag ten bate van hot
Fends is dus £86,178 Os. id. Er zijn 250 dod
hebbers torwijl aan 59 weduwen ponsioen wordt
uitbotaald, aan 47 do voile toelaag, namelijk £84,
en aan 1° gemiddeld £62 per jaar. Hot Rapport
van den rekenkundige, aan dit verslag gehecht,
stelt don staat van hot Fonds in eon holder en
gunstig licht—gunstig echter, slechts zoolang aan
de tegonwoordige bepahngen der wet vastgehouden
wordt. (Zie Aanhangsel D.)

REPORT by Charles Gordon, on his investigation
and valuation of the Widows and Orphans
Fund of the Dutch Reformed Church of
South Africa as on 30th. June 1914.

(1) On the occasion of the Synod of the Church
held in the year 1894, now 20 years ago, I made
the fi”st actuarial examination into the affairs of
the Fund. Further examinations and v’zluations
have been made by others sinco that time and
alterations made in tile amounts of annuities
providea by tho rules and bye-laws of the Fund
according to the results ascertained by myself and
those who followed me in the work.

(2) It was necessary, in the first place, to con
sider and decide on the basis of valuation in
reference to the three fundamental elements, viz.,
Mortality, Interest and Expense of Management.

(3) As regards Mortality, the latest available
tables suitable for the purpose are those known
as British Offices Tables. These are founded on
the experience of a number of English and Scottish
Insurance Companies in their annuity business
from 1863 to 1893. I have considered that the
results of an extended experience like this is fully
as reliable as that of a more restricted experience.
even if the latter were deduced from statistics of
a special section of lives more nearly approxima
ting in occupation and character to those forming
the membership of this Fund.

(4) The Fund is earning at the present time
a rate of between 4~ and 5 per cent, and in the
view that the future of tile present membership
may extend for many years, and that fluctuation
in the rate of interest earned may be found as
in the past, I have reckoned only on 4 per cent.

(5) Tile Expense of Management is at present
limited to a sum which averages about Os. per
annum for each contributing member, and this
has accordingly been valued as a liability during
their resj ective lives.

BATEN.

£28969 13

94431 16 0
1192 18 0

£124594 7 0

£83809 12 1

18968 16 5

22582 5 0

£125360 13 6

Kaapstad,
7 Augustus, 1915.



97

(6) Having fixed these points, the valuation of
liabilities and future contributions was then pro
ceeded with and the following results obtained —-

LIABILITIES.

Value of annuities of £4438 at
present payable to 54 widows of
deceased members £43144

(b) Value of immediate temporary an
nuities of £54 to one orphan
family 78

(c) Value of Reversionary Term an
nuities to children of 11 of above
widows 236

(d) Value of Reversionary Annuities of
£16214 already accrued to wives
of 224 Ministers now contributing 59940

(o) Value of future increments on these
annuities 6865

If) Accumulated contributions of 22
Ministers at present unmarried 2131

‘g) For future management during life
of present contributing members 1535

Total Liability £113929

(8) ASSETS.

(a) Cash assets in hand and invested £80816
(b) Acknowledgments for entrance fees

held in abeyance and bearing
nterest

(c) Value of Ministers’ annual Con
tributions of £5 per annum - - -

(d) Value of proportion of marriage
and other fees equivalent to about
£4 per annum for each contribu
tiny member - - -

Total Assets £115798

(9) It is with satisfaction that I submit the
above valuation showing that the present regu
lations as to the amount of annuities provided for
are covered by the present Fuflds and future
contributions and a good margin of interest left
unvalued as an offset against such possibilities—
more or less remote—as the marriage and re
marriage of members whatever their present con
dition, and the possible reversionary annuities to
children of members on the contributing list on
tho death of both husband and wife.

(10) The small benefit to the Fund which might
accrue by the cessation of annuities on the re~
manage of a widow has been ignored as of little
or no present value.

(11) It will be observed that where Ministers
are at present single, I have merely accumulated
at the base rate o~ interest the amounts already
paid, whether as entrance fee or annual contribu
tion. This I consider to be as true a measure of
liability in such cases as any that could be ob
tained by an elaborate calculation of the probabi
lity of marriage and of the respective chances of
survivance. of hypothetical wife, widow and issue.

(12) Finally, although the liabilities are well
covered and a fair margin of interest is being
earned over the base rate, I would not be inclined
to advise any increase in the annuities.

Respectfully submitted by,

Cape Town,
18th September, 1914.

CHARLES GORDON,

F.F.A., and F.I.A.

RAPPORT door Charles Gordon, Rekenkundigo,

op zijn ondorzoek en valuatie van hot

Predikanten Weduwen en Woezon Fonds

van do Nederduitsche Geroformeerde Kerk

in Zuid Afrika op 30 Juni 1914.

(1) Bij gelegenheid van de Synode der Kerk
in 1894, nu twintig jaar geleden, deed ik het
eerste actuariëel onderzoek in de aangelegen.
heden van hot Fonds. Verdere navorsehingen
en valuaties zijn door anderen sedert dien tijd
gedaan en veranderingen aangebracht in de jaar
golden zooals neergelegd in do reglementen en
bepalingen, volgens de resultaten verkregen dooi
mijzelven en diogenen die mijn work voortzetten.

(2) Ret was noodzakelijk, in do eorste plaats,
cm to overwegen en to bepalen wat de basis van
valuatie nioest zijn ten aanzien van de drie grond
beginsolen: Sterftecijfer, Rente on Administratie.
~osten. -

(3) Met betrokking tot hot Storfte-cijfor, is do
do Britsche Kantoren Tabulatie do meest moderne
boschikbane en zij beantwoorden vooral aan hot
doel. Doze is gebouwd op de ondervinding van cen
aantal Engelscho en Schotscho Assurantie Maat.
schappijon in hun jaargeld bezigheid van 1863 tot
1893. 1k heb do rosultaton van eon uitgebreid~
ondervinding als doze beschouwd als even ver
trouwbaar als die van eon moor boporkte onder
vinding, zelfs wanneor dit laatste getrokken worth
nit do statistiok van een speciale sectie van levens
moor overoonkoinond in beroep on karaktor met
dogenen die loden van dit Ponds zijn.

(4) Hot Ponds verdient togenwoordig eon rente
van tusschen do 4~ en 5 percent on in hot oog
houdende dat do toekomst van hot huidigo lid~

(7)

(a)

3797

17325

13860



maatschap over vele jaren zich kan strekkon e~
dat do rente-koers in do toekomst zooals in hot
verleden kan rijzen en dalon, heb ik dien gesteld
op 1 percent.

(5) Do administratie onkosten zijn togenwoor
dig beperkt tot eon som die gemiddeld 9s. per
elk contribueerend lid bedraagt en dit wordt al~
eon last opgebracht gedurendo hun levensduur.

(6) Deze termen bepaald zijnde, is met de
valua tie van do Laston en toekomstige contribu
ies een aanvang gemaakt en zijn do volgende

resultateli verkregen : —

(7) LASTEN.

(a) Waardo van jaargelden van £4438
thans betaalbaar aan 54 weduwen
van ovorleden deolhebbers

(b) Waarde van tijdelijke jaargelden
van £54 aan eon weozen familie

(c) Waarde van Toevallonde Termijn
jaargelden nan kinderen van 11
der weduwen

(d) Waarde van Toevallende Jaargol
den van £16214, reeds opgeloopen
aan echtgonooten van 224 thans
contribuëerende predikanten

(e) Waarde van toekomstige vermeer
dering op dezb jaargelden

(f) Go-accumuloerde contributies van
22 predikanten thans ongehuwd

(g) Voor toekomstig bestier gedurende
den looftijd van tegenwoordige
leden 1535

(3) BATEN.

Totaal £113929

(a) Contant in handen. en belegd
(b) Schuldbewijzen voor Inleg en rento

dragend
(c) Waarde van Contributies van

Predikanten van £5 per jaar
(d) Waardo van Huwelijks Heffingen

en andere leges, gelijkstaande met
omtrent £4 per jaar voor elk kind

Totaal £115798

(9) Hot is met gonoegen dat ik dezo valuatie
voorleg, waardit blijkt dat de tegenwoordigo
regulaties aangaande do som van jaargelden waar
voor voorziening gernaakt is, gedokt worden dooi
hot bestaande Ponds en toekomstigo contributie~
en eon goode overschot van rento niot in rekoning
gebracht als eon balans togen zulko mogelijkhedea
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—moor of minder onwaarschijnlijk—als hot trou
wen on hertrouwen van loden afgezien van hun
tegenwoordigon toestand, en do mogelijke toeval
bade jeargelden aan kinderen van loden die thans
contribuëoren bij sterfgeval van beido man en
vrouw.

(10) Ret kleine voordeol dat nan hot Ponds
to goode komt wogons hot wegvallen van jaar
gelden bij hot hertrouwen van eon weduwe is
over hot hoofd gezien als van woinig of goon
togonwoordige waardo.

(1]) Men zal opmerken dat waar Prodikanten
thans ongetrouwd zijn, hob ik slechts gekapitali
seerd tegen den vastgestelden rentekoers, do som
men reeds inbotaald, als Inleg of als Contributie.

1k beschouw dit als eon even getrouwo be
rekoning van do last in zulko gevallen als eene
die verkregon wordt door eon ingowikkelde be
rokening van do waarschijnlijkheid van trouwen
on van do verschillende kansen van nablijven van
eene mogelijke echtgenoote, weduwo of kinderon.

(12) Findolijk, hoewel do lasten goed gedokt
zijn en een vrij goode ovorschot van rento boven
de basis vastgesteld verdiend wordt, zou ik niot
goneigd zijn eeno vermeerdering in de jaargelden
aan to bevelen.

Met hoogachting voorgolegd,

Kaapstad,
18 September, 1914.

CHARLES GORDON,

F.F.A. en P.T.A.

Het Theoloyisch Seminarie Fonda.

Dit Fonds had in 1909 eon batig saldo van
£25109 us. Gd., na aftrek van eene schuld van
£1800. Die schuld is thans afgedragen en het
kapitaal eindo Juni 1915 bedraagt nu £25563 iSa.
1d., waarbij dienen gevoegd de sommon van £1200
on £1000 door do Kaapsche Executeurskamer en
don Kerkeraad van do Paarl geadministreerd.
Rento uit ‘t Thomas Louw Fonds—~15,000,—waar-
van ons Rapport van 1909 melding maakte, zal be
sehikbaar zijn gedurendo ‘t loopend jaar. Ret kapi
taal van ‘I Dr Wet Fonds bedrnagt £2255 us. 7d.,
do ronte waarvnn thans beschikbnar is in termen van
do voorwaarden dozer vermaking. Vorder is uit
den boedel van wijlon den brooder J. H. Marais
eon logaat van £12,000 to wachten, do rento
waarop dionen moet: (a) ter aanvulling van pen
sioen nan Emeriti Professoren en (2) ter bestrij
ding van loopendo uitgaven. Ann legaten en klei
nero sommen voor hot loopend kapitaal is on~
vangon £890 17s. 6d., di. gemiddeld £148 9s. 7d.
per jaar. In 1909 was do gemiddeldo som ondor
dit hoofd ontvangon £106 8s. lid, per jaar.

(Zie Aanhangsel B.)

£43144

78

236

59940

6865

2131

£80816

3797

1732~

13860
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Hei~ Huqenoten Gedenicteeken Fonds.

Do Hugenoten Gebouwon waren versc1~.u1digo
~ an de Kerke-Fondson, 30 Juni 1909, do corn van
£30,303 4s. 9d. en ann Mev. Lind, weduwe van
den vroegeren eigenaar van de erven waarop de
gebouwen thans staan, de som van £4500. Die
schuld vermeerderde tot £36,001 4s, 8d. door de
terugbetaling nan hot Synodalo Fends van £1280.
Ret jaar 1909—1910 bleelc andormaal oen slechi
mar voo~ het verhuren van de kantoreu. In 1910
legde ondergeteekende nan do Kerke-Kantoor
Commissie eon schema voor dat door haar aao
de Synodale Commissie werd voorgedragen, em.
namelijk £30,000 tegen 4 percent ondor hot
delgingsstelsel bij cone Kamer to leenen. Kort
daarna troffen wij ook cone overeenkornst met
do Regeering voor do huur van do zaai en kan
toren voor eon tijdperk tegen £1500 per jaar. Dc
pakhuizea verhuurden wij tevens tegen £180 pci
jaar. Hot hunr-contract met do R.egoering word
dit jaar andermaal voriengd—tot October 1917.
Vier kantoren met brandkamer bleven ten go
bruiko van bet Kerke-Kantoor. Met de huip van
do heffing speciaai door de Synode voor het af
dragon van de schuld vastgesteld en do opname
van bovenvermelde ironing tegen 4 percent is hot
verblijdend heden to kunnen rapporteeren dat do
schuld ~fgebracht is tot £31,119 5s. 8d., cone
vermindering van hijna £4882. Hot tegenwoordi~
inkonien nit hinir en heffingen iaat oene veilige
balans voor gebeurlijkheden. Nog dient opgemerkl
to wordo~ icet do reden waarom hot Fonds tijdelij]i
cone overtrokken rekening toont gelegen is in do
afbotalin~, van hot verschuldigde ann Mev. Lind.

(Zio Aanhangsel F.)

Het Binnenlandsche Zending Fo’ncls.

Dit Fonds eindigt hot jaar rnet eon nadeelig
saldo va;s £427 9s. Gd. Dit is slechts £84 mmdci
dan hot saldo ten laste tijdens do Synode van 1909.
Do toelagen ann zendinggemeenten bedroegen ge
durende do zes jaron omtrent dezelfdo sorn jaar
lijks, d.w.z. gemiddeld £1380. Aan premie-golden
word gemiddeld £109 (tegonover £81 in 1909)
jaarlijks nan zendelingen toegekend. Tovens droeg
hot Fonds jaarlijks £170 bij tot do salarisson des
Zonding Secretarissen. Do gemiddelde opbrengst
per jaar nan collecten on gemeentelijk-e bij dragon
in 1909 stond op £983: hot cijfer voor do Iaatste
zes jaren is £i314,~—eene aanmerkelijko verbete.
ring. In hot afgeloopen jaar, to wijten waar
schijnlijk aan landsomstandigheden, zijn do ont.
vangston echter heelwat minder goweest dan in
l9l3—iOi4,—zoowat £460. Aan legaten word go.
middeld £91 per jaar ontvangen; in 1909 was hot
cijfer £96 Hot Barn Fonds leverde gerniddeld
£225 per mar op, tegonover £242 per jaar in 1909.
Ret inkomen nit den boedol toont nu weer jaar

lijks cone vermeordering. Do Comrnissio zal oves
do ronte nit hot J. H. Hofmeyr logaat in het
thans loopend jaar kunnen beschikken. Do V.Z.B.
stortte £194 17s. Gd. gedurendo de zes jaren in

do kas, on do M.Z,B. £208 Os. lid. Hot Wessels
Fonds draagt bij £19 i7s. 6d. per jaar.

(Zie Aanhangsel G.)

Het Buitenlandsehe Zen ding Fonds.

Volgen ons Rapport aan do Synode (1909) was
hot saldo ten laste toen £2650 7s. 3d. Op 30 Juni
1.1. was dit vermeerderd tot £4863 is. 2d. (aan
overtrokken balans £3138 is. 2d. en leeningon,
£1725). Do inkomsten spruitende nit collecton,
gemeentelijko bijdragen en bidstond coilecton en
ook Rings Zending Coilecton waren in 1909 go
middeld £2616 i7s. 6d. per jaar; voor do Iaatste
zes jaren is dc gemiddeide jaarlijksche som gewoost
£3679 3s. 7d., cone aanmerkelijke vermoerdoring
dus. Do bijdragen van den V. Z. Bond, den M. Z.
Bond en Chr. Strovers Verooniging beliepon in
1909 gemiddoid £677 is. Sd. per jaar, thans i~
die sorn gestegen tot £1284 4s. 9d. Ook die van
de Zond Sch. Kinderen on Jongel. Veroenigingen
is gostegen van gemiddeld £285 3s. 2d. per jaas
tot £328 lOs. 4d. Insgelijks is do gemiddelde som
nan Regeerings-toelagen voor scholen verhoogd
van £116 tot £384 per mar. Aan legaten is in do
laatste zos jaren tozamen mindor ingekomen
(~1O73) dan in do vorige drio (~i2Ol). Dit laatsto
sluit eehter niot in het legnat uit don bo.edel van
wijion den hoer J. H. Hofmoyr, eon dccl voor hot
Binnoni. en eon dccl voor hot buiteni. Zending
Fonds, waarvan do oerste ronte in hot loopend
jaar verwacht kan worden. Hot bedrag waarop
elk dozer Zonding fondson zal kunnen rokenon is
zoovor wij oordeelen kunnon minstens £600 per
jaar. Ret kapitaal ondor dit logaat is, eorst na
~ien jaren, ann do Fondsen betaalbaar.

Do totale inkomston van liet Buiteni. Zending
Fonds zijn goweost gemiddold £6969 per jaai
togonover £5149 per jaar in 1909. Nog dient
opmorking dat hot afgeioopen jaar (1914—1915)
oeno vermindering ann gemeentclijke bijdragen,
bidstond en Rings Zending Commissis collecten,
toont van £1916 tegonovor hot vorigo jaar
(19i3—i914). Dit zal wol too to sehrijven zijn aan
do omstandigheden des lands.

Komonde tot do (Iit gay en vindon wij de
gomiddelde nitgaaf nan salarissen van zendolin.
gen V. Z. arboidstors en evangelisten thans staan
do op £5293 tegonovor £3716 in 1909. Ann go
bonwen en instandhouding is in hot tijdpork, waar
iver ons vorslag loopt, £727 per jaar uitgelogd
togenovor eon gerniddeld bedrag van £323 in 1909.
Do totaLs nitgavon zijn goweost gemiddeld £7507
per iaar, togenovor £5475 in 1909.

(Zie Aanhangsel H.)

Het Nyasa Zending Fonds.

Dit Fonds sloot met eon batig saldo van ~2428
is. 3d., waartegen echtor moot gosteld worden
cone boning van £3225—latende con saldo ten
laste van £796 18s. 9d. Do Transvaalsche Zonding
moot can ons nog restituëoron ruim £1000. Dii
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brengt once werkelijke balans op een crediet van
omtrent £200. Do gemiddelde inkomst voor do
laatste zos jaren is geweest—uit ale bronnen—
£10,000 per jaar. Van vrienden ult Arnerika is
ingekomen gerniddeld £355 per jaar. Gedurende do
laatste 3 jaren eileen word ontvangen do som £1670.
De uitgaven zijn ongevoer dezelfde als do in
komsten geweest, zooals trouwens uit do kleino
crodiet helens blijkt. Men merkt eene aanmerke
luke stijging van het cijfer voor Uitgaven ie~
Nyasaia~d in hot jaar 1912—1913, omtront dubbe]
van het gewono namolijk. In dit jaar werden
goederea direct nit Europa in voorraad ontboden,
iets dat zeer voordeelig uitviel doch tijdelijk do
debiet balans deed stijgou.

(Zie Aanhangsel J.)

Hot Opleiding van Zei~cielia~en Fonds.

Dc gemeontelijke bijdragen sun aangegroeid
sedert do laatste Synode van circa £361 per jaax
tot £469 per jaar. De huip van do M. Z. Bond,
V. Z. Bond en speciale giften van vrienden (circa
~300 per jaar) was seer welkom, dear ‘t saldo ton
laste, dat in 1909 £336 was, en in 1911 geklommen
was tot £1379, nu slechts (30 Juni) £94 7s. 3d.
is. Daarbi.~ dient echter govoegd cene boning van
£255 5s. Do rente uit het Barn Fonds was ge
middeld £450 per jaar en uit hot Burgert Meintjes
Fonds £30 per jaar. Aan legaten werd ontvangen
in do sos jaren van one overzicht £93 us. Od.

(Zie Aanhangsel K.)

Do Stojberg Gedwnkachool.

Ret Kantoor administreert dit Fonds op ver•
cook van do betrokkene Commissie. Do rekening
wordt semen met do onze gepubliceerd tot much
ting van do Synodo. Voor do overtrokken balans
wordt rente gerekend tegen 5 percent. Do Kaap
echo Kerk draagt £200 per jaar bij tot het Fonds,
die van do Vrijstaat en Transvaal elk £50. Do
Kerk van Natal heeft ééne bijdrage van £25 in
do zes jaron gebeverd.

(Zie Aanhangsel L.)

Ret Drostdy Fends.

Do Drostdy Inrichting heeft eon verband van
£8,200 op hare gebouwon. Er was bij hot Kantoor
eene ~vertrokkon balans van £926 us. 6d. (Juni
1909) die op Juni 1915 opgoloopen was tot £2114
8s. lid. Do Zaakgeiastigde is vorplicht do ronte
op do £8,200 to betalen daar do elgendommon
op do Synode geregistreerd staan~

(Zio Aanhangsol M.)

Ret Hulpbehoevende Genreenten Fonda.

Het Vaste Fonds dat nu afzonderlijk gehouden
wordt van het loopend Fonds heeft een kapitaal
van £5636, do rento waarop jaarlijks bij do
loopendo inkornsten gevoegd wordt. Hot boopend

Fonds toont nog eon saldo ton laste van £1740
is. Sd. Do toelagen aan gemeenten bedroegen
in 1909 £1441 18s. lid., die variëeren nu van
£800 tot £1000. Do gewone collecton toonen eon
gomiddeld bedrag van £944 5s. Od. per jaar. In
dit jaar (1 Juli 1915—30 Juni 1916) geschiedt bet
eerste paaiornont van £500 uit hot Thomas Louw
Fonds van £5000. Bij do corn van £500 zal dc
loopendo ronto op hot kapitaal telkens met nit
betaling gevoegd wordon. Door doze som af to
zonderen voor eon aantal hulpbohoevende gemoen
ton volgens testamont van wijien Br. Louw, ken
hot Vaste Fonds met eene gelijko som jaarlijks
iorstorkt worden.

(Zie Aanhangsel Q.)

Hutpbehoevende Jon~jelingen Fonds.

Dit Fonds toont eon batig saldo van £439 18s.
lOd. Do ondergoteokonde wil can do H.Eerw.
Synodo ter ovorweging geven of do collecten voor
dit Fends niet bohooron gestaakt to worden. In
dien geregold restitutio gedaan wordt door predi
kanton die huip hebben ontvangen, zou er genoeg
geld sun om do som die thans gomiddeld toe
gestaan wordt, to vindon. Voorts sun or tweo
niouwo bronnen voor toolagon gevormd door de
logaton van wijlen Mov. Koopmans do Wet en
den Br. P J. Louw.

(Zie Aanhangsel R.)

Ret Robben Biland Fonda.

Hot hatig saldo van £780 12s. id. in 1909 is
thans gedeald tot £290 9s. id. Er is goon collecte
bepaald door do Synode voor dit work. Do bij
dragon in ons financiëel rapport bestaan uit som
men door korkoraden, vereonigingen en private
loden pgezonden. Tot hiertoe is hot go
bruik geweest wannoer het Fends zwak wordi
dat do Kaapscho Ring om eon spociale collecte
vraagt. Gewoon]ijk is die dan ook zoo ruim dat
men weer voor eon ti.jdlang geholpen is.

(Zie Aanhangsol U.)

Ret Arbeids Kolonie Fonda.

Over hot Arbeids Kolonio Fends heeft do onder
geteokeude goon spocia]o aanmerkingen gernaakt
daar hot Rapport van do Arboids Kobonie Corn
missio, waarvan Mj medelid is, eon financieel
~verzicht geoft dat aan do boeken van sun Kan
toor ontleend is. Do andere Staten van Fondsen
behoefdon goon nadere too]ichting.

STATISTIEK.

Once aanhof ondor doze rubriek is andormaai
eon klaaglied. Tegen September 25 was Vorm A.
van 16 gemeenten nog niet aangekomon on dit na
herhaaldo k nnisgeving en eon speciaal boroop op
do kerkeradon door do H.Eerw. Synodale Corn-
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inisse. Hieraan moot wordon toegeschrevon do
vertraging in hot publiceeren van hot Rapport
an den Zaakgelastigde. Mon schijnt nog geon

beset to hebben van de onontbeorlijkheid van een
vertrouwbare statistiok in belang van do Kerk.
Waar vorm A. ontbrak, hobbon wij ons bediond
van do opgavon in don Almanak van hot vorigo
jaar.

Zielental.

Dit cijfer stond in 1909 op 269,093. Wij toondon
toen nan hoo onnauwkourig men was in dezo op
gaaf daar do Rogoorings census ous zielental in
do Kaap Provincio op 302,783 stolde, on leverden
toen bowijs dat dit laatsto cijfer corroct was als
men naging hoevool kindoron gedoopt wordon.

\roIgoIls Vorm A. stnat hot gotal lodon op
303,996. Pit js nader nan do workolijkhoid, doch
aangezion or sos jaron zijn vorloopon, is het gotal
wellicht nog vor to lang. in 1914 haddon wij,
volgous rapporten van do Ringon 293,501.

Ledei~ tat.

In 1909 hadon wij 122,083 loden; in 1915
staat het cijfor op 140,574. Dit is bijna 5000 moor
dan in 1914 toen wij volgens do Ringsopgaven
135,639 loden hadden. In 1913 haddon wij 131,392.
Do vermeerdoring is dus gewoest, gomiddeld 3080
per jaar. Bij do Synodo van 1909 rapporteerden
wij eono j aariijkscho vormeordering van omtront
2500. Ret gotal aangenomen in 1915 is ochtor ovor
do 1000 minder dan in 1914 on do huwelijkon 646
mindor. Doze daling is hoogst waarschijniijk in
vorband to brengen met don toestand dos lands.
Ook hot geboortecijfer, doch in mindere mate,
is om dozolfdo rodon waarschijnlijk geclaald. Do
getallen zijn als volgt voor do laatsto drie jaron:
11,217; 11,484; on 11,148.

Bearbei~ling.

Do 140,574 loden zijn vordeold in 160 go
theenten; dit geeft omtront 878 loden gem iddold
voor olkon leoraar. In 1915 stond dit cijfer op 835.
In do vorschillendo Ringen is hot gemiddold loden
tal voor ioderon loeraar als volgt: Kaapstad, 450;
Tulbagh, 753; Swellondam, 1244; Graaff-Reinet,
1064; Atha’ io, 693; Boaufort, 972; George, 1186;
]3urgersdorp, 749; Paarl, 954; Colosborg, 590; Pu
Toitspan, 751; Clanwilliam, 999; Quoenstown, 526.

Onderwijs.

Wij stellen do getallon van kindoron in do
Zondagsschool tegonovor die in do Dagschool in do
verschillendo Ringen:

Zond. Sch. Dag Sch.
Kaapstad 3906 4101

Tulbagh 3711 4728

45790 60329

Volgens do opgavon van hot Opvoedings Depar
mont waren or 103,909 bianke kindoron in nile
scholen (publieko on private). Volgons den census
is do proportie van do Hollandsch sprekende be
volking togcnovor do Engolsche, ongoveor 60 per-
coat. Of doze vorhouding ook in do Kaap Provincie
bostaat is niot makkelijk to zoggon. Do 103,909
kinderen door hot Opvoedings Departoment zijn
allen schooigaand. Hoovelen sun or nog buiton
hot beroik van Zondags- en Dagschool? Ann hot
armo blankendom komt or goon einde voordat onzo
kerkeradon doze zaak algemeon tor harte nomen
en door eon zuivero statistiek up do hoogte zoekon
to kornen van hot onderwijs in hun ressorten. Do
vorhouding tusschen hot gotal in cle Zoridagsschool
en in do dagscliool is, indion wij poil kunnen
trokkon op do opgaven in Vorm A., niet be
vredigend.

Vorm A. moot om do drio jaren ten voile in
gevuld worden. Waarom fiat elk jaar? “Om do
drio jaren” schijnt bepaald to zijn met hot oog
op eon zitting dor Synode nile drie jaren. Is dit
niet eene zaak d~e do Ringon elk mar behooren
to behartigen?

VORM B.

Bij hot opstellen van onzo opgaven ,mtleend nan
Vorm B., zijn do volgende gemeenton buiten
rekening gelaton daar einde van September nog
niets van do betreffende kerkoraden ontvangen
word : —Amandelboom, Niowoudtville, Aurora,
Cedarviile, Ilmtata, Indwo, en Greykerk. (Zie

Aanhangsel AA.)
Bij do berokening van hot gemiddeld solaris cier

leeraren zijn hulppredikors ingesloten. I-Jet bedrng
is £408 lOs.

Do inkomston vorbondon aan do gowone ape?
bare eerediensten, waaronclor begrepen zijn—zit
plaatsgelden, coilecton, registratie van doop, nan-
fleming en huwelijk, maken tezamen eene som uit
van over do £50,000. gemiddeld £318 per go
meento. Verder hobben do gcmeenten eon inkomen
gehad in hot afgeloopen jaar van £105,500 voort
spruitende nit huur, rente enz. (36,000), bazaars
en dankfeesten, (66,000) en Inteekening Predi
kant Salaris (3445).

Graaff-Reinet 4182 6188

Albanie 2216 3103

Boaufort 3854 4178

George 6669 9438

Burgersdorp 1915 3853

Paarl 3400 4900

Colesberg 2404 2779

Du Toitspan 2548 4061

Clanwiiiiam 3343 4062

Queonstown 1475 2286

Swellendam 6167 6652



I V~

Aan nieuwe gobouwen en reparatiën word nit
gegeven bij de £39,000, terwiji slechts £10,500 aan
kapitaal word opgenomen en daarbij bijna £22,000
aan kapitaal afbetaald. De som jaarlijks uitbe
taald aan alimentatie is sedert 1909 aangegroeid
van £7000 ~ot £8878 per jaar.

VORM C.

Ook hier ontbreken do opgaven van de ge
meenten ondor Vorm B. vormeld. Aan Vast Eigen
dom, insluitc~ndo kerkge.bouweo, pastoriën, huizen,
landerijen, enz. bezitten de gemeenten een bodrag
van £1,447,395, aan beleqcl kapitaal, £65,768 aan
sustentatie fondsen, £139,085 en aan andere kapi
talon £80,050. Daarentegen hebben de gemoen
ten een gezamenlijke schuld van £225,383.
Do balans ten bate van al do gemeen
ten samongenomen bedraagt £1,640,455. Pit
laatste sluit ook in de loopende contanten in kas
die in onze tabeMariseho ~‘pgaaf net zijn opge
nomen. Volgons V rm B. betaalden do gemeenten
in hot afgeloopen jaar £7883 ann re.nte: dit werkt
uit op bijna 3l percent. Pit toont aan dat er op
looponde schuld in velo gevallen geen rento betaald
wordt, want geld draagt overal hooger ronto dan
3~ percent. Ret kan ook zijn dat de kerkeraad
in sommige gevaflon geen rente rekent of betaalt
voor gelden geleend uit bet sustontatie fonds der
gemeente. Dit is echter onzes inziens, een on
wenscholijke wijze van boekhouden. (Zie Ann
hangsel BB.)

ARCHIEF.

Do Afschriften van Poop- en Lidmaten Regis
ters zijn ingobonden tot 30 Juni 1913. Ret is
spijtig to moeton rapporteeren dat die Afschriften
niet volledig zijn daar soinmigo gemeenten die bij
de Ringen verzocht werden hunne opgaven ter
rectificatie terug to nemen, verzuimden, niet
tegenstaande herhaalde kennisgeving, dezelvo op
to zonden. Van do 1914 Afschriften hebben wij
slechts eon deel ontvangen daar do Ringon niet
alle sitting hadden. Ret is wellicht niet alge
noon bokend dat ens Archief niet verder teru~
~aat, wat botreft doze Afschriften, dan 1843. Wat
ondergeteekende thans aan do hand wil geven is
dat do Synode besluito, al kost dit eon honderd
pond of meor—Afschrifton to laten maken van do
Registers der gomeenten dio vddr dien datum zijn
gesticht, in getal omtrent 28. Pit is van het aller

eersto belang zoowel van do Kerk in hot alge
meon ais van die gemeenten in hot bijzonder. In
geval van brand son het onmogelijk zijn nit ons
Archief doze gemeenten met eon Duplicaat to voor
zien en zou eon aller-interessants deel van de
geschiedenis van ons Iidmaatschap onherstelbaar
verloren zijn. Ons archief is tegen brand gevrij
waard daar do brandkamer tegen alle mogelijke
schado deswegens bestand is.

Daar alie exemplaren van do Wetten en Be
palingen der Kerk uitverkocht sun is eon niouwe
uitgavo er van gebiedend.

Do ondergeteekende geeft ann do hand —

(a) Dat Art. 200 gewijzigd worde. Ret woord
“dionstdoende” worde ingevoegd vddr “Predi
kanten” en hot woord “zuster” vódr “kerkon.”
Do woordon “buiten do gre.nzon der Kolonie”
worden geschrapt, daar do Kerk volgens do
nieuwo Ordonnantio ook buiten do grenzen der
Kolonie gemeenton hobben mag.

(b) Art. 294, par. 2, worde herzion en do
voorwaardo van deelname door zendelingon (Ps.
of Eerw.) duidolijk bepaald. Vergeiijk hiermede
Art. 227 c. Kan de Algemeene Zending Commissie
do Iniegpenningen betalen? Waarom zijn “zende
lingen benoorden do Zambezie van doze bepaling
uitgezonderd”?

Tot eindo 1912 arbeidde do heer J. R. Conradie
met liver en nauwgezetheid op bet Kantoor, en
do ondergeteekende maakt met genoegen melding
van do seer gewaardeerde huip die hij ais Secre
tans verleende. Sedert 1 Januari 1913 wordt het
ze~f do werk door Ps. J. G. do Bruyn waargeno
men. Rot beste getuigenis van do degelijkheid en
notheid met welke dit geschiedt zijn do verschil
lendo kantoor-booken.

Verder is het ons eone behoefte des harten onze
dankbaarhoid jegens den Cover van al ‘t goode
to betuigen voor do mime mate van gezondheid
die door de beambton op bet Kantoor genoten
word geduronde do laatste zes jaren.

Do H.Eerw. Vergadering ann de biding opdra
gende van den Geest Die in nile waarheid leidt,

Noomt slob do ondorgeteekende, met verschul
digdo hoogachting,

Van do H.Eerw. Synodo den Dw. Dienaar,

B. P. J. MARCHAND,

Kerkekantoor, K aapsts.c].
October 1915.

Zaa’:qc1asti~d~.



AANHANGSEL Al.

STAAT RER FONDSEN OP 30 JUNI 1915.

Batig Saldo.
Predikanten Pensioon Ponds £83809 12 1
Predikanten Weduwen Pensioon Ponds 82653 2 1
Theo1ogi~ch Seminarium Ponds 25563 15 1
Synodalo Fonds 6100 14 7
Hulpbehoev. Gemeenten (Vaste Ponds) 5636 0 0
Do Wet Ponds 2378 15 0
Nyasa Zending Ponds 2428 1 3
Do Wet Opvoedings Ponds 1235 7 6
Spoorweg Zending Fonds 451 6 9
Hulpbehoevende Jongelingen Fonds 439 18 10
P. van der Merwe Ponds 500 0 0
Robben Eiland Ponds 290 9 1
Zending onder Israel Ponds 273 14 6
Noodlijdenden Ponds 187 8 2
Moehudi Noodlijdenden Fonds 106 6 8
Zaakgelastigde Rekening 1006 0 9
Giboon Kerk Ponds 427 7 10

Totaal £213488 0 2

AANHANGSEL A2.
DE BELEGDE GELDEN.

Batig Saldo in Standaard Bank als per “Pass” Book £5996 11 10
Mm Cheques uitstaande op 30 Juni 1915 4519 0 7

£1477 11 3
155000 0 0

5000 0 0
2918 0 0
1000 0 0
600 0 0
600 0 0
432 4 10
400 0 0
255 5 6
200 0 0
200 0 0
183 15 0
181 0 0

45040 3 7

Totaal £213488 0 2

Arbeids Kolonie Ponds
Hugenoten Gedenkteeken Ponds
Buitenlandscho Zending Ponds
Dorcas Huis Ponds
Drostdij Ponds
Hulpbehoevende Gemeenten Fonda
Binnenlandsohe Zending Ponds
Synodale Opvoeding Ponds
Stofberg Gedenkschool Ponds
Opleidings Institnut Ponds

Nadeelig Saldo.
£30159 15 9

361312 7
3138 1 2
312911 1
2114 811
1740 1 5

427 9 6
418 4 3
20411 8

94 7 3

Totaal £45040 3 7

Batig Saldo in do Bank
Belegd bij Zuid Afrikaansche Associatie

Kerkoraad van Burgorsdorp
do Afr. Chr. Vrouwen Vereeniging
Kerkeraad van Johannesburg
‘t Normaal College
Zonding Gemeento, Aliwal Noord
do Zending Exhibitie Commissie
Zending Gemeento, Darling
Curatoren, Opleidings Instituut
Zending Gemeente, Montagu

Portervillo
,, Portorville Road

Elandskloof
Diverse Kerke-Fondsen (overtrokken)



AANHANGSEL B.
SYNODALE FONDS.

thitvangst en. 1909—10 1910—li 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 ~I1oto~i.

Batig Saldo 1 Juli 697 0 11 — — — — — — — — — ( 1201 5 4 3454 13 7) 697 0 11
Heffingen 3088 5 7 2472 15 1 2685 1 6 2721 16 1 2890 16 4 3240 19 1 17099 13 8
Honorarium van andere Fondsen 645 0 0 645 0 0 630 0 0 630 0 0 630 0 0 630 0 0 3810 0 0
Winston Kerk Almanak 280 2 5 294 0 6 410 18 8 426 0 0 319 3 11 450 7 6 2180 13 0
Bijgedragen gemeenten tot onkosten

Synode 270 1 3 1 4 9 — — — — — — — — — — — — 271 6 0
Vo~ men verkocht 50 16 11 42 5 11 28 6 11 39 4 1 34 17 0 36 15 2 232 6 0
Kerkwetten verkocirt 36 11 6 40 19 0 32 18 4 31 19 6 17 3 6 12 6 160 4 4
~ezangboeken verkocht 15 2 7 14 11 3 4 0 6 7 14 0 4 6 0 38 1 6 83 15 10
Formulerboeken verkoeht 1 1 6 3 13 1 2 6 3 1 5 0 3 2 6 12 9 12 1 1
Bouwstoffen 2 0 0 $ 5 0 5 1 6 2 3 0 — — — 1 0 0 14 9 6
Restit. zegels enz., uit diverse Fondsen 59 13 3 57 10 0 59 10 0 60 10 0 62 0 0 68 19 10 368 3 1
Cominissie op cheques 1~ 7 13 0 1 12 11 1 12 9 1 17 6 1 0 7 7 16 4
WinstoudeKerkbodo ——— 123 4 889 ----—— ——— ——— 20121
Registers — — — 27 19 6 21 15 0 32 4 0 31 12 0 31 6 6 144 17 0
Tafel vorkoclit, enz — — — 1 10 0 8 14 0 — — — — — — — — — 10 4 0
Restitutie Kerk O.V.S. en Transvaal

pro rata deel onkosten Acte Kerk
Voreeniging — — — 240 1 3 — — — — — — — — — — — — 240 1 3

Restitutie uitgaven Aig. Zond. Secr — — — 561 1 9 483 12 0 903 10 0 — — — — — — 1948 3 9
Examen on Legitimatie logos 100 0 0 150 0 0 136 0 0 185 0 0 144 0 0 145 14 6 860 14 6
Catechismus verkocht — — — — — — 1 17 6 19 9 13 3 3 8 3 14 2
Brochure Kerk Vereonigng verkocht — — — — — — 2 1 7 15 9 — — — — — — 2 17 4
Restitutie op onkosten Brochure on

vorg.Commis”iovanandereKerken ——— 55 3 7 ~ ~
ExtractenuitArchief ——— ——— 24 9 7 24 9 7
Rostitutios(vorschejden) ——— ——— 010 6 2716 8 2~ 7 2
ActaSynodi ——— ——— ——— 100 ——— 100
RenteopBatigSaldo ——— 12318 8 21819 6 34218 2
SaMe ten laste 2584 11 2 906 11 4 — — — — — — — — — — — —

I-.
C

3791 5 11

‘~~9038 1 5 7154 4 7 5484 0 4 5069 14 0 5493 .12 8 8319 6 8 28620 12 4



1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

Saldotenlaste: ——— — — 2584U 2 90611 4)
Salaris Zaakgelastigde en staf 1157 5 0 1075 0 0 102~ 0 0 1062 1 8 1069 0 0 998 0 0 638 6 8
Reis~ en daggelden, Synode 1909 6354 2 4 — — — ( — — — — — — — — — — — — 635 2 4
Drukwerk, enz., Synode 1909 335 19 1 248 18 6 16 0 0 — — — — — — — — — 600 17 7
Onkosten re Kerk Vereeniging 237 3 4 326 12 2 104 7 9 — — — — — — — — 671 3 3
Reis- en daggeld diverse Commissien 32 9 5 59 15 11 15 13 5 5 3 0 11 9 2 3 10 8 128 1 7
Onkosten Admissie en Prop. Examina 82 12 0 107 19 0 109 11 1 99 13 9 93 15 2 87 16 7 581 7 7
Druk- en Bindwerk 70 4 1 12 19 0 18 2 4 23 0 9 19 9 0 47 15 9 191 10 U
Honoraria Scriba en Actuarius 70 0 0 70 0 0 70 0 0 75 19 1 69 1 7 62 3 6 417 4 2
Anditeuren 20 0 ~0 20 0 0 36 16 6 30 0 0 30 0 0 30 0 0 166 16 6
Zogels, telegrammen en allerlei 57 5 6 55 6 2 38 19 9 46 2 6 38 0 0 26 17 6 262 11 5
Cheques en Bank Commissie 8 6 8 9 19 8 13 16 10 8 6 8 6 5 0 19 3 4 65 18 2
Telefoon, enz 10 0 0 10 0 0 10 0 0 16 0 0 4 8 4 11 5 0 61 13 4
Rente op Overtrokken Rekening 110 4 0 157 10 0 81 19 10 4 3 6 — — — — — — 353 17 4
Bijdragen tot Hug. Gedenkteen Fonds 480 0 0 480 0 0 480 0 0 480 0 0 480 0 0 480 0 0 2880 0 0
Contributie Predd. Pensioen Fonda 12 10 0 17 10 0 12 10 0 12 10 0 12 10 0 19 10 0 80 0 0
Onkosten Federalen Raad — — — 132 6 6 — — — 100 12 6 8 3 9 96 8 0 337 10 9
OnkostenSynd.CommissieVergadering ——— ——— ——— ——— ———— 142 3 9 142 3 9
Adres Hertog van Connauglit en kabels

Koning ——— 1800 ——— ——— ——— ——— 1800
Spe&alo VergaderingRing van George ——— ——— 13316 9 ——— ~——— ——— 1~316 9
Onkosten Rings Cornmissiën — — — — — — 59 9 7 53 7 7 44 10 8 49 6 11 206 14 9
Pro rata deel voorschot a. Dc Kerk bode — — — — — — 186 13 4 — — — — — — — — — 186 13 4
Salaris en huishuur, Aig. Zond. Seer — — — 561 1 9 483 12 0 913 10 0 — — — — — — 1958 3 9
AfgevaardigdeTransvaalSynode ——_ ——— ——-— 6 6 4 6 6 4
Dr.Malan,ReiskostenRhodesia ——— ——— ——— 25 0 0 ——— ——— 25 0 0
Restituties — — — — — — — — — — — — 80 3 4 137 2 0 217 5 4
Kantoor, meubolen, ens — — — — — — — — — — — — 72 3 1 14 9 1 86 12 2
J3atig Saldo op 30 Juni — — — — — — — — — 1201 5 4 3454 13 7 6100 14 7 6100 14 7

£9038 1 5 7154 4 7 5484 0 4 5069 14 0 5493 12 8 83196 8 28620 12 4

C



AANHANGSEL Bi.

Ontvangs~en.
Almanakken Verkooht
Advertenties

Uitgaven.

Drukv~erk, Postgekl, enz
Gestort in Synodale Fonds

Ontvan~~sten.

Batig Saldo op 1 Juli
Contributies
Inleg en sehuldbrieven
Rente op schuldbrieven
Ronto op belegd kapitaal

ALMANAK REKENING.

Totaal.
2884 15 11

1921 17 11

Uitgaven.

Pensionarissen
Honorarium Synodale Fonds
Zegels en Auditeuren
Drukwerk
Bat~g Saldo op 30 Juni

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

2839 18 7 3145 3 0 3695 10 10 3880 2 2 3917 9 11 3947 2 2 21425 6 8
10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000
400 400 450 450 4100 551 2651

——— ——— ——— ——— 106 ——— 106
(69270 9 7 72558 5 1 74774 18 2 77267 19 0 80909 10 11) 83809 12 1 83809 12 1
£72214 8 2 75807 8 1 78574 14 0 81252 6 2 84932 1 4 87861 19 4 105861144

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15
444 4 7 413 2 6 512 16 7 547 18 2 491 9 4 475 4 9

232 12 8 217 9 5 301 15 9 370 0 1 400 0 0 400 0 0

AANHANGSEL C.

£676 17 3 630 11 11 814 12 4 917 18 3 891 9 4 875 4 9 4806 13 10

1909—10 6110—11 191 1—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

396 14 10 336 11 5 403 16 5 491 18 3 572 5 5 424 17 3 2626 3 7
280 2 5 294 0 6 410 15 11 426 0 0 319 3 11 450 7 6 2180 10 3

£676 17 3 630 11 11 814 12 4 917 18 3 891 9 4 875 4 9 4806 13 10

PREDIKANTEN PENSTOEN FONDS.

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 To~aal.

66136 12 1 (69270 9 7 72558 5 1 74774 18 2 77267 19 0 80909 10 11) 66136 12 1
1693 15 0 1787 10 0 1803 7 10 1968 10 0 2066 16 0 2145 2 7 11465 1 5
548 10 0 988 10 0 41~ 0 0 250 6 8 988 6 9 75 0 0 3269 13 5
369 14 1 347 2 1 426 6 10 668 15 10 646 7 6 758 13 1 3216 19 5

3465 17 0 3413 16 5 3367 14 3 3589 15 6 3962 12 1 3973 12 9 21773 8 0
£72214 8 2 75807 8 1 78574 14 0 81252 6 2 84932 1 4 87861 19 4 105861 14 4

0
0’



AANHANGSEL D.

PREDIKANTEN WEDUWEN PONDS.

Ontvangsten. 1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaul.

Batig Saldo op 1 Juli 68931 3 3 71192 17 8 73267 10 10 75365 11 0 77715 17 0 80816 0 6 68931 3 3
Heffirgen in do Kaop Kolonie 521 2 0 593 9 6 664 17 0 607 6 6 645 5 0 676 16 0 3708 16 0

Do. 0. S. S 152 10 6 144 15 6 152 6 0 185 18 0 177 5 0 2 4 0 814 19 0
Do. Transvaal 159 7 9 346 15 10 212 14 0 204 3 4 227 18 6 258 3 3 1409 2 8
Do. Natal 18 1 6 12 1 0 25 7 6 23 14 0 24 12 6 — — 103 16 6

Contributies 1136 3 3 1154 17 0 1165 10 8 1223 11 6 1625 5 7 1198 6 0 7503 14 0
Inleg, sehuldbrievon en rente erop 536 5 9 343 15 4 847 18 11 825 3 7 883 15 11 474 11 1 3911 10 7
Rente op belegd kapitaal 3582 19 0 3482 19 0 3398 11 1 3600 19 6 3970 18 9 3949 18 9 21986 6 1

£75037 13 0 77271 10 10 7973~ 16 0 82036 7 5 85270 18 3 87375 19 7 108369 8 1

Uitgaven. 1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

Toelagen aan Weduwen en Woezen 3740 5 4 3899 10 0 4264 0 0 4215 5 5 4349 7 9 4552 12 6 25021 1 0
Honorarium S~odale Ponds 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 600 0 0
Zegels en Auditeuren 4 10 0 4 10 0 5 5 0 5 5 0 5 10 0 7 5 0 32 5 0
Actuar. Onderzoek en Rapport — — — — —~- — — — — — — — — — — 63 0 0 63 0 0
BatigSaldo op 30 Ju’ni (71192 17 8 73267 10 10 75365 11 0 77715 17 0 80816 0 6) 82653 2 1 82653 2 1

£75037 13 0 77271 10 10 79734 16 0 82036 7 5 85270 18 3 87375 19 7 108369 8 1



AANHANGSEL E.
THEOLOGISCU SEMINARIUM FONDS.

Uitgut’en.

Salarisson P rofesso run
11 ui huur ,,

Boekerij
Bibliothecaris en Opzichter
Verbetoringen on Reparatidn
Ruiskosten Curatoi’eu
Bela.s~ing en Assnrantiu
Rente op leeningen
Contributie, Predd. Pensioe~ Fonds.
Honorarium, Synodale Fonds
Portret Prof. Hofmeyr
Drukwerk, zegels, enz
Op leeningen afbetaald
Do Wet Foncis
Ameublement aangekocht
E1ec~risch Lioht Instafatie

Consumptie
Hon rarium a.d. Scriba
Batig Saldo op 30 Juni

26909 11 8
4086 12 9

257 7 11
1172 6 9
806 7 5

78 3 4
12 6 6

3304 1 11
3265 17 6
546 0 0

_________ 7800 0 8

48238 16 5

1909—10 1910—1I 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 To foul.

2400 0 0 2400 0 0 2400 0 0 2400 0 0 2400 0 0 2400 0 0 14450 0
260 13 4 240 0 0 240 0 0 240 0 0 240 0 0 240 0 0 1460 13 4
4843 17135 ——— 4076 11150 ——— 11802
3300 4800 4800 4800 .6600 7500 31800

108 1 3 74 14 8 43 12 6 69 0 9 23 13 7 53 19 4 373 2 1
285 194 327 2154 988 532 23176

40 18 4 51 14 9 51 12 1 42 12 9 47 12 8 72 18 7 307 9 2
96 10 0 96 10 0 96 10 0 55 5 0 42 10 0 28 18 0 416 3 0
4000 8000 5000 5000 5000 5000 32000
7500 7500 7500 7500 7500 7500 45000
1518 0 —— ——— ——— ——— ——— 1518 0
846 3186 476 576 400 400 29180

— — — — — — 750 0 0 200 0 0 225 0 0 625 0 0 1800 0 0
237500 ——— ——— 237500

571410 4119 ——— ——— 6267
141186 141186

2150 2150
10 0 0 10 0 0(27300 19 4 27503 8 3 26815 15 4 26740 0 9 26652 0 11) 25563 15 1 25.563 15 1

£30429175 305911811 306351410 32348 14 29847 010 29398 78 48238165

Ontvangs(en. 1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

Batig Saldo op 1 Juli 26909 11 8 (27300 19 4 27503 8 3 26815 15 4 26740 0 9 26652 0 11)
Gemeontelijke Collecten, Kaap Prov 585 15 9 625 0 10 681 3 6 753 11 11 701 1 8 739 19 10
Collecten, III Professor 215 3 3 42 4 8 — — — — — — — — — — — —

Collecten, Transvaal 193 3 2 186 11 6 229 1 5 187 2 2 203 2 2 173 6 4
Collecten, Oran~o Vrij Staat 149 11 5 172 5 2 159 6 7 164 1 10 157 12 3 3 10 2
Collecten, Natal 16 8 6 12 8 1 17 4 11 14 9 7 17 12 3 — — —

Giften 100 200 ——— ——— 100 866
Collegie-gelden 398 14 11 520 19 0 633 0 0 688 11 0 604 4 0 458 13 0
Lugaten 47839 355112 5727 237500
B unto op legaten 100 0 0 50 10 0 132 5 0 87 15 0 87 15 0 87 15 0
Rente op bekgd geld 1382 5 0 1323 9 2 1223 2 7 1261 14 6 1334 12 9 1274 16 8

£30429 17 5 30591 18 11 30635 14 10 32348 1 4 29847 0 10 29398 7 8



AANHANGSE[~ HUGENOTEN GEE)ENKTEEKEN FONDS.

Ontvangsten 1909—10 1910--I] 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.
Huurgelden 552 18 8 941 4 0 1600 0 0 1912 10 0 1374 13 4 2056 10 0 8437 16 0
Bijdrage uit Synod. Fonds 480 0 0 480 0 0 480 0 0 480 0 0 480 0 0 480 0 0 2380 0 0
Heffingen — — — 763 14 2 797 18 0 816 17 9 841 19 2 847 2 4 4067 11 5
Leening ——— 3000000 300000,0
Saldo ten lasto op 30 .Jimi (3150]. 4 5 1190 2 (5 952 .5 1) 4370 18 2 4337 2 9) 3613 12 7 3613 12 7

£32531 3 4 33375 0 8 3830 3 9 7580 5 11 7033 15 ~ 6997 4 11 48999 0 0

lJitgaven. 1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totna].

‘~ Ido tt n 3 tst op 1 Juli ‘30301 -I 9 (31 )01 t S [190 2 6 952 5 9 4370 18 2 4 337 2 9) 10303 4 9
Rento op Schuld 1740 3 1 1269 15 0 1457 10 1 2003 18 0 820 15 9 1326 12 1 8618 11 0
Be] istin~, cn &ssu~ uitte 278 13 5 398 14 5 406 6 10 102 0 3 400 10 9 466 14 5 2333 0
Licht 34 211 1010 ——— ——— ——— ——— 44 311
Reparaties 51152 117147 2414(5 4980 61184 241710 33385
Salisris: Opzichter 10000 62100 2500 25168 2400 2400 26168
Advertenties 1640 5 10 ——— ——— ——— ———- 2150
Honorarium, Synodale Fonds 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 11 0 0 61 0 0
Kapitani afbetaalcl — — — — — — 716 9 10 4129 7 3 1341 12 3 806 17 7 6994 .6 11
ZegelsopHuurKontrakt ——— ——— ——— 7100 1 00 ——— 810 0

£32534 3 4 33375 0 8 3830 3 9 7580 5 11 703315 3 (3997 4 11 4899900
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Uitga~en. 1909—-10 1910---11 1011-42 1912—13 1913—14 1914—15 rrotaal

Saldo ten lasteljuli 1650 7 3 ——--— ——— —---—— (264414 2 293618 1) 1650 7 3
Salarisson 322510 0 344213 317000 5005 310 3621 60 4056 S 2 2261093
Ki~dortoo1agen 191 9 0 229 9 Ii 267 10 0 433 5 0 362 15 6 456 9 0 1940 18 0
Evangg. Onderw. en Scholen 685 6 4 725 7 11 640 3 8 1059 15 6 811 12 0 1160 6 6 5082 11 II
[teiskosten on vracht 208 10 2 110 9 11 183 1 6 223 7 1 179 1 6 186 12 8 1091 .2 10
Promie toelagen miii restituties 183 3 4 192 12 11 132 5 8 272 5 5 234 1 11 168 19 5 544 1.5 8
Deol sal en Uitg. Algem. Zend. Sect 137 10 0 162 10 0 181 7 0 373 7 8 351 15 0 392 10 3 1598 19 11
DeelHuisenKantoorSect ——-—-- 62132 ~--—— —----— 56 24 —--—— 11815 6
Gebouwon en woningen — — — 472 3 10 -145 3 7 962 3 10 1160 10 0 671 1 3 3714 2 6
Huishuur,Ds.Webh ——----— 31 00 22140 ———- ——— ~-__ 53140
Algom.iustandhouding 573 1 2 30 3 3 4116 3 310 0 ———- •——— 65110 8
Medicijn en Med. toelagen ——— 37195 21 30 95102 7503 5311 3 2854 1
Speciale giften uitbetaald 37 10 0 79 13 11 41 15 0 76 15 1 187 10 0 90 2 4 .513 6 4
Honorarium Synod. Foncis 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 300 0 0
Omheining plaatsen en inoetkoston — — — 159 17 6 —~—— — — -— — — — — — 159 17 6
Bijdrage Sal., Stofberg Gedenk~elioo1 ---- — — 1.50 0 0 100 0 0 50 0 0 50 0 0 200 0 0 550 0 0
Gezangboeken,onz ——— 42 0 0 481010 ——— ——— —-—— 901010
Deel. Contri. P.P. Fends 2 10 3 2 16 3 2 16 3 5 12 0 24 7 6 5 12 6 44 1 3
Drukwerk ———— ——— 19150 19163 65 911 3 26 1383 8
Paardenenrijtuigen .-_--__ 104 0 (.1 —-—-—_— 701 0 174 1 1)
\ / Bond ~rkstu~ — — — — -_ — 35 0 (1 203 5 290 2 6 597 5 ~ 1125 16 6
Uit Regeerings toelage voor Scholen ~- — —~ •— — ---. 350 19 0 165 5 7 367 14 10 287 0 5 1170 19 16
Belnsting op vast( eigendom 78 6 6 — — —. 1618 7 — — — — — — —— — — 95 5 1
ZegelsenDiversen ——•— ——— —-——- 8150 7140 7100 23190
Bijdrago Mohainia. Zendirig — — — — — — — — — 25 0 1) — — — 25 0 0 50 0 0
RenteopovertrokkenRkg 116 58 —-——- —-——— 723 6 147163 16920 5057 5
DrukwerkonBoeken ——------ ——— —-—— 27114 7 3483 ——— 306 210
Belastingcn Transport ————— ——-— ——— 7619 2 113 6 6 0 0 8413 8
DiversenaanArbeiderc ——— —-—— —-——— ——— 26 4 6 2011. 1 4615 7
Corn. Vergaderiizgen ——_- ——— —-—— 15163 311 9 198 0
Per boning voor Koopsoni lIZ. veld

terugbetaali 109000 ——— —-—-— ———- ———- 100000
Per teening vool ‘‘Mzero’’ terugbetaalcl 400 0 0 -— — — — -—. — —_ — — —— — — — -100 0 0
llatigSaldo,30 Inni (4612 5 17015 3 348 8 0) ———

£8586 81 6151171 692674 9483186 10765162 116251510 48692191
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AANHANGSEL L.

STOFBERG GED1~NKSCHOOL FONDS.

Out.van’sten 1909—b 1910 --1.1 1911—Li 1912—13 1913—id 1914—15 Tota~1.
Batig Saldo op 1 Ju~ 1212 3 3 — — — (85 ~ Ii) — — — 4 5 0 69 5 2~ 1212 3 3
Collect-en en Giften, Kaap 220 6 0 128 16 5 119 1~ (5 113 19 3 493 5 7 248 7 1324 10 4
Collecten en Gifton, O.V.S 169 14 6 87 12 10 iS 12 0 Si 6 0 20 9 3 12 2 0 455 16 7
Collecton en Giften, Trausvaa] 24 3 0 22 13 1 121 3 o .193 o 9 106 5 9 2 0 0 469 11 0
ColloctenonGiften, Natal 9110 7118 3m 0 ——— 25120 8104 5500
Bijdr. ()hristenen uit ‘1 Heideudorn 31 18 5 7 19 0 1 16 6 --— — — — — —— — — — 41 13 11
Alg.Bijdrago,KaapscheKerk ——— 150 0 0 100 0 0 50 0 0 50 0 0 200.0 0 550 0 0
Aig.Bijdrage,TransvaalscheKerk 30 0 0 50 0 0 ——— 50 0 0 -——— 50 0 0 180 0 0
AIg. Bijdrage, O.V. Stuatsehe Kerk 50 0 0 50 0 0 nO 0 0 100 0 0 .50 0 0 50 0 0 350 0 0
A1g.Bi~drage,NatalseheKerk ——— —-—— —-— 25 0 0 ——-— ——— 25 0 0
Gifton en Collect. Z. Gernoent., O.V.S — — — 34 7 10 31 l~ 8 39 7 9 32 8 7 7 8 3 14510 1
Giften en Collect., Kaapschc Kerk — — — — — — — — —-- 37 13 6 10 14 (5 2 0 0 50 8 0
GifteneaCollect.,Transvaai ——— ——— —~— ——---- -——-— 4106 4106
Theolog. Studeiiten Zend. Ver 56 5 0 75 0 0 113 in 0 148 1~ 0 106 5 0 106 0 0 606 0 0
BijdragenvooieonKlok ——— ——— ——— 10100 1011 3 ——— 21 1 3
Leening ——— 80000 ——---- ~——— 120000 -——— 2800 00
RentoopBatigSaldo ——— ——— 21911 ——— ———-- —-—— 21911
Legnat ._ 9120 —-—— 1700 - ~— 26120
Restituties 3 210 ——— ——--— ———— ——— ——— 3 210
RegeeringsToelago,O.V.S —----— ——— ———- 35 7 S ——-— ——— 35 7 8
S~Idotenlasteop30Juni (65116 9 ——-— i~ 2 2) ——— ——— 20411 S 20411 S

£2459 0 9 1414 0 10 796 15 0 891 4 ii 2126 16 H 964 15 6 7763 19 0

Uitgaven 1909—10 1910—11 1911 12 1912—13 1913—14 1914-15 Totaal.
SaidotenlastelJuli —~-— (651169) ——— ~782 2)
Sajarissen Decent en Onderwijzers 725 16 0 567 10 11 734 0 0 718 0 0 752 0 (3 764 0 0 4261 (3 11
Balañs, Koopsom en Heerenrochton 1310 7 6 — — — — — -— —- —- —- — — —— — — — 1310 7 6
Leeningtcrughotaaid —-—— ——-— ——---- —-——- 200 0 0 ———- 200 0 0
GehouwenenandereUitgavon 37693 7500 ——--—- ——---- —.—--—- ——_ 451 93
Rjskosten Coil, en leden Corn 22 16 0 S 6 2 7 15 0 20 5 0 28 5 0 16 9 10 103 17 0
8pecinie gift uitbetaald (Kiok) 2 10 0 — — —- — — — 9 19 0 0 H 0 28 11 3 41 11 3
RenteopOvertrokkenRkg 6 2 0 11 1 2 -10 0 0 4413 9 1015 9 13914 5 252 7 1
Honorarium Svnd. Fonds 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 90 0 0
.Zegels, onz — — — — — — — — — 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0
Uitbetalingonaan’tBostuui’ ——— ——— ———- ——— 1000 0 0 ——— 1000 0 0-
GoschenkaanMev.H ——— ———- ——-— ----—--- 50 0 0 --——— 50 0 0
BatigSaldo30Juni ——— (85 510 ———— 450 69 52)

£2459 0 9 1414 0 10 796 15 0 891 4 11 2126 16 11 964 15 6 7763 19 0

-e
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AANHANGSEL M

DROSTDIJ FONDS.

Ontvangsten. 1909—10 1910——il 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

Bijdragen C.S.V 180 14 4 149 18 0 59 15 0 44 19 6 10 0 0 — — — 445 6 10
l3ijdragen, V.Z.B 126 16 6 55 10 0 0 10 0 12 0 0 16 0 0 — — 216 16 6
~ijdragen,M.Z.B 4000 —.—— 4000
~ijdragen, A.C.V.V 1217 0 ——— 1217 0
Bijdragen andere Verr. en Vrienden 59 15 0 6 15 6 — — — 22 15 6 21 0 0 — — — 110 6 0
Bijdrageu voor Studenten 37 0 0 25 0 0 — — — — — — — — — — — 62 0 0
Legaat uit ‘t Ziervogel Fonds ~ 5 0 0 — — — 142 16 4 — — — — — — — — 147 16 4
Collecten 20 9 8 33 10 11 19 12 4 131 10 6 16 6 4 55 4 0 277 5 9
fluur ——— 7000 7000 12500 3150 93150 39000
Restitutie door oud-leerlingen — — — — — — .__ — — — — — 30 2 6 8 11 0 38 13 6
€aldo ten laste, 30 Juni (976 12 6 1169 18 9 939 19 6 1382 3 3 1760 1611) 2114 8 11 2114811

£1459 5 0 1510 19 2 1238 13 2 1718 14 9 1885 10 9 2271 18 11 3855 10 10

Uitgaven. 1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—iS Totaal.

Saldo ten laste op 1 Juli
Reiskosten, Curatoren
Behoeftige Student
Rente op opgenomen Kapitaa~
Rente op overtrokken Rkg
Zegels en drukwerk
Honorarium Synod. Fonds
Superintendent, Gecoll. gelden

I

920 11 6 (976 12 6 1169 18 9 939 19 6 1382 3 3 1760 16 11) 926 11 6
1 7 6 4 4 6 ——— 512 0

2500 2500 ——— 5000
45000 44368 1000 60000 42000 41000 233308
4480 4300 53145 58129 7876 9620 37948
1180 3150 ——— ——— ——— 5136

1000 1000 500 500 500 500 4000
——— ——— ——— 115 2 6 ——— ——— 115 2 6

£14595 0 1510 19 2 1238 13 2 1718 14 9 1885 10 9 2271 18 1]. 3855 10 10



AANHANGSEL N.

Ontvangsten.

SPOORWEG ZENDING FONDS.

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—iS Totaal.

Batig Saldo op 1 Juli 3 13 0 — — — (11 3 2 169 0 2 327 12 9 405 12 5) 3 13 0
Colleeten en bijdragen 196 14 4 346 2 ii 385 11 6 396 8 7 355 10 5 362 13 0 2043 0 9
~iften — — — 2 0 0 2 19 6 24 0 0 2 18 3 2 0 0 33 17 9
RestjtutjeopvoorSChOt,Rijwiet ——— ——— 30 6 0 ——— ——— ——— 30 6 0
Ooll. bij Spoorweg diensten — — — — — — — — — 162 19 11 44 11 6 14 6 1 221 17 6
Rente op batig Saldo — — — — — — — — — 13 6 1 — — — — — — 13 6 1
Saldo ten laste (38 2 8) — — — — — — — — — — — — — — — — — —

£238 10 0 348 2 ii 430 0 2 765 14 9 —_730 12 ii 784 116 234611

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.Uitgaven.

SaldotenlasteiJuhi ——— 38 2 8 •——— ——— ——_ — —

Salaris van Zendehing 225 0 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0 297 14 0 1522 14 0
Honorarium, Synod. Fonds 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 — — — 50 0 0
Zegels en andere Uitgaven 3 10 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 27 6 6 12 0 0 45 6 6
Motor f jets en reparaties — —\ — 36 16 6 — — — 5 10 6 — — — 2 18 3 45 5 3
Reis Kosten. Commissie — — — 1 10 7 — — — — — — — — — — — — 1 10 7
Uitgaven door Zendeling — — — — — — — — — 171 11 6 37 4 0 — — — 208 15 6
Drukwerk — — — — — — — — — — — — 0 10 0 20 12 6 21 2 6
Eatig Saldo, 30 Juni — — — (ii 32 169 0 2 32712 9 405 12 5) 451 6 9 451 6 9

£238 10 0 348 2 11 430 0 2 765 14 9 730 12 11 784 ii 6 2346 11



AANHANGSEL P.

Ontvangsten.

ZENDING ONDER ISRAEL FONDS.

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—iS Totaal.

Uitgaven, 1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

SOEDAN ZENDING FONDS.
AANHANGSEL 0.

Ontvangsten.

Batig Saldo
Montagu, Salaris Ds. Strijdom
V.Z.B. bi~dragen
C.S.V. bijdragen
O.J.V. bijdragen
Andere Vereenigingen
Gemeenti. Coil, en bijdragen
M.Z.B. bijdragen
l3ijdragen van Zond. &hool en K.Z.K
Bijdragen Stanford, mnr. Zimmerman

Uitgaven

1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

——— ——— (8417 9)
250 0 0 ——— 250 0 0 500 0 0

10 0 0 1510 0 ii 0 0 3610 0
614 0 510 6 —~-—— 12 4 6

12 17 3 10 13 0 — — — 23 10 3
63 14 10 30 9 3 31 9 2 125 13 3
— — — 46 10 2 78 5 5 124 15 7
——— 65 0 0 ——— 65 0 0
——— 300 ——— 3 00
——— ——— 25 0 0 25 0 0

£343 6 1 176 12 11 480 12 4 915 13 7

Den Thes., United Sudan Mission
Mev. W. Watt, United Sudan Mission
Eatig Saldo, 30 Juni

1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

343 6 1 9115 2 461 4 9 896 6 0
——— ——— 19 7 7 19 7 7
——— (8417 9)

£343 6 1 176 12 11 480 12 4 915 13 7

Batig Saldo op 1 Juli 26 1 1 (47 11 1 82 6 7 lii 19 1 162 5 1 225 12 6) 26 1 1
Coilecten en Bijdragen 21 10 0 34156 29 12 6 50 6 0 63 7 5 482 0 247 13 5

£47 ii 1 82 6 7 111 19 1 162 5 1 225 12 6 273 144 6 273 14 6

Batig Saido op 30 Juni 47 11 1 82 6 7 111 19 1 162 5 1 225 12 6 273 14 6 273 14 6



HULPBEHOEVENDE GEMEENTEN FONDS.

73017 6
400

1610 0 8

(751 18 4
731 5 1
700

148 16 5

1909—10 1910—.-11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—iS Totaal.

1249 4 1 1163 6 0 881 18 6
363 1 6 28 0 0 37 0 0

vtilgsten.

lii
O~i~1t 01

c; V:iellden
Ic ;izani~Iing

oIl. bijdragen op beroep
01;; SSI

1’ ~. ~.V. voor Zendeling to
PuI wayu

voo~ geltina
i~: ~eog~ op belofte

Pi g i ~h op belofte
ill ig ,r;aff-Reinet belofte

~ (oIes~e g helofte
1 Reafort belofte

I)’ Toitspa n belofte
lUng Kairst:d belofte
lIjig Swefl]endarn belofte
ij~ Albanie belofte
Pi~g Queenstown belofte
lU g i3urgersdorp belofte
Gecollecteerd voor Gibeon
Bijdrage A.C.V.V. voor Port Elizabeth

en Graharnstown
Rente op Vast Foods, mm overtrokken

gewone Rekéning
J1ijdra~en v. Vereenigingen
Spec. Giften
~1ijclragen yr. leeraar ten Noorde van

Zambesi
fiiidragen van Mafeking Bouwfonds
Rente op Batig Saldo ...

Saldo ten laste op 30 Juni

5665 10 3
451 1 6

24&i 9 1

150 0 0
900

674 0 11)
908 19 1

12 0 0
704 12 0

250 0 0

32 19 5
119 19 10

12 10 0
22 15 0
66 9 4
96 0 0
15 0 0
20 3 8
12 0 0

505 4 10

1~ 0 0
43 2 0
62 3 10

130 0 0
114 10 0

a~ 14 0
25 2 8
85 0 0

250 0 0 150 0 0 800 0 0
900

179 0 0
76 1 5

182 3 8
130 0 0
127 0 0
68 9 0
91 12 0

181 0 0
15 0 0
20 3 8
12 0 0

505 4 10

133 6 6 241 11 1 — — — — — — — — — 374 17 7

——— ——— 7500 ——— 5000 ——— 12500

— — — — — — 77 2 9 241 15 3 276 11 10 276 9 5 871 19 3
— — — — — — — — — 123 19 6 48 10 0 321 13 6 491 3 0
——— ——— ——— ——— 196 4 7 318 2 200 2 9

~_ ——— ——— 5114 1 30 0 0 8114 1
——— ——— ——— ——— 545 7 5 ——— 545 7 5
30184 2714 ——— ——— ——— 57198
— — — — — — (2883 5 6 2371 7 3 2070 6 1) 1740 1 5 1746 1 5

£2668 3 0 2592 4 9 6488 2 4 4609 7 7 4580 0 0 3291 1 0 15467 19 7



Uitgaven 1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

~Sa1do ten laste 1 Juli 143 12 9 — — — — — — (2883 5 6 2371 7 3 2070 6 1) 143 12 9
Toelagen, Gerneenten 1441 18 11 1468 6 7 869 4 4 1001 4 4 1118 2 6 792 8 2 6691 4 10
Werk, Argentina 182 12 3 361 4 10 12 3 8 — — — — — — — — — 556 0 9
Huipprediker, Bulaw~yo (A.C.V.V.) 100 0 0 50 0 0 200 0 0 250 0 0 200 0 0 262 10 0 1062 10 0
Reiskosten 1 5 0 — — — 6 3 0 — — — — — — — — 7 8 0
Restitute Ooilecten 9 3 11 — — — — — — — — — — — — — — — 9 3 11
Honorarium, Synod. Fonds 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 150 0 0
Zegels 100 240 —— 200 200 200 940
Premie, Eerw. Liebenberg 10 1 9 10 1 9 10 1 3 10 1 3 10 1 3 10 1 3 60 7 6
Be1ast~ing 1101 168 ——---- ——— 2169
Werk, Port Elizabeth, voor A.C.V.V. — — — — — — 25 0 0 75 0 0 — — — — — — 100 0 0
Werk, Grahamstown, voor A.C.V.V — — — — — — 25 0 0 — — — — — — — — — 25 0 0
Giften IJitbetaald (Spec.) — — — — — — — — — 146 7 6 202 17 7 — — — 849 5 1
Rente op overtrokken balans — — — — — — — — — 131 8 3 105 4 0 98 15 6 335 7 9
Totaal ontvangsten, Vast Fonds — — — — — — 4870 5 3 — — — — — — — — — 4810 5 3
Totaal bedrag voor Gibeon ... ‘ — — — — — — 505 4 10 — — — — — — — — — 505 4 10
‘Comm. Vergaderingen — — — — — — — — — 9 3 6 — — — — — — 9 3 6
Ds.W.J.Naude,Reisk.D.Z.W.A ——— ——— .6517 3 ——— ——— 6517 3
Mafeking Bouwfonds uitbetaald — — — — .— — — — — — — 545 7 5 — — — 545 7 5
Bi~dragen voor Leeraar in N. Rhodesia — — — — — — — — — — — — — — — 30 0 0 30 0 0
~BatigSaldoop30Juni (751184 674 011 ——— ——— ———

£2668 3 0 2592 4 9 6488 2 4 4609 7 7 4580 0 0 3291 1 0 15467 19 7



H[JLPBEHOEVENDE JONGELINGEN.

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

AANHANGSEL R.

Ontvangsten.

Batig Saldo op 1 Juli
Geineenti. Collecten
Restitutie op huip verleend
Rente op belegd geld
Rente van kapitaal (~300) getrokken
Rente op Batig Salclo
Ann Giften

Uitgaven.

Ondersteuning ann Studenten
Honorarium Synd. Fonds
Zegels en Diversen ..;

Kapitaal belegd
Drukwerk, ens
Batig Saldo op 30 Juni

277 6 &
192 9 2

37 10 U
16 13 8
45 0 0

£568 19 1

(128 9 1
352 2 7

25 0 0

12 12 3

518 3 11

125 3 11
5~7 19 7
203 10 0
31 15 8

16 0 3
500

899 9 5

181 19 1
445 18 6
3500
26 0 0

11 5 0
600

706 2 7

268 5 1
420 6 11

50 10 0
26 0 0

17 10 0
100

783 12 —~

335 1 6)
370 18 8
137 10 0
26 0 0

18 5 0

887 15 2

277 6 3
2299 15 5

489 0 0
126 9 4

45 0 0
75 12 6
12 0 0

3325 3 6

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

420 0 0 371 0 0 430 0 0 415 0 0 426 0 0 425 0 0 2487 0 0
2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000
0100 200 2104 200 200 200 1104

——— ——— 265 0 0 ——— ——— ——— 265 0 0
——— ——— ——— 017 6 010 6 016 4 2 4 4

(128 9 1 125 3 11 181 19 1 268 5 1 335 1 6) 439 18 10 439 18 10

£568 19 1 518 3 11 899 9 5 706 2 7 783 12 0 887 15 2 3325 3 6
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SYNODALE OPVOEDING FONDS.
AANHANGSEL T.

Ontvangsten.
Batig Saldo op 1 Juli
Heffingen
Gollecten
Huur, Namies
Legaat
Saldo ten laste 30 Juni

Uitgaven.

Saldo ten laste op 1 Juli
Toelage Normaal School
Toelage Robertson School
Toelage Kweekeling, Molteno
Ronte op Ovei’trokken Rkg
Honorariutn Synd. Fonds
Reiskosten, Leden Commissie
Restitutie. van Legaat aan Be Wet

Opvoecl. Foncis
Dipbak to Nanhies
Batig Saldo op 30 Juni

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—16 Totaal,
——— ——— ——— ——— (284 5 9)

488 5 6 494 11 6 539 15 0 551 10 6 580 18 0 539 9 0 3194 9 6
150 316 21130 2160 524 3100 37710

———— 900 1200 900 600 ——— 3600
——— 118710 0 ——— ——— 118710 0

(729139 887124 664 311_ -_-_.— 68560) 41843 41846

£121943 13945 4 123711 11 1750 16 6 1561 12 1 961 3 3 4873117

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.
722 13 3 729 13 9 887 12 4 664 3 11 — — — 685 6 0) 722 17 3
325 0 0 (729 13 9 210 0 0 600 0 0 180 0 0 180 0 0 2050 0 0
12000 6000 9000 15000 14400 5400 61800

7100 ——— ——— ——— ——— ———- 7100
28 17 0 34 11 7 32 0 6 34 11 3 32 17 6 25 10 4 188 8 2
1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000
——— ——— 219 1 ?15 7 2 4 7 ——— 719 3

~ ——— 118710 0 ——— 118710 0
——— ——— ——— 1 611 1 OH

——— ——— (284 5 9) ———

£12194 3 139454 1237 11 11 1750 16 6 1561 12 1 961 3 3 4S73 I I 7

I-i

“I



AANHANGSEL U.
RET ROBBEN ETLAND FONDS.

Ontvangsten. 1909—10 1910-—li 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

B~itig Saldo op 1 Juli 780 12 1 (768 8 11 714 6 6 614 18 4 602 9 1 460 13 7) 780 12 1
Collecten en bijdragen 153 7 0 86 12 5 76 12 4 168 1 0 137 6 4 103 5 0 725 4 1
Speciale giften voor de Mel 249 8 8 306 7 4 289 8 4 131 16 3 197 15 11 113 8 3 1288 4 9
Giften voor Kerkgebouw — — — — — — 0 17 0 69 15 3 3 18 8 — — — 74 10 11
Legaat,mej.SaraLoubser ——— ——— ——— 17112 5 ——— ——— 17112 5

£1183 7 9 1161 8 8 1081 4 2 1156 3 3 941 10 0 677 6 10 3040 4 3
—--— -—- ~-—-—

Uitgaven. 1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

Salaris, leeraar 129 7 6 173 6 8 146 13 4 173 6 8 160 0 0 160 0 0 942 14 2
Uitbetalingen ten behoeve Mel 258 1 4 225 15 6 291 0 6 349 7 6 290 11 5 197 17 9 1612 14 0
Contributie, ens., P. Pens. Fonds 7 10 0 27 10 0 7 10 0 7 10 0 7 10 0 7 10 0 65 0 0
Honorarium Synod. Fonds 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 120 0 0
Zegels en diversen — — — 0 10 0 1 2 0 3 10 0 2 15 0 1 10 0 9 7 0
Batig Saldo op 30 Juni (768 8 11 714 6 6 614 18 4 602 9 1 460 13 7) 290 9 1 290 9 1

£1183 7 9 1161 8 8 1081 4 2 1156 3 3 941 10 0 677 6 10 3040 4 3



AANHANGSEL W.

MOOFIUDI NOODLIJDENDEN FONDS.

Batig Saldo op 1 Juli 1909

Uitbetaald voor hongerlijdenden in 1912
Batig Saldo op 30 Juni 1915

£145 17 8

39 11 0
106 6 8

£145178

NOODLIJDENDEN FONDS.

AANHANGSEL V.

Ontvangsten.

Batig Saldo op 1 Juli
Bijdrage
Restit. op Sal., Veld-Predikers

Uitgaven.

Oadersteuning van Armen
Sal. van Veld-predikers
Gez. Boeken voor Voided. Macht
Cominissie Vergadering
Batig Saldo op 30 Juni

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

323 4 3 (302 0 3 302 0 3 302 0 3 302 0 3 302 0 3) 323 4 3
——— ——— ——— ——— ——— 0185 0185
——— ——— ——— ——— ——— 23 2 9 23 2 9

£32343 30203 302033020330203 32615 34755

1909—10 1910—11 1911—12 1912—13 1913—14 1914—15 Totaal.

2140 ——— ——— ——— ——— ——— 2140
——— ——— ——— ——— ——— .11283 11283
——— ——— ——— ——— ——— 25 26 252 6~

— ——— ——— 1 2 6 1 2 6
(302 0 3 302 0 3 302 0 3 302 0 3 302 0 3) 187 8 2 187 8 2

£32343 30203 30203 30203 30203 32615 34755

I-I



Uitgaven.
Successie rechteu.
Ondersteuning van Studenten
Batig Saldo op 30 Juni

1912—13 1913—14
150 0 0

(2375 0 0 2336 5 0)

£2375 0 0 2486 5 0

1914—15
2336 5 0)

30 11 7
111 18 5

2478 15 0

1914—15

100 0 0
2378 15 0

2478 15 0

Totaal.

2405 11 7
223 3 5

2628 15 —~

Totaal.
150 0 0
100 0 0

2378 15 0

2628 15 0

AANHANGSEL Y.
DE WET OPVOEDINGS PONDS.

Ontvangsten.
Batig Saldo op 1 Juli
Legaat
Rente op Kapitaal

1912—13

1187 10 0

£1187 10 0

1913—14
(1187 10 0

53 2 6

1240 12 6

1914—15
1115 12 6)

65 5 10
54 9 2

1235 7 6

Totaal.

1252 15 10
107 11 8

1360 7 6

Uitgaven 1912—13
~ucc. Rechten — — —

flatig Saldo op 30 Juni (118710 0

£1187 10 0

AANHANGSEL Z.
PIETER VAN DER IVIERWE PONDS.

1913—14
125 0 0

1115 12 6)

1240 12 6

1914—15

1235 7 6

1235 7 6

Totaal.
125 0 0

1235 7 6

1360 7 6

1913—14 1914—15
(504 3 4)

25 0 0

529 3 4

Totaal.

500 0 0
29 3 4

529 3 4

Totaal.
29 3 4

500 0 0

529 3 4

AANHANGSEL X.
DE WET PONDS.

(Jntvangsten.
Batig Saldo op 1 Juli
Legaat
Rente op Kapitaal

1912—13 1913—14
(2375 0 0

2375 0 0
111 5 0

£2375 0 0 2486 5 0

Ontvangsten.
Batig Saldo
Gift, Br. P. v.d. Merwe
Rente op Kapitaal

Uitgaven.
Ondorsteuning van Studenten
Batig Saldo op 30 Juni

500 0 0
434

£504 3 4

1913—14 1914—15
29 3 4

(504 3 4) 500 0 0

£504 3 4 529 3 4
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BIJLAGE 34

VERSLAG
van de Spoorweg Zending.

dan de Spoorweg Zending Oommissie
der N. G. Kerk.

Weieerw. Heeren,

Hot doet mu genoegen andermaal versing te
geven van hot werk mij toevertrouwd langs den
spoorwog. Gelijk dikwijls in het verleden zoo heder
is hot “ Ebenhaezer” tot hiertoe heeft do Heere
ens geholpen. Sodert de iaatste zitting van ow
H.Eerw. Vorgadering hadden wij we] moeilijke
dagen in- en buitenshuis, en werd ik meer dan
eens van wege ziekte als anderszins van rnijn werk
gehoudon. Onder dit al, is niemand onzer huis
genoo ton ens echter ontvailen, en wij konden zon
dor nadeelige gevolgen ons werk verrichten.

Wat het werk verder betreft dient uw arbei
der op to merken dat bet getal onzer mensehen
gedurende do laatste twee of ineor jaren bijzonder
toegenomen is, zoodat ~vij thans ongeveer 4234
zielen langs den spoorweg hebben. Dat ik die
mensehen over zuik eon uitgestrekt gebied alien
jaarlijks zie, zoo to veel gezegd ziju, immers hot
is mij gansch niet mogelijk. Eerstens kan men
met sulk eon uitgostrekt gebied moeilijk do rondte
binnen hot jaar doen. Dan weer gebourt hot niet
zelden dat sommigen onzer mensehen wanneer wij
hunne huizon aandoen op “leave” zijn, en aizoo
dan overgeslagen worden.

Op do vraag of ik hulp wil hebben, antwoord
ik: “Ja en Neon.” Kon men zoodanig huip
verleenen dat het gobied waarover ik thans alleen
verantwoordelijk ben, in drie, of zelfs vier deelen
leon wordon verdeeld, met eon arbeider voor elk
deel, zou ik zoodanige verandering en aanstelling
van additioneelo arbeiders met dankbaarheid toe
juichen. Is dit echter onmogolijk dan zio ik liefst
tat do zaak biijvo wat zij is, en wel om do
volgondo rodenen. Eerstens, door do goedgunstig
hoici van hot Departement zonder wiens huip en
bolangsteliing wij hot work hopeloos zulien mooten
opgoven, zijn enkole concossios lang reeds in het
verleden verleend; concessies die golukkig nog niot
ingetrokken sun, en wel omclat men orkent dat
eon persoon zondor administratieve huip hot work
over zulk eon groot gebied onmogelijk kan doen.
Gaat men ochter or too over enkel één of zelfs
tweo arbeidors bij to voegon, zoo vallon die con
cossies dio ik hior niot noonien kan, weg, en wel
gohjk hot Departemont dikwijis reeds aan andero
gezindten met nadruk heeft gozogd, omdat mon
van Departomentswege do dour to groot moot
opendoen, en do aanvraag to veel wordt.

Eon ander redon is doze: Eu sommige broedors
loeraren en korkeraden bestond in hot verleden do
gedachte dat aangezien ik spociaal voor hot work
langs ‘t spoor aangestold ben, al hot geostelijk
work alzoo nan mij toevertrouwd werd~ en niemand

anders hot rocht had op mijsi werk in to dringen.
Trouwens ik zou gevallen opnoemon, waar BB.

kerkoraadsledon niet juist gewoigerd hobben onze
menschen in hun buurt to bezooken, maar wel
meenea on ook gozegd hobbon: “Wij zijn bang dat
wij in Mar. Pionaar sun kraal sullen inkomen.”
Die indruk bostaat or nog bij sommigon, en al
to gaarne zag ik dat or bij do discussie van ons
work longs den spoorweg moor duidolijkheid kome
op dit punt.

Over h~t aigomeen gonomen is voormelde indruk
oehter ann hot wogstorven, on do vorhouding wat
zij wozon moot. Wiji dit dan zoo is, is hot
to vorwachten dat ons work ook in dion zin ver
gemakkolijkt sal worden, en mogehjk door één
arboider kan worden bohartigd. Ook ioef ik nog
in de hoop zoodanige hulp van hot Departement
mij reeds toogezogd, to erlangen, waarmede ik
met ineer spoed on moor dikwijls over den weg
lean komon.

Of inclien olke prodikant in zijn parochio do
niensehen bearboicit, het dan nog wenschelijk of
noodzakolijk is spociale goostohjko verzorgers voor
den spoorweg aan to stellon, is eon vraag buiten
mijn bovoegdheid en eon vraag die bij mijn Eorw.
Commissie, en do H.Eerw. Synode thuis behoort.
Terloops zou ik echter met boschoidenheid willen
opmorken dat ofschoon elke prodikant elke cottage
ook trouw bezookt, onze menschen sulk eon noina
disch rondtrekkend lovon loiden, dat alleon iemand
spociaal voor dat doel afgezonderd, do gelegen
heici heoft die menschon gedurig to zion. 1k be
dool, ziet men ze dan niet b.v., to Nauwpoort,
dan toch to Oudtshoorn, of Quoenstown, of elders,
wijl men do rondte doet. Op sulk eon wijze komt
en blijft do Kork in aanraking met onze monschon.

Dan ~voer is or zelfs bij do spoorweglieden do
gedaclite dat zij speciaal op goestelijk gebied vor
zorgd moeten wordon, on moont mon dat gelijk or
spoorweg dokters en schoolmeestors zijn, or ook
spoorweg loeraars sun. Zelfs gaat men zoo ver
om to meenen dat wij van Departementswego zi.jn
aangestold. Wat moor is: In sommigo govallon
heeft men zolfs ons plichtverzuim niet onder
do aandacht van d~ Kerk, maar van hot Doparte
mont gobraeht. Ten oinde dit to staven laat jk
volgon den inhou~ van eon brief en telegram, nog
dozer dagon ontvangon.

Brief.—” Laat mij toch weton of u mijn kind
sal doopon, andors ben jk vorplicht em nan don
Divisional Superintendent to schrijven.”

Telegram.—” Please wire if you can christen
child going on leave 4th. sharp.”

Niemand echter moene dat ik dit alles mold
vanwoge onghartigheid of zelfs zelfzucht maar,
no eon tien-jarige bodiening en ondervinding 1azig~
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do wegen on do hoggen is dit mijn overtuiging.
Wat do verhouding van ander gezindten tegenover
ons botreft dient hot uw arbeider op to morken
dat or in doze verandering, en verbetering go
komen is: toch is die flog niet wat zij wezen
rnoest, weshalve ik met groote beschoidenheid can
de hand zen willon geven, dat er eon breederlijk
lunar dringend schrijvon door uw H.Eerw. Ver
gadering gericit worde aan nile andere gozindteu
hun aandacht hiorop vestigende.

Zoodanig schrijven boter neg “deputatie” is
mi. dringend noodzakelijk ton oindo once nor’ c
lijko ordo to handhavon en do loden onzer ~eiic hij
olkander to heudon. Houdt men do dour bij andero
korken open, han or van ordo en tucht nauwo
lijks bij ens sprako zijn. Trouwons ik c~n ge~ v~’ a
opnoornon waar inenschon st.aando bij ons ondor
korkolijko tucht, toch bij andere korken als loden
zijn ingelijfd. flit workt uitorst nadoolig in bet
bijzondor op menschen dio van goregeldo kor~.
iijko bearbeiding vorstoken zijn. Wat ochtor zolfs
ease Icerk aangaat, vordiont voormelde toestand
onzo ernstigo aandacht. 1k bodool, or moot z )c)
mogelijk specialo voorziening gomaakt werden ten
oinde die mensehon togomeot to komen. Men vor
goto niet dat hun gobondon levon in vole opzichton
niot benijdonswaardig is. Daarlouovons is hot met
enkelo uitzonderingon moerendols hot minder go
goode deol van onzo menschei~ dat mon can den
spoorweg aantroft. Trouwons in sommigo govallon
is do armoedo verschrikkolijk e benieuwt hot mij
soms hoo sommige mensehon em t eon ~eeI a~ntn1
kindoron lovon. Tech hobben cii langs don spoor
wog eon gorogoid inkomen en bestaan.

Ton einde dan die mensehon met doop on ann
fleming bij onze Kerk to houdon is hot wonscn~
lijk ja, zelfs noodzakolijk, soms eon woinig van
den rogel af to wijkon. Allermoest noem ik dit
omdat andere gozindten sulks doen, on onzo men
sehen langs dion wog gemakkolijk ovorrompeld
wordon, In vole govalion editor kunnon do spoor
woglioden onmogelijk ann nile kerkolijko eisehen
ro deep en aannoming voideen. Mon han niet
altijd naar hot dorp, on allermeest niet altijd p
eon doop-Zondag, zoo eok met do aannoming. IJit
eon brief eenmaal ontvangen citeer ik het vol
gondo : —Waarde heor; 1k is een ~jongoling van
24 jnar en is niet aangonomon. 1k wil graag nan
genoom weos em niet ais eon verloren schaap to
zijn. 1k heb eon groot bogoorte om lid van Christus
Kerk to din. 1k work op die speorweg bij Cottage
No. 36, en han niet 14 dagon verloer om in die
dorp to gaan catechiseer, zoo cal ik blij woes em
eon antwoord van u to ontvnngon. (Got.) D.
Keekemoer.” Eon nuder brief: “1k wil u tech
vragon em mu tot hdmaat to komen stellon. 1k
is in dio dienst van die Geovernament en krijg
goon tijd em to leer veor die aannoming. 1k wil
toch hdmaet woes. 1k is bij een Engelso prodi
kant gedoept dour hot niet anders kan en ik evil
tech niet grang naar die Engolso Predikant gaan
em ook lidmaat to werden. 1k hoop ~e cal eon plan
maak em mu tot lidmaat to krij. (Get.) J
Jordaan.”

lots andors. Eon jonge man weont by, in do
gemeente van Graaff-Reinet met zijn euders ook
longs hotspoor in Natal. Uit 365 dagon krijgt hij
maar 12 dagen vrij. Daarbenovens kan hij dun

1~vo” niet altijd krijgen naardat hij evil of
verlangt, zoodat zeifs wanneor men vordort dat
hij die 1~ aagon in do catochisaito kias meet doer
makon, waar hij integendool misschion vorlangt
zijn ouders to bozoekon, die “leave” dikwijls valt
op eon tijd als or goon aanneming in hot dorp
is. Ook is hot al gobourd dat jongo mannon woon
achtig in of bij hot dorp, naar eon gansch andor
doel verplaatst werdon on dit terwijl cii getreuw
do voorboreidende klasson tot do aannoming in
hot dorp bijweondon. ‘t Is waar, zoodanige
“transfer” han soms op aanvraag door hat
Dopartemont tereig gotrokken wordon, doch al to
dikwijis han hot niet, en evol omdat hot Doparte
mont daarmode eon govaarlijko procedene epont
waarop do spooru’oglui dikw-ijls noorkomen. Bij
eon groot deol van onze mensehon is or echter
ook gobrek ann ruggograat on princiep on worden
dio kindoron ook maar gedoopt em ze maar go
doopt to krijgen. Zoo zeido eons een moeder wier
kinderen door do Engeischo Koik gedoopt zijn:

Rulle doop lunar, Menoor al misschio is ‘n
mensch niot aangeeioom.” De echtgonoot had
ochter eon ander voorwondsel en z~eido: “1k sta
onder do Engeleche viag, Meneor,” woshalve dan
zijns inziens de Engoischo Kork moot holpon,
iviji hij hierop hot velgon: “Ons hot gomeen ore
die naane evoer in dio Boorekerk over to cotton”;
zoo trof ik wol eons con huisgezin nan wane do
sos kindoron dos gozins door niot minder dan vier
korkgenootschappen godoopt w.aren. Van deepen
~esproken zij hot hier vormold dat reeds hot geta]
van niet minder dan 650 kinderen door ens langs
len spoorweg godoopt sun.

Niot zeldon wordt togen do bediening van den
doop dit bezwaar ingobracht, namehijk, dat men
gevaar loopt kindoren to deepen wier ouders onder
korkolijko tucht staan. flit is heel waarschijnlijk
mogohijk en tech gobeurt or woinig langs hot spoor
dat niet ender once aandacht komt. Niet zeldeu
wordon buitensperighedon zolfs tot in hot kieine.
zolfs doer dosbetreffende authoriteiton van den
speerwog tot onze konnis gobracht. Noch jets re
hot deepen. Wat word ik niet al in al die jaren
over do helen gehaald zelfs door mijn oerw. Veer
sitter, on wel omdat nnrnen van kinderen door mij
gedoopt laat, zolfs to laat aankomen. flit vrees ik
sal zich, altijd horhalon, aithans, zoelang do schik
king bhijft wat zij thans is, namehijk dat do namen
bi~ do desbetroffendo korkeraden moeton worden
ingoscie-even. Ter opheidoring van die klacht diene
dit. Al to dikwijls wanneor ik b.v. per fiots zestig
en meer mijlen per dag aflog, kom ik niet zelderi
laat in den avond soms zolfs édn uur in der.
morgon bij mijn coach. Of men dan nog mecr’
en hart heoft doops-bijzonderheden, misschi~n v~i~
of moor in to schrijven en to verzeaden, laat II’
aan hot oordool van do Vorgad’ring over. Do
volgonde morgen is hot program als teveren. Nief
zolden al sos uur op pad. Dan komt nog er bij
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do logos waarvoor men postwissels moot hebbon,
en hot kantoor gaat voor dat doel niot open voor
negen uur. Vandaar dat zoo vole kinderen gratis
geregistreerd worden. ‘t Is eerlijk niet altijd dat
onze menschen ganseh onbekwaam en onwillig sun
loges to betalen, maar juist dien dag wan-
fleer wij door gaan is “do kruik droog” en bet
geld op. Konden zoodanige namen bij ons in eon
afzonderlijk register worden opgenomen, en bij eon
of andor Ring worden verantwoord is or stellig
vormindering van inschrijvingen die thans gratis

~geschieden on do zaak m.i. moor ordorlijk zooals
reeds besproken iii een vorigo Synodo door mijn
Eerw. Commissie. Immers dan kon men ons hot
gold mear later toezenden. Om uit oigen zak
steeds voor te schieten is soms eon weinig go.
waagd, omdat zoodanig klein bedrag soms vergeten
wordb en wij dan schade iijden. Om dus tred met
onze bepalingen to houden t.w. dat doopnamon
dadelijk naar de resp ectieve kerkeraden moeten
worden verzonden, moeten wij soms de leges
prijs geven, en zoodanige kerkeraden met die
gratis bedieningen belasten.

Niemand bide echter uit mijn schrijven af dat
ik die verschooningen onzer menschen goed keu~
en een soort van losheid in ens kerkelijk gezag
aanmoedig. Integendeel is het ook onze leuze

Laat nile dingon met ordo geschieden.” Onder
dit alies is het echter niet meer dan biilijk naar
de bezwaren van betrokkene personen to luisteren
lets waarever ik reeds in het verleden geschreven
hob is hot feit dat soinmigen onzer monschen zich
betrekkelijk jong in hot huwelijk bogeven, wes
halve dan ook velea ad gehuwd zijnde flog niot
aangenomen zijn.

Eon ander treurig verschijnsel is bet foit dat
men zoo vele gomongde huwelijken aan den spoor
weg aantreft. 1k bedoel, niet blanken met ge
gekiourden ais web blanken met blankon die tot
vorschillende kerken behooren. In sommigo ge
vallen gebeurt het wel eens dat hot huwelijk go
lukkig is, doch dit is veelal uitzondroing. Al to
dikwijls komt er~ misverstand en niot zelden vor
driet wannoer men beshjiten moot waar de
kindoren ter korke sullen gaan, ens. Huwelijkon
langs den spoorweg wordon aileen bevestigd no
ontvangst van geboden-brieven of verlof van de
kerkeraden in wier parochieën de betrokkene par
tijen wonon. Zoo hobben wij lans dien weg reeds
22 paren in don edit verbonden. Krachtens op
dracht aan onzo Commissie (zie Acta Synodi 1906.
bijlage 16, pag. 49), en naar luid van Artikel 52
C. onzer Kerkewetton wordon certificaton, “niot
attestaten” van lidmaatschap nog govraagd en
aan onze mensehen bezorgd.

Hiervan houdon wij copie of aanteekening in
een rogister 4 x 6 duim groot, hotgoen onkel diont
ton bewijzo dat do porsoon in kewstio lidmoat is.
1k herhaal, onzo mensehon loiden eon rondtrok
kend levon en kunnen onmogolijk altijd cortifi
caton opvragen en heen en weer indienen, wes
halve dan ook elko rondtrekkende persoon voor
Zion wordt van eon bewijs van lidmaatschap.

~Teeft ~emand echtor eon gedenksprouk of book

hem of haar bij gelegonheid van do aanneming on
voorstelilng gegevon met zich, worden soodanige
cortificaten niet govraagd.

Wat do opvoeding onzer spoorweg kindoron aan
gaat dient uw arbeider op to merken dat or
ongeveer 37 scholen zija met circa 1928 kinderen,
die onderwijs ontv ngen. Dat do Hobiandsche taal
in sommige rnisschien in do meeste gevailen nog
niet eon oereplaats heeft mag ik niet ontkennen.
Schoon do schuld hiervan in vole opzichton mis
schion bij het Departernont van Onderwijs ligt, is
die schuld niet zelden ook bij onze menschon to
zooken. Dikwijls werden mij brieven van ouders
aan onderwijzers getoond met mm of meer dozen
inhoud :—“ Dear Mr.; you need not worry with
Dutch as he can learn it at home.” Nu echter
de Taab Ordonnantie in working kornt, ‘vii ik hopen
dat er weidra ook in dozen eon gewen~chte ver
andering sal sun. Te Nauwpoort heeft men twee
kostinrichtingen voor jongens en rneisjes. Eon ver
hlijfplaats voor kostgangers zooais, zoover ik weet,
~ nergens anders te vinden is, Ouders wier kin
deren van Maandag tot Vrijdag in do inrichting
blijven, botalen do geringe corn van siechts Ss.
nor maand voor kost en inwoning. Andere on
kosten in verband met die inrichting worden door
bet Departement van Onderwijs en do Spoorwog
Adrninistratio pro rata bestreclen. Sclioon dit
abies gedaan wordt, zijn or toch ouders die dit
voorrecht niet waardeeroa en do kinderen thuis
houden. Do meeston echter stebben dit op prijs on
hebben do kinderen in school.

Ten oinde in aanraking met onze menschen to
bhjven, ontvangt elk huisgezin jaarhjks eon muur
almanak met een gepaste prent en con open brief
erbij. Doze aimanak wordt seer op prijs gostold
en met verlangen ingewacht. Wat de goldohjke
staat onser Zending betreft lean do Weleerw.
Zaakgeiastigdo boter oordeelen dan ik. Torloops
onkel dit. Voorhoen was hot gebruikehjk een staat
van Inkomston en Uitgaven ter insage aan do
Spoorweg Zending Cornmissie to gevon dio dan
bij do vergadering van elko Synode tezamen met
ons rapport gepubliceord word. Thans worden alle
penningen ook bij hot Kerkekantoor verantwoord,
(zio “Do Kerkbode” No. 26, Juni 26, 1913). Ten
oinde onze menschon do noodzakelijkheid van ook
hunne bijdragon voor dit work to gevon, aan to
moodigen, werdon enkole jaron geboden Zonding
busjos in do huizon gogovon. Dit had voor- maar
ook nadoobon, zoo dat wij van dit gobruik moesten
afzien. Thans worden colbocte-kaartjos aan elk huis
gegeven torwiji do ingoschrevene sommen na ver
loop van tijd ingezarneld wordon. To veel kan men
echtor niot vorwachton omdat hot loon van do
meesten karig is. Sedort do baatsto sitting der
Synode dus van October 1909 tot oindo Maart
1915 word echter do corn van £359 19s. 1-id inge
zameld. tlit do bijdragen word dan ook betaald
aan bonoodigdhedon sooals motorrijwwiol, rnuur
alrnanakken, ens. do som van £200 9s. Gd., latenclo
eon batig saldo bij don Zaakgolastigdo vai’ £159
Os, ~
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Sprekende van don goldelijkon staat onzer sending
zij ‘t mij vergund to zoggen dat schoon ‘t salaris
uwen arbeider toogokend steeds mm of meer toe
reikend is geweest, ik toch met beseheidenheid
onder do aandacht van mijn Commissio en do
Synode son willen brongen do vraag of bospreking
van een of andor voorziening voor do toekomst in
geval jk bij ontsteltenis in het werk longs hot
spoor ondiensthaar word. Qaarne sag ik ook dat
or nit uw H.Eorw. Vorgadering zoo mogelijk een
schrijvon gericht worde waardoor uw arbeider,
wat medischo verpleging botreft, op golijken voet
met ondorwi~zers on ondorwijzeressen in spoorweg
seholen gestold wordt. flit schrijven aan do
desbetreffendo authoriteiten van hot Spoorweg
Departement to worden gericht, dit dopartement
vraoende uw arbeider toe to staan do maandelijk
sche contributie to betalen en alzoo lid to wordon
van hot Spoorweg Ziokonfonds. Schoon ons nog
sJ~iid in het verleden medische huip gratis ver
bend word toch is zoodaniue verstandhouding niet
bevrodisrend en ook niet billijk tegenover do des
betreffende geneesheeron. weshalve ik gaarne zag
dat zoo banu ik indirect mot don .Spoorweg vor
hond~n hliif. mon mij toelaat ook het mime tot do
Fondsen bij to dra~en.

flit do novensgaande statistieken sal hot uw
}lEerw. Vergacboring duidolijk worden dat bet
grootsto dod onzor bovolking op do oostelijko en
middolandscho secties woonaclitig is, schoon er
ook op do westelijko on noordelijko socties velon
wonen. Veel dank is onzo kerk on ons yolk ver
sehuldigd ann do Rogeering voor do oplossing van
hot Arme Blanken vraagstuk ook langs den
spoorweg. Door do bomoeiing van den Super
intendent voor blanken arboid en do goedgunstiu
hoid van de Administratie zijn or thans circa
4281 van onze minder bevoorrechten bangs het
spoor in do tinie; on werd or aan huisvesting voor
armo blanken niet niindor dan £152,000 besteed
De Administratie bliift ons nog goed gezind, zoo
dot ik andormeal niet enkel nit gowoonto maar
orkenfolijkheiclshalvo aan do hand zou wilben geven
dat do dank onzer Kork aan den Ed. boor Burton
en inzonderheid aan don AIg. Bestierder, Mnr
W. W. Roy toooehraeht worde. Laatstgenoemdo
hoer hoeft mij persoonliik in ons werk nog alti~d
met do groo+sto toogenegenheid behandeld. Ook do
ondergeschikten verdionen onzo erkontenis. Im
mers ware bet niot voor do hubpvaardigheid van
z~lfa do aiborireringate boambten, ons werk son niet
bloeien. Naast don floor. ook uw Weleerw. Heeron
flankendo voor raad on bijstancl uwen arbeider in
hot vorloden verboond en u van mijno dienston ton
allen tijcle vorzekerendo, heb ik do ocr novena
gaando Census Rapport met Staat van inkomsten
or uitgaven ter uwor inzago bij to voegen.

Vertrouwonde op uw tookomstigo huip en voor
bidding, noom ik mij mot hoogachting,

Woleerw. Heeren,

STATISTIEKEN.

Do Aai-—Prioska—Vrijburg ... 111 161 272

1.—We.stelijke Secti~.

Loden. Kind. Tot.

Kaapstad—Hex Rivier 56 76 132
[lox Rivier—Touws Rivier 28 40 68
Touws Rivior Station 42 47 89
Touws Rivior—Do Aar 20 29 49
Kraaifontein—Birdfield 143 159 293

2.—Noorcleiijke Sectie..

Leden. Kind. Tot.

3.—Middellaadsche Sectie.

Do Aar-—Nauwpoort—Rosmead
—Port Elizabeth

Taklij non — Alicedalo — Port

Loden. Kind. Tot.

367 827 1194

Alfred 20 38
Do., Barkly Bridge—Alexan

58

dna
Port Elizabeth—Avontuur
Rosmead — Graaff-Reinet —

Port Elizabeth
Klipplaat—Oudtshoorn—-Mos

18 30 38
46 79 125

164 320 484

aol Baai 112 246 358

4.—Oostelijke Sectie.

Leden. Kind. Tot.
Rosmead—Hofmeyr—Storm

berg 51 28 79

Bethulie—Queenstown—Oost
London

Dreunberg—Motkop
Arnabobo—Idutywa
Bbanoy—Cookhouso
Sterkstroom—Dordreeht
Dordrecht—Maclear

Uw Dnr. in den Hoer,

155 245
60 68
39 42
70 92

400
128

81
162

24 30 54
60 91 151

Totaal 1596 2638 4234

J3ENNIE J. PIENAAR.
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.BIJLAGE 35.

SUPPLEMENTAIR RAPPORT
van de Curatoren van bet Theologisch Seminarium aan do

ILEerw. Synode,—1915.

Met diepe dioefheid liebben wij to rapporteeren,
dat na bet opsteiien van one versing nan de
Synode, cie hooggeachte en inniggeliofde Professor
Christoffe’ Frederick Muller, BA., one door den
dood werd ontnomen. Na eene krankhojd van
eenige dagen is hij op 13 Augustus 1915 aan zijne
woning overleden. Zestien jaren lang heeft bij one
Seminariuin ais Hoogieei’nar gediend. Hij heeft
den ouderdom van bijna 70 jaron bereikt, is stork
gebieven tot nan het einde van zijn leven en beoft
met ijver getrouwheid en vrucht voortgearbeicl tot
eenige dagon voor zijn heengaan.

Wegen~ zijn kindorlijk geloof in God, zijrio liofde
tot den Heero Jezus Christus, zijue gebeulitheid
ann Gods Woord en do Belijdonis-scliriften onzer
Kerk, zijne innige beiangstolling in ous voile en
onze Kerk, zijn ijver voor Gods Koninkrijk en zijn
voorbeeldigen cbristelijken wandcl is hij zine stu—
d~nten en onze Kerk tot voel zegen geweeA. God
zij geloofd your wat hij door den ontsiapene voor
onze Koch en ons yolk godaan hoof t!

Ann hot Kies-Coliegie dat volgons Art. 131 a.
een opvo]ger boroepen moot ontbreicen thn Is twee
leden vaa het Curatorium wegens bet iii dienst
treden van Dc. A. I. Steytier en Dr. P. F .Maian,
—een lid van de Moderatuur, die nu goon Mode
rator heeft.—en vier uit do tien loden door do
Synode gekozen, t.w. Ds. P. Roux, overieden, Os.
0. J. Pienaar Ran., vertrokken, Ds. B. Barry,
emeritus geworden, en Ds. A. F. Louw, ni t meer

lid der Synode. Dane de Synode spoedig vergadort,
en do Synodale Commissie zoo als het schijnt, niet
allo vacaturen op bet Kies-College ontstaan aan
vullen lean, zoo bevelen wij nan dat do Synodo zoo
spoedig mogehjk bet Kies-College voltallig make
opdat dac Collegie tijdens of zoo nabij mogelijk do
sluiting der lessen op den laatsten Woensdag in
October e.k. een Hoogleeraar in plaats van Prof.
Muller beroepen lean.

Dc wee bepaalt niet hoe lang na bet overlijdon
van eon fJoogleeraar zijn salaris aan zijn weduwe
zal worden uitbetaald. Daarom nemen wij do vrij
heid nan to bevelen dat Art. 190 voortaan ook op
(10 woduw( en kindoren van Professoren zal worden
toegepase.

Slut hoogachting noernen wij ons, van do H.E.
\To~.gad~~.ing,

Dc Dienstwillige Dienaren,

S tellenbcsch,
20 Augustus, 1915

J. P. VAN HEERDEN.
W. A. JOUBERT.
I. F. A. BE VILLIERS.
J. D. KESTELL.
PAUL NEL.
FT. F. SCHOON.
J. W. L. HOFMEYR.
0. S. BOTHA.

BIJL AGE 36.

RAPPORT
v~n de Conuifissie over de Zending.

Den II.Eerw. Moderator Synodi.

VERSLAG
VAN DE ALC. ZE~WNG COMMIS$IE.~

INLEIDING

Uwe Commissie verbiijdt zich met dankbaarheid
tot den fleer, over don vooruitgang, sedert do
laatste Synodale zitting, hierin gerapporteord.

I-I.Eerw. Hoer,

Al de stukkon onder hoofd III. pag. 6. van hot
Schema van Werkzaamhoden zijn door uwe Corn—
missie in behandeling genomon, en au beeft do

eer bet volgende nan U H.Eerw. voor to leggon : —
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Wat betreft do Buitenlandscho Zending is bet
getal arbeidors vermoerderd van 73 tot 134; en de
jaarlijkscho bijdragon van £18,289 tot £28,998.
Deze cijfers sprekon voor zichzelf.

Uuwe Commissie wenscht do aandacht van U
H.Eerw. vooral to vestigen op den grooten rol
die de Rings Zend~ng Commissiën spelen in de
opwekking van zending-ijver en helangstolling door
goheel onzo Kerk. Ook verdient den Organisee
renden Zoncling Seeretaris groote lof voor zijn
nuttig en zeer belangrijk werk.

Uwe Commissie beveelt can do verspreiding van
Zending Lecbuur, en hot houden van Zending
Conferonties zooveel mogelijk jaarlijks en in ieder
Rings-ressort.

A.—BINNENLANDSCRE ZENDING.

Wat betreft b&t stichten van niouwe work
kringen beveelt uwe Commissie groote voorzichtig
heid aan, en dat zuiks alleon geschieden zal in
ovorleg met do Binnenlandsche Sub-Zending
Commissie, opdat kleino werkkringen niet in
concurrontie treden met die van andero erkende
Protostantscho Kerkgenootsehappen.

Ret is oen verblijdend teeken dat er reeds
14 Zendinggemeenten zijn ale ouafhankolijk zijn
geworden van ondors~eunng uit do Binnonland
sche Kas. Nog rneer verblijdend is dat eenigo
blanko moeder-gemeenten zich verantwoordelijk
hebben gesteld voor do instandhoudign van do
plaatselijke zendinggomoente. Mag uwo Commissie
U H.Eorw. bescheidonlijk vragen de aandacht der
R.Eerw. Vorgadering to bopalen bij het besluit
van do laatsto Synodo dat: “ Do bianko moeder
gomeonte zich voor do instandhouding van do
plaatselijko zondinggomeento bclwort verantwoor
dolijk to stellon.”

TJwo Commissio bevoelt nan dat can Eerw. Auke
Compaan eon ruimor ponsioon dan £36 per jaar
door do wet toegolaten, toogokond wordo.

3. J)inne?lland5~J~ Zendinqstalies.

4. Klcuulin pen in de buiten zvijken.—lJwe Corn—
missie wil crop wijzon dat oneindig veel kaii
worden godaan door do leden onzor Kerk voor do
geestelijko boarbeiding der gokleurden en natu
rellen op ooze boorenplaatson. Onze kerkeraden
behooren doze zaak to bevorderen en nail to
inoedigon. looral kunnen Zondagss~1io1on voor
gekiourde kinderen op do plaatsen worden go
sticht. Ook moenen wij dat ertoo moet worden
aaugespoord om onzo kiourlingon te helpen Gods
Wooed to kunnen lezen. Velo zendelingen kiagon
over gebrek can vervoormiddelen ten eiade ne
gokleurden in do bu itcnwijken te bzooken. IJwt
Commissie boveolt can dat kerkeraden zullen go—
vraagcl worden. indian dit doenlijk is, hierjn
voorzieiiing to inakois.

3. I\1euu~inq EronqelisH’n .--—-—1)aar do hid blijk.
basr aaugebroken is dat ook in hot Binnonland

evangelisten zullen gebruikt mooten worcien orn
in do boarbeiding der zendinggemeenten to helpon,
zoo boveolt uwo Uolnrnissie i3eschrijvingspunt 52
ter iiw.~e’ gunstige overweging aan.

6. Do Zendingkeuk.—Wat do uitoofoning van
de kerkelijke tucht botreft bevoelt uive Commissie
aan dat do besbaando wet Art. 252 onvoranderd
blijve.

Uw~ Commissie bevoolt can dat con Crondwot
der Zendingkerk aangeboden worde, waarin can
lsaar vrijheid gegevon wordt hare eigono wetton
en bepalingen to makon.

Uwe Commissie bovoolt voider aan dat de
Grondwet zooals door do Algem. Zonding Corn
missie aanbovolon (Aanhangsel 1, pag. 73), onver
andorci wordo aangenornen. Slechts bij punt 6
bov~elb uwe Commissio nan dat do woordon: “En
in ovorlog mob do Sub-Binnenlandscho Zending
Commissie,” worde toogevoegd nan hot cinde.

Incli~n do H.Eorw. Vorgadoring do Grondwet
voor do Zendingkork niot aannoomt dan bovoolt
owe Commissie oenigo veranderingen in do be
staando artikolen van ons Wetbook can. (Zio
Iaatsto godoelto par. 6, pag. 58.)

7. Ondouhoud van bet Binn enlandsche Zel?dinh]—
work—Do Mg. Zending Commissie borokont dat
do bijdragon voor do Binnoalandsche Zonding ver
dubboid moeten worden orn tooreikond to zijn.

Uwo Comrn~ssie bevoolt nan dat do H.Eerw.
Synode bepalo dat de bijdragen ingozameld door
do loden van do Rings Zoriding Commissiën (Art.
231) zuilen ovcrhanc1igd wordon nan do Algom.
Zendinv~ Coinmissie om ze to bestedon naar bevind
van zakon.

Uwo Commissie vernoernt met blijdsehap dat
nit do opgavon van do zendinggemeonton zolvo
hot blijkb dat zij do scm van niot mindor dan
£6000 jaarlijks opbrengon voor do salarissen van
liunno eig000 1. ornrcn.

8. i),onk I’ll .sch op.—De dronkonsehap worpt eon
akolige sehaduw over grooto godeolten van do
s.imonloving onser gekiourclen. Uwe Commissie
wonscht do aandacht van do H.Erow. Vorgadering
to vestigen op par. 8, pag. 58.

Dc Algemeeno Zending Commissie doet do vol—
gencle aanbeveling hieromtrent

i)o Svnode vorzo’ke hot TTnie Gouvernemont
oni door wotgeving de toenornende dronkonschap
101(1’ 1 dIP kiourlingen to bos ~rijden. Hot Parlement
b’palo : (1) Do o’iwottigheid van drankverkoop,
(a) can vrouwen en kinderen, (b) ann den kiour—
]ing bij (1 flesch, (c) can do kleurling ondor do
CIoe±e—wot.

(~) Eon perm~ stelsel rogeleuc1 don verkoop
van drank aan kiourlisgen.

(3) Mccc dir~cto Staats-conti-ole van ciranic—
voikoop.

(1) Eon stronger tooziciit over kantienon.
(.3) I ~c regeline van hot gevcn van drarilc als

rantsoon nan hi u~hug arhiodovs.
(6) Jbot vorkiozol van loden van bet Lieentio

I-Tot door hot publielc met gesloton stembriefjo~.
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13.—BUITENLANDSCHE ZENDIN i~

BEZUIDEN Dr ZAMBESI.

1. Zending 1?ciad.—TJwo Commissie verblijdt
zich over hot goed work door do Zending Raad
verricht en voor de krachtgo pogingen door dezen
Raad aangewond om do christonen to leoron bij
dragen tot do instandhouding van hot work.

2. Wat botreft hot work in do Transvaal en
Bochuanaland botrourt uwo Commissio to verne
men van do zodon be ‘orvende invloedon van die
inboorlingen die van do mijnon torugkooron en
ons zondingwork zoer bomoeilijkon.

3, Stojberp God enkschool.—Dozo school voor
~ot aan eon di’ ‘ngondo behoofto, ni. do oploiding
van ovangolisten. Er bestaat, echtor, echter, nog
goon doelmatig schoolgobouw. Uwo Commissie be
voolt derhalvo aan dat do aanbevoling van do
Algomoono Zending Commissie wordo aangonomen,
n.l. dat “tor nandenking aan hot 50-jarig be
staan van onzo Buitonlandsche Zending, do Synode
bosluito, dat do N. G. Korken van Zuid Afrika
gevraagd worden, om do som van £2000 bij~on
to brengen, voor eon doeltroffond gobouw ten
gobruiko van do Stofborg Godonkschool.” (Aan
boveling,13, pag. 73.)

4. Pag. 60.—Scwlspoort

5. Mabioskraal.

6. Mochudi.—IJwe Commissio vorneomt mot
waardooring dat, geduronde do afgoloopen tern: ijn
van zes jaron do gomoonto to Mochudi do som
van £1245 hooft bijeengobracit, en die van Sauls
poort do som van £880.

7. Waterberu.

8. Zoutpansberp.—Doze static word gosticht
door eon van do vadors onzor zending, Stephanus
Hofmeyr. IJwe Commissio heeft met blijdschap ver
nomon dat zijne weduwo nog in woistand
zich bevindt on op de static woont. Haar soon
workt nog aldaar. (Iwo Commissie vorblijdt zich
dat daar vole oudo christenon zijn die jaren lang
do verzoekingen van hot heidondom en van eon
goddelooze bosehaving wedorstaan hebben en go
tuigen kunnen van do bewarende kraclit des H.
Goestos.

9. ]Ioshonulu nd.—Alher hoeft do Hem’ nan

onze Kerk eon schi,jnbaar hard on onvruchtbaar
arbeidsveld toevertrouwd. Uwo Commissie heef~
mot blijdsehap vernomon van do i,jvel’ en taaie
voiharding ouzer zondolngen aldaar. Do Commis
sic verheugt zich dat sodert de laatste zittiu~

goon zondoling ons in dit ongozoudo deel ontvallon
is. lJwe Commissio botrourt den zwakkon gezond
heidstoestand van Dr. Helm. Uwo Commissie
draagt hem op aan do gobeden dor loden der
H. Eerw’. Vorgadoring. Uwo Commissio vorheugt
zich dat, ondanks hot mooilijk torroin, or toch
zogen hoeft gerust op oris zondingwerk in Mashona
land. Hoewel hot yolk arm is hobbon do go
meenten in sos jaren £368 bijoengebraclit.

Uwe Commissio wonscht ook met waardooring er
melding van to maken dat do Rogoering van
Rhodesia do som van £554 voor onze sending
scholen in hot afgeloopon jaar heoft bijgodragen.

Uwo Commissio hoeft met ingonomenhoid ver
nomen van don blooi dor Evangoliston-school to
Morgonstor, waarin Ds. H. Murray arbeidt.

Ook wonschen w~j erop to wijzen dat hot Nieuwo
Tostamont in do Chikaranga taal ovorgozet is door
onzo sondolingon, Eorw. A. A. Louw on Dr. Helm,
mot do bekwamo huip van Mov. Louw.

In vorband met hot modischo zondingwork van
Dr. Helm, dat zoor gewaardoord wordt, hebben
onze sondelingon, op verzook van hot Gouverne
mont, in do nabijhoid van Morgonster eon Lopro
zorium of Inrichting voor inboorling melaatschon,
onder hun zorg gonomon. Do kosten verbondon aan
doze Inrchting wordon door hot Gouvernomont
gedragoii. Do jongo brooder I. Botha staat aan
bet hoofcl van dit work, ondor toozicht van Dr.
Helm. Men borekont dat or zoowat 500 molaat
schen in Zuid Rhodes”' zijn; ci’ zijn echter thans
sleehts 35 onder onzD zorg.

10. Bearbeidinq der ]3lank en .—Uwe Commissie
wonscht hare grooto waardoering uit to sprokon
over hot work van Eorw. A. A. Louw ondor do
Blankon, tot onso Kork behoorendo.

12. Salisbur~j.—Vanwege do toestrooming van
arboidors uit Nyasaland naar d~ mijnen in Zuid
Rhodesia is do Algemeene Zonding Commissie voi’
plicht geweost eon werkzaamheid to beginnen ondei’
hot Nyasa yolk in Mashonaland, met Salisbury
als middenpunt. Geduronclo hot eorsto jaar hooft
onse scudding, die t’ ans daar arboidt, Eorw. T.
C. Vlok, vroeger van Mkoma, Nyasaland, in
Mashonalancl govonden 1651 lidmaten en 628
doopklasleden, do overgroote meerdorheid tot onze
Nyasa Zending behooronde. Doch volo middon
punten hoeft hij flog niet kunnen bozoeken. Uit
do 40 mijnen heeft hij slechts vijftion kunnen
bearbeiden. Volgens Gouvei’nernonts o~gave zijn er
ongovoer 35,000 Ny” Ca jongelis in Zuid Rhodesia.
Hot blijkt dat anclere Ko”k~enootschappen in
Rhodesia seer gaarno bet Nyasa yolk onder hun
boarbeiding willen krijgon, vooral om drio redo
nen: Omdat do Nyasa bekeorlingen zoo stand
vastig sijn, omdat hot Nyasa yolk seer loergiorig
is, on omdat de Nyas~ christonen gereed zijn hot
work goldohjk to ondorstounon, moor dan andere
inboorlingon. Gedurende hot afgoloopen jaar hoeft
Eerw. Vlok £372 van hon aan bijdragon out
vangen.



U.—I3UITENLANDSCJ-IE ZENDING

BENOORPEN DR ZXd13P~SI.

NIASA z::o~~o.
1. Owe Connnis,sjo kOn ant innige dankbe or—

heid jegens clen 1 [ie inodoit cia t Zijn zegen yoer
kennelijk gerust heeii op Oct w rk in i~,ynsaIand.
Ofsohoon ons aeht,oI sca 0 s niet s crnicerclcrd is
kunnen wij 1 on go oto v~o ~‘a i ~g’ang gob Non in
d’s bearbeicling Vail cie buitc ow ij hen san 0 land,
door de stieh~ing van 11uLe~p sb’ a. Z s mar go—
leden hacicion wij i~ts o or L~ tOO p oNa, thans
zijn er, hot n-erk Van do 4ri~siaacs’ ho J.b~iL oN
bijgerekend, nict mincier clan 031. ‘ 01 he—
zoidigcie inboorling helpers sva~ 3,30), nu
hot getal gedoopto eLri~tcaon is son 1,h00 tot
5,1,53 geiclommen. hot gobal iceilingon die op do
Buitenposten, in no Zenclinv’,cholc so ouch coO :~ ~
vangen, is gerezen v”n Zd.OJO tot O’,332. Oh a
spijte van de sterice vecleidingo’s van hot ii iden—
dom en do verzo ‘kingeli son con goclchlooze he
schaving, (lie ~i m~ or ee Itocer inc~rh’gou, zijn or
gedurende heb afgoloopen joar uic 5,030 ehriobcuon
sleehts 84 onder eensuur gozet, ~oans’van 33 woe~,
no berouw ziju opgeiaomen. Op ooze mono e hoofcl
static to Mkon~a stoat do Oliloiclingsselool veer
Evangelisten en oociei’wijzers, oncior do hclcwam,’
zorg van I)s. J. S. Murray en 3IOV. ‘37 .hiof,nevr
BA. Wij besehouwen clit wok als a -~ r go’vichlig
en beteekenisvol voor dc toelcoinstige onto i000ling
van de Kerk aldaar.

TJwe Oommissjo gevoolt dot cr Lijzo,sdc’~’a roil

daeht gewijci moet worclon ann do to, i’iis[i:lo~ van
doze Inriehting, n-oar cc Jians ongovc or 100 wit—
gezoehte jonge eliris~ c’oon warden opgelejd.

2 . alrbeidei’s.—Eeno lijot an ai’heicioi’s vind
10011 op pag. 6o Von hot Rapport.

Bijzonder hoeR ooze Nyas-i Oh n1ing go n,dci
het verlies van ooze zendc’li eg-gonc a J~ or, Dr.
W. A. Morris, en zijne gacia, di ‘ no iaicnin I

zwnkten gezo aciheicisto, sL’~’ id l’an xi 0 aio~ s ‘u
opgeven. Zij hobben i2 jaron got ‘on w gooN LI.
Onzo zendelingen getuigori va-i do ba go N dha~cl
en belcwaamhc id wanrl000e liii na.~ n’cd Ii; eN ve’n
do gezonciheici yOu enzo a risc ideas. ‘Jooasl in d’~
komnoervollo ciagc’n tocis oiszo Zeidi “g ‘edo igd
werd door ce slaapzi’ kte, zi]n 00)110 dlionsbo-li van_c
oils vail onberekenho a won ci’’ go as aOL .,,i,j~,i

dankbaar to 1cunoan VS rn~c Icon Oat zpn p1~a ts claoi
Dr. J. M. Geric-ico is i ‘ogoanos i,

4. (loin (‘Oil I i’bjb’ TN’i’t .—M~ 1 ii”t to ui 0, ‘1 COO

bet leciontni Ilebbell Oil no zr-nd-i ago,o i ii 31 Vl( ,_l—

land gos ooicl clot hct ni. 1 all on naodzai~oiiiL sri s
ii rr’,o’i-adpn to buno: mc n, doc”i ci~t or aoc “on
bogin moot gemani: t w cod no (‘lOt ci-~ v-o-dc ue
ontwiklcelinp Van cello lcarln’lilc’’ oi’i so 1- ii

TJwo Comrnissio s1 eon 0’ ‘-1101,-C 0 n-so’ 1’;’
No. 4, pag. 72, van cia oigo”xec’ua Z nciing (lilO—

missis.
Nog dient vci’melbi to xem’d’~u ~1~) ill 1mb mac

1910 do Algemeene Zending Coasnlic-~i~ ci~ n Alga—
meenen Zending Secrebaris, die hat n-eric 26 j01’00

138

~Old’dan clans’ hegoaren brett, ~p eon bozook naar
0 Os Nyo’ca zendingvaici gezondan lieefb. Dit be
zn_sic n-c cci hoop goss-sarcicerci door do inboorling
dill-is coca’, noon-. I ais door do zenci dilIgen. Op vijf
micideupun n_il Oil icon conferonties bepaalci, n-oar—
op h3j do helceerlingen moNt toesprelcen, vooral
mat ii t no 01) cia ophoaw log VOP him geestehjk
icon ii. Dere eanfe’ coiNs ;eos’clen met grooto belong—
stalling (laos tn~ ellen 7,000 en 8,030 christenen
es clan, ‘1- Ia ,Iedc bijgow-oonci, terwiji enze afge
can “0 igcN gecinrencie ni,jn ho ‘oelc in loot geheel on—
ness’ - ‘ 2 ‘-000 inboorljnr-on maclit toespreken in
liii’ cool t~,’i.

Pp so - ‘n Is van ooze zend,. lingen hobben wdj
COOl ci ‘15 j-,’51’ ~vaer den afgevaardigdo, in don
p non san 1)1, A. 0. On ‘foit, gezoncien. 1~[et
hi~-,n is gag san do No -ciw end -cliaken Pieter Ma
i’,ui~, so-u xdollingtou, nO afgevaau’digde van den
Maune~i Zancliug Bend.

N ZclJun(lf-, 1,00(1.—Hat is uwe Comulissie dui
ci Ii,jk gohl~kea dab ooze zondolingen in Nyasa—
I-mci ode’s sceods crop rooleggen de chi’isbenen op
to 1: icOn em h~t n-eric oncla,’ h:n zelfonderhoudond

cIa -n zijo. Ta’-w-iji do elirisienen on cioopklas—
0c-i nec jaai- geinciemo do corn van £87, voor het

gsa t’ 1001 lO a:ibraciitc a, n-orals do bijciragen voom’
C331, can aenzi,.’nh~ke scm als mon in

aanmm-h il-p neenit dab can arhoicior in clot land
olec-ins 3s, tot Ps, in die’o sand verdient.

(3, foil ‘11 oP, _“‘jcis,’Inncl. — Uwe (lommnissie
v’rh’-ucp iii ii 00cr ci’ stielitiig van bet work in
La 0,1-0 h ‘-~:- calancl 0 oar onze Keric bijzondore
vnois-eeh u no’s 0 t - ‘0 mag niH vorzwegen

a on - ooi~ ~p-oo, 111Cc iii jkhc den in verband
Ill 1 0 - d’ac1c’ finning liootaau, zoonle bet nan—
lea-an sail cia ‘o,’tug”a.o--lia taal, ens.

7, Joi’ ill (10,5.51/. 0 ‘nl’?i’lsI(’uiljliq.-_Uw-e Coin
lOiS o ‘ 0- ,‘il’ t i,,m-t clankbnni’]isi 0 konnis van dc
o ‘‘ - ,isjidls bijcii a pc-n mt ,tloorilsn. Seciert Eerw.
Li ‘iJ :‘J c_-c tc-r’igkaer in 1013 hahben do Amen
1:’ ,ui -N- rOad 11 den toNal son £1921 gezonden.
(01: in-i-, d,- (a an issi’- ill (‘incago die seer ijvenig

die 1 1’ ispaa cnn 01170 Zancling te bevo “deren,
o ‘ - go’, 1~~~ ~ ioot hot vinclen van eon bekwame
V -i-pLo’--’ - r, n’ j. Ihnitman.

1) gal i’3i~ke ndiorstenning nit Anses’ilca be—

sesenv.-on ;s-i~ plo con a’otuvoord 01) OI1ZO gebeden
on ‘la “01’s’ c~o1di ~g von onzo fondsen, torwijl ons
Nya.sa—w ark zic’lu zoo grootehijks heoft uitgebreid.

8. (Os 11, a 3°’ ,t a Noo-:’oibar 1911, was hot 25
0’ dii clot Oicae oe:-sba zenci~’hingan hUflne tcnten

(polo ‘pc’ o 1c’ Oh ,-o ~ Wm,i zija met dankbanrhejd
C, i’viiiil jeCoan dl(’fl lear il~ w’i,j gedenkois aan al
Oct go ‘cIa gc’dnroada clc’ze ta-mijn nit Zijne hand
0-I ii’alle’oul.

9 -J)c’ A-,,- ~,l1i Oh olin ‘j.—Uw-o (lonirnissie bevoelt
u-no d ‘ ~o 37--~.-li~ r ia Tlcschrijviugspunt 51, met
do” :ij:,i’si 0 p ccii Sn-, dab nail die Algemeono Zcn—
di”p 1’~,”- i , is 0, 1 ~‘ac’lit pegevcn worde, cm, in
diaio dc a,’ ton-li ,“:io~ 71111:3 rochtvaardigen, het
1fciland ~ cOal van hot Zenclingwerk in dc

So dan geimeel over to Ilemen.



I
D.—ALGEMEEN

1. Zen (li a;) 10n n ;lse a .—Uwo Colnnlissio lic of
met dankbaarheid velilOucol vail do steeds go—
sbadige voo~ ui cgang d~ r ~essdingfoad ‘s°n. Thd us
do iaatsto zitting doe wynode word go apinricord
dat de gezameniijken bijci agen dee N. Reek
in cia Kaap PrOvnsCl( VOOC al isa so oar 0 ie4—
werkzaamhede’i do sorn sass ‘C1~,d -0 O~liep. Do
opbrengsb voorlodon jaar hodroog £2i,9 N, dit is
gensicldcid -is. 4c1. per iidraaat, of al’i svij daaraau
toevoegen do bijdragen Lcgeven cloos’ de moeder—
gomeentesi nan pbaatsollJic zoniing~i ork, do taLoN
Sons van £34 000. \oor-’-ia r, ii p ki~iissen dcii
Heer danicon en mood v lien.

Dane bet nioCilijic is ait:.~d to s”sd’:’o1;oids ci
tussehen do bij dragon die ge~.es on no; ed a s-oar
lid zendingwerk tea ‘~o’den c-n s 0 ~;li;i5 a
van d~ Z’insFLsi, da:i; or 00k itiL:; 1’or ceoo
ondersoh iding gowoisndn w-cirdt en darn d~ ad—
ministra tie due i5nnd~en zal s’Orc1ofl irco 05(50—
digcl, z-o n-il awe Co;sun ssio do acinbc-v;iing von
do Algc’ai one Zendiag Comasissie 5cc urn a iii
haar w’rzoek, d~L cia ii .11. Synode L’-siuite
voortaan mane con FL nclingk:s is labbea Joe do
l3uite;;lundscl; e Zonding.

3. Leqafe;; —‘[we Ca.n:uissio lieeft met dank—
baarheid vernomen von eon ruin lgaat door

willen de lseer Jan Ja’rn1;jk 1’! ofmeyo. van
stad, to ivetemi £21000, ten Ii hoevo
l3innen— on iuiteriancis’h Zudiug
Oolc wensohi use’ Consn; -sic rn ‘ldi’sg
van do volgonde legatesi : -—

I. Binnenla;;dsche Zencling.

1012: —Mel. A. Coetzeo, Graaff-Reinet £12 10 0
1914: —J. J P. van dee Bi,jI, Stolen

bosch 51
‘Jol. C. J. do Jongh, Kaapstcud 255

1915 : —A. F. lingo 18

II. Belle n?c;ndsclie Zeoding.

1910:—B. B. Hauptfleisch, Weiling
ton

1912 : —E. A. Knipe, Montagn
1913 : ——P. Joubert, Co]esberg, voor

woonhuis Eerw. A A . Louw
1914: —J. I.van doe Bi,jl, Stclkn

bosch
s~. F. 1-lugo
(0. 51. E. Burger, Sootagu

191.5:—P. J. Joubert, Colcsborg

III. Nyooa Zen;lNq.

[911: —Wed. S. A. Clo to. 11 dLord
1912 : —Mej. Sara Lounor, Steik is o.eh

Daniel Knynauw Sloorrocib.

- l’OflilOefl j”;Jc/i,—[we Commissie beveelt
a:u do dci lao ma ~~i; . ad-lingen aan bet Prod.
Pe;isien I mid,- ;nd~ i- 1 ci s;horna nitgowerlct op

05 c’: 10, i

5 Ice ;aunj j~e;- ;;;; r.—Uwo Commissie zou do
n-nbc , ing s-e;s do Aigom. Zending Conimissie
ill 001’ otod sast do Z. A. i3ijbel Voreeniging,
l;i i-in s-ervat. steaue;i, dccl; an bet besluit om—
Irs sit coo PiP-lisa Li Coiemi”sie s-an do H.Eerw.
Synode op N) cl-co. h oft uwe Commissie geen
v d is,’ aauiJ~ young.

6. Zen di;; p LeeN ;m; I —‘[we Commissie be—
s ot ai’;s dat or voolziening- gomaakt worde voor
1’ -t n’s 1~ eric-lit in cia FLu cling—wetensehap nan onze
Ti; cii L°oaiiaariuiu in ovorlog met do Curatoren. -

[no (j-imjssie’ heift met leedwozen Icennis
gonomen (list nit 100 golegitimeerde studenten
slec’isL, 6 aich voor hot zcndingwerk hebben nan—

gobodon.

7, Tel; ;;is eeoc kinderen onzem’ Ze’ndelinqesz.—
lIe is eon cairn woonhuis te Wellington, gelcocht
moe £1650, mu aN con Tehuis to dienen moor
de kindoren o’szo” zondoliugon die moeten achIer
golaN);s warden. T°et verhougt liwe Commissie to
mogon rnolclcn dat do cerste hi~drage voor
T baN gelcorn°n is mm onze hoo~peachte nfge
trade’s Moderator, Ps. A. I. Steytlor, die sulks
gereven hooft tar aandenlcing nan zijn sending
lievando echb~ennote, die hem vooruitgegaan is,

‘[sne Commissis boveolt non dat do BB. lee
raron hunno Zonclausseholen sullen opwekken om
do schuld dot nag op doze Inrichting rust, af
to ijetalon,

9. [we Cornmisiio heeft met leedwezen ver
nelsen dat do Alae’neenr’ Zending Commissie nit
hoar p°r-an-ol door den dood heeft verloren, do
oisvargotellllce P13. W. A. Alheidt, G. F. Mnrais
en P. IT. Iloux. In verband met hot ontstaan
von maca turon sfeunt uu’e Commissie het ~erste
geleeltc van ac’nisevchng 17, pag. 73, ni. dat aan
do Aico.i”e’e Z aPing Cnmmissie hot reeht sal -

get-men n’ordon vucatui’en, die in hoar ledental
clu-ondo hot incas, mogen ontstaan, zelve nan

to vulkn.
Void r st.eun.t uses Commissie aanbeveling 18,

‘39

1913 : —51ev. J. J. Pienaar, Beaufort

10; si

-j . h’. S [aroo, Pric sica

1.1 : ——.0. 0’ san dee Wosthuysen,

100 0 0

88 17 0

Sial:;c skuig’, (eon gift) ...... 1090 0 0

101 5: —Sfc v. COns. Murray, Graaff—

Theinat
~. i’[. Uys. D;rbanviilo

Sic e Vorsfcld, Darling

170 0 0

609 16 0

100 0 0

s~:iis 01500

1”ondscn.
to ‘oalsen

00
00

18 6

95 0 0
42 10 0

200 0 0

51 0 0
18 18 6
85 0 0

250 0 0

-l2 0 0
163 0 0

10 0 0
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RAPPORT

van de Curatoren der Opleidingsschool
te Wellington, pag. 27, Bijlage 9.

Ret doet uwe Commissie leed to vernemen dat
do financiëelo toestand dezer Tnrichting niet
gunstiger is en waardeert ten zeerste do onder
steiining der M. Z. Bond en V. B. Bond.

two Commissie meent dat U H.Eerw. erop
zal aandringen dat de gemeentelijke collecten
your deze Inriehting zullen verbeterd worden.

Zij wenseht hare lioogste waardeering te ken-
non to geven voor de diensten van Eerw. Pauw,
Ds. C. T. Wood en 1)s. G. F. Marasi, die alien
aan deze Inricliting ontvallen zijn.

two Commissie beveelt aan dat bet pensioen
van £100 p.a. ann Eerw. Pauw toegekend door
deze E-I.Eerw. Vergadering zal worden goedge
keurd.

two Commissie verheugt zich dat de Curatoren
in Di. J. Rabie en H. Gonin maunen gevonden
hebben die het werk met bekwaarnheid sa dege
lijkheid voortzetten.

VERSLAG

van de Commissie tot het afnemen van
het Zendelings Examen en het Oefenaars

Examen.

çZie Bijlage tot dit Rapport.)

RAPPORT

van de Commissie voor de Zending onder
Israel.

Uwe Commissie beveelt aan dat het werk
door onzo Kerk zal worden aangevat indien de

gelegenheid zich ertoe aanbiedt en beveelt voorts
aan dat bet ledental der Cornmissio zal worden
aangevuld tot vijf. (Zie pag. 43, 7.)

Hiermede is do taak aan uwo Commissie op
gedragen, voltooid. Uwe Commissie wil hare
hooge waardeering uitspreken over het versiag
van do Algemeene Zending Commissie, dat in
degelijke nauwkeurigheid en in helderheid uit
blinkt voor die Scriba dezer Commissie, Ds. A.
C. Murray verdient de lof der H.Eerw. Ver
gaclering.

Wet uwe Commissie over het algemeen zeer
getroffen heeft is de vooruitgang die er op elk
gebied op te merken is. Onze Kerk mag zich~
geliikwonschen over bet werk. Wij wilien in
diene ootrnoed vooral 1-Tern danken, Die ons
waardig geacht heeft zuik eon groot aandeel to
hebben in de evangelisatie van Afrika.

Met do meest verschuidigden eerbied hebben
wij de eer ons to noemen,

Uw Dw. Dienaren en Broeders,

Rugonoten Gebouw,
Kaapstad,
1 November, 1915.

P. J. PIENAAR.

C. H. MURRAY.

J. W. L. ROFMEYR.

J ~. DU PLESSIS.

M. SMUTS.

C. M. HOFMEYR.

F. S. MALAN.

Z. J. DE BEER.

0. J. MALAN.

Oud. KUHN.

Uwe Commissie heeft do eor to rapporteeren,
dat zij overeenkomstig Artt. 104 en 105, ‘.Ie boeken
van den Zaakgelastigdo heeft nagezien, en be
vonden dat zij tot 30 Juni 1915 bohoorlijk go
auditeord, en geteekond zijn. Do auditeuren hebben
echter ver~uimd, in enkele gevallen, den datum
aan to geven waarop hun work is verricht go
worden, dat naar hot oordeol der Commissie won
sehelijk is.

J)o Commissie kan niet naiatoz~ hot work to

roemen van Os. J. G. do Bruyn, thans in den
dienst der Kerkekantoor Commissio, dat van zeor
hooge gehalte is.

Do Commissie heoft voorts hare aandacht gewijd
aan wat voorkomt onder het hoofd Fondsen
(schema VI, pag. 9), en do verschillende Be..
schrijvingspunten door do R.Eerw. Synode naar
haar verwezen. Met bet Rapport van don Zaak
gelastigde tot leiddraad, wonscht zij do aandacht
der H.Eerw. Synodo bij hot volgendo to bopalen —

BIJLAGE 37.

RAPPORT
van de Commissie over de Fondsen.



ALGEMEEN.

De ninandelijkscho ontvangsten ann hot Kerke
kantoor zijn van £4800 tot £10,000 gestegen, zoo-
dat godurende hot Synodaai reeve gemiddeld
£119,376 per jaar is ontvangen.

Do Commissie neemt de gelegenheid waar om de
nandacht der H.Eerw. Synocle te bepalen bij de
gunstige regeling betrekkolijk do verschillonde
foncisen in par. 3 van bet Rapport van den Zaak
gelastigdo vermeld.

HET SYNODALE FONDS.

Do Commissie wonscht met heseheidenheid can
to merken dat do koatca der Kerkvereeniging, die
£671 3s. 3d. beli~pen, enorm zijn. Van doze som
~verd, volgons informatie ingewonnen, £600 be
tanid voor hot passoeren van de Acte door hot
parlement, dat naar bet oordeel der Commissie,
buitengewoon hoog is.

Do aandacht der H.Eorw. Synode wordt bepaald
bij eon vorkeord gobruik door sommige gomoenten
ingovoerd, t.w. om geon heffingon bij do Rings
vergaderingen in te betalon. zooals door do wet
bepaald. Do oCmmissie meent, dat tar vermijding
van mooilijkhedon, nan deze gewoonte paal on perk
moot worden gosteld.

Met botrekking tot do uitbetaiing van reis or
verblijfkoston, waarover or soms vorsohil van go
voelon is, en waarvoor or geen voorzioning wordt
gemaakt in Art. 103 o., meent do Commissie, dat
do Korkekantoor Commissie behoort gemachtigd to
wordon to beslissen.

Volgens ingewonnon informatie, hooft do Ring
van Swellondam door do uitbetaling van dag
golden, onder buit~ongowone omstandighedon, hot
Synodale Fonda niot in hot minst bonadeold, doch
aanmerkolijk bospaard.

Daar do reisgoMen onrier do tegonweordige om
standigheden niet toeroikond sun om do koston
to dekken, is do Commissie van gevoelon, dat rois
golden (Art. 310 b) tot is. per miji heon, en
per miji t.orug, dienon verhoogd to worden.

Met hot ooc~ op Boschrijvingapunt No. Th
(Schema, pag. 9) vereonigb de Commissie zich met
het govoelen door de Synodale Commissie uit
godrukt in haar Rapport, (Bijiage I, p. i7 en
par. 73 e) en adviseert dat do H.Eorw. Synode
bepale, dat bonevens reisgolden, ook daggoldon
worden uitbotaald voor den tijd ann do dubbele
reis besteed.

De Comrnissio vorblijdt zich over do winston
door den Almanak afgoworpen, on beveelt nan,
dat hot op hot hart der afgovaardigden worde
godrukt om tot uitgobroider verspreiding van den
Almnnak mode to worken.

Na inbetaling dor heffingen voor dit jaar, sal
or een batig saldo van pl.m. £8900 sun.

Na betaling van do koston der tegonwoordige
vergadering, die met de nitgaven voor drukwork
op pl.m. £7500 berekesid worden (zijnde de kosten
dci vorige vorgadering £7145 geweest) sal or een
gemaakt to hebben voor do ~C.i00 voor do Bouw

stoffen gestemd. Daar do heffingon gemiddolcl
£2800 pe jaar levoren, (zie Rapport Zaakge
tcstigde, p. 1, Synodalo Fonda) sal or over drie
jaren pl.ni . £9400 in de Kas zijn, zoodat do
Ii .Eerw. Vergadering, door doze gegovens voor
geliclit, sal kunnen besluiten wanneer weclerom bij—
ecu te kornen.

11 lIT PREDIKANTEN PENSTOEN FONDS.

De Commissie verbli.jdt zich over hot gunstig
Rapport van den Rekenkundigo omtrent dit fonda
(sic versing Zaakgelastigdo, Rapport Rekenkun
dige, p. 5, par. 13).

[n zake de groote som van £18,972 6s. Sd. nan
sebuldbrieven ten gunste van dit forids, boveolt
do Conimissie nan dat kennis worde gegeven, dat
alto sehuidbewijzen mccl dan vijf jaren oud, binnen
eec maanden moeten worden opbetaald, waarna de
rentekoers op 6 percent gestelcl sal wordon; en
dat de loopende rentekoers, op nile andoro schuid
hewijzen na 30 Juni 1916, 5 percent instodo 4 per
cent zijfl.

Verder beveelt do Commissie aan wat door do
Kerkekantoor Commissie wordt nan do hand go
geven in haar Rapport (Bijiage 2, p. 18, par. 6 b).

Ook wil sij aanbevolen dat geen ponsioen zal
worden uitbetaald waar schuldbawijzen nog onbe
taald zi,jn, behalve in spociale govallon, door do
(lonimissie te worden beoordoeld.

Dc Cominissie beveelt do voigendo Kiassificatie
van gemeeuten nan:

CLASSIFICATIE VAN GEMEENTEN.

1—Ring van Kaapstad.

Kaapstad
SteHenbosch
Somerset West
Durbanvillo
Wijnberg
Simonsstad
St. Stephens
Philadelphia
Drie Anker Baai
Nieuwe Kerk
Rondebosch
Kuils Rivior
Kalk Baai
Hot Strand
Maitland
Observatory

2.—Ring van Tulbagh.

II II
II I
III III
III III
III II
III II
IV IV

‘4’

Tegenwoor.
Kiasse

I II
I
I

II
II

III
TV
III
IT
II
IV
IV
IV
IV
IV
II

Voorgestelde
Kiasse

I 11
I
I
I

II
III
IV
III

I
II
IV
III
IV
IV
III
II

1.
2.
3.
4.
a.
6.
7.
8.
9.

10.
Ii.
12.
13.
14.
‘.5.
16.

1.
2.
3.
4.
a.
0.

Tulbagh
Sutherland
Villiersdorp
Goudini
Laingsburg
[s.ruisvallei
McGregor



8. Murray
9. Worcester

10. Robertson
11. Ceres

Tegenwoor. Voorgestelde
Kiasse. Kiasse.

IV IV
I I
I I
I I

7.—Ring van George.

3.—Ring van Swellen dam.

1. George
2. Prins Albert
3. Mosseibaai
4. Knysna
.5. Oudsthoorn
6. Willowniore
7. Uniondale
8. Calitzclorp
9. De Rust

10. Joubertisia
ii. Herold
19. Do 1-1001)
1$ .Rietbron
11. Flerbertsjal

Tegenwoor. VoDrgestelde
Kiasse Kiasse

I I
I I
I I

IV IV
III III
I I
I I
I I

II I
lv IV
— II
— [II
TV III
— TV

8..—Ring van Burgersdorp.

1. Swellendam I I
2. Caledon I j
3. Riversdale I I
4. Bredasdorp I I
5. Napier I I
6. Ladismith I I
7. Montagu I I
8. Heidelberg IT H
9. V.anwijksdorp IV IV

10. A1bertini~ TI
ii. Stanford iv IV
12. Barrydale ill III

4.—Ring van C i-ac ff4?ein et.

1. Graaff-]iejnet I IT I II
2. Iiitenhage I I
3. Humansdorp TI I
4. Jansenvffle H TI
5. Aberdeen I I
6. Pearston ITT IT
7. Steytlerville IT TI
8. Nieuw Bethesda IV [V
9. Kareedouw IV TV

10. Port Elizabeth — TV

5.—Ring van /llbanie.

1. Cradock I II I II
2. Somerset Oost I I
3. Glen Lynden III II
4. Albanie III jj
6. Stockenstroom IV IV
6. Alexandria III H
7. Greykerk IV H
8. Victoria 0 en Peddie [V IV
9. Adelaide Ill

10. Paterson IV IV

1 .Ourge~sdorp IT I
2 . Aliwa] Noord I I
3. 1)oidroiljt I I
1. Lady Grey II II
S . Darkly Oost III II
6. MOlleno IT I
7. Sterkotroom II II

S. Jamestown IV III
9 .Ros~il1e HI III

9.—i?inq van de Paari.

1. Paarl
2. Zwartland
3. Wellington
4. Franschhoe]r
5. Hopefield
6 Darling
7. Riebeek West
8. Riebeek Kasteel
9. Noorder Paarl

10. ]\Icorreesburg
ii. Vredenburg

1
I
I II

III
I

III
III
III

I
I

III

I
I
I II

II
I

II
II

III
1
I

II

6.—Ring van Beanfort.

10.—Ring van Golesberg.

1. Beaufort West I I
2. Richmond I I
3. Victoria West I I
4. Fraserburg I I
5. Murraysburg I I
6. Carnarvon H I
7. Britstown I I
8. Prieska - II TI
9. Kenhardt II I

10. Uppington III III
11. Vosburg III III
12. Loxton III TI
13. Merwevffle III III
~.4. Kakamgs IV - IV

1. Ciolesberg
2. Middelbnrg
3. Hopetown
4. Hanover
5. Philipstown
6. Steynshurg
7. Maraisburg
8. Petrusville
9. Venterstad

10. Strijdenburg
II. De Aar

II 1
I I
I I
I I

II II
III III
III II
III II
IV IV
ITT III
IV IV

11.—Ring von Du Toitspan.

1. De Toitspan III
2. Kimberley III

III
‘IT



Tegenwoor. Voorgestelde
Kiasse Kiasse

3. Griquastad III III
4. Warrenton IV III
5. Klein l3oetsap IV IV
6. Vrijburg III H
7. Mafeking IV TV
8. Douglas IV Iii
9. Niekerkshoop IV IV

10. Bulawayo IV IV
ii. Salisbury Iv IV
12. Melsetter IV IV
13. Enkeicloorn IV IV
14. Ieben Iv
15. Danielskuil — IV

TI I
II I
I I

ITT III
III II
IV IV
11 11

HI II
i-V III
III III
IV III
III III
III Ill

IV

met hot oog op de belangen der gemeente; ais op
do behoeften der predikanten,—en daar laatst
genoernden, in den regel, niet aftreden wanneer
zij den vastgestelden ouderdom van 65 jaren bob-
ben bereik~, en er dus goon groot gevaar voor bet
fonds bostaat, is do Commissie van oordeel dat de
Vergadering de wenschelijkheid, aldan niet, dient
to overwegen van wat in Beschrijvingspunt No.
104 (Schema, p. 12) wordt voorgesteid.

Met betrekking tot do aanzoeken om deelname
aan dit fonds, Beschrijvingspunt No. 76 (Schema,
p. 9) en andere schriftelijk ingediend, beveelt uwe
Commissio nan, dat rocht tot toetreding worde
verleend ais voigt —

Beech rijvingspunt 76, Schema p. 9.

(3) Dc Organiseerende Zonding Secretaris: Onder
deoelfde voorwnarden ale gesteld zijn voor
non Algemeenen Zending Seeretaris, Art.
226, par. 2.

(b) Redacteur De Kerkbode,” in ~de II kiasse.
Punt 3, VersIng Commissie Vmoenigd Kerk
bin d.

(c) Do Z~ndine~ Secretaris dec Transavalsche
Koch, in d elI kiasse.

(e) Bcschrijsingspunten 77 cci 73, Schema, p. 10.
i-Iicron1~rc-nt kati do Commissie geen ann
bending do~’n voordat do H.Eerw. Synode
zich ui~gesp~oken Icicle over do aanbeve
hingen van de ~ilgentcene Zonding Commissie
in hoar Versing, p. 70 111, on over Archief,
13. p. ii, van bet Rapport van den Zaak—
gelastigde.

(f) Volt onder do~ aa~~~beveling re Kiassificatie
do gomccriten in de Transvaai door do
Svnodn]e Commissie.

(g) V/conon, in kinese IV; Vnitinnd, in kiasse
Ill ; Do Anr, in k]asse iv; Stanford, in
kiasse IV ; llietsron, in klasso 111; Simons
stad, in kinssn ill; Kingwilliamstown, in
blasso IV ; Danielskuil, in kiasse IV;
St rydenburg. in kiasse ill ; Kakamas, in
blass~ 1V; Oudishoorn, 3de aandeol, in
kiasse III.

De Commissie beveolt verder nan, clot hot nan
do Synodale Commissie worde opgedragen, om na
verkrogene inuichting, do gerneenten in Transvaal
to kiassificeeron, met op de basis van hot ledental,
zoonis tot hiertoe gebruikeiijk is geweest, doch op
dezelfde basis waarop de klossificatie der gemeen—
ten in de Kaap Provincie is gomnakt.

RET PREDTKANTEN WEDUWEN EN

WEEZEN FONDS.

Re Commissie verbiijdt zich over den gunstigen
toestancl von dit fonds, doch acht het niot won
schiehijk dat eenige verandering worde gebracht in
do jaargelden dec deeihebbers.

I)e Conimissie Iseeft geene vrijmoediglieid om nan
to beveien wot in Beschrijvingspnnt No. 102
(Schema, p. 11 B.) worclt voorgesteid, aangezion
hot eon ingewikkeld beginsol raakt.

B NT THEOLOGISCH SEMINARIE FONDS.

Do Comnujssje ~venscht met dankbaarheid tot
God melding to maken van do legaten ten faveure
van dit fonds, in bet reces ontvangon. (Zie Bij
lage IV, p. 22, par. 4).

Daar door bet Marnis legaat voorziening wordt
gemaakt in ~vat door Beschrijvingspunt No. 70
(Schema, p. 9) wordt beoogd, meent uwe Corn
missie dat verdere wetgeving op dit punt over
bodig is. -
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run Lice c~1nain.

1.
2.
3.
4.
is.

(3.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Clanwilliarn
Piquetberg
Calvirtia
Namnqualand
Van Rhynsdorp
Amandelboom
Paterville
Nieuw’oudtville
Brandviei
Garies
Leipoldtvihle
Aurora
Redehinghuys
Namies

13.—Bings von Queensto wn.

1. Queenstown
2. Kongha
3. Tarlcastad
4. Codarville
5. Elliot
6. Ilmtata
7. Ugie
8. Oost London
9. Tndwe

10. Cathcarth
11. Kingwiihiamstown

Daar bet Pensioen Fends

II II
IV Iv

I I
TV IV
IV IV
IV IV
TV IV
IV IV
IV IV
— III
IV IV

opgericht is zoowel



Do Commissie wonscht do aandacht der H.Eerw.
Synode to vestigen 01) ~vat in hot Rapport der
Curatoren (Bijiage IV, par. 8, p. 22) wordt go
zegt; dat aan do som van £30,000, benoodigd tot
dehking 6cr gowone nitgaven, or nog eon bedrag
van £2236 4s. lid. ontbreekt, en dat er gevolge
lija op ruimeré bijdragen sal worden aangedrongon,
vooral daar do collecte voor den de~den Professor
reeds is afgesehaft.

RET H[JGENOTEN GEDENKTEEKEN FONDS.

Do Comniissie apprecieert de schikking door den
Zaakgelastigde gemaakt, waarcloor de sehuld van
£30,000 in nog 19 jaren tijds sal afgedragen sun,
door do betaling van een jaarrento van 6.9 pci-cent,
rn.a.w. eon som van £1811 Ss. Od. des jaars. Tot
hot vinden van clezo sorn sun do gebouwen vooi
£1680 des jaars verhuurd, terwiji do heffingen
,jaarlijks £880 opbrengen, makende tezamen eon
bedrag van £2560, dat genoegzaanl behoort te zijn,
soowol ter afhetaling der jaarrento en belastingen,
als tot instandhouding der gebouwen.

BINNENLANDSCHE ZENDING FONDS.

in dit Fonds is ci ecu tekort van £427 9s. 6d.
Do Comrnissio rnaakt opmerkzaam op wat voor
kornt in hot Rapport der Algemeene Zending
Commissie, p. 56, par. 4, dat sommigen van do
zendelingen een karig bestaan hebbon, en dat
vermogende gemoonten der blanken zich verant
woordelijk dionon te stellen voor hot solaris van
don plaatselijken zendeling, wat, volgens het Rap
port, bet goval met sommige gemeonten hot geval
niot is.

De Commissie beveelt nan dat or in den herder
lijken brief, op ruimere bijdragen voor dit fonds
worde aangodrongen.

HET BTJITENLANDSCHE ZENDING FON 0

Do Commissie wenscht do aandacht el-op to yes
tigen, dat hot tokort steeds aangroeit, en ~e
durende de laatste sos jaren van £2650 tot £4863
is vormeerderd. Doze toestand is uiterst sorg
wekkend omdat do inkomsten niot golijkon trod
houden met do uitgaven, die gostadig toenemen,
komon, niet later dan 25 Maar tontvangt.
on hot fonds afhankolijk is van vrijwillige bij
dragon, die uit den aard der sank wissolvallig zijn
Ware het niot dat or door h~t Hofmeyr legaat
£600 per jaar flu zal worden vorkregon, zou er
eon buitongowono poging door do Kerk ‘nooten
worden aangewond om dit fonds nit oen hopeloos
tokort to redden.

RET NYASA ZENDING PONDS.

Do Commissie wonseht met dankbaarhoid op
morkzaam to maken op do bij dragon door den
M~nnen on Vrouwon Zending Bond, on bolang
stollonde.n in .Amerika, en op do aanzienlijke som
van £2203 aau legaten on giften ontvangen. (Zio
Rapport Aig. Zond. Commissio, p. 69.)
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Do gorniddoldo jaarlijkscho uitgave is £10,000,
en daar eon deel van Portugeesch Nyasaland ook
is overgenomon, moot men vermeordorde uitgaven
verwachten, en voor ruimere bijdragen gereed zijn.

Ret gotal bezoldigde inboorling-holpors is van
3300 tot 8653 gestegen, en er wordt op gewesen
dat de bijdragen der bekeorlingon gostegon sun
van £87 tot £331, hetwelk een seer verblijdend
toeken is.

RET OPLEIDING VAN ZENDELINGEN
FONDS.

In dit fonds is or oen tekort van £350. Waron
de Mannen en Vrouwen Zending Bond niot to
Iuilp gesneld, dan son bet tokort veol grooter go
weest sun.

Do F{.Eerw. Synode dieno op voi-meerderdo bij
dragen ann to dringen. (Zio Rapport Opleidings
school, p. 29, Lit. 1).)

DE STOFBERG GEDENKSCHOOL.

Daar doze saak reeds is afgehandeld, valt er
niets ovei nan to morken.

RET DROSTDY FONDS.

Do schuid op dose inrichting bodraagt thans
£10,314. Ton gevolgo van bet besluit der vorigo
Synode (Acta XXII, pp. 73 en 74W) is dose Inrich
ting in eon Industriëolo School voranderd. Naar
hot oordeol uwer Commissie, is deso ondernoming
financieel mislukt, en uit dit oogpunt beschouwd,
heeft doze Inriehting goon toekomst,—dorhalve be
veelt de Commissie nan, dat hot oigondom hoe
eerder hoe beter van do hand goset worde. In
verband hiormode wordt vorwezen naar wat voor
komt in hot Versing van het Bestuur dor Deaf
stommen en Blinden Inrichting, p. 33, onder het
hoofd Zwakziiiaiijen,’’ als eon mogolijke oplos
sing van w’at daarin wordt voorgostold.

HET HULPBEHOEVENDE GEMEENTEN
FONDS.

Do Commissie wonscht crop to wijson dat voor
het Vaste Fonds. en speciale bijdragen in 1910—
1911 gevraagd, als volgt is bijgedragon.

Ring van:
Kaapstad
Tulbagh
Swollondnm
Graaff-Reinot
A]banie
Beaufort
George
Burgei-sdorp
Pnnrl
Colosborg
Dii Toitspan
(ilanwilliam
Qnoonstown

Vasto Ponds.
£192 16 8

406 4 6
449 14 5
368 3 0

1039 13 10
741 7 6
472 18 10
302 4 4
824 3 4
329 3 9
357 10 9
113 6 10
42 19 8

Spec. Bijdr.
£118 9 2

71 11 4
172 0 0
163 15 10

17 10 0
164 18 9
182 13 7
26 10 6
54 14 0

130 0 0
89 9 9
400

17 0 1

£5740 7 5 £1212 13 0



‘45

luke kosten £42,700 beliepen, en men later out
dekte dat 600 morgen grond, ininder dan oor
sprenkelijk verwacht werd, onder besproeiing
komon. Ret water komt op £36 per morgen to
staan, terwiji het onder den Zuidervoor slechts
£iö per morgen beeft gekost.

Volgens hot Rapport der Arbeids TColonie Corn
missie is bet de droevige plieht uwer Commissie
te wijzen op bet wanbestier dat heeft plants ge
vonden met het gelijkrnaken der ervon op Paarden
Eiland.

Naar het beseheidon oordeel der Commissio is do
onderneming tot het daarstellen van den Hydro
Electrisehen Molen tegen een uitgave van £12,690
eon to groote en kostbare geweest.

Do tijd scbijnt gekomen te zijn om verdere kapi
tale uitgaven op de Kolonie to heperken.

In verband met do belegging der fondsen,
wenseht uwe Commissie aan do hand to geven:
Daar sommige eigendommen door do Kerkekantoor
Commissie voor do verbanden moesten worden
overgenomon, en zij thans aanrnerkelijk in waarde
verminderd aim, dat or eeJ~ som voor depreciatio
d ient afgeschreven to wordon.

Met verschuldigde hoogachting,

AANBEVBLINGEN

van den Raad der N. G. Kerken in Zuid Afrika aan de verschlllende Synoden der
Gefedereerde Kerken ter overweging te worden voorgelegd.

àasbeveli’ngem ‘van do Verqaderi’ng gehouden cv
1 liIaart 1911, en voi~eecle dagen, to Bloemfontein.

A.—I’n zake legitimatie, enz., van Predikante’n.

Wij bovelen aan, dat do ond~rscheideno Synoden
der Gefedoi’eerde Kerken do hioronder volgende
artikelen in hun respoctieve wotboekon opnemen
en hun andore wetsartikolon daarmedo in over
eonstomming bre.ngon.

Nota.—Tn do hieronder volgendo artikelen staat
Kerk van “ voor don naam

der Kerk, in wier wetboek doze artikolen wordon
opgenoniefl.

1. Met hetrokking tot do aanstaande Predikan
ten onzor Kerk acht do Synodo hot haar plicht een
duidelijko getuigenis af te leggon, dat au do
we.dorgeboorto en do persoonlijko ondorvinding van
Gods genade als hot hoofdyoroischte in don
evangeliedionaar beschouwt.

2. Als Predikant in eonige gomeente dor
ICerk van zal niemand worden toegelaton,
dan die bij Jon Actuarius Synodi van eeno dor
Gefedoreerdo Nederduitsche Geroformeerdo Kerken
in Zuid Afrika ~s gelegitimeerd,

3. Do zi”h nan do Kerk van
aanbiodendo Prodikanten of Candidaton tot don
Hoiligen Dienst, die nog niet bij ons golegitimeera

Daar ettelijke gerneenton, zeer woinig, of niets
hebben bijgedragen, en hot bodrag door do meeste
Ringen bijoengebracht zoo gering is, beveolt do
Commissio aan: dat bet opniouw nan do Ringen
worde opgedragen om to voldoen nan het besluit
in 1906 genomen. (Zie Acta XXI, p. 59.)

RET HTJLPBEROEVENDE JONGELINGEN
FONDS.

Do Commissie ondorsteunt ten voile do nanbo
ve]ing van den Zaakgeiastigde, betrekkelijk do
staking dor coilecto, en do restitutie door predi
kenton die huip hebben ontvangen.

RET ROBBEN ETLAND FONDS.

Riorover vait niets to rapporteeren.

RET ARBEIDS KOLONIE FONDS.

Sedert do stichting der Koionie is er een jnar
lijksch tekort geweest, dat flu eon totaal van
£10,611 bedraagt. Van dit bedrag zijn do tekorten
in do laatsto zes ~aren verantwoordelijk voor
£6928 15s. 4d.

Do schuld die in 1909 op £47,000 stand, is met
pl.rn. £93,700 vermeerderd, en stoat nu op
£~40,705. Do route gedurende do laatste zes jaren
betaald, bedroog do corn van £26,531 13s. 6d.

Do jaarlijkscho collecton, bedrngondo gomiddeld
£780 per jaar, zijn zeer onbevredigend geweest,
en do H.Eerw. Synode dione op vermoerdorde bij
dragon aan to dringen, vooral met hot feit voor
cogon, dat do coilecte in bet afgeloopon jaar mm
dor bodroog dan in eenig enkol jaar sodort de
vorigo Synodo.

De Commissie wenscht erop to wijzen: Dat or
in verband met den Noordvoor bouw grovo mis
rokoningon zijn geweest. Bhjkons hot Rapport, zon

hot work £30,000 hebbon gokost, terwijl do werke

~lage A.

Do Ledon der Commissie,

A. FAURE, Voorzittor.
J. R. ALBERTIJN.
N. J. PEROLD.
H. P. VAN DER MERWE.
J. H. KRIGE.
H. W. GEYER.
G. A. MAEDER.
L. M. KRIEL.
J. C. PU PLESSIS.
C. H. STUTLING.
J. G. STEYTLER.
Oud. D. J. VAN ZIJL.
J. C. TRUTER, Scriba.
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7~ als hi~r’o en vermeld, zuilon zioho oni be~
roepbaar to zij ii, bij don ~c tim liii s f-ynodi 1 it a
legitimeoco, zui1~ do Lij dc 1 gi~i atie 1 ri-oLd
bewijs a ordcn c~ovjrdc’rd, d it nj I 10 Len C ckc-’md I

Universitej c of S ~nlinniiur.~ Ci C1ol C I ~- La it
studiiin .01 iraoh on do :a dna al ~- -1 -d iibhon,
on dat nj Caadida~ a tac ci n ill-ei i mist zijil
bij een Provin inal of Ci ~ssi ‘1~11 Lo’-J C -tnu ‘, o
Prol mci al Consis nri cf !~dot- ~imn, c 1 0011

beroopbaar zjn in cia i~OilL, 110 11:0 Zij Cot d
bediening zull,oi aiju toe::c’i iSo. Veoda L zij loin—
non werden gel’gi nneor-i, call’ a zlj ziell i a Sal

onderw~rpon ann con eUll’’ ‘in /0 doS U /0 act d
Colflflhissil’ van ECamilaLOren on eonS ill .011

voldoe~id ge,ui~scli1ift van dl ZO Gonna ~si’ onS
vaugon ‘n all’s in 01 do bevondin to i’cbcn, ml
do Aetuariu Sooth 11-01 1 gil in~ Oi0fl Cii ill go—
logitirlicord liolcond siellen.

Z’~ CUllon nit beroepLaar gosS Id ~vorcion, aivo—
rens zij den ouderdom van I i’ —cii—t rio tip jaremi
hcbben hereikt ; en hij Ia1oiio Ii :i i”m ~ie null-n zij
de plcchtige vonklaniiig en b iOftL, i~ hot liitroniier
volgendo Art. 4 vorv’it, aflegl on on mc iniine
naamtoeiconing bekrae1i I igou.

4 1~Tjj ondergos: Liv venon, door ci~ Commissie
van Examinatoren dcc Ecnlc van
tot den op nbiu’gon prodilcdi aS ill cia Cerifor
meerdo Kenic geadn~itt rd. I orklaa’n opreolit en
in gooden go~noede ~oo’ don [C0, nat dye I~nam
teekening, dat wij VOfl 11,111. ~oinO no, Clot ~1 do
Artikelen en Stukicen d~ r Loon, Il do Nedoniand—
sche Geloofsbelijdenis, don Ileid”lLorgsel ‘n Gate
chismus en do Leerrogc’ls van 1)ondr eLf, zijndc
Formulieren van Eeui~heid der Gerefornieci-de
Kerken van Znid AfriLo, be-gropon, ma. Gods
Woord overeenkomen. \t ij 1010’ 11 voonaegde lIon
naarstig to sullen Iconen 10 lfl 0/lyon wandol
getrouw to sullen handiiav a, zoader i. ts t- gen
dozelve leer, hetzij cli ‘oct of in Ii ‘a- t to Scram of
schrijven. En golijlc wij d zo Icon ten gooder S-ouw
aannomen cn hartoliji: gOloovoll, zoo voavoi-pen ‘v.i
alle ciwalingen togon doze loon stnijdondo, en zn
genegen dezolve to wcdorSggon, te~on to sprolcon,
en allen arheid nan to wendon em clczclvc uit
de Kerk to wenon. Wij be]ov~ n 005 op do uit
broiding van hot EpIc ds Vorloseors, door do
bevordering van goc1sdions~kennis, christclijke
zeden, ordo en oendnacht, met al1en ijver to zullon
toeleggon; ann do nooideningoi, door do Syrod-e
der Kenk van gemae’ct, ons to zulion
houden, vorhindonde u-p ens bij doze onze hand
trekenino tot al bet voons, hrevoon.

En indien lint mocht- gobeuron, dat v.-i~ liter
eenig bezwaar of nader lozi lit omtreim± de~e Leer
krijgon, belovon nil, dat ~vij lie’ naive nocil open—
lijk nooh heimelijk null. n vocaL’ ln, 1 eron of
vs’rdcdivon, met pred-ikon of se’i’ijvon, voondat wi~
hotzelve nan do Synocin nulL n openS’ non, oni
aidnar onrior7o 1it o word’n.

En indien cenig lc”-o~td In n1~~PL lio’iaarn tc
eonigor iajd. I en niacin do o’oi ii. SI ‘n 711111 ~-ln id
dor Leer te bo---ane’~, 10 ci and cone owl’ m 101’-

ld]aing vail ons 201 001011 omtront (Lu of onen don
yoormolde Artikolon to eisohon, zoo bolovon lV~j

Li d zoo plo hti, dat i~ij claarfoe to alien tijde
0 ,_, -mi ‘- iii “ul’oi~ Zijn.

- . moo nij b )nd n wooden tegon eenig ge

(h.rl,l,-. Inning ill bolofto to hebben
~ ‘~‘l ‘, “C’Sl o ‘n - nm to zullen ondorwerpen
-‘ a d ni so eec I den bovomn,cie korkelijke ver—

51d - i 10 (5 .N.~
I ~ --/ (1- qi,,,~ 11(11-1 ‘111 sal zijn ecu toets

00 .1 n-,eha p lij~” en gadgoloondo bokwaam—
‘‘-‘0-1. ‘ dat l aol-al in lint g~’v’ml van Predikanten
of C -idid-~ c n di’ sieehts con drie—jarigon cursus
0110 1 1 1 bo-’”o f/Ill e,sjt- it hobb~n doorloopen
-i-: ad. rdoid cob Ion nndonzook naar het zedelijk
1(1,00 n cli --e-~ole~s antront do wedergoboorte

01 1 :1 - . di con Ge ‘st en do pors-monlijko ondor—
vi”di m’~ Lads genado, aismodo omtront de

I i1l~ ~ C (10 1001’ 011Z01’ Ke~’k, ~mlke do
Synod - to n v-il hohi,on als oninisbaro ver
1-5 -It-n va~io alien, die z5lm ~l1s leeraars aan—
bi, Len

15. lnrlj n ieoiaucl no hot London van hot
i L/ ‘‘~/‘i/ (10(/ U/~ door do Coininissie van Exarni—
na 1 1110 -lit 11011(1011 afgew-ozon, sal horn recht
In m a -p’-l w-on1’n yen ond nnar do Synode, of,
IvIlilO on (110 riot ~era-nc1ert, 11am’ do Synodale
Co-n,inio,

7.1)’ 1 ‘giti.’atie van con Predilcant vervalt
111 we a - on iiij afgozot u-cdt; (b) w-anneor hij
--Il-if - I:,,lc ‘-ennis geoff Ran den Aetuanius Synodi,
din liij bet amb f van Looi’aar dcc Kerk
me 11 gt ; (c) als ili.j zijflo liocliening heeft neer—
gologd, ton cindo 0011 seoul-hr nmbt cm burger—
lijdo I etr,1:lcing cc amvaanden, zoucler vorlof van
do Cumniicsin van toolating tot do Evangelie
bedionin’4 vCI-kr ge’i to hebben, clot hp sun status
vail L’onaan dci’ Kerk mag behouden;
(d) ais Nj nb-h ton u-con bogeoft buiten het Kerk
all’ t. dodi in Zuicl—Xfrika blijvoncle, zich niet
Lini’en iNn jean in vonband stelt met eon door
on-s onkon 1 C eeformoorcl Kenlcgonootschap ; (e)
als luij cioon woond of daacl duidolijk gotoond heeft
zicii van (10 Ge ofonmoordo Kerk to hebben of
gosohoi’lc’n.

8, Pen Prodikant u-ions logitimatie vervallen
is, ~ o ic t op lii uw gol’gitimeord niogon worden,
dan na bet ovonleggen van eon bewijs van zoo
cianicon godzaligon wandel, als den Christen
L a-a-n’ hct’iemt, van den Ring, waaronder hij
go/-I ssni’loond h’efl, on van don Kerkoraad of
No -l:e-aile~m, toenielit houdendo over do gemeente
of gem -enS n, wan/-in Nj goduronde do laatste twee

.011 ~0 - onrl he-’ft, on hot houdon van een
rail-ct 50-0 ‘lcn-[nn/ ‘of do Commissio van Exarni
a-I tonon. en undo zi,1n ~oortd unorcte gehoelitheid
001 i ‘ lee ‘ “user Kook to Loon bhjlcen,

- f -o” S V Predikan ton Icunnon op voorgesebre—
l~ 01-’ IV’I’O’ 01) iuoiiw aol ritimeond worden alleen
“a v --1--f do-li’S’ voi’kregon to hebben van do
“0’-~odo volvo,

9. ‘- m ‘5’ c1ie~,n±, die mn secuteir arnbt of
05~ kin ~ broS a-invaarcl, na verlof

-‘ 0” 5 “o’ Len o1 I -cLoud van sun status,
1/ di’ i~ (01 and r Cci’ foi’mcoi’d Kerkrenoof
i 105) 55 I--del’ cn Leoraar cenor gorneente worl~
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scam geweest is, sal beroapen zijcl(h’, niet be—
vestigd mogen worclml, (ian no In oC e”l, ggen - an
bewijs van goad zedeljk godrag en in list Iaatsce
geval ook van zijne Aeto vail I~ liii sic’, en no
informotie ingewonnon door sic Comiuis,,ie ian
Exatninatoren iiic den fling ivoarooder hij n ssor—
teert, en na hot honden van eon collie1 ui u in (10(1 U in
‘net voormelds Coinniissie, t( n einde zijne gelieeht—
heid aan do leer onzer J~e is to dose buijken.

10. IL’ Predilcant (O1(’I’ 1~’ 0fl~’, dl;~
zonder veriof van Oen Ring waarond, r hi~ cs-a—
sort:ert, voo,’ ccii tijd van oee,’ do 1 cOn jaar
uit zijne Gemeente afwooig is, houdt op Predikant
dier Gems ente to spn, n sal b~ mc pen wards ode
met mogea wordcia bove~bigt, dan cia do ye

nicuwde onderteeksning von do Ac b’ in ~rb. 4
hiervoren vcrineid.

(iandidaben boo clan H cihg’en flicnsb, dio, na
hunne legiti natic. hunino inciic’n nan eon buitc a—
landsehe finiversibcit li l~be’e vooobgo7e~. 511115 n
beroepen zijnde ni niogon ivoi do l’evc stigd dan
na overleging van eon bew’i,’’~ eatie go~ d zedc lijk
gedrag en do vi rnioUw (10 on dr bc et eciag van do
Acte in Art. 4 hiervorcn vCrlic ~1d.

11. in gm-al ian do schoi’sing van con Predi
kant voor onbop~ol1eii tid inc-b york’s van
tractement heel t do 11 ing de acm-lit me hot roc’ht
hem Ult slea dicast (101’ g,eineeeit~. so ontsIian met
verlies van al do roS hen , ii vnerrcehL a iion do
standplaats verbondea.

12. Als legitimotio ia a men P’ d~ka~t o’si do
eene of anciere recien vci aL, of als con °recii
kant, owens iegicimatl vervalleei is. op iiieu iv
wordt geiegituneerd, sal do Aetna i’ius S~- nodi
officieel berieht daarvan dma; cn sic ‘to bus ian
zoodanigen Predikont sal in do aedere (iciedo’
reerde [vericen dezelfdo zi:n als in do Reck,
waarin z~n legitima tie vervailen is ef waai’in hij
opnieuw gelegitimeerd is.

D.—Naainhljst veil berospbocr l’i’cdikonlen en
Pi’opon eaten.

Ten snide in het vervoig onge”’geid’n den en
onwettigo i~andeIw-i~ze to C ‘io,’koni ii in ‘cerband
met bet beroeucn van Prc diko’~ con en
nentcn, die niet Hi ac’tv’ve’e di, ii ~t van “en of
ander dor (icfoclemeercle Re ‘ken c-in, ii- sIp i be
deze Rand aan do 51’iiodcn dci’ genoonida igsm1:c~i
hot volgeade ooor to stc’llen —(a) dab do g oboe ii
slier Kerken oIls ton 000zlen van zijn Lock den
Zaakgeiastigdo dci’ ~voepsc’lie Loris Legen bet
einde van elk jam’, tee’ publica tie in cl n Xc rice—
lijken Aimanaic, soil, a oo”’dc 1 von do ice :n, ii
mat in ce’tievon dienst zijnd ‘ Preclika a ton a
Proponent—n, die beroc-pbaai’ zijn Sn ancier d~
Zaakgeiastigcle ivoi’de gelact goon onPere nan’en
verschillende Kericen rcsoi’teei’en; (Ii) dat de
in zijn lijst ~an bei’oepbare Predikanlcn so Propo—
nent”n vi—or den ~‘ l’eeanak op to a mew, d-cn cli
weilco hem alsoo door dc’ Ac’ Lu ‘i l’l~ 110 i’den var—
sohaft; (e) daF, in geval eon Predikant “1 di-opa—
neat sic rec’iten en i-ooi’rocht’ n hem IsraeL’ ens
zijne legitimatie toekomende, mocht verliezen, of

or vrijw illig iou afetand doet, dan sal de Antiia—
c-ins Ci r Rerk, o aaroieder hij rossorteert or On—

I’’ 11’;, Id i ci I cams gc-vcn nan den Xetuarius der
a ci- “ cli is lIe, i-c, in sal er kenaLgeving van
en ii. don iii list officieelo orgaan ‘‘ Dc Kerk—

t ode.”

I ‘—i ,i zul,’ e list 01115 U man Jim pciutmsdap.

aogo 10i’ — ingaaui dog aim als con vac’ouitiedag
icom do c,eli -o ciuL gop-nc-I -ciaeerd is, bci ole sic
taad dci’ llsrcoe, Lie ~;‘,‘k,,Le non, slat die dag

10 011 - ~-‘O,le0s men dci’ i_ a a fne’mam-e ale Kerlcen op
g 151’ di, nctiee c-ire ge-ierl sal warden for ge—
cia ic-iL ann sic a- u,edcrla’ a nitredding en lei
511 Ip ‘n 1-’ lie 00 pc. c’ ,k-dc-~-js ion one veils; en
01 e ,i c L sag bob i -.aoo celleon in sIc Kaap

U node lo p ieieb pm i ad w-crd, voi’zoelce de
.1 cI sic flyn -01110 (i’oa’ mnmia doe’ Ic aapselee Kork

a.,, one - clip 1115 niagel’jlc is, close aonbeveling
in emuisci,c’ ci-or,, ogileg to 110111011,

D.~~piuilc b’-sluilen in zolae uunbercltumqemm des

e’ecordb nanbevolcn, dat lie hot e orvolg, na
011001) un (1, cc -pe5ti ‘ye ‘-Zynodon do Scriba’s
cii, a by cod, a diet’ lvfl,,ndn ~iaui don Sci’ibn des
Ila~ d1 mmcl dm1 i ne,c Ic 1111100 cloon o ale beslui ten
(op acoloc elnegeil door deue Road) gcleolndfl, die
7” (‘:c 0 il spie Rapport aan do vergadering van
o c. a i,acd opnel.ieie Sal,

0 ‘lOsS cOil (11110 do rm1yetieya Iverkon in
k--nni to ski~ :e mob do bcslniton der Synodon
‘so a die aan-evciincn d’s Roads, wordo den
Ic - cv, S,,’ilea P5 a tb-- d opgecleagen daarvan
1: 1’ c ~ i a’ .e sIc Scriba’s cler Synocien.

£.-----Lc~leim lal doe Bousls.

Dc- P a ‘I In c-cl’ - a, clot in hot vervoig dc

so dlii’ dc’ -. a ‘i~lI iii’ Svi’,,clc-n, no afloop der
1’ s_a’ i-, ~ a1 a 1e ‘\c-;’ ca dei’jii gc’n, den Scriba

0 C 000 la ci p11-a mom i ‘i van sic oilmen der
boos d - s, di e. a: ci ep’--- i ye Synoden tot leden
d - P. aL rim pekozoo.o Is ook von do namen
im’’no -1’ Seonndi,

(‘~‘ii. c-1apjo i~ke I”mm’kcl~,kr Nom’inool
,ks’lmool.

Lot Rn~pnrt cia” C -ienri’Pe acer do oprichting
pal’ cci a’m Li - a,col , ,o IL ricclijlco Normaai—

-Ic ol in c’ 1-’ ciOC (1, “COCOag ~‘ 11010011 hobbende
a leer ii~’ P sm,nc’le. do. In s voo,’thcstaaie, sic ont—

a iL-cling so de iioo~,, bc-beacon von ens yolk
aIIm ii’ oIl,’’ :-pn i-all cia ver,,candc lijlco, zedehjke,
national c:~ godsdisnsti -‘o vor_nimig sloe’ ;oogsi
d I 50 1(11,1 ige i -o”in ieeg allco~i plaats hehbon kan
a sdc r do Ii am’b idiag cn due iievlo. ci i-ace slaortoe

o edsI’ 0 115015 ‘ ft~ : dab or
‘i t~e ‘oogro: ‘e Ci 01’ i in ig pcniaalct wordt voor

d ‘ 01)1- ii1iii~ vi’ 1 sic zoo ialeigen, sn dat leet de
i’oeping dci’ Kook is 0111 spoodig maatm’ogeloen to



nemen om in deze dringendo behoefte to voor
zien, zoo besluite deze Raad, in voldoening ann
de opdracht der Kaapsche Synocle om eon be
redeneerd voorstel daaromtrent voor haar to
leggen om : —

a. Een godrukt exomplaar van het Cominissie
Rapport in handen te stellen van ieder lid
clor vior ondorschoidene Synoden;

b. Op grand daarvan ten starkste aan to bevelon
de oprichting eener gemeenschappolijke
Kerkelijko Norrnaal School op zoodanige
plaats nls in hot rapport aanbevolen;

c. Ret als zijne mooning en wensch uit to
spreken, dat do Normaal School d~r Kaap
scho Kork, indion zij kan wordon voortgozot
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ondor ornstandighedon waarin hot doel dat
de Kerk beoogt botor kan bereikt worden,
eon gomeonschappolijko Normaal Inrichting
dor Gofodoroorde Kerkon zal zijn;

d. Eone Commissie van vijf loden aan to stollon,
die met hot oog op de keuze, indien noodig,
van cone nndero goschikto plaats, do samen
stolling van hot bestuur der inrichting, do
ondersteuning, die van den kant van do
doolhobbendo Kerkon oonorzijds en van do
Regeoring anderzij ds verwacht kan worden,
enz., verdore informatio in to winnen en
dozen Raad, of, ingoval hij niet spoedig
vorgadert de Synoden met vooriichting en
advios to dienon.

AA N B EVE LI N C EN

van den Raad der N. G. Kerken in Zuid Afrika aan de verschillende Synoden der
Gefedereerde Kerken ter overweg~n~ te worden voorgelegd.

Vergciderio q Ic l’ieternaritzbwrq, 1913.

A.——Geineenschappeiijke Kerket?Jke .~\Toi.rnaal
Scholen.

Hot beginsol in zako do stichting van Opiei
dingsschoion, zooals door do Commissie voorgo
steld, ni. korkolijko logieshuizon, enz., daar to
stellon in verbnnd met Regoorings Opleidings
lnrichtingen, indion hot lean wordon uitgevoerd,
worclo door doze vergaclering gooclgokeurcl.’’

Hot bedoelde voorstel dor Commissie is in Bij
lage 5 dor gedrukto Notulen van do viordo vor
gadering dos Raads, blaclz. 55, waaruit hot vol
gondo uittroksel genomon is, als behelzonde hot
oigonhjk voorstel : —Uwe Commissie is algemeon
tot overtuiging gokomeri dat do Kork hoar dod
veel beter con kunnen bereiken, indien zij hot
iclee van ciqe no opt eidinqsschoien tjcheel liet varen
en in do pleats daarvan vnvloed op do vos’lnsfl9
van oaderwjjcers zocht to vorkiij~on op do wijze
cooals in do voigesde pare ysafen uiteeagezet
wordt.
a. Zoover hot mogolijk is behoort er in verband

band met ieder Staats Opleidings Instituut
waar or eon gonoegzaam getal kweekelingen
is tot onze Kork bohooronde, eon te huis
geopond to wordon onder hot nitsiuitend
toezicht van once Kerk. Met don gowonon
stoun bij wijzo van loeningen en toolagen
die van Regooringswego ve’rwacht lean
warden on met don bijzondoron stoun der
Kerk konden kwcokolingon dan togon zoer
verminderdo prijzon in zullee kerkolijko in—
richtingon opgonoinon warden on onder
christohjko invloeden worden gobracht.

b. Zoovor het mogelijk en wonscholijk voorkomt,
behoort do Kork dan vorder in verbanci met
met ioder Staats Oploidingsschool cen docent

nan to stellen onder kerkelijk toezicht
staande on desnoods door de Kerk alleon
to warden yesalaricerd. Doze zal dan onder
wi,js macton goven in do Bijbeischo gosehie
donis, do Korkgeschiedonis, en de leer onzer
Kerk on verder do kweokolingo practische
macten opleiden em zelvo op aantrekkelijko
en inspireoronde wijzo onderwijs in doze
vakkon te govon. Ret onderwijs in do bloot
seculaire vakken zal dan alzoo ovorgolaton
w-orden can den Staat torwiji do Kerk in
haro oigone handen houden zal hot ondor•
nijs in die vakken waarbij zij moor bopaaid
belang heeft.

c. Doconton die van Korkwego alzoo aangesteid
zijn, bohooren dan door de Rogeering offi

ned erkend to warden, gerokond to worden
tot do staf van zoodanigo inrichting to
bohooron en als zoodanig recht to hebben
op hot yebruik don 1:ias-kaneors en op cone
bohoorlijke pleats voos husin e ondorwerpen
op do syllabus.

d. Do Kork bohoort dan ioder jaar examens af
to nornen in die vakken door hare eigene
docenten ondorwozon, on diploma’s nit te
reiken, die als aanbeveling kunnon dienon
bij do aanstolling van andorwijzers in do
publioke scholon.

Hieraan hooft do Raad dci Kerkon hot volgend
besluit govoogd —“ Dat do kerkelijko docenton bij
hot goven van onderwijs zulks doon zullen door
middel van do taal dor Kork.’’

B.—Liede ron bun dci ten gebruike van Kinderen.

“Do Raad bosluit de vorscbillende Synoden dor
Gefodoroerdo Korken aan to bevolon elk eeno
Cominissio to bonoomon, welke Coinmissios ge



zameniijk stappen zullen doen, om een liederen
buadel voor kindren to te vervaardigen. Doze
Commissie zal zich kunnen bedienen on. van den
reeds bestaanden “ Halleluja “ Liederenbundel.”

0.—Beroepen van I’redikanien.

1. Deze Road geve den Synocien akn de hand
om den tijd aan predikanten gesteld om over een
op hen uitgebracbt beroep to bosluiten, t~ ver
korten. en wel tot drie weken na ontvangst van
do eersto kennisgeving claarvan in die Kerken,
waar de beroepshrief dadelijk versonden wordt, en
tot den week na ontvangst van den boroepsbrief
in die Kerken, waar er een drie Zondagsche af
kondiging plaats heeft vódr de verzending van
den beroepshrief, wordende bet verstaan, dat iii
dit laatste goval or ccii onmiddellijke kennisgeving
aan den beroepone van bet beroep geschieden sal.”

2. “Met het oog op en ter willo van grootere
eenvormigheid, doe doze Road dec Kerken cone
aanbeveiing ann de Syaoden van d~ Kaapsche
en Natalsche Kerken, oni bij bet verseridon van
beroopen dezelfde procedure to volgen, als in do
Vrijstaatsche en Transvaalsche Kerken gevo]gcl
wordt.’

D.—U’niveisit cit.

‘49

“Aangozien bet onrnogelijk sal zijn om eon
theologische faculteit op to richten, die war hot
onderwijs self en bet, taalmedium betreft. nile kerk
genootschappen zal bevredigon, en aangezivn naar
de meening van dezen Raad do belangen onzer
Kerk door soodanige oprichting schade sullen
lijden, besluitto de Raad bet als zijne mooning
uit to spreken dat zoodanige oprichting onwen
schebjk is, en adviseere de Synodon dieiiovereen
komstig.’’

E.—Replerneeit vooi’ do (Jommissie voor hot
Kei’kblad.

Tusschen Artikelen 6 en 7 van bet Reglement
(Zie gedrukte Aanbevelingen to Stellonbosch in
1909 gedaan, pag. 5) wordon twee niouwe artikels
ingevoegd van den voigenclen inhoud —

a. Dat doze Commissie jaarlijks cc nfinancidel
versing aan den Scriba van don Rand dcc
Kerken zal Coon tockomen met genoegzame
osemplaren orn naar do Scriba’s der ver
schillonde Synodon elk eon too to zonden.
En dat zij bij e]ke vergadering des Roads
eon rapport sal voorloggen over hare werk
zaamheden en over den toestand van zaken
in vorband met bet bInd. Ook van dit
rapport zullon or genoegzame exemplaren
zijn ter doorzending naar do Scriba’s dec
Synodon.

b. Dat doze Commissie bij e]ke gewone vorgade
ring des Raad~ sal worden benoernd.
Tusschentij dsche vacaturen worden door do
Commissie zolvo aangovuld.

F.—-Onze Gcloojspcnoof en in de T’erstroong.

Do volgende aanboveling orntront onze geloofs
genooten in vorstrooiing word door den Road
aangenornen : —

Wat bun yeestclijkc verzoi-~Jin1/ aangaat, Wi

uwe Commissio aanbevelen (a) dot, aangezien do

Kaapscho on Transvaalsche Kerken reeds work
onder onze uitgewekenen doon—eerstgenoemdo
in Rhodesia en andere gewosten, en laatstge
iioemde voora] in Duitsch en Britsch Oost Afrika
—do Vrijstaatsclio en Natalsche Synodon gevraagd
cohen w-orden em eea jaarlijksche collecto to
Coon houden voor hulpbeboevondo gemoenton; en
(b) dat elke Synode dan over baar collecto be
scbikkon Sal, of door die tusschen Ce Kaapsclie
or Transvaalscho Korkea voor bestaande geeste
lijko workzaamboded to vordee]on, Cf door nan-
sock te doon em den of andoren bijzonderen
werkkring voor hare gezamenlijke rekoning te
nemon.’’

G.—In ache uitbetcdinq door den Ruad.

1. Allo uitgavon van den Road of van zijne
ComrnissiCn die samenhangen met do vervulling
zijner alpenreene opdracht om over gemeonschap
polijko bolangon do Synoden to adviseeren of die
verbonden zijn aan do vervulling eeaer speciczle
opdroclet, moeton beschouwd worden als behoorlijk
geauthoriseerd en kunnon op aanvrage van don
Scriba des Raads door do Quaestors uitbetaald
worden.

2. Waar hot do behartiging geldt van alge
rneone helangen dir niet in vorband staan met
zijue adviseorendo werkzaamheid on die ook niet
per bijzonder Synodaal besluit ann den Raad op
godragen zijn maar dio toch in do algemoene
opdracht begropen zijn, door make do Road altijd
een duidelijk onderscheid tusschon die gevallen
n-elke hij voor eigen bohandoling of do bohande—
hag zijner CornmissiCn reserveeron wil on die
u-elide hij opdrageia u-il aan Conferentieen van
afgevaardighen niet noodzakehjk uit zijne loden
alicen to bostoan. In bet cerste geval mooten
do koston don geriragen wordon op de wi,jze zooals
hierboven bepaald. In hot twecde geval zullen do
afgovaardigd~ n ter conferentie sz itgenoodigd
u-ni-Ceo in Ce verondorstolhng dat hunno rois—
en verbhijfldoston godragen sullen worden door
bun rcspectieve Kerken. Voor do aanmane van
Ce uitnoodiging en voor do boston daaraan ver
boa deli zuilen zij dan zelven VOrafltWOOrdlohjk go—
Loudcn warden bij hunne ei~ene korkehjke autbo—
riteiten. Inclien op zoodanige Con ferentie do Road
officidel vertegenivoordigd woi-dL, sullen die kosten
van deze afgevaardigdon des Raads alleon gedokt
worden zooals geschiedt in bet geval van geiv000
Commissiën.

3. In goval eon Quaostor bezwaar mocht maiden
tegen die uitbetaling van boston servooge bij zich
zondor vrrw-ijl met overlegging van ai do noodige
stukken bij do Synodalo Commissio zijnor Kerk
nan welker oordool bij zich dait houden sal, be
houdons het eindhesluit zijnor Synode.”
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CONCEPT VOORSTELLEN

ter Overweging te warden Voorgelegd aan de Predilcanten Conferentie te Bloemfontein
op 28 Januari, 1915.

[Ann de Synode ter overweging voorgelegd.]

1.—J)e i’~1~ I ic!, e ~~Gt uoGe.

De Predikanten der Gefecloreerde Kerken uit
de vior Proviieiën (101’ 1,Jnie, 01) nibiioodiging van
den Raad dee Kerken, in confereutie vcrgaderd,
wensehen lijermede uitdrukkiog to geven, nan
hun gevoel van diepe smart over do ernsbige ver
deeldheden Op politick gebied, die or in den
Iaatsten tijd op den bodeni van one 1-jollandseli-
Afriknansche volksleven ontstaan zijn, over den
droevigen toestand van we dei’zpciselie wantrouwen
en verbittering, die daardoor in bet leven ge—
roepen is, on vooral ook over d~n gewapenden
strijd en do vergieting van blood tussehen yolks—
genooten, die door banden des bloods en des
geloofs op bet innigst non elisander verbonden
aim.

letteudo eehter op do hand van God in onze
volksgesehieuenis, on op Zijno woncTerhare leidin—
gen in bet verieden, ook in dagen vail zware
heproeving en lpdeu, weilselien zij verder uit—
clrukking be geven aaii hei onwanlcelbaar geloof,
waaraan op vnsthoudcn, cii hot vast vortrouwen,
dat hen ook nu bezielt, (Tat die God hen nit—
geholpen liceft, ook vandang flog once God is,
en dat Hij ook in doze clonkersto ilie van onze
voiksgeschiodenis OilS met zal verlaten.

In alien ernst wenseheit op daariip oiss yolk
op be wekken tot hot ootmoodig gebed, dat God
doze aware volksheproeviug kraeli big gobruiken
moge tot do bevordoring van olize geeste1~jke
ivelvaart, tot do ootwalcing van eon diaper besef
van zonde en d: noodzokelijkheid van hokeering
en heihging deS levens, en tot do sterk~ng van
hot bewustzijn, diat wi] ook in hot maatsehappe
lijk lien hot staatleven geroepen Cojn orn God te
erkennen en Horn to dionen.

Zij spreken voider nit hune ernstige begeerte
en hoop, dot do wesz tot eon volkoinen herstel
van onze volkseellheicl flog, en dat weT spoedig,
gevonden oaI worden, en doen met hat ong daarop
cen ornstig en ch’ingend beroep 01) de waai’aelitigo
vaderlandsliefde (fl 0~ do edeiste en christelijke
gezindlieden van verdiraagza nrniiejd en self—
opoffering bij nile partljen en vooial bij nile
leicislieden van one yolk.

Met het oog op dit zoo zeer gewensehte herstel
van onze volksaonheid, spreekt do Conferentie
bet verder nit als iiar~ diepe overtuiging, dat in
(IC hand van God bet krachtigste middel daartoe
run kan do Reek onzer vaderen, de geestelijke
erfenis van martelaren, die Reek die ai’s alien
in haren sehoot vergadert on oils alien met do
innigste goestelijke banden nan elkander verbindt.

Zij aclit hot cinarorn van hot hoogste belang voor
ons yolk, dat do politieke verdeeldheden met
uvergebraeht zullen worden 01) kerkelijk gebied,
an clot door allo poli joke verwikkelingen been

eeuheid onzer Reek bohonden zal blijven, om
anverzwakt en met verdnbbelde en geheiligde
kraehten in do toekomst hare samenbindende on
]ieelende invloeden uit be oefenen op ons yolks
costa an.

2.—Dc Iserketijlce Sitilatie.

Dc Conferentie, vernomen hebbende dab ter
o)rzalce van do politielce verwikkelingen, or in
versehullonde gemeenten ernstig gevaar bestaat
dat or verdeolciheid en zelfs scheuring op kerkelijk
gobied ontstaan lean,

verzoeke do bevoegcle kerlcolijke authoriteiten
On) hi1 wijze van eon gezarnenlijk herclerlijk
sclirijven eon eriistig en dringend beroep to doen
01) nIle arnbtshelcleeders en loden onzer Kerk,
om ze op be welcicen tot vorzoening, verdraag
zaamlioici en cliristelijke liefde, om hunno mede—
werking’ do vragon tot behond van de eensgezind
hcid in 01100 Kerk.

Zij clringe or verder bij aile loden en kerk—
besturen op nan, om geene bezwaren of klachten,
die nit do politieke vera’ikkelingon ontstaan zijn,
in to diencii of in hehandehing to nemen, voordat
do oorlog vooi’bij is, en do gornoederen tot be
daring gekomen aim.

Zij gm-c verdor nan do hand, clot er in iedere
Reek, n-oar zulics weuscheiijk geacht rnocht
w-orden, cone iclaine Commissie nangesteld zal
warden, bestnande nit do incest invloedrijke en
vertrouwde lcei’keiijke leicislieden, om in voor—
Icornende govallen icerkeraden en gemeenten met
advice to dienen, of indien daartoe verzocht door
porsoonliilce visitntio verzoeneucl op to treden.

3.—lid ~iondpunt wiser Kei’lc.

(a) Ten opziehto dee Overheid.—De Conferen—
tie weoselit bet in liet algemeen duidelijk nit
t~ sprelcen dat voigens Gods Woord do Overheid
van Clod veroidenci is, en dat de Kerk hot daar—
em nltijd ale eene eliristelijke plicht beschouwen
en boron moot, dat wet en orde. in bet Staats
zoowel ale bet. hot Kerkelijk en hnisehjk leven
g’eborbiedigd en gob andhaafd zal worden, en dat
men om dos gewetens ivil, zich togen do wettige
overheid met verzctten fling, anders dan om zoer
gewielitige en gegroncle redenen.

(b) Ten opzic’hte van volksbewegi-ngen.—De
Conferentie wil bet verder met allen nadruk ver—
kiaren, ale hare ornstige ovortuiging, dat waar
aclitigo vrede en b]ijvende eensgezindheid in het
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land niet terugkeeren zal, of bestaan kan, als
verzet tegen de overheid, vooral waar hot groote
afmetingen aangenomen heeft, enkel met goweld
tegengegaan wordt; maar wel alleen dan wan-
ricer overheid en yolk genegen zijn om op ernstige
en onpartijdige wijze navraag te doen naar de
w’erkelijke bowoegredeiien en bedoelingen van
zoodanig vorzet, naar al de versehillende facto-
ron, die medegewerkt hebben, em den zoozeer
betreurden toestand in hot loven te roepen, en
vooral naar de werkelijke of vermeende grieven,
die daai’van do nanleiding geweost sijn, en wan
neor dan op grond van dit onderzoek gehandeld
Sal worden in den geest van rechtvaardigheid en
van begomoetkom jog aan den volkswil.

(c) Ten opzichte van hare eigeno roeping.—
Met hot oog 01) do deelname van de Kerk en
hare ambtsbeklecders aan hot openbare yolks
levon, moent do Conferentie dat er voer onze
kerkelijke handeling do velgencle twee beginselen
in aeht behooren genomen to wordon:

1. Dat onze Kerk behalvo hare algemeene
roeping als Christelijko Kerk, ook nog van God

Bijlage D.

ontvangen heeft eeno roeping mcci bijzondor ten
aanzien van hot Hollandssch-sprekond Afrikanor
yolk, met welks bestaan zij op zulke innige wijzo
verbonden is, en dat het daaroin ook altijd als
haar plicht boschouwd moot worden, om solve
nationaal te sun, em te waken veor onzo bij
~ondere nationale bolangon, en om aan ons yolk
be leeren in sijn eigon geschie~1enis en wording
do hand van God te zien, en verder om bij hot
Afrikaner yolk levend to houdon dat besef van
nationa]e rooping en bestemming. w-aarin gelegen
is do geostelijke, zodelijke en stoffelijke vooruit
gang en kracht van eon yolk.

2. Dat ooze Kerk hare roeping beide voer hot
Koninkrijk Gods en voor ens Afrikanor yolks
bestaan hot best sal kunnon vorvullen, w’annoor
en zij als Kerk en hare Evangoliedienaron in
hunne officiëele hoeclanigheid strong hoiiden
zullon buiten hot strijdpork van do partij
politick, tenzij godsdienstigo of zedolijko begin
selea 0~ heb spel sballn, of do belangon van hot
Koninkrijk Gods sulk optroden beslist roeht
vaardigon.

WETSONTWERP

om de Vereenigln~ met elkander van de Nederduitsche Gcreformeerde Kerken be

staande in de verschillende Provincien van de Unie van Zuid Afrika te wettigen
en verdere voorziening te maken met betrekking tot de Vereenigde Kerk

Nademaal hot wonschelijk is, dat do ondor
scheidene Nedorduitsch Goroformoorde Korkon be
staande in do verschillondo Provinciën van do
Unie van Zuid Afrika, to woton, in do Kaap do
Goode Hoop, Natal, Transvaal en do Oranjo Vrij
staat, of twee of moor orvan, gemachtigd zullon
w-ordon em zich met elkandor to vereenigon;

En nademaal do vorschillende Synodon van do
voerzegdo Korkon alreods bosluiton ten gunsto van
zoeclanigo voroonigingen aangonomon hobbon:

En nadomaal or verschillon zeudon kunnon ont
staan in goval do gozogdo Korkon zich ala veer
zogd voroonigden sender eon Acto van hot Parle
mont, vorklarondo dat do gozogdo Korken afzen
derlijk hot rocht bozitton em tot zoodanigo vor
oeniging toe to troden;

En nademaal hot neodzakolijk is do rochten van
do gozogdo Voroonigdo Kerken na zoodanigo ver
eoniging to handhavon on to verklaron, in on op
oigondom, toveron govostigd in on in hot bozit
van do voorzogdo Noderduitsch Goroformoordo
Korken als thans bostaando, of do cone of andoro
van die, of do Synoden, Korkoradon of Gomoonten
‘aarvan;

En nademaal hot clionstig is do Synodo of Algo
moono Vorgadoring van do Voroenigde Kork, to

worden samengestold uit do onderscboidone veer
zegde Kerken of twee of moor ervan, na do Vor
eeniging als voerzegd, bet reeht, do aanspraak
en hot goza~ to vorleenen em he ceniger tijd hierna
en van tijd tot tijd do constibutie en samenstelling
van do gezegdo Syn ado be rogelen, to vorandoren
of to verminderon, en em Pro-i-inciale Synodo to
vormon, ondorworpon aaa hot gozag van de Algo
meone Synodo of ~Torgadoring;

En nademaal hot dienstig is in hot goval van
zoodanige Voreeniging als voorzegd, do status,
n-at lidmaatschap van do Kork betreft, bokond to
stellon van goklourde persenon, loden zijndo van
do Nodorduitsch Goreformeorde ~Kork in do Pro
vincie van do Kaap do Goode Hoop, die zich in
do cone of andore Provincio van do Unie be
vinden megon, of veer bet geval dat zij daar
wonon of gaan wonen, en em bet gebruik en do
veerzieningen in zwang en heei-schendo in zoo
danigo andore Previncien voort to zetton en to
handhaven betreffendo do voerzegdo personon;

En nademaal hot wenschelijk is, do gezogde Kerk
veroonigd ala voorzogd macht on gozag to vor
loonon em zich briton de himieton van do Unie
van Zuid-Afrika nit to broiden;

Zoo ~verdo derhalvo doer dos Konings Allerhoog
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ste Majesteit en met raad en toestemming van
de Senaat en de \Tolksraad van hot Parlement
van do Unie van Zuid Afrika het navolgendo vast
gosteld : —

(1) Na do promulgatie van deze Acte zal de
Modoratuur van elk der Synoclon van de Neder
duitseh Gereformeerde Kerken, die tot de ver
eeniging toetreden, aan de Korkoraad van iedore
gemeente van elk van do gezegde Kerken het
bosluit toozenden tevoren aangenomen door de
Synode waaronder zoodanige gerneente sorteoren
moge, ten gunste van de vereeniging van zoodanige
Kerk met de andere Kerken in zoodanig besluit
gesprocificeord, ten eindo dat zoodanige Kerkeraad
zoodanig brsluit in overweging nemen en daarover
en daaromtront besluiton moge op eon behoorlijk
bij eengeroepen vergadering.

(2) Zoodra niot minder dan drie-vierden van
do gezegde Korkoraden do gezogde Moderatuur
van do Synode van hun Kerk van hun goedkeu
ring van hot gozogdo besluit hebben onderricht, na
ton gunste daarvan bosloten to hebben door moor
dorheid van stommon op eon behoorlijk bijeengo
roopon vergadering, zal hot wottig zijn voor do
gezegdo Synode bij bosluit, aangonornen door eon
moordorheid van minstens drievierden van do
loden alsdan en aldaar togonwoord:ig op eon be
hoorlijk bij eengeroepen vergadoring —

a. Om hot bosluit tevoron als voorzogd aango
nomon to bovestigon;

b. Na toestemming tovoron verworven met be
hoorlijk gomachtigde vortogenwoordigers van
do andere gozegde Noderduitsch Gerefor
meorde Kerkon, of eenigo orvan, welko van
plan zijn zich als voorzegd to voreenigon,
do naam to verkiaron die gezegde Voree
nigdo Kork dragen zal.

(3) Zoodra do onderschoidone rnaatrogolen,
waarop in do voorgaando paragraaf godoeld wordt,
genomon zija, en do voorgenomen vereeniging, wat
do zich vereonigdo Kerken botreft, ten uitvoer
gobracht is, zal hot do plicht zijn van do gozogde
Synodo, handelondo door don Moderator on don
Scriba, of door don porsoon of personon in der
tijd als zoodanig agooronde, aan den Gouvornour
Gonoraal voor bokondstelling too to zonden eon
afsohrift van gozogd. besluit, geteokond door don
voornoemdon Moderator en Scriba, of door den
porsoon of personon in dor tijd als zoodanig agee
rondo ,on daarop zal en mag hot wetti gzijn voor
do Gouvernour-Goneraal om hotzolvo door Procla
matio in do Gazette bokond to stollon, on in en
door zoodanigo Proclamatio do gozogde vereonigdo
Kork do naam too to konnen on die vast to stollen,
als tovoron aangonomen on vorklaard door do
ondorsehoidono zich voroonigonde Korkon, of do
naam van do Ilieuwe voroonigdo Kork wolke dan
ontstaat, en gozogdo naam zal voor alTo wottolijko
en kerkelijko dooloinden do naam zijn van do

Mits dat hot niot vorplichtond zal zijn voor do
Moderator en Scriba. of voor do persoon of per~
snon in der tijd als zoodanig ageerendo, am zoo
danig onderteekend afschrift van gozogd bosluit
aan de Gouvernour-Genoraal toe to zenden, totdat
zij overtuigd zijn, dat een dorgolijk goodkourond
besluit behoorlijk aangonornon is door do Synode
van minstons nog één va-n do gozogdo andoro
Kerkon, noch ook zal zoodanige Proclamatie als
voorzegd uitgovaardigd wordon totdat or bewijs
geleverd is aan do Gouverneur-Genoraal dat do
Synode van minstens nog één van do gozegdo
Kerken evenoens bohoorhijk ter bekondmaking als
voorzegd opgezondon heeft ecu bohoorlijk gecor
tificeord afschrift als voorzogd van eon dorgehijis
bcsluit door zoodanige Synode aangonomon.

(4) a. op on na do voorzegdo bokendstolling
door don Gouverneur—Geueraal zullon Or—
donnantie No. 7 van 18-t3 (van Kaap do
Go~do Hoop) getiteld: Eon Ordonnantie
tot hot horroopen van de Kork-rogulatiën
van den 25sten .TuIi 1804, en hot vaststollen
va-n andore derselver p1aat~,” en Do Emon
datio Acte der Nedorduitsch Goreformoorde
Kerk, 1S98,” herroepen worden en zijn, be-
halve wat aangaat handelingen godaan,
rechten verworven, of verantwoordolijkheden
aangegaan vdór datum van zoodanigo Pro
clamatie.

b. Do wotten, roglemonton en regulatios, anders
dan do voorzcgde Ordonnantie on Acto,
behoonhijk on afzonderhijk van kracht bij hot
in working trodon van doze Acto in elk van
do gezogdo zich vereeiiigdo Kerkon, zullen
behalve in zoo ver zij in strijd of onbostaan
baar mogen zijn met eonige van do voor
zieningen van doze Acto, van kracht blijven
blijvon in en voor do Korkon, welko rospoc
tiovelijk botreffen, tot on door do gozogdo
veroenigdo Kork behoorhijk andere voor
ziening gemaakt is in do plaats ervan.

r. Al do civiclo rochton tovoron bozeten door of
behoorendo aan iodor van do gozegdo Neder
duitsch Goreformeordo Kcrkon, die zich v-er
eonigon, en troffendo do Nederduitsch Ge
reformoordo Kerk van do Kaap Kolonie,
inter olin. door do gozogdo Ordonnantio on
do gozogdeActo bopaald on verzokord, zullon
hot oigondom zijn van en bozeton warden
door do Voroenigdo TCerk als voormeld; on
zoodanigo Voroonigde Kork zal ovoneons
vorantwoordoliik staan voor do plichton,

-- thans rustondo op elk van de gozogdo
Korkon. -

d. Alle rochton van, opoh bet~offondo eigendorns
iecht, bezit of administiatie van eigondom
tovoron behoorondo nan on govostigd in elk
van, do voormelde Korken, of do Synode, of
oerngo Ring of Kerkeraad daarvan, zullen
gevostigd zij~, en woidon boschouwd als

- wottig govestigd to zijn in do Synode, Rin
gon on Korkoraden van do Veroonigdo Kork,gezegdo vereenigdo Kerk;
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en do naam van de Vereenigde Kerk zal
vervangen, of beschouwd worden to vervan
gen, do naam van elk van do gezegde Kerken
op dezelfde wijze en met hetzelfde govoig,
in al de bovengenoemde gevallen, alsof zoo
danige vervaugilig in iedor geval letterlijb
en ~vozenlijk plaats gevonden hadde.

(5) Wanneor en nada~ zoodanigo vereeniging
a]s voorzegd toweeggebraclit is, zal hot niet nood
zakolijk zijn de grondbrieven van of met betrok
king op eenig eigendom van do gozegdo Voroenigde
Kork to vorandoron of to laten verandoren, doch
in geval van en met betrekking tot eenig trans
port van zoodanig eigendom, dat plaats vindon zal
on zoodanige vereoniging ais voorzegd, zal zoo
danig transport gomaakt w’orden in do naarn of
ten gunste van de naam of namon gesubstitueerd
of beschouwd zijnde als gesubstitueerd als voor
zegd.

Mits dat bet wettig zijn en blijven zal voor de
ondorseheidene gemeenton van do voorzogde Kerk
in do Transvaai met betrekking tot eenig trans
port van eigendom, dat piaats vindon mag na de
gezogde vereoniging, voor doeleindon van bosehrij
ring en registratie zich to houden nan on to go
bruikon de foam of namen van do gemoonto, to
voron bohooronde aan en gebruikt door zoodanigo
gomoonte.

(6) Hot zal wettig zijn voor do porsoon of
pei’sonen in wie, volgens de wotton. roglemonton
on regulaties van eenige van do gezogdo zich ver
eenigdo Korken in dor tijd respectievelijk het
eigondomsrecht of do administratie van gebouwon,
landon, fondson, golden, goocleren of effecten, aan
do eone of andero Gomeente of Kerkeraad of aan
de Synodo of Algemeono Vorgadoring bohoorendo,
respectievehjk gevestigd zal zijn to dagvaardigon
of godagvaard to irorden in nile rechtsgodingon on
procosson botroffende eonige zaak of aangelogen
hoid door eenige zoodanigo boambto of boambton
respectiovelijk bezeton of bostuurd, alsof dozelve
ziju of hun privaat eigendom ware, on in oonigo
kriminoelo znak mag bet eigondomsrocht van
oenig van do zaken of aangoiegonheden voorzegd
beschouwd wordon govestigd to zijn in do persoon
of porsonen, die in oenigo civiole zaak of goding
zou of zoudon kunnon dagvaardon of godagvaard
worden met botrekking daartoo.

(7) Do gezogde Voroonigdo Kerk zal zijn on
blijven eon Kork, welke zijn tucht en bostuur door
middel van Kerkeraden, Ringon, en eon Alge
moeno Synode of Vergaciering uitoofont, on welko
etkont, aanheomt en boJijdt, wat zijn leer aangaat,
do loerstellingen vorvat in do Geloofsbelijdenissen
en Formulieren van Eoinhoid, namolijk, do Nedor
landsche Geioofsbelijdenis (Confessio Bolgica), do
Hoidolbergsche Catochismus on do Loerregels van
Dort, door do Synode van Dordrocht in 1618 on
1619 goodgekourd en bokrachtigd; on indion or
oonige gesehillon of votdooldhoden over Kerk
bostuur, tucht of leer ontstaan rnochton, na de

stichting van do gozegde Veroonigde Kork, tus
sehen eenige loden of zoogenaamde loden van do
gozegdo Kerk of van do eene of andoro Gomeonte,
Kerkoraad, Ring, of Algemoeno Synode, of Ver
gadoring daarvan, zoo zuilon zoodanigo personon,
die respectievelijk gezegde tucht en bostuur en do
leer dei’ voornoomde Belijdenissen en Formulieron
nanhangen en belijdon, boschouwd en gehouden
worden als, tegongesteld nan alie personon, die
eenigo andero tueht, bes~uur of leer aanhangen of
belijden, to zijn do ware Gemeento, Kdrkeraad,
Ring, of Aigenioeno Synode of Vergadering, naar
bet geval moge ziju, van do voormelde Kerk, en
als zoodanige gerechtigd tot hot bozit en gonot
van alle fondsdu, begiftigingon of ander eigendom,
of andore rechten, volgens wet bohoorende nan do
voormeldo Kork, of aan do Gemoento, Korkeraad,
Bing, of Algemoone Synode of Vorgadoring, waarin
eenige zoodanige gesclullon of vordoeldhodon zullen
zijn ontstaan:

I3ehoudens nochtans : —

Dat hot wottig zal en mag zijn voor do Synodo
van do voormelde Vereenigde Kerk to
ooniger tijd hierna, indien on wanneer do
zelvo hot passend on voegzaam achten zal
zulks to doon, do constitutie en samenstol
hag van do Synodo ervan to veranderon
door hot aantal loden to beperken die do
zolve bijwonen, en aldus voorziening to
makon voor eon “Synodus Contracta,” en
door he tstoisel to vorandoren of to wijzigen,

- volgons hetwoik loden naar zoodanige Synode
Synodo gezonden of godoputoerd wordon, of
door voorziening to maken voor hot opnemen
in zoodanige Synode (hetzij ais tevoren
s~mongesteld of als vorandord als voorzegd)
van andere pe anon als loden, zijnclo per
sonen van een stand thans goon zitting
hebbendo in eenige van do Synodon van do
voorzogde Kerken, of door nile of eenige
van do bovengemoldo middolen of op eenige
andoro wijze, welke hij passond of voeg
zaam achton zal; on do handoling van do
gezogdo Synodo met betrekking tot eenige
zoodanige verandering of wijziging als voor
zogd, behoorlijk uitgovoord overoenkomstig
do wetten, reglementen en regulatios in dor
tijd ton opzichte daarvan van kracht, zal
niet in discrediet kunnon worden gebraclit
noch ook in twijfol gotrokken in eonig
Gerechtshof op grond van schending van
gevestigde of andore recthon, of afwijking
van vroeger gebruik of usance, of op eenig~
andero grond hoegonaamd; on or wordt
hiormede uitdrukkelijk verklaard, dat zoo
danige Synodo aldus voranderd of gewij
zigd als voorzegd in eeuig opzicht als voor
zogd voor nile doolein den, zoowel wottelijke
als andero, beschouwd zal worden als do
bohooriijk geconstitueerde on eigenlijke
Synode van do gozegde Voreenigde Kork;

6. Dat bet voorts wettig zal zijn voor do Synode
of Algomeeno Vergadoring van do voor
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meldo Veroonigcle Kerk, indien dezelve hot
to oeniger tijd passend en voegzaam achten
sal sulks te doon, voorziening to maken
voor hot in hot loven roepen en consti
tuëeren van Provinciale Synoden binnen
zoodanige territoriale limieten, voor zooda
nigo doeleinden, met zoodanige samenstel
hug, constitutie en machten, en onder
worpen aan zoodanige rogulaties en be
perkingon als verklaard, gedelegeerd en
bepaald moge worden door do voormelde
Synode, of Vorgadering to ooniger tijd be
hoorlijk bijeengokomon en wettig hande
londe volgens zijn wetton, reglementen en
regulaties.

(8) Geon persoon of porsonen uitmakende, of
wel kiagonde of getuigenis afleggende voor eenige
behoorlijk gecenstitueerde rechtbank van de go
zogdo Voreenigde Kerk, sal blootstaan aan eenig
rechtsgeding, proces of wotsvervolging, civiel of
crimincol, van do sijdo van eenig lid van de ge
zegdo Kerk voor of wegons eenige zaak of aan
golegenhoid bo~a fide en sonder boos opzet go
schreven of gesproken door eenige zoodanige per-
soon of personon met betrekking tot of bij go
legenheid van eenig schandaal, ergernis, of andoro
zaak, wozenlijk of heweerd, welke volgens do
wotten, reglomonton of rogulaties van do gezogde
Kork in der tijd aan soodanige rochtbank be
hoordo to worden gerapportoerd, en welko eenige
zoodanige rechtbank gomachtigd is to ondersee
ken, noch sal eonig rechtsgeding, proces of wets
vervolging ingestold worden met bet doel em
eonige zoodanigo rechtbank to boletton in hot
geval van eenig schandaal of orgernis, die aan
dezolve voorgelegd, en tot voldoening van dezolve
howozen sal wordon, zoodanige kerkelijko censuur
uit to sproken als voor zoodanig goval door do
gezegde Kerk bepaald is of met ho~ dool om
schadovergoeding of verhichting to vorderen met
betrekking tot zoodanige censures, in geval do-
solve uitgesprokon sullen wordon.

(9) Niettogenstaando iets van deze Acte of in
eonige andore bestaando Wet vorvat, zal de Vor
eenigde Kork riot boschouwd worden als beporkt
to sun tot do limioten van do Unie van Zuid
Afrika, maar kan door wotten, roglomonton of
regulatios, van tijd tot tijd wottiglijk gemaakt,
zich buiten do gozegde himioton uitbroiden, en
gemoenten inlijvon of insluiton buiton do gezegde
limioten, welko sun loorstelhingen en bolijdenissen
nakomen, en kan tot het verzekeren on contro
boron van zoodanigo uitbreiding door zoodanige
wetton, reglomenten of regulatios voorzioning
makon voor do toelating tot oonigo van sun be
hoorhijk goconstitubordo Vorgadoring van vor
togonwoordigers van gemeenten, die buiton do
gezogdo limieton aanbidden en hot voorzogde na
komen, behoudens dat iodore gomeento aldus ver
tegenwoordigd, en iedor lid of iedore vertegen
woordigor ervan, in alle opzichton zich zal onder
worpen, on zich gedragon naar, on zich heuden

aan do constitutie, wotten, roglomonton en regu
latios van do gezogdo Kerk, alsof zoodanigo go
ineento binnen do gezogdo limioton aanbad.

(10) Goon kleurling, lid zijnde van do Noder
duitsehe Goreformoerdo Kerk van de Kobonie of
Provincio do Kaap do Goode Hoop sal gorechtigd
sijn om krachtons zoodanig liduiaatschap of hot
passeoron van doze Acto of van do voroeniging
daardoor tewooggobracht, aanspraak to maken op
lidmaatschap van do Voreenigde Kerk in goval
hij zich bovindt, of woont of gnat wonon in do
oono of andoro dor aangrenzendo Provinciën en
zoolang hij buiten do grensen van do Provincie
van do Kaap do Goode ~Ioop blijvon sal; maar
sijn status ~vat sijn lidmaatschap aangaat zal
dozobfdo zijn als on gerogeld en bopaald worden
door do status van klourhingcn in soodanige van
de andore Proviricjën binnon do Unie als waarin
hij zich bovindt of woont of gnat wonen: Mits
dat voor do doobeinden van dose paragraaf do
“Provinciien” boschouwd sullen wordon dozolfde
gronson to hobbon als do “Koloniën,” welke af
zonderlijk do Unio samonstolbon gohijk in hot begin
nangogevon.

(11) Hot sal wottig zijn voor do Algemoeno
Synode of Vorgadoring van de gozogdo Voroenigde
Kerk, van tijd tot tijd bohoorlijk bijoonvergaderd
en wottig handebond in overeenstomming met sijn
wotton, roglementon of rogulaties om too to
voogon nan, to vernietigen, to verandoron, uit to
breiden on to vorboteren oenigo van do wetten,
roglomonton of rogulatios aisdan en tovoren in
working on van kracht; mits dat oenigo wet,
roglemont of rogulatie van de gesogdo Algemeeno
Synode, of Vorgadering togenstrijdig of onbe
staanbaar met eenigo van do voorzioningen van
doze Acte van nul on geonor waarde sal zijn.

(12) Voor do dooloindon van daze Acto zullon
de vol~ende termen de beteckenisscn hobbon, bier-
in rospoctievelijk nan dozolvo toogokond, behalvo
wannoer door hot vorband andorszins vereischt —

a. Be uitdrukking “Nodorduitsch Geroformeer
do Kerk” sal insluiton eonig Sominario,
College, School, of andore Inrichting be
hooronde nan of bostuurd door eonigo van
do Nodorduitsch Gereformoordo Kerken,
wolke tot do voroeniging toetreden, als in
doze Akte beoogd.

b. Do uitdrukking “rochton” sal insluiton
allo gebouwon, landen, fondson, golden,
goodoren, effocton, baton, of aanspraken op
oigondorn, of rechton van handieling, van
wolko soort ook, hotzij in bozit of ver
wachting, niots uitgosloten: en sal even-
eons insluiton oonig oigendom gohoudon
door, of beheord ton behoove van, of voor
do dooloinden van oonige school, schema,
of sending, of bijsonder dool. van do go
zegde zich Veroonigdo Kerken of do eono
of andere van djo, of eenige betaling of
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subside tevoron en flu flog betaalbaar aan
of voor eonigen predikant, beambten, of
doeloinden van cle gezegde Kerken, of cenige
derzelve, uit oenige Koloniaje schatkist of
nit eenige publieke schatkist van de Tjnie
van Zuid Afrika.

Synocle of “Algenwene Synode “ zal, in
hot geval van het vormon van Provinciale
Synodon, beschouwd wordon to beteekenen
do oorspronkelijke en machtigendo Synode
van dc voorzegde Vereonigde Kerk, als
onderseheiden van eenige Provinciale
Synode.

(13) Deze Acte zal in werking tredon op be
kendmaking claarvan in do Gazette, en de ver
eeniging daarin voorgesteld, en de Vereenigdc
Kerk ~vaarvoor daardoor voorziening gemaakt
wordt, zullan ontstaan en in werking treden en
van kraeht zijn, en voor nile doeieinden wettelijk
erkend wordon op en na do Proclarnatie door den
Gouverneur-Geueraal waarnaar hierin tevoren in
paragraaf drie hiervan is gorefefeerd.

(14) Deze Aete kan aangehaald worden als do
Nederduitsch Gereformeerde Kerken Voreoni

gings Acto, 1910.”

Do ondergeteekenden hobbon in zako de Motie
van Orde op do Bloomfonteinsehe Conferentie Be
sluiten van Maart 1915 in de minderheid gestemd,
en wel om de volgende redenen:

(1) Omdat onzos bedunkens Besluit III (a) do
nuchtore samenvatting is van eon zuivore en
oordeelkundige exegese van do Schrift, die in
geenen deele absolute en onvoorwaardolijke go
hoorzaamheid nan de goeerbiodigde ovorhoid op
logt, vooral niot in zaken, waar hot christolijko
goweton het rocht heeft zich to laton golden.

Hotgeon do Synode bosloton heoft kan dus
allicht worden opgovat, als ware Gods Woord eon
veilige gids alleen in dagen van staatkundigen
zonneschijn en niet ook in tijclon van duistornis.

(2) Omdat Besluit III (a) niots moor noch
nundor bohoist nan do stelling neergelogd door
Calvijn zoif in zijn Institutie van den christelijkon
godsdienst, l3oek 4, Hoofdstuk 20, Secties 31 en 32.

Door hot genomon bosluit wordt dus goroedelijk
den indruk gewekt of dat do Kerk niot langer

strong Calvinistisch is, of dat zij den zodolijken
inoed mist om hear Calvinisme oponlijk to belijden.

(3) Omdat wij door hot gevallen besluit flu niet
de gelegenheid hebben om in gehoorzaamhoid ann
Gods Woord (on. Dent. 19 : 14, Jes. 1 : 15, Hosea
5 9—11) en do duidelijke stem dos gewotens in
clez~’ v. r.:adering onomwonden getuigenis af to
l?gc~en tegen do deelname van hot yolk, waarvoor
wij vOOr God mode vorantwoordelijk zijn, nan do
veroveringspolitiek, die do vloek is van do huidigo
cliplomatieke wereld.

Langs dozen weg willen wij, dat semen met don
uitgedrukten wil Gods, waarvoor wij ons ook in
iedere staatkundige handeling buigen inoeten, ook
deze onze verkiaring in bet ker]delijke archief staan
nd, den volke tot cone getuigenis.

J. H. MALAN, V.D.M.
P. H. VAN HUYSSTEEN.

BIJLAGE 38.

REDENEN VAN TEGENSTEM0

Kaapstad,
28 October, 1915.
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BIJLAGE 39.

Do leeraren en ouderlingen ter Synodalo Ver
gadering bijeengekomon, aan de gemeenten van do
N.G. Kerk in Zuid Afrika.

Genade au u en vrede van God, onzen Vader,
en den Heere Jeans Christus I

Wij hebbon andermaal dagen aehtoreen beraad
~laagd over de belangen onzer Kerk en ‘t boil onzer
gomeenten, en voolen ons gedrongen, ja, achten
bet eon plieht en eon voorrecht, vóór wij uit elkan
der gaan, hot eon en ander in uw midden to
brengen.

Wij zijn als vertegonwoordigers der gemeenton
op nieuw, en met een innig gevoel van dankbaar
hoid jegons den Heer, onder een diepen indruk
gekomen van de plaats, die onze geliefde Kerk
inneemt en do roeping, welke au vervult, in dozen
zuidhook van Afrika.

In Gods alwijze voorzienighoid werd zij eenmaal
als een boompjo aan den voet van Tafelberg go
plant, zoodat zij haar takken heindo en verre
vorsproiden en, niet alleen aan Hollandsch
sprokendo Afrikaners, maar ook aan velen uit
hot Heidendom van Zuid- en Midden-Afrika, eon
geestolijk toevluehtsoord versehaffen kon.

Zij is de Moedorkerk van Zuid Afrika, en blijft,
Gode zij dank, haar eoreplaats voortdurend hand
haven. Zij leeft en groeit en draagt vrucht op
velerlei gebied.

I.

Hare voornaamste werkzaarah eden hebben wij
dezer dagen ovorwogen en besproken, en or is
gewis voel, dat tot innige dankbaarheid noopt.
Sedort de laatste Synodale vorgadering is er in
ettelijke richtingen vooruitgang goweest. Do go
meenten zijn met eon dertiental vermeerderd, zoo-
dat doze vergadering ongeveer 26 meor leden tolt
dan de vorige. Twee nieuwo Ringen zijn in hot
leven geroepon. Ret ledontal der Kork, dat in
1909 op 122,083 stond, is thans tot 140,574 go
stegen. Hot aantal studenten aan de Theologischo
Kweekschool is van 58 tot 78 aangewassen. Meer
dan een honderdtal candidaten werden na afgelegd
examen tot do heilige evangeliebediening tooge
laton.

Doch hot is vooral op hot qebied der Zendi’ng
dat do vooruitgang bijzonder verblijdond is, en
tot zeor innige dankbaarheid stemt.

In vole gemoenten is de ijver voor die goode
zaak aanmerkolijk toegoriomen. Do Kork als eon
goheol hoeft een duidelijkor bosef van haar hoer
Hjko rooping in do werold.

Sedert do laatsto Synodalo vergadoring is hot
getal onzor Zonding-arbeidors on arboidsters in ‘t
Buitonland toogonomon van 73 tot 134, en do

jaarlijkscho bijdragon voor al onze rending
~verkzaamhodon (bovon en bohalvo eon £5,000 dat
plaatsolijke bostood is) run van £18,289 tot £28,998
‘s jaars, of ongovoor 4s. 4d. per lidmaat, vermoer
dord, zijndo dit eon vermeerdoring do Iaatste jaren
van ongoveor £3,000 per jaar. Ten zeerste ver
blij don wij ons, dat onze zondingvrienden ook bij
toonoming do zondingzaak in gedacht,e houden bij
hot opstellon van hun tosbamonten. Zoodoende run
or godurondo do laatsto j aren ottolijke aanzienlijko
logaten ten behoove van do uitbreiding van Gods
Koninkrijk nagolaton. Hiorvoor dienen wij den
Hoere acer dankbaar to wezon. Moge hun prijzens
waardig voorboold bij volon navolging vinden. Dat
hot met do belangstolling in do zendingzaak en
met onzo zendingfondson zoo gunstig gestold is,
hobbon wij, naast God, vooral to danken aan hot
work van do Rings Zondingcommissios, aan hot
bestaan van onze zending-hulpvoreenigingen, zoo
als don V. Z. Bond en M. Z. Bond, on niet hot
minst aan don onvermoeidon arboid van den Org.
Zending Secretaris, die sedert onze laatste ver
gadering word afgozonderd uitsluitelijk om do
work- en geofkrachten van ouze gomeenten ton
behoove van do Zendiug to organiseoren.

In verband met onzo Binnenlandsohe Zending
bestaat or nu eon Zondingkork met 19,624 lid
maten; en in hot Buitenland zijn or niot minder
dan 12,169, die den naam van don Hoiland~ open
lijk hebbon bolodon en tot do gomeento zijn toe
gevoegd. Dus eon Zondingkork, die bijna 32,000
loden tolt, waarvan eon groot gedeolte tien of
twintig jaar goledon onbekond was met don eonigen
Naam en in heidenseho duistornis leofdo I Waarlijk,
~ hobbon voel stof tot dnnkzogging. “Do Heere
heeft groote dingon bij ons godaan, dies zijn wij
verblijd” I

Ook heeft de Synode o.rn. besloten :—(a) Om aan
onzo Binnenlandseho Zendingkork eon grondwet to
govon, waardoor zij eon grooto mate van onaf
hankolijkheid vorkrijgt; (b) Oxn voorzioning to
makon voor de noodigo kerkelijko organisatie in
ons Nyasa zendingvold, opdat or Ringon voor do
Zendingkerk aldaar gosticht wordon; (c) Om, zoo
dra omstandighoden zuiks toelaten, do zonding
werkzaamheid in Munchiland (do Soodan) gehoel
voor rekening van onzo Kerk over to nemon.
Dit zijn maar enkolo van do belangrijko besluiton,
die door deze vorgadering ton opzichte van hot
Zendingwezon onzer Kerk genomen zijn. Zij toonon
ons, ~vaartoe God ons roopt in donker Afrika.
Mogen wij in doze onzo rooping steeds moor en
meer gotrouw bovonden worden.

Ook wil doze H.Eorw. Vergadoring do volgondo
zaken reel kortolijks onder do aandacht dor Kerk
brongen.

Ret is uit do bosproking van do Binnenlandscho
Zonding goblekon, dat de geesielijke bearbeiding
ran kleuriin yen op onre boerenpiaatsen nog in vole
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~va1len verwaarloosd wordt. Do Synode wil dus
zeor vriendelijk, doch dringend, erop wijzen, dat
het niet alleen do plicht, maar tovens hot voor
rocht is, van iedor Christen boor om do bedienden
op zijn plaats zoo veel mogelijk met het Evangelie
to voorzien. Zoodoendo sterkt hij do handen van
den zendeling en hij gohoorzaamt hot bevel van
den Hoiland om to Jeruzalem te beginnen. Ook
wil do Synodo anderrnaal een ernstig beroop doon
op onze gemeenten em do Binnenlancisclte Zending
Kas met ruimoro bijdragen to steunen, aangezien
do salarissen van sommigen onzer zendelingen zóó
bedroevend zijn, dat hot hun schier onmogolijk is
naar hun stand to lovon.

Do belangon van ons Zending Instituut to
Wollington, waar onzo zondolingon worden opge
bid, worden mits dozen ook ondor uwe aandacht
gobracht, met hot vriondelijk vorzoek om do zoo
nuttigo Inrichting moor ruimschoots to ondor
stounen, zoodat zij op behoorlijke wijzo in stand
kan wordon gohoudon.

Wat do inwendige Zending aangaat, is or ook
vooruitgang to vermeldon.

Do Kerk schijnt allengs moor tot hot besot to
komon, ~vat haar rooping is togenover d~ mindor
bovoorrochton on noodlijdenden, on wat haar to
doon staat ton oinde do gozonkonon en gevallenen
eon bolpendo hand to bieden.

Er word tijdens doze vergadoring eon commissie
bonoomd om ondorzeok in to stellon on rapport to
doon aangaando do vorzorging en opvooding van
do minderboveorrochten en do armen ondor ons
yolk, en do opheffing van gezonkenon on goval
lenon. Dit rapport bracht ons ondor eon diopen
indruk van het grooto, schior onoplosbaro, vraag
stuk, dat hot zinkendo deel van ons yolk ons
gaandowog oplevort. Do oorzaken van zulk eon
toestand ivordon onder do oogon gezien en rod
middolen aangewezen.

En o.m. ~vord bosleten een .4lgemeene Commissie
veer de Inwendige Zending, bestaando nit tion
loden, en hebberido eon pormanenton secrotaris,
in hot loven to roopen em in ovorlog met reeds
bes~aande commissiën op systomatischo wijze haar
aandacht aan bovongenoomd vraagstuk to govon,
ongeveer op dozelfde wijzo, waarop do Aig. Zond.
Commissie bolast is mot do ganscho uitwendigo
sending onzor Kerk.

Do Synodo koostert do hoop, dat onze gemoen
ten, die altijd gotoond hebben, dat zij veer onzo
armen en gozenkenon eon teer hart en open hand
bozitton, do Commissio in al haar ondernorningon
steunen zullen, gedachtig nan hot woord van don
Heiland —“ Voor zoovool gij dit één van doze
Mijne minsto breeders godaan hobt, zoo hobt gij
dat Mij godaan.”

Ook do zaak der opvoeding had do ernstigo over
weging dozer vergadering. En seer bolangrijko
bosluiton werden gonemen ten eindo pogingen aan
to wonden om ons opvoedingsstolsol moor in over
eenstomming to brengen met do bijzondoro oischon
van ons land en den aard on do bohootfen van
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ens yolk. Vooral verlangt do Synedo, dat ouders
met ernst erop aandringon sullen, dat aan do
Thai- en Gedsdienstenderwijs Ordonnanties nit-
veering worden gegoven.

IL

Hebbon wij ens, en terocht, over do werkzaarn
hoden onzer Kerk vorblijd, zij het ens dan ver
gund, aan den anderen kant, eok eonige gevaren
en telcortkomingen ann to wijzen.

Ook dezen zijn nit rapperten on boschrijvings
punten, a]s anderszins, endor enze aandacht go
keinon on hebben besluiton needzakolijk gomaakt.

(1) Als eon eersto tekertkeming wijzen ivij op
gebrek can degelijke Bijbelkennis bij ense jougd.
Er worden iecier jaar examons in do Bijbelscho
Goschiedenis, alseek in do Bolijdenisschriften van
misc Kerk, afgenemen; on het blijkt, dat seer
weinige kinderen zich van do kestolijko gelogon
heid bedienen em hun Bijbel- en Gedsdionst-kennis
to vermeerderen. Do Synede wil hepen dat, waar
do Gedscbienst-Onderwijs Ordennantie nu eonigor
mate veersiening maakt veer systematisch onder
richt in do Selirift, aismedo in do leer dor Kerk,
op do publieko schelon, euclors dan eek sullen
teezien, dat hieraan naar beheeren gevolg gegeven
werde.

(2) lets anders, waartegon gewaarschuwd dient
to warden, is do teenemende neiging, eek bij leden
enzer Kerk, on ho relUkscentracten veer den
inogistraat ann te goon zonclere Pr kerkelijke in—
zeqenina. Dit werdt ten zeorste betreurd en ten
storkste afgekeurd, aangozien htet zoo veel afdeet
van de waardigheid en heiligheid van do echt
veibintenis. ~~let voel ernst heeft do Synedo zich
hierover iiihgesproken ; en zij wil loden euzer Kerk
vcrw-ijzeli naar bes]uiten vreeger reeds herhaalde
lijk ever doze zaak genomen.

(3) Een ander gevaar, dat ease ernstige nan
dacht heeft gehad, is h et sLuiten van huwelijken
I usseh en bin n ken en qekieurden.

En hierever is bet velgendo besluit gevallon —

Dc Synedale Vergadering, evertuigd zijndo
van do enheilzame gevelgen van huwelijkon tus
schen blanken en gekiourden, drage hot ann do
versehillendo kerkeraden op qm zeedanige huwo
lijksverbintenissen ten sterkste tegen to staan.
Veerts steile zij cone cemmissie nan em in naam
dee Synode van do N.G. Kerk bij do Regeering
ep wetgeving in verband rne~ deze sank nan to
dringen.’’

(4) Eon vierde gevaar, dat enze erns~ige waar
schuwing verdienL is (Ic tjeicoonte hij sommige
cedric cia hen In nderen, venial cloch tees, saar
ttoomseh e ccli den te zenden

Dear zulke hnndelivijze zondigen zij tegen hot
Deeps Formulier van enze Kerk, waarop zij een
plechtig Ja” ten antwoerd hebben gegoven.
Want hoe do Roemsehen ens oak willen wijs
makon, dat zij zich niot bomeeion met den gods
dienst van Pretesbantsche kinderen, do ondervin



ding, echter, bert ten duidelijkste, dat zij gevaar
loopon onder Roomselie invloeden to komen in eon
tijd van hun be~ en, wanneer het gemoed zeor vat—
baar is voor indrukken, en er zijn inderdaad
concrete gevalleis nan te wijzen, waar zulke kinde
ren tot de Roornsche Kerk zijn overgegaan.

(5) Ook de droakenschap, vooral ondér kleur
lingen, is nit het Versiag van do Aig. Zending
Commissie onder de biddende aandacht dozer
H.Eorw. Vergadering gekomen en met ernst be
sproken.

Niet alleen is het euvel één van do grootste
hindernissen in verband met ons zendingwerk, het
is tevens uiterst schadeiijk voor de samonleving.

Na een tamelijk breedvoerige bespreking werden
eenige zeer belangrijke besluiten genomen ter be
strij ding hiervan.

Do vergadering wil in hoofdzaak moor doel
treffende wetgeving ten einde den verkoop van
drank aan den kiourling te beperken. Ook wil zij,
dat do stemgerechtigden door middel van den go
sloten stembus boslissen zullen over hot toestaan
als anderszins van drankliconties.

(6) Er is nog eon gevaar, waarop doze vor
gadering ~venscht te wijzon.

Er schijnt in onze dagen een neifung te zijn bij
kinderen one hun oudeis en o nderen, die over hen
gesteid zijn, de rjehoorzoomheid en de eer te oat
zef/(ien, waartoe Gods Woord, en bij name hot
vijf do gebod, met zddvoel nadruk vermaant.

En hot komt ons voor, of ouders in vole go
vallen hiervan do oorzaak zijn, aangozien zij hot
gezag niet uitoefoneu’, en den eerbied niet oischen,
wellee door God gewiid zijn.

Tegen zulk eon neigitig willen wij als wachters
op Zions inuron in alien ernst waarschuwen.

ilL

Hebben wi] gewezon op eenige gevaren, die do
leden van onze Kork bedreigen, vorgeten wij dan
niot, dat zij mogel~k de stroohalnion zijn, die do
richting vail don stroom van ons geestelik levon
aanduidon. Zij zijn weliicht do zichtbare ver—
schijn~elen van hctgeen in het veiborgen verkeord
is! En al ziju er vele werkzaarnhedon in onzo
gemeenten. waarover we ons met recht verblijden,
doze ook kunneis sorns worktuigoliik, ja, eon bbooto
gewoonto, geworden zijn; terwiji de eonigo rochte
beweegreden, t.w de ilefde van Christus, door don
Heiligen Geest in hot hart uitgestort. ontbrookt

HOEDANIG IS HET GEESTELIJK LEVEN
ONZER KERK P

flit is do groote vraag, waarovor we ton slotte
cenige woordon tot do gornoonten wonschen Lo
richten. Hebbon wij do goostelijko kracht, waar
zonder het onmogelijk is den Hoero rocht to
dienen en onzeii rnecbernenschon waarlijk tot zegon

to zijn? Die kracit uit do hoogto, do drijfkracht
dor christelijke iiefde, is ter onzer beschikking
gostold zonder maat, of pork, of peil. Hot over
vloedig loven is do orfenis, ioder gomoonto on iodor
christen toogezogd.

1k ben gokomen,” zoo sprak do Hoiland,
“opdat zij hot levon hobben, en ovorvloed heb
ben.” En waar we vaak nan vole gebroken op
goesteiijk en zedelijk gebiod mank gaan, is hot eon
duidelijk bewijs, dat we niet in onzo voile orfonis
deolon, maw. dat hot overvioedig lovon, ons door
don Heilanri toegozegd, nog voor ons eon onbo
kendo zaak is.

En hiorin lean aileen bij ons vorandoring komon
door twoe stappen to doon, waarvan diepe veroot
moediging do eerste is.

Wij iovon in eon veol bowogon tijd. Gods oor
deelen zijn zwaar over do volkoron, on ook over
ons voile on vadorland. God heoft ons dozer dagon
in dc diepte van olbendo gobracht. Mogon wij daar
in die diepto or too komon om ook, en op niouw,
eon bosef to krijgon van do diepte van ons bedorven
hart, dat zdd onvorzoenlijk, zdd vijandig gozind,
zdó haatdragend, zdó afkeorig is van God, die do
Liofde is. Mogon wij ons over do zondo van ons
voile, en van onze Kerk, on over onze eigene zondo,
zoor diep vorootmoodigen en ons daarvan bekoeron
met oen ernstig voornomen. Dit is on bhjft door
gaans do eorsto stap. En do tmreede is do voile
~jeloofsoverpove nan Hem, die hot ovorvloedig ieven
heeft verworvon on beioofd, en do petrouwe be
oefesinp des yebeds.

Langs dozen weg van vorootmoediging on over-
gave, van bokoering on goboof, kunnon wij vor
zokerd wozen, dat do kanaien tusschen Hem en
onze harten opnieuw goopend zullon zijn, en Hij
ons eon omigekonden zegon zal afgioten. Dan zal
do liefde, waarmede Hij zelfs Zijn grootsto vijanden
hoof t liofgohad, ons binnonsto vervpilon, en wij
sullen abs navolgers Gods wandolon in dc liefde

golijkerwijs ook Christus ons heoft liefgohad, on
Zichzoif voor ons heoft ovorgegeven.”

Doze gedragslijn is do verborgeno wortel van hot
geostehjk leven, waaruit do boom opwast, die do
licfelijko vruchton des Goostes to voorschijn brongt.
Laat het maar met ons bij don wortei rocht komen
en recht blijven, en do vruchten dci’ liefdo en des
vuodes, als anderszins, zulion zekor en gowis ons
oponbaro iovon vorsieren.

“ Gozogend is do man, die op don Heer vem’
trouwt, en wiens vertiouwen do Heoro is! Want
hij ziel zijn als eon boom, die nan hot water go-
plant is, en zijne wortolen uitschiot aan cone rivior,
en govoelt hot niot, wannoer or oone hitte komt,
maar sun loof blijft groen; en in eon jane van
droogto zorgt hij niet, en houdt niot op van vrucht
to dragon.” (Joe. 17 : 7, 8.)

“God is machtig alio genade to doon overvloedig
sun in u; opdat gij in alios ten allen tijd, allo
gonoegzaamheid hobbonde, tot able good work over
vloedig moogt sun.” (2 Cor. 9 : 8.)
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Er is nog een gevaar, waarop dient gewezen to
worden. Het is in den laatston tijd gebloken, dat
or invloeden van buiten ann het werk zijn om bij
onze menschen, die van nature vrede- en orde

~~,Jievend zijn, eerbied voor en gehoorzaamheid aan
~ door God vorordende overheclen te ondormijuen.

Ret Vijfde Gebod wordt in minachting gebracht.
Do teekenen daarvan openbaren zich al meer in
hot huisgezin en maatschappelijk leven. Zelfs het
kerkelijk levon is in dezen niet vrij to spreken!
Ouders schij non niot nicer dat gezag uit to oefenen
on dien erbied af to dwingon bij hun kroost, welko
door God gowild zijn als grondsiag van heel do
samenleving. Er is bij eon dod van onze jeugd
eon neiging tot vorzet tegen overheid en wet to
bespouron. En dit vorschijnsel is niet tot do

jougd alleon beperkt. Net openbaart zich ook ~
hen, die reeds tot rijpero jaren gekomon zijn. En
hot is, om hot minst to zeggen, eon onhoilspollond
vorschijnsel Hot moot ieder christen gemoed
met aan~gst en komme~r vorvullonj! Hiertegen
willen wij als wachters op Zions inuren in allen
ernst waarschuwen. En vooral willen wij or op
wijzon, dat do vormaning van don apostel Paulus
over doze zaak vandaag nog dezolfdo beteekenis
en waardo heoft, waar hij zegt: “ Alle ziel zij de
machton, over haar gestold, onderworpen; want
or is geene macht dan van God, on do machten die
er zijn,- die sun van God verordond.” Op dozen
grondslag immors rust het gebouw van huisgozin
en Kerk en Stoat.

BIJLAGE 40.

VERSLAG
aan de Commissie aangesteld om te adviseeren inzake de
voorstellen en ainendementen ingedient naar aanleiding van
Paragraaf 8 (6) van de aanbevelingen van de Algeineene

Zending Commissie.

Uwe Commissie heeft de ocr hot volgende to
rapporteeren —

(1) Met hot oog op Paragraaf 8 (6) van do
Aanbovolingen van do Algemeono Zonding Corn
missie, en do verschillendo amendementon daarop
ter tafel golegd, beveelt de Commissie hot vol..
gen do nan:—

“Do Synode kouro het boginsel good dat in hot
toestaan van licenties voor drankverkoop do yolks
stem door middel van do gesloten stombus beslissen
sal.”

Voorts ondorsteunt uwe Comrnissio hot voor
stol dat oeno Comrnissio van drie leden door do
Moderatuar benoemd zal worden orn do Regeering
te naderen ten einde ann bovongenoomd besluit
uitvoering to geven.

(2) Van do voorstellen ens in handon gesteld
die niot direct in verband staan met d~e zaak van
do volkskeuze hebben wij do eor do volgende twee
bij do Synode can to bevolen : —

“Do Synode dringo bij do Regeering aan em
bet uitgeven va~ spocialo licenties bij venduties,
vortooningen en plaatsen van vermaak zoovool
rnogelijk to boporken.”

“Do Synode dringe bij do Rogeering aan em
de reeds bestaande wet tot verbod van drank-

verkoop ann inboorlingon zoo te wijzigen dat allo
Inboorling-stammen orin begropen worden.”

(3) Ook zijn doze Commissie in handon gestold
zekere brievon, can den Moderator Synodi gericht,
waarin zokere voorstellon der Synode voorgelegd
worden. Do meoston van die voorst,ellen zijn reeds
door do H.Eerw. Vergadering aangonomen, en
wat do andore betreft, terwiji de loden van doze
Commissio persoonlijk ten gunste zijn van wat
gevraagd wordt, acht do Commissie het niot billijk
die voorstellen zonder konnisgoving der Vergade
ring vddr to leggen.

Met verschuldigde hoogachting hebben wij do
ccv ens to noemen,

Uw Dw. Den. en ifi. in Christus,

J. A. BEYERS.

J. C. REYNEKE.

C. H. MURRAY.

G. J. DU PLESSIS.

P. J. DE VAAL.

J. F, BOTHA.

A. B. CILLIERS.

A. M. McGREGOR.
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BIJLAGE 41.

VERSLAG

JJoogEerw. Moder~tor,

Wij ondergeteekenden, loden van bovengenoem
do Commissie, hebben do ocr hot volgende to
rapportoeren —

(1) Sedort do laatste Synode werd het Bijbol
~(onnis Examen geregeld, elk jaar, gehoudon, op
den laatsten Z~terdag van de maand Augustus.

(2) Voor do Lagere Reeks werden voorgosehre_
yen de Zondagsseliooj_iossen, met Bijbel-teksten en
Psalm- on Gezang-vorzen van 1 Januari tot 30
Juni, van dat jaar; voor do Hoogoro Reeks, do
Zondagsschool_1os50~ met Bijbol-teksten, Ps. en
Gez. verzon, van 1 Januarj tot 30 September, van
dat jaar; met do verklaringon ervan in “Do
Kerkbode”; voor do Hoogsto Reeks do Leer en
Goschiodonjs onzor Kerk. Voor do Leer word
voorgeschi’even do geloofsbolijdonjs van Nedei’
land, en voor do Goschiedonjs onzer Kork, eon
dod van do Kerkgeschiodonjs door Prof. Marais.

(3) Er waren voor do Bijbelscho Gesehiodenjs
in:—

1910 60 Candjclaten
1911 68
1912 67
1913 73
1914 42
1915 31

en voor Leer on Kork Geschjedonjs : —

1910 10 Candjdaten
1911 12

1912 8 Candjdaton
1913 4
1914 4
1913 3

(4) Rib bovengonoemdo getallon blijkt dat de
belangstoljjng in doze nuttige zaak niet is wat
zij bc’hooi’t to ziju. Dit is hoofdzakoljjk daaraan te
wijten dat do scholon niot samoa worken.

(3) Do Commissio betrourt dit ten zoorsto, en
veizoiki do 1-1 .Eeiw. Svnodo doze zaak stork ann
he bovelon bi,j do loden dozer H.Eerw. Vergade_
dug, on bun te vragen deze nuttigo zaak ondor

do aandaeht van hunne Zondagsscliool Super
intendenton en van do Hoofdoadoru.ijzoi.s der dag
‘~cholon to bron~on, daar toch vie konnis van Gods
Woord, en bokondhojcl met de Loor en do Ge
s~hiedonis onzor Kork, van zoom’ groot belang is
voor ens op]eomend gosiacht.

Met vorschuldjgden eerbiocl en hoogachting,
rtoemon wij oils,

fTw Dw. Drn. en BB. in Christus

0. Fl. RADLOFF.

0. E. RUDMAN.

A.J. PEPLE1I.

W. F. P. kEARAIS.

J. H. KRIGE.

J. C. RJ4YNEK~,

BIJLAGE 42.

VERSLAG

H.Eera-. Hoer on Brooder in Christus,
Hot is mi,j aangonaam hiermode verslag to doen

van hotgeen door mu gedaan word, in gevolge op
draeht der laatste Synodalo Vergadoring, om na
melijk onzo Kerk to vertogonwoordigon bij do
Synodale Vorgadering dor Nod. Horv. of Gerof.
Kork in do Transvaal.

In do eorste week van do maand Juni 1912 had
ik hot voorrocht do H.Eorw. Synode van bovon
gonoomdo Kork, to Pretoria, bij to wonen.

Hot was mij aangonaam zoovelo Broodors to
ontmooten on warmo handdrukkon to ontvangon.

Op zeer hartolijko wijzo verwolkomd~o do H.Eerw.
Moderator mu; steldo mij voor aa.n do Loden dor
Vergadoring, on woos mij cone eoreplaats aan.

Later werd mij do gelogonheici gogovon do HE.
Vorgacloring too to sprokon. 1k bracht toen do
Groeto van onze Kork over nan hare dochter, do
Kork in do Transvaal; verzekorende haar dat do
band die or bostaat tusschon die tweo Korken,
nag even nauw is als voorhoon; dat do Moodor
kerk in do Kaap Provincie groot bolang stolt in
hare dochter in do Transvaal, on haar toewenseht

van de Commissie over bet BijbeI-kenn~~ Examen (Art. 41).

van den Afgevaardigde naar de Synode der Ned. Herv, of Ger.
Kerk in de Transvaal (1912).

i’’fl Il.Ef’TW. fleer D. .1. l’ienaa,’,

Moderator ~SLinodi.
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Gods Leiding; Gods Bewaring en Gods Zegen.

Ook herinnerde ik haar dat beide Kerken eene
gewichtige en heilige Roeping te vervullen heb
hen, jegens onze stamgenooten die in groote Ar
moede verkeeren, en steeds diaper in ellende ver
zinken; en ook eene verantwoordelijke Roeping
jegens do duizenden van Heidenen in onze onmid
dellijke omgeving, en de millioenen in donker
Afrika.

1k maakte ook gebruik van de gelegenheid om
te wijzen op enkele van de gevaren waardoor beido
Kerken bedreigd worden.

De Predikant van Jeppestown, Ps. J. F. Botha,
die op verzoek van den H.Eerw. Moderator repli
ceerde, sprak den dank der Vergadering uit voor
do hartelijke groete en do zegenwensehen van de
Moederkerk in do Kaap Provincie, en verzocht mu
do warme groete van do Doehter aan haar over
to brengen, en to zoggen dat hoewel do Dochter
veel strijd moot voeren in do Transvaal, zij noch
~hans floreert omdat Gods Vaderhanci bewarend on
zegeviorend over haar uitgestrekt is.

Ten slotto zij hot nlij vergund to zeggen dat do
H.Eerw. Synodale Vergadering van de Ned. Herv.
of Geref. Kerk in do Transvaal op mij eon zeer
gunstigen indruk maakto.

Ret eersto halfuur van do Vergadering werd
gewijd aan hot gebed. In do vergadering heerschte
eon broederlijke geest. Orde was één van de grooto
kenmerken van elke zitting. Ret lezen van nieuws
bladon ge~urendo do zitting werd niet toegelaten.
Niomand verliot do vergadering zond~r verlof van
den Moderator.

1k kwam onwillokeurig onder den indruk dat ik
mu beyond in eene waardige vergadering, waar
heilig werk, met oerbiod, verricht word, door man
nen die do belangen van Christus Kerk op hunno
horton dragon.

Met hoogachting en verschuldigdon eerbied,

Uw Eerw. Dw. Dr. en Br. in Christus,

Cradock, K.P.,
October, 1915.

J. C. REYNEKE.

BIJLAGE 43.

REfflJLAI1ES VOOR DE ARBE~DS KOLONIE
KAKAMAS.

Proclamatie van zijn Excellentie de H.Ed. Achtb. Vjsc. Gladstone

Aangezien het bepaald is bij artikel veertien van
do Arboidskolonies ‘Not, 1909 (Wet No. 10 van
1909, Kaap do Goode 1-loop), dat do Gouverneur
Genornal, op aanboveling van do Minister van
London (aan wie do uitvooring van genoemdo wet
opgedragen is door do Gouvornemonts Kennis
geving No. 748, godateerd 13 October 1910) regu
laties voor hot regelen on de behandoling van
zckero zaken uit gezegde wet voortspruitonde, kan
proclan~eeren;

En nademaal do gezogde aanbevoling bohoorlijk
godaan is, vorklaar, proielan oar en maak ik hier—
mode bokend, ovoroenkomstig suh-artikel (5) van
voormeld artikel, dat do Rogulaties voor do
Arboids Kolonio Kakarnas, in do Provincie Kaap
do Goode Hoop, vorvat in de bijiage hiortoe,
zullen, tot tijd on wi,jlo ze veranderd of gewijzigd
worden, goldig en van kracht zijn van af de
datum van Proclamatie hiervan.

God behoode do Koning.
Gegevon onder mijn hand on het Grootzegel van

do Unie van Zuid Afrika, to Pretoria, doze
Vierde dag van Augustus Eon duizend Negon
~ionderd en Dortien.

GLADSTONE,
Gouvornour-Genoraal.

Op last van Zijn Excollentie de
Gouverneur-Generaal in Rode,

T. WATT.

BIJLAGE
Kakamas Arbeids Kolonie van de N. G.

Kerf in Zuid Afrika.

lteüulaties in~jevolge artileel veertian. (5) ‘van de
Arbeids Kojonjes Wet No. 10 von 1909
(Kaup de (ioede hoop.)

(1)) Hot bostuur van de Arboidskolonie is en
blijft in handon van do Commissio door do
Synode van tijd tot tijd aangesteld, zooals bij
artikel here van do constitutie bepaald.

(2) Do vertogenwoordiger van do Commissio en
l’oofd van do arbeidskolonie is do bostuurdor, die
cole voorzittor is van eon plaatseli,jk comitee van
toezicht, dat zoodanig goconstitueerd is, en zoo
danigo plaatsolijke opdracht en maclit heetf als
door do Commissie wordt bepaald, zooals bij arti
kol vijf van do constitutie bepaald.

(3) AIs koloniston of erfhouders worden tot
do Kolonie toegelaton, alleen gehuwde blanken
met hun huisgezinnen, die lichamolijk on ver
standolijk bokwaam zijn om to workon, en vol
doend bowijs kunnon levoren van good gedrag en
van armoede. Do toelating of afwijzing van eon
applicant borust bij de Commissio, zooals bij
artikels twee en aCiLt van do constitutie bepaald.
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(4) Ann iedere kolonist wordt eon stuk bouw
grond of erf toegekend. van vier en acht morgen
groot, aismede oen bouwerf waarop hij zijn wo
fling en andero gebouwon plaatsen kan, aooals
bij artikel tien van de constitutie bepaald.

(5) Hot toegokendo orf blijft in hot bezit van
do kolonist zoolang hij zich good gedraagt on do
regulaties nakomt, of voor zoodanige termijn als
do Commissio in zijn geval bij zijn toolating
mocht vaststellen. Hij heeft recht zijn rechten
nan eon ander over te dragon onder goodkeuring
der Co~issie, en onder voorwaarde dat zijn
opvolgor in elk opzicht ann de regulatios voldoot,
en geen moorder rocht op vergoeding of anders
zins heeft dan zijn voorganger, zooals bij artikol
elf van do constitutie bepaald.

(6) Do kolonist sal zijn orf on dat van zijn
familie eigenhandig boworken en mag zonder
verlof van do bestuurder goon andore arbeid
gebruiken of huron; hij mag ovenmin zonder
vorlof, zijn erf of eon gedeelte orvan tor be-
working ann eon ander afstaan of verhuren, zoo
als bij artikel twauif on twi’ntiq van de constitutie
bopaald.

(7) ledere kolonist betaalt voor zijn erf zoo
voel huur als do commissie billijk rnocht achten,
of genoe~zaam is om do rento op hot kapitaal
en de administratiekosten to dokkon, zooals bij
artikel twaalf van do constitutio bepaald.

(8) De kolonist sal zijn erf vrij en gezui
vord houden van onkruid on andoro gowassen, die
don grond uitputton, zooals bij artikol twaalf
van do constitutie bopaald; hij sal hot op do
host rnogolijko wijzo bowerkon, on hot niet door
luihoid of zorgolooshoid in vorval laten gorakon,
of waardoloos wordon. Do bostuurder kan van
tijd tot tijd sun erf inspocf~eoren of laten in
specteeron.

(9) Ann iodere koIo~iist wordt vrij grazon of
woide versehaft op hot algomoeno woivold voor
eon beperkt getal groot- on kleinveo. Hot getal
on do plants wordt door do Commissie bepaald,
zooals bij artikel achttien van de constitutie
bopaald.

(10) Do watervoren waardoor do bouwgronden
of ervon bosprooid wordon, sullen door do kolo
rListen gezameniijk op oigon koston schoon en in
stand wordon gohoudon, en iedor kolonist sal zich
voor dit werk boschikbaar houdon voor zoodanigen
tijd als do hestuurdor door aansogging mocht
hopalen,zooals bij artikols veertien en vijftien
van do constitutie bopaald. Indian de kolonist
niet ann do aanzegging voldoet, sal do bestuurdor
andero arboid togon hot gowone plaatsolijko loon
mogen huron om hot work to doen op koston van
do kolonist, on sullen tevons do straffen ondor
artikol twintig, sub-artikols (a) on (b), op hem
kunnen wordon toegepast.

(11) Do hoovoolheid water on do tijd of hot
tijdvak voor h&t gebruik aryan zal door do
Commissie wordon gerogeld of vastgostold, zooals
bij artikol zestien van do constitutio bepaald.
Hot vuilmakon van bet water in do voron is
strafbaar.

(12) Do Commjssjo sal de hoofcl- of buiton
clraadheining op eigon kost,en oprichten, en
daarvoor do noodigo palon kappon waar zij vor
niest, maar do instandhouding van dezo homing
rust op do kolonist voor zoovor do homing langs
sun orf of grons loopt. Verzuiznt hij zuiks to
doen, dan sal do Commissio hot laten doon op
koston van do kolonist, zooals bij artikel dertien
van do constitutio bspaald.

(13) De kolonist kan gobruik makon van het
rocht, ondor ‘s lands wetton horn vorloond, om
veo to scbutton dat op sun erf govondon wordt,
rnaar, uitgozondord in bet geval van kloinveo,
sal hij dit niot mogen doen als or goon bohoor
lijko homing om sun erf is, zooals bij artikel
zeventien van do constitutie bepaald.

(14) Dc Comniissio sal de hulp van eon kolo
nist mogon inroepon bij hot bouwon pf oprichton
van oonig irrigatio of andor work dat voor do
uitbreiding der kolonie noodig mocht zijn. Hij
zal voor zulke arboid hot gowono standaardloon
ontvangen zooals bij artikol veertien van do con
stitutio bopaald.

(15) Plakkors of loogloopers wordon ondor
goon omstandighedon in do kolonie toogelaten.
Gehuwde kindoron van kolonisten of kindoran
die, mondig zijnde, bun eigon bozigheid drijvon,
mogon niet op do erven van hun ondors plakken,
zooals bij artikol ne~enfien van do constitutie
bopaald.

(16) Verplicht onderwijs sal op do kolonie
gehandhaafd warden, en de kolonist sal ioder
kind, tusseben seven en voertion jaar oud, dat
do vierde standaard niet gepasseerd heeft, go
regeld near de school moeten zendon, zooals bij
artike] drie-en-taiatig van do constitutie bopaald.

(17) Hot makon of vorkoopon van bodwelmen
do drank is strong verbodon, zooals bij artikol
een-en-t rio tip van do constitutie bepaald.

(~8) Zaken betroffendo publieko gezondhoid
en reinigingsdienst sullen onder specialo regula
ties bohandeld worden in ovorleg met bet Depar
tomont van Binnenlandsche Zakon.

(19) Dy volgende speciale bepalingen sullen
door alle kolonisten en hun kinderen worden in
acht genomen —

a. Do vioring van do cliristelijko Sabbatdag is
verplichtend.

b. Do openhare korkdienst, zoowel als do bid
uren on do Zondagsscliolon. sullen door do
kolonist on sun gozin soover doonlijk go
regeld wordon bijgowoond.

1



c. Dronkensehap, ontucht, vloeken, vuile taal
of kwaadsprekerij zijn verboden.

d. Aanstootelijke en onchristelijke vermakelijk
heden worden niet toegelaten.

e. leder kolonist zal zich binnen do perken van
zijn erf houden, en alle ergernis of ruzie

met zijn buren vermijden.

j. De beslissing over eenig punt in doze klau
sub herust bi] do Commissie of de be
stuurder.

(20) Ter handhaving van de orde en tucht
op do kolonie zal do Commissie, ingeval do kolo
fist één of meer van de voorgaande regels over
treedt, of zich aan insubordinatie tegenover do
bostuurder schuldig maakt, do volgonde straffon
mogon opboggen, overeenkomstig artikel viif-en
twin ti1j van do constitutie —
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ci. Eon persoonlijke vermaning.
b. Eon boote niet to hoven gaande vijf pond

sterling (5) voor iedere specifieke over
treding.

c. Verwijdering of vorbanning nit do kobonie.

(21) Ingeval echter van verbanning uit do kolonio
zal do Commissie, ovoreonkomsMg artikol viif-en
twintig van do constitutie, do verbannen kolo
nist sleohts vergoeding betalen voor gebouwen
(wordondo de buitengewone lago huur van hot
erf beschouwd abs vorgoeding voor ander work
of verbotering op hetzolvo door de kolenist tot
stand gebracht, maar in geon geval zal do vor
goeding meer dan £200 (twee hondord pond ster
ling) bodragon. Indien de kolonist ontevroden is
met do waardeering door do bestuurdor gomaakt,
dan zal do vergooding op koston van do kolonist
wordon vastgestold door drio arbiters, waarvan
één door do kolonist wordt bonoomd, edo door
do do Commissie, on do dorde als oindbeslisser
gekozon wordt door do twee gonoemde arbiters.
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(N.B.—.-Voor bladwijzer op de eerste twintig Synoden, zie einde van Acta der XXste Synode.)

A.

Aanneming, buitengewone, XXII : 73.
— door Veldpredikers, XXIII : 13; in

Kampen, XXIII : 15.
Actuarius Synodi, XXI : 7; XXII : 8; XXIII : 9.
Achteratallige Collecten, XXII : 65.
Acte, Consept, Rapp., XXII : 81.
Adrnissie Examen, XXII : 54.
Administrateur, XXIII : 86.
Afgevaardigden, Synode, kosten, XXII : 90.

— van Zusterkerken, XXI : i.~, 14,
15, 68; XXII : 13, 16, 37, 72;
XXIII : 16, 20, 21, 37, 41.

— Gibeon en i\~oria, XXII : 7.
.Afgezonderde Kerkieden, XXI 27.
Afzetting van Predikanten, XXII : 78.

— van Zendelingen, XXII : 93.
Aliwal Noord, P. P. Fonds, XXII : 53.
Albertijn, WA., aanzoek ordening, XXIII : 74.
Aiheit, Ds. W. A., XXIII : 57.
Anglikaansche Kerk, XXII : 30, 43.
Arbeids Koloniën, XXI : 24, 25, 26; XXII : 44,

45; XXIII : 104, 106.
Archi~f, XXI 65; XXI1I : 114.
Auditeuren, XXI : 70.
Assessor, Ds. D. S. Botha, XXIII : 7.

B.

Baten en Lasten der Kerk, XXII : 53.
Barkly Oost, Kerkeraad, appèl tegen besluit van

den Ring, XXII : 89.
Bevestigiagen (twee te gelijk), XXI : 9.
Beroepstelsel, XXTT : 31, 32, 33, 87.
Bechuanaland, verzoek nan Onderwijs Departe

meat, XXIII : 45.
Binnenlandsche Zending (Rapport Commissie),

XXI : 32; XXII : 39, 73.
Biddag, XXIII : 12, 24.
Bibliotheken, Zondagsscholen; XXIII : 87.
BijbelgenootschaP, B. en B.; XXI :43; XXII :32;

XXIII : 111.

l3ijbel-lessen, Nandleiding; XXI1I : 96.
Bijhelvereeniging, Z.A., (Rap.); XXI :22; XXII:

85, 86.
— Colporteurs; XXIII : 37.
— Winst en Verlies Rekening,

XXIII : 37.
— Publicatie Comm.; XXI1I : 37.

Bijbel en Godsdienst Onderwijs; XXIII : 84.
Bloemfonteinsche Besluiten; XXIII : 61, 64, 95.
Bouwstoffen (Kerkgesch.),; XXI : 13; XXIII : 13.
Bosman, Izak; XXI1I : 80.
Buitenlandsehe Zending; XXII : 40; (een kas)

XXI1I : 54.

Cathcart, P. P. Fonds; XXII : 51.
Certificaat v. Lidmaatschap; XXI : 15; XXIII :32.
Commissien (tijdelijke); XXI : 16; XXII : 10, 21.

(permanente~; XXI : 60, 61, 68;
XXII : 71; XXIII : 99.

re Kerkblad; XXII : 16.
Concept Wet; XXII : 33.
In Memoriam; XXII : 39.
over Zondagsschool; XXII : 60.
Syn. (Rap. Commissie); XXI : 66;

XXII : 9.
— Vereenigde Kerk; XXII : 22.

der Vereenigde Kolenien; XXII : 30.
Commissie Proponents Examen; XXII : 58.

-— over Zondagsschool; XXII : 60.
Congres Fonds; XXII : 40.

— (Zending); XXII : 68.
Collecten, achterstallige; XXII : 65.
Conferentie, I-Jeilbron, schrijven van Secretaris;

XXII : 73.
Curatoren Theol. Scm. (personeel); XXII : 83;

XXIII : 10.
Cornbr ink, Mej., telegram van deelneming; XXIII

46.
Cornpaan. Eerw. (pensioen); XXIII : 48; (honora

riuni), XXIII : 49.
Congregationalistische Unie (groete); XXIII : 64.

Comm issie

Constitutie
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0.

Daggelden; XXII :20, 45, 46, 47; XXIII :96, 97.
Dankclag voor Regen; XXI : 8.
Deputatiën; XXI : 49; XXII : 29, 33, 39; XXIII

11, 18, 44.
Dercie Professor, coI1ec~e afgeschaff; XXII : 53.
Demissie, verleenen van Acte door Rings Comm.;

XXIII 17, 71.
Deas, W., Memorie; XXIII :
Dingaansdag; XXI1I : 23.
Diben, P. P. Fonds; XX1I : 5]; Ouderling V.;

XXIII : 6.
Directeur van Onderwijs; XXIII : 113.
Doofstommen en Blinden Instituut; XXI : 56;

XXII : 61, 62; XXIII : 86.
Doopcedels; XXI : 15.
Doopregister Spoorweg Zending; XXI : 20.
Dorcas Iluis; XXI : 27; XXII : 75, 86.
Doopsbediening, huitQngewone; XXIII : 73.
Docenten, Kerkelijke; XXIII : 84, i04.
Drostdij; XXI : 36, 37; XXII : 66, 73; XXIII: 104.
Drukpers; XXII : 14, 15.
I)ronkenschap; XXIII : 51.
1)rankverkoop aan inboorlingen; XXIII : 61.
Dranklicenties; XXIII : 53; 106.
1)uitsch Zuid West Afrjka; XX1I : 93.

E.

Echtscheidingen; XXIII : 122.
Elliot, toel. aan; XXII : 42.
Emeriti, onder welke wetten en bepalingen; XXII

19; XXIII : 69.
Ethiopische Kerk; XXII : 67, 68.
Evangelie-prediking (speciale); XXI : 21; XXII

74; XXIII : 59.
Evangeliebediening, toelating; XXIII : 119.
Evangelisten (kleurlingen); XXIII : 48.
Examen, Admissie; XXII :54; XXIII :70, 71, 88.

— Proponents; XXII : 55, 58, 84; XXIII:
88, 92.

— Bijbelkennis, (Rap.); XXII : 60; XXIII
35.

-— Zendelings; XXII : 66; XXIII : 63.
— Toelatings, (Opl. Instit.); XXII : 66;

XXIII : 35.
— Toelatings (Admissie); XXIII : 70.
-— Godsdienst Onderwijzers; XXIII : 104.

F.

Federale Raad; XXIII : 102.
Finariciën der Gemeenten; XXII : 85.
Fonds P. Wed.; XXI : 59 XXII : 24, 25, 52.
Fonds P. Pens. XXI : 60, 62, 63, 64; XXII : 50,

51; XXIII : 9.
— Org. Zend. Secret.; XXIII :101.
— Redacteur Kerkbode; XXIII : 101.
— Z. Secr., Transvaal; XXIII :101.
— Zend. Geneesheeren; XXIII : 101.

Eerw. Liebenberg; XXIII : 102,
113.

— Langlaagte; XXIII : 102.
Weenen; XXII1 : 102.

—~ Stofberg Gedenkschool; XXIII
104.

1)s. D. S. Joubert; XXIII : 1~1
Kerkekantoor; XXI1J : 97.

Fondsen Cornmissie over (Rap.); XXJ :58; XXII:
38; ~<X[Ti : 12, 96.

Fondsen Diverse; XXI : 64, 65.
—— (Vereenigde Kerk); XXII : 23, 24.

Congres, Nyasa, Opi. van Zendelingen,
Stofberg Gedenkschool, Hulpb. Gem.;
XXII : 40; XXJ1I : 104, iii.

— Theol. Seminarie; XXII : 53.
— Plaatsel. (Vereen. Kerk); XXII : 24.
— ~Ti.ijst Sustent. Fonds; XXII : 24.
— Honoraria aan Synodale Fonds; XXII

45, 49.
— Hug. Gedenkteeken; XXII : 86.

Fonds, Arbeids Kolonie; XXIII : 104.
— Thos. Louw; XXIII : 111.

Formulieren en Kort Begrip in eenvoudige be
woordingen; XXIII : 54.

C.

Gemeente onder bet Kruis; XXII : 30.
Gemeenten in Rhodesia; XXI : 17, 18; XXII : 41,

42.
Gelijkstefling (Raad der Kerken); XXII : 17.
Geref. Kerken, vertegenwoordiging op Synode;

XXIII : 13.
— vertegenwoordiging op Raad der

Kerken; XXIII : 26.
Geloofsgenooten in de Verstrooiing; XXIII .: 25;

verachterde; XXIII : 79.
Gemeente, stiehting uit meer dan één Ring;

XXIII : 31, 71.
Gemeentelijke bearbeiding van personen buiten de

perken onzer Kerk; XXIII : 36.
Gemeenten, Classificatie; XXIII : 97.
Gezangboeken op Kerkekantoor; XXIII : 97.
Gemeenten, Hulphehoevende, Kruistocht; XXIII:

11].
Gibeon, gemeente; XXI : 8; XXII : 7, 12, 58.
Gonin, Ds. H.; XXIII : 45.
Godsdienst Onderwijs, enz.; XXII : 64; XXIII

86.
Grondu’et van de ITnie, Naarn van God; XXIII :98.

H.

Harencarspel, verzoek; XXI : 67.
Herderlijke Brief; XXI : 56; XXII : 93; XXII : 105..

— aan bekeerlingen uit de heide
nen; XXII : 69, 94.

Hesse, F .W., aanbod; XXI : 23.
Heffingen (en ledental); XXII : 47.
1-Tervorming, ]eerboekje over; XXII : 64.
Hervormings Geschiedenis in Zondagsscholen;

XXIII : 87.
Heerden, Oud. H. J. van, protest; XXIII : 19.
Herbertsclale; XXIII : 102.
Helm, Dr. J.; XXIII : 113.
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Hofmeyr, Prof. N. J.; XXI : 29.
Hofmeyr, Ed. J. H.; XXII : 11
Hollandsehe taal (bij deputaties); XXII : 39.
Hollandsche taal in Lands Constitutie; XXII : 64.
Hoogleeraren, zitting; XXIII : 16, 38; wednwen,

XXI1I : 91.
Hoogleeraar, kiezing; XXIII : 36 (Ds. J. du Pies

sis) XXIII : 39.
Huiphehoevende Gemeenten; XXI : 58, 59; XXII

40, 42, 43, 44; XXIII : 111.
Hulpbehoevende Jongelingen; XXI : 20, 21; XXII

57, 84; XXIII : 88, 90, 92.
Hugenoten Gedenkteeken; XXI : 30; XXII : 86.
Huwelijk van Ooms weduwe, XXI : 16, 46.

— gescheiden personen; XXII : 17, 18.
Fiuwelijks Ordonnantie; XXIII : 26.
Huwelijken, gemengde; XXIII : 27.
Huwelijk, kerkelijke inzegening; XXIII : 31.

— buitengewone; XXIII 73.
Huippredikers. reglement; XXIII : 119.

In Memoriam; XXI : 6’?, 68; XXII : 39, 93, 94;
XXIII : 51, 108.

Industrieele Scholen; XXI : 51, 52; XXIII : 79.
Indwe, verzoek; XXII : 89.
Israel, Zending onder; XXI : 45; XXII : 18, 71;

XXIII : 42, 88.

Joubertville, naam verandering; XXII : 59; ver
zonk, XXII : 89.

Kasea Boeken; XXII : 10.
V Karreedouw, P. P. Fonds; XXII : 52.

Kerkbode; XXI : 65; XXIII : 19, Redacteur), 20.
Kerkblarl, Vereenigd; XXII : 14, 15; XXIII : 19.

— Regiement van do Comm.;
XXIII : 25.

Kerkvereoniging; XXII : 19, 21, 22, 76.
Kerkekantoor, Personeel; XXI : 64; Comm. Rap.;

XXII : 38, 48, 40, 50.
— Verbanden; XXIII : iii; Comm.

Rap., XXIII : 114.
— Qpdracht aan Synodalo Commissie;

XXIII : 114.
Kerkoigendommen onder Vereoniging; XXII 25.
Kerkelijke Registers; XXII 10.

— Vormen; XXII 16.
— Boeken, na sehorsing van een ieoraar,

XXII : 78.
Kerkgenootschappen, medewerking van andere;

XXIII : 26.
Kerkeraad, wie gekozen moeten wordon tot leden;

XXIII : 41.
Kerkeraadsvergadering, recht van stemming van

consulent bij gecombineerde; XXIII : 71.
Kies College, Professoren; XXI : 29, 30, 36; XXII

55, 56, 93; XXIII : 10, 13.

Kindergarten stelsel in A III Scholen; XXIII : 85.
Kleuriing Lidmaten onder Vereeniging; XXII

25, 26.
Kieurling Evangelisten; XXIII : 48.
Kieurlingen, bearbeiding in buitenwijken; XXIII:

48.
Koning, kabel van den; XXII : 58. V V

Komgha, nieuwe naam van Maclean; XXII : 90.
Kosthuizen, Kerkelijke; XXIII : 83.
Koopinans do Wet, Legaat; XXIII : 87.

L.

Labat, B. G. do in, Honorarium; XXI : 57.
Leeraar voor Zondagsschool; XXI : 19.
Ledenta.I en Heffingen; XXII : 47.
Leden, Aig. Syn. Commissie; XXII : 62.
Lectuur, ongewenscht; XXII : 31.
Logos, Huwelijken, Spoorweg Zending; XXII : 35.
Legaten ann de Zending; XXIII : 62.
Leerplan op scholen, verandering; XXIII : 85.
Lidmaatschap van afgetredene predikanten;

XXI : 15.
Liederen; XXIII : 29.
Linchwe, Kapt.; XXIII : 45.
Licentie Hof; XXIII : 61.
Liebenberg, Eerw.; XXIII : 102, iL3.
Louw, J. H., aanzoek; XXI : 44; XXIII : 73.
Louw, Eerw. A. A., dankbetuiging; XXIII : 47.
Louw, Ds. A. F.; XXI : 38; XXIII : 44.
Luckhoff, Ds. A. D.; dankbetuiging, XXI1I : 86.

M.

Mafeking, dispensatie; XXII : 89.
Maclean veranderd in Komgha; XXII : 90.
Mannen Zending Bond; XXII : 70; XXIII : 63.
Marais, Ds. G. F.; XXIII : 57; (grafsteen);

XXIII : 91.
Mashonaland, bearbeiding der blanken; XXIII : 47.
Moderatuur (rapp.); XXI : 9; XXIII : 12, 13.

-— in weike gevallen op to treden;
XXIII : 12, 95.

Moderator (Ds. A. I. Steytler); XXII : 7; (Ds.
D. J. Pienaar Azn.); XXIII : 7.

Mona, gemeente van; XXI : 8, 58.
Molteno, aanzoek P. P. F.; XXII : 53.
Merwe, B. J. van den, (verzoek); XXII : 73.
Melaatschen; XXIII : 106, 108.
Merwe, Oud. van den, ovenlijden van; XXI : 54.
Muller, Mev. Prof.; XXIII : 90.
Murray, Dr. A. (graad); XXI : 64; (borstbeeld);

XXI : 66.
— XXIII : 47.
— Ds. Jas.; XXIII : 55.
— Dr. W. A.; XXIII : 55. V

H.

Naam Vereenigde Kerk; XXII : 22, 76.
Namaq. Opv.; XXI : 46, 47, 56; XXII : 59.
Nauwere Vereeniging der Kenken; XXI : 12.
Namies; XXIII : 87. V
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Niekerk, Eerw. J. A. van, afzetting; XXII 93.
Niekerkshoop; XXII : 8, 10, 64, 65.
Normaal College, XXI 52, 54; XXII : 60;

XXIII : 115.
Normaal College, Gemeenschappelijke; XXII : 19,

63; XXIII : 23.

0.

Onderwijs Departement in Beeliuanaland, verzoe ~
aan XXIII : 45.

Onderwijs, Direeteur van; XXIII : 23.
Opleid’ingssehool, (Robertson); XX1 : 34, 56.

(Wellington Zend. Instituut);
XXI:32; XXIT:65; XXIII:63.

— (Wellington) voortbestaan;
XXIII 63, 64, 103, 114.
(Wellington) voorbereidende
kias; XX1II : 104.

Opleiding van Zendelingen; XXIII 103.
Opvoeding en Onderwijs; XXI : 34, 46, 55; XXII

57, 60.
Opvoedkunde. Professor in de; XXI : 57.
Opvoeding, toelagen, T3, enz.; XX1I : 58, 59.

— Comm. van Waakzaamheid; XXI: 47.
— Comm. Rapport; XXIII : 81, 86.

Opvoedkundige en Godsdienstige Verzorging van
de Minderbevoorrechten; XXIII : 76.

Orde, Commissie van; XXI : 35, 66; XXII : 34;
XXIII : 32, 110.

Ouderlingen en Diakenen, diensttijd van; XXIII
42.

p.

Parow, deel Gem, Fonds; XX1I : 40, 45.
Pauw, Eerw., (Honorarium); XXII : 63, 104.
Pensioen aan Zendelingen; XX111 : 62.
Plessis, Us. J. dii; XXIII : 39, 48, 64.
Poen, Eerw., verzoek; XXI : 32.
Port Elizabeth, P. P. Fonds; XXII : 51.
Politieke Gevangenen; XX1I] : 52, 75, 97.
Porterville, onder Ring van Tulbagh; XXI1I : 53.
~ Emeriti, afgetredene en geschorseh

te; XXII : 19.
— afzettiug van; XXII : 78.
— naar het buitenland vertrokken;

XXII : 79.
— legitimatie; XX1II : 20, 75.

— seculair amht; XXIII : 22.
— naamlijst van beroepbare; XXIII

23.
beroepen van; XXIII : 23, 24, 71.

— emeriti (en comm.); XXIII : 69.
Presbyteriaansche Kerk; XXIII : 29.
Professoren—zitting in de Synode; XXIII : 16, 38.

—weduwen van; XXIII : 91.
Protest aanteekening, Prof. A. Moorrees; XXII

60.
Preiss, J. J., aanzoek; XXI : 66.
Proponenten, Examen; XXII : 84; XXI1I : 10.
Prieska bij Ring van Colesberg; XXII : 65.
Psalmen en Gezangen, op Zondagsseholen; XXIII

28, 29.
Publicatje Commissie; XXIII : 37.

Queenstown, P. P. Fonds; XXII : 52.

R.

Raad der Kerken; XXI : 60; XXII : 13, 14, 15,
18, 19, 80; (leden) 91, 92;
XXIII : 9, 11, 22.

—— (aanbeveling); XXI1I : 22;
(uitbetaling), XXIII : 25.

Regislers, Kerkelijke; XXII : 10.
Revisie, Cornmissie van (Rapp.); XXI : 22; XXII

78, 79, 80, 82; XX1IT : 12, 66.
— Kennisgeving van; XXT1 : 55, 82.

Rechtscommissie; XX1 : 45, 63; XX1I : 36, 93;
XXIII : 14, 18, 117, 118.

Reis- en Verblijfkosten afgev. Synocle; XXII
20, 90.

Revisje van besluiten kerkeraacl; XXII : 34.
— verlof; XXII : 46.

Rekenkundige; XXII : 54.
Rochtsgeleerde opinie i.e kleurling licimaten

XXII : 75.
Retief, Mej., Moehudi; XXIII : 45.
Ring van Burgersdorp, verdeelci; XX1 : 9.

— Un Toitspan XXI : 10.
— Queenstown XXI : 10.
— Colesberg (Prieska en Nlekerkshoop

bijgevoegcl); XXTI : 65.
Ringen, nieuwe indeeling; XXIII : 16, 39; vol

maeht can vertegenivoordigers; XXIII:
40, 58.

Rings-Scriba en Quaestor; XXIII : 17, 71.
Rings-Zeriding Corninissie; XX1H : 51.
Ringsvergadering, ti,jdsbepaling; XXIII : 69.
Rhodesia. gemeente van; XX1 : 17, 18; XXII

78, 79.
— seholen; XXII : 63.

Rhodes, (zie Rossvllle).
Rossville, Memorie; XXI : 17, 46.
Roux, Weduwe vail Br., Mabieskraal;

— Ds. P,H. ; XXIII : 57.
Russouw, Eerw.; XXIII : 88.

S.

Saulspoort, Ds. Gonin; XXIII : 45.
Saner, Ed. J. W.; XXIII : 65.
Salisbury, geemente; XXIII : 111.
Scriba Syn. Assistent; XXII : 7, 9, 94; XXIII

8, 68.
Seriba Syn. (Rapp.); XXI : 7; XXIT : 8; XXIII

Seriba Syn. Commissie (Rapp.); XXI : 9; XXIII
9.

Schiihlbrieven, P.. P:. Fonds; XXII : 51.
Seholen—Gods. Onderwijs; XX1I :64; XX1II : 86.

—‘-Industriëele; XXI,: 51, 52; XXII : 63;
XXIII : 79.

— —Opleid., Robertson;. XX1 : 35,56.
— —Opleid., Wellington I XXI : 32; XXII

• 65; XXIII : 63.
— ----Staatstoelaag, Kerks; XXI : 50.

Q.

9.
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—Roomsche; XXI : 47; XXIII : 59, 41.
— —Verandering in Leerplan; XXIII : 85.
— —Kindergarten Stelsel; XXIII : 85.

Schoolgelden, vermindering; XXIII : 79.
Schoolraden Wet; XXI : 48, 49.
Siinonsstad, P. P. Ponds; XX1I : 51.
Situatie, Kerkelijke; XXIII : 25.
Soedan Zending; XXIII : 54.
Spoorweg Zending; XXI : 20; XXII : 35; XXIII

65.
— Zending ~Registers) XXII : 35.
— Scholen; XXIII : 65.
— Concessies; XXII 13.

Sportgeest en dansen; XXI : 13.
Spelling, vereenvoudigde; XXIII : 120.
Steyn, Hoog Ed. M. T. brief; XXI : 67.
Standpunt ouzer Kerk; XXIII : 25, 58, 60.
Stofberg Gedenkschool; XXIII : 45, 104, 113.
Studenten, Christ. Vereeniging; XXIII : 120.

— in het Buitenland, Leeraar voor;
XXIII : 84, 112.

Successie Reehten; XXIII : 62.
Synodale Commissie, sarnenstelling en porsoneel;

XXI : 10; 12, 69; XXII : 62; XXIII
107.

— Commissie, wanneer te vergaderen;
XXIII : 12.

— Commissie, in welke gevallen op te
treden; XXIII : 12.

— School Coinmissie (Rapp.); XXII : 60.
Synode, samenkost (tijd); XXI : 9; uitgesteld,

XXIII : 13.
— volgende vergadering; XXII : 94; XXIII

122.

T.

Taal Ordonnantie; XXIII : 85.
Taalbond; XXIII : 86.
Taal Ordonnantie en Zendingscholeii; XXIII : 86.
Theol. Seminarie; XXI : 29, 30, 31, 35; XXII

13, 20, 53, 83, 88; XXIII:10.
— Curatoren, Secundi Leden;

XXIII : 91.
— Sluiting der Lessen; XXIII : 15.
— Lectoraat (Dr. Stolk); XXIII

~2, 89, 91.
Toelagen, Opvoeding, T3, enz.; XXII : 58, 59.
Tonic Solfa Rapport; XXI : 13.
Toit, W. J. du, aanzoek om ordening; XXIII : 74.
Tuchtzaken, buiten stemming blijven; XXIII: 16,

19, 71.
Tucht, Kerkelijke; XXIII : ii; door welk hof uit

geoefend, XXIII : 31.

U..

Uitnoodigingen; XXII : 9, 22, 29; XXIII : 7, 27.
IJniversiteitszaal; XXIII : 11, 13, 122.

Universiteit; XXIII : 25; “charters”; XXIII
87.

V..

Vacantie, Kweekschool; XXI : 32.
Vereeniging der Kerken, nauwere; Xxi : 12

— XXII : 19, 21, 22,
27, 80, 81, 89.

— Acte, XXIII : 87, 105.
Vereenigde Kerk, Naam; XXII : 22, 23.
Vertegenwoordiging, Predd. en Oudd.; XXI

28, 33.
op College Curatoren.

0. V. S. en Transvaal.
XXII : 13.

Geref. Kerk, Nederland;
XXIII : [3.

Verzoek B. en B. B. Genootschap; XXII : 10.
—— Eerw. 0. J. Willemsen; XXII : 73.

Veelwijverij onder Heidenen; XXI1 : 16, 17.
Veldpredikers, aanneming door; XXIII : 13.
Verdedigingskampen; XX1II : 36; (collecte voor)

XXIII : 112.
Verachterde Geloofsgenooten; XXII : 70; XXIII

76.
VIok, Eerw., Salisbury; XXIII : 48.
Vormen, Kerkeiijke; XXII : 16; XXIII : 68 (de

zelfde termijn).
Vorm A; XXIII : 17.
Vorm B; XXII : 48.
Voorstelling en Aanneming (tijd); XXI : 16.
Vrouwen Zending Bond; XXI : 32; XXII : 69,

70; XXIII : 63, 65.
— Vereeniging, Afrik. Christ.; XXIII : 86.

\Tj.ed as- en Arbitrage Vereeniging; XXIII : 81.
Vrijmetselai~ij~ XXIII : 41.
Vrijstaatsche Sustent. Fonds; XXII : 24.

w.
Waakzaamheid Commissie (Opv); XXI : 47.
Wet, Concept re Vereeniging; XXII : 25.
Wetboeken (re Vereeniging) der vier Kerken;

XX1I : 28.
Wetboek, Afdeeling X (rapport); XXII : 88, 89.
Whitton, dankbetuiging; XXIII : 117.
Willemsen, Eerw. 0. J.; XXII : 73.

Zaakgelastigde; XXI : 40, 65; XXIII : 16, 17.
— recht van zitting; XXIII : 38;

(versiag) XXIII : i14, 122;
dankbetuiging; XXIII : 122.

Zangwijzen, Commissie voor Nieuwe; XXIII : 29.
Zending—Binneni. (Rapp. Comm.); XXI : 32;

XXII : 39, 67.
— Buitenl.; XXII : 40, 67; (een Ring)

XXIII : 55.
— Spoorweg; XXI : 20; XXII : 35;

XXIII : 65, 120, 121.
— Israel, XXI : 45; XXII : 18, 71; XXIII

42, 88.
Zen dingwerk, gezamenlijk, door Kerkgenootschap;

XXII : 13.Unie, Z. A. 0.; XX1II : 86.



~nding Comm. Aig., (Rapp.); XXI : 38, 39, 40;
XXII : 26; XXI1I : 44.

— aanvulling van vacaturen;
XXIII : 55.

— vermeerd. van ledental en
2 leeken; XXIII : 55.

Zending Reglement; XXI : 42, 43.
Zending Secretaris; XXI : 43; XXII : 67; (sam

ris); 71.

170

— (Org.) Da. A. F. Louw;
XXIII : 44.

— (Org.) voor B!nnenl. Zend.;
XXIII : 54.

Zending Secretarissen, kosten; XXIII : 122.
Zenclelingen, afgetredene, geschorste, en afgezet

to; XXII : 19, 93.
— salarissen; XXI : 44.
— status; XXII : 18.
— als hulppredikers; XXII : 42;

XXIII : 118.
Pensioen; XXIII : 62.

— Kinderen (‘Eehuis); XXI1I : 63.
Zonding Dag; XXII : 31, 32; XXIII : 46.
Zending Instituut (Wellington); XXII : 65;

XXIII : 63.
— voortbestaan; XXIII : 63, 64,

103, 114.
— voorbereidende kias; XXIII

104.
Zendelings Examon; XXII : 66; XXIII : 63.
Zending in Compounds; XXII : 67.
Zendingkerk en Moederekerk (tucht uitoefening);

XXII : 67; (verhouding~; XXII : 93.

Zendingkerk (Binn.)—Deputatie; XXIII : 44, 48.
— Grondwet; XXIII : 49, 95.
— Bestaande Wetton; XXIII

51.
Zendingkerk (Buit.), cen Ring voor; XXIII : 55.
Zending (betaliug vooi~ doop); XXII : 67.
Zending eigendornmen; XXII : 38; XXII: 67.
Zencling, Nyasa; XXII : 68 (25-jarig); XXIII : 57.

— Soedan; XXIII : 54.
— Israel; XXIII : 88.

Zending Conferentie, Wereld; XXII : 68.
Zending Congressen; XXII : 68.
Zending Bijdragen, stelselmatige (aanstelling van

een persoon orn hierin te~ helpen);
XXII : 68.

Zending Bond (Vrouwen); XXI : 32; XXII : 69,
70; XXIII : 63, 65; (Pensioen);

XXIII : 102.
— (Mannen); XXII : 70; XXIII

63.
Zending Inwendige, Nieuw Reglement; XXIII:

121, 122.
Zendingleetuur, drukken en verspreiden; XXI1I

36, 62.
Zendingscholen in Rhodesia, toezicht; XXIII : 47.
Zending Commissiën, Ring; XXIII : 51.
Zondagsontheiliging; XXII : 8, 28, 29.
Zondagskwestie; XXIII : 13.
Zondagsschool, XXII : 60; XXIII : 87.
Zondagsschool, Z.A. Nationale Z. Sch. Vereeni

ging; XXIII : 27.
Zondegsschool Commissie; XXIII : 87.
Zwakzinnigea, lnrichting voor; XXI1I : 86.


