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I.—SYNODE EN RING.
A. SVN0DAAL.
Rapport van den Actuarius Synodi.

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

1. Do daggeideii veer th. Afgovaar’ligdon naar
de Synode worde verlioogd tot tien shillings per dag,
zooals voorheen.

Kerkeraad van Ladismith.
2. Zao spoedig inogolijk flu de opening der Synode
worde Art. 317 (e) buiten we. Icing gesteld, en 00110
andere bepaling gornaakt orntrent hot bedrag van
daggelden.
Vs e~rste fred. van de Icon.
3. Do tIE. Synode zondere eon dag af gedn
rende do zittingen ale Godenkdag ann do Drielionderdjarigen goboortedag dor groote Dordtsohe Synode van
1618-19.

Ring van Burg ersdorp.
4. Do Synode bosluite dat en gelijk getal Ouderlingon ale or Predikanten zijn uit elke goineente naar
Rings en- Synodale Vergaderingen sal worden afgevaardi≠,

Kerkeraad van Montagu.

5. Do Synode stolle bij bet begin van bare work.
zaarnheden cone Commissie aan die, staande do ver
gadering rapport zal uitbrengen orn plannon aan do
hand to geven waardoor do Synode meer dikwijls en
voor eon korteren tijd kan vergaderen.
Ring van George.
b. Do Synode verandere Art. OS zoo, dat hot
lezon zal ,,drie hondord pond” in plaats van ,,twee
tionderd pond.

Ring van Vu Toztspan.
7. Art. OS worde als volgt gewijzigd: Do woordon
,,tweo honderd pond sterling” worden vorvangon door
,,drie honderd pond sterling.”

Do Pred. van Montagu.
8. I~ Art. 68 wordo do uitdrukking: ,,do solo
van minstens twos honderd pond sterling per jaar”
als volgt geivijzigd :,,de corn van ininstens drio hon.
derd en vijitig pond sterling per jaar.”
Do Prod. van Niekerkshoop.

C)

9. Do Synodo vorandero Art. 61 zoo, dat’ hot
iezeii zal
, Do
Ringen liouden hunne gowone ~‘or—
gadering zooveol mogollik op centrale plaatson in do
man ndon Juli tot November, mm.’
Ring van Dr To itspo a.
10. ])c H.E. Synodo words govraagd do iiitdruk
kingen
,,iii do mannd November’’ [Art. 61 (1)) eli
,uiterlijk op den oersten November van elk j aar,’’
(Aanhangsol on flijlage IV) in ovoreollstolllliliflg to
lii’eiigon.
Ring rca flritsto,ra.

houdon to Stanford, 11 December 1918) in zake zijn
hozwaar dat or bij do stieliting, door do Rings
eonlnussie, van do nienwo golileente Greyton , aan do
betrokkeno lidnmton van die wijk niot geiloegzaam
golegonlieid gegoven word orn hunno belangen in to
brongon.
17. Iloroep vail ticir Itoti C. F. lollrio, Dwaalhoek,
Caiedon, en anderen, van do uitspraak door do Vor
gadering vail den Ring van Steilonbosell to Stanford
01) 11 ljeoember 1918, ill zake hun protest ingediend
tegeil inlijvillg in do geineonte Greyton on afscheidiiig
vail do genioonte Calodon

11. Do Synode bosluite do gemeonto van Pro ,-stoir.
br wile van geografioche ligging, nisniodo post
vorvoor, treindienst, handel, enz., ondor (loll Ring
vail Alhan,o to laten rossorteeren.
Keri:pn,nd von Peors(on.

1$. 11011)01) vail (loll beer 1’. 1). Miiiiiiieli, Al’Oild
rust, Molteno, vali do uitspraak van den Ring van
Burgersdorp, in zake oene klaoht die tegen hem
(Munnieh) godiend hooft vddr doll Icorkeraad van
Moltono.

12. Do Sy node horroope Ii nair vroogor gel lOll loll
bosluit in vorband niet greilsliJnoll 01) hot Sehior—
oiland, on dingo hot a an den Ring van Kaapstad 01)
zoo spoodig niogolijk grensi jnen to bopalon tussehen
do goniooiiton Kanpstad, Wijnborg, it oudobosob,
)bservatnry on ~Iaitlaiid.
p
p ii: p twa? to a Ohs, ira (Oh q.

Ill. lloroep vail (loll Rerkoraad dor N .G. Gomoonto
Mossolbaai vail (10 uitspraak vail (loll Ring vail
S~vellouidaun iii do zank van ,,do lcerkeraad on do
1 luipprodikor van Mnssolbaai

13. Do H .11. Synode vorloono nan don U lug van
lCaapstad hot roolit greflslijflOll tussehen do gonieonton
Kaapstad, Wijiiborg. Rondeboseb, Maitla nd on Obser
vatory te bopalon.
!?in 7 vu ft Kuops(rcd
14. Do H.E. Synode gevo eon duiddi~ko dot iiitio
vail rio uitd rukking , ,seeulair anibt’’ (Ait. 178), cii
veric I are ii u i dot Uk wolko do loolItOil rn vOOrreOIlt Oil
zi) ii Va Il 0011 prodikant of Zen deli ng die zood all ig
,seoulair ainht’’ bekleodt
Ring ran ilsitsi own.
15. 1 )o H. H. Synode ornsebrijvo , ,eatrelietisohi iii
Art. 5 (5), ,,eateehisatiën’’ ill Art, 36. ,,aaiiliOnlOii’
in Art. 42.
Keik Cr004 tO a flritsto ion.
10. Bowel) op do Synode van don beer M. (1. Vib
joeii, Molen finer, Caledon, van (10 uitspraak van
don Ring vaii Swellondarn (op zijno vorgadering go

B. VEiui;\sii

20. Beioop van Di i C. Trutor eu .1. H. Hugo.
Iii vorsdnie. vail do nitsprank van thou Ring vail
Swoltond am (op zijule vorgadonug van 3 on 5 Fobruari
1919) in zako (a) hot a’ of niet woigoron van sitting
an a don priiilaiIliS afgevanrdigde vail Ladismithi,
(h) do bevordoring van (loll tweoden looraar tot eorstoui
Ieeranr vail Tadisinitll.
21 . ileroep vail doll boor IV .1. Verwoerd (Gods—
dionstonderwijzer on Oefenaar der N. G. Kerk) van
do nitspi’aak van (loll Ring vail flu Toitspan, in zake
(oil vorsebil tilSSehCfl hem (W ..J. Verwoord) on den
Koikeraad dor N.G. Geinoento Bulawayo, nadat do
zank door do Synodale Cominissie (zie No. 50 van hot
Rapport vail dell Seriba der Synodale Conlrnissie)
torilg vorw’Ozen is naar den Ring vail DII Toitspan.
22. Iteroop vail don hoer A. S. Roux. Radijn,
Villiersdorp, van do uitspraak vail den RIg van
Stelloilboseh, (op zijne vergadering, 21 Mei 1919), in
zako do hezwaren van don TCorkeraad van Vihliersdorp
tegeil do voorstelhng van horn (A. S. Roux) als
()ndorling.

MItT ~\NfiERE KltI&KEN.

Rapport van den Fecleralen Raad der Kerken.
Rapport van een Commissie voor het Vereenigd Kerkblad
Keric in
Rapport van dell Afgevaardigde naar de Synode der N.H. of G.
Transvaah
Rapport van den Afgevaardigde naar de Synode der N.G. Kerk in den O.V. Staat.
Rapport van den Afgevaaldigde naar de Synode der N.G. Kerk in Natal.
2:3.
daan

A anl,ovrhiligoIl van don II aad (br Korkon go—
zijno vorgadoriig to Gina/f—I? cm et, in

in

Maart, 1917:—
(a) Over hot bozigei~vall voreenvoudigd Hollandsohi
in Dii KEnunonil.
(b) Over Vrijo Soholen met Staatssubsidio.
(e) (.lvir flagon van Vovootnloodigu~g oi~ floherl

:21. A aiibovobi ugon vail don It aad dci Kerken go—
dan ii in zij no vorgadoring to .JOII annosbnrg, in Maart
1919
(a)

()vor innlongiiig van staatswoge in kerkeliike
an ngebogonhedoiu.
/

/1

U
e1)
(e)

(i,)

Over
Over
hot
Over
lie!
C )vor

het 11 uwolijksf ormulior
hot orkennon vail hot Afrika., list!’ iiaast
Ijohlandscj, a’s offioiiiolo taul ii, do Work.
do vortaiiiig vail 011:40 Fori,.ulioron cii
Non issehi riften iii hot A frikaa nsel,
hot lieroopstolsoi.

2o. I )o I I E. Syi iodo Wo ide sic!’ iii g~ si liii ft tot
do liesturon van do Anghieaansoh,o, Proshytoriaanseho,
Wesloyaansoho en andero Engehsoho Korkon met hot
verlangen dat tor bevordoring van do noodigo dmei
pub on suoces in orkonde kerkohijko kringon, niot do
ohr.steiijko boarboiding en voora! do, Snoramonton,
al Io vornio II van i Innong ii ig iii den ge st ta ii wed or—
z,jd s veutroit wIll Oil (,1iiiStO! ike I iofil e :411! he,, W
ye rinod on
liit~g von Queeiistoun,
26. lIe Svi,odo beooei,,o 00110 Coi,,inissio 0’” onde,-—
zook to doen op weiko wijze or toenadering oil sailioll
working tussol,en (10 drio I-!ohlandsel, Geroforinoordo
Wor]co,, ii’ Zoid—Afi-ika kai, plaats vindon.
lie l’rei. von EI~iot.

C.

27. I )o Synode besluiw don lThnd der .Korkon at
to sol,affon.
lie Iced. vu,, JionIog,i_

28. 1)e Xyu.ode overwogo do wonsehiehijk]ieid van do
afsehaffing van den Rand tier ICerko,,.
lie l’re,l;kun t on 11 r??ii.gf on
29. h )e Xv, ted e no rdool 0 dat ii ot you rtbes to a ii va,,
den 11 aad dor Korkon niot wensoholijic is.
Do Pied. vaii l?O ;l’le~os,-h.
30. 1)0 Xvi iod p 0’’ rdool e of (10 led era he Rood ii og
in fu’ ,eb o za! hI ij von.
l)e l’re,l. van ka?kbu,z,.

31. 1 Ic
i mdc no ide gel rongd
Korhcoi, of to s,-haffon.
cc,,

hen

It a ad

.hl(iilOi/shil

d or
~g

AIA;EN!Ej-;c,

Rapport vaju de Commissie om de Regeering te ontmoeten in zake de voorgestelde
veranderingen in de Drankwet (Acta Synodi XXIII., pag. ioó).
Rapport ~‘an de Commissie voor Psalm- en Gezangwijzen.
Rapport van de Commissie voor verme~rdering orzer Gezangen.
-

-

32. Do N. IC. Synode worde govraagd do to,,?
kwes?ic your hot togonw-oordigo buiten onso Work on
Korkoi,jko Vorgaderiigon to houden oni daardoor to
verhoodon dat onso Work nog ,l,oer sehado sal I jden
Iliug van Beau Jo ct
:13. lIe Synode besluite dat do tijd flog niet go—
koinoii is oat do kansohtaal in 011:40 Work to vernal
deren,
Do Ru’11 vsn Albanie.
34. l)e Kerk elan d we! iseht zij ii overt ii igi flg tnt to
sprokon dat do tijd bog ,,iot nangobrokon is dat
Afrikaanseh als kansoitnal sat gobruikt ~vordon, on
verzookt (10 HE. Syiiode eorbiodiglijk hare good
kouring ann hot. gobruik van Afrikaansoh a’s kerktaal
niet to hoehto,, nioclit zij daartoo vorzoe],t wordon.
lie Ke,’kci-aad van llopef~ebl.
3~3. Do H H Synodo verkiaro zioh tot, gunsto vail
do vortohing van don Bijbci in hot Afrikaansoh.
Ring van Koopstod.
:36. lie HE. Synodo erkonne hot Afrikan use!, ohs
officiëele tan! naast hot Hollandseh; dock bepalo
tevons, dat hot nan do diserotie van Kerkoradon over
gelaton worde cm to bosluiton in boovorro en ;vaimoer
hot Afrikaansch als kansoltanl ingovoord sal wordeui
in do individueolo gonieonton.
Ring Von Kaapstad.
:~7. :It Vorzoeksehrifton togout do invoofing van
hot Afrikaanseh ill 011:40 Work, met 7W30 naanitoeko
ningon.

3’~.

Do I-I.E. S~-,,odo bopahe do ?u,,tx(r ill stedo
woek ii, januari als do Woek dos Gohods.
Ring van Beau/or!.

Vail (he eon,?

39. Do I-I.E. Synode doe cello ernstige stout ii it—
gain, tot waursehuwing van do ledon dor Work tegon
do steeds tooiion,ei,do socialo euvolon die do vor—
onaohitza,,nng vail hot zoveudo gohod zoo kraohtig iii
do hand ~vorkon, zooals hot gomongd badon, oils.
Ring va-n Beau fort.
40. j o Xvi tode ei a-ho iliet dot Ii owe1 ij hceu,, j arch
goloden trogolis gobrok aan Predikanten, burgerhjk
vo! trokkoi , t]mns korkelijk ingezegend zullon tvordon.
Jcerkerc,ad van Olifai,tsiaoek.
11

.

h )e Synode gebruike han r invhood hij do Auto—

riteiton On’ alloen mannelijke verplegors in do mill—
t airo hospitalon aangesto!d to krijgon.

Jierkeraad van .lIon(agzr.
42. 1 )e Syutode ovorwego do vraag of do tijd nicE
aauigehrokeii is dat clizo Work hot beginsol vail totalo
proluhitie vail drankhandol, vooral met hot oog op
do bohangon dor kienr!ingea en inboorlingen vail
Zuid-Afrika, hare 1od~n sal voorhonden als idoaal
ilaar do vorwezeiti ijking waarvan wi ornstig bohooren
to strovon.
Peed, you (hoof/—Re tue?
43. Do Synodo dringe bij do ilogooring aaIl 013
wetgeving die leidon sal tot: —
(a)

Do aigoheelo prohibitio, vooral iii do distrieton
dio ann do Naturelien area’s gronzen.

4
(h)

Do verwijdering van Biljarttafelo, ten minste
honderd ,,yards” van nile ,,hoteb” en andoro
geiirensieorde plaatsen.

Do Kerkeroad van Maclear.
44. Do Synode vorzoeko do Korkeraden alle moge
lUke pogingen aan to wenden ten oinde hot verkoopon
van stephen drank to beperkon.
Dc Fred. van Aberdeen.

4,5. Do Synode steilo eon Sociale WaakzaamhoidS
commissie ann oni zuiko ouvolen als Dronkensehap,
Zondagsontheiliging en Onzedelijkheid to bestriiden,
~n do socialo roeping dor Kork voor do aandaeht to
brengon.
Tireedc Fred. van Stellenbosch.

46. Do Synode nadore do Rogeering ton oinde to
verkrijgon dat Hemolvaartsdag eon vacantiedag zal
zijn ook in do Gouvornonionts Spoorwegwerkon.

Re Kerkeraad van Observatory.
47. Do Synode verkiare of eon Ringseornmissio hot
recht heeft to doen ivat in hot Iaatste doel van Art.
386 ann eon Ring is opgodragen.

Dc Fred. van Kakanias.
48. Do Synodo stoilo oen Goschiodschrijver voor
hot Archiof der Kerk (Art. 103) ann, dio o.a. oen
grondigo studio makon zal van do archieven die bij
don Zaakgeiastigdo en bij do Scriba’s dot onder
seheidono Ringen beruston, die hot bogonnon work in
vorband met do bouwstoffen voortzotten zal, mode
doelingon doon zal in hot Kerkelijk Orgaan en in
overieg met do Publicatiecommissie brochures sehrij

von en gonieenten bezoekon Znl met hot oog op do
vorsproiding van kennis in vorband met onzo Kerk
gesehiedonis.
Do Prod, van Mosselboaz.
49. Do Synode sproko hare afkeuring uit over do
ropatrintie dor Duitsche Zendolingen, aangozien dit
in strijd is met do hoogsto on hoiligste bolnngon van
hot Godsrijk op aardo.

Dc Fred. van do Nieuwe Kerk.
50. Do Synodo hevoelo ann gene janrlijksche cci
lecto ter onderstouning van hot Magdaienahuis to
Claremont.

Re vierde i’red. van Kaaps(ad.

51. Do Synode besluito, waar hot goedsehiks kan
gesehieden, ook die Psairnen on Gezangon die hunno
oorspronkeiijko wijzon bohouden, rhytmisch (korte en
lange noton) to laten zetten.

Re Fred. van Viitiersdorp.

51. (a) Do Synode nehto do afschriften van ,,aan
gekornono” on ,,vortrokkono” lidmaton
onnoodig.

Ring van Thcrgersdo,’p.
(b) Do Synodo wordo gevraagd to vorklaron of
do naulen van Doopgetuigen voluit dienon
gosehrevon to worden.

Ring van

J3it rg ersdorp.

(e) T)o H.Eorw. Synodo verkiare duidolijk ;vat
vorstaan wordt ondor ,,den iooraar” in
Art, 42.
Ring von Kaapstad.

II,—KERKERAAD EN GEMEENTE.
52. Do Synodo stollo bij hot begin van haro work
zaanihodon oono Commissio ann die staande do ver
gadering rapport zal nitbrengen om to overwogon do
doeltroffendste wijztn om onzo grooto gomeonten to
vordoolon of zo ten minste van moor arbeiders to
voorzien waar noodig.
Ring von George.
53. Art. 45, iaatste alinoa, loze Waarop do ho
vestiging ploehtig met gopasto aanspraak door don
Ieoraar geselueda, on met ovorhaiidiging van hot
Cort ifieaat i-all Lidmaatschap door do dienstdoondo
Ouderling(en).
Kcrkeraad von Rrjtstou’n.
54. Do Synodo sproke ‘t ais haar oordeel nit dat
in grootoro gomeonton ~vaar or twoo of moor looraars
zijn do harmoniseho en gezondo ontwikkoiing hot
incest bovordord sal wordon door ann olic eon afzon
dorlijko werkkringon to geven, on dat do bonaming
van ,,oersto” of ,,tweedo” Predikant ill Cone g~
meente alloon Zion sal op don korteron of langeron
dionsttijd van zoodanig Ioeraar in do genioento en
niot beteokonen sal eon onderseheid in rang.

55. Do I-I.E. Synode wordo govraagd ann de oorsto
paragraaf van Art. 217 toe to voogon :,,Waar or
eehtor roods den of moor prodikanton in do botrok
hone genioento staan, sal êên van hen’ als Consulont
nIogen optredon.

Ring van Stellen bose/I.

56. Do lIE. Synode worde geviaagd ann do oersto
paragraaf van Art. 217 toe to voogon:
Wnar or
editor reeds &in of moor predikanten in do botrok—
hello gonleonton staan, sal eon vail hen a’s consulont
niogen optredoii”

Ring van Stellenbosek.

57. In Art. 185 word na ,,gomoonte” ingevoegd
do woordon: ,,die niot twoe of moor prodikanton
hoof t,” en voorts ~vordon andoro Wetsartikelen in
overoenstemining met dit aldus gewijzigd artikoi go
braoht.

Do F-red. van MQssclbaai.

Do eerste l’red. van Stellenboselr.

III.-- ZB!coi~u.
Rapport van de Aig. Zending Commissie.
Rapport van de Curatoren van de Opleidingsschool

2~

I

I
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Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

van
van
van
van

de Commissie voor het Zendelings-Examen.
de Commissie voor het Toelatings-Examen tot de Opleidingsschool.
bet Bestwir van den Vrouwen Zending Bond.
de Coinmissie voor de Zending onder Israel.

38. De HE. Synodo wijzige hot Toelatingsoxarnen
tot hot Zending Institnut zoodanig, dat er veel mm
dci Latijn en Orieksch voor noodig zijn zal dan thans
bet geval is, en dat eon jongeling die zijn School
Junior (of één er moe gelijkstaande) exarnen heeft
afgelegd, Ha een jaar verdere studie in staat zal
kunnon zijn genoernd oxamen af to leggen.

Dc Fred. van Pearstoa.
59. Bij hot Toelatingsexamen tot hot Zending
Institnut (Art. 240) worde Latijn weggelaten, en in
plaats daarvan gosteld een of ander natuurkundig
onderii-erp (zoover ale vereischt bij het School Junior
Certificaat-exameu). of de eorste beginselen van bookhouden.
Dc Fred. van Vifliersdorp.
69. Art. 264 worde zoo gewijzigd dat voorniening
gemaakt zal worden voor het volgende: ,,In alle
gevallen waariu nunstens do helft van hot salaris
van den zendeling wordt bijgedragen door den kerke
mad der plaatselijke gemeente der Moederkerk, of
namens deze door haar plaatselijke Zendingcommissie
(of Directie), vormt hot plaatselijko liehaarn samen
met de Geconibineerde Zendingkerkeraad bet Kies
college voor het aanstellen van den Zondeling; waar
minstens een-vierde dccl alzoo wordt opgebracht, zal
bovengenoemd lichaam hot reeht hebben bij den
Zendingkerkeraad voor te dragen den naam van een
candidaat door hem opgesteld.

Kericeraud van Dritstown.
61. Aanzoek van den beer V. J. Verwoerd (Gods
dienstonderwijzer en Oefenaar der N.G. Kerk) dat
do H.E. Synode hem (a) erkennen zal ale Zendeling
onzer Kerk en toestemming geven zal tot zijne orde

ning, of (b) hem toelaten zal tot bet Zendelings
exarnen met private voorboreiding .(Zie No. 6, Rap
port van den Seriha Ocr Synodale Commissie.)
62. Aanzoek van den hoer M. MT. Nienaber, thaiis
w-erkzaam onder do kleurlingen in do buitenwijken
van de gemeente Wellington, onder toezieht van den
plaatselijken Kerkoraad en de Zonding-Dircctie, om
zonder het Toelatings-examen tot do klassen van het
Zending Tnstituut toegelaton to worden.
63. Aanzoek van den heem- It. p. BoUrn (Oefenaar
(1ev NO. ICerk), thans werkzaam to Zoar om het
Zondelings-examen to mogon afleggen met private
voorhereiding.
64. Aanzoek van dcii beer B. H. van Biljon.
tlmns werkzaain als Evangelist onder do geklourdon
op tie boorenplaatsen in do gemeente Riebeek West,
om met private voorbereiding toegolaten te worden
tot bet Zendelings-s~xninen.
65. Aanzoek van den hoer II. C. Maiherbe (Oefe
ilamer der NO. Kerk), thans werl&aam onder de go
kleurdon op do boerenplaatsen in do gemeonte Zwart
land, om Of toogolaten to icordon tot zendeling oflzor,
Of bet zendelings-exanion of to leggeil met private
voorhereiding.
66. Do Synode gove opdraeht ann do Aigemoeno
Zendingeommissie orn bet verzoek van den Ring van
Kaapstad anderrnaal in ovorwoging to nemen, Lw.
do overname van hot work ondor (Ic Mohammedanen
in bet Kaapsehe Schiereiland.
Do vierde Prod. von ko~ips(ael.

IV.—ONDERWIJS.

A.
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

G0DSDIENSTn;.

van de Commissie voor het Bijbelkennis Exarnen
van de Zondagsschool Commissie.
van de Centrale Conjrnissie voor Hulpbehoevende Jongelingen.
van de Commissie eene Handleiding voor de Bijbellessen door de
Godsdienst Onderwijs Ordonnantie voorgeschreven (Acta Synodi XXIII,
pag. 96.)

67. Do Synode doe stappen tot bet opetellen on
uitgeven van een handboek met kerkelijlc gezag vooi
do Cateehisatie in Afrikaansch of eenvoudig Hol
landsch bevattende do hoofdwaarhoden van l3ijbelen Kerkleer, sainen met een edicts van (10 Kerlr
geschiedenis, vooral de geschiedenis van onzo Kerk.
eli voorts eon zakelijke weerlegging van do vow
naamste bedendnagsche dwalingen.

Do Fred. van Vr,jburg.
68. Overtuigd zijnde van de ondoeltrefiende
methotle van Zondagsschoolonderwijs door middel van
do thans uitgegeven Zondagsschool-Itoosters, daar do
overgroote meerderheid van Zondagsschoolonderwij

zers(essen) onbekwaam zijn lange dezen weg behoorlijk
work to doon, neme do Synode stappen tot bet op
stellon en uitgeven in Afrikaanseh of eenvoudig
Hollandsoh van eon gegradueerde stel Bijbelgeschie
denis boekjes, elk bevattende twoe-en-vijftig lessen,
net J3ijbelteksten en Gezangverzen voor iederen
Zondag, geschikt voor Zondagssebool en huisgezin,
meer of nun behandold op do ~vijze van Murray’s
Kinderbijbel geilinstroord, met aanwijzing van de
gedeelten der Sebrift die behandeld worden.
Do
laatste deeltjes mnoeten beginsels van Bijbei- en Kerk
leer bevatten en zich bij hot Cateehisatieboek aol,
sluiten.

Do Pied. van Vr,jburg.

6
B.

SECULAIR.

Rapport van cle Commissie over Opvoeding.
Rapport van de Curatoren der Normaal School.
Rapport van de Commissie orn met het Departernent van Onderwijs te onderhande
len in zake verandering in het leerplan op onze scholen (Acta Synodi
XXIII, pag. 85.)
69. Do H. E. Synodo ovorwege de weiisehol,jkhord
vail Vrijo Scholen met Staatssnhsidie daar ons be
staande Publioko Sehoolstolsel niet aan do behoofto
van ens yolk voldoet en geone hevrediguig geoft.
Le K erk cruad ‘van 4 Hi,al Noord.

7O.r~ angi-ziell oiizo Kerk orgelistoti noodig liceft
die hehoorlijk naar de hijzo’ulere behoofte van OflZO
genloento gequalificeerd zijn. zoo besluite do Synodo
tot bet dii arstellen vail cci’ , Ex amen voor Orgeliston
icr NC. Kerk,”
Dc Fred. van Villicrsdo rp.

V.—HET THEQLQG ISCH SEMINARIUM.
Rapport van de Curatoren van bet Then]. Seminarium.
Rapport van dc Coinmissie van Examinatoren van Candidaten tot den Heiligen
Dienst.
Rapport van de Commissie voor het Admissie Examen.
Rapport van de Commissie om bet Concept-Schema voor bet gewijzigd Examen
van Candidaten tot den Heiligen Dienst in herziening te nemen (Acta
Synodi XXIII, pag. 92.)
71. Be Practiseho Paed agogie vinde plaats op
hot rooster voor do opleiding tot do Evangelic
bediening (Artt. 3 (3), 35, 38. 39, ens.).
Kerkcraad van Britstown..
~2. 1-lot College Curatorium van bet Theol. Semi
iiarium, in overleg met do i’heol. l’rofessoren, over—
‘vege (1 ndien mogel ijk geduronde do sitting van de
Synodo) en rapporteere over do ,nogelijkbeid vail eon
drie-jarigen eursus voor do Evangoliebediening, ter
aanmoedigiiIg o.a. van eandidatea voor hot verkrijgen
van eon graad voor hunne toelating tot do JCweek
schooL i-Jet vierde jaar to ;corden gewijd ann speciale

VI.

vakstudie of hot verkrijgen van eon grand in do
Tlieologie.
Ei’ word,, toveus overwogen do wensehelijkheid Van
hot opuemen van do Sociologic onder de vakken van
onderw-qs in do Kwoeksehool.
Do Pied, ta,i jlossclbaa,.
73. Hot laatste gedeolte van Art. 135 worde aldus
gewijxigd
Do vaeantietijdon zillion door bet Colle
ge Professoren van tijd tot tijd ivorden bepaald, dccli
sullen tozamon met moor dan vior niaanden in hot
joar uitmaken.’’
1k cerste J’,rd. voi~ ,Wtc flea bosch.

DE FONDSEN.
A. ALGEMEEN.

Rapport van den Zaakgelastigde der Kerk.
Rapport van cle Commissie voor het Kerkekantoor.
Rapport van de Commissie voor Hulpbehoevende Gemeenten
71. Be Svnode stelle nict hot cog op do uniformni—
teit eon stel hooken vast voor kerkelijke finaneiën.
Ring van Swellendcirn.
75. Do Synodo bevele ann eon cenvondig stelsel van
korkelijk boekhouden veer gobruik van nIle kerko.
radon, cii gove nit eon lrnndboekje ivaarin zoodanig
stolsol vorduidolijkt w-ordt. Do jaarlijkselie Rings
vonnen to word em ~ipget rok km i in verb and met d it
stolsel.
Rug ran do Poe ii.

76. Do 1-I .E. Svnodo geve haar aandaeht aan do
geheele kivestie van do Predikanten—salarissen.
Ring van de Pearl

77. Be HE. Synodo dingo hot ann den Zaak
golastigde onzer Kerk op, voor nile golden, die bij
bet Korkoka ntoor inl,otaald ~vorden kwitantios nit to
mci ken.
Bin g ran Eaapstad.

7
B.
Rapport van den Rekenkundige.

PvNSLOEN Foxiis.

7$. In zakt I ci. ni nzuck vu ii dt’ Wo(1 u w c va a w ,jlei i
I )s. A. A. van dor f,ingon 0111 eon grati fieatie uit hit
Predd. Vethiwonfoads, woi’de nan Applicante lnilp
verleend proportioned naar (10 contributics v000ger
door baron cehtgelloot in hot Predd. Wrodnwenfoads
iil,etaaid.
van Queeas(oirn
79. Aanzoek van do Weduivo wiiloii Ds.A. A. van
(icr Lingen om cone jaariijkschc toelage nit hot Predd.
~Vedawon Foads (sic No. 48 van U apport van den
Seriha dor Synodale Commissie). Haar echtgenoot,
die vroeger doeihebbor ann gonoemd Fonds was, heoft
sedort 1896 do jaarlijlcsche contributies (Art. 277) met
moor betaald.
SO. Aanzoek van den 110Cr N. i . l-Jofnieyr (vrooger
Predikant van Warrenton) die drie jaren aclitereen
sUn jaarlijksche contributie tot bet Prodd. Woduweii
Fends niet I,eeft inhetaald on diis volgons Art. 280
opgehouden heelt deelbebber nan bet Ponds to sUn
em sUn aandeel aan gonoemd Fonds niet ais vorvallon
to besohou won. (Zie No. 71 van Rapport 1-an den
Scriha dci- Synodale Conimissie.)
81 - I )e Sy node vergn un e di-it K orb-rn a d dci’ go—
inoento Wellington do eontribatWn jot hot Prodd
Pensioon Fends op zijil twoede aundool to staken
zuol a ag do gout eel to gee ii tweedo a 1’ i-ed ika nt lin - ft.
lie Keckeruad vuit TJ’nlli,iqion.
82. A all seek 0111 tI eel to liolilie, I a an hot P n-dd
Ponsioenfonds onzer Kerk -—
(a) Van den Zondingsccretaris do,’ N. H. of 0
Kork, Transvaal, nalnens genoenide Ker’c.
V00t li~t ‘eli Zen deli, ig 1)s. A . C - \ In i-ray (b)

Van den Kerkoraad der N.G. gomoente I) en —
dee, Natal, in (10 TTTdo klas.

~c)

(d)
to)

(f)
(g)

Van hot Ilestuni (101 Z.A. Jlijhelvoroemgig
vooi don Secretaris, Ds. A. 0. du Toit.
Van do Spoor~vog Zendingcomniissie voor den
Sp oorwegzend cling.
Van th- (‘oninussic vooi- do Zonding onder do
Mohai,unodancii voor ha,’cn Arbeider in do
Vdo klas.
Van den Korkernad do,’ NO. gerneonto Pu i-ow—
Uood,-oo,l in do ITIde klas.
A a iso -k la ii do Synod ale (‘o,,, in isslo dci’ N.H.
i,i (4. Roth, Transvaal, om (1001 to hebben
an,, hot Predd. Pensioc,i Fends onzer Roth,
~il (10 111(10 Kias, 1-nor don Ponnanonton
Set-.’otaris 1-an do (‘onnaissie voor Anne
HI a nken.

‘c3
A aitsoek you d-,i Korkeraad der N. (1. go—
nieente (It i/an ti/i oek Oil, (1001 to hebben ann hot Predd,
Ponsioen Fonds in do ~do kias.

s1. Aanzock vail dcii Korke,-aad dor NO. Ge
itit-ente Kr iiii on on, dccl to hobbon ann hot Prodd.
Pensiocu Fends in de TVde kias.
a nzoek vail (loll Korkoraad tier N.H. of 0.
geateente Dohnas, Trnnsvaal, cm (10(1 to Jiebho,i nan
ln-t Predd. Pensioen funds 0115cr K cit.
$6
A alizoek 1-all hot Bestuor van hot Kia in
ic/i “is to Langlaagte, ‘l’rai,svaal. ola dccl to bebbon
a all hot 1’ r( d~l. Pe I isioonf oiiils nil zel’ K erIc voor den
A ssistelit 1) in-c tout r vaIl genoen,de tni-i i-lit Jig.

57. A a jizoek van do Direeteuron van hot Zuid—
A frikan ‘sell Zendinggenootsc-hap, out dccl to heblien
alit Ii i-t P add. t-P nsiool ‘fond s yoor dcii icora ar Va Ii
hot Z - A - Zend inggest,eht.

VI1.—-Ci-JRIS’I’ELIJNE VVERKZAAMI-IEDEN.
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

van
van
van
Van
van
van
van
van

de
tie
de
de

Commissie voor de Inwendig-e Zending.
Commissie voor Arbeids-Kolonien.
Curatoren van de Drostdij 1ndustri~e1e Inrichting.
Commissie voor tie bearheiding van leden langs den Spoorweg.
dc Cornniissie voor Speciale Evangelie-Predilcing.
de Cornniissie voor het Dorkas-Huis,
het Bestuur der Z.A liijbel-Vereeniging.
de Commissie voor tie Inrichting voor Doofstorninen en Blinden.

$$
A aliges en i oeh do C. .1 On-el) igil lg 1101-li d1
(2, 5. Vei-oeniging ten voile an a ha.ar dod boantw’oor—
don, en or tacIt veol goeds in beido Voroenigingon is,
en aangezion do Kork nile kraehten moot inspannon
oni onso joi,gelioden goostolijk en voi-standolijk op to
houwon, zoo (100 (10 H. H. Synode cone ornstigo poging
oun do twee geiuoounde Vorooni;4ngo~, in édno dcci
treffende Christel ijke \‘eroen igi IJg 1’OOI’ jongoltodon
samoa te siiiolt-ii.
I/u y Va a Beau/cit

$9,
Sclln p

Do Svjin,ii- i\ijze dt-li weg nail (liii do jongelnug—
do K’ -u-k I iot 0,’ to In-a iheid ‘Ii i’irciiie Ibid. Oeit Si elicit bosch.

1’ all

III). Do Sy~iode neine kcuiuiis van on verloon(- iiaar
sedol,.iken stem, ann hot wei’k van , do (‘hristoli jko
I’nlitio Associajie’’ oitde,’ do Politie ii, do Unie.
lie v/ct-dc 1’,’ed. vu a Euupstdd.

8
VIII.
A. B~

WETSVERANDERINGEN.

Dli PERMANENTE C0MMISSIE VAN REVISIE INGEDIEND (ART.

91. Aan hot einde vail Art. 18(4) worde gevoegd:
,,Dit reoht vorliezen ook oud-korkeraadsleden die,
lioe~vol niet sehuldig ann eonsunr, tooh hun goldelijkon
on zedelijken stoun ann do geuwonto ‘vaar zij godiond
liebbon onttrokken.’’
Kerkeraad txzi, Obsenatoi’g.
92. Aan ‘t oindo vail Art. 18(7) worde gevoegd:
,,Kerkeraadslodon, die veer hot verstrijkon van hun
thonsttijd bedankon, sun niet horkiesbaar dan na
vorloop van ton minsto één jaar.”
Xc rk eruad ran Observe tory.

85.)

~f Zendingkork in do cello of andore hiorboven go
noemde enpacitoit dienen.
Hilly van Alban,e.

94. Iii Art. 08, worde no hot woord , ,gowaar—
liorgd’’ bijgevoegd :,,dat or ceo rodelijke vooruitsiellt
hestaat (tat do gon~eonte, die gestielit sal wordei,,
ziehizelve in do tookon,st sal knniien onderhoudon.’’
Eerstc (Iudrrlinq ran Kaaps(ad.
95. Tn Art. 178, worde oft hot woord ,aanvaardt’
bijgovoegd .,, of zieli wijdt nan ‘oil andor hodrijf,
buiton zijne bed ieiiing, zooals handel of do boerderi],
Oils., ens.”

93. Di] Art. 82 worde gevoegd : —
Onder dienstdoonde Prodikanten in do Ned. Ocr.
Kerk in Zuid-Afrika moot worden vorstaan,
(1) Alto Predikanten en Candidaten tot den
Heiligen Dienst door de Synode volgens hare ICorke
lijko Wetten on Bepalingen gelegitinieord, beroepbaar
gesteld en geordend, en die ‘mar gevestigde gemeen
ten beroepen, in die gemeenten bevestigd sUn go
worden.
(2) Alle geordonde Predikanten, nan wie door (10
Synodo of door eon of andor der Permanonte Synodale
Commissien ccii bopanldo en pornianonto kerkelijke
workzaamheid, anders dan die van eon Predikant van
eon govestigde gorneento, is opgodragon, en die door
de Synode nit hot Synodalo Fonds, of door eon of
ander Permanente Synodale Comniissie nit do FondSell onder hnar belteer worden gesalarieerd, Doze
sullen ook loden zijn van do Synode, en vail do ver
sebillondo Bingen, waaronder zij ressorteeren, en
gereehtigd sUn op eon Ponsioon van £200 per jaar,
nuts ten behoove van elk eon uit hot Synodale Fends
of uit do Fondsen van do botrokkeno Permanente
Synodalo Commission als Inlegpenrnngon in hot
P. Fonds gestort worde de som van £50 met eel,
jaarlijkselie contributie van £10, naardat ieders nan
stelling is gosehied door do Synode, of door eon of
ander der Synodale C5omn,issiei,.

Rerste Underling van Kaapstad.

96. Do aandaeht vail do Pe,.rnanento Commissie
van Revisio worde bopaald hi] do leomto in do Kerke
wet in sake do inbotahing dor Heffingen ingeval de
Ring goone sitting hoof t em andere rodonen dan die
gonoeind in Art. 22.
Ring van Queenstown.
97. Do Ft.E. Synode niako hot verpliobtond dat
Vornien B. en C.. honevens door den Voorzittor en
don Kassior, ook door eon hovoogdon Anditour onder
tookond salle a word Oil.
Ring van J)eaufort.
98. Do Synodo overwoge do wonsol,olijkheid do
wet zoo to wijzigen dat Korkeraden van kloine go
i,ieonteil, ton einde tijd to bosparen, hot reeht sullen
hohben, nadat eon leeraar voor hot oerste beroep,
op hieni uitgehraoht, bedankt l,eoft, na do eersto af
kondiging als Ooeombineorde Korkoraad sanien to
komen met hot oog op do borooping van eon Loeraar.
Kerkcraad van Knits finer.

p•

N.B.—Onder
bogrepen sUn
lingen, die don
Dienst hebben

dienstdoende Predikante,, zohle,, niet
geordeiide Hulppredikers on Zende
statos van Candidaat tot don Heiligen
verkregen, n zoolang zi] do Moeder

I]. 13n

DEN

99. In vorband met do opgaven, (lie jsarlijks met
do Ringszittingon gedaan niooten worden, make do
Synode do noodigo wijzigingon in do wet, om to
vormijdon dat dozolfdo opgaven herhiaaldohijk voor
komon.” (Zie vooral Art. 20:0; Art. 74:17, 20, 22
on 23; Yorm A :6 on 7; in vorgehijking met Vormen
1)., Ii., Z. on die voor don Arhoid ann do Jongd.)
Ring van Colesberq.

Sciul3A SVN0DI

100. Art. 74(5) lose als volgt : Is or ook goregold
eatochisatio gohioudon ter onderwijsing in (a) do
Bijbolseho Gesehiedenis, (b) Geloofs. en Zedeleer,
(0) Lidmaatspliellten, (d) do Korkehijke Geseluodenis?
Wolko handloiding wordt llierbij gebruikt P Door wie
word waargononien (a), (b), (c) (d)P
Kerkrraa,l ran R-ritsto,rn.

INGEKOMEN.

101. Do BE. Synode ‘vordo gevrangd Art. ~4 (23)
alzoo to wijzigon dat hot a’s volgt sal lozon : —
,,(23) Wat is in awe gornoente gedaan voor het
zendingwerk? Hooveel is or in bet afgoloopon jaar
door uwe geiueonte bijgodragon (a) voor plaatselijk
zondingwork P (b) voor Binnenlandsch zondingwerk
buiten de gemoento? (e) voor Buitenlandseh sendingwork? Is or ook maandelijks zondingbidstond ge
IloUdoil 9’
Billy tUfl Stellenboscit.

9
102. Do II.E. Synodo besluite tot Art. 74(16) toe to
voegon do woordon: ,,flooveol is or in hot afgeloopon
jaar door uwe gonieeiito bijgedragen voor do In~venthge Zenthng?
.
Rrnq van- Steflenbosek.
103. Do Synode bosluite do vragon ondor Art. 71
to herzien en oono voraiidoring nail to brongen met
hot oog op do togonwoordigo werkzaamheden onzo
Kerk.
Dc Rinq run
10-1 . Ann Art. 16 (10) o. wordon bi~gevoegd do woor—
den: -,,Mits zij do volstrokte moerdorbeid dor nitgebraohto steimnen op zieh veroonigd hobben; zoo
niet, dan wordo den of moor namen ann hot twootal
toegevoogd totdat do gezamentliko stemmon do vet
strekte nioerderhoid vormen.
Dc Ktrkeraad von Welli-nulon.

10$. (a) In Vona A. (Art. 20) wordon do hoofden
onder Nos. 8 tot 16 gosebrapt.
(b) In vorm A. (Art. 20) worde na No. 7 huge
voegd -.,,8. zondagessohool Onderwijzers en
..
I I
Onderwijzeressen.
(e) Art. 40 worde geschrapt.
Do ensir Thed. van Groa f-Rein-el.
106. Art. 205 wordo goroyoerd, on nit Art. 206
worden w-oggenonlen do woorden ,,op verkregon hand(ipoflhlig.

Dc cnste Fred. ran StelIinbosch.

là
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RAPPORT
van den Actuarius Synodi, 1919.
1. Hot Kerkelijk ~~ethoek met lie vei’anderingeii
tla.arin aangehraeht door do S3-iiode van 1915, werd,
onmiddellijk ila do ~ergadornig, herdrukt en besehik
boar gosteld.
2. Op 9 Doeeiiiber 1915 ~verdoii do volgende candi daton gelegitimeord : —
George David dii Toit.
Jolmnnes Stofaims Thoroii.
Potrus Johannes Swart.
1-lendrik Stephanus Protorius.
Christian Philippus Ernst Roliiii.
.Johannes Gorhardus Olivier.
Franeois Stophanus Al alan.
Wynand Cliarl Malan.
Dirk Pieter van Ziji I ~aii lie.
Wilhelm Adolf Krigo.
David Joliannes Stefaiius Malan.
Balthazar Joliannes K toppers.
Mattheani Joliannes tie Kook.
Joachini Jan 1-tondrik 1-Tattingli.
.1 ohannes Cliristiaan Lanipret-lit.
Frederick .johannos I’otgietor do Kook.
Berthold Allieit.
3.

~p 29 Augustus 1916 wonton golegitimeerd
3tattheus Theodorus blind S,nit.
William Robertson do ‘silliem, B. A., B. D.

—

4.

Op 5 December 1916 ~verden gelegitmieerd
Pietor Boston Aekorinann, 13 A.
Albert Rowan Albertijn.
Jan flendrik Badenhorst.
Jolui Henry Richard Bartlett.
Daniel Stefanus Botha.
Jacob Stefanus Dreyer.
Justus David Kilian, BA.
Daniel L’rancois Marais.
Joaeliim Fredrik Mentz, 13 A.. 11.1),
Sehalk Willem Na.ude.
Card Petrus vail Niokerk.
Justus Christian Botcher, BA., 13.1).
Adriaan Hendrieus Stander.
Salornon Johamies Stander.
Gerri t (oenraad van Seliouwouburg.
Petrus Stefanns van dor Westhuizin
Carol Aron van Sclia.lkivjk.
Gerrit Dirk Worst.
En na colloquium doetum de Eerw. Proponent.
liendrik Pietor Marthinus Steyn.

5.

Op 2~ Septoniber 1917 werden golegitinieerd
I )aniel Francois E,-asnius.
H ii a c-olloqu in lii doetuni do Wel ocr wa a edo I-I ecren
Dirk Cliristina.n do Villiers.
I’iutor Villcm Abraham do Klerk.

ii.

Op 29 November 1917 werden gelegitiineord
Cornelius Stephanus l3amberger.
Fl tndrik 13 udolph Christian Barrisli.
Pieter Franeois Burger.
Abraham Matthys do Villiers Estorhnyson
Jaeohus Ebonlia~zor vail 1Ioerdeii.
Daniel .1 acobus Hugo.
Daniel A ndreas Malan.
David Irederik van der 31 ecu-c.
M arth i mis jol all lies Pet ‘u~ 3 iou
Dirk Pioter 31 omlierg Olivior.
.1 aeobus Christianu Oostliuizen.
.Jaeobus Cornelis Pauiv.
I zak V I limb n us .Jan so’ t v au Re i isbn rg.
Jan liondrik Potrus vail Rooyon.
Pieter tin Toit, 13.A.
Jacob .Tohannos ‘iVasserfill
Fiondnk Christoffel tie Wet, BA
.J oh ii Foster vail W lift
C

7.

Op 2 5ep toni hi, r I 115 we rd cii gel eg it i lice rd :

—

William Robey Joyce.
(oenraad Frederik Seltoepers.
Eu op 10 December 1918
A uidrios liernardus ‘iVossels.
Stephanus do Villiers, 13 A,
Paul Stephanus ‘sTouter
Ia oohiis WillielniusS lnj lii ill
Douw Gerbrand vail dci Morwe, 13.A.
Nioolaas johani,es Louw.
Camille Frederic Leygonio.
Carol 1-lendrik K luger.
N ioolaas Evorhardus do Koek.
Daniel J ohannes Koot, 1). 1).
II eiidrilt Petrus Bloni.
(iert Johannos Barnard.
($) Dc volgonde Aoton van Bevestiging zijn aigo
geven ann
In 1915
1)s. Andries Hindrik Naudo.
lIt. A lit riot F’raneois Maiais.
in 1916:

Ds.
Ds.
lit.
Ds.
Us.
Us.
Us.
Ds.
Us.

Karol Wviuauud Ic benz.
Wvnand (‘hail 31 alan.
George David du Toit.
Johannes Cliristiaan Lainpreoht.
3liehiel Johannes van tier Wosthuizen, Dl).
Joliannes Gerharclus Ouivier.
Baltbazar Joliannes Kioppers.
David Joliannes Stefanus Malan,
Charles ,Jobn llrink.

Iii 1917:—
Us. l3erthold Alhoit.

ii
J)s.
Dx.
Ds.
Dx.
Dx.
Dx.
Dx.
Os.
Dx.
Dx.
Dx.
l)..
Ds.

Willoiti AdolF Krige.
Mattbjani Jolianuex do Rock
.Joachinl Fredorik Mentz, BA., 13. D.
Albert U owan Albertijn.
Mattliens ‘I’hcodorux Relate! Sin it.
Daniel Stelauns ilotlia.
.1 ollan nos Petrus tin Toit.
1-lendrik Pioter Martlunus Steyu
William Robertson do Villiers, B A., RI)
Pieter Stefamix van (Icr Westliuizei, Clirixtinan Pbilippns Ernst ROlim.
Petrux Basson Aekornia liii, B A.
Carol Petrus van Niekork

Dx. David !‘rederik vnii dot’ M once.
I)s. Pietot- lrtnieoix Tlieron Bnrger.
Dx. I )n.iiiel .Jalti,lins I [ago.
In 191!): - —
Dx. ,Iai-nI,tts Nbeiiliaexer van Ileurden.
Dx. N ieoiaax Everlla tIns do Rock.
Dx. Carol H endrik K luger.
Dx. Stophanus do Villiers, 13.A.
Ox. Andnios Bernarduts ~Vossels.
l)x. Don iv C erbrai id vat’ (101’ 1~1er ice, B. A
Dx, .Jacuihus ~Vilhol,nns Snijnlau
(0)

Briotwisseling tot’ tafol to loggen.
~ lot v ersohulul igde hoogaohting,

lii 1918:—
Ds . Jacob .Jolianiies vaxserfall
Dx. Dint Clinistiann do ~‘iIIiers.
Dx. .J an Rend rik Petrns van fiooyen
1)s .Adr ian it flendriens Sta ad Cr.

U iv Ow, Dionna r en Brooder,
.1. P. VAN fIEERDEN,
Aetu arinsSvnodi.
T(aapstad. Anguxtnx 1919

Bi.II4AQE 2.

RAPPORT
van den Scriba Synodi aan de H.E. Synode, 1919.
Do ondergeteekendo heeft do ocr mits dozen, over
eonkomstig Art. 102 (e), ann do HE. Synode vorsiag
to doen van zijno w-erkzaamheden aix Seriba Synodi
sedert do iaatste Synodale Vergadening:
1. Do nit do Acta der iaatste Synodo voort.
vloeiendo expedition werden door hem gedaan.
2.Na ontvangen berieht van do Seriba’s van do
lhngseommissien for botroltkon Ringen, van do
.siicIttinq van nieit,ve gerneenten ouzor ICerk, heeft
lnj zoodanige stichtuig, met do geinaakte grens
seheidingon en bet porsoneel don oersto kerkeraden,
zonder vorwiji in hot Officieei Orgaan dor ICork anTi
gokondigd. Daa,’uit blijkt dat or sodert do Iaatste
Synodo zeventien. nienwo gemeenton onzer Nod. Ocr.
Kerk gesticht sun, t.w. : —
Cit rusdal in den Ring van Clanwilliam, op den
25sten Februari 1916.
K-ian man in den Ring van On Toitspan, op den
3den Maart 1916.
OH/a ntsltock in den fling van DII Toitspan, op den
idon Maart 1916.
G-mahamsstad in den Ping van Albanio,
28xton September 1916.

op den

Kcini ocs in den Ring van Britstow’n, op don Sston
November 1916.
Alarydaic in den fling vii ii
lOden November 1919.

B rtstown.

01)

dcii

lb c-irai’ in den fling van Qu cc nsto wa • op Iei i I •Idoii
November 1916.
ti,nhdi in don fling van
~sten Jailnari 1917,

Ow Toitspan,

O~

(10!]

Van iUijl: svici in don U ing vali~ Beanfort, op tieii
ISden Januari 1917.
Pa i-en—Good “cot! in don B lug van Kaapstad, op
(loll lOden November 1917,
ha ,‘Iti!/ lVcst in den Ring vail On Toitspan, op den
lOden Februari 1918.
(;rcyt,n itt den
7don Mel 1918.

Ring van Stellonhosob, op den

Zo oiiaqs flit, i,’i’ in dcii Ring vat] C4raaff—Roinot, op
25sten Juni 1918.

(loll

Stout,

in don U ing van On Toitspan, op don lston
Maart 1919.
1) a Plessis in don Ring van Quuoenstown, op (len
24sten Mel 1919.
L nsa?.’,, in den Ring van On Toitspan, Op don
lOden Juni 1919.
iVaf cr/or,? in don B lug van Ora.afl—Reinet, op (loll
rqdon .Juni 1919.
3. Ook heeft lnj, iii kennisgeving hem door do
Seriha’s vail do betrokken Ringon toogozonden, do
gnonssehoidmg tussehon do gomoonton JJIt!an’ayo on
Lnkcidoonm (in don Ring van Du Toitspan), en de
w’ilziging van grenslijn van (IC gemoonte Kcimoes (in
den Ring van Bnitxtown) in On TCEnKnoDu flange
kondigd.
1. Aanbevolingon door lien) van do Commissic vool’
vertuoerdei-ing van misc C ezangon ontvangen, werden,
ingovolge bexinit den jongsto Synorlo (Aeta Synodi,
XXIIT, pag. 101) ann do Synodale Coimnissio vOOr
golegd( sic oJficiiri Dt, Kvnvnons, 10 April on 15
.Mei.1919).
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5. Ovoreenkomstig hot hesluit van do laatste
Synode, en ,laar luid van Art. 83(b) hoeft liii op don
lOden Juli 1919 aan do Korkeradon van do gemeonten
der Ned. Geref. Work in Zuid-Afrika konnis gogovon
dat do Vier-cn.Twintiqste Atqem cone Kerkvrrqade
ring van gonoen-rde Work, DV.. gehoudon zal wordeii
to Kaapstad op Don,tereloq (tell jib/en October eerstk.
on volgonde dagon.
6. Op zijn vorzoek ann dcii Eerw. Korkerand dor
N.G. gemeonto Kaapstad, out hut gebruik van do
Grooto Work yoUr do opening eli, zoo iioodig, oak voor
(10 vordere zittingon van do Synodalo Vorgaderiiig,
heeft hij eon tOOStOIllllielld antWoord vail geiiooinden
Werkeraad ontrangon.

7. Aan do versehullende gemoonton ouzer Work
word kennis gegovon van den Algemcemem Biddag
met hot cog op de Synodo (Art. 83 c).
S. Ingevolge Art. 84 ileoft hij dan do Korkeraden
noon tookomen eon opgaaf van aile Rapporten on
Besehrijvingspunton voor do Synode.
Doze Ilapporten en Besehrijvingspunten, alsook nile
andoro stukkon door hem ontvangon, sullen ann do
~orgadenng ~vordon vdorgeiogd.
I. F. A. DII VILLIERS,
Scriba Synodi.
Wo -rester, ~9 Aug., 1919.

BJJLAGE :1.

RAPPORT
van der Scriba der Aigemeene Synodale Commissie aan de HE.
Synode in October, 1919.
afloop ran do j ongsto Synodo door nuddel
l-Ierderlijkeu. Brief voor rio aa u,daoht nor
brar-ht.’’
Op (Ii) ;., Er is bozwaar met
vorzook Ilaur hot Ondorwijs Departonlent
Oudot’s bohooroui too to zion dat zij hunno
niet floor zoodamgo Tnriehtingon zondon

Do ondergoteokende heoft do ocr nan (IC H. H.
Synodo your to leggen do zakon die sodort do laatsto
Synodalo Vorgadering (10cr do Synodalo Coniinissie
overwogon sun geworden hij wijzo van rondsehrij you,
alsook die weike (10cr Lao r bohandeld sun i,uj go—
logonheid van hare vergadoring golioudon op 26 oIl
27 April 1917, en op 26 en 26 April 1918:

5. Op eon sohrijven van cone Commissio door do
Synodo der Goreformeerdo Work bonoomd, met hot
verzoek cm saluonworking met genoomdo Work ton
outdo den Naani des boron in do Grondwet van
do Cino vat. Z.-Afrika orkond to krijgen hooft zij go
antwoord dat ooze JCork reods vorsohoideno pogingon
daartoo anngowend hooft, doch ‘t is haar niot golukt.
3leent do Goref. Work oehtor, dat sulks vorkrogen
lsa,~ ~vordon, dan willen wij gaarno met do brooders
in doze samon workon

1. Aanzoek van don Kerkornad dor N.E I. of 0.
Gemeonte Kruq ersdo r;i, Transvaai, oin dod to hebbon
ann hot Prodd. Ponsioen Fonds ouzer Work in do
Jste Kias.
Daar ai do rioor do wet veroisehte stulckeii in ordo
ziju word t hot govraagde toogosta an.
2. Op eon aanzook on dispensatie van Art. 18 (17)
door don K orkernad dor N. 0. Gonloonto Bob Oil
tar herlijezing van don Br. Diakon M . L. Kr itziugor
die reeds ‘-icr jaren oehtoroon godiond Ilooft. was
hoar a.ntwciord toostoni 111011(1.

6. Eon sohrijvon van den boor W. J. Vorwoord
(Oefenaar der NO. Work), arbeidondo in do gouioen-to
Bulawayo als hulp van don Ioeraar sodort Juni 1913,
veriof vragende om hot Zondelings Examen met
private voorhoroiding of to loggon.

3 An. it eon sohrijven ontvangon Van don Seriba
Synodi Vail do Work iii don 0. V. Staat, in sake
indiroeto e,sehon togon do opstandoliiigon loot di or—
Lii govoogd voorstol door do Modoratuur onzer Work
(Zio Dc TCEnKnonE, I Juini 1916, pag. 522) hooft zij
hare goodkouring gehooht.
4. Vorzoek Van den Korkeraad dor NO. Gomoe,ite
Iiingwittiornstown dat do Synodalo Commissie;
(al eon sohrijven riobton sal aan do Korkoradon Van
do gomoonton in do Knop Provincie on Van do
Zuster.Korkon in Transvaal, 0. V. Staat on Natal,
waarsohnwondo togon do invioodon van do Roonlsoh
Katholiokon, vooral op hot gobied Van Ondorwijs;
(b) hot Ondorwijs Dopartomi’nt vorzooken sal aan
stoilingen van Roornseh-Katiiolioko Superintondonton
over Kostinriebtingon waarin Protostantseiio leer
lingon gohuisvost zijn, itiot good to konron.
Haar nntwoord op (a) was:,, ‘t Is reeds vrooger
door do Synodo gedaan, on rio sank is andormaal na

van den
Work go—
zoodanig
to gaan.
kindoron

1-lot gevoolon dor Synodalo Comrnissio was: dat
ann hot verzor’k niot han wordon voldaan, daar hot
govon van zoodanig verlof hot suspondeoren van
zokoro Wots-Artikolon (242. 244.) voroisoht, en dit
laatsto kan alloon door rio Synodo gesohioden. (Art.
81. 2).

-

e.Aanzook
deol to hobbon
Work in do
Synode). Dit

van den Korkoraad van Pearston on’
nan hot Prodd. Pensioon Ponds onzer
Tide Wins (eiassifioatie dor jongsto
~vordt toog~staan.

S.

op eon nI.’rgoi~k aanzonk Van den Korkeraad
K/rut Boeistip am in rio iVdo Wins (eiassifioatio
der laatste Synodo) opgeno.rcn to ~vorden, ~vordt ook
vail

toestoitiunond

goantwoord.

9. Aanzoek van don Korkoraacj der N.G. Gorneonte
Ito fs’l:uig om dispensatio van Art, 18 (17) ton einde
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do horkiozing van do BE. OurM. H. C’. van Wijk en
W. .J. Nd, die reeds ‘“or j aren aebtoreen gediond
liebben, to wottiger
Do gevraagde dispen ,atio wordt verleond.
10. Do Synoclalo Conimissie Vergadering aango.
kondigd voor Augustus 1916 word niot gehoudon
omdat or niet genoegzaam work was om hot houdon
0011cr vorgadering to roohtvaardigon.
11. Met eon bosluit gonomon door den Ring van
Swellondam op 11 October 1916 en ann haar voor
gelegd, in sake hot voornemen vail do Regooring
o’n kaffers ann te worvon voor Arbeid in Europa, on
hot vorzoek aan do Rogeoring orn van hot voor
genomon plan af to Zion (zie DE KERKn0DE, 26 Oct.
1916) heeft z~ haar instemrning betoond. Hot ant
woord van do Rogeoring biorop is vorselionen in
Ds KEREB0DE van 21 December 1916.
12. Van den Soriba van den Ring van do Panrl
is door liaar ontvangen afsehrift van eon besluit
door don Ring genornon ,,dat do Synodalo Cominissie
verzoeht ~vorde handolond op to tredon zoodat
Sehoolradon on Sehoolconnnissies Let roeht Zillion
hobben, benevens getuigsehriften van good zodelijk
gedrag, ook to vragon dat Applieanton zullen melden
nan ~volko Kerk zij bohooren.”
Konnisgeving is ook ontvangen dat eon soortgelijk
bosluit genornen is door do Ringen van Graaff
Reinet, Colosborg, Bnrgorsdorp on Albanie.
Aan dit versoek is door haar voldaan, en hot
ant;voord van don Administrateur ontvangen is
vorsehenon in Dn Knunnons van 1.5 Fobruari 1917.
13. Disponsatio van Art. 18. (17) govraagd door
don Korkeraad dor N.G. Gomeonto Glen Lvndcn ter
horkiozing van don Br. Ond .J. A. Fourie, die reods
vier jaren aehteroen gediend heeft, word toogostaan.
14. Dit is ook goselliedt met eon dergolijk naIl
zook door den Korkorand vail Nieutroudtvillc, om
do horkieziHg van don Br. Oud. J. J. Nieuwoudt,
die ook reeds vice jaron aehtereon godiend hoof t,
to wettigen.

1;5.

Aanzook vail den Kerkeraad vail .‘faf eking

oin disponsatie van Art. 18 (17) tor hierkiezing van
den 13r. Oud, G. van Coppenhagen, na vier jaron

achtereon godiend to hobben.
satie word vorleond.

Do gevraagdo dispon

16. Op vorzook om dispensatie van Art. 18 (7)
door doll Kerkeraad van Klein Boetsup, tell eilldO
don Br. C. J. Selioe,nan die 39 jaren oud is tot
Ondorling to kiozon, heoft zij geantwoord dat voor
zioning voor disponsatie door do Synodale Comn,issio
alloon goniaakt wordt ondor Art. 18 (17). Do Synodo
alien han in dit geval dispensatie verleenen.
17. Dispensatie van Art. 18 (17) govraagd, (a)
door den Kerkernad van Brie Anker Deal toe her—
kiozing van don Br. Diakon C. F. Juritz dio vior
jaron aehtoreen gediend heft, on (h) door don
Korkoraad van Simonsstad tor horkioziug van den
Br. Diakon H. P. Hablutzel die ook vier jaron
achtei-eon godiend hoof t. In beide govallon word dit
toogostann.

18. Aanzook vail den Korkoraad dor N.H. of G.
Genioonte Panipietcrsburg, Transvaal, em dod to
hobben aan bet Prodd. Pens. Fonds onzor Kerk in
do Tilde klas.
Met bet oog op Art. 300, eli besluit dor Iaatsto
Synode (Aeta Synodi XXIII. pag. 102, on Bijlago
37, pag. 143) wordt hot 111cr gevrnagdo voorloopig
toegestaan.
Op bare vergadering gehn.,nden 26 en 27 April
1917, ivordon do volgonde stnkkon, Nos. 19 tot 32
hehandold —
19. Do Ring vorzooko do Synodale (.‘ominissie bij
do bevoegdo autoritoiton aan to dringon op do vrij
stelling van aDo pastorieën vail Inkonlstonbolasting
(Binge. ion .4lbonie en Golesbcrg).
Do vorgadering besluit cello Doputatie to bonoc
111011 oln do zaak vail Tnkonlstenbolasting op pasto
rioën niot de bevoegdo autoritoiten to bespreken;
in do corsto plants ma eon vorduidehijking to vragen
van (10 wet zooals thans toogopast, on voorts to
wijzon op oone zokero iuato van onbillijkheid die ill
vorband niet doze zank bestant. Do loden vail do
Doputatio to zijn Di. J. P. van Heordon, P. 0. J.
Moiring on F. N. borne.

20. Eon sellrijven met bijgaando stukken van do
Commissie voor hot Zondolings en Oefenanrs Exanioll
in zako aanzook vail don hoer J .A.vnn Niekork
0111 in zijn ambt als zondeling onzor Kerk to wordon
hersteld.
In linac rapport wijst (10 Connnissio, in wier han—
don dit stuk door do vorgadoring gesteld word, naar
Ilot bosluit door do vorige Synodalo Commissie in
dozo gonomen en door do Synodo goedgokeurd ,,De
applicant wordo vorlvezon nanr den Ring van Beaufort, hot hof dat hem ondor oensuur heoft gesteld,
en volgens hot oordeol der Synodalo Commissie,
tovons hot Ilof is, dat 110111 bij do Conlrnissie van
Exanlinatoron veer liet Zendelings-exainen gunstig
bohoort ann to bovolen om op nieuw to worden go
legitimeord, indion dat liohnam daartoe vrijnioodig
hold gevoolt”
,,on goef t ann do hand dat aan do Comnussie vail
Examinatoron gonntwoord zal worden, dat in geval
ann do tornien in bovenvermolde besluit voldaan is,
hot binnon haro bovoegdheid ligt om, desverkiezondo,
do hoer van Niokerk to logitimeoren.’’
Hierinodo voroenigt zie]i do vergadering.

21.

Aanvulling van Commissien

—

(a) Coni,nissje voor hot E,rarnen. van Gandidat en
lot den II. Diensi. Seoundus lid in do plaats van
Ds. I. F- A. de Villiers die bedankt Ilooft. Do vor
gaderiug bonoemt Ds.A. M. McGregor.

(b) Loot nijssie voor It of .4tlmissje E.rarne a lot lid
Tkeol. Serninariurn. Sooundus lid in do plants van
Ds .W. J. Naudé die do plaats inneemt vail Ds. H.
P. van der Merwo (Prirnarius), die bodankt hoof t.
Dr. B. B. ICoet wordt benoomd in do plaats van
Ds. A. I. Stoytlor die afgetredon is.
22. Aanzoekon em doe! to hobben nail Ilet, Prod
Pensioon Fends onzor Kerk —
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(a)

Van don TCerkera ad
a iii do Vdo iClas.

(icr

N (1.

Ci enleohito

Liosloteji dat doze goicteinto iii do I \ilt bias ~0
~iIiatst “ OflIt.

(Ii) \an den
llrrhctlstlol, ni
Synode).

Korkoraad dci
fldo IClas

(10

N Ci. Geineonte
(Classificatie der

Oak tOizOil (lit a aiiznek brett tie vorgadering goon
bozwa or.
(d) V au do Transvaalsoilt’ V rohiwdil Zondingvor—
00] 1~ gi hg voor ha-re, t zen do! iii g in A’ igoil iiaiid iii dO
tde ICias.
Ilot liosluit dot vorgadoring is~ ,,Aangezioii hot
F’onds hot oigendoin is van do deeihobstors, nleent
sij dat- aanzoeken van dozen aard voor do Synod’
inooton wordon geiogd.
(o~ Van don Kerkeraad dor N.1-1. of 0. Gemeonto
Pu it? piPt nt?? ire (Transvaai) in do 111(10 ICias. Voor—
loot) ig toegestaaii . To worden lids raebtigd door do
iorgaderi n g der S ii rid alt Corn ill
I’
1) it Ito rdt pro Vi sioneol bob rach t igd , ha ilgoiido hot
rap p015 vail 00110 Comm 15510 a a ii IV lO Ii et 01) god rage n
wordt god tire n do hot roees I nfor in atie in to win non
on eon voorstel in zako aanzookoil vail do goinoonten
in Trausvaai aan do volgoudo vergadonng vail do
Syuiodaio Coniinissio vdt3r to loggeil. Do loden der
Coniinissie sUn: Di. S. P. 1[aihorbo, W. P. Joubort
D. J. Malan, on Ondd. J. H. Conradie on H. J. J.
van dor Horst.
(f) Van don Kerkoraad (icr N.H. of C. Gonioonto
3ttosjo?. Transvaal, in do Tide Kias.
)ok d it a a ii zook word S voo rioop ig toogosta a ii,
Ii a ii go n do I iot rap pout ~a ii Ito VOn go i iooaido Co cam issi o.
(g) Kin selirij von vail do Spoorwog Zonding—
oninlisslo vragondo op wolko voorwaa ide do Spoor—
‘V eg Z ont 101 in g (1001 han no non a a ii hot P rod. I’on—
sn~en l’onds onzor ICork
I-lot antwoord vail do vorgadoring is -.,, Do wet
unaakt goouio voorzieniig voor zondolnig—arlioidors
ondor blankon, dock daar do Spoorwog-zeitdoling
door eono Conirnissio, door do Synodo bonoomd, aan—
gosteld is yoUr hot work. bail liiJ (10 53iiode Ivordon
a aiibovol en dcclii an jo a an hot Fond s toe to staa ii
niot dioii vorstando dat do additionoele goitisom sal
‘to rd eli I torokond n a ni (It’ 1 OU dordoi a vail d on zondo—
ling oii tiatnin you tilt aniizoek.’’
(10 Verzook vail don Ii iiug vail Graa.ff—Reinet flat
do N 0. Goinoonto Poaiston in do Tilde KIas go—
l)laatst wotdo. on niet ii’ do lTde IClas (zooals door
tie Synodo vastgostold).
Do vorgadoriig hoslnit aan nit vorzook ,iiet to
voldoen oindat hot buiten hare bevoegdheid is eon
lioslicit door tie Synode 01) hare iaatste vergadorirn
‘iver doze zaak golionlen, to vernietigon,
ti) Aanzook van lierw
I telibon ill tIe Vdc IC las.

A.

Dreyer oni dool to

Pit-an nzook nioot no ar do Synode wordon vor—
Ilozon ofli dozolfdo rod onen als bovon ondor Cd) on
(gi gonoonud

(ji ,~anzook va-n do Conintissje yoGi do Inwondigo
Zoinling iii lioicnig van union seoretoris, lisA. IL
I .iieklioft, in do I do Kias.
i)aar (lit nanzoek op go[ijken iot’t slant. met. (10
ia n zoeko, i leo r Zeu iii ii gsee rot an 55031, (lie dooi do
Syiuodo reeds toegostaan sUn, han hot provisioned
worden toogelaten.
~3. 1-lot beiloomon van eon Coniinissie
0111 Coil
fiogleinont ten aaiizion van huippredikors 01) to
stellen en door tijd igo pubijoatie sulks voor do aan—
daeht dci Kork to brongen, on hij do oorstvoigendo
Synode to ratiporteeron.’’ (iXeta Synodi XXIII, pag.
119).
i-jet iloslhult der vorgadering is,
hot bier go—
vraagdoaa n di’ Coniinissio In a Tiovisie toe to vor—
t roti W0] I

24. lion - seluiijvoi i van don Thool. Candidaat, H.
1. Barrisli, veriof vragendo ,,voor bet Proponents—
ox a nit’] i to soli r ij viii godi iron tie An gn stu s 1917.’’
I) o vorga t I ciii ug liosI nit ii lorop to a lIt woord on ,,dat
Ii et hi, iton I a ic bovoogdh rid is do gov raagd o di spoit—
sntio to verloonon.’
2~3. l)e Sy nod a to Coin in i ssi 0 ‘tori le ge~ a agt I oni
baa’ advios, on zoo iuoodig oni hare linip, met be—
trekking tot aparte Hostels voor studenton bolioo
rondo tot onzo Kork. in residontie bij do to stiehten
Universitoit to Grooto Schnur (LIt. .1. P. i’. lienvlca).
Do volgondo bosluiten ivorden gonomen : —
(a) Peso vergadoring vernonien hobbende van eon
plan 0111 in verband niet do Universiteit to Grooto
SeIiuur eon gobonw op to rieliton waarnl do vor—
scliiliondo lCorkgonootsehappen gelegonhoid hebben
sullen, do studenten to hearbeidon, hours dit voor—
stei af. onldat dit joi~go nionsehen in Iii’ a kerkol Uk
lo Von hoiladool on zai.
(b) flat bet bevoogde Iiehaarn (The Provisional
Conunittee of the University of Cape Town) govraagd
Sal wordon zoodanige sehikkingon te rnaken, dat
aaa bet hoofd van één of moor Hostels personen
aangesteld sullen worden die tot do N.G. Kerk
bohooren, do Hoilandsehe taai spreken en don huis
godsdionst iii rho taal geregoid zuiien w’aarnonlen.
(e~ Dat do benoorning van zoodanig persoon of
personon gesehieden sal volgons aanheveling van den
fling van Kaapstad.
(d) Dat do luerboven gonoenide besluiten, voor
nitvoering, in handen van de Commissie door den
fling van Kaapstad bonoemd, gesteld sullen worden.

26. Do Synodalo Commissie gevo verlof aan den
Ring van TCaapstad om, zoo hot hem wensehelijk
voorkonlt daartoo te besluiton, n-ocr grensiijnen to
hopalon tnsselion de gerneonten op hot Kaapsoho
Sehioreiland (Ri,iqscornrnissic ran den Ring run
Iteops(tsd).
Do vergadering is van oordeel dat aan dit verzoeli
niot han worden voldaan oindat bet buiten do be

voogdheid dozer Synodalo Commissie is een besinil
dor Synode to horroepon (sic Aeta Synodi XVTIT:21)
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27. Do Synodale Comniisáie worde gevraagd: (a’
Te bepalen dat do administratie van do Zending
fondsen met wat daarvoor in do Synodale Was go
stort wordt, geheel onder bohoer van do Zonding
commissie sal gosteld worden....of (b) do Korke
kantoor Commissie to maclitigon tot do aanstelling
van eon vakkundige, die eon boi.oorlijk stelsel van
,,Iedgorising” zal invooren (A Ig. Zendingcommissie).
Wat ondor (a) gevraagd wordt is in strijd met onze
Korkelijke Wetton en Bopalingen.
Nanr aanloiding van (b) wordt hot volgonde voor
stel aangonomen: ,,Doze vorgadering vorkoert ondot
don indruk van do noodzakelijkheid van cone ver
andering in do wijze van boekhoudon in vorband
met do Zondingfondson, en draagt hot nun do
ICerkokantoor Coinmissie op zoo spoedig niogoiijk
eon stoisel van ,,ledgerising” in to voeren in ver
band met do Zonding-. en waar noodig, ook andere
Fondsen, al zou dit ook extra kosten veroorzakon.”
28. Opdraeht van do Synodo :,,Hot zij cone 01).
draeht nan do Synodalo Commissio, zoo spoedig
mogolijk, eon grondig onderzoek to doen instolien
in sake do uitgnaf in verband met hot personool van
hot Korkokantoor, on dan in dat opzicht, indion
voroisoht, alle inogolijko hesnoeiing aan to brengen”
(Acta Synodi XXIII, pag. 114).
Hot hesluit ~vaartoo do Synodalo Commissie komt,
is: ,,Tn voldoening nan hot Synodaal besluit (Acta
Synodi XXIII, pag. 114) stello doze vorgadoring
cone Commissie aan om nauwkourig nit to vinden
do hoeveolhoid work op hot Kerkekantoor, on togon
woiko kosten hotzolve boboort to wordon godann.
Zij zal dnartoo do medeworking dor Kerkekantoor
Commissio inroopen, do Korkekantoor boambton af
zonderlijk hooron, on andoro personen, ondorlogd in
kantoonverk, danrointront raadplogon, om daarna
oon weg ann to wijzon waariangs hot work, indien
niogoiijk, op goodkoopor on doeltreffondor wijzo Sal
worden vorrielit.” Tot loden van doze Commissio
‘cordon bonoomd Di. H. P. van dor Morwo on P.
J. J. Boshof I on do RB. J. J. Moil (Paarl) on G.
van Hoordo (Kaapstad).
29. Eon sohrijvon van Ds. A. M. McGregor,
nantons do Z.A. Matigheids Alliantie, vragendo omn
oon vortogonwoordigor van do NO. Work op don
Raad van gonoonido Alliantio.
Do vergadoring besluit to antwoordon :,,dat do
Synodo onzor Work op hare laatsto vorgadoring cone
Commissie honoemd hooft om mot bopaalde voor
stollon in vorhand met don drankhandel naar do
Rogoering to gaan, on verwijst dus do hetrokkeno
personon naar gonoomde Commissie, bostaande nit
Di. 0. Murray, H. P. van der Merwo, J. A. Boyors,
A. C. Murray on A. M. McGregor (zie Aeta Synodi
XXIII. pag. 61 en 106).
30. Eon sohrijvon ondorteekond door don Thool.
~tndent, David Botha, hohoizendo hot verzook dat
hot tijdpork van zijn theologisohen oursus aan onze
Theologische Kweoksohool met den jaar zal ver
cnindord wordon.
Do vorgadering oordcelt dat hot buiten hare be
voegdhoid is, do gevraagde disponeatie to vorloonen.

op

31.
do vraag vddr do vorgadoring gelegd:
,,Of do Korkekantoor Commissie eon sehuldbewijs
kan ontvangon van oono zondinggomeento, die deol
nil nomen ann list Prod. Pensioen Ponds onzer
Work, voor £25 (inlogponningon)?’ is haar antwoord
bovostigend, mob verwijzing naar Art. 301 onzer
Korkelijko Wetton on Bepalingen.
32. Do vrang door Ps. J. N. Goldonhuis, namens
don korkeraad van Mafoking, met betrokking tot
loden die nit do gomoonto Mafeking ovor do grons
gotrokkon ziju, on die zich niot bij do gomoente
Liehtonburg (Transvaal). willon aansluiton, wordt
voor hot togon;voordige bij do besproking golaton.
33. Aanzook van don Korkorand der N.G. Ge
inoonte Douglas om disponsatio van Art. 18 (17) tor
horkiozing van don Br. Diakon C. J. Faber dio
reeds vier jaron achtoroon godiond heeft. Dispen
satio wordt verlcond.
34. Aanzoek vail don Korkeraad van Citrusdal
~tn dool to hobbon ann hot Predd. Pens. Ponds onzor
ICork in do fl’do Wins.
Do gernoonte nog niot goelassificeerd zijndo wordt
hot annzoek provisionool toegestaan voor latore ho
kraclltiging (Art. 300).
35. Eon dorgolijk aanzook van hot Bestuur van
do Stofberg Godonksehool voor den Hoofd-Docent
in de hIde Kias (elnssifieatio dor Synode).
Hot
govraagdo vorlof wordt gogovon
36. Eon annzook van den Kerkeraad der gomneonto
Grab arnsstaj om doe! to hebben ann hot Prodd.
Pens. Ponds in do ~‘do Kias, wordt provisioned
toogostaan.
37. flisponsatio van Art. 18 (17) govraagd door
don Korkeraad van Vaa Wijl:sdorp out do herkiezing
van don Br. Oud. P. 8. do Wit, dio roods vior jaron
aohtoreon gediond heeft Is wottigou, wordt verloond.
38. Aanzook van don Korkoraad van Do Hoop
oin dispensatie van Art. 18 (17) ter horkiezing van
do BB. Oudd. L. 0. Potgiotor on C. J. Brits die
beidon reeds vier jaren achteroen godiond hebben.
Vorlof wordt gogevon.
39. Disponsatie van Art. 18 (17) gevraagd door
don Kerkoraad van do NO. Gomeente Sfockensfrot-a
tor herkiezing van den Br. Cod. H. C. Pringlo na
vier jaron achtoroen gediend to hebben.
Pit wordt toegostaan.

op

40.
eon dergohjk aanzoek door den Korkeraad
van Sirnonsstad tor herkiezing van den Br. Diaken
W. P. Mallierbo wordt ook toostommend goantwoord.
41. Aanzook van den Kerkerand van Garies dat
do geineonte als doolhobster nan hot Predd. Pens
Fonds sal opgenomnon wordon in do Ihldo KIas.
(Classificatie der Synode).
iliertegen is goon bozwaar.
42. Aanzoek door den Kerkeraad van Van Wijks
Vici on dod to hobben ann hot Predd. Pens. Ponds
onset Work in de Vdo Klas.

~
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43. A anzook van den Soriba Synodi, Natal. on I
(I eel to bobbon an 31 hot Prodil. i’ensioen Fends onzen
IConk toii behoove van (ion Eorw. W.j. Estorhnvsen,
Flitiand Ii ciii, Natal, in do VIe TClas
Dit wordt toogost nail,
14.

A auzook van don IC erkeraad van ,qtcllc a bosch
ii’ (‘Cl le nil 11(100’ iii hot Pied d . Polls. I”Oil(ls,
voor den twoeden looraa r, wordt provisionoel toe
gt-stn.ali in do lids IClas.
clii Cell

Op hate vorgacloning gelioudon 2~ en ~6 April 1918
~vorde,i do volgondo stult ken Nos. 15 tot 63 door
mar beliandeld.
15. Eon sehrijven vail de Conunissie van Toezicht
en Contrâlo over hot ICerkekantoor, hot vorzoek
heholzondo dat do Synodalo Coinniisgie NJ hare oorsto
vergadoning Cell Zaakgolastigdo Sal bonoomen als
opvolgor van wijlon Ps. B. P. J .3larehand. Na eon
woord van waandooring van do dienston van den
ovorlodon broodor door don Voorzittor, waa rmodo do
vergadonng haro insteinnung botuigt word I. ook go—
lezen eon sohrijven van (10 ICerkekantoor (jommissie
aa,ihovolendo dat tIe Woloerw. Floor J. C. (IC Bruijn,
waarneinondo Zaakgolastigde, ais opvolgor van wijion
Ds. 13. P. .1. Marehand sal gokozon worden.
i)s. J. 0. do Bmnijn wordt daarop tot Zaakge
lastigdo onzer ICenk gokozen.
16. Naar aanloidi ag van Coil sehrijven van don
Aig. Zondingsoorotaris ontvangen, u-ordt hot volgond
hesluit genomon ~,, Aangezien ‘t nit hot sehnijvon
vaii (loll Aim. Zondingsoerotanis biijkt, dat (IC ann—
slel I ing van eon , ,Iedgerizi ng’’ klerk niot moor
noodig is, zoo is do Synodalo Conimissio vail oordoel
dat haar bosluit op haro vonigo vergadoring in doze
genoinon (zio No. 27) mits dozen toruggotrokkon
moot worden.’’
47. Rapport vail do Coinniissio bonoemd op do
vergadoning van (10 Synodale Coniinissio in April
1911, am volgous opdraeht den jongsto Synodo oen
grondig onderzoek in to stollen in sake do uitgaaf
in verhand niot hot porsonool van hot Kerkekantoor
ohs.
(Zio No. 28 boron).
I )o vorgadoring doolt do bose1ion~ving dor Coni—
missio ,,dat goeno bosnooiing vail uitgaaf in vonband
met hot porsonool vail hot Korkokantoor Inogo
Iijk is.’’
Naor aanleiding van eonige aanbovohngon door
doze Cornrnissio godnan, bosinit zij als volgt —
(a) Daar ‘t niot duidelijic is wolke mate van
(‘oiltrâlo do Coinmissio van Toozicht onder Art. 270
over do versehillendo workzaa.mliodon van don Zank
golastigde Ileoft, wordo (lit Artikel brooder on duido
lijkor omsolirovon.
(b) ~Vat aanbovolon wordt ondor (b) oil (o) van
bet Rapport (hot (lrukkon on vorkoopon van diverse
korkolijko voninen on registers, on do vorsproiding
van don Almanak ann do Z.A. Bijbelvorooniging 01)
to dragon) wordo vorwezon naar do Comniissie van
Toozieht, am, in overlog mot den Zaakgelastigdo, do
wenseholijkhoid of noodzakolijkheid liiorvan to be~
siireken.

4~. ken seli r;jvoil vail doll Seniha vail (loll fling
~ an Queeustown insin itondo eon aanzook van (10
weiltiwo van wijioii Ds. A .A.van dor Lingon, orn
eon jaarlijkseho toehage nit hot Prodd. \~Tod. Fends.
1)e vorgadoriiig aelit do bosproking van, en do
hoslissi og over (lit aanzoek buiten hare bevoogdhoid
lArtt. 280, 294). doeh gooft nail do hand da I do
appiioanto, door eon vnionde1i~k sehrijven vail don
Serum. han r do Synode vorwezon wordo.
49. Eoi t seli nj von n am ens den Ci tvooroi id en I land
vail ,,T ho Provincial W.C.’l’. Union,’’ vragende dat
sehikkingon sullen getroffon wordon dat cok (loon
onze ICerk ,,The World’s Toniporanoo Sunday’’ gohot, den Sal we rden
Do Soriha wordt gerrnagd to vonnonlon ~vat (10
• ,W.C.T. Union” oigonlijk wit. Na antwoord out
rangon is, blijve do verdoro behartiging van doze
sank nan do Modoratnnr opgedragon.
50. Beroop vail (loll hoer W.,J. Vorwoord, gods
dionstondorwijzor on oofonnar den Ned. Ocr. ICork,
togon do uitsprank vail don fling van Pu Toitapan,
in zako Con vensohil tussohon heni (W. J. Vonvoerd)
en (loll Korkonnad cler N.G. Gemoento Bulawayo.
Do nanbeveling van do Commissio, aan ‘rio do
stnkkon voor Rapport toovortrouwd sun: ,,dat do
sank vorivozon wordo nanr don Voorzitter van don
Ring van Pu Toitspan, nlot do opdraoht om in
trouw’o inaehtnerning van do Wet in dozen to hail
dolon, en dat luorvan konnis gogovon wordo aan
(loll kiagen.” wordt door do vengadening goodge.
1(0111(1.
51 .Aanv tilling “an vaeatnren in Commission :

—

(a)

lie! (‘ol/n;c ‘UI’UiOiOl( VOn he! 1/I eo?.S’emj
— —ROll
lid in do pinats van Ps. IV. A.
.i ouhort, omonit us, (Art. 131 a). (/ ekozem Ps. 1’. (1.
,J. Meirung.
no nit in -

(I,j lies! nor Do ekes lie is.—’fwoo loden iii do
plants van 1)s. II. P. .J. Marohand (overledon), en
Ds. I). .1. Marehand die hodankt hoeft.
Geko~e,i
I )i.
.
0. rio llrnijn en. A. P. Lnokhoff.
(o) lit stni, p vu-n I, et Doofstoni in en Ca Bhinden
lit si ii iii (—EOn lid in (10 plaats vail wijlen Us. J.
Murray. U,’kozcn : Ds. it. P. MoDonald.
(d) ;l!geni “one Zendinyeo mm issic.—EOn lid in (10
plnats van dcii Br. .J. C. Pauw, dio bodankt Ilooft.
Br. J. J. Moll, van do Pnanl.
52.Aanzoekon onl dccl to hobbon aan hot Piedil.
Peiisioen Fonds onsor iCork —
(a)

Van

den

TConkoraad

icr

N.G,

Geinoonte

0111 eon tweodo anndeol voor don twoe.

deli loeraar, Ds. 0. B. A. Gordenor in do tneede
Id as. flit wordt toegostan
(h) Van den ICorkerand don N,Q. Gomoento
lhit’crsjqle 0111 oen twoodo aandool voor doll twoodon
leerna i. Ps. J. 11. lIngo, in do ‘lenle klas. Bosloton
eon twoode anndool in do !ieeeje has toe to staan.
(C) Vail don Korkornad den N.fl. of 0. Gemeente
lien,hiina, TrM1~vaal, ii~ do tweede klas. Pit wordt
oegost ann,

a

j7

(‘I) Van tie Syiiodaie (oltllIIiss~e tier NIL of 0.
Kirk . ‘I’ ran sva at. iii lila i Ig ~a ii den Spoorw eg—
Prodakant rlxer Kork.
in rio t u’re,ie kias.

Hot vorsocic ~t-ordt toogostaon

Ii)
\an dcii i~erker~ia,i der N. II. of 0. Gonjeonte
Iii iii hr ,y. ‘Irat isvaai,
‘iii
do goni eon to nit d
irish
Has iii do t,r,ole kias to piantson.
Hot
litsinit is .,, do gemoonte blijve in do ecesic kiss.

(f)

Van do Mg. Zondingseerotaris namons rio
Zendingcomrnissje (sic Ada Svnodi XXIII.
pagg. 101 en 102, on Bijiagen, pag. 70, 1, 11, III)
toji behoove van : (a) Vijftion Bititeniandseho Zende
I iligeli die den voiton status van predikant liebben.
iii do riw,dc kiss. (b) Vijf—on—twintig ]3i,ineiiiandsehe
zondiuggemeenton, in do ,‘öf’le kiss.
(o) Zes—en—
‘vintig Dii itenlandsebo zondehngon nib hot Zonthng
fnstituut in do vijfde klas. Ann hot vorzook van do
Algemeeno Zondingeommissie wordt voidaan, ann
gozion dit reeds door do Synodo hesioton is.

:ilq.

53. Eon vorder aansoek van doAigemeene Zen
dingeommissie dat verlof sal gogoven sordon ma
dod to hebbon ann genoomd Fonds, ann: —
(a)
Zendelingen (lie boven rio -IS
nuder dan 50 jaren zijn.

jaron,

on

niot

I3esloton dat hot bier govrangdo voriof gegeven
zal wordon, op voorwaardo dat 13B. die den status
van zondeling hebben in do -v,jftle kias, en die den
status van predikant hobbon in do q’ierde Has go
plaatst sullen wordon, en mits bet Fonds door do
Synode gostemd tooreikond is ~oor de inlegpen niilgOn
iii contrihuties.
(1,)

Do zondinggemeonte

,

Ebonezor” to Kaapstad.

Bosioton dit aansook to vorwijzen naar do Aige
n,00ne Zendingcommissie, dio , zoo zij bovindt dat
dozo gemoento tot onze Kerk bohoort liaar toolaten
sal mits hot door do Svnode gostomdo Fonds sulks
tooiaat.
(e) Loekobroedersa arbeidonde in hot zondingveld
(ondorwijzers, bookhouders, boeren, ens.).
Do vorgadering besluit dit aauzook nanr do Synode
verwljzen, aangezien or onzokerhoid bestaat ann
gaando do betookenis “all do uitdrukking , ,andoro
arheidors” in hot Rapport van do Algomoene Zen
dingeonunissie vdór do jongsto Synodo gelegd.
-

ii est iiIij ‘ii gsp tin (on
itontioti — —

Nan F

tie

Voigai I cii ig

opgo

53.., Do vorgadoring drage bet ann do Modorn
an r, of a a), eel to Co,nini ss it door Ii air lieu oomd
up. I lilt do i nogel ii khoid vail do verge, 0 ik kohj hi ilg
Oil hispoed i gi Jig nt’, do workzn~n uhititit tier 53 no—
d nit- vorgarlori ilgun to over argon, in tie volge ado
Synode met eon uitgeworkt voorstul of sehonia to
dionen.’ —--L’c,sfe l’ecthikenj ran Cseof/—fleinct.
I3osloton hot bier govrangdo ann do Corn in issie
vu It Re elsie voor lutvooring 01) to (liagoil.
56.,, Met hot oog op do steeds toenomondo nit
gebroiliteid van hot kapitani op hot Kerkolrnntoor
geadmi nistreord, on hot groat nontal Fondson daar—
iii bet rokkon, ovorw-ogo do Synodale Cio,umissie do
weusehiohjkbeid van Art. 209 ill dice vooge to eon—
strueo,en dat ton minsto den van do twoe Audi—
touren daarin gonoomd, oen gequalifieoo,’do man
van bet vaic sal zijn.’’—De Coo,rnjssje van Toes jilt
evil bet Kerkekantoor.
I-lot hesliui t dci
svordo toogestaan
,Ovorwege’’ worth’
ti inst ru e ro,t’

vergadoring is
,,Dit verzoek
moot do volgondo lvijzigingon : —
veraudort) ill , ,bevolo san,’’ en
in • onion dooren . ‘

Do Synodale Com,iiissio vorsoeke don Zank—
gtlast.ig,] 0 oat, hobal ye do offieieele orkenning in
I )r K vnnno ni, an a Korkoradon ku-itantios nit to
roikon voor alto ontvangon golden,’ ‘—iling t’a Ii
Cot es/ic ic)
l3oslot~-,, wordt ,,De Synodalo Commissio vorzoeko
Coninnssie van Toosielit en Co,,tr6le omn, indion
door haor inogelijk gooordeold, behalvo rio offieiuoio
puke,, a big iii Dr Krniciionr, ann korkeradon kwitan—
ties ti iloon uitrei ken voor nile ON tvangen golden.’’
iii-

35. ,,Do Synodnie Coniniissio ‘wale innatrogelon,
hot- reelit, oniangs hot publiok ontnonion door eon
ii itspranlr van hot Hof, em bij hot ii itroiken van
drnnklieontios reprose,,tatios to niakon in sake do
vooruaarden wanrop heenties toogestann sullen
w-orden,
horstold
to
krijgon .‘ ‘—I’rcdikan~
van
_llosselbao.

to

.54. Rapport van do Commissio voor olassificatie
vail do gelnoonton dor NFl. of 0. Kork in Transvani.
Dit Rapport wordt met dank aangonomon. Ook
vereo,ngt ziob do vorgadoring met do nanbovoling
van do Com,nissio San hot eindo van haar rapport
godaan, , ,dat do Synodo van do Transvaalsehio Kork
gevraagd sal wordon ma, door iniddol van eon Corn—
nhissio nit hoar middon van tijd tot tijd do noodige
verandoringon in do oiassifieatio, gosteund door
statistioken, ann do hand to govon.’’
Voorts bosluit tie vorgadoriug als voigt .,, Do
staat van bet Prodd. Pensioon Fonds ~vordo bijtijds
ondorworpon ann do horokeniug van oon behoorlijko
gequaiifioeorde rokonkundigo met hot vorzook do
Synodo mot eon rapport to dionon.”

Dit voorstol wordt aangonomon on 001)0 Conlmissio
bonoemd bostaando nit Di. D. Wiloocks, J. 0. Stoyt
‘or on D. J. Pionanr A.zn., die bij don Ministor
van Justitie or op aandringon zal hot bier go
vraagdo to vemkrijgon.
59.,, Do Synodaio Comnlissio ovorwogo do won
sebelijidioid van hot daarstoiien, op ooile gosehikte
plants to Kaapstad, van eon Monu,nont door do
Kerk, ter gedaohtonis van wijion Dr. A. ~Inri~ay.—
l’eed ike at q,alt Worcester.
-

Do vorgadering veroonigt. zioh nlot hot inorvoor.
gostoldo, on beslnit-, ,,bij do eorstkomondo Synodo
nan to bovelon hot daarsteilen, op oono gosohikto
plants to Kaapstad, van eon Monumont door do
Kerk, tor godaohtonis San wijlen Dr. ~4nd,o~v Mur
‘nv.’’
00.,, Do voigadoring overwogo do algomoono
orkondo grensbepalingon tnssohen onzo Gefodoroerdo
Tço,-ken, moor hepaold met hot oog op host o-ande

.T—;-
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.

----—-...

.

I

18
toestandon tussehon do gonioenton Mafeking en
]~iehtenburg (Transvaal).”—Predikunf v.Mafeking.
Besloten: .,Dat hot ann den Soriba opgodragon
worde to ondorzookon ivat do bosluiten dci’ Synoden
van do vior Gefedereerdo Korkon zijn uaar ann
biding van do aanbeveiing van don Rand (icr Kor
Icon in 1907. en den Prodikant van 3lafolcing met
zijne bevinding to dio,ion
61., Do Synodalo fionimissic vorn-elkonie en geve
haar steun nan do poging van don Ring vail Knap
stad in hot claarstellon van eon Volkshospitaal in do
kaapstad .‘ ‘— Vierde Pied ikun t vu a Koups~ad.
Hot oordeol dci vorgaderiiig is dat hot daarstollon
vaIl eOn hospitanl in verband met ouze ICerk, door

67. Disponsatie van Art. 18 (17) gevraagd door
don Korkeraad van .1Iberf Thu tor liorkiesing van den
Br. Diakon George Muller voor nag édn jaar na
vierjarigon dienst, word verleond.
OS.

Aanzoek van don Korlceraad van Nieuweudt
Gm dosponsatio vail Art, 18 (17) ten oinde do
horkiezing van don Br. Diakeir J. B. Not na vier
jaron aehtoreon godiend to hobbon, to - wottigen.

tub

Dit word toogestaan.
69.

Eon

dorgolij]c

aanzoek

vail doll Korkornad
D. J. Oosthuizon
(lie vior jaren aehteroon godiond hoof t te Ilorkiozon,
word ook toogestaan.
vail Bela ru fib Gin don Br.

Oud.

den Ring van IC aapstad, in eeiie grooto on diep—
gevooldo bohoefto zal voorzien, on zij boycott ann
(lab doze ondorneming door do gomeenton onzor
ICork rnildehjk door geldolijko hijdragen ondorstound
sal worden.

70. Aanzaok em dool to Ilebbon Ran hot Predd.
Pens. Ponds onzor Kerk vail —

62. Ben sollrijvon ontvaugon vail don Br. U. P.
Botha, oofenanr der N.G. Kork, met hot vorzook
om tot hot Zendolings-oxanion toogolaton to wordoii
zonder do kiassen ann hot Zonding Instituut to
Wellington to hebbon bijgowoond.

(b) don ICorkorand dor NO. Goinoente Marydale
in do IVdo KIas.

Do vorgadoriiig oordoeit dat hot buiton hare ho
voegdhoid is ann dit verzook to voldoen.

Doze drio aanzookon
toegostanu.

63. Ook drangt (IC vergadoring bet nun den
Seriba 01) Ds. (1. S . Malan por brief to verzekoren
van hare hooge wa ardeori ng van hot work door Iioiii
als Rodaoteur van Di~ Kannnons met zoo cool go
trouwheid vorrieht, van hnar loedwozen over do
krankheid die hot veer hem noodzakolijk Loch go—
maakt zijne hotrokking als zoodanig 110cr to loggon,
Cfl vail haar vorlangon dnt hot doii Hooro bohagon
mogo hem to horstoilon on irng tot vool zegon veGa
do ICerk to niaken.’’

71. Aanzook vail don boor N. J. 1-Jofmnoyi’ (vroeger
van Warronton) dio dale jaron aehtoi’oon 51311 jaar—
Ii.ikseho contributie tot hot Prodd. Woduwen Fonds
niot bloc-ft inbetanid, en (Ills volgons Art. 280 op—
gehoudon hoeft doelhobbor ann hot Ponds te z9n,
Gin zijn aandool nan gonoomd F’onds niot HIS vor
valion to bosohouwon.

64. in Mci 1918 hoeft zij in overwoging gohad
eon Manifest vail do l-ToIla.ndseho Chiristolijlce ICer—
koii in Zuid—Afrika, ovor don Oorlog. Hiormodo
hooft zij hare instemniing botuigd toriviji zij, in
zako hot voorlezon vail hot stuk ill nile korkon op
don oorston Zondag in Juni, hot nan do vorselnl
bade korkoradon golaton hoof t 0111, naar vorkio
sing, in doze to hiandelon.

72. Toestomming we,’d door hnar gogovon tot do
bonoeming van Os. 0. B. A. Gordonor op do
Conirnissie root verrnc’erdcrzny van Gczanyen in do
plants vail Ds. J. H. Albortijn Sr. • die bodankt
hoof t.

65. Aanzook van don Korkoraad dor N.H. of 0.
Gomnoonto Th-akpun, Transvaai, om dccl to hobben
nan hot Prodd. Pens. Fends Gazer Kerk in do IJde
Elas.
Vorbof zoo abs gevrangd word gogoven.
66. Do vaoaturo ontstann op hot Bostuur vail hot
Dorkas Huis door do bedanking van Ds. J. G. do
Brnijn word aangevuld door do benoeming van Oud.
P. 0. Steyn van do Niouwo ICork. Kanpstad.

(a) don Kerkernad doe N.H. of 0.
Utiecht, Transvaal, in do TIde KIas.

Gomeonto

(o) don Kerkornad der NO. Gemeento I’aa-,’t
(eon twoode aandoel voor don twoodon Ioeraar) iii
do Ildo KIas.
worden

Dit aanzook inGot door do
wordon (Al’tt. 81(9) on 294).

allon

Synodo

provisioned

ovorwogon

73. Aanzook van den Korkorand dor gomeonto
Borkly Ifest em dool to hobben nan hot Prodd. Pens.
Ponds in do IVdo Kias.
Dit annzoek u-ord provisioned

toegostann.

71. Do vorgadoring dor Synodabo Commissio Hail
gokondigd voor 1 Moi 1919 word niot gehoudon
omdnt ‘t geblokon is dat or niet gonoogzanm work
vódi’handen was.
I. F’. A. DE VILLIERS,
Scriba der Syn. Comnussio.
Woroostor,

S Augustus, 1919.
b

J3IJLAGE 4.

RAPPORT
van de Handelingen der Moderatnur aan de WE. Synode, 1919.
Do ondorgotookondo hook do eer mits dozen an]
do HE. Synodo vóór to loggon ivat sodort do Iaatsto
Synodale Vorgadoring door do Modoratuur is go
daan.
1. Op eon vorzook van don Rand dor Evangoliseho
Korkon in hot Kaapseho Schioroiland, togon hot
oinde van Docombor 1915 door hanr ontvangon, 0111
samon met andoro Korken Zondag 2 Januari 1916
tot eon dug van gobod on’ vredo in Europa af to
zondoron, hoof t zij toostommend goantwoord, doch
do stukkon werdon don Scriba to mat in handon
gostold voor oono oproeping in Dz KEnEnonu.

2. Eon sohrijvon van Vs. p. J. Porold, hot vorzook
beholzonde dat do Modoratuur do vorsehillondo
Korkeradon onzor Kork vragen sal stappon to doon do
twoo partijon (Z.A.J’. on Nationalisten) elkandor to
laton ontmooton on door nuddol van conforontios als
anderszins to traohton eon ~cog tot horeoniging to
vindon. Do Modoratuur aehtte zioh niot goroopon
aan ‘t gevraagdo to voldoon.
3. Van moor dan éóno zijde daartoo eon vorzook
ontvangon hobbondo, besloot zij, met hot oog op do
groote en onrustbaronde droogto dio in vole doolon
van ons land hoorsohto, Woensdag don lSdon Maart
1916 tot eon dag vail Vorootmoodiging on Gebod af
to zondoron, on do vorsohillondo gemoenten onzor
Kork daartoo op to roopon.
4. op 00110 uitnoodiging om onzo Kork vortogon
woordigd to hebbon bij do vioring van hot Eouwfoost
dor Wosloyaansehe Mothodistisoho Kork in Z.-Afrika,
togon hot eindo van April 1916, hoeft zij don n.E.
Prof. Marais met don HE. Prof. du Plossis al, zijn
socundus, tot onzen vortegonwoordigors bonooind.
5. Op 3 April 1916 dood zij eon boroop op do
Kerkoraden van do gomeonton ouzel Kerk om 00110
colloeto to houdon vow de door do droogte goteistorde
distrieton in do Kaap Provincie.

o.

op eon vorzook ontvangen orn eon Algemoenon
Dankdag to bepalon voor don gozogendon regon no
do groote droogto in volo deelen van ons land, riop zij
do goineonton onzer Kork op on, op Zondag 11 Juni
1916 den Hoer ootmoodiglijk to dankon voor do hoer
lijke uitkonmt op hot gebed gosehonken.
7. In Moi 1916 besloot zij, mob hot oog op (If’
landsomstandigheden hior en in Europa, to waehten
mob hot uitvooron van hot besluit dor jongsto Synodo
In zako do aanstolling van eon Predikant tor be
arboiding ouzor in Europa stndoorende jougd
8: Naar annleiding van con sehrijvon van den
Seriba Synodi der NO. ICork in don O.V. Staat, in
zako do indireete oischen togon do opstandolingon
ingesteld (zio Dn KERKn0DE, 1 Juni 1919, pag. 52~),
gaf zi) hot volgonde ann do hand-.,, Do Synodale
Commissie der NO. Kork in do Kaap Provineio vol

zoeke do 1-I. Ed. 1{egooring oorbiediglijk en zeor drin~
gond, spoodig maatregolon to nemon ter voorkonnng
vail (loll gowissen ondorgang die volen onzor broodors
in do naburigo Provineiiin droigt ton gevolge van
zijdelingsehe oisehon voor vorgooding van sehade door
(loll opstaiid voroorzaakt.’’
9. Tn .Tuni 1916 ontving zij oon sehrijvon van den
Fjorw. A. J. Liobenberg van Enkoldoorn, Mashona
land, or op ~vijzendo dat do Goroformeordo Prothkant
van Nijlstrooni, Watorhorg, do H. Sacrainonton aan
loden onzor ICork bodiont zondor vorlof govrangdon
verkrogon to bobbon van den leoraar of ouderhng
van Enkoldoorn.
Zij bosloot eon afsehrift van dozon briof aan don
Voorzittor dor AIg. Vorgadoring dor Gerof. Kork to
zondon on or op to wijzon dat do bogeerte oin no goode
gozindhoid van olizo zijdo jogons onzo Gerof. broodors
to doon voortbostaan haar noopt hot gobourdo voor
do aandaoht van gozaghobbondon in gonoomdo Kork
to brengon.

10. op 0011 sohrijven iii Augustus 1916 ontvangea
van J)s. N. J. van dor Morwo namons do Commissie
door do Synodo dor NO. Kork in don O.V. Staat
bonoonid mu den l3ijbol in hot Afrikaansoh to vet
talexi, en twoo vortegonwoordigors van onze Kork to
zendon naar oone vergadering van gonoomdo Con.
inissie on, met haar to conferooron, hoof t zij goant
woord dat, aangozien do Synode hot oenig liohaarn
is dat in doze namons onzo ICork sproken kan, ci.
aangozion do Modoratuur goon opdracht of volmaoht
van haar ontvangon hoof t, zoo bosohouwt zij (do
Moderatuur) do afvaardiging van vortegenwoordigoro
naar do conforontio to i3loomfontoin als val’ond,.
l,uiton haro bovoogdhoid.
11. Gevraagd door don Ring van Colesberg on,,
mob hot oog op do heersohonde droogto eon dag van
vorootmoediging en gobod to bopalon, hooft zij aL
hanr mooning to konnen gegovon dat do Ring doze
zaak in handon diont to nemen.

12. op eon sehrijvon van don Ring van Du Toits
pan door zijn Soriba, vragendo of do Ring zijn sitting
in do maand Juli of Augustus instodo van Ootooor
of Noveinhor kan houdon, heeft zij goantwo..ad ,,do
Ring wordo vorwozon naar Artt. 61 (1) on 81 (2)
onser Korkolijko Wotten on Bopalingon.
13. Naniens do ICork zoad xii op 2 Decemoer IDili
i-eli tologram van doolnoming aan Movr. Pros. Stoyn,
en vaardigdo zij cok den H.E. Assossor af om do
bografonis van wijlen don President bij te wono,, e..
onzo ICork bij doze pleehtighoid to vortogonwoor
digon.
14. op don l9don Januari 1917 zond zij eon tolo
gram aan do kinderen van wijlon Dr. A. Murray
hon vorzekeronde van do doelnoming dor Kerk bij
hot hoengaan van hun hooggoachton on alombemin~
don vader.
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15. In Septenibor 1917 deed zij eon boroop 01) ails
loden onzer Work in do ICaap Provineie om de ge
meensohappelijke poging, die 01) 10 November eerstk.
sal aangewend worden om fondsen bijoon te brengon
ten oinde onzo broeders, in den DV. Staat en elders,
die, ten gevolge van don opstand, in nood vorkeoren
to gernoet to komon, to steunen, en alzoo hen die van
oils oigen blood zijn van ondergang to redden. Alsook
Urn 01) Zondag 4 November dçn Heere te smeken cm
Zijn zogen op doze poging en orn do speedige en
volliornene heeling der breuko ondor one ~-oIk.
16. Nanr aanloiding van een vorzoek van Z.M.
do Koning om Zondag 6 Januari 1918 ale biddag
waur to nemen, vorzoeht zij dat or in al do gomoenteii
miser Work in do Waap Provineie, op dion dag, voor
nIle volkoron dock ijizonderheid voOr lieu die iii doii
grooton krijg betroidron zijil, due ook yoUr one yolk.
hot aangezieht des Allorlioogston in dcii gehedo sal
nonlen gezoelit.
17. Naar nauileidiiig van eon versoek tot bane
gekoinen besloot zij rio korkeradon dor NO. Work
in do ICaap Provineio to vragen zieh to voroonigon
met atidere (ili ristelijke Korkgonootsohappen in oils
land, on, met hot cog op hot gcostolijk welzij ii 0115cr
kinderon, Zoadag 2 Juni 1918 af to sondorout tot
spooranl gobed rd4r eli arboid can do kindoreji
I~. Ontvangen eon sohrijven van rIo ,, lédération
Protestanto do l’ranoo’’ vragende dat or eon dag vail
gebod sal ivorden bepanid voor hot welsingen vnn do
J)ondgonooton in dcii grooton Ivor ldoorlog, do dog
to zijn 17 i\Iaart 1918. Dit stuk is do Modoratuar to
iaat tor hand gekonien voor bohandolmg.
19. Ontvauigon eon sehrijven van Dc. W. Postnia,
H oddorsbu rg, insluitendo cell Manifest van do Ho!—
Ia.nrlsoho Cliristotij]re Korkon in Zuid—Afrika over
lion Oorlog, en vragoudo 0111 do niodeworkiig tier
Nod. Gerof. Kork.

Bosioton hot etuk ann doSs’ nodalo Comuitiesi, vóOr
to loggen. (Zie haar Rapport, nlsook bijvoogsol tot
Dn ICananoan 3fl Mci 1918).
20. Op eon vorzoek door haar ontvaiigon, on nit
raadploging met do Modoraturen van do Gefodoreordo
Kerkon besloot zij Zondag 15 Soptenibor 1918 vast

d iepe verootinoodiging on zonde—belijdeiHs voor don
Hooro to stelien on Hem ootmoodiglijk to sinokon
Zijn slaando hand torug to trekkon.
23. In Febroari 1919 hooft zij, met het oog op do
iangdurigo CII zorgwekkonde droogto, do Kerkoradon
onzor Work govrnagd Zondag 23 Februari 1919 ~vaar
to 110111011 als 0011 dag van vorootmoediging over do
zondo on vail gehed om uitkomst uit don nood.
24. Op eon sohrijvon van don hoer Izak Bosman
in sake do Gliansis Ngamiland nedersotters on vra
gondo out opdraoht van Wise Work 0111 nan r de
bolangon vail genoeindo iiioiisehen orn to Zion, word
hosloton to ant~voordon dat lvij goon roolit hobbon
liont ooi~igo opdraoht to gevon ale onze Work vertogon
woordigondo. danr zoodanigo opdraoht alloen bij rio.
83-node berust, (10011 dat ivij vortrouwen dat hij steeds
do helaiugon van onzo nionschon aldaar sal besohor—
mcli.

25 .Mot hot oog op do aanst. Vrodosvioring hooft
Korkeradon dor Nod. Gorof. Work gevraagd

zij aaul do

em op den inorgon van (loll ecrsten tier door do
ii egeori Hg bopaald ieestdagon in vorband niot don
v redo, cell diet oct in Ii et G odehu is to hobben
26, Op coil solirijven van ,,TIio South African
loinporatico Alliance’’ vragonde dat wij eon lid 01>
dcii Hand van gonoemde Alliantio sullen benoemell
out onzo Work to vortogonwoordigen, word Ds. A. M.
McGregor bonoomd met opdraelit iii deze niet vordor
to gaan dan do boslu iton door ouize Synodo genoinen.
27. Naar anidoiding van eon brief van Ds. M. P.
Lonbeelier (1).Z. West), vragondo on’ nicer arbeiders
door outse Kerk voer 1).Z.W. Afrikn, besloot sij, met
goedkouri,ig vail do Spec. Evang. Prod. Cenllnissio,
cell hOroOJ) ill Ds K nirsuiou>z to doon 01) breoders
Evangoliedionaron iii ouize Work oiii sioli hot lot vail
on so in onsehon al dna r an ii to t rokkon.
28, Op eon vordor sohrijvon vail Dc. M. P. LolLbsor
in sake do beniooiing van do Wesleyaanscho Broeders
in D.Z.W. Afrika met do geostolijko bolangon vail
01150 inoiisehcn on met hot work vail onzo Work
aldaar, bosloot 59 0011 vriondelijk (10011 heslist sohrij—
von nail den Voorsittor vail hot Wosloyaansohe Work.
gonootsohap to riehton.

to stollon ale eon Biddag waarop do gansohe Kork
met diepe verootmoediging on bolijdonis van zondon
iloui Ainiaehtign smokon Sal don zoo zoo, goivonsditen
node to horstollen ondor do volkoron in Europa, on
ool in oils oigoll vadorland ondor one oigon yolk rust
on vrodo to goven.

29. Icon brief vat, dcii hoer I zak Bosnian, vragondo
em do godsdienstigo. on opvoodkuuidigo bearbeiding
vail do (*lianzis nodorzettor s on 111111 kindoron, word
jut handen ‘alt do Coinunissio voor Inwendigo Zending
gostold.

21. In hot begin van Ootober 1918 hooft zij, niot
verwijzing naar de besluiton in zaire do Drankwetton
lCwestie door do Synodalo Commissie der NI!. of 0.
Work, Transvaal genomon, do vorsohillondo Rings
vorgaderingen onnor Work gevraagd doze sank bij
ódn barer zittiugon to ovorwogen en hanr gevoolen
bit Soriba doe Modoratnur moe to doelon.

30. Nanr aanleiding van eon vorsook ontvangon
Iiooft zij ann do hand gegovon dat or in die streken
van ens land ivaar do droogte heerscht op Zondag
10 Augustus 1919 oni regen gebedon sal worden, en
dat 111011 ook elders, wanr do regen reeds gevallen is,
an ii die strokon die zoo z\vaa r Iijdon in hot gobod
donkon zal.

22. Met hot cog op do zoo fol hoorsohondo In
lluonzaplnag wordon do gonicenton onzer Work op
goroopon zkh 01) Zondag 10 Novonibor 1918 met

I. F. A. DE VILLIERS,
Seriba dor ?~1odoratieir.
Worcoeter,

5 Aug., 1919.
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1ll.ii~.~GE 13.

VERSLAG
van de Kerkekantoor Commissie aan de H.Eerw. Synode, 1919.
1. ( )p 5 October 1911 overloed zoor plotseliig tie
Zoo kgelastigalo. Us. 1 I’ .j.~I arch and, 13. A. Wogens
“I agestol at he id had ii i~ in ist veil of van a fwez igh acid
Viii, r oela igo ii, an 11(1 en bekoin en • en tie Ii 001) word go—
koestord tiat laii, ha Cell tijd vail rust, zij a iverk iceor
zoo Ic on ne i lie rvatt en. I )ceh do Heere 1, ad a ml ors
Iiepaald. I )e overledon brooder heeft, als 1-Ioofd van
bet Kerkekaiitoor, do ICerk gedu ronde eon tijdpork
vail i~~na elF jaroll belangrijke en getrouwe diensten
boa-oxen, cii bet is oiider oe,i drn~i gevoel vail bet
vorlios door do Kent. wegens zijn overlijden, geleden,
dat zij ii onverwaeh en betreurci aistet von II icr word t
her wlit.
2. Us. •J . 0. do I3ruijn, destijds Seeretaris on
Bookhouder 01) bet K antoor, word ats waarnomend
Zaakgelastigdo aangesteld on diende ais zoodanig
totdat lnj op 23 April 1915 tot Zaakgolastigde door
~lt- Synodaie (‘ooannssie word gokozeii.
3. In do plants vail Us. de Bruijn iverd nail—
gosteld als Jlookbouder op bet Kantoor do hoer W.
F. v. d. Riot. vroogor boekhoudor in Nyasaland in
vorband niet tie zendiaigwerkzaanilieden “115cr K eric
aidaa i
4. Loden dci Co,nanissio hobbon bet K aa,coor miii—
S toils eonmaal in do man aid hozoeb t, en ziji’ va,, t ii d
tot tijd 1, ijeo II gekonaoi I ona do lie] a ligela van I tot K a ii—
tour to bebartigon.
5. Do Stan t. do r Vti ntlse n ni ad or I ‘nor lioboor is
giiiistig. zooals hlijkt nit bet ~‘ersIag ican dcii Zaok
gelastigde,
6.

1) e hinge ii oten (I~-bon ivol E Sij II von, till n I aciii
do I egeer ii ag tot ()t-tolior 1920, n ,et Opt ~0 vail ver—
10 ngi lag van bet In, it i-coil tract tot ( )etobo r 1922.
7. lIe kosto,, ill verl,aa,d i,,ot act thr,,kkeat val, do,,
K eric nh,, a nak zij a zood an ig gist egola (va,, C2~ ;-s Ii
191(1 tot £765 in 1919) dat do Coanio~ssio i-erplirlat was
den verkoopp 1 ijs to vorliocigoll
S I )e geboeb- voo r ra ad vail I, ct Psa liii — ci, (4 exa I I
book (Synodalo Uitgave is ian vail do 1,ai,d gezet.
I). Op bet K antoor higgo,i nog 2~I) on verkoohte
stohlon vail do . Ilouwstoffon your (IC Gesehaiethe,iis
(let Kerk.’’ Sedert ale laatsto Synode ziji, or slet-lits
12 stollon verkoobt . 1)0 (‘ciii ii iss’ ~c ii do rh a Iv,- Is,—
Ieofd aalI do hand gevon dat, do Sy i,odo baa r inn cia
gevo (lie t egon lorlilil id or, cii pr U~ ~-a,’ do ha at I to
zetton.
10.

Aait vorsehoide,ie (‘onimissie,, acid hcen,,is
dat goon overtreklco,, van bare iekeiii,igen
op bet Kautoor Ia nger kan ivo,’doi, toegelatoii . Do
“eli ige overt rokke ii retce,, flagon ti anus zij n die van do
A al,, i dslcolou 10, do Drostd ii ci’ lingol ,otei, (401,01, we ii
gegevon

11. Wogo,as ,noeilijkhoden ow tI,ans gold to he—
loggon, besloot do Cu,nmissio 1-a’, do solnhlleli aloor

Ii n,ii go oo,, d mi, bt’hioeve vu it ilt- I) raist ti ~ t’ i do
ArI,eidskolotiie,nt to betalon. Zoo Iiooft zij ii, hot
aigeloope,, jitar £301-SO Ills laid. terogbotnnlci
12. 119 ale ZA. Assoeiatio is all ln’Iegd do son, in’’
tU54624 1s. 2d. en direct nit bet Kantoor £123,tSI
Os. Id.
13. lIe (‘o,,ll,,issie word genoodzaokt zekere oige,a
down, en ira a lop i-ole j a ron gelod ci, geld op vorba nat
acid vooi-gosoboten, i-au do hinjid to zette,, togoii
eon vorlies van C 193S 2s. lod.
14. .~an gonioeu ,toii die so] ~aiid be wij zen ten l,o—
been’ vail hot I’ odd. Poiasioonfo,,ds i-our bet jaar
1910 hiadden gopasseord, nerd kennis gogoveai die
seh,nlden af to betalon.
US. fivo (‘oia,n,issio nil a,anboveleu, dat laot Ilesla,
do r Sy noal o ol ,,ti-on hot iii t betaloia i-alt ‘I’oel agola nit
bet l’ei,sioo,afomls (Aeta Synodi XX lit 97) ook iai,
toopassi lag sal ziji, op bet l’redd. ~Vednweu, fonds, ei’
d a.t I ext 1 ‘op all n g iii bet Votboek iv o i-do opgelio] aao,, 16. I lea is do Con,nnssic- log ,det ga’tukt aft,’ den
we i isehi V~Il (10 SF iiodo to voldoen door i ciii al ad to
iii, den ci,,, I aot ira-i-k i-a’, a- ij lo~i 1)s. 5poo1s ta-a voo rt
te zotton.

17. I-I et lu-i k el ijic A 1-01,1 il is I log iii voile, Ii g Ii oew .1
stajipol, iveidoi, geda,aaa a,,,, hut rn,ti,rokea,whe no it to
,iih, - n 1* Wegens toc-nait,e ill oli.Vaalg a-it ln’loiigri3kboid
ala I a t-t ire k op bet K a ‘‘too r, aol, Ii ci,, I, volt-i, dat
alt- Syiaodo A it. 269 zoo aiaiei,aioeie,t sat tint ten
linhiste ttii ia,i do Andite,,roj, in dat Artikel ge
l’ ot’i,ul. I-I’ll 1,011 oo,-h uk go q ml I fi coer a] in an vail bet
valc sal z~ii_
19. 1~ wa (oI,un iss ,o is i-an cord a-el dat licE icocl—
zalcel ijlc is dat ci oon hopal big hi bet Wetbook worde
,ipgoi~oiiiela oui,tn-aat do ueetifieatio ictit foaito,t iii
I )aiop— cii hid,naton,-ogisto,-s.
Met hot (Jog op do i-t-raiadoriiig ill do lust i-au,
Fe ad sen in A a-t .212 ye rn,eld, die,, en (10 Ii ijd lago Ii the
ho iad so,’ tot l~ot K oricoka ntoo r do,,, (10 Synod e in
I a,’ rz it-li] ng to no dcii go nolan ii hIt’ I-I - ltei-w - V o a-gader i ng do It- idi iag ales U cost a’s
to-bidcioiado iii lnai-o gowielitiga borandsingiiagon,
Not’ii,t’ai

in) oIls lh,et h,oogaeh,ting_
I — iv al - a- - I)io lift iou oat B i-oed

.1.
l’.
.J.
A.
I).
‘I’.
A.

‘i-s

P. VA N H NERDEN. Vnorz.
N. ROO3IE.
I-I. TEA U1~U’I’ZEL.
MOORI1EES.
S. 13OTTIA.
-J - LOUW.
C. KOCH.
I
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EIJLAGE 6.

RAPPORT
der Curatoren van het Theologisch Seminarlum aan de
H.Eerw. Synode, 1919.
1. Met dankbare vreugdc rapporteeren do Cura
boron dat hot Theologiseli Sonirnarium sedert do
vorigo Synodale vorgadering zijn work onder de
zegenende hand van Cod onverhindord en tot heil der
Kerk heeft mogon voortzetten. Doze inricliting heeft
gelijk in vroegore tijden veel good work gedaan doordo vorming van kundige, ijverige en godvruchtige
evan gelied ienaren.
2. Daar Os. W. A. Joubert, die 14 jaren lang met
getrouwhoid als curator hoeft godiend, in 1917 eme
ritus is geworden, is or edo vacature in hot college
euratoren ontstaan welke door do Synodale Commissie
opgevuld is door do bonoeming van Os. P. G. J.
Meiring, B.A. Als vertegenwoordigor van do Kork
in don DV. Staat heeft op hot Curatorium gediond
Ds. J. D. Kostoll, totdat wegens zijne benoeming tot
flodactour van BE KErnulonE, Os. C. B. Barn zijn
opvolger word. Do Kerk in do Transvaal wordt vor
tegonwoordigd door Os. A. J. Louw, terwiji die van
Natal eorst vertegonweordigd word door Do. 0. 1W.
Pellissier, B.A., B.B., on flu door Os. A. 1W. Murray.
3. Tot voldooning ann Art. 131 (a) sullen twee
euratoren door de Synodo bonoemd mooten ivordon in
plants van twee, die hi] loting sullen moeten aftreden
dock herkiesbaar zijn.
4. Prof. J. du Plessis, B.S., B.D., die tijdens do
vorige Synode tot opvolger van wijlen Prof. C. F. J.
Muller word gokozon, heeft zijn work als Hoogleeraar
op den 4den Mci 1916 aanvaard en met good gevolg
voortgozet.
5. Be Hoogleeraren hobben met getrouwbeid 01)
degelijke wijze en met vrueht hun belangrijk work
ann bet Seminariuni vorrieht. Zij hebbon gewis door
hun godvruchtigon wandel, hun ijver in den arbeid,
on hun voorbeeldig leven oen gezegenden invlood op
hun leerlingen nitgeoefend en onse geheele Kerk
aangemoedigd tot ernst en getrouwhoid in des Heeren
dionst. Onder toezicht van do Profossoron heeft Dr.
Stolk als Leetor Ca ]3ibliotheearis zijn work met go
trouwheid on vrucht verrieht.
6. Daar do H.Eerw. Prof. P .J. Cl. do ~‘os konnis
had gegeven dat hi] met do wintervacantie van dit
jaar aftredon son, omdat hi] moendo plants to mooten
maken voor eon jongoron brooder word tot zijn op
volgor door bet Kiescollego samengesteld volgons
Art. 132 (a) op don 30sten April j.l. gekozen do
WeleEorw. Hoer Barond Bartholomens Root, M.A.,
D~D. Dr. Root heeft zich doze house Jaton wel
gevallen. Op verzoek hoof t Prof. do Vos boloofd zijn
work tot nan hot einde van dit janr voort to zotten
en Dr. Root zal, D.V., zijn plants als Hoogleeraar aan
hot Seminarium innomen in hot begin van hot vol
gend jaar.
7. In ons vorig rapport kondon wij wijzon op bet
bit dat hot aantal studonten toogenomen was, nu

,oe~en wi] medodeclen dat hot vorinindord is. In
1915 was hot aantal studenten 67, nil sleehts 34.
Sedert do vorige Synodalo vergadoring werdon in
goschrovon —
in
in
in
in

1916, 16 studenten.
1917, 20
1918, 7
1919, 6-

Tezainen

49 studenton.

Aan ong So,ninarium bobben him line studion vel—
tooid —
in
in
in
in
Tozamen

1915,
1916,
1917,
1918,

20 studonton.
16
18
11
65 studenten.

Gewis is hot noodig do anndaeht dor Kerk to he
palen hi] do noodzakelijkheid dat hot aantal studen.
ten ann ons Seminarium vermeerdord moot wordon
on’ voorziening to makon in do behoeften der Kork
wat hare eigeno gemeenten hetreft, en met bet oog
op hare nitgostrekto en belangrijke zendingvoldon.
Ret is dringend noodzakelijk dat eon spoeiaal boroop
op do Rork gedaan Sal wordon om moor arbeidors in
den wijngaard des Heeron.
8. Met dankbaarheid mogen wij medodoelen dat
sedort do laatste Synodale vorgadoring vier onzor
studonten: J. F. Mentz, J. C. Roseher (als Prodikant
van Ladismith, Natal, overloden), C. C. Nepgon en
‘P. C’. do Villiers don graad van B.D. nan do Tjniver
siteit van Zuid-Afrika hehben behaald.
9. Tot ons Iced mnoeton wi] rapporteoron dat eon
veolbelovendo student, do hoer J. K. van Wijk,
gestorvon is, dat do naarn van eon student wogens
eon mnisstap door hem begann, op den beslnit van
eon vergadering van Professoren en Curatoren, van
do Iijst der studenten gesehrapt is, en dat 4 studenten
hunno theologiseho studiën hobbon opgogeven. ‘loon
do griop epidemic zoovelo jonge. mnensehen wegnam,
waren eenige thoologisehe stndenton ernstig krank,
dod, Gode zij dank, niemand hunner is or voor
hozwekon. Over hot zodolijk on godsdionstig loven
der studenten valt niot to klagen. Zij stndoeren met
vlijt, leiden oeml voorbeoldig lovon en oofenon gooden
invloed nit op andero jonge niensehon in hunne on,
geving.
10. Uit hot financiëel verslag van den Zaakgolas
tigde blijkt dat hot Thoologisch Semninarium Ponds
op den 3Osten Juni 1915 oen batig saldo had van
£25,563 Os. 10d., on op den 30ston Juni 1919, was
dat saldo gestegen tot £39,389 Os. lOd. Sedert do
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Vorige Synodale vergadering is hot Fends vormoer
dent met £13,825 us 9d. Doze vermeerdering is to
danken nan do ontvangst van twee legaten, Lw. hot
legnat van £12,000 jut den boedel van wijlen Mnr. J.
H. Marais, Waarvan in ens vorig rapport reeds
melding word gomaakt, en bet legaat van £1900 nit
den boedol van ~vijlon don hoer F. ii. L. Marais.
Zonder doze logaten on de renten or op oiitvangen,
zon or dus een groote vermindering van het kapitanl
hebben plnats gehad.
Uit do rento van het Jan Marais Legaat van
£12,000 mooten do pensioenen van (10 Profossoroit
met £150 per jaar elk warden aangovnld. bowel do
Curatoron at do rente van dit legaat, niot voor
ponsioonen doeleinden noodig, gobruiken niogoil voor
do gowono nitgavon van• bet Soniinariuin, moot men
rokening houdon met sIc mogelijkhoid (tat j’eel or van
noodig kan zijn voor hot dod waartoe hot logaat
bestemd is.
Ms men bij bet batig saldo van £39,389 Os. lOd.
voegt £1000 door den kerkoraad van do Paarl on
£1200 door do Exoonteurskamor. Kaapstad, geadmi
nistreord, dan vindt men dat hot Fends nu £11,589
Os. lOd. bedraagt. Volgons cone borokoning in 1903
gomaakt is do ronte van oen kapitaal van £30,000
noodig om tozamen met andoro inkoinsten do gewono
uitgaven vail 1101 Seminarium to dekkon. (Zie Ac-ta
Synodi XX, pag. 77).
Teen doze herekening gomaakt word, behoordo tot
do gowono inkomsten do som van ruim £300 per jaar
ann oolloeton voor don dorden Professor; dooh sodort
1900 word (lie cohlooto ~vogons eon Synodaal besluit
niot nicer gobouden. Bovondion werd tie gewono hit—
gavon vorn.eerdord door do henoorn ing van eon Leoicr, die eon toolago van £200 dos jaars trokt, zoodat
voor eon additionoele som van 1.500 Per an nub go—
zorgd moot wordon. Dit hetookond dat men £10,000
nicer ann kap i tan I hiebbon n toot. Wa itt togo ii 5 po reoii
werpt £10,000 jaarl jks ann route £500 af. lii plants
van £30,000 moot, or di’s volgons (10 boreken lug vail
1903 eon kapitani van £40,000 zij n out do gewone
nitgaven to clokkeii
‘rrolct ‘non nu bet .Jan M arais logant van £12,000
af van hot batig saldo vail £41,589 Os. tOd dan blijft
or £29,589 Os. lOd, Indien or dan volgons do be
tokening van 1903 eon kapitaal van £40,000 behoort
to zijn (hail ontbreokt or eon boding vaiL £10,410 13s.
2d. Zog nu dat lucia geregold 01) do route van do
hell t van hot Jan Marais logaat, di, op de route vail
£6000 veer gewono uitgavon rekenon kan dan mon
or nog volgons do borokening van 1903 do som van
C4410 l3s. 2d. nan hot kapitaal o,itbreken. Als men
dan donkt ann onverwaohto buitongowono uitgavoit
ann do uitbreiding van do I3ibliothook, aan hot daar
stollen vail eon Museum, ens., dan ziot nloii hoe
noodzakolijk hot is dat hot kapitani vormoerdord sal
wonton of dat do j aarlijkseho eollooton vool rnimor
mn lIen z ii n
11. Do Curatoron hebben nit hot Do Wets Fends
on nit hot Thomas Louw Fonds verseheidono studen
ton met ruilnere bijdrngon ku nnen helpen. (Zie hel
rapport vail don Zankgelastigde).
12. Do Curatoron hobbon eon portrot in ohiovorl
van wijien Prof. Mililor Iato,i vorvaardigen on ill dt

zani vail hot Sominariunl laten hangon.
Op der
3flston April 1910 hebbon zij in dezolfdo zaal gep1aats~
on na toespraken door Prof. J. I . Marais on Ds. D
.1. Pionaar Azn., Prosidont-Cnrator, ontlrnld eon
ohiovorfportrot van wijlon Dr. And row Murray, die
40 jaren lang Curator dozer inriobting is geweest.
13. Van den Eonv. Hoer J. Webor, den plaatse
lijken Hlnjnsohon Zendoling is veer onze Bibliothe&
tact dank ontvangell eon aantal nuttige boeken ul
do nalatonsohap van wijlen den Eerw. Torlindon Pr
andore Rlujnsohio Zondeli ngen.
14. Do Curatoron hohhon Prof. do Vos en zijno
oehtgonooto hij bet vieron van hun gouden bruiloft,
“p don loden November 1916, eon adios in praoht
sehrit a;, ageboden, wan rdoor zij lion golukwonschton
in don Professor vail do waardoering zijnor dienster
oil do hoogaohting dot Icerk vorzekordon.
15. Hone vorgadoring van Curatoron en Profos
soron hohbon op don 3flston April 1919 voor zich
gehiad eon sclirjjveii van Dr. J. H - Groyvonstoin
van Pretoria, dd. 24 April 1919, waardoor liij nanions
tb ,, Divinity Conannttoo’’ vail don Senaat vail do
Universitoit vail Zuid-Afrika vraagt: (a) em do mode
noi-kiiig vail onzo Kwoeksehiool met dell gonoeinder
Sonaat in sake hot toekonnen van den graad van
3.1). door dc gonoonide Universiteit, (Ii) of eon
student, (lie aan do genoonlde Univorsitoit don graad
vail 13 D. york regon heeft dadelijk toegohaton zen
kunnon worden tot hot Candidaats-examon vail oilzo
K woo It sd tool, Oil ZOO iI~ et op ~volko ork o tin i ng on vrij
stelliiig liij dan son liiogln rekonen. (Zio Bijhago A.)
II iorop heoft do vorgadoring goantwoord Dat hot
roglensont op do opleiding vail Evnngohiodionaron
voor olizo lCerk- goon roeht goof t tot hot vohdoen ann
ditvorzoek; dat zij goon reolit liooft hot reglement
to voraisdoret, , doeli dat bet sehrijvon vail Dr. Grey—
volistol ii anti do By itodo sal wordon voorgologd.
l~ ho ‘-em Igoil ott tide ye rgaderi ng word oeno Coni—
,i,issii, htt,oe,,id Out do goheolo k,vostio vail hot vol—
rijg(ii flu I (loll gr;i;i d van HI). door onzo studonten,
to Ovorwogoil, oil or over to rapportoei-on on to advi—
seoreil
lien rapport diet Comniissie vindt men in
hli jIngo H. Do Curatoroit bovelen nail dat do Synode
liaro goedkoming hiochiten sal ann hyat do gemoldo
Cou,iniisssie ill hinar rapport anitbovoelt ovor eon ant—
jvoord nail Dr Groyvc-nstoin on nail do voorgestehde
sdhlikking—ii hot geiloenid rapport vernleld—mot do
Universitoit vail Stehhonboseh over do daaistelling
vail eeno Thoologisohe Faoulteit, wnartoo do Profos.
ron v;t ii (‘‘is Soni inn rin in belie oit-n sullen.
16. Met diepe droofhoid hobben wij to rappor
tooron dat do hiooggoaclito en nionibomindo Prof.
1 obinnnos Izak Marais, Di)., op den 27ston Augustus
1919 overleden is. Nadat hnj 42 jaioil lang met voor—
hooldigo ijver on getronwimeid op beziohonde wijze on
met voel vruoht, ZiJil work als Hoogloernar aan onE
Soni in ariuni had verricbt is Inj in zijn juk gostorvon.
Zij ii sehittoronde talenton, zijn rijko schat van kon—
itis. ziju liehnanis- on geosteskraohton ivordon voort—
(Ibirond illot eon hieilig Oiltllhisiaibiso ann hot Semina—
rilim on aan do holangon van (10 Kork on van hot
Godsnjk gowijd.
Door zijn gohochtheid nan Gods
Woord en do leer dor Kerk, zijn hiofdo tot don boom
Jesus, zijn innigo vroomhoid en zijn voorbooldig
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I eve i Ijoolt liij op z jill lee,’! in gel i on op Volt’ all dcii,,’
~iitgeoefend eon mvlood die onberekenbare waardo
root onze Keric ei~ root oiis roth heeft. Terwiil 1vii
over zijii ileongaan trcnrcli dai,ken wii Clod dat l’lii
hem zoo lang tot zoo reel zegeli iii onze Kerkgebruikt
heeft. Moge do Heore tie diepbedroefde woduwe cli
kinderen rail den ontsiapen Hcogleeraai’ zijil Vet—
roosteade en onderstennende geliade in eel’ rui,ne
mate doen ondeiviiidon.
(ha dcii 3osto,i October. o.k., zal, 1).V.. bet Kios
college dcx aronds 0111 ~ un, bijeeiikoineii ii, tie
Coiisistoriekamor dot Grooto Kerk. I’ aapstad, Ofli tlei~
opi-olger van Professor Mara is to k iezoii.

Zon ct-li st udeiit, die zijn 13. D. iiiet gocd geVolg
heeft afgelegd. dadelik toegelaten kunne,, ~vordcli
tot hot Calldidaats—exalaon ran do K weekschoob
Zoo niet, op welke erkennnig on rrijstelling ,img hij
dalI rekenon 7 Heel gaarne zoo tie Senaat eon van do
Professoren nitnoodigon doe! ant to ulaken yai~ do
DiVinity Committee.”
Behalvo (to rakkeu gonoemd in do llijgeVoegde lust.
hostaa t or gelegenlioid root studellten in do volgende
Vakken Voonlozingell to volgon
:3 jaar J)oginatick.
1 nor Eneyeiopaedio, 1 joar FTobr Ancliacobogie.
1 ant praotisehe yakken.
nod I g 11W
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Do Cu ratoren ‘lenten do yr i~ hei it tie rot gel ide
aanbeveln,gen to doe,i

ff011

15.Me t lie t Vti I’ ig rena ngon (til I lot ellis Li g gobctl
ii at bet Code 1 n~hago ii nioge oil ze pro fossore, I Oil
Stndenten steeds door Ziju Woord en Ziju Geost to
loiden en otis Senliliarilini als eon kraehtig iniddel ill
Zijn eigen hand to gebruikon olti oiixe Kork tot
rervulling mn hanr verheven rOepilig in staat to
stellen alto deelon ran tie berolking ran Znid—Afrika
to beweldadigen Cli tie belangen ran Zijn Koninkrijk
0 lleVOl’dOFi’ll noelnen Wi) Oils lali do I-I. Her w Von—
tzaderiiig.
1)o 1)icnstwillige Dioiiaren.
D.
1.
A.
P.
P.
II.
1).

J.
1”.
.1.
1.
0.
p
S.

l’tlDNAAIt Azi,,
~\ . 1)11 \‘ILLIi’ll{S.
1MUW.
(‘AItINUS.
J. M1’Il1{ING.
VIN DE]t MER;VF:
130T1IA, Seriba.

Stellenbosol,,
2i3 AilgustliS. 1919.
.

‘

1003, Soll000iall StIU,
A lead a, P ret or in.
24 Api’il, 1919.
1)-ia llcicclit. lice,
Ils. P.S. fluTEd.
run

he! Ca, i-c fo,i

~w U l)ienstwiIligo 1)ieiiani’.
.1. 11. GREY VENSi’E1N~

I)I1AFL’ REGULATIONS FOR TIlE DEGREE;
(hF B.1),
I ‘or (o,, IS.
Iattin. (heck. I)utch or LoglisIl, a
Science or II istt,r~:,

Physical

Sect, it I Ito r (Jo use.

Greek (ii jot ‘1(1 in g Now Testai ta-i at Greek) I ~a tin
or Dutch or English. Psychology, Logic, (a
P tel i in ma rv ii On—q tin! if I ng con me ill hebrew) Tb i,.? Ice, (‘oa, ISO
New i’ostantei at C i’a,ck. 1 lebrow, Ethics, Elo—
111011 (SO id H I sto rV of XI et apliysic.
S lti)ENTS IVITIE ‘ 13 A.

ENTER HEnE.

(Na exalticil in NI’. Cr, en hour. en Philosophic.)
P’o,u’Ih lcei’

(‘oil ISP.

Dlu!

a I id N ow J’os to Inc lit Exegesis. (liristia it
Ethics. Chni-oli History, l3iblieal ‘i’lleologa,
11 istory all ti I’svcliology of Religion.

Fifth 1’, or i ‘oil i-sc.
( hid al Id New’ ‘I’ost an tent Exegesis, Chiul’cll
Ilistory and II istory 0! Dogma. Piulosophy of
Theism and Religion, Christian Apologetics.

IITJLAGF; A.

5,-i-il,,

zioi do,

Zeer goacllt o Ds. l3otha.,

(1) 1) at eel I for, littler ten gob nt ike bii do bevest i—
I ng ran Ho6gleerare i an it oits Sea, Ii anita in o~)gO—
stold worde.
(2) Dat ann (10 Ned. Corel, Kerken ill ‘irlt.llsva1tl
en in den DV. Stoat do gelegealieid gegevoil xiii
~vorden o,n elk dale loden tot hot Kiescollego in Art.
132 (a) vermeld, to bonoon,oii ondor voorwao ide dat
tie reis— eli VOUl liii flcostoii dot additi once! o 10(10)1 tioo
tie respect to Ve K orke, t god loge It Z nib’’ ~r ord ci, -

ant woo i’d tegomoet

ilc do (er te Soil.

, 0’.

En

tell raIl

(a)

tie
ia
(ill

do roigeitde rakken

I’itoi’osai,

hA.

I looggeacli to Ds, Botila,
Do ~,Dirinity (Jonilliittee’’ van len Senant rail di
1,,ryersiltit rail Z,nd—A(nikii hatcil liii) opgoiirag,ii
a alt ii to sd iii) Vol I . lii geslol cli iiittl t i ten cop io rail
be B .1) regulaties zooals iii hegi~isol gocdgekoti id
dooi’ tI cii So, Ia at’ C an rue well scht do Sona at in I loze
zaak met de K weekscliool sanleli to wcrken.

—

Soeialc Row 1011110.
Fkm SllOciOlO Apologeet.
Ri-n spociale pet’iode nit do Kerk Geseh ied.
Eon 91CM ale studio ill do Godsd icnst Gescl,.

(~,,-

1:.

(‘oviNE

.tilmTTiNO

B .1).
IL
U,0,-!-.

Ilutclt

Loqic

I mti H
Geology

I)ntcla
Psychology
(Hebrew)

TO

Fovaru YEAR
‘‘I
t: ic,-!:.

Lou,’
ii (‘lileW’
a Ethics;
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HJJJAAGF. 11.
I{iJ’POIlT ~‘AN DE (%)31MIS51E JNZAKFD DEN
lID. GRAAD.
Uwo (onhinissie lietit lao. voigeivlo nail dv Iotltii
~aii hot H. Eorw. Cnratoriuin van hot T]ioologiseli
Seniinarinm to rapporteoron —

1. ~oor hot tego owoordige is do Univorsitoit van
Znid—A frika do oonigo, dip oxaniilia iii do theologie
afiiooint, oil iN) ~voIIco onzo studonton do graad van
HI). vorkr~gon kuinion. Daar€oo is noodig (a) tint
1110,1 In hot Ijozit xii vail eon BA. grand, 01) (b) dat
11101) 00,1st coIl voorhoreidend— on daarna eon eind—
‘xa,uon in zekere voorgoselirevene vakken tier thoo—
Iogio aflegt.
2. 11 ot Univorsiteitsoollego to Pretoria. editor,
at nan do Univorsitoit van Zuid—Afrika geaffilieord
is, Ijooft met don Sonaat van die U nivorsitoit do
rogol iig gotroffon. dat hot studenten zal kunnen
opnomon die ha eon vijf—j angel oursus (zonder nood—
zakeliikorwijs dcii 13.A. graad to hebben hehaald) tot
dcii graad van B. D. ztilion wordon toegelaton
3. Nainons den Son at van bovengenooind Collogi
(I nor 1)’. Gro,vvenstoin eon vorzoek gerielit, corst
o a ii onzo ‘iii eologiseho I’ro fosso ron • cii do a in a all n
‘1W (~uratoriun,, 0111 don 13.1) —grand van do Univor—
sitoi t vail Z oid—A frika , ,op do oene of andero wijzo’’
als dool vail tlieologisehon eurslls to StolIcnboseh
orkond t e k rijgci i.
IS

1. Wij iuooiloil dat hot int~voord van uw (‘urat o—
nina nagonoeg hotzolfdc moot zijn als ;vat do Profes—
SOTOhl 0~ Dr. Grey vonstoins schrijvon liebbon gerepli—
ceerd, naniol jk (a) tint als het lode!) van do 1-Icr—
vormde Kerk dci Transvaal (of vail eenig andor
l’rotostaittsoh Korkgenootsc]iap) Zi)ii. die t,eii tlot1
vail hun oH rsns nail tie Kwooksehool to Stollonboseli
wonsollon to vntgeii. Art. 141—145 hun den leg daa r—
toe oponstolt, daa r I lot Ii op i teem” b ij do lessen tOo—
gel ate, i ivordt;e U (b) iii hot goval vail I edon vail On Xe
Nod. Ger. Kork, ~vordt door do wet (Art. 139, 142)
do leg di, idelij k onistli revoil , I a ii gs wel ken niei i tot
!~et Senunarinin toegang vorkrijgt, torwijl door Art.
159 tevens ivordt bopaald, dat die tot hot Candidnats—
oxamen toogelaton nil ~vorden rnmstons twoo j aron
lang niot vruoht do lesson van hot Soininariurn moot

hebbon hijgon oond. Hot is niooilijk tier Synode ann
to bevolen, vorandering in do wet 01) do toelating
tot do K w-ooksehool ann to brongon, totdat men weot
of or workolij]n govallou zijIl, zooals die n~lko Dr.
Grovvonstoi n sehijnbaar op hot oog hooft.
.5
Do Ini i-orsitoit vail Stohlenhosoli niaakt nog
got-n voorzioli i ng voor do toekenning van den 13. D -—
grand. aangexien Cr nog goon faeulteit in do thoologio
aan doze Hoogesohiool hostaat. Sodort eenigo rnaan
don t’tlit or ~S do 11 a ad dci’ U ni vorsi toit box i g to eve’—
wogon tit iliot ile op rid, ti Hg
n eon t heologisolio
faon Itoit. ivaart ot do Profossoro n vu ii hot Thoologisohi
Semi liar iii III 1)01100101 zIll to] 1. WOn si], olijk on nit voer—
baa r is. Eon dan rtoo anmigosteldo (onirnissie heoft
iii ovorlog met do tlieologiselio Professoron zokere
no nhovoli igen godaan, die thans door Raad en Senaat
wordon oronvogen . Do aanbovolingen ZiJU doze : —
Cl) I mt do Ciii vorsitoitsraad ccii faeultoit in do
‘IIiooIogie all nstolle.
(2)

1 )at do Fannltoitsrand bosta nit den Professor
do time Profossoron in do Philo—
soplilo, don Lootor in hot Ii ehi’oo,in-soh, on do Profes
soron van do Nil. ‘T’liool. Soannaninni.
in bet (irioksoh,

h)e Inisus zal ilit time stadii’il bostaan
(a)
i. ‘t 13 .A .—oxamon in do Letteroii
on Wijsbogoorto ii. Korkgosohiodenis iii. Apologo—
tiolc iv. Griokseh oil N’!’. Exogoso v. l-TeI,reouwsoli
on (1.’]’. lisogose.
i3i

In flu, moire B .1).

En dat l,itr;-oor (ii ~~Vi do standaard vnn bet
(and ida at s—ox al loll nai, do K wcckseliool za I word on
onkond.
hi Ri illS/C 13 II. (to wtirdoii afgologd 13 maandou
na Prol. hi. I).) : i . Gricksoll ii. I [ohireouwsehi iii.
Etlnck ((‘In. oii Plhilos.) iv. Motaphvsioa of Ziel—
Ic iiiitle v . (losol, iod on is dor Godsdienston.
tI) 1)0 Cii ivorsi toitsra oil itiake sohikkingtn met
jo Profossoren nail do K ~voeksohool oin Colleges to
give)! iii vaklcoii door do laoultoitsraad to bepalon.’’
3teonollde hi iordour (lllz( opdraeht to hobben von—
voId, noenion Wij ons, Iioogaelitond, liaiuens do
(ommissie,
A . MOORR.EES, Voorzittor.
.1. DIT PLESSIS,Sooretaris,
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fltJLAG~i 7.

RAPPOBT
van de Commissie to het Arnemen van het Examen van
Candidaten tot den Heiligen Dienst, 1919.
1. Uwe Commissie tweEt hot examen aigono,ueii in
1916, 1016, 1017, 1918.
2.

Tot do evangeliobedioning werden, na afgelegd

exanlon, toegelaten en gdegitimoerd

in
in
in
in

1915
1916
1917
1918

—

17 eandidaten.
20
19
14

Tezamen 70 eandidaten.
3.

Na gebouden colloquium doeturn worden gelegi

timoerd

—

Eorwanrde Proponent Ilendrik Pioter Marthinus
Steyn, Princeton Seminarie, Now Jersey, Vereenigde
Staten, Noord-Amerika, 01) 5 December 1016. Wel
cerwaardo Heeren Dir]c Christiaan do Villiers en
Pieter Willern Abraham de Elerk, Princeton Semi
narie, Noord-Arnerika, op 20 September, 1917.
4. Gerevideerd schema voor bet examen wordt ale
Bijiage voorgolegd (Vidi Acta Synodi XXIII, pag. 92).
Met vcrschuldigde hoogaehting,

Vu- d.w. Dienaar en Brooder,
Namens do Commissie,

(2)

a. Inleiding tot en inhoud van do Boekcn van

hot Nieuwe Testament.

b. Uitlegging van voorgoselirevene hoofdstukken nit
bet Niouwe Testament__den uit de geschiekundige

booken en don uit do brievon, met grammatische on
tokstcritisehe vragen.

(3) Kork Geschiedenis, insluitende Goschiedonis
van do Nod. Geref. Kerk in Zuid-Afrika on Zending
Geschiedonis.

(4)

Leerstollige Godgeleerdhoid.

(5)

Goschiedenis van Christelike Dogmata.

(6)

Prcsbytoriaansche Kcrkrocht.

(7)

Christelijke Morani.

3.

I-Jet practisch dod sal bohelzen eon ondorzoek

naar de kundigheid van den candidaat on do booefe
ning van do Predikkunde, do Pastoraal on do Homi
letische Bijbelvorklaring; aismede naar zijne geschikt
heid voor do ovangeliobediening ten opzichto van
porsoonlijke godsvrucht on geheehthoid nan do leer
dcx Kerk.
Wi] hebben de cer to zijn,
Uw d.w. Dienaron en Broeders,

D.
H.
J.
P.
D.
D.
P.

J. P. VAN HEERDEN,
Scriba (icr Commissie.
Kaapstad, .Juli 1919.

GEWIJZIGD SCHEMA
VOOR RET EXAMEN VAN CANDIDATEN TOT
DEN H. DIENST, IN GEVOLGE OPDRACHT.
(Zie j~cta Synodi XXIII, pag. 92.)

[Met voorbohoud] J. I. MARAIS.
[Mot voorhohoud] J. DU PLESSIS.

A. MOORREES.
J. P. VAN HEERDEN,

Uwe Commissie hocft do ocr bet volgend schema
voor do I-I.E. Vergadoring te leggen —
1.

Hot examen wordo in twee doelen gesplitst, t.w.

J. PI-ENAAR A.zn.
J. L. DU TOIT.
C. TRUTER.
G. J. MEIRING.
S. BOTHA.
0. MALAN.
J. G. DE VOS.

Scriba.

Kaapstad, Mci 1919.

(a) eon Wetensehappelijk Deol, dat door do PitiesBoron zal worden aigenomon, met bijvoeging, voor
elk der vakken van con lid van do Proponents
oxarnen Commissie ale mede-examinators; (b) ecu
Practisehe Dccl door do Proponents-examon Coinmis
sic te wordcn afgenomen.
2. Hot wetensebappolijk dool zal gaan over do
volgonde vakken:

BLHjAGE:
MEMORANDUM DOOR DE PROPESSOREN.
Indien er iets sal wordon van do studio van ‘t Oudo

Tostaniont, dan sal er ulcer go~ischt moeten ~vordon
van den candidant. 2’wee hoofdstukken nan ‘t eindo

(1) a. Inleiding tot en inhoud van do Boelcen van
hot Dude Testament.

van hot vierde jaar botoekenon niot vool, en voor
eon wet enscleappclijk examon diont moor voorgoschre
von en geeiseht to wordon.

h. Uitlegging van voorgesehreveno hoofdstukken
nit het Oude Testament, éên uit ecu gescluedkundig
en édn uit eon dichterlijk of profetiech book, met
grammatische en tokstcritische vragen.

1k moon, dat ten minste 10 of 20 hoofdstukkon uit
eon historiselt, of eon tiental hoofdstukkon nit eon
profetisch of poetisch book dionen to worden voor
gesehrovon.

a
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Strekking van hot hier voorgeiegd schema Zni zijn,
dat candidaton in hot vierde jaar hun studien zuilen
nalaten—wat ‘t Hebreeuwsch betreft—en wachten
zuilen op de voorgesehreven tine hoofdstukken, die
in korten tijd kunnen worden afgewerkt. De keuze
van do hoofdstukken moot ann den betrokken bog
leeraars worden gelaten.
J. I. MARAIS.
Ook ik rneen dat meer voor de exegese dient voor
gesehreven te worden, doch wonsch er op te wijzen,

dat 10 capita nit het Oude en 10 uit het Nienwe
Testament zooveel is als men in do Vrijo Universiteit
Nj ‘t doctoraal eischt.
A. MOORREES.
1k onderschrijf bovenstaande, en zeg hetzelfde ton
opzichte van het aangegovono onder (2) b. van hot
Wetenschappelijke Dccl. Men rnoest ininstens tien
hoofdstukkon uit een geschiedkundig hock, en vijf
nit óén der brieven voor do N.T.-vereisehten stellen.
J. DU PLESSTS.

BIJLAGE 8.

SIJPPLEMENTAIR RAPPORT
van de Commissie voor het Admissie Examen.
Bosch rijvi,igspitnt
van do Comm.issic tot hot afuomem van hot
.4drnissic-e.ra,ncn.
Wegens do veranderdo omstandighcden, ontstaan
door do oprichting der doceorendo universiteiten in
Zuid-Afrika, goeft do Comnussie voor Let Admissic
examen do volgen4e voranderingen in do Wet ann do
hand : —
1. Art. 139 ion als voigt Nicmand Zn’ als student
kunnen worden ingesehreven dan die den ouderdotu
van zovontien jaron heck bcreikt, gotuigenis Leek
vail good zedeiijk gedrag on bcwijs geleverd Irnoft,
door hot afieggen van hot Admissie-oxamen, van met
vrucht onderwijs to hebbea genoten in do Nederiand.
soLe, Engelsoho
a nat or vorder in hot artikol
voorkomt.
—
2.

Art. 140 ~vordc door ‘t voigcndc vervangon :

—

Om tot Let Admissie-exanion toogelaten to worden,
zal do eandidaat bewijs moeton leveren, dat hij
met good gevoig con door do Conirnissie voar
hot Admissie.examen goedgekeurden enrsns van
ten minste twec jaren ann ecu van do erkende
universiteiten der Unie heoft doorloopen. Dezo
oursus zal ten minsto moeten insiuiten eon
voortgezette studie gedurende tweo jaren na
hot Matriculatie.cxamen van Nederiandsoh en
Grieksch, en dergeliike studio gedurende ~én
jaur van Engeiseh, Latijn, eon Natuurkundig
(insluitende Vaderlandsohe) Gesehiodenis of

Hebreeuwsoh.
3. In Art. 142 worden do volgendo wijzigingon
aangebracht : —
a. In (1) worde viji in plants van zeven gesteld.

b. Aan (3) words toegevocgd: Hiervan, tezamen
met aanwijzing van don datum van hot exa
men, zal door den Scriba van do Conimissie
tijdig konnis gegeven worden in Let offici~el
orgaan dor Iceth.
o. Dc cersto parngraaf in (5) worde ais volgt go
wijzigd : Ret sehriftolijk examon wordt op hot
Iaatst gehoudcn in do tn-cede helft van do
niaaud Dcconibor, on loopt over die vakken,
in de Wet (Art. 130) geeisoht, woike nict in
don eursus dor Universiteiten opgcnomen zijn.
ci. In (7) nan hot slot van (10 ccrste paragraaf wor
den de woordoit: ,,vnn do in Art. 140 (c) be
doelde eortifieatcn” vervangen door: comic
vorkiari ng van do bewoegredonen waarom rio
eandidaat tot do evangoliebediening wcnseht
opgcieirl to worden.
c. Do siotparagraaf in (7) worde vervangen door:
i-let ocrtificaat van do Universiteit in Art. 140
hcdoeld, moot den Scriba tior Commissio toe
gozonden wordon niet later dan 15 December.
f. Paragraaf (8) worde gesohrapt.
g. Art. 143 wordo gesebrapt.
J. P. VAN HEERDEN, Voorz.
A. M. McGREGOR.
DAVID WILCOCKS.
0. J. DU PLESSIS.

W. J. NAUDIt.
(mot voorbehoud) D. LATEGAN.
P. 0. J. MEIRING, Seriba.
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BIlTAGE 9

VEUSLAC
aan de fl.Eerw.

Synode, 1919, van de Algemeene
Zendingcommissie.

INLEt DING.
AL (10 zondingvolden dor werold hehben eon gowich—
t.igo orisis macten doormaken, gedurondo do jarew
‘-all den grooton oorlog en vooral hoof t hot zending
work in Afrika macton I0den. Do corlog is nil voorbij,
en or Iigt voor tie Kork van Chrktns eon geweldige
tank. Zondingvoldon gronzendo ann hot mine, die
vóór den oorlOg hezet ware)’, zijn ml ledig, en do
Kerk stnat voor do vraag, wat zij gnat doen om hot
verstoordo work to hersteilon. Afrika met hare grooto
hohoefto aan hot Evangelic ligt year onze deuron.
Wat ganll xvii in doze gowiehtigo crisis doen? Zulien
wij stilstaan on aebternit gaan. of macdig voorwaarts
tro(lon P
~$onlIwigo deeteu van 0mw oigono zondingvoldon, on
h~j namo Nyn.saia.nd on Portugeoseh Oost—Afrika,
hebi~eu z’vaar goledol. on hebbon eon algebeolo roorga
nisatio noodig. Hot ,vork van jaron is getoctst, en
hot moet nil blijken, of do tompol, dioi, wij daar
opgetrokkon hobbon, hocht gogrond en stevig go
bonwd is.
Do inboorlingen von Afrika zijn door do omwento—
lingon van dell oorlog wakkor gosehud on vorvuld met
onrust, met niouwo bogoorton on met ontovredonhoid
ovor bun niaatschappelijke toostandon. Do hoidenon
zijn in hun heidondom gostorkt, vole bekoorlingon zijn
tot bet bijgoloof toruggokoord, torwiji andoron vor
vuld zijn met twijfol orntront do ~vaarhoid van hot
Christendom. Do toestand is ontzottend ornstig on
moor orihok clan ii-ij weton. Doze foiton zijn Oils con
kraehtigo roopstom, am met stork geloof on met vor
nieuwclo toowijding, in do kraeht des Heoron ons nan
to gordon tot do groote tank (lie op ons ~vaoht.
Godurondo don afgoloopen tormijn van vior jaron
is or woinige uithreidiag goweost. In dion tijd word
goon cilkele nioliwe zondingstatio gostielit, on hot go
tal onzor goordendo arhoidors is sleohts met drio
vornloordord; want ofsehoon or acht tot hun gotal
zi~il toogovoogd, hobbon vier hot work mooton ver
laton on óén is ovorlodon. Veer do getrouwhoid, vol
harding en zelfopofforing van onzo workers en iverk
stors in bet zenthngvoid gedurondo do Iaatste maci
Iijko Jareil, inogon irij den Iloore van Ilarto dankon.
Wat do goldehjke ondorstenning hotroft, hebbon
gomeenton gedurondo do Jnatste vior jaron
£136,255 (nalatensehappen ingosloten) year at onzo
zondingw-orkzaamhodon hijgodragon. Hierbij wordt
illhogropen £25000 voor hot Zonding Tekort.
OlIzo

Ann geselukto jongeliedon, die zich veer hot
zendingvold koinon aanbieden is or eon groat gobrek
goweost; dock wij meenon nu teekenen vail coil vor
andering ton goode to hospouron, waarovor wij ons
zoer vorhollgon.

‘rot ens loodwozen illooston WI] OIlZOfl oor.sten Orga
Iliseerl-lidon Zondingsecrotaris, Ds. A. F. Louw, na
vij I jar on vaIl gotronwon on vruehtbaron arboid ver—
liozon, (bar hij ziob hot boroep als beoraar van do
gelnoolIto Aberdeen had baton welgovallon. Wij zipl
veel dank aafl IloIn vorsollubdigd voor zijn bokwaam
work in hot orgailisooren van do geldolijko on andoro
lufipiniddolon i-an (Ins zoildinglvozeil .AIs zijn Op—
volgor word benoemd Ds.J. W. I~. Hofinoyr van
Frasorburg, die hot work nu met goostdrift voortzet.
FJij hooft nick godurende hot afgeleopen jaar in hot
hijzondor ann do holangen i-an do Binnenlandselle
Zonding gewijd.
A.—BTNNENLANDSCTTE ZENDING.
1. Do hostaando onrust op niaatsoliappohjk gebio~
heeft nick oak bij do kiourlingon in ens land doeii
govoolon. Tn do gi’ootoro steden vooral zijn zij tot
untwaking gokomon, en vorlangen botor onderwijs
VOOl’ 11011110 kinderen. Daar is ook bij hell 0011 be—
goorto liner botoro botaling. huisvesting on inaat
scIiappebi~ke toostandon.
2. Hot gotal binnenlandsehe zendinggomooaton
boboopt nu 70, waarvan eon 20-tnl nag niot hij do
Zondiilgkerk aaagesloten is, sonlmige omdat zij nag
lInt door do allnstolling vail korkeraadslodon formool
gestieht nun, on enkelo onidat do inoodorgonieonto
ortogon hezwanr mankt in do vroos hanr roeht to
vorliozon on, doll looraar dor zondinggomoente to
horoopon.
3. lIe Grondi,’et.—Hot govon van eon grondwet
nail onzo Zondingkork is bepaald eon stap geweest ill
do riebting vail hare zelfstandigo ontwikkoling. Uwo
Conlmissio heoft oehtor bovondon dat do toepassing
,van Art. 261, onzor Korkolijko Wotten, inot moeilijk
liodon gopriard gant, on heeft bet nan eon Sub
comlnissio opgedragon, in ondorhandobing met do
Moderatnur van do Zendingkork, dit Artikel to over
wegon, on in eon suppbernontair rapport eon year
gestoldo wijziging non do H.Eerw. Synodo yoor to
leggen. Zij vorlangt dat do wijzo 1,opaabd worde wnar
op do korkeraad eeaor moedergomoente, die zioh go
heel verantweordobijk steit voor hot sabaris van eon
zendoling, oon woord nab mogen medosprekon in zijne
aanstohling. Wij hovolon oak nail dat hot minimum
salaris in dit nrtikeh vastgesteld zal worden op £150
per mar your engehuwde, on £200 per jaar voor go
huwdo zendolingen.
4. Toelauco.—Tllans ontvangen 46 hinnonlandseho
zondinggeineonten onrierstouning nit do zendingkas,
hebooponde oon totaal bedrng van £1584 per jaar.
~Vij besohouwon doze onderstouning als gehoel ontoc
roikond. Het spijt ens to mooton mobdon dat goon
onkobo zondinggomoonte, die vior jnar goloden onder.
stouning van oils ontving, thans doze ondorstouning
kan ontboren. Doze Commissie hooft gotraoht twee of
drio zwakkero werkzanmhoden door één zendohing to

ft
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I at’,, lion rIle (It’’’. 1-I ion a zij ii w gosl a: igd sloelils iii
l,et goval van do dno gomoenten, Aliwal Noord, Lady
Grey on Burgersdorp, en van ilo twee gerneonton
Colitzdorp en Zoar.

5. Zoar.—Wat aangn.at onze hinnenlandsehe
dingstaties, is do Zondingstatie-Wot op Zoar toege
past, ~vaardoor do tijdolijke belangen van do goeste
Hike afgoseheiden, en under eon plaatselijk bestunr
gosteld zijn. Ten gevolge hionvan gaan do geregolde
inkonisten van do zondingstatie, hestan ado nit hun,—
gelden en bolastiagen, imar bet plaatselijk hostuur
en niet nan (len kerkeraad, dus zijn wij niet in staat
geiveest eon geordenden zondoling to Zoar te plaatsen,
doch sleehts eon onderwijzer, (lie ook bet goestelijk
work doet. ~ovendion heeft do ineerderheid van do
lidmaten do Kork verlaton en hobbon sick bij do
Nngelsehe Kork nangesloten.
6. Van Wijit Fonds.—Daar vole van de zonding
geineenten zwaar gobukt gann onder do sel,uld die op
bun kerkgebouwen en pastorieën rust, heoft do Algo
n,00ne Zondingeommissie eon sterke poging in hot
werk gosteld, om eon fends van £10,000 bijeen to
brongen, ten oinde die selinlden af to hotalen. Door
don imlddadiglioid van don beer .1. F. van Wijk, van
Fraserburg, die £500 beloofd beoft, hooft dit fonds
eon flinicen stoot ontvangon, en stant bet thans op
hii,,a £3000.
7. Era,, q olin’,;, sri, eel—Tn ii itvoering van hot be—
sluit va,, do Iantsto Svnode, booft doze (ommissie,
iii ovorlog met (10 Synedo do,
Zondingkorlc, eon
Evangolistensebool veer Knapsohe kiourlingen to
~VoIIington gostioht. Eerw ..J. P. do Villiers vail
Wellington word gevraagd tijdohjk do oploiding dor
loorlingen 01) sick to ne,non In ,Tuni 1919 l,ebhen do
eorsto seven loorlingen hun eursus voltooid on hot
Evangeliston-exan,en afgolegd. Do n,oesten van hen
liobben reeds werkkringon govondon. Zij sehijnon in
eon gevoeldo bohoofte voOrzioning to make,,.
S. Kleurlinq-Leeraars.—Deze Commissie is van
oordeol, dat met bet oog 01) do toekomst.ige self—
standigl,oid van do Zondingkerk, eon begin behoort
goniaakt to wordo,, met (10 oploiding van Iclourlingon
met hot oog op ovontueolo ordoning. Zij vorzookt do
Synodo dit in beginsol good to kenren, on do nit
veering van dit hosluit. ann do Algonioono Zonding
ooinmissio op to dragon.
9. Leerplan Door Zrrulinqsrholcn.—Mot hot Ondor
wijs Dopartotnen t hebben wij ondorhandold, over do
vorandoring van do,, looroursus voor onzo sending
soholon in do Kaapsehe Provineio, ten eindo die cur
ses moor dooltroffond on praetiscl, to mnakon. l3ij do
bosproking van doze zaak met klonrling hoofdondor
wijzers, is hot goblokon dat do klourlingon in hot
sshioroiland goon vorandoring vorlangon, danr zij
(lezolfdo voorroohton wonsehon to gonieton als do
lilankomi, on voor hunne soholen donzolfdon status
begooron. Dccli hot is doze Conunissie duidolijk go
hiekon, on dit is ook do ovortuiging vnn onzo binnon
lnndseho zondolingon, dat eon vorandoring in ens lee,
plan noodzakolijk is, on dat wij, Urn die to vorkrijgon
ens van do samonworking vnn andoro korkgonoet
sohappon vorzokoron mooten. Do Superintendent van
flnderwijs is oils ook 1,iorin gunstig gezind, on heoft
self ondornonion OOi’ nicuw low-plan voor sending—
sebolon op to trekker.

10. 7) rot, 1: on Scl, up. —Do oi,tz,’tto,ido dioi,koliselia[
wider do klou rlingon blijft eon ornstigo hinder in ens
send ingw-ork, vooral in do Wostolijko Provineio. Do
Connnissio hoof t do boslniton vail do laatsto H.Eorw.
Synodo dionaangaando bij vorsohoidono gologonhodon
voor do TTnio Rogooring gelegd. In do wotgoving
oohtor is or nog goon verandoring gokomon, ofsohoon
or vooruitzioht bostant, dat sulks binnonkort gosehie—
don sal, tongovolgo van do annnarno van hot Baxter
Rapport. Hot is oon bemoodigend foit dat vorschoi
done van onzo Ringon, in wijnprodneoorondo godool
ton vail hot land, do sank van (10 dronkonsohap
ernstig hobbon bosprokon, on Losluiton hobben go—
no,non (lie in ovoreonstomming zijn not die van (10
vorigo Synode. Doze Commissie vorzoekt do H.Eerw.
Synode do besluiton door baar in 1015 gonomon to
hokraohtigeu, on tevens hare storko ovortuiging uit
to sproken anngaando do wonsehehijkhoid van do af
sehaffing of do strongo hoporking vail hot dopstelsol.
insgehijks van do boperking van gologenhodon tot hot
vorkrijgon van brandowijn door kiourhingon bij do
kantienon. Do bosluitoa van hot Baxter-Rapport won
dcii goodgokourd, en do H.Eorw’. Svnode dringo crop
ann, dat do Regoering onvorwijld wetgeving invoore,
~vaardoor doze nanbovolingen als die van do HEoriv.
Synodo solve, sullen hegrepen wordon.
1-1. A an den nnderen kant beck. uwo (omnlissio
met bekoinmernis vernomen (lot 1,et both-Select
Cornitd, aanbevolon hooft hot verkoopon van kaffor
bier on wijn an II (10 inboorlingen to Johannesburg.
Hiortogon heeft do H.Eerw. Synodo dor Voreenigdo
Roth in Transvaal stork geprotostoord, on hot ho
ginsel van probihitio anngono,non. Ook hobben ver
soheideno inhoorlingon kapitoins en radon sic]i hoshist
tegen do aanbovolingon van het booth-Rapport int
gosproken. Wij vorsooken do H.Eoru. Vorgadoring
onk 1,are storko afkouring to kennon to govomi van dit
govannlijk voorstel. (tat voroordeold wordt (1001 al
onzo zondelingon on Trnnsvanl on Boohnanaland.
12. ()odr,ste,,n ,nq.—Deze Coinnussie moot met
leodwezen erkonnon, dot do ltinnenlandsohe Zending
onsor Kerk in vole onzor moodorgemeonton neg niot
de liefde en enderstonning goniet die baar tookemon
In sonimige greeto gomoonton, lvaar or goon plaatse
Lijk zondingwork onzer Kork is, wordt woinig veel
(lose sank gedaan. Terwijl er gen,eonton zijn, ;‘-aar do
plaatsobjke zonding~vorkzaninbeden eon onderstouning
van £100 per jaar, of zolfs moor, vail do ineoder
gomoente ontvangt, zijn or even sterko gomoonton,
die veer do Binnenlandseho Zending ,,iets moor doon
dan do gewone synodale celleoto to beuden.
13. ~‘veriaIr Secrc/oris.—Godurende tweo e,i cell
half jear beoft Ds. George Murray Sr. doze Com,nissio
en do sank des Hoeron groote dionsten bewozon, als
Spoeiale Roizendo Seeretaris veer do Binnonlandsobe
Zonding. Zijne bozooken wordon door do broeders
zondolmngen on andoron soon op prijs gosteld en zijn
tot rijken zogon gowoest.
14. Or~lcvinqen .—Do
velgondo
binnonlandseho
zondelingen zijn sodort 1915 goerdond Eorww. P. J
0. Viljoon, 1915: J. M. Leuw, 1916; 0. J. Jeubert,
1917; P. V.’. dn Teit, 1917; 0, fT. ltosseuw. 1917;
.1. .J. do Villiers. 1915.
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• B.—BUITENLANDSCIIE ZENDING.
BEZUIDEN DE ZA3IBESI.
I. Transvaol.—Hot work op ollzo Transvaaisoho
zendingstaties behoort tot hot oudsto Vail Olizo
zendingondornenüngon, on verdient tierhalve oi’ze
inn~ge boiangstolling en vnrigo voorbiddiiig, tenioer
daa r hot van bijzondere niooilnk]iodon onigoven is.
die in do ooriogsjaren steilig niet ~-ermindord zijn.
2. In do Zontpan.sherqrn arheidon Ds..T. lW Panoel en Eerw .1. C. Ohivier met ijvor en gotrou~vheid,
Do rnaatsehnppeiijke toostand van (10 inhoorhiigen
editor is thans zoodanig.- dat hot iverk weinig verdering maken kan. Do voorgostoido ~vetgev lug, ‘Van
door do inboorlingon in atzonderii~ko reserve’s go—
piaatst zullen worden, heoft tie genioederen gaando
gomaakt, daar zij golooveii dat zij van ai do vrueht—
bare doelon ‘mar do on vruchtimro zuilon verpiaatst
wordon.
3. To &tulspoort gnat hot work gestadig voort.
onder do hearboiding van Eerww. 0. P. Stegmann
en D. F’aason. Flier sehij at or onder do inboorhi ngen
mindor onrust to zijn, en or doen zieii bij (10 oh nt—
tenon tookonon voor van eon veriangen nan. eon betor
en heiligor ehristolijk lovon. Onder do heidenen eehter
wint hot Evangelic niot voel void. Er is to Sanispoort
ecu groot gebrek nail ovangoliston en onderwijzors.
Sedort do lantsto Synodalo vorgadori Hg is do kapitoin
Ramona to Sanispoort ovorledon.
4. In (10 flute i-b,
/l 1)01100 ft bet we rk I log stee, Is
bijzondero wig eii toegewijdhoid. Ferw .1 - N. 3liir—
my , die negon tion j tar aid tar in et g -troll who i ~l en
opoffering gearboid hoeft, Ilooft zieh do an uistoil jug
ais voidpredikor van do Verdodigi ogsioaeht to Pre
toria laton woigovahlon. Na zij H vertrek vol-i- jell tte
Ds. 13. Allloit eon jaar lang bet work aidallr, en iii
hot begin van tilt jail- horuep a we Co 111111 55 ie Eer
G. H. .1. van Re jishu rg, die Ii ot work iii et iJvo) beef
an uigevango a.
Hot is on s dii d elij k gehi t ken ii at
Mohomo niot eon gesch ii t 10 dden i III It 100) I let work
is. Eorw. van Rensburg hoeft zioh I iitiissei Ion to
Warnibad govestigd, totdat 111011 eel Iges oh ikte I
voor (10 hooFdstatio zal hobbon govonden,
Naar
Srlrkos hooft awe Cornnlissio Panlos 3langoola., coil
vail do inboorling—ieoraars nit (10 Stofhorg Godenk—
school, ~-oor cell jaar gozonden. I-tij is nog ongeordend
on arheidt onder toozielit van Ds. Daneel.
5. ()ndrz’n’ijs.—De vraag aangaando hot onderwijs
van (10 inboorlingon in do zondingsolioieii op hot
Transvaniseho zendiugvold is eon zeer neteiigo, daar
do ovangoliston on ondorwijzers zicli onder cc’, grootor
vorplicliting gevooion togenovor tio sehoohinspeotenrs
dan tegenovor do zondoiingon, die voor do beiangen
vail godsdienstondorwijs moeton zorgen. Hot biijkt
dat (10 opvooding van do naturohion iii do Transvaal
al moor in handen van do Rogoering geraakt. Daar
toe hebbon do inboorlingon nods do Regooring go
potitioneord. Onzo zendohingon vreezen dat in doze
bewoging do hogoerto zieh oponhaart om zieh van
godsdionstige on moroole banden to hovrijdon. Zal
hot work niot nohtoruit gaan, dan moot ovengoiisatio
work vool moor dan in hot voorlodon op don voorgrond
geplaatst worden, iv. door do aanstoihing van go
sehikto rondreizendo evangeiisten. Hot hoidendoni
bhijft nog altijd een storke tegenstandor van hot

ehristondom, en bet getal hoidenen, dat zioh bekoort,
is uitorst goring.
6. Ecu Inboot’linrkcrk.—Eon andor vraagstuk van
groot holang is do oploiding van ohristonon tot hot
stieliten van eon ,iationaie iiboorhngon Gorefor
nieerde Kork. Met hot oog hierop is hot noodzakehjk
dat al hot zendinguork vail olizo boido Korkon in
Transvaai goeonsoiideord zal wordon. Eon boiangrijko
sta p wi in die riobtiiig gedaa a zijn, indien do ondor—
handel ingon tussehon awe Coniniissio en do V’oreonig—
do Kerk van Traosvaai tot eon bevredigondo ovoroea
kon,st leidon. Wij hebbon tie H.Eorw. Synodo dor
i-tory, of Corel. TCork ill Transvaai, door haro
Zeiidi iigeoiliinissio. llioromtront gonaderd, on zij heoft
II beg i nsoi ons voorstel goedgelcen rd. Doze Conlnussie
edt a a a al oHs ze 11(1111 gwork op Tra nsvaa I soh gobiod
aim hen to overhaitdigon, en hot work vent- eon anntal
jaren to blijven onderstonnon met eon janrgeld, dat
gehijdelijk vomnundert en eindohijk gobool ophoudt.
7
Moth u/L—FTot werk te Moehudi gnat nog zijn
goregeidon gang. Sodort do lantsto Synodo heeft
D~. C. 1-I. Murray voor drie jaron root grooto go
troijwhoid en ijver atdaar gearbeid. Daar zijn gozond—
l,oid zoo ricer door malaria aai~getast word, moon Inj
bet work - opgoveil. Thans staat nan hot hoofd dor
static Ds.iI, U. Parrish met zijito gado, dio or met
grooten vtijt bet work voortzot. Eon stall voomnit ix
gedaan door do an ustelling van don hoer lW P. Hib
hert, (lie eon gequahifieeorde onderwijzem is, on
greotendools hit do regooringstooiage gesalarieord
IVol-lit. Mej - I). II otiof a rboidt nil reeds ‘floor dan
(lertig ini’oi, onder do y,’ouWe,l Oil liloitIjos.
J)e hoofd,llan Jineliwt,, dio in do laatsto jaroll ann
zw a k ho gezo 11(111 i’~ d hoe ft gel eden, ken it tha as ~veer
‘Ian I’ honk en Avon d nI a a i , elI b lij ft ill hot work dor
zend i mig l,oia ngstel bit, zooals o.a. l,hijkt nit eon gift
‘-all £2.5 voor eemi kar tot gebrnik van (loll zondeling.
I-tot zieleiital to Moohadi is ongevoor 10,000, met
600 lidinatci, on 150 in do ttoopklasson To ,~ck ~reo I stint hog sedi-rt 1906 onzo oerste goI atn i’d len heel-an I-, T]orw . The na S Phiri . H ii
l,t-ai’hoidt o,ntront ~50OO ziojen met- -~0O iodon, on iioeft
vier ho itonposton 0,1(101 ~jll zorg -

(il-Il oil do

Elk jani’ w-ordt or ii’ dozen ~vorkkring oonforontie
go lion, toil, wa on oem do - zend oh ngen van Moohud i
Sekw’aid on Sanlspoort, sanion met han onderhingon
en evangelisten, vorgaderen. Doze oonforentios bob1)011 gezegonde vrnehton god ragen.
Stofbcrq Gc,Irnkschoot._Deze inmiehting bostaat
thiauis 10 jaroll on hooft 72 gequalifioeordo workers
opgeleid, tlio met onkelo uifzondoringon kostelijk
wei’k doeit. Van dit getal zijn vior ovorieden on vior
behhou hot work veriaten. Van de overigo 64 arbeiden
-13 in Transvaai, 17 in den O.V.S., éda in Natai en
2 ill Rhodesia; S van dit gotal zijn thoologisoho
oauididatei,, die m’aar ordoning staan, 14 ondorwijzer~
cmi 42 ovangolisten. Do Hooro hoeft doze inriohtire
kennelijk bow-ant-ti tijdons do gevmoosdo griep. Sloohts
drie leontingemi zijn daaraan bezwekon. Do gade van
cioii Hoofddoeont, die zoor ernstig krank gowoost is.
is ook gonadiglijk borsteid.
~‘oor hot bouwfonds vaIl do Gedonksohinol is go—
oolleoteerd in do Kaap Provinoic, door den Hoofd
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docent on door den organiseorendon Zendingsooreta
rig, de som van £1358. Benevens dit heeft do weduwo
van wijion breeder Gortjo Roux, Wellington, £500
gogoven. Van den O.V.S. is £510, van do Transvaal
£200, on van Natal £127, veer dit dod ingokomen.
Ook is or van do flegoering uit do route van ‘t ,,00mponsatiofonds voor Naturollen in dcii O.V.S. voor
schado godurende den Anglo-Booronoorlog goleden”
£2000 voor dit dccl gegeven. Do Coinmissie is dan
ook nu bezig met do plannen yoUr hot oigenlijke
gobouw van do Gedonksehool. Do hoer G. A. Louw,
LV., heeft £250 nit den boedel van wijien don hoer
Potrus Joubert voor meubolon teogozegd. Do hoer
P. K. Hoffman van Caledon, hoeft ons £168 voor do
opleiding van evangeliston gegevon, en boloofd allo
niouwo evangolisten to ondersteunen. Hot Bostuur
hooft bosloton dat Kaapsoho klourlingen ook ann doze
inrieliting mogen opgeloid ~vordon—or zijn thans reeds
tweo. Ook zullen in do tookonist do inboorlingon
doohters uit onzo zondinggornoonton to Stofberg haar
oploiding als onderwijzeresse,j yoUr zondingscholen
ontvangen.
(‘.—-MASIH)NAI2AND ZENDING.
Hot work olizor Kork in Mashonaland heeft zieh
goduroado do laatste vior jaron gestadig uitgobroid.
Niot dat or moor statics gestieht zijn, miar hot land
is naar nIle kanton opengognan voor buitenposton,
en ofsehoon or niet ccii gonoogzaam aaiital opgoloide
ovangoliston was, em door do gooponde douren in to
gaan, hobbon verscheideno van onze zondelingon, go
trouwe ohristenon, die sleohts hot Woord Gods hunnon lozea, in ott.olijke govallon gebruikt out bititoxi—
poston to stiehton, en dat met zogen,
2. Hot gotal christonon is ook toogenonion van
406 in 1915 tot 550, on hot gotal doopklaslodon van
691 tot 118G. Er waron toon 22 buitonposton, thans
zijn or 160 mot 12,434 loorlingon op school. Er is ook
eon toonomondo bogeorto onder do bokoordo jongo
lingon cm yoUr hot work dos Heoron opgoleid to
wordon. Zoo zijn or thans -12 in do Evangeliston
school ondor biding van Ds. H. W. Murray.
3. ()nderw,js.—Do Regooring van Rhodesia stolt
vool helang in hot ondorwijs dor naturollen on onder
steunt hot met ruime bijdragon. Tot hiortoe, oehter,
is do opvooding, die wij zolfs ann onzo ondorwijzers
in do Norniaalsohool govon, zoor olornontair, on wij
govoolen dat do tijd gokomon is, dat do standaard
eonigszins verhoogd moot wordon. Daar hot ons dool
is eon zioh steeds ontw-ibckobondo Kerk hior to stieh
ton, sprookt hot vanzolf, dat naarmato hot work zioli
uitbroidt on grooit, wij ook goroepon zijn do leidors
van hot yolk op korkolijk on opvoodkundig gobiod
botor veer hu ii ~verk toe to ruston. In hot afgoboopon
jaar heoft do Rogoering £2,263 veer ons schoolwork
hijgedragon, insluitonde £110 veer do industrieolo
oploidnig vail normabe loorlingon on evangolisten.
Wogons hot gobrok ann gosohikto evangoliston hobbon
ouzo zondolingon nog niot zoo vool ann ovangelisatie.
‘cork in do buitondjstrieton godaan ala do Commissio
verbangt. Zij hoeft oohter ann onzo arboidors opgo
dragon zoovool mogolijk zoIf rend to gaan, em in do
vorafgologone lioidonseho krabon hot Evangelio to
vorkondigon.

4. 3lcdisch.—Door don diopbotrourden deed van
onzon goliofden on bokwamon zondoling-goneoshoor,
Dr. J. Helm, is hot modisch work bijna tot stilstand
gokomen. Van tijd tot tijd hobben wij cen of tweo
vorploogstors gohad, dio al haar tijd daaraan gowijd
liobben, doch goon van hen is lang geblovon. Do too
goivijdo oohtgonooto van Dr. Holm, die oeno hokwamo
vorpboegstor was, m~ost hot ivork om gozondhoids
rodonon vorlaton, on is, ala oehtgonoote van Ds. M.
8. Danool, van Victoria West, tot allor droofhoid aan
do griop ovorlodon. Do bohoefto aan eon zonding
gonoosheor is zeor groot, on ofsohoon Dr. Williams
van Fort Victoria, sodort don deed van Dr. Helm,
onzo zondolingon met do grootste boroidwillighoid, on
zondor oonige vorgooding, bodiont, han lnj niot naar
onzo statics gaan, maar moeten do krankon naar hot
(lorp gobraoht wordon. Voor zijno vriendolijko dion
ston blijvon ivij horn zoor dankbaar.

5. hot indust,-iect cork dezor zonding is godnron
do don afgoboopon tormijn nitgobroid gowordon. Eerst
hoeft Eoriv. G. A. Enslin voor eon tijdperk van drio
jaron, opzicht geliad ovor den timrnormanswinkol, on
na horn Eorw. J. D. Mollor, die ook ann do ovango
listen- en normaniklassen ondorricht gooft. Danr or
vool bouwu-ork godaan nioot ~vordon, ziot uwo Corn
missie uit naar ccli gesohikton houwinoostor. Voor do
zondinghoerdorij, is or oon groote gobogonhoid, daar
onzo Kork in doze gowoston 19,000 inorgen gronds ho
zit. Do Zondingraad hoeft bosloten Eorw. J. M.
Joubort to verzooken dit doparteinent veer drio jaron
ondor zijno zorg to noinen. Ofsohoon hiortogon he
zwaar makende, onidat hij eon geordondo man is en
kostolijk work abs zendoling deed, - heeft doze Coin
inissie hoar toostounuing gogevon tot do proolnomning.
Zij govoolt vooral in (lozen tijd van seliaarsolite vail
voodsel in ons eigou land on iii do werold, dat nIle
kraehton ingespannon mooton wordon em op onze
zondingstatios zooveol grond mogolijk ondor howor
king to brengon.
0. Arbciders.—Sodort do laatsto Synodalo vorgado
ring zijn or goon geordoado arboidors moor naar dit
zondingvold gegaan, omdat hot porsonoel stork go
noog is. Sboehts con jongo ,,looko”-broodor, H. J. dii
Toit, is abs bookhoudor on bozighoidsman uitgozon
don, em do bolangen van do winkolbozighoid, die wij
daar inoeston boginnon, to bohartigon. Wat arbeid
stors botreft, zijn do volgonde naar Mashonaland nit
gogaan: Mojj. R. Malan on C. van Heerdon, go
cortificoorde ondorivijzoresson, on Mojj. Forreira,
Hodgskin, Van Dijk en Kotze. Vorploogstors: Mojj.
van Ronsburg, Troskio on A. Barry. Van dozo drio
is thans slochts laatstgonoomde nog in hot voId, Moj.
van Hoordon is sboohts veer drie jaron gogaan.
7. To Morgonstor is or, op verzoek van onzo zondo
lingon, eon kestsohool opgeraolit veer Iiun~e kindoron,
ondersteund door eon Goevorneiuontstoo!ago, on £20
per jaar nit hot Petrus Jouhert Fonda. Do vordoro
onkoston wordon door do zondolingea zolve godragon.
Moj. Joan Barry goeft aan hen ondorwija.

8.Solisbiry.—Op dit belangrijk zondingniiddon
punt arboidt nog Eorw. T. C. B. VIok met zijno ooht
genooto, mot onvormooidon ijvor on voorbooldigo go
trouwhoid. Wat zijn work botookoiid - hoof t veer do
cluizondon worksvolk, christonon, doopklaslodon on
hoidonon van Nyasa, dio naar do goudmijnon kemon
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0111 geld to verdionen, zal do eeuwigheid oponbaren.
In zijne boeken heoft hi], godurende do laatste seven
jaron, elk mar van 600 tot 900 lidmaten van do ker
ken in Nyasaland opgenomen. Hi] heeft ook veel
gedaan voor do vorspreiding van Gods Woord en
andore hookon door onze sending uitgegevon, orn ulet
to sprokon van do liollandsohe Bijbols en Gezang
hoekon waarmede hi] wig cigene monsehon voorziell
hooft. Do rnoodergonieento to Salisbury hooft hi] als
ouderhng godiend, on godurendo (IC vaeature (10
dienston voor Imar waargenonlon. Ook ondornarn hi]
Ilaar kerkornad als soriha to dionon, (loch doze
Conunissie gevoolde dat zijno handon reeds nicer dali
vol waren, on lnj heeft derhalve, op hare wenk, voor
hot serihaat bodankt.

4. Ar&eidcrs.—De volgondo arbeidors sun sodort
1913 na.ar Nyasaland gogaan: Ds. J. Jackson, Ds. M.
G. Uys, Ds. 0. Barnard, Eerw. 0. Oosthuizen, Eerw.
M. de Villiors, Eerw. J. M. 110115, Eerw. ~V. Dotes.
Broedors Du Proos (zondingboer), Massi]n (transport
opziehtor), P. van Wi]k (drukkor), J. Kuhn (sending
boor), Maisoy, F. B. du Toit (boekhonder) en D. du
Toit (assistent—bookbouder).
Onderwi]zorossen
Mo]]. Marco,
llooby, Moiring en Do Kook.

l’reiss,

Bekker,

Vorpleegsters : Mo]]. I. Murray, A. E. Ilultman,
Harrell en Stephens.
Andoro arboidsters: Me]j. B. do Villiers (die zich
zelvo oiidorsteuiit), Enslin en Claasens.

D.—NYASA ZENDING.
I. hot work in Nyasaland heeft, moor dan eoiiig
andor vail ouzo zendingworkzaamhoden, ton gevolge
van den corlog goloden, on vooral gedurondo do lant
ste jaren is hot ondor groote moeili]khodon voortgozot
gowordon. Tieri van onzo nrho,dors werdon door do
hlogoering opgoroopon om toozioht to nornon ovor hot
transportwork, in vorband met don oorlog. Zij die
gewillig waron om to gaan, doden zulks onkel tor willo
van hot work dos Heeron, on oin nlooilijkhodon Iflet
do flogooring to voorlconion. Dc Algomoeno Zonding.
cornnhissio heeft hunno zolfopofforing lioOg 01) prijs
gostold. Godnrendo don tijd waar in zi] in militairon
dionst waron, hobbon zi] goon salaris nit do zonding—
kas gotrokkon. Vooral goduronde 1918, hot laatsto
jaar van (loll oorlog, hooft hot work dos 1-boron zwaar
goloden. Eonige hondordon van onze onderwijzors mi
evangoliston, on tionduizondon van hot yolk in ons
arbeidsvold, werdori als vraohtdragors opgokoniman
deerd, waarvan seer volon onlgokomon zi]n ton govolge
van ontboringon on ziokto.
2.

Do pokkon en waterpokken heersehton overal,

en waren oorzaak dat hot work 0~ cell groot getal
buitenposton, niaandon aehteroen moost stilstaan.

Wogons gohrok aan voedsol Inoeston do mensehen
ovoral rondzworvon oni kost to koopon, en konden zi]
do soholon on dionsten niot hijwonon. ibot hoidondom
sohi]nt to liorloven on velo ollristonon on zolf s ovange
listen zi]n afvallig goworden. Behalvo dit nIbs is do
griep twoomnal door hot land gegaan, oerst in Januari
en teen woor in Juli, on hooft vole slaohtoffors go—
oischt ook onder (10 ehristenon en mnboorlingworkors.
Do hoidenen bosehuldigon do Europeanoll van doze
ziel(tO onder lieu gebraoht to hebbon orn 11011 uit to
roeien, on dit veroorzaakt vorbitterillg 011 aeliter
dooht.
3. Stotistiek.—Do sohadoli]ko invlooden vail dozo
diuigen bli]ken duidelijk nit (10 statistiek van 1918.
Hot gotal in do doopklassen opgononion is kbeiner
dan voor vole jaren torug. Dertien jaar goledon, toon
w
slechts 150 buitenposten Iladdon, was or moor
ziclitbaro vrueht dan voorleden jaar met 700 buiton
poston. Gedurondo do vorige nogon jaren was onse
jaarlijkseho inzameling van 1500 tot 2000 bekeerlin
gui per jaar. In 1918 hobbon lvi] in do heobe Nyasa
Zonding sbeehts 614 ill do doopklasson opgenonion,
terwi]l het getal christenon en klasboden, die onder
censuur goplantst worden, twoomaal zooveel gewoost
is abs in eonig andor jaar. Het totaal bedental in
Nyasaland is thans 7253 en doopklasloden 8870.

Do volgondon llobhon 0111 do Cello of andore reden
hot work vorlaten Ds. 11. L. Webb, D&,J. S. Mur
ray, Dr. Gorieko, Eorw. A. ‘1. Liebonberg, Broodc s
A. vail dor ~Vosthnizen en 1’. ii. Nd, Mejj. Stephens
eli Enslin. Be hartoli]ko dank van do ICerk is ann
Ds. J. S. Murray vorsehuldigd voor zi]no bekwamo
dionston, dertion ja.ron lang, als hoofd van do Evan
gebistonsehool. aan do sending howozen.
Alzoo hobben wi] titans aldnar 20 geordendo arbei
ders, 14 ongeordendo, 12 zendelingsvrouwen en 10
ongeliuWde arbeidsters. lVi]ben 1)5. Hofmeyr sehroof
in Januari lantstleden, dat ivat personeol botreft,
zi] flog nooit ill zillI( eon mooilijko positie waren als
juist in dion ti]d. Thans Si]!) onzo grootsto behoeften,
twee zendinggeneeslieoren, eon verpbeogster voor
olke static, on goqualifioeerdo ondorwi]zorosson voor
viol onzor statics. Wi] danken den Hoero dat Dr. J.
K. 1)uminy ii,gowibligd heeft oni in October naar
Nyasaland to gaan, ton oinde ons voor eon ti]dpork
s-an achttion niaandon in ouzon imod to holpon.
3. Industrucl.-—Het is oils oogmerk zoovool Inogo
li]k ann (10 inboorlingen ill hun eigen land work to
cersoliaffen, zoodat Si] niot naar do gondmi]non in
Rhodesia ilohoovon to gaIn, on) vordiensten to yin
doll, daar hot bang vorbbi]f op do gondmni]non op hun
}tnisoli]k bevon on hun oigen karaktor zoo’ schadeli]k
tverkt. Met (lit 1-nor oogen, wensollen lvi] 0~ 011(0
statie waar or gelegoithoid is voor boerderi], ecu
zondingboer to plaatsen. Do heostenhoordori] maakt
goode vordoring. on ivi] zi]n bezig stappon to doen
omn oils ras van booston to verhoteren. To Mvora is
or eon inand]osmakori], wilar aan oenige hondorden
(leolneulon, on or sehi]nt hier in hot zuiden cell groote
markt voor hunne niand]es to zi]n. Met Ilet kweoken
“all korea is or ook vordoring gemaakt, on godurende
hot vorigo jaar heeft men 100 nluddoil gewonnen.
0. Port 11(1 ecsrh N asahi ,zil.—Het work 01) Portu—
goesoll gobied staat hi]iia goheol ondor do Transvaal
sche ICork, (lie or d rio statie~ ~ohad iiooft, n.j.
Mphatso, Mwo,lzi, en Chiputu. 01150 Conlnlissie heeft
voor eon tijd lang eon static abdaar ondersteund, t.w.
llonga. waar Eerw. I~iobenborg gearbeid Iloeft. Gedu—
ronde (boll oorlog word hot work zoo door do Portn—
geesoho Hogeoring Ilelnooili]kt, dat Chiputu goheeb
on aI opgogovon word, on hot work op do andoro
staties foitoli]k tot stilst and gekonlen is. Wi] ineoneli
oohtor (bat nu or eon nienw begin gomaakt wordt, hot
host zal zi]n ook onze static Bouga ann do Trans
vaalsoho Commissie to overllandigon,
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7. bc 1cc/nest
IVat do ftolconist botroft, is
thans hot grooto work onzor Kerk in Nyasaland do
ollristoluko goi000Hton 01) to voedon on to organi—
sooron. Danrtoo liobbon wij noodig niot alleon groo—
ten geostolijkon ernst eli Icradlit, ninar wijzon rand on
con mini nitzieht. riot opvoodiiigswcrk nlOOt uit—
gohroid ~vordon, on 01) gozondo opvoodlcundigo ho
giiisolon voortgozot wordon.
Do hoidonon dio ml
hij ha allon bin non ho id k zUii van on zo ho itonpostoii
inooton niot on vorlnooi don ~ vor oil ernst goovangoli —
soord wordon. Do Mohaminodniion, die langs hot
oostolijk dod van ons arboidsvold eon droigond go—
vanr zij hi, in ooteu boarbo i d word on, on d 001 mid del
van twoo of drio gonooshooron on oon anntal you—
ploegstors illootoll wij voorzioiiing ,nakon voor do
tionduizondon Icrankoit on lijdondon oudor dat yolk.

E.—S0EDAN ZENDING.
1
Op do lantstgolioodono Synod tue vorgndomi ig
word bosioton om hot moods hegonnon work in (10
Seed a it, in snino n working ni ot hot Bosto ti 1 vail do
Soodan Voroonigdo Zonding, in NigoriU voort to
zotton, ondor do vorstnudhouding tint onzo Kork zou
toozioht )lomon over do zondolingon in tint arboids
void dio tot lianr hohonron, doelt zioh niot vomant—
woordolijk zoo stolion voOr hilt) ondorhond.
Doze
Coinmissio hooft editor govoudon dat dio sohikking
,not volo ,nooilijkhodon bozwnnrd was, en hooft der—
halve besloton hot zondi ngwork in dat land op eigon
vorantwnordolijkhoid to drijvon, door do a.rbeidors
van onzo Kork Ovor to nonion, on hot Munein- of Tivi
yolk a’s oiis arboidsvold to besohouwon. Zulks is
govolgolijk goseluod op don eorsten Juli 1917.
2zl rbeidcrs.—Wij liobben thans do volgendo zon
deli igoik daar Ps .4. G. Striidoni on gado Os. IV.
A. Maihorho on gado Eor;v. J. 0. Jlotha ; Eorw. A.
4. Brink en gado FDorw. E. Barn on do broodor A.
Sails, zondinghoor en bou;vnieester. Zij nrheidon 0~
twoo statios, Sniatu on Zaki J3iam, on hebbon voor
loopigo sohikkingon gomnnkt oni eon derdo spoodig
to boginnon, l’wo Coinmissie hooft zioh vorhougd
toon eon jongo genoeslieer, Dr. Dipponaar. zioh gorood verklar.vdo als zomlol ing—doktor danviieon to
gann. Hij word in hot begin van 1918 uitgozondon,
dock dondo woldra zijno hoclnnking in, on is in
Doeonibor van hotzolfdo jan! toruggekeord.
3. JIi,idcrnzssim—De workers in Soodan hobbon
met drio bijzondoro moeiiijkhoden to kampen (1) eon
droigond Mohammedanisme, (2) eon land dat non
niet gohool open is veer zondingwork on (3) oen
aohtordoohtigo Regooring die rogoeringssoholon goheel zondor gedsdienst, ,,Pngan Sohools” gonoemd.
oprioht.
Do ]Iooge roiskoston en hot ongoregelde
sohoopsvorkoor tussohon Zuid-Afrika on Nigorie,
hobbon ook do uitbreidi ng van hot work, naar wij
hopon sloohts tijdolijk, bolomnierd. Men is bozig van
do zoekust eon spoorwog naar do binnenlnndon to
botuven, dio door ens arbeidsveld leopon zal. Do
brooders Itobbon nany eon geschikto ligging voor do
nlolnre static nabij (10 aanstanndo spoorwoglijn uit
gezion. \ em- den blooi van ens zondingwork hangt
voel at valt do gozindhoid van do rogeerings—
boanibton. Voorleden jaar lieoft do Adnlinistratear
eon sohoolwet ingevoord, die aan allo zendingsoholon
afbrouk zoo doen. Do vorsohillonde zondinggonoot.
sebappen daar arhoidendo, hobben or gozainonlijk

togoIi goprotostoerd, met hot gevolg dat or Con mate
van verlioliti,ig gokornon is..
4. Met (10 gozondhoidstoestand van Ps. Strijdoni
gaat hot niot nanr wonsoh, on hij wnoht reeds lang
met zijn gozin op eon stooniboot em op rnsttijd uit
to komor,. Us. Mnlherbe is onlangs uitgekornon cii
is nanr Nyasaland gogann, oni do zonding-mothodon
danr to bostudoeron. Wij vertrouwon .dat hij bijtijds
torug sal ziji~ 0~1 (10 H.Eerw. Vergadoring too to
sprokon. Do volgonde arboidors zijn danr dadolijk
itoodig
coii gonooshoer, twee of moor geordende
Inannon, 001’ normanl—oridorwijzor em eon ohristolijk
opvoedi ~igsstolsol daar op to bouwon. Er zijn ook
tiondig ecu ondorw ijzoros on oon vorploogstor, indion
inogolijk, voor elk (Icr twoo statics.

5. Met do tanlstudie is redolijk vordering go~
n,nakt, on bohalve oonigo oonvoitdigo sohoolbookjos,
11(1)1011 i,uizo send cli,, go n In ~t. It fll ng( lie van M attlious
in do Tivi-tnnl ovorgozot, dat door hot Britsoh on
Bniteidandsoh BijI,olgonootsohap gedrukt word.
6. Het is thans nog to vmoeg 010 vail veol vmuoht
to sprekon. Do oorsto vim’ bokeorlingon werdon in
1918 godoopt, lnaar hobhon ons tolonrgostold, door
in (10 zondo tomug to i-allen. Dan zijn or cell igo
andoro, I (lie oc ik den 11 .ero w illon vol gohl, on i’ooi’—
hereid willon worden in do doopklns. In dit arbeids
void is or golegonhoid voor niisseluoi, eon zostal
zendingstatios on ruim twin-tig arboiders oni hot
Evangelic ondor do vijfhondordduizond van hot Tivi—
yolk voort to plaiiten. Dnnr hot hlijkt dat hot land
no voom zondelingen opongaat, sal onze Kork go
roopon worden hinnonkort hot personoel iii die sen
ding gmootelijks to verstorkon. Wij vertmouwen dat
do H.Eemw. Synode door eon besluit do genioonton
daartoo opwokkon zal.
F.—ALGEMEEN.
1. Dr Fi,iu,tri~n.—Hot is eenigszins mooilijk eon
boslist oordeel nit to spreken ovor do finaneieelo
vonruitziohtoit vail 01150 2ondingwozon. Godumondo do
eersto twoo jaren na (10 laatste 1I.Eorw. Synode was
or eon stoeds tooneniond tekort in do kas van ons
grootsto zondingfonds, nI. hot buitenlandsehe. Sodert
1917 eel,t,r is or cone gunstige vomandering ingetro
don, en terwijl onzo bogrooting eon tekort van £2500
op do loopende uitgaven veer hot afgeloopon jaam
verwaehtte, is or tot onze vreugde eon ruim batig
saido.
Teen “we Conimissid in hot begin van 1917 godrukt
word door eon groote sohuld van over do £10,000,
heoft do bore op nlerkwaamdigo wijze do vole go
bodon verhoord, en do barton van duizondon bewogen
em mild bij to dragon. Door niiddol vail eon persoon
lijk sehrijven aan onzo korkeraadsledon hooft mcii
moor dan £3,000 ingokmogon.
‘loon bond do oude
brooder .J. Ii. (10 Villiems i-an do Paarl, eon soni van
£100 aan, indion 500 anderen elk £20 zn,idon gevon
tot stiohting .van teen Zohhding Daiikofforfonds. bier—
door word groote geostdrift opgowokt on over 800
personon of liehanion gaveli hun £20. Op doze wijze
on door andero giften is (10 soni vail liagenoeg £25,000
voor hot tekort ingekonien, Nadat hot tokort gedekt
was, hooft uwo Commissie hosloten do som van £6000
af to zondoron als eon vast Zonding Dankofferfonds,
i’-ann-an sloehts (10 monte gobruikt Sal worden.
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Be ,,loeken” die als loden van do Mg. zending
commissie gediond hebben zijn ons tot grooten dienst
geweest. Doze Commissio heoft cone Financieelo Sub
coinmissie benoemd, die kostelijk work godaan heoft,
vooral in do richting van do botero organisatie van
do geefkrachten tier Kerk. Zij legt zich daarop toe
elke gomoonte to bowegen zich verantwoordolijk te
stellen voor eon vasto som jaarlijks, zoodat wij in
ouze boramingvoor elk janr weton mogon, over hoe
veel golds wij hesehikkon- kunnon.
Met bet muon van hot geld bieden ous do Mannen
Zondingbond 011 (10 Vrouwen Zondingbond, in do
gomeonten wear zij bestann, grooto huip in hot syste
matisoeren van do gavon dor gorneenten. Wi] goloovon
dab hot organiseeren van al do zondingvrienden in
cone gomeonto tot cone zendingvoreeniging, met go
regoldo bijeenkomsten tot ondorlingo bosproking, of
tot do studio van zending onderworpon, grooto he
langstefling on geldolijko onderstouning zal ver
zekeren. Wi] meenon ook dat eon grooto jaarlijksche
vergadering van vertegenwoordigors uit al do g
moenten, om do bolangen van Christus Rijk to be
spreken, rijkon zogon nan do gansohe Kerk zal
brengon.
2. Pensioeuen.—In uitvoering van hot bosluit van
do laatstgohoudeno Synodalo vergadering hoeft owe
Commissio do noodige stappon godaan oin zoovool
mogolijk van do binnonlandseho zondinggemeenton tot
aandeelhebstors to krijgen aan hot Predd. Pensioon
fonds in do Sde klas. WI] zijn orin goslaagd 31 go
moenton hiertoo in staat to stolen met con bijdrage
van £3510 nit hot J. H. HofmeyrLogaat.
Daar do buitenlandseho zondelingen niot als lee
mars van gomoenton aandoelen kunnon krijgon, hoof
doze Commissio do plaatst ingenomen van eone go
moonte met vorscheideno looraars, on hooft alzoo do
aandeelen ann hot Ponsioonfonds genomon voor al
onzo 12 predikanton-zendolingen, met rooht op eon
ponsioon van £200 per jaar, torwijl zij porsoonlijk eon
jaarlijkscho bijdrage van £7 lOs. betalen. Daar do
som door do Synodo voor dat dccl toogekond, nI.
£5000, ontooreikend was, hebben wij sleohts voor 20
onzor zondelingen nit hot rnstituut anndoelen kunnon
nemon, met hot roeht op eon ponsioen van £100 per
jaar, do jaarlijkseho bijdrage van £4 door hen to
worden botaald. Met hot oog op mogolijke vorande
ring in hot personoel op hot zendingveld, wondt uwe
Commissio zich tot doze H.Eerw. Vorgadoring met
hot verzook, dat do Synode haar hot recht verlone, in
geval do zendolingen nit hot Instituut mogen vor
minderon en die uit do Kweokschool vormoerdoron,
om twoo aandeelen voor laatstgonoomde klas to vor
oenigon tot eon aandool voor eon predikant-zendoling.
Do H.Eorw. Synodo wordt tovens verzooht nan do
AIg. Zendingeommissie hot meoht to vorloonen ook
voor toekomstige prodikanton, op dezolfdo voorwnar
den aandeelen in hot Predd. Pensioonfonds to ver
krijgon, en haar to maehtigon do voreischte geld
sommon nit hot Hofmoyr-legaat to nemon.
3. icgaten.—De volgondo hogaton zijn door ons
ontvangon : —
1916:—]Eorw. U. v, d. Bos
1916:—U. M. du Toit
1916 en 1918:—P. Joubort

£100
170
2000

1917: —D. ICrynauw
1918:—U. Roux

2739
500

Uit twee van dozo logaton zijn or vasto fondson
gestioht. Do exocutour van don boodol van wijlen den
hoer on Men. Potrus Joubert hoeft nit dion boedol
£2000 gogoven tot hot stiehton van eon fends voor do
opvooding van do kinderen van onzo zendelingon in
Mashonaland. Daaraan wordt do rente jaarhijks hostood.
Onlangs is overloden (10 goaollto brooder J. V.
Krigo, oudorling van Stollonbosob, die goregold cone
janrhijksohe bijdrage van £25 nan do zonding gaf.
Van zijn laatsto ziokbed, niot~ lang voor zijn hoon
gaan, hooft hi] ann don Mg. Zondingseorotaris do som
van £1000 gozonden, honoveos zijn £25, om eon fonds
to stiohitoll voor do oploiding van niodisoho zendo
lingen. i-Jot voorbeeld vail dozen inilddadigen vriend
vindo navolging. Dozo Cornniissio is van plan dit
foods to sterkon, door bijdragen to vragon van ohris—
tolijko gonoosliooron on andoron, zoodat wij eon go
noogzarno jaarlijksehe soln zuhlon hobbon om over to
besohiikkon voor bovengonoomd dod.
Sodort do vorige Synodale vorgadoring is do soin
vail £700 in do kas van do I3uitonlandsche, on £50 in
die van do Jlinnenlandsoho Zonding gostort, uit do
winston op Do Koninqbodc.
Hiervoor brengt do
Conimissio nail doll inilden rodactour on eigonaar
hartohijken dank toe.
4. Uitbreiding.—Mot hot overgeven van hot
zondingwork iii do Traiisvaal en P .0. Afrika, nail do
Svnodale Zendingeommissie dor Transvaal, zuhlon el
tweo veldon ~vogvahIen, (lie onder otis opzioht staaii.
Be Algornoene Zeodingeornmissio heeft do vraag wel
eons ovorwogen of zij met geroopen is con nieu’v
arboidsvold in to treden, aangezien do nood van
Afrika, ook mode (hour do (hisorganisatio ila doll
wereldoorlog, zoo groot is, — dooh zij heeft in dozen
vooroorst goon bepanide aenbevoling to doen.
5. Hot Zendiiz9 Instituut.—In hare vorigo vorga
doring hoeft do H.Eeru-. Synodo boshoten ,,dat het
Zonding Instituut voor bet tegenwoordigo zal bhijvon
voortbestann.”
Uwo Cornmissio, wotendo dat or hi] sommigon do
godnchte bestaat dat hot Jnstitunt gosloton moot
w6rdon, hooft in doze zonk eeno Sub-eommissie be
noeind, die veol moeite gedaan heeft, om van al onzo
zondehingon in hot buiton- on binnenland, on van al
onze predikanten in do Kaap Provineie, gotuigonis
ill to winnen omtront do ~vensehohijkheid, al dan niot,
vail hot voortbestaan van het Jnstituut. U~ve Corn
missie heoft ook do euratoron on docenten on do
zendingsoerotarisson van doll 0.V.S. en Transvaal
geraadpleegd, en hoof t eenpariglijk besloton do vol
gende aanbevohingon to doen.
(a) Daar deze lnriehting geheel onmisbaar is voor
ooze Binnenlandsehe on ]3uitenlandseho Zending, on
hare smiting botookenon zou do ondergang der
llinnonlandseho Zending, is tiwe Commissie van oor—
dccl dat zij niot ailed meet voortbestaan, maar dat
zi] don kraehtigon stoun van do ganseho Kerk ver
diont.
(b) Dat hot Admissie-exainon tot hot Instituut
alzoo gowijzigd zal worden, dat tot do voorbomoidonde
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klas veer hot Admissie-examen toegelaton zullen
wordon diegem~n, (lie do hoogte van Standaard VIII
of Junioreertificaat, behaald bebben. Zij zulien dan
eon jaar in do Adnussieklas studeeren, en aan hot
eindo daarvan geexanilnoercl woMen in Nedorlaudsch,
Engolseh, Algemoone Gesehiedenis, insluitende Zuid
Afrikaanseho Gosehiedenis on Bijbelsche Gesehiedenis,
insluitendo Aardrijkskunde van hot Hoilige Land.
Candidaton, die hun Matrie of 0.3. certificaten heb
ben, zullen sloehts in Noderlandseh on Bijbelseho
Gesehiedenis goëxanuneerd worden.
(e) Do Leercursus. Uwe Commissie beveelt ann dat
in a! do vakken in Art. 244 genoomd, examon zal
afgolegd worden, met doze vorandering, dat men
spreokt van Bijbelverklaring instode van Uitlog
kundo. Ook bovoelt uwo Commissie ann dat aan do
euratoren opgodragon zal worden, dat, nanrdat do
middolon zulks toelaten, andero bolangrijko vakkou,
die voor onzo zoudolingeu van praotiselio waarde
sullen sUn, zooals Griokseh, Zending Methoden, Elo
mentair Geneeskunde, l3oekhoudon on ]3ouwwerk
onderwozen zullon worden.
(d) Oat do H.Eonv. Synodo aan do euratoren op
drneht zal geven betere geldolijko onderstouning voor
hot Instituut on voor behoeftigo studenton aldaiii to
verkrijgon.
6. ifljbelvcrtuiing.—In al onze zondingveldeit stolt
men zieh ten dod zoodra men genoegzamo konnis
van do inboorlingen-taal hoeft, om Gods Woord in
die tan! over to zetten, eerst bet Nienwe Testament
en danrna hot Dude. In Nyasaland word met do
vortaling dor Evangelilin omtront 20 janr geledon
hegonnen. In hot janr 1903 word Os. ~V. H. Murray
geheel voor dit work afgezondord. Zijne vertaling
word nan do ]3ijholvortnlings Commissio van de viol
voornaamste zendinggonootsehappon in Nynsaland
voorgolegd, en na goodkouring gepublieoerd. Zoo word
bet Nienwo ‘l’estanient in 1908 voltooid on uitgo
gevell. Nit verheugt hot ens to kunnen molden dat
l)s. Murray zijn arbeid ill vorband met hot Dude
Testament volbrneht heeft, on lvii vortrouwen dat bet
hinnenkort in druk sal versohijuon. Do irnam des
Hoeron zij goprezen dat Hij Zijn dienstkneoht go
spaard en gosterkt hoof t om doze groote levonstaak
to voleindigon.
Ook verblijden wij ens erover dat Eorw. en 34ev.
A. A. Louw eon gorovidoerde uitgaaf van hot Nieuwe
Testament in do Chikaranga-taal voltooid hobbon.
voor do oorspronkelijke vortaling zijn wij vool dank
vorsehuldigd ann wijien Dr.J, Helm, die hun mode
arboidor in dit bolangrijk work was. Be poging ann
gewend o’n eon voreenigdo vertaling door do ver
sehillondo zendinggenootsehappen, die ondor do
Mashona’s (waarvan do Vakaranga eon dccl uitmakon)
arbeiden, is niislukt, onidat men nieent dat do dialer
tisohe versehillon to groot zijn. In do Soodan bobben
onze zendelingon cone voorloopige vertaling van hot
Evangelic naar Markus uitgegoven.
In do publicatie van doze uitgaven van Gods Woord
sUn ~vij ep seer grootmoedige wijze behandeld go
worden door hot BritselL en Buitenlandsek B,~bel
geneotschap, dat gereod is allo kosten van hot uit
geven van Gods Woord to dragon, en do boekon tegen
~eer vorminderden prijs aan do inboorlingen to laten

vorkoopen. Hiervoor zijn wij veel dank nan hen
versehuldigd. Evenzeer verdient onzen dank do
National Bible Society of Scotland die godee!telijk
do uitgave van onze Nynsa Bijbel bekostigd heeft.

7. Wat andere bock en, door onzo zendelingon op
gesteld, betreft, mogon wij de volgende noemen —
(1) ,,Dageraad in Banyailand,” eon booiende be
sehrijving van wise zending in Mashonaland.
(2) ,,Het Leven van Christvs,” in do Chinyanja-.
tan!, voor sehoolgebruik, door J. S. Murray.
(3) Eon Kindcrbzjbel in Chikaranga door Eorw.
H. C. Hugo.
Voorts sehoolboeken, insluitendo oen ,,Buku Ta
Jlosom’’ of rokenboekjo, vooral veer gobruik van do
evangoliston en onderwijzers in Mashona!and, door
Os. H. 34. Murray. Een dergelijk bock in Nyanja,
door den hoer W. A. Hofmeyr, is goreod voor do
pers.
8. Kwatij.—Kwatu betoekont ,,ons tohuis” in do
Nyasa-taa!, en is de nnnm van hot tehuis, dat op last
van do lnatste Synode to Wellington voor do kindoron
onzer zendolingen gestieht werd. Dit tohuis bestaat
nu drie jaren en voorziot in eon govoeldo behoofto.
Eorst word eon huis aldaar gekoeht waarin do kin
deren eon jaar lang -gehuisvest Ivorden, maar later
kreeg uwe Commissie het mooi golegon oigendom,
vroegor hekond als ,,Sunnyside,” dat alleszins go
sehikt is en plants heeft veer een veertigta! kinderon,
met mime spee!gronden en tuin. Hot tehuis word
hegonnen met den hoer 1. do WanI en zijne gade
als huisvader on huismoeder. Sedert hot begin van
dit janr stant do hoer D. .1. do Kook met zijne ijverigo
gado nan hot hoofd. Uwo Commissie is ovortuigd dat
do Heere ens ill hon do reohte personen gegeven heoft.
Er sUn thans 16 zendolingskindoren, ‘vaarvan tweo
van ecu Duitsehen zende!ing en vijf andere kost
gangers. Do som van £1,600 word door bomiddoling
van Ds. A. F. Louw, den vorigen Organiseerondon
Zendingseeretaris der Kerk, door do kinderen bijoen
gebraeht, tom nfbetnling van den koopsehat. Uwo
Comniissic draagt deze inriebting, en voora! den huis’
vador eli de moeder in hun mooilijk iverk, waar zij
soms veer vijf jaron do plants vnn vnder en moodor,
die in hot verre zendingve!d zijn, moeton innemen,
ann de voorbidding dor Kork op.
9. Busthuizcm.—Uwo Commissio heoft ann Somer
set Strand drie gesehikto unison nnngekoeht, die op
zeor billijko voorwaarden ann onze zendelingen ver
haurd wordon. Tlvee sUn veer buitonlandsehe en ~dn
veer binnenlnndseho zendelingen goreserveord. Onzr
zendelingen waardeeren zoom dit voorroeht, danr zii
het rnoeilijk vindon, Ivanneer zij voor hun musttijd
uitkomen, met oon gezin van misseluon vier of vijf
kinderen, eon huis nan Strand to huron. Do kindoren
van do Kinder Zendingkrans liobben reeds £550 op
ge2ondon tom afbotnling van eon van doze huizen.

10. Bustoord.—Voor!odon jaar heoft do korkeraad
van hot Strand oen groat bids anngekoeht em nls een
ehristelijk kosthuis voor zendolingen, ondorwijzors en
jongodnmos to dienen. Onze Commissio hooft do ronte
op £1000 van do koopsom voor drio jnren gowanr
horgd, op voorwanrdo dat onzo binnenlandseho on
bnitenlandsehe zondelingen togen hnlfprijs opgenomon
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worden. Onse zendolingen met bunne huisgezinnen
ten gotalle vail 50 hobben sedert bet begin van dit
jaar daarvan gebruilc genmakt.
11. Supranutionoliteit dci Zcnding.—Deze Corn
missie heoft door eon deputatie wijlon Generaal Botho,
vdór zijn vertrek naar Europa, om dccl to newell aaIl
do Yrodosondorhandelingon, dringen verzocht, op do
~rodosoonferontio zijn invloed to gobruikon ten einde
do supranationalitoit dor zonding orkend to krijgen.
Wij hobbon crop gewezen dat hot doodelijk zou zip’
yoUr do tookomstige ontwikkeling van eliristelijko
zendingen indion hot beginsol van algernoeno toepassing word goniaakt, dat zendingon in do koloniën
alloen zullon godroven wordon door do ondordanon
van hot land tot hetwolk hot zondingvold op staat
kundig gobiod hehoort. Wij hobbon daarop gowezon
dat zondingwerk van lioog besehavondo en godsdion
stigo gohalto reeds voor eenige goslachten door ge
nootsohappon, dio liiot tot do hoorsehende natie be
booron, voortgozet is, on met reoht crop aanspraak
waken hun 11011 oIl , nigi-zion ‘—a ii ill Ilitioko uinstaiid ig—
hodon, onafgobrokon to mogon voortgnan.
12. Pci-zoned dlgcmccnc Zendin qcommissic.—Mot
hot oog op (10 oi,t~vilcko1iig vail onzo zendingwork
zaainhodon eli (loll groci van oils work, govoolt doze
Comm ‘SRI 0 ii at om’ holloofto iRan II add itiomioelo Sub
oomn~issios, vooral voor do financidn, (10 Soodan—
Zond lug, I iot ko ore!’ van oa rid id atoll en lot n itgovo H
vail scm di liglootlIll i~. Met hot oog Ii iorop , stelt dos”
Comm isslo vu or, dat Art. 227 a-Is volgt goal lb ll(lOel(l
Znl ~vordon
, I) ta rtoo sal or con A I goilloon 0 Zo nd Hg—
oOillilliSSie 5ij II, dOUr (10 SV I iod hoii (10111(1, dii at I jet
zeiidimrgwerk onzoi Kork sal heliartigon
(1) Zij sal bostaan nit veertieii gewono loden.
‘vaarvan ton minsto twoo , ,leolam’’ zullon zij n, on con
pormaiionto seeretaris, leoraar oi~zor Kork, die ox—
officio lid on soriba dc-i’ Comm issio is, en sal op ilooi
ltaar vastgostoldo dagen vom’gacleren.
(2) Z ij zal nit haar lerlental Ill-noel ‘iomi do volgendo
Snb—conialissiën, vaml illilIsteils d ne ledoml elk, aali
wolko do bohartiging zal worden toovortrouu’d vail
do b~’langon
(a) van do Binnonlandsehe Zonding,
(b) vail do Buitonlandsolio Zending (bezuidon do Zamn
bosi), (o) vail do Nyasa Zonding, (d) van do Soodaii
Zonding, en voorts zulke vordere Sub—coininissiën als
zij mitoolit noodig aebton.
(3) Do permnanonto Soerotaris zal ox-off ieio lid dci
vorsolullendo Snb-eominissWn wozem I
(-1) Do Suh-eonlnlissiën zullen llaar oisoli vail OflI—
stamlighedon vorgadoron en aaml do Algoinoc-no Zendi ngoo in In issio vora n tn-u ord el ij k zi) II.
(5) Pit do loden van do Algomnoono Zondi ngoomn—
missie zullon twoo ox—officio loden wordon benoemd
yoUr elk (101’ volgendo liollailbomI (a) do Cu i’atoren van
hot Zending Institnut to Wellington, (h) hot Bestuur
van don Mannon Zomidi ngbond (e) hot Bestu II r vail
don Vm’ouwon Zendinghond.
G.—-IN MEMORIAM.

1,

Op don lSdoml Febrimari 1917 is door doml dood

nit Oils iniddon ~veggoaornon, ill den i-upon ocmderdoni

van 89 jaren, Dr. Andrew Murray van Wellington,
die nlissellien moor dan eonig andor godaan heoft orn
don zondinggoest in onzo Kork aan to wakkoren.
Roods in hot jaar 1857 word hij tot lid van do Syno
dab Zendingoorninissio bonoernd, on sodert dion tijd,
boweos hij, door sijno prediking, si,jno gosohriften,
zijne wijzo biding, zijne ruinle bijdragon 011 zijne
vurigo gobodon, onberekenbare dienston nan dii be
langen van Gods Konimlkrijk.
2. Tijdons do zitting van do laatstgohoudene ver
gadering dozer Con~rnissio is haar booggonohto on
zoo!’ bomindo voorzitter, Prof. J. I. Marais, haar door
don dood ontnornen. Sodort 1907 heoft hij do Corn
niissie met innige bolangstolling, hartolijke toegowijd
hoid on grooton tnot als voorzitter goleid. Wij damlken
don Flooro voor nat hij Ijoeft mogon doen voor do
bolangon dor sending in oilzo Kerk, en voor do nit
breiding van hot Godsrijk in hot algernoon.
3. Sedert do lantstgoliondon vergadering van do
ll,Eorw . Synodo zijn do volgonde broodors zondo
lingen vail do Birnionlandsoho Zending overledon:
Eorw. J. M. Anoamp to Graaff-lloinot, 1910; Eorw.
J. C. Pauw, to Wollington, 1918; Eorw .J. W. Lan
ronz, Grahouw, 1918; Eerw. W. H. Molter, Moltono,
1918; &rw. C. I). Th~ron, I’aarl, 1918. Doze Corn
missio ban itiet mialaton hare hoogo waardeoring nit
to sprekon vail do hok~vanio dienstoml door Eorw.
J. C’. Pauw, goduremidooo j aron, nail do Binnen—
lai,dsoho Zonding onsor T~ork bowozon. Als Modointor
van do Zonding—Synodo, en a’s Dooont ann bet
Zonding Institjitmt, hooft hij zijn stenipol op dio Kork
0(1 Op velon van I ‘a ic leoraars afgedrukt. Ook wor’lou
do zol fop (if h-re mel- dh -mist omi d or a ndom’e ontsl apon
broodom’s lioog (1(111 r tl t. Rem k op prij S goste Id.
-1. In voi-soh ci deno ze 11(1 I I ig vol (loll Ii elilie ii w ij, door
do griop, 3-01011 van 01150 ovangolisten Oil ohristenon
olooten afgoven. In ‘fransvaal on Boehuanaland zijn
Oils danrdoor t~vee van 01150 gotroliwsto worksters
ontnornen, nI, Movr, Ds. j. W. Dnmcool, die aN Moj.
jolinlinn do Vos soon-el voor lIe Iloogole opvoodnmg
ill Zuid—Afrika lieeft gedaan , oil als zendelimigsvrouw
haar eehtgenoot nmet bekwaamnhoid on volharding bij—
stond ; on Moj . A. van dor Walt, (lie na vijf—jarigon
arbeid to Moehud i wei-d afgomaaid, en alzoo hanr
lovon opofferdo vooi’ do goostelijko wolvnal’t dor
Ilaghatla.
5, Wat Nyasaland botroft, heeft dit arboidsveld
do volgonde zware verliozen door don dood goledon.
Do twoodo Mev. (Ds.) L. Murray, dio als Moj. Paul
zulk 0011 uitstokend ivoik als ondorwijzeres godaan
lit-oft; Mev. Eem’w.) A. .J. Iiobenborg, eon talontvollo
on toogowi~de (lalimo uit Kannila, on Moj - A. E. Bolt
man 0011 knappe on bonlinnolljko vorploogstor uit
Aniorika. In April van (lit jaar is ons omltvallon Ds.
A. L. llofiuoyr, eon vail onzo tabontvolste en moost
toogewijdo send olingell, ecu

mall vail ruim uitziebt,

grooton taot cml goostolijko kraoht.
0. Voom- al dozo gotrouwo on toogeivijdo broodors
on zustems, die hnml bo’-on niot liorbaar goaeht liebbemm
in don diomlst dos Heoron, mnaar siobzolvon opgoofford
hobbon voor do uitbroiding van Christns Ilijk, dnnken
ivij Ibm van gansohor harte. Hmimimio nngedaolitonis
11j oilze Kerk tot grootoll sogon

t
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H.—AANI3EVELINGEN.
1. De Synodo spreke hare hoogo waardeering uit
van do toegowijde diensten van hare zendelingonin
do hoidonwerold, gedurendo den afgoloopen termijn,
to midden van zeor mooilijke omstandigheden.
2. Do Synode bosiuito Art. 264 (zijndo Art. 1.1 van
do Grondwot), zoo to wijzigon, dat waar do moeder
gomoente zieh goheel verantwoordoliik stoIt voor hot
salaris van don loeraar dot plaatsolijke gomeonte, hot
duidolijk verklaard worthi, wolko stem do korkerand
dor moedergomeonto zal liobbon in hot boroopon van
don zondoling. Hot minimum salaris dat gowaarborgd
moot wordon, wordo bepanid op £150 p•~~ vooronge
huwdo on £200 pot jaar voor gohuwdo zondolingon.

3. Do Synodo drago hot op ann do gomeenten dor
Kork, hot ,,Van Wijk Fonds’’ hartolijk to ondorstou—
non, zoodat or ha do afbotaling v~n do bostannde
sehuidon, 00” permanent fonds gostioht zal kunnon
wordon ton oindo zwaicko zondinggoinoonten to holpon
voorzion van kork on pastorio.
4. Do Synodo drago hot nan do Algomoone Zen
dingeominissio op, voorziening to makon voor do op
biding van T~aapseho kbourlingon, met hot oog op
oventuooio ordoning; do plants Waar, on tie wiJzQ
waarop doze oploiding zai gosehiedon, door do Algo
moono Zondingeommissio to wordon bepanid

5. Do Synode bokraehtigo (10 bosluiton in 1915
genomon, in zako do dronkonsehiap ondor do klour—
lingen. Zij sproke tovens hunt overtuigiftg uit van do
wonsohoiijkhoid, van (10 aisehaffing of stronge be—
porking van hot dopstolsel, en van hot verkrijgon van
b randow Un door do Iden rI iii goi I hij do kanti one]’. Z j
koure good (10 besluiten van hot Baxter—B apport, on
dringo crop non dat or onvorwijid eon botore drank—
wet sal oiltworpon wordon, wanrin zoowol doze aol.—
bevel ingol n Isook die vail do 53’ ‘iode zol vi, xiii Ion
no rd en o ~)g0 ii (1111011.
6. Do Syiiodo sproko hare sterko afkeuring nit
van hot voorstoi van hot Booth—Rapport, oni don ver—
Ic 001) van katie rbior en heh to wij lieu a an i nluoori ii igen
to wottigen.
7. Do Synodo drago hot ann do nioodorgomoenten
op, waar or eon piaatsolijke zoiideiing is, sun sniaris
indion noodig, ann to vullen totdat hot eon minimum
van £200 per jnar boroikt, on aan vermogende go
nieenton wanr or goon plnatselijk zondingivork onset
Kork hostaat, oni ecu vaste jaarlijksehue bijdrage to
goven tot hot sahauis van eon zondoli Hg in don oonon
of all deroi I holuoofti gei~ workkr big.
8. Do 53-node make duidolijke voorsiening in hot
regieniont op do toelating van zondoiingen, voor do
opname in onzo Zondingkork vail geordendo zonde
hingen nit ahdoro korkgenootsehappon.
9: Aan do Aigomeene Zondingeommissie wordo
opgedragon oils zondingwerk in Transvnal met onze
zendingstatios aldaar, op do voorwanrden in dit vor
slag gonoonid, ann do Zendingeomniissio vail do N.H.
of G. Iterk over to maken.
10. Do Synodo wekke do gnnseho Roth op om hot
zendingwerk in do Soedan kraehtiglijk to bohnrtigon.

11. Do Synode bekraohtigo do Jiandehvijze van do
Aigomeene Zendingeominissie in sake hot vorkrijgen
van aandoolen in hot Prodikanten Pensioenfonds voor
onso buitonlandsohe zendelingen, on verleone haar
volmaeht om voor do andore prodikant-zondolingen,
die uitgozonden inogen worden, aandoolon op dozelfdo
voorwaarden to verkrijgen, -met botaling van do be
noodigde geldsominon uit hot J. H. Hofmoyr-logaat.
12. Do Synodo sproke hare hoogo waardeering nit
van do vrijgevighoid vail do vriondon, die hot zonding
work onzer Kerk, door mildo bijdragon of door ruimo
nalatensehappon, ondersteund hebben; en bij name,
van do stichters van hot ,,Zonding Dankofforfonds,”
hot ,,Van Wijk Fonds,” hot ,,Potrus Joubert-Fonds”
on hot ,,Krigo Studiefonds” voor medisehe zende
lingen.
13. Do Synodo hesluite beido hot Admissie-examon
en do leereursns voor hot Zonding Instituut to vor
andoron zooais in dit versiag voorgesteld.
14. Do Synode drago hot ann do Curatoron van
hot Zonding Institnut op, betere voorziening to
maken voor do finaneWele ondersteuning van helmet—
tige loerliigon.
15. Do Synode drage hot ann do Algomeeno Zen
dingconmtissio op, in ovorleg met hot bestuur van den
Z.V.B., (10 danios-zoudinginrichting to Wellington
moor dooltroffend to makon on nit to broidon, indion
mogoiijk door do annstolling van eon ioeraar tot hoofd.
Zij bevels do inrwhting aan do harteiijko ondorston—
ning dot Kerk.
16. Do Sv nodo bosluito 01) welke wijzo zij hare
hooge waar&ering sal bowijzei. anil Ds. MT. II. Mur
ray voor zij no thonstoii iii do vortaiing van don Bijboi,
oil nan Eorw. A A. Louw voor do ovorsotting van
hot Ni en we Tostai non t.
17. Do Sy node verklaro hare storko ovortuigig
dat do siipraiintiniialiteit der sending door nIle rogoe
ii ngen bob oort ork ol id to word eu
zondat do ondor—
danen van oonige nãtie, 01) hot gobiod vail eon andero
i,atio, onhebomnmord zendingwork ziulbon niogen voort—
zotten, zoolang mon zioh uiiot vorgrijpt aan do wotten
van dat land.
IS. Indien hot nog moeht noodig zijui, dringo do
Synode or stork op ann bij do Itnie_Rogooring, dat
hot zendingwerk door hot Rijnseho Gonootsohap in
hot Z.W. Proteotor&at jaron lang godrovon sal voort
gozot wordon.
19. Do Svnndo ver,uieerdoro hot iedontnl van do
Aigoiiioene Zondingeounnu issio tot veertion on ver—
andere Art. 227 zooals voorgestehd.

20. Art. 231 words zoo gowijzigd ,, Do kosten vail
loden dot Rings Zendingeommissiën sullen, indien
mogebijk, door do gomoenten die bezoekt wordon,
godokt wordon, dock indion niot, sullen zij op nan
vrnag on ondortoekoning van den voorzittor dior
eommnissio, uit hot fonds of do fondson betanld wordon
wanrin do eolleoton gostort zijn.
21. Do Synodo hoslnite andorniani eon Zonding
dag to vieren gedurendo do sitting van do H.Eenv.
Vergadoring~
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iWot versc~hu1d.gde lioogaeliting liobben wij do ocr
to Iloomen,

J. 1W. HOFMEYR.
P. P. VAN FIUYSSTEEN.
0. B. A. GIdRDENER.
IV. 1W. CELLIER.
J. J. MOLL.
A. C. MURRAY.
Loden der Aig. Zondingcoinmissjo

Ons

17w HE. 13w. Dienaren en Broeders,
P. I3OSMAN.
(met voorbehoud) P. 5. BOTHA.
P. G. J. MEIRING.
J. PU PLESSIS.
H. P. VAN DEft MERWE.
A. G. flU TOIT.

Icaapstad,
28 Augustus, 1919.

BLJLAGE 10.

RAPPORT
van de Curatoren der Opleidingsschooj te Wellington, ingediend
bij de H.Eerw. Synode, 1919.
Do Cu ratoron hobhon do oor hot. vol go i~ (To to rappor—
teoren —
1. I-lot holangrijk on gezi-gond work aan hot.
(Jploid jUgs Ii st itnu t ii 01-lit sod ort do I an tstgohoud on
Synode 11)01 lolwaardigo gotrouwl,oid on (legeIijklleitl
onvorliindord wordon voortgozet, met ui tzondoring
van hot eindkwartaal van hot vorigo j aar, tool. do
ki assen, ~cogei1s k rank hold o idor do 1) oeei iton on
Student on, voroorzaakt door (10 hit luoi za—ep Id on i 0,
gostaakt ‘1 oeston wordon , oil ii lot lion )~OI loll
iii (loll
voor hot 0(11(10 van ,Jaiiuari dozes jaars.
2. Goduronde hot afgoloopen viertal jaron, mod.—
ten or 18 jongeliodon, “a volbraohto studio, do In—
riehting verlaten, t.w.4 in hot jaar 1915, 4 in 1910,
6 in 1017 on 4 in 1918, van wio 5 in do Kaap
Provinew, 3 in don Oranjo Vrijstaa t, 3 in do Trans
vaal, 3 in Noord—Oost l{hodosia, on 1 olk in Port )ost.A frika, B ii tsoh ( )i ist —A fri ca o,~ do Sood a i no rlc —
zaaln zijil.

6. [ii hot lZostl,uis iii vorhand met do Inriohting
is or, wegons hot vortrek van Eorw-. Blake, cm ais
veldprodiker ondor do inboorl iiigen, die op mihtairen
dionst Ilan i F’rankrijk gi iigon w-orkzaam to zijn,
vorandoriiig iii hestier gokonieii, On liebboii FDoriv. on
Movr
S. Louw (10 plnatson vail Eorw. on Mcvi.
H. Blake als huisvador on hiusn,oodor ingenomen.
En mot dankhaar boid ku ii non wij gotuigon, dat de
toosta, id ‘-ai~ hot k osthu is oil do goost, die or hoe rseht,
seer her rod i goi d z j ii 7. Tn A pri I vail lit j a a r w-ei-,l .1 . I ,ahiil sehlagn 0,
die ziel i vol r hot Go dsd i 0,1st Oaderi~- users Ex alue]
wonsch t your to h.-roidu-,., to do klassoil toogelaten.
S. Hot (loot ons gonoogon to u~o;~cqi gotuigon, dat
hot inot do fi na,leiën in vorhand mot hot Zend ing
I nstit,i,it, waarvan bier ooii TCorte Staut volgt, jet—
“at h,otor (Ian flu, rheoa, Ii oow-ol I aug itiot zoo gun stig
gostold is, abc oils ha tig sahlo doet voorkoinen INKOMSTEN 1915-1919.

3. Hot godrag (icr studonten gaf ovor hot aigo
moon goon roden tot kiagon. Sioohts in hot geval vail
édn liunner incest mon vormanon, omdat o,~ onvoor.
ziehtigiij Ic gohnndel cI word illet vorl ov ii igon on hi ot
inakon vail sclni]don.
-

-

~
4. Van tijd tot tijd n,ocht or gobruik goniaakt
ivorde,i van hot vorlof door (10 Synode toogestaan, cii
hebbon BE. Zendehingen voorlozingen gohoudon over
praetisc-lio onderwerpon ii. verband met hun work.
flit is gesohiod door Ds. (ordonor on do Eorw. Hooron
Dokker, VIok, Jackson on Liobonberg. Doze voor
lozingon waroil zoor ioorzaa,n on worden zoor 01) prijs
gostoid.

(‘ollooton

kaap I’roviileio
Transvaal
Natal

Ilijdragoii
1{onto op Legaten, ens
Examen Logos
Logiesgoldon, ens
itestitutie voorseb
I~ogaat rn. A. ~Iurrav

£2119 11

523
63
870
2479
9

8
9
13
10
13
5810 13

2

11
5
10
6
0
6

24
600

0
0

0
(3.

£12501

0

4

94

7

3

uI’rGAVEN 1915-1919.
5. Met hot oog 01) hot work, dat or door onzo
studenton zal moeten godaan wordon, beido in bet
Binnen— on in hot Buitenland, ~vanlleer zij in (10
hodiening trodon, w-ordt hot aIR zoor wonsoholijk go—
acht, dat voo,-iczin 000 0l~ (p ~Ic cc ,stc he,insrlcn vu n
verjilcegk-u;.dc, on wat orniodo in vorband staat, vail
tijd tot tijd door eon of ander gonooshoor zulien go
g~en ivorden. In vorband hionnodo worilt b. v. do
naam van Dr. Hoffman gonooind.

l3atig Saldo 1 Jnhi 1915
Salarissen Docenten, ens
Pens. Eerw-. j. C. Pauw
Reiskostea
Examen Conunissie
Kapitaal torug betanld
Reato op Leening
Contr. P. P. Ponds

4751
320

0 0
5 6

46 12 6
136 9 8
556
50 2 6

60 0

0

39
Honorarium Synodale Fonds
.
Auditeuron, Zegels, Drukiverk
Huishoudelijko Uitgaven .
Ear
Reparatien
Itestitutie voorsch
Batig Saldo op 30 Juni 1919

60
10
5930
26
107
24
Si?

0
18
13
0
10
0
15

0
7
6
0
0
0
4

________________

£12501

0

4

Naar aanleiding van dozen Staat hobben lvii hot
volgonde aan to morkon : —
(a) Hot Barn Fonds, dat nog lang niet do route
afwerpt, die oorspronkelijk vorwacht word, is eehter
gestadig aan Ilot beteren, eli ook zijn de colleeten
nit do vorsehullendo gemeenten thans ietwat ruimer
dan zo vdór do laatste Synodo waren.
(b) Hot verblijdt ens to mogen rnolden, dat wi] in
den laatsten tijd ‘veer twee logaten tor ondersteuning
van Iiulpbehoovoncle studonten aau hot Zending
Institnut nloehton ontvangen; Hot cone nit den
boodel van wijlen Dr. Andrew Murray, groot £600,
en hot andore uit ilion van wijlca do Wed .Jan Vos,
van Worcester, groot £1075 (niot ill dozen Staat in
gesloten) zoodat Olizo I nriehting thans, loot inbegrip
van hot Burgert Mointjes-, hot l3nm—, hot 1-lanokoni—,
on hot P jeter van der Me rllo_ I~’o iids, u it zes vor—
501111101 ide ii iilpfi II (15011 on iii rsteu I tug gi met.

(d) Vermeld dient to wordon, dat hot batig saldo,
groot £877 15s. 4d., dat bier voorkomt, insluit hot
legant van Dr. A. Murray, t.w. £800, en dat hot
Instituut nog volgons sehuldbewijs in hot bezit van
den Zaakgolastigdo, aan hot Korkekantoor versehul
digd is do som van £250. Worden nu doze beido be
dragon van hot aangogevon saldo afgetrokken, dan
blijft or, als eigenlijk saldo, slots £27 ISs. 4d. over.
(e) Het doet ons Iced or opmerkzaam op to mooten
makon, dat do Ned. Geref. ICerk in don Oranje Vrij
staat, die mode van hot Zending Tnstituut to Welling
ton nfhankelijk is voor haar zendelingen, hoewel orom
verzoeht, zieh den weg flog niot geopond heeft gezien
eon jaarlijksehe collocte orvoor to tloon goschioden.
9. Door olnstandiglledon ertoe gedrongen, lieeft
hot Curatoriurn zieli hoslist ten gnnsto van hot voort—
bestaan van hot Zending Tnstituut, to Wellington,
vorklaard.
Meonendo hiermedo aan do ons opgodragon taak to
hobben voldaan, on doze belangrijko Inriehting met
haar gezegend werk aan do ernstigo voorhidding en
hartelijko helangstolling ile, H. Zorw. Vorgadoring
aanhnvelondo,
H ehhol I wij do e. r van do H - Fomu-. Vorgadori ng
to zijn,
I)o il w . I) i enaro 0 on Modebroeders,
D. (1. MALAN, Voorzittor.

(e) ~Vu no’ seli oil liii hi (lOze 0 (ii IXI ‘II liar tel ij 1(011
d a i ik to heft igon j ogol is di goniooim t oil, ‘to veiee, i —
gi 0gm’ en do 111(11 vidneele p ersi nell, die do In rich t i 1 ig
zoo In ill en odd niood i g Ii eli I cii om de isteu nil, Cli lie—
hoeven niet to zeggen Iloezeor zo flog steeds voor lmaar
i nstand lioud i ng en voo rsp ood afh an k eIij k 1)1 ~ ft van
zimodanige. ‘iii no en vr,endeliko olmllorstoolnng. -

i~I . MOSTEItT.
I). P. VAN FIUTJSSTFDFDN.
It. I). MeDONA LI).
P. .1. DE ~ XL.
I). lit )S4MAN, Serilia.

HI.) LAG I~ II.

RAPPORT
van de Commissie voor het Zendelings Examen, alsook het
Godsdienstonderwijzersexamen, aun de H.E. Synode, 1919.
Uwe Conimissio hoof t do ocr hot volgonde to rap
porteoton : —
1.

Toegolaten ~vordo,i, na nfgologd exalnen, in:

November, 1915:
tot Zondoling
Novernber, 1916;
tot Zendeliug
November, 1917:
tot Zendolilig
Novonibor, 1918:
tot Zeiideling

4 C’andidaton.

5

November, 1915:
tot Oefenaar
November, 1916:
tot Oofonaar
November, 1917:
tot Oofenanr
November, 1918:
tot Oefenaar

—

...

I

...

1

...

I

Tozainen

Candidaton.

3 (‘andidaton.

-1
Tozarnen

18 Candidaton.

2. Hot Go-lsdicns(onderu~,jzerse,rarnen dat door
do H.Eerw. Synode van 1915 in hot level word go
ioepon (Art. 253), is tot dnsvorre eon doode letter
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geblevon, — daar goon eandidaat zich bij
aangerneld.

mis

heeft

3. Uwe Cornmissio geeft ann do hand: (a) Dat in
Art. 251 do laatste zinsnede ale volgt zal lozen:
,,Na afgelegd examon Zn’ zoodanig persoon toege
laten zijn als oefciioo.r en catn’lctscermeestor, cii sal
hem cone Aete van Toelating worden overhandigd in
dezelfdo bewoording als die van het Zendolingsexanion
met dit onderseheid dat do woorden ,,Oefenanr en
Cateohiseermooster der N.G. Kerk” sullen komen to
staan inpinats van do woorden ,,Zendeling dor NO.
Kerk tot do bediening des Woords ondor de Hoi
donen.”
(b) Dat ann hot slot van Art. 253 hot volgoude
wordo toogevoegd : ,.Toegolaten zijndo ontvangen xii
eon Aete van Toelating in dezelfdo bewoording als
die veer hot Zendelingsexamon met dit ondorseheid
dat de woorden ,,Oodsdionstonderwijzor der N.G.
Kerk” sullen konion Ic stann in do plants vnn do
woorden .,, Zondeling der N.G. Kork tot do bedio
king des Woords ondor do Hoidenon.”
(c) flat Art. 252 in ens Wetboek ~vorde gedrukt
nà ArI. 253, met do volgondo verandoringen daarin

Godsdienstonderwijzers sullen, bi] hot ont
vangoil van do Act.e van Toelating, hot na
volgondo met hunne nnamtoekoning be
lovon.”
4. (a) op 28 November 1917 heeft uwe Commissio
met eonparigo stommnon hot volgende bosluit genemen: ,,Re ‘t annzook van den hoer J. A. van Niokerk
om in hot ambt van Zondeling liorsteld te worden,
bosh it doze Coinmissio, na al do stukkon in verband
mot doze sank ornstig ovorwogon to hobben, dat zij
goone vrijmoedigheid heoft daaraan to voldoen.” (Zie
Handolingon van do H.E. Synodale Cornniissio, 26 on
27 April 1917.)
(b) Op ‘4 Mei 1918 selireef Dg.A. Faure, Seriba
des Rings van Albanio, ann doze Commissie dat do
gowezen Zendoling, J. A. van Niekoric, hem sehrifto
lijk hoof t konnis gegeven dat hi] tot hot besluit go
komon is zich flu gehool van do Nod. Ocr. Kork los
to makon.
Do H.Eenv. Symiodale Vergadering Gods zegen too
biddendo, Imobben ;vij do ocr ons to noemnon, niot hoog
aehtimmg,
Do (lionstw. Dienaren der Kork,

(i) In den eersteu regol, zoowol als onder punt (1),
worden do woorden ,,of Godsdienstondor
wizors’’ ingovoegd mm hot woord , ,Oefe
nanrs’’;

0.
P.
J.
18.
P1.

(ii) Onder punt (2) worden do woordon , ,df Gods—
dienstondor’v,jzor’’ goplantst tussolien do
woordon ,Oofenaar’’ on ,,toegestann.’’
(iii) Do oorsto paragroaf ondor punt (3) worde vor
vnngou (leer (10 woordon :
.Oofonaars of

J. HUGO, ~roorzittor
J. A. BE VILLIERS.
C. PU PLESSIS.
BOMMISSE.
0. MALJIER13E, Seriba.

Villiorsdorp, K .P.,
29 Augustus, 1919.

IITJLAGE 12.

VEHSLAG
van de Commissie tot het afnemen van het Toelatingsexamem
tot het Zending Instituut aan de II.Eerw. Synode, 1919.

two C’omrnissio Imeeft do ce’ to rapporteoreii dat xi]
(lit oxamnom afgoiiomneu cii timogelatou lieoft iii : —

1916
1917
1918
1919

1 (~a1Iil ,daten

5
0

Totaal

1$ Candidaton.

Indien or cone vornndoring in den Syllabus noodig
goaclit mocht ~vorden, dan gooft uw Commissio be~
soheidenlijk ann do hand dat hoogstons Latijn.

Rokonkundo on Aard rijlcsku ,mdo (dccli niot bohoml vail
(lie van hot Hoilige La id) weggolaton wordon.
Mot vorseliuldigde lioogaelmting hmooto ii wij ons vail
do I I . l1orw . ‘iv a ode
Do d ionstw. Dienaron on Breeders,
J. 0. STEYTLER.
MC. A. VAN BE 11MERWE.
A. 4. VAN WJJK.
B. 0. MALAN.
F. X. ROOME.
Zoopunt,
16 September, 1919.
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I3LJJ,AG1i 13.

RAPPORT
van de Synodale Commissie voor de Inwendige Zending
.4.—TNLEIDING.
(1) ~4iemrrn.—Onze Ned. (Icr. Kerk heeft altijd,
in verhand met do liefdadigheid, hare piaatselijke
werkzaamheden gehad, niot alleen door hare ver
sohiliende Kerkeraden en Ringen, maar ook (io~r hot
direct optreden van hare Synoden.
In rio laatste jaron is hot vrnagstuk van de Arnie
l3lanken voor onze ICerk hij ui tnemendheid eon zeer
orustige geworden. Do omvaiig vail dit vraagstuk
han met j itistheid niet warden anngegeven, daar do
Regeoring do voorgenomen census nog met heoft go
noinon, maar aix oorzaken van hot euvel Icumien
gonoenid ivorden do ongol ijico strijd 0111 hot hestaan
01) soeianl gehied, in (10 coinpotitie met auricle yolks
olomentoii die gedurig hot land inkoinon gehrok an]]
on ondooltreffend ondorwijs: droogton
ovorstroo—
Ining
oorlog——oia vail zedehjke oorzakeii n let to
sprokon.
Met do aangroeionde lwhoofto van (loll laatsten tijd
voroorza ak t door di toc ‘neal ernie a r II ioed e in ‘t land,
xiii’ daar ook a i id ore I iefd ad i gIl ci dsgl nootsehappeti
ontstaan tot huiphotoon, zooals do A .C.V.V., do iioip—
mekaar, enz. Do tijd was editor aangohroken your
den stap door do Iaatsto Synodo godan ii om eon Syno—
dale Cominissie aan to stollon, ten oltide al do liof—
dadigheidswerkzaanihodon van do Kork te coor di
noeren en hare kraohton in dozo riohting to systeinati
seo1,en.
Aix govoig hiervan is in do Iaatsto 11cr aron. af—
van go ~vo i o goi floei tel ijic 0 1 njdrago ii dii’,
plaatselijk hosteod of flail do (OnIlIlissiOli (‘H liostiiroii
vail lie fd ad ighei dsi II r It 1ti ii go ii direct opgozoi id cii xi ii,
tot 01) 30 J 11111 1919, 0i~0V ‘01 CII), 01)1) Ii 0 ngehratht
si,eetaal 100 r hot we r Ic dor In woii di go Zo nd jug—
cotnhllisslo.
goz loll

in do Kaap Provi]leio de aandaeht vail
rio Korlc hij hot probleem van hot Arnion—Blankondom
hopaald, on hare bolangsteiling danrin opgewokt zoo—
als nooit tovoroii. flat is niet al. Do stap door do
Synodo godnan, hooft zicir zcifs buiton do grenzen
vail do K aapsciio K eric laton govoolon, on hooft (10
Znsterkorken in don 0 V.5. on do ‘I’m nsvaai zoodanig
geinspiroerd dat ouk in die K orlcoit Commission ;‘oor
do Inwendigo Zendi ng xliii aangostold met hot oog op
tie opheffitig vail do armon 01) hohooftigen.
Voorts

is

Do inyloed van do I. Z. Cornmissie, am vortogon
~voordigonde do Ned. Gerof. Kerk, heoft oak eon wol
dadigo uitworking op den Stan t gellad in vorband
met ivetgeving in do riohting van ‘110cr dooltroffond
onderwij s voor kintloren va ii do arm cii cii do ron dii, g
vail (In zinkendon wider do volwassonen.
(2) Prison eel vu a Jr ( ‘ommissie.—IIij hot eonsti—
tueoron van do Commissie word Dx. H. P. van der
Morw-e tot voorzitf or gokozon, on do botrokking van
pornianenten seorotaris dor C’ommissio, Ds.A. I).

Isuokhoff van Darhng aangobodon on door dozen
goiiomon.

aan

Met diop loodwezen moot awe (‘ominissie melding
inalcen van hot lietreurd afstervon van óén haror
ledon, Ds. J. Murray. Zooals zijn onvorgetelijke
vader. Dx. W.Mnrray, had oak ]lij eon diep mode
Iijdend hart voor (10 ellende van do iijdende monsoh—
heid, Oil was lnj immor gereed met zolfopofforing to
Iiulp to Icomen waar daar nood was. Flij was goboron philanthroop, on hieraan paarde lnj diepo gods
vrueht, w-at hem tot oon illan vail groote hotookenis
heoft gemaakt, niot aileon voor zilno gomoonte maar
ook voor do Kerlc op dit gobied (lorhalve was zijii
hoongaan voor Oils 0011 groot vorlios.

(3) 11 of (JroJork—Conqns.—Eon kerlcoluk eongres
Over bet vraagsttllcvail do Arnie Blankon word door
U we Con 1111 issi o bijoei geroopoi I to Cradook ill N ovom—
her I 916. Moor d an 200 afgovnardigdon, wnarondor
in iii’ 100 prod i k anton vat ii (10 vorsohi llond e H ol land—
solie kerlcgonootsohappon, wooi.don (lit congres bij,
en eon ci ftai zeor bela ii grijic o hi si u iten word on go—
‘loll loll.
~ers1 ag van (10 verri ci iti n go n word in p a nifi ot—
vonhl Ii itgogeven , en diii xci idoi I OX (‘1111)1 a roil, ook met
fin a i ici Uolo h iii p 1-all do 11 ogoor Ii Ig, versproid. II ot
cam Igros lit-oft go w is v r uchtei i a fgewo rp on n iot alloon
word doze hrandcudo k westio p n nn I nont voOr do
a all d aoht van do K eric gohr ach t, ni a ar ouk is ton 01)—
z ichto d an l-~-a1i, bet vol ksbow iistz 1)11 10 rstorkt, en is
bid in g oii rid iti I ig gegevo ii met hotrokki ng tot do
opbossilig ‘-all hot prohlooin. lIe naworking vail nit
eo ngr s b teft z iol I got) pei ha, id in and ore k ethel j ko
eon fo roll ties, t. w - do di aro II alo (oil Fe rot it lox vail do
Ringen van C (urge on flu ‘I’oitspan, en hot A 11)1011
Tllanlcen—( ‘ongros to ]iloomfontoin.
(4) lIe Kruistoi-h 1.—In gevolge eon Synodnal ho
slnit (Aeta Synodi 23, pag. 108) heoft awe Cominissie
ill do jaren 1917 on 1918 eon krnistoeht, in verband
met do mw-end igo Zending, (loon ondornemon, met
eon twooO rloi dod, r.l., 0111 belangstoliing ill do goode
zanic verclor 01) to ivokken, on mu fondson to eolloo
teeron . Hare doputaten l,obhoii in do vOrSehile]ido
gonioonton Icostolijk work goda a ii. ()voral vond ho ii
1101001) ge reed cii in gang in rIo h arton geostdri ft yoor
(10 1 nuondigo Zoiiding word gewokt: do bourzon gin
goi I 01)011, elI do aanz i on! ~ ko sr,i,i Van £10, ~00 word
alzoo lnoengobraeht.
Wegens do Griop—opidoinie moest hot work oilge
I ukkig gostaakt warden, en konden do overige 40 ge
nnoenton, die zich geivillig hndden verkiaard (101)11—
tatoil to ontyn ngoil, niet bezocit warden.

B. —OPVOEDING.
(1) Errkel,jke Kos(ltuhcn.—(a) In 1917 word or
bebangrijko Ordonnantio (11 van 1917) gepasseerd,
(lie, in don geost van do aanhoveling vail do Synodo
con
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(Aeta 23, pag. 77, C’.i.c.), v000zioning rnaakt voor do
opname van beliooftige kinderen in korkolijkc kbst
huizon, ruim ondorsteund met toelagen vail do Pro
vinciale Adminisratie.

hoorn en Worcester (Drostdij) vorvullon in oon grooto
landsbohoofto, on worpon steeds goode vruchton af.
Hot gotal jongens thans in dozo inriehtingon is ccli
tor botrokkolijk kloin, nI. 308.

Do botookonis voor do Kerk van dcxc Ordonnantie
kail niot hoog genoeg gesehat worden. burners, do
kinderen alzoo vorzorgd en opgevood, sullen bewaard
blijven voor do Kork. Uwo Commissie Was diep g0
intorosseerd in hot sticl,ten van doze has vail kost
huizen on help, voor zoovor xii hon do zaak ho
vorderen.

Do Commissio hooft goldolijko ondorsteuniug ann
do Adelaide School verloond -ton bodrage van £520,
on aan do Drostdij-School ten bodrago van £100.

Met liooge waardeoring moot do Commissie melding
makon vail hot afvaardigen, door don Administra
tour, vail twoo prodikanton onzer Kerk, Di. J. R.
Albortijn en D. van Huijssteon, die vior maandon
tang rond gingdn ill verband met hot opricI~ton vail
zulko kosthuizen. Als govolg van hun work Iieelt do
zaak verliazenden opgang gomaakt, on wordon or
vole inriehtingon tot stand gobraeht.
Do eijfers

01)

datunl zijn als volgt:

Octal korkolijko kosthuizon
Octal kindoron opgenomon

—

08
2018

Eon bolangrijk puilt in vorband met doze kosthuizen
is dat zij, iii niouig geval, ook voorzieiling makon ill
do vorzorging van vonvaarloosdo kindoron en griop
Ivoozon. Volgens opgave zijil Or hodeii 202 van doze
klas kinderon alzoo vorzorgd.
Do (‘ommissio heoft in enkele govallen hulp vor
bend, door goldelijke ondorsteun iilg voor amouble
inoi,t, onl hot stiehton vail kosthuizon to hevorderen
liohalvo an’, do Namakwaland—ini’iclitingon, hoeft zij
toolagcn gogevon an,, do volgendo pbaatsen Riohook
()ost, Bakenskop (Niekorks]ioop) Maclear, ITgie,
tlintata, Koimoes, Danielskuil, Kurunian, Willow—
more, ton gczan,onlijko hodrage van .t1,0(i0.
F ii verha nd ni et do kerk olij Ice kosth ii izei, on andore
Ic orkel ijke in ii cit ii lgoi. (Tn,] ust ri UoIo Soholen Woes
liii izei i en I-li, is)1 o ii die-I, oben A. (J.V . V.) von, do op
hoffin g vail hohi nfti go en iiiii ,dorhovoorreehte kin—
deron, ivordt in ecu bijlago (A) verdero statistiok
gegovon.
(b) Name qiLuiu iii?. —Do In, itengowono toostandon
in dit groot en uitgestrekt district oischon buiton
gewono maatrogolon. Evenals conigo andoro distrieton
staat Nanlaqualand, ~vat do opvooding botroft, bij
andoro doolen vail do Provincio vor ton achtoren.
(hider doze onlstandighodon gevoolde do Comrnissio
zieli godrongon in do bresso to trodon ton bohoove
van kindoron dio zondor ondorwijs opgrooion, on
hooft zij, op aandringon van don Administratoor,
on ondor do reeds gonoomde Ordonnantio, hot bohoor
op nick genomon vaa S korkolijk kosthuizon, waarin
opgonomon zijn circa 150 Icilldoron.
Hot is aangonaanl bier to kunnon zeggen dat do
Administrateur heloofd liooft op andere eentrabo
plaatson uI Namaqualand iliouwe kosthuizon op to
richton, op koston van do Provincialo Administratio,
en die, ondor do incest gunstigo voorn-aardon, do Kork
ton gobruiko aan to bioden.
(2) Indust,-ieele
Seliolen.—De
vior
korlcelijk~o
Jndustrj~olo Scholon: Iiitonhago, Adolaido, Ondts

Met botrekking tot do opllcffing vail moisjos, is
hot uwo Comrnissio aangenaarn to kunnon bcriehten
dat or van kerk~voge, twoe belangrijko stiehtingen tot
stand zijn gobraclit: t.w. oon Moisjes Nijvorhoids
school to Adolaido, on con Meisjes Industrieelo School
to George. Eorstgenoomdo hooft haar ontstaan hoofd
zakolijk to dailken ann don ijvor van Ps. J. H. van
Wijk, den plaatsolijkcn lccraar; do ai,doro word tot
stand gcbraeht door don Korkeraad vail George onder
do biding on aansporiilg van xiii, voorzittor, Ds. J.
S. l3oyors.
Be Co,ninissio heeft hoide inriehtingen ruimsolloots
uit Ilaro fondson ouderstound, do eerste met £700 011
tie t~voede met £560. Hot lijdt goon twijfel dat doze
tweo scholon holaiigrijke redn,id,lels zullen bovonden
~vorden.
Door eenigo Ui ngen wcrdon pogingon aangowond
doze Iclas van solloleil
(Jongoils rndustru~clo) gestieht to krigeu. Under be
staande onlstaudighedcil gevoeldo nwo (‘omnlissio zieh
echter geroop oil (on niGh We i mdor n eillnigon van dozen
aard niot aan to nioedigeii. Totdat do Staat tot
andero mzicliten homt ton opziohto van doze klns
scholoi t, Oil
ill ig no rdt xc ‘‘Timer to on do rsteu neil,
zal lint vorstandig zijil met to hanstig to sun. F-let is
haast onbogripolijk dat do Staat in doze i,iet mot
grooteren mood on k rae] it opt reedt, en do Ii and en
vail do Kork niot lieter sterkt. Geld kan tech nooit
hoter on nuttigor hciegd worden : unIfiers, iodor arnIe
jongeil in zulko sohool opgonoilloil on tot ccii anihaeht
opgol eiiI, Wi) il t- i’en ho It- vOOP iht gob ode saIllOli —
levi ilg.
001 ‘II liunne ressorten vail

Do an nhevel ii igoi i vail u we C ‘oi 110115510 ill l’e haii d
met furl u strijeho Scholon , U 01(1011 ill ~‘u I age 11. au 11—
gegeven.
(3) L~ndbou,,’sc1io?en Door A rme.Tongens.—Do
Iandbouw is zekor do voornaamste bron van bostaan
voor onze monschen, en ‘t is alsof God in Zijn Voor
zienighoid ons yolk daarvoor hostenld hooft. Met do
vole ncdorzettingsschemas en do toonoinondo nood
zakolijkhoid van intensievo bocrderij, is, bij al n-at
godaan ivordt -voor do opvoeding, to woinig aaildaellt
bostood ann do voorbereiding van onzo jongelingon,
vooral cutler do ar,nou, voor hull lovoilsberoop op dit
gebicd.
Van Regoeringswogo bestaau or to Constantia
(Wijnherg) Oil Grootfontoin, (Middolbnrg, K.P.),
bcloino inrichtingen voor do opleiding van behooftigo
jongens in don landbouw. Hot gotal jongons op doze
twco scholen is omtront 30, dat nis eon druppol ann
don emmer moot boschou~vd wordcu.
Hoowol do Synodo in blare laatsto vcrgadering do
aandacht bij do bohoofto ann zulko scholon bopnald
Ileeft, moot tot Oils lccdwezen gezogd ~vordon dat or
tot nogtoo goon korkolijko stichting van dozen aard
tot stand is gobracht. Uwo Commissio geoft ochtor
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liaar ernstige ovorivoging nan doze zaak, on koostort
do hoop dat do wog voor haar geopond zal worden mu
hare plannon in doze to vorwozonlijken.
(4) Rho,losia.—a. Do Cornniissio Iwoft, mar ann
biding van Bosehrijvingspunt 93 van do agenda voor
do iaatste Synodo, en in govolgo hot regiomont voor
do Inwendigo Zending, de belangon van ouze geloofs
gonooton in Rhodesia zoeken to bohartigon.

-

In do oorsto pIaats heoft do C’ommissio haar an,!
daoht gogovon ann don nood vnn hot korkolijk Woos
hnis, Daisvfiold, in do goineonto Bulawayo. Doze
inriohting Imeoft van do Conimissie eon sohenking vail
nIcer daii £1000 ontvaugon, waarvan eon aanzienlijk
dccl in gold on koorn door Imar Seerotaris is g000l—
boeteerd. Met doze vormim1eriug van eon drukkondo
seli ub (1, on door Ii aar verand on ng van eel’ gonioento—
hike iii con kerkoiijke stichting voor golleel Rhodesia,
z ijn hare voo eLI itziehte,, in, an’’ merkol ijk vorboterd
Uit hot Griopfonds ontvaiigt hot Wooshuis, voor nit
broidi ngsdoebei ndoii • eon vord ore soi~i vail £1,500,
makoitdo eon totani vail miieor dan £2500, ivat de
zank (icr opvoodiig in Rhodesia to” kraehtigon stoot
voorwaarts 1,ooft gegoven.
Ii.
nor tie an ud aelit van tie Coi 11111 issie z ijIl ook
gowoest
(1) do o ugH ustige en o nhev reti igendo too—
stand vat, zake,i ii’ Rhodesia, wogens hot ijiot or
konnen vail tie reehten- van do Holiamidsobe tnai op
do soholen (2) on eon aanzook em hub1, van do Chris—
telijk Nationaal Onderwijs Connoissic, vooi hot (i.N.O.
in Rhodesia.
15w-c Connnissi, bee ft b sank Zn i ernst ig over—
wogon. Daar zij gee’, goIloegzanle londson had, na
~vat godann was vow Daisyfield out nog ook doze
govraagdo gohlelijko hulp to geven, hesloot ZIJ Cell
deputntie naar hot Holpinokaar Congres, Victoria
West, 1917, to zendon oni daar do bohoefto van
Rhodesia voon to loggon en ondorstenniig to onlangon.
Ten govolge van do doputatie, dod, vooral ook van do
krnehtigo bokwarne heploiting van den nood van
Rhodesia, door Ds. F. Badenhorst van Mobsetter,
word door bet Congres bosloten oon storko poging
ann to ivenden om £1000 voor dat doe! bijeen to
brongen.
H iorbij editor, heoft do Coiiiiiiissie bet niet go
baton, lnaar zij zond oak oon dop~,tatie, met bnieven
van aanbeveling van don Minister van Onderwijs, on
don Administrateur, em reprosentaties bij do Regee—
ring in Rhodesia to niakon, ton behoove van do
Hoilandsehsprekenden in bet land. To Salisbury beeft
doze deputatie eon Commissio van hot C.N.O.. ont
moot, on met knar eon memorandum opgotrokkon om
den Adininistrateur voor to boggen. Do inhoud daar
van, tozanien met hot antwoord van dcii A ilministra—
tour, word in do n ieuwshladen gopubbieoord. Er is
feitebijk niots van do H egeoring vcrkrogon van ivat
van omuzon kant word voorgolegd. Dit is (hop to
betreuromi, on boteekent eenvoudig dat do stri~d zal
inooteu voortgezet warden totdat eon botero dag nan
breekt.
(5) llekocftige Lvrrlinqrz, .—Geduronde do Iaatste
vior jaren heoft live Commissio nan 39 bohoeftigo
beonlingon ondorstouning gogoven, bij wijzo van leo
ningen, die na volhraehte studio, zondor rento, moe-

ton w-ordon terngbetaald. Doze ondorsteuning heoft
zij tot kweekolingondorw’ijzers moeten beperkon.
Negen vail gouoomde loerhngen, genietendo do inoeste
ondorsteuning, zijil uit Rhodesia; do jest uit do
Kaap Provincie.
Aan doze zaak wondt jaarlijks do 50111 van £500
hostoed. Daar do Admninistratoor, op roprosontatios
vail do Commissie, door eon Ordonnantie (24 van
1918) voorzioning hoeft gornaakt voor leoningon ann
heheoftigo kwoekoling ondorwijzors, wordt mm
oofl
grooto Inst van onze sehouders woggonomen.
(‘.—ZWAKKERE GEMEENTEN.
In do bohartiging van do bolangon vail do In ~vem1—
d ige Z end i ng, heeft ii we Con, in issio hot zi oh godu rig
ton dod gosteld, to waken amer do lielangomi vail
z u-ak ken genleo nte ii, en van an do ic he rkel ii he we rk—
z ant ohodoi I the cii dorsteu i,i, ~g behoove, I, en hij ii awe
hot oog to houdiNI op de stratogisel,o punt-n.
(1) RI, ad esia. ~---Dnar al de genioeiitoi~ in Ihliodosia
liubpbohooveiid zijn, heeft ii u-c Co,i,missio getracbit do
Kerk in die gowoston do helpendo hand to roiken,
door, met hot oog 01) die genwonten vooral, wior
hohoofte do grootsto eiseilon an,! hot Fonds voor do
Hnbpbohoevende Gomeenton stelt, £2330 van do
K ruistoelit—itizan,eliig in (lit lands to storten.
(2) Vast Lo;~ dun .----—Do brandendo belioofto vail do
genteento in do groote havomlstad Oost Lbndou, is nan
oen bohoorlijk on doobmntig korkgohouw.
Din bet bonwfonds to sterken, heeft uwo Cominissie
dopntnnt nnar don O.V.S. gozonden am in zokore
geiuoonten, nit wolko or gerogeid strnndbozookers
unar Oost London konion, to cobbocteoron. Daartoe
goodgunstig venlof van do botrokkone korkoradon
vorkrogen, liooft Us. J. P. van Huijsstoon in 10 go
meenton, do soul van £1100 gooobloctoord, waardoor
bet bouwfonds gestegen is tot over do £5,000.
Do Commissie ~ bozig verdero plannen to beramen
ten elude do gemoento in haar noorl togomoet to
komnen, oil hanr in staat te stoblen eon begin mnet hot
bonwo-n to mnaken.
(3) Aznuw,llzamstonn .—Do gomneento te King—
williainstoivn is jong, klein on beheoftig. Voorts ho—
vindt zij zieh in ooml omgeving \raanin andero kork—
genootsohappen reeds lang gevostigd on dus zoor stork
zijn. Met den aangrooi van do genleente is bet kenicjo
nu to kloin gowordon, en ,noet hot vengroot warden
em in do dningendo bebioefto te voorzien.
Uwe
Commissio hooft Mon goholpon door, voor dnio lnaami
den oon plaatsvervnngor ann den loeraar to gevon,
on hem nlzoo in do gologenhoid to stellon enkebe,
voor do zank gunstiggezindo gemoemiton in hot land
te bezookon, zoodoende is hot hem golukt do mm van
£650 voor biet bonwfonds te oolleotooron.
Verdere pbannon worden ovoru-ogen nlot biot oog O~i
do spoedige verwozonhijking van do gowensehte von
grooting van hot kerkje.
(4) G relic msstod. — Do kboine gonioonte to Grnhanis
stad vorkeert in omstandigbedon rho prooios gelijkon
op die van Kingwihliainstown, mann is dosniottegon
staando eon hloeiondo iverkkning. flok zij bioeft zieli
gem,oodzankt gozion hanr kerkje to vengrooten.
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Uwo (olninissie kwain Ii inn togenioet met do hoift
van tie koston vorhondon ann do vergrooting, Waar—
door voorziening voor 150 niouwo zitpiaatsen genmakt
word.

stoilning

(5) Port Elizabeth. Do vorhazolnie uitbreidi,g
vail tie genloo nte to Port ill i zahotit, hosta i isle tilt
h ~ n a dii izeiid ledoi I, (to ii oostoit van w to tot do
werkendo Iclas holionron, goat gopuard met zekero
zeer groote holioofteii. Hot is o itogonzoggelijk dat
doze St ad, met do an do re stork co lie’’ rooro nd o kork—
gonootsohappon, con stratogiseh punt vai, hot grootsto
helang vo rmt. En nil is hot korkgohou w von i do
gomoonto to kioi ii geworden, rn do geinooiite voor (10
kraehtei, vail édn looraar to groot. Dok otsohon do
belailgel i van (10 ho id onion van j oii go ii ,o,,sohon , hot
daarstellon vail eon hohocirlijko korkzaal.
Hostels
voor do vole jongolioden nit andore genioontoii, die
in do versohiliendo fabriekon worken, zijii brood—
noodig.

]tooft voorzioning gemaakt iii do goestotijko bearbei—
ding vail fI 0 ,,,ilitairen in hot vorovord gobied, door
hot afvanrd igon vail t wee prodikanton on eon go—
ordoiidon zomidoli .ig. Dozo sohikki,,gon zulion voor—
eerst in do d r ii gondsto 1 loIn)oft oil voorzlt il ma a~ met
don grooi van rio oivieie hovoiking is do pornlanemlto
aanstolling vail tweo of drie 1,redika nton eon nood—
z akol ij kh 0 id gowo rib ii.

Do Conlrnissie heeft tie genieonto gohoipon niet con
boning van £1000, zoador ronto voor 5 jaar, en, met
hot oog OP 0011 zaal, is zij hezig met raad en daad don
korkeraad bij to staan. Hot is duideiiik dat doze
gomoollto, zondor iiulp van huiton, don mast aileon
iiiot zal kiln,iell opliaben.
(0) J)e Transkei.----Tn hot hart vail do uitgostrokto
Transkoi, eon kafforgobiod niot moor dan $00,000 in
boorlingen, staat do kloiae blanko gomoonte van
Umtata. Hot zorgwekkendo in vorhand met do Work
in doze goweston is rio vole Holiandselisprokondo lads
gozinnon, ineostal zeor arme mensolion, die vorstrooid
zijn tnssehon do kaffors, on op do incest afgolegono
oil oonzanio punton wonon. Volon van tie kindoren
grooioil op iii vorwaarioozing on zonder school, on
somilligoil wordon door do Roomsehe,i opgenOmon. Om
doze n,onsohoii- voor do Work to hohouden is hot
gobiodend noodzakelik dat zij hotor goestoiijko ho—
arbeiding zullen genioton. Dat zij flog niet gohool
en ai vail do ICork zijn losgoraakt is eon wonder.
To ii oi ndo 0011 selioi ii a to o ntworpo n voor do ho—
hoorlijko hearheidi ug vail oilzo goloofsgonooton in do
Transkei, hooft do Commisslo Ds. T1amproolit, vail
Umtata, met vorlof vail Zilil korkorsad, afgovaardigd
orn hot geheolo gohiod to doorroizon, eon dogolijk
onderzook in do toostandon in to stelbon, al do vor
strooidon 01) to zookon, on eon zuivoro statistiok ann
gaando doze n,ensehen to makon. Ds. Isaniprooht is
reeds eonigo niaandon niet rut heiangriik work bozig,
on hoopt img vljor do Synodo klanr to zijn.
Voorts moot gontohi wordon dat ii we Coin mi ssio
goidelijko ondorsstonning hoc-ft gogovon ann hot kerko
iijk kosthuis to Cloora, nabij Umtata, lvo ar or 35 ho—
hooftigo k ii 1(101011 Z1J n °p~4o n OllioTh Dan,- or ‘log 0011
60—tai vorwaa rioosdo k indoron moot ingohraoht wor—
tion , is (10 (?omm ‘550 hozi g I not do huip vail dom
kerkorand, om oon niriohtmg to tmntata voor dezo
kilderon tot sta]ld to brongemi (7) Zt,id—l1’rst ,-lfrikc en uhonsistatcd.—Uwo (em
nlissio hooft haar ann,iael,t gogovomi aall (10 grooto
hehoofto ann 111001 0 rhoiders, (110 ii, Zuid—West olIt—
staan is w-egens do vole nliiitalron aidaar on rio IliOlIWO
on toonomendo oivieio bevolking op do dorpon on
langs do spoorwegon. Zij hooft met geldolijko ondor

tie liaitdoii grsterkb vail don Ring van Brits—

town, (110 golast is inot do goestoiijko bearboiding vail
oiizr- geloofsgoiionto ii aid a a r.

Do

Coininissie

von!

Spooialo

Evangolioprediking

In (41,ansisla,id Writs-Ic Protootoraat) zijn 110 sic—
lot,, Ii anro 11(11 i 30 kit id or,- n ‘-all sr-1,oolgaandon ondor—

0

a.

A

(10111, die onk henrhoid niootoii word en. Doze men—
sehon hobbon ill 2~ jaron tijds sleohts drie korte

hozooken van oonigo prodikaiiton on zendehngon
onzor Icork gohad, Cli ZJJ roopon On’ huip. Ds. TiE. P.
Lonhsor is 1111 op l,ozoidt daorlcoon, 01) do i~oop wordt
gokoostord dat or eon arhoidor zal govondon worden
oin derwaarts to gaan. Tn doze zaak workt do Com
missio samen met don korkoraad vail Mafoking, tot
welko gomnoonto doze uitgowekenon hohooren.
1). —RE DD I NOS WEE K.
Vr t- toil ((i-I otis? e K hid t-tt’ Sr P n 0 ti (p tee ez en.—
zaak door do Synodo ann do Commissie
opgodragoll (vido Aeta Synodi XXIII, pag. 77 C.i.a.)
hooft haar veol Overweging on konlmor gokost. Zij
stond voor hot ernstig vraagstnk van do vole ver—
waarboosde kindoron in hot land die in eon onge—
ivonse]ito on vordorfol ij]re ongoving groot wordon, en
geen ai,dor vonrllitzioht llOhhOll dan vroeger of later
verzwolgen to wordo,, door don stroonl van hot Armo
iilankondonl, tot seliade on last ~ai) do gohoolo samoa—
loving. Do situatio was dubbol ornstig geworden on,
i-orion dat a’ do nirielltingoml voor do redding van
zuike kindo,-on, flegoorings— zoowol als kcrkolijke,
overvol waron on hondordon an i,zooken om opnamo
aa it Uk S inooston gowo igo id wordoii
(1)

Eeilo aildere

I)o toostan( I was ii idord a ad oh ion is-Il goword 011.
IToo do besturoil ook danrnanr sn,aehtten, kondon do
zoo 110(1(1 gO U itl rei di llgsp lan lion Ili ot uitgevoord
110 rdon, ooilvoild ig omit (1 at (10 Ill I titlokn onthrakon on
do (litre ooriogstijd icot onnlogol ijk maakte. Toen do
tiood op zijn hoogsto solleoll kwani do vorwoostonde
ri 0~ —op idei II jO 0111 zak on to verorgeron on do kill do,’—
vriondon in, do diopto vail llloodolooslloid to dompelon

o

()m,zo voriegonl,oid, oehtor, was Gods golegenhoid.
FIij hooft Ilot Oils ton hosto gokoord, on, met don tijd
kwaro oolt do liaad
Do Conii iii ssio Ii most opt roil oil oii deed Ii et door 00(1
roddingssolionla to oiltwr-rpon ‘-oor do vorzorging dci’
v~ r wan rloosdo It ill li-ron oil do oil verzorgde gliep —
iv oozoll Oil (10(11 it il ti ii I Igo 11(1 ho 1001) O~ rio gohoolti
K i-iht to d ooit 0111 rlt ,ood igo fon (Iso Ii. Do 50111 go—
vraagd was giont— £30,000 --—-inaar hot psyebologisoh
oogoilhlik Was daar. Hot volksgemood was getroffen,
do Wet-k lvasaml]lg ogropoll, on hot sehijnba.ar on—
ictogolijko is grsoliied
Ret is anngonaanl to ltu:inon
horiolltom, dat hit hedrag vail £33,000 reeds boroikt
is, on (tat 0011 voile £30,000 vorzokord is.,, Dii is vonden 11(1 i-i- qe.c,-h id
en /t et is cr0 cc la i/ilk ui Ofla
0000a.”

.
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Do Coiiinlissio was ovortuigd dat in do eerste plants
(10 bestaande inriohtingeu, die eon status hadden, on
ais reddiiigsoordon bokond stonden, uitgobreid moos—
tea wordon. Doze sun hot Tcindorzoiiding Hnis to
Kaapstad, hot Nowton-Weoshnis to Kimherley, do
ImlnstrWolo Soliolon to Graaff-Roinet, hot Daisyfiold
Wooshuis in Rhodesia, hot Langlangto_WeoslIuis in
Transvaal (laatstgenoenide inriohting inhogrepon on,—
dat zij geregold kindoron nit do ltaap Provinoio heeft
opgonOlnon, oil 1W~ opneemtL Hot word toon ho
sloten oin do hesturon van gonoomdo inriohtingen met
hun uitbroidingsplanneii u it hot niouw Fonds to
helpen.
Dools is do nitbreiding al goseliiod, (10015 ~vordt zij
uitgevoerd. Als nibs voltooid is Sal or in dos oa000iu—
niodatie gevondon zijn voor noj~ 250 kinderen. Do
Commissie drangt hierin do son, bij van £8800. Flier
moot met hoogo waardeertng gowag gomaakt wordon
van ondorsteuning van Regeoringswege voor hetzolfde
dccl ontvangon in de voigondo sommen
nan hot
Newton Weoshuis, £2,000 do Graaff-Reinet Indus
trieebo Soholen, £3,500; hot laanglaagte-Weeshuis,
£2,000; voor do oprichting van een weoshuis to
Robertson, £2,750. Doze Staatshulp wordt seer op
prijs gesteid on moot bosehouivd wordon als eon
kraehtigo stoui, dci Kork in doze sank verleond.
In do twoode plants aolitte do Connnissie hot won
soholijk en raadzanm oin 01) centralo punten oonigo
niouwo stiehtingon tot stand to brongon. In doze word
or met do plaatsolijke kerkolijko lichamon onderhan
(Told on samonwerkt. In verband met dozen tweedon
inaatregol moot hot volgondo ivorden gorapporteerd:
(a) Hot stiebten van eon Wooshuis to llobortson,
oudor eontrSlo van den Ring vail Tubbagli
(b) To no rdo ii opgorieht op M oorreosbnrg,
Wooshuis ondor bostuur van dell Korkoraad.

eel’

(e~ To wordon opgerielit op Somorsot Oost, eon
~Veoshuis ondor hostuur vail den Korkeraad,
(d) Aankoop van hot Moffat—Instituut, Kuruman,
voor cone inricliting ondor bostuur van (ion Kerko—
rand.
(o) Aaukoop van oon eigondom to Umtata, yoUr
oone inriohting ondor bostuur van den Kerkoraad.
Huisvesting wordt door bovonsta.ando omniddeIliik
vorzokord voor 130 kindoren, on, na voltouiing van
do sohernas to Moorrooshurg on Soinersot Oost, vuor
nog 00 moor.
Doze vijf ondornomingon ~vordon ruiinsol,oots (loor
do Conimissie ondorsteund on sullen haar 01) oiroa
£11,500 to stanri koinen.
Ann alnoubleineilt moot do Coiumissio voor do nit—
broidingon on (10 nionwo inriobtingon. ointront £2,50~)
bostodon.
(ink is or (10 son, vail £150 gogevon aim do I) rostdi~,
Woroostor, met do vcrstandhouding dot or voor eon
20—tal van (lose kias van kindoron, voorziening sal
ivordoii goinaakt. Ann do Moisjes—fndustri~obo School,
George, is or onderstouning gogovon ton bodrage vail
£250, op vourwaardo dat or 30 van doze kindoroii
znlIeil ivordon opgonornen.

Hell nun ml mood irs—I oclugen voor behoeltigo Griop—
wed,,won met kindoron van toodoro j aron, wordon oo1~
in bijzondoro gevalbon gogovon.
Volgens opgavo oiitvangon, Wa,, rhij roods (10 ann—
daeht is bepaald, wordt or oon aanzionlijk gotal van
do klas vail ki i,doren, die ivU zookon to redden, op—
gollolnon iii do korkolijko kostliuizon. Op die wijso
wordon zoowat 200 verzorgd.
Al Ii ot hove, igo nooindo in aeht go Ilolnon, We rdon
inouwo kindoron van doze hAns 055 opgonomon en ver—
zorgd, on is 111011 bozig door gobouwon op to trokkon
piok to makon voor iiog 200. Do Commissio sal waoh—
ton tot hot voltooion vail do gonooindo ondernoiningon
onl to Zion ill hoovorro or voorzionnig in do bohoofte
is gt’niaakt. Intussolion Sill Z~J do balans vail hot
Griopfoitds a’s vasto kapitani boboggon (zog £10,000)
cii alice!, do ronto gobruikon.
In eon bijIug (C) wordt oon boknopt versing go—
govon vail (10 hijdragon vorantwoord nit do versoliil—
londo gomoenton van do Kork, tot hot fohds voin’
lieu rlooze kinde iou en q nrpirrezrll , Oil uwe Commissio
vortrouivt dat do H.Eor,v. Vergadering daarvan
konnis sal nomon, cii hare groote waardoering sal
uitsprekon van do wijze waarop do versohullcndo go—
Inoonton voorwaarts sUn gokomon inot bare bijdragon,
volon mot hiizondoro offervaardighoid.
(2) K mu obese!, COW g.—l-lot is eon gozond tooken
dat aT moor eu moor in don laatston tijd do publioke
aa.ndaoht govostigd wordt op do welvaart der kindo—
ron, on dat hot ehristobijk volksgovoel sick nI storkor
begint to laton goldon ten hoboovo vail do kindor
bosohornung. Het stiehton overal in hot land vail
K .13. Voroonigingon gooft 11001) on mood voor (10
t01(OiIlSt.

1-lot is ontegonzoggelijk waar, (bat (10 K iiideroiu
l3osohorming Aoto vail 1013 0011 vorbazondo zegon
yoUr hot land is gowoest. Dooh hot wordt hoe langer
lice moor govoold dat (lose wet, die op eon europoe
solie loost gesohoeid on foitolijk eon proofnen~ing is,
vole en ornstigo boomten hooft. Wij verlangen om haar
nicer dooltroffend in haar working te zion, en zijn
vail ourdoel dat do ondorvinding van do laatste sos
jareu voldoende is gowocst omn ann to toonen hoe doze
wet met vrucht goanmondeord zen kunnen worden. Do
stein vail do Synodo sal vool kraoht bijzetten om dit
to verwezenhujkoml.
Uwo Commnissio hoeft bosloton eon worker nail to
stollon nmet blot cog op do grooto gotallon kindereml,
tot Oilze Kerk hohoorendo, die dionen verwijdord to
wordeml en in inriohtingon geplaatst, voor wio indor
(band do wet bedoeld is, mnaar die ongobukkig niet
boreikt wordt. Hot is janunor dat doze ‘vet niet 1110Cr
bokond is bij hot publiok en dat zij goon voorsiofling
maakt veer ilet opsporon vail verwaarioosdo kinderon.
Op img êén punt moot klein gelogd we rden. Niet
alloon bioheort or gestreofd to ~rordon ilaill eon boter
verband tussohen al do korko] ike i nriohtingon yoUr
(10 rodding vail ki ilderomi, inaar trouwons ook ,‘aar
vorband tussohon II ogoorings— on korkobij he iilriOIl—
timlgon, 0111 do heste rosnltaton to vorsokoron.
Tot, slotto gevoolt uwe Coo,niissie dat bmet neodig is
dat do Synode hare godaehten over do Kindoroli
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Ilesehernungs Aete duidolijk sal uitsprekell, en zij
goeft in een aanhangscl (D) hare aanbevelingen in
vorband niet dezo soak.

den (J.V.S. on do Transvaal, door eenparige bosluiten,
op ‘vetgoving zooals In (10 sol,ots vorvat, stork hebbon
aangedrongen.

(3) IT’erkkolonies.—Dnt danr con kias van arnwn
en gezonkenen is die niot kan ~vordon opgehoveii
zonder do toepassing van eon mate van d~vang, wordt
nu algemeen erkerid. Hot Cradook Congres pkitte
stork voor (10 stiohting van bedolaar-kolonies door
ivotgeviug.

Gosteund door do hesiniton van doze korkelijko
hesturen, (lied In April 1919, uwe Conimissie hare op—
wachting hij do Itogeoring, tijdens do sitting van bet
Parlemont in do Kaapstad, om to sineoken em hot
indienen, hog vóór do sluiting van (10 808510, van hot
Concept van don Minister.

Do Connnissie hooft in do afgoloopeno drie jaroil
aanhoudend hij do Ilegoor ig an ngodroi,gon op ii~ot—
gcvlng in dier voege. In haar optreden heeft zij do
niedoworking gohad van cello Coniniissie van do
Tral,svaa1soilo K eric, en tevons ook van den Rand der
K erie-n. Met do betrokkeno Ministers van do L?egoo—
jig zijn or ye iselie id oiie o i dei-h on do,’ goiveost. A Is
vrl e] it van do o 11(10 ni andel ii igoi i met do i\ Ii in ste, van
4 ustitio, word or voorledon Jan r cot, Concept—wet
ontworpen, in dcii geest vail do voorstellen door do
kerk godaan. Do Minister ed,tor was huivorig doze
jvet in to diejien, niani boloofdo noehtans sulks to
doe ii meit hij vail (jell 100 roolon steu 11 Vail do go—
hook Kork kon vorzokerd zijn. Ondortnssohen l,ooft
Owe C Oil, fin 5510 ii rope/Oil da yes’, “a I: I voor wotgev i Og
ii, lie r iehti I ig, is do sehots vail hot lv otso lltlVO 19 ior
werkkolo flies voo r do Vergade iii gon va ii do Hugo,,
vail do K aapssho Keric gologd on lulaniolil goedgo
keurd, torwiji do j ongsto zittingen van do Synodo vail

Doze Iangvorwael,te wot, ]ioowol Iiij do Sennat in—
gediend, staat, tot ons~ grooto telourstohling, nog niot
op hot Statutenboek. WiJ vortronwon dat (10 Synodo
aandringen sal 01) wotgevnig niot do volgende sossio.
In con bijiago (11) wordt goi,ocind Concept opgonoinen

(1)

(4) ihervl i. —I’we (on,nlissio houdt in godaohito
(IC mooning, in zolke storko liowoorditlgon op hot
(radook—Congres u itgosp rokon, irot hotrokking tot do
stiehti ng van ~i~eer A rboidskoloniiin door do Kerk. Zij
hooft met ‘t oog dan lop hot landgoed l3oervlei in hot
district van I3ritstown bozocht, on vond or eon terroit,
dat Nj uitstek gesch ,kt is voor sulk eon ondornonumig.
Zij wcnscht dan roil, met (loll ,noosteih nadrnk to ver—
wijzell naar wat or voorko,nt in hot vorslag van (Ic
A rlmoidskolonio (0111111 lSS~C over hot Iloervlei—soh,oma,
ci, vertrouwt dat (10 Kork geloof on mood genoeg
nlogo 1,obbom, (1111 hot ontivorp to an nvaarden on door
to zettei,.

B—F! NANCI FEN.
Geldelsjke Stoat.
INKOMSTEN

({enieentokjke Colleoto,, eu J3ijdragen
Kruistoehiten
Bijdrago,i Vereenigingeit
Andere Bijdragem,
Diverse
Ronte
Fonds yr. Havolooze Kindoren en Griep
fl_cozen

1915-WIG
42 16 0
—~

—

—_

250 9 11

1910-1917
633 5 8
:3367 1 6
385 7 10
127 9 6
-18100

—

£293

—

—

5 11

1917-1913
614 12 8
4942 9 7
181 15 0
20911 8
77 1 7
161143

1918-1919
453 1 10
1565 0 11
—

—

6718 9
16013

Totaal.

1743
10374
823
337
145
310

16
12
12
4
0
5

0

0

9
2
4

6

—

—

—

—

—

24535 12

5

21535 12

5

.5961 14

6

6193

7

9

26781 15

2

38330 3

4

—

UITGAVEN.
Salaris Soeretaris en Roiskostoit .....
Commissio vergad. en Coii,n,issio work ..
Doputaten Kruistooht, reisgelden
...
Toelagon behoeftig& leorlingen .......
Hulpbohoevondo Genieenton Fonds .....
Toelagon, leoningon eu voorsohiotten nan
Inriolitingen .................
Drukwork—Kantoor nitgaven
....
Diversen

1915-1916
:38 6 $
36 18 1
—

—

—

—

1916.1917
498 6 8
66 7 11
183 13 9
143 13 6

—

—

—

——-—

—

—

—

1(5)

(I

(1

—

—

—

109 11

5

-—-

—

—

—

—

——

63

.....................

Honorarium Synodalo Fomads .......
Citbetalingen Griopweezenfonds......

75110

S——-—

27 10 0

1917-1913
593 19 3
73 1 0
131 19 11
511 2 6
1500 0 0
:1123 2 7
60 2 7
6518:4
25 0 ii
—

112833

Ilatig

6417

—

— -

61

1918-1919
636 18 10
145 7 0
213 19 3
195 12 6
S20 0 0

1767 11 5
321 14 0
529 12 11
1183 8 6
2320 0 0

150
st
25

1 3
0 6
63
0 0

-1619 3 10
318 14 6
120109
77 10 0

21)57 15

0

1096

659507

saldo op 30 Juni 1919

........

N.B.—Ba.tig saldo op 30 Juni 1919, zonder bijrekenii,g van hot Griopweezenfonds is £2536

Totaal.

2957 15

0

14216

011

24114

2 5

5 £38330
0

3

4

0
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(2) Fondsen.—Wat fondson botreft han opgemerkt
worden dat ons begin heel klein was. Foitelijk moest
met goloond gold, waarvoor ronto later botaald word,
eon aanvang gemaakt worden.
Met waardoering moot do Coinmissio gewag maken
van do hartelijko onderstouning haar verleond, in do
sohralo dagen, van den kant van do A.C.V.V. en
andoro veroonigingen. Van (10 A.C.V.V. hooft do
Commissio gedurende (10 afgoloopeno vior jaron, bijna
£050 ontvangon.
Do voornaarnsto broii van inkomston is gowoost do
ICruistoolit, die in do kas de aanzienlijko som van
£10,500 braclit.
Aan eollooton,- waarborgon, gornoentolijko en andere
bijdragen, hulp- van veroenigingen, ens., word ont
vangen in do 4 -jaron, do som van £3,380.
Do totale inkomston voor do 4 jaren, oindigende
30 Juni 1919, bedragon £38,330 (insluitonde hot
Oriopfonds). Sinds 30 Juni tot datum is or eon vorder
hedrag van £10,000 voor hot Griepfonds ontvangen.

lr0t batig saldo op 30 Juni, bet Griepweozen Fonds
afgotrokken, bedraagt do soni van £2530 Ss.

F—SLOT MET AANBEVELINGEN.
‘ron slotten vindt uwo Conimissio uit do ondor
vinding vail do laatste 4 jaren aanleiding on bij u’ve
H.Eorw. Vorgadoring aan to vragen oeno horsioning;
(a) Van hot Roglomont voor do Inwondigo Zen
ding, z.a. op pag. 139 van ons wotboek, vooral II.
(3) daarvan. Ondor dozo Hoofdafdoeling rncent
Commissie dat or ook eon bopaliug in goplaatst moot
worden do Inwondigo Zendingcoinmissio gelastondo
jaarlijks eon vorni voor opgaof to zondon aan icdoron
kerkerand die alsdan vorplieht sal zijn vollodigo in—
formatio naar aanleiding daarvan to geven van al wat
in do gomoonto gedaan wordt op hot gobied dor eluis
tolijke philanthropic.
(b) ~Taii Art. 74, itaardat do voornitgang der Kork
en bare niouwo aangelogenheden zulks vereisehon,
vooral mot hot oog op do invooging, na sub-soetie (23)
daarvan, van eon paragraaf inhoudondo eon vraog of
do opgavo door do Inwendigo Zendingeoinmissio aan
gevraagd, indien sulk cone bopaling in hot Ii eglomon
geplaatst wordt, gedaon is als voorgesebroven.
Met vorsoholdigde lioogachting ,loen,oi, WI3 (ills vail
(10 FLEerw. Synodo,
Do Dionstw. Dionar en on Jirocdors,
1-1. P. VAN DEll 31 ER WE, Voorz.
J. A. IIEVERS.

Do kwestie van bronnen van inkomsten voor do
toekomst, is voor uwo Commissie eon seer bolangrijke.
on zij geoft hare ornstige aandaoht ann do zaak.
Zij is bewust van hoovool. botoekenis on waardo bet
is dat do bolangon on do workzaamheden van do
law-ondigo Zending gedurig en prominent voor do
aandacht van hot kerkelijk publiok sullen gobraeht
~corden, en ma die redon strooft zij, door middol van
gorogeldo stukkon in Dn Kmuroomz. do bolangstolling
lovond to houden.
Wat do Kruistoeht botreft, moot hot nit don anrd
der zaal( duidolijk zijn dat, op den duur, do fondson
van do I. Z. COininissie, door andoro mothodon dan
zulke spasmodisehe, moeton ‘cordon verzokerd.
lllijkens bet regleinont van do Inwendige Zending,
heoft do Synode biorin voorziening tracliten to iwaken
door do instolling vail do Rings Jnwendigo Zending
colnniissies, ,naar tot nog toe is door doze coinmissios
niet veel uitgerielit. Missehion is dit to wijten aan
do spocialo inzanioling, onder hnitengow’ono omstan
diglieden, door andore liebanien, godurende hot roces.
Uwo Conunissio gevoolt slob gedrongon do U. Eerw.
Vergadering to vragon to bepalen op hoedanige wijzc
voorziening gomaakt moot ~vorden voor do verkrijging
van do noodigo fondsen voor hare workzaamheden.
In vorbnnd met doze zaak hoeft zij bet volgende aan
to bevelen —
Do Synodo besluito dat do gemoonton, naar vor
kiezing, - hotzij door afstaan van eon ruim dccl van
hare gowono dankoffor opbrongsten, hetzij door eon
speciale inzameling, jaarlijks vasto hijdragon voor do
werkzaamheden van do rnwondigo Zondingcommissio
In haar kas sullen storten, zullondo do Cornmissio
elk jaar vooruit aankondigen voor welko doeleinden
do fondsen noodig zijn en sullen ivordon aangewoncl.

D. J. LE fl 3IA1tCFIANJ).
J. U. VAN WIJK.
I. F’. A. DE vrl,LIERS.
,j~ DU PIESSIS.
P. J. PEROLD.
A. F, LOUW.
C. V. NEL.
J. H. CX)NRADIE.
A I). LUC1C TIC )F I’, Seerotaris.
IIIJLAGII

A.
l)E INWENDIGE ZENDING.

K~rkeiijke
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
1.5.

16.
17.

1T’eeshnizcn , Industiii~elr
Scilolen, C,,Z.

en

Ho is?, o,,d

G~ial Kind
Kinderzending Huis, Kaapstad
44
Kinderzonding Huis, Tnk Durbanvillo
16
Moisjos Jndust. School, Wellington
35
Doofst. en El. Tnstituut, Worcester
186
Wooshuis, Robertson
13
Jongons lad. School, Graaff-Roinet
38
Meisjes md. School, Graaff-Reinet
83
Hot Newton-Woosbuis, Ki,nborlev
75
Weoshuis Daisyfield, Rhodesia
SO
Drostdij Indnstrie-Sehool, Worcester
71
Industriöele School, Oudtsboorn
50
Joogons Industrieele School, Adelaide 82
Indnstrieole School, Uitenhage
103
Meisjes Nijvorbeidssobool, Adelaide
10
Hushoudsohool (A.C.V.V.), Riebeok ~V 54
Huishoudsohool (A.C.V.V.) Tulbagh
44
Meisjes md. School (A.C.V.V.) George 40

Totnal 1072
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(1)

Toted qetul kinderen in bovengenoemde scho
len 1072,

(2)

waaronder zijn Griepweezen 149.

(3)

Kerkellike Kostkuizen

(4)

Getat kinderen in lterkelijke Kostliuizen:
2018.

08.

Br.mAou B.

AANBEVELINGEN ré INDUSTRIEELE
SCHOLEN.
Uwe Commissie liceft in verband met Tndustriëele
Scholen do volgende aanbovelingen voor to leggen —
(a) Dat bet niot wensehelijk is dat r,idustrieele
Scholen zullen worden gesticht door (Ion Minister Vail
Onderwijs, onafhankelijk vail en zonder in overleg to
handelen met do Provineialo Administraties, die ook
seholen stiehten onder seboolradon of door do 1(erk,
onder do incest versehillende irotten met: (1) versehul
van leerplan, (2) do voorwaarden van toolating, en
(3) sal arisse, i van on derw Users eu lee rim zen.
(b) Voorzioning worde geiuaakt voor do verdure
spleiding van talentvollo jongens en inoisjos, die luni
eursus iii eon of andere Tndustrioele Opleidingsschool
vOor (Ic opleiding van toekonistige suporintendenten
onderw’ijzers en leerbazen.
(e) Wetgoving worde ingediend Your do stiehtiiig
van Voorbereidende Tndustrieelo Seliolen, ‘l’aarin
kinderen van niet jonger dan S jaren zullon Icunnen
worden opgonoinen.
(€1) Do aanstelling van cone eomrnissje voor do op’
trekking van eon speciale syllabus your do gonoorndo
~Tool.hereidendo Sebolon, en von!’ do wiiziging van do
syllabus voor do Jndustrieelo Seholen gostieht onder
()rdonnantie No. 16 van 1913.
(o) Ordonnantie No. 16 van 1913 wordo als volgt
geemendeerd : —Aan Seetie 17 ~vorde toegovoegd
(1) Ten opziehto van eon dehit-balans ann bet oind
van eon finaneieele jaar, nlits de boeken door eon
anditeur van hot Ondorwijs Departement zullon zijn
goodgekourd. (2) Ton opziehto van eontante bijdragen
door do Kerk of andore lielia,non, zijnde stiehters
van genoemdo seholon.
(f) Ordonnantie No. 23 van 1917 u’é Speeiale of
I ndustrieolo Seholon worde geëinendoord (1) Ten op’
ziehto van do qualifieaties van onderwijzers en leer.
hazon; (2) Ton opziehte van hunne salarissen on reeht
op pensioen;
(3) Ton opziehte vail werkuren en
vaeantiotijden,

H ii 1.AOE C.
RET FONDS VOOR VE1lWAARl~OOSDE
ICINDEREN EN GI{TEPWEEZEN.
1. Somerset Oost ...,,.,,, £2000 0 0
9. Ornaff-Reinet
1519 18 2
3. Moorroesburg
1440 15 0
4. Griquastad
748 0 0
5. Robertson
348 12 6
6. flarkly Oøst
~48 S lo
R95 ~1
~.
Tarksetad

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
99

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

:32.
3:3,
35.

37.
38.

3~.
36.
40.
41.
42.
43.
41.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
5$.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
61.
6.,.

66.
67.
68.
69.
70.

Noorder Paarl
Oudtshoorn
Burgersdorp
Worcester
Malmesbury
Beaufort West
Stellenbosch
Lady Grey
?Jontagu
Douglas
Riebeek TCasteel
Riversdale
Middelburg
Wellington
Rossville
Colesberg
Molteno
Cores
Britstown
Calitzdorp
Hopefield
Napier
Philipstowu
Vrijburg
(larnarvon
Murraysburg
Dordreeht
Q ueeustown
Laingsburg
Do Rust
Sutherland
Kenhardt
Joubertina
Clnii~vi1liam
ICruisvaflei
Strijdenburg
Upington
Tulbagh
Durbanville
ICaapstad
Bredasdorp
I3randvlei
Somerset West
Adelaide
Janiestown
Steynsburg
Swellendarn
Richmond
Elliot
Bedford
Paarl
flaraisburg
Loxton
Porterville
Ladismith
Riebeek West
Aliwal Noord
Calvinia
Fraserburg
Huinansdorp
Alice
Sterkstroom
IVarronton

.

543 0 0
514 15 11
514 0 0
G09 6 11

497 12 5
486 19 3
480 7 9
479 4 1
472 11 2
458 14 0
455 0 0
444 12 0
440 4 3
428 5 9
427 4 6
424 2 3
420 0 0
413 3 3
404 5 9
395 10 5
370 16 0
365 13 11
36416 2
357 7 9
352 10 2
339 5
326 16 0
319 4 1
303 3 11
301 11 8
301 8 9
313 4 8
300 0 0
292 10 10
289 11 6
281 3 3
278 17 0
273 10 6
269 18 10
265 2 6
261 13 ‘9
255 4 0
252 73
260 0 0
250 0 0
245 7 2
238 18 7
236 0 10
234 7 9
233 8 6
230 10 0
227 6 3
223 13 3
222 12 6
222 5 6
219 10 6
217 16 0
212 17 8
208 2 5
204 9 0
202 0 0
201 17 8
los 14 3
l~4 ~6 fl

S
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.

97.
08.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Niekerkshoop
Aberdeen
Uuiondale
Herold
Cedarville
Albertinia
Petrusville
Enkeldoorn
Bailing

178
177
177
174
171
167
155
154
154

13
16
6
6
17
17
13
4
2

Rietbron
Citrusdal
Marydale
Jansenville
Hanover
Maclear
Pearston
Stanford
Murray
Du Toitspan
Olifantshoek
Nieuw Bethesda
Victoria West
Hot Strand
Pluladelphk
Kakamas
Caledon
Vredenburg
Willowmore
Simonsstad
Van Wijksdorp
Venterstad
Kuruman
Barrydale
Alexandria

153
152
1.50
146
141
138
132
132
130
129
125
121
121
117
115
111
105
10.5
104
102
102

Prieska
fluiawayo
Van Wijksvlei
Oost London
Goudini
Mosselbaai
Maitland
Kuils Rivier
Brie Anker Baai
Stevtlerville
Prins Albert
Namies
Heidelberg
Nieuwe Kerk
McGregor
Van Rbijnsdorp
Salisbury
Garies
Villiersdorp
Karreedouw
Umtata
Wijnberg

83
83
82
82
82
73
70
69
66
64
64
63
62
60
57
56
55
54
53
51
51
50
so
so
to
49
4?
4Z
47

Cradock
Aniahdejto~ni

130. Z8nddgs Rivier
131.
~3.
133.

Frazisehhbek
Pahielskuii
~lng Wiltiamstown

~S4. be Aar
.J35. Uit,nb,gs

,,.............

95
94
90
87

1
4
1
4
3
1
6
9
0

Keintoes
Greyton
Komgha
I,idwe
Observatory
Kalkbaai
George
Klein l3oetsap
Stellq

42
42
41
38
35
30
29
26
25

6
0
4
12
11
7
16
0
18

0
0
7
9
9
1
3
0
4

8 7
0 11
1 5
15 9
15 8
1 9
7 6
0 0
16 9
19 3
6 0
0 6
1 8
17 0
2 11
8 9
6 6
2 11
3 1
1 0
0 0
2 4
3 0
4 0
U 1

.145. Merweville
116. Nainaqualaiid
147. Herbertsdale
148. Deben
119. Be Hoop
150. Catheart
151. IJmtali
152. Kiinberley
153. Port Elizabeth
1.34 .Nieuwoudtville
155. Leipoldivi lie
1.30. Roadeboseh
157. I3arkiy West
158. Paterson
159. Aurora
160. Riebeek (lost
101. Vosburg
162. Mafeking
163. Knvsua
164. Grahanisstad
165. Piketberg
166. Gibeon
16,. Greykerk
168. Melsetter
161). Mona

24
18
16
16
15
14
13
13

13
1
17
7
17
0
10
0

6
0
6
0
6
(1
0
0

9
9
7
7
5

12

9

10
6
0
0

6
2
0
0
0
0
0

18
9
19
7
2
16
3
0
19
18
3
17
o
12
0
13
12
17
10
~
0
12
io

170. Parow-Goodwool
~ fledeliughuis
172. Stockenstrom
173. St. Stephens
174. Ugie
Hoofdbestuur, 1-lelpmekanr
Hoofdbcstuur, A.C.V.V
Transvaal Vriendeii
O.V.S. Vrienden
Natal Vrienden
Rhodesia Vrienden
Nyasaland Zendelingen
Mashonaland Zendelingen
Vrienden in Z.W. Afrika
Onvolledige Adressen

5
~j

3
5

6
0
2
6
3
9
6
3
S
6
6
11
3
0
4

136.
132’.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

—

0
0

0
0

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

500
.55
149
13
16
28
34
78
140
32

—

0 0
0 0
5 6
13 0
0 0
10 0
12 8
17 11
3 11
14 11

£36,460 16 s
NOn

-~

0
0
a

2 7
2 2
2 0
2 0
1 11
1 10
1 0
10

-.

o 9
5 1
~ 6
1.7 5
3 8

In do twee gerneenten, Moorrcesburg en Samor
set Oost is de inzameling gesehied spebinal voor do
niouwe plaatselijke wecshuineh die ojigbrlclit tbrdoii.
(~) Van vèrscheidene genWeiiten i~ beiiëli~ ontvän
~en dat do Colleete 001 het Fends tog tnet I on
geliduden worden, lnaal’ dat dit ndg voor hot einde
van hot jaafr sat gesehieden, In sdminigs genleenten,
~ooãh by, Caledon1 is. inner ten deem gecolleeteord,

48 1~ 10

en betoofd men non tweedn tsm!sv inter op to ~onden.

v

U

(1)

50
(3) l3ovenstaando lijst kan niet a’s sliver correct
beschouwd worden, daar (10 bedragen niet altijd door
do kassior opgezonden sUn, en in velen van do adlros
son vail contribuanten werden do nainen der respoe
tieve gomoenten, niet aangeduid.
A. D. LUCKHOFF.
5 September, 1919.

i3iJL.~oIi

E.

OPRTCHTING VAN WEEKKOLONIES.
SCHETS VAN WETSONTWERP.
(Door den

Minister

van

Justitio ontworpon.)
*

BIJLAGE D.

AANBEVELINGIEN ré KINDERBESCHERMING.
1. Do Synode spreko hare voldoening uit dat or
tlians allerwege huijken bestann vail grooter on vér
roikender belangsteuing in hot kind, vooral vail (10
vorwaarloosdo en minderbevoorreelito 1(10.5.
2. Do Synodo spreke hare w-anrdeering uit over tie
overdraelit van do Staats.Tndustriëele Seholon aan bet
Departement van Onderwijs, on tevons over verdero
bewijzen van toeneinondo bolangstelling door do Re
geering aail den dag golegd ten opzichte van voor
ziening voor vorwaarloosdo kindoren. Zij heel t met
voldoening keanis genornon o.a. van do benoeming
van eon bijzondoren Inspoetour van Tariclitingen, en
van inspeetours van uithesteede kindoron, maar zij
is overtuigd van do noodzakelijkhoid voor do aan
stoRing van hevoogde personen om kindoren op to
sporen (lie onder do Wet hohooren verwijdord to wor—
den en in inriehtingen goplaatst.
3. Do hotero hohartiging vail do bolangon der ver
w’aarloosdo kinderon Oil mindorbedoolde kinderen,
maakt hot in lovea roepen van eon Kinderdoparte
moat van Staatswoge, zooals or in andoro Iaaden be
staan, wonseholijk.
4. Hot daarstollon van inrichtingen voor zwak
zinnigo, gehrokkige on epileptisclie kinderon is cone
dringende noodzakolijkheid gowordon. It.uinie ondor—
steuning aan korkolijke ondornemingen behoort van
staatswoge vorsokerd to worden.
5. Er wordo bij do provineialo ovorhoid aange
droiigon 01) voldoonde voorzioniiig voor do medisone
inspeetio van sohoolgaande kinderea.

6. Onder Wet 25 van 1913 beboort or voorzienin~
gemaakt to ~cordon voor toolagon voor verdienstolijr
hohooftigo woduwo-moeders, ten opziohto van 1iar~
jonge kindoron die Nj voorkeur onder do ondorlingo
zorg dienen to blijven, en wol in holang van mootier
zoowel als kind.
7. Voorziening worde goniaakt voor do instelling
van spooialo kinderhoven, vooral in do grooto stoden,
aisniodo voor uitbreiding van hot work van prod
hoambten.
8. Do Synodo vorzooko om do volgondo wijzigingoii
vail Wot 25 van 1913:—
(a) Eon nadero en redelijko omsohrijving van ,,vor
waarloosdo” (destitute) kinderen.
(b) Wijziging van sootie 34, subseetie (1), par. (10.
royeoring van do woordon: ,,afzoiidorlijk van zijne
ouders of wottigo voogd,” ens.

(1)

Do Gouvoraeur-Genoraal kan, bij kennisgoving
in do ,,Staatskoerant,’’ w-erkkolonies dcen opriebton,
waarhoen hianke porsoaon gezondon kunnon wordon
om ann arbeid Oil vlijt gowend to worden. Eon alzoo
opgoriohto kolonie wordt biorin later gonoomd eon
regeoringskolonio.
(2) 1 )o minister an ii wi011 do adniin istratie vail
zoodanigo werkkolonies opgedragen is, kan, ondor—
worpon ann do voorgesobreven bopalingon, eon cortifi
cant vorloenen ann eonigo workkolonio opgerielit door
eon godsdienstig of liofdadig liohaam.
Zoodanige
kolonio wordt hioria later genoomd eon goeortificoerdo
kolonio.
(3) Tot huip van do magistraten in do uitvooring
van do bopalingoa van doze ~vot, kan do Gouvornour
Goneranl voor denig district den werkkolonio advisee
rondo rand daarstolloa, bostanado nit niet mindor dan
drio on niet moor dan vijf loden. Do loden van zoo—
danigo rand ontvangon eon voorgosohroven toolago,
doch alloon tot dokking van uitgavon door hen gednnn
in do nitoolening van hun plichton.
(4) Eon gehuwde blanko persoon die: (a) Voor
zicbzolf of voor zijn vrouw of kindoroa voortdureiid
publioko of private liefdadighoidshulp ontvangt; of
(b) rondgaat om gold, voedsel of kleederon to bedelen,
of ‘vions vrornv of kind sulks met sUn medowoton doot;
of (c) goon goregold work of rodelijko middolon van
bostaan hoeft on gosoliikt work horn nangoboden
woigort ann to nonien; of (d) alhoowol liohamolijk in
staat orn hot Iandbouw of industriöole work to doen,
zooals op regeorings- en geeertificoerdo kolonios vor
oisoht, in gobroko blijft of nalaat zijn vrouw of kin
doron bohoorlijk to onderhoudon; of (e) onwottiglijk
sUn vrouw of kindoren vorlant hanr of lion achter
latondo zonder bohoorlijke middolon van bostaan, kan
op versook vail eon offieicr of onder-officior van do
politic, of van den adviseoronden rand, of van eon
persoon die of lichaam dat zich tot taak stolt om huip
to verschaffon ann armon of ma hon op to heffon,
voor eon magistraat, in camera zittondo, gobraoht
wordon. Do inagistraat kan, na eon rapport van don
adviseorondon rand v~rkrogon to hebben, on, indion
ovortuigd dat onder al do omstandighodon zoodanige
handolwijzo in hot belnng van zulko porsoon is, hem
tezamon met sUn vrouw on kindoren naar eon
regeoringskolonio of nanr eon gocertificoordo kolonie
vorwijzon voor een tijdpork van niet mindor dan twoc.
janr on niot moor dan vijf jaar.
(5) Tn hot goval vail eon gohuwde blanko persoon
die besehuldigd wordt van : (a) overtreding van eon
wet met botrokking tot landloopers; of (b) overtreding
vail ooa wet met betrekking tot den vorkoop van, of
den handel in bedwolmonden drank; of (c) overtreding
van Art..~, 4, 6, of 7 van do Wot tor Beseherming
van Kindoron, 1913; of (d)diefstal of eenige dergelijke
misdand; of (e) dronkenschap, kan do inagistraat, van
oordoel zijndo dat do ovortroding gepleegd word, maar
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dat die gelieel grootolijks to wijton was aan do orn
standighodon van armoodo waarin de bosehnldigdo en
zijn familie verkeordon en dat bet in bet belang van
do beschuldigdo en zijn familie is om naar eon work
kolonie vorwozen to woMen, zijn uitspraak uitstollon
en do zaak voor rapport naar den advisoorondon mad
vorwijzen. Na zulk rapport ontvangon to hobben, han
do magistraat zich onthoudea van eon veroordeoling
op do aanklacht doch in plaats daarvan do besohul
digde, met zijn vrouw on kimleren, naar Ccli mcgee
ringskolonio of naar eon gocertificoordo kolonic ver
lvijzon voor eon tijdpork van met mindor dan twee
jaar en niot moor dan vijf jaar.
(6) Eon vorwijzing ondor eon van do twee vooraf
gaando artikelon sal niet bosehouwd wordon a’s ccii
crimineole veroordooling, rnaar eon porsoon alzoo ver
wezon zal hot rocht van appel hobbon op dozolfdo wijzo
alsof, do verwijzing eon crirninoelo voroordooling in eon
magistraatshof ware.
(7) Eon porsoon alzoo vorwozon sal ondorworpon
zija aan zulke rogulatios ale voorgesehrovon niogen
ivordon, en sat niet gorochtigd sUn tot invmijhoid
stolling van zoodanigo kolonie voor vorloop van hot
tijdpork voor hotwolk hij vorwozon word, tonzij over
oonkomstig do bopalingen van doze wet.
(8) Do Gouvornour-Gonorani is bovoogd, wannoor
horn sulks raadzaam voorkonit, do invrijhoidstolling,
hotzij onmiddollijk of voorwaardelijk, voor eon door
liemit to bopalen tijd on onder zulke voorwaardon nIH
hij goodvindt, to bevelen van oonigo porsoon, wider
doze wet, imar con workkolonio vorwozen, on van
eonig lid van do familie van zoodanige porsoon.
(9) Eon kind van eon porsoon, onder doze wet,
naar eon workkolonio venvozon, sal goroohtigd zijn
tot zijn onmiddollijke invrijheidstelling vail zoodanigo
kolonie zoodra hij do oudordom van moomdorjnrighoid
beroikt. Do nhnistor han do invrijhoidstelling golastoii

van eon kind van oen persoon alzoo vorwezen indien
ovortuigd dot zoodanig kind eon vaston we~kkring
!,oeft om naar toe to gann, of andorszins instaat is
ow in zijo oigon onderhoud to voorzion.
(10) Na af loop van eon jaar van datum van ver
wijzing han do Minister onder zulko voorwaarden ale
lnj good vindt do invrijheidstefling golasten van
eonige porsoon ondor doze wet vorwozon tonoinde dio
~Ol5O0hl ill staat to stollon ovorgoplaatst to worden
naar eon regeorings- of private nederzitting.
(11) Do Gouvornour-Genoraal is bevoegd regula
ties, niet strijdondo met doze wet, vast to stollen : —
(a) Itegulooroado do onivang, hot work, on do ad
iiiinistratie van werkkolonies
(b) Voorsclimijvondo do termen waaronder private
workkolonios golieontieerd kunnen wordon, en do toe
lagen die Imotanld kunnon ~vomdon nan zulko kolonios
voom personon daarheen verwozon, on ook voorsiening
inakonde voor do inspoctie van zoodanige kolonies;
(c) Voorziening makonde voor do gedwongen ann
houding en gedwongen arboid van allo inwoners vail
werkkolonjes
(d) Strafbopalingon vaststollende voor vorgrijpen
togen do tucht, vorbroking vail voorwaardon van in
vrijhoidsstolling, on andore ovortredingen, welko stmaf
bopalingen niet stronger zullen sUn dan die voor
geschreven ondor do Wet op Gevangenissen on Ver
betergostiohton, 1911, of oonige wijziging danrvan;
(e) Voorzioning makendo voor do betaling van eon
toelago ann inwonèrs wior godrag, vlijt en vooruit
gang bovredigend sun;

(1) In hot algomeen met betrekking tot oenige
zaak in verband met of henoodigd voor do ndininis
tiatie vail doze wot.

litJI4AGE 14.

RAPPORT
van den V.Z. Bond, te worden voorgelegd aan de lI.Eerw. Synode
van de N.G. Kerk in Zuid Afrika, h.P.
H.Eorw. Heeren,
I-lot Bostuur van do Vrouwon Zendingbond hooft
hot gonoegen hot volgend vorslag van zijn werkznam
liedon godurende don tormijn van Juli 1915 tot Juni
1919 voor uwe 1LEon-. vergademing to leggon.
Met dankbaamhoid tot den Hoer, kunnen ~vij mel
ding makon van toenomende vooruitgang in do work
zaamheden. Wegons do lieersehondo opidomio kon do
.Jaarvergadoring van 1918 to Victoria West niet go
houdon worden.
Ret was do vurige begeerte van
wijlon movi-. Ds. Danoel (vrooger eon V.Z. Bond
workator in Mashonajand) dat wij to Victoria West
zouden vergaderen. Maar ook zij word eon slagoffom
van do griop. Wij botreuron lmaar heengaan.

Gedimronde de afgeloopon 4 jamen zijn danr vole
niouwe takken gesticlit, cone vormoordorjng van 28,
waardoor bet getal op 146 tnkken on hot ledental op
oiigeveer 11,000 gehracht worden.

Kin,lerk,-ans ,‘mi —Met innigen dank jogens den
grooten TCindorvriend knnnen wij gong niaken van
voortdurende vooruitgang in verband met do Kinder
kranson. Doze vooruitgang is to bespouron op moor
dan eon gebiod: or is uitbreiding goweost, ook vor
ineordering van inkomston, toonoming van bolang
stolling, volhamding en enthusinsmo. Wol is wnar,
waron or ook mooielijkliodon in don wog, on w-ordon
(lie 1W~ steeds nangetroffen ; dock zij worden met don
1001) van tijd to hove,, gekomen, en w-ekkon op tot vor
mucuwden ijvor.

Wij begonnen hot aEgoloopen 4 jaar rne~ 96 takken
on 6,241 loden.
Aan hot elude van ‘t eersto jaar
waren do getallon rospoktiovelijl. 116 en 6,948; loden
nan ‘t etinle van ‘t tweode jaar: 139 en 7,903; nan
einde van ‘t derde jaar: 151 en 8510; en op 30 Juni
1919 telde (10 boweging 160 en 9,325 loden. Geduren
do do 4 jaron werden 61 takkon iugelijfd en 3,084
loden bijgevoegd.
Do inkornsten zijn goweest als volgt: veer do vior
jaron respeetiovolijk £1,317; £1,864; £2,254 en
£2,413, jets meer dan Se. per lid per jaar.
Een studio van de gemeonten en ringen in do Kaap
Koionio meldt ons hot feit dat do beweging postvat
in heel one land, en ingang vindt ook waar or vow
heen ,noeilijkheid was. Van do 170 gemeenton vat
lendo onder do TCaapsehe Synode hobben 125 Kinder
knanson in hun midden—krnnsen die in menig geval
van 6 tot 12 takken hebben. Vjjf-en-tivintig gemeen
ten zijn nog niet met dat werk begonnen.
Op vorzoek van do nitgevors van ,. ens Kinder
hind ‘‘ is hot blaadje , ,Liehtstralen ‘‘ vroegor door
oils liitgogovon, ian lien ovorhandigd 01) voorwaarde
dat or in bun blad ruin,te znl afgostan n ivorden voor
kind ork ran swork
Ben cit en vail V. Z . lou d —work verseli iju ci
Do Koningsbode.’’

tin
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Do loden van hot Hoofdbestuur zijn thans : i’iev.
l)s. llosman, pros., mev. Ds. Albeit, vice-pros., 111ev.
Us. [larry. sek., lnev. Dr. Haarboff, 111ev. Low, mci.
Us. Rabie, nlev. Ds. Meiring, en Ds.A. C. Mnrr~:
on Ds. 0. B. A. Gerdoner bonoemd door do Syno~I -.
Mev. Prof. do Vos eli mer. Dc. Alhort•ijn zijn advisee
tend e led en. Tot ons leedwezon moest mev. Ds. Albertijit, omw
P residente van zoo vole ja.ron.
bedankon
wegons
zwakke gezondhoid. Mev. Prof. Muller word in hianr
plants gekozen, lunar kon, tot olizo
teleurstelling
shechts voor cell jaa r dienca, wegens vorandoring van
woonplnats. Wi] ivaardeoron steeds do trouwe thou—
st-en van lucy. Prof. de ~‘os, die voor eon geruimon
tijd als seeretaresso ageorde. Door hot afsterven vail
n.j. Ferguson hebben wij eon Va a (10 stennpilaroi,
von onzon Bond verloren. H nfl, hiefdoarheid zal
vooitleven in do werkznamhedon van don V.Z. Bond.
nze i inielit, Jig,

F niedonl, ci In. ter oploid i rig van

j 0 ngodo liters von r zo nd big Work, in hot 13 in lien— of
I iii to iii and, doet flog steeds ((‘Ii “lint isbn a r en geze—
gend work. Do leoreursas vail sw-en jaren sin it in
flijbelstudie, Kerkleor, Kerkgesehiedenis on arbeid
nan zioten. Ook ivordon oonige praktiseho vakken,
zoo als kooken, naniwerk en verpleoging ondorwezon.
3lej. van Doo,nter staat nog nan ‘t htoofd dozer in
riohting on geeft algernoeno volcloeni,,g.

zi] Zijt 00k meet gevorderd. Onder do 18 die or nil
zijn bevinden zieh vorecheideno geoertifieeerden, die
ook vorvuld zijn met opreohten zendiagijvor. Hot
Bostuur gevoelt stork bohoefto ann do nitbreiding
van Friedenl,eini en zookt liierin do hulp van do
Synode. Hot getal worksters in hot Buitenland is 26
en in het Binnenland 17—tezamen 43.
Nicuwe workkringen sUn geopend to Port Eliza
beth, Cost London, Oudtshoorn, Aberdeen en Uiton
hago onder do p}aatselijke kerkeradea. Ook to Kaap
stad
onder do iMahommedanen hebben wij bwe~
iverksters.
Godurendo de laatste vier jaren is or vorandeing
gekomen in hot work door onze zendingdames in Jo
liainiesbnrg gedaan. Voorhoon waren onze dam,s in
one zendinghuis gohuisvost en arboidden nitsluitohijk
to Fordsburg. Nu logeoron zij In hot Kinderhave~i.
Moj. Kloppors l,eeft steeds tooziolit over lien en zj
bearboidden vorsehillonde ivijkon van Johannesburg.
Middelorwijl wordt hot Zondingshuis vorhuurd.
Voor hot tegenwoordige hebben ivij goon wortst.ur
te Bulawayo. Wij botrouren het dat twee van onze
~verksters, Inej. Hultnian, vorpleegster in Nyasalan’l,
tn nioj. Van der Walt, werkzaam to Moeliudi, ens
door do griop zijn ontvalien, en l,unne plaatson zijn
hog II iot opgevuid.
~~ij kuiinon ,noidi ng unaken i-an takkon, loden en
inkoinsten nls volgt : —
~oor hot jnar 1915-16: 128 takken; 8,818 loden;
11(0 :osten £8,241 1 is. 6d
~oor bet jaar 1916—17 : 136 takkon ; 10,063 ledon
inkonisten £11516 2s. 10d.
Voor hot janr 1917-18: 140 takkon; 10,560 loden;
inkoniston £13,984 16g. Id.
Voor bet jaar 1918-1919: 146 takkon ; 10,809 loden;
iiikomston £14,000.
l’ensionfonds : £950.
Hot vorblijdt ons te kunne,, nioldon dat de Fondson
den V .Z. Bond gestadig an a bet toonemen sun.
l3uiton nat do takken voor do Zending doen, dragon
zij ook hi] tot de onderstonning van andore oh,risto—
I ijko werkzaainhedon onzor Kork. Vooi hot Zending—
tekort word ruiln £1,500 bijgodragen, voor hot Volks—
bospitaal ook omtrent £1,500 en voor bet Strands
luins veer zendolingen, on bijna £600 door do IC under—
kransen.
Vail

Un-c l-l.Eorw-. Vorgadering Gods biding toehid
donde. lieli i k (10 ocr In I] to noelnon,
Mot hoogacliting,
TJwo div. dienares,

Soms ‘varon onzo hartea met konnuer vervuld, oiii—
dat do annzoekon voor opnanie zoo goring waren.
lunar in l,ot laatste jaar is or eon gunstige verande.
ring gokomon. Ret getal studonton is vord,,hbold en

0. H. BARRY,

Seorotaresse V,Z. Bond:
Stellonbosel,, 10 Septombor 1919.
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VEOSLAG
‘van de Commissie voor de Zending onder Israel aan de WE
Synode. 1919.
Doze Commissie hoeft hot volgendo do H.E,rw.
Synodo to rapporteoren aangaando haro workzaam
lioden gedurondo do jaron 1915 tot 1919:—
1. Volgons opdraeht van hot besluit bij do laatsto
Synodale vergadoring gonornen, dat bet work ondor
do Jodon gezamenlijk door do Commissie der Gefodo
roerde Korken zou gedrevon worden, is or op 10 Moi
1916 to Bloomfontoin eon vorgadering gohoudon van
do Commissio voor do Zonding ondor Israel van do
Transvaalsoho, Vrijstaatsche on Kaapseho Koikon.
Die vorgadering besloot na bespreking zich tot édr
Iiehaam to constituoeren onder den naam van ,,Do
Gefedoreordo Commissie voor Zonding onder Israel.”
Eon reglement is opgetrokken ter bestioring van de
Commissie, dat luoronder als bijvoegsel goplaatst
wordt ter goedkouring van do Synode. Tot voorzitter
van doze voroenigde commissie is gekozon Do. C. J.
Snijman (O.V.S.), tot seriba Ds. W. Nicol (Trvl.), on
tot thosaurier Ds. A. 1W. McGregor (K.?.). Be vor
gadering besloot verdor, dat bet administreeren van
golden van do Commissie zou rusten bij don Zaalc
gelastigdo van de Kaapsohe Kork; zoolang editor
slochts to Johannesburg goarbeid word, zoo do tegen
woordigo administratie blijvon.
2. Ondor do besluiton genomon was or eon om hot
work nit to broidon door oon twoodon arijoidor aan
to stollen on to Kaapstad to plaatsen. Na corrospon
dontio met Joodseho zondelingon in Bollaad, Sehot
land on Engoland, is or eon boroep uitgobraeht op
den Woloorw. 11. MoGrogor, MA., van (10 Vrijo ICork
van Sehotland, vroogor zondeling ondor (10 Jodon to
(onstantinopolis, die door hot uitbrokon van don oor
log gonoodzaakt word zijn work daar tijdelijk op to
goven. Bit boroop is ochtor van do hand gowozon.
3. Op 4 December 1917 hooft do Joodsoho Zonding
eon zwaar vorlios goledon door hot afstorvon van don
arboidor to Johannesburg, don hoor Philip Cohen.
Veortion jaron lang hooft doze brooder ondor zijno
volksgenooton op don Witwatorsrand goarboid. In do
vorigo Novembor moest hij ~vogons zonuwovorspanning
iiaar do krajikzinnigon inriehting to Pretoria geno
mon ivordon, wanr hij 0011 niaand later in don Hooi’o
ontslapon is. Uwo Comrnissio ~vil ook bare huldo
brongen aan do nagodaohtenis van dozen goedon on
gotrouwon dienstknocht die nu ingogaan is in do
vrougdo van dien Hoer Dion hij zoo ernstig ann zijno
inodo-Jodon gopredikt hoeft.
4. Do Commissie vond ziob nii zondor eon onkol
arboidor. Mon is woer bozig arboidors in Holland on
Sohotland to zooken, mao~ tot no too is hot nog niot
golukt gosohikte porsonon to vindon. Wij kunnen
sleehts do hoop uitsprokon dat nfl dat do oorlog voor
bij is, do noodige mannon govondon sullen worden.
Do Commissio hooft hot boginsol anugonomen dat too
komstigo arboidors, indien mogelijk, thoologiseh op
goleiddo mannon zullon zijn, on in elk geval gereed

.o~ Lou ziju do forinulioron vail conighoid van ouzo
ICork to ondorteokonon. Voider vorlangt do Commissio
dat eon prodikant onzor Kork, liweokoling van ons
Soniinario, zieh bopaald aan dit work zal wijdon, em
do ICerk later in vorband met dit work to kunnen
dienen. Eon van onze theologsielio studonten hooft
reeds ann do Comnussie zijno gewilligheid to konnen
gogoven zieh hiervoor to loton oploidon.
5. Hot plan is our dit zoo belangrijk work met
kraeht voort to zotten, zoodra gesehikto arboidors
govondon wordon, on mettertijd nit to broidon aaar
contra zooals b.v. Kaapstad, Oudtshoora, BloomS
fontoin on Kimberloy. Om dit mogolijk to inaken
vraagt awe Commissie: —
(a) Bat do H.Eorw. Vergadoring hare ornstigo
aandaeht sal govon aan nevonsgaando roglomont, on
indion goodgokourd, do bopalingon daarvan in hot
wotboek zal laton opnemen; en
(b) Bat do Synodo cone aanboveling aan al do
gomoontea onzor TCork doen Sal on’, zoodra hot work
hervat wordt, cone jaarlijkscho colloeto daarvoor to
honden.
Mot vorschuldigdo hoogachting hebbon wij do ocr
ons to noomon van do H.Eerw. Vorgadering,
Do Dionstwillige Dionaren,
A. id McGREGOR.
A. 0. DU TOIT.
1). J. VILJOEN.
A. B. CILLIER.S.
P .J.VJLJOEN.
[l3ijvozcssn.]
BE

ZENDING ONDER

ISRAEL.

ART. 1.
Do Nedorduitsohe Geroformoorde Kork in Zuid
Afrika neht hot zich toll duron plieht hot Rijk dos
Vorlossors to bovorderon door niiddol vail eon zonding
a odor do.J odon en d raagt hot door nuddol vail
leoraron on Kerkoradon do zank bij do gemoenton
bekond to niaken on ann to prijzen, on daarvoor do
gobedea, medowerking on liefdogavon dor gemeonto
loden to vragen.
ART. 2.
Ter bovordering van dit zendingwerk stolt do
Synode op voordraoht van do Modoratuur Nj ioder
gewono zitting coil Cothmissio voor do Zonding ondor
Israel aan die als provincialo Conlmissie tezalnon met
golijkstaando commissWn van do Kerkon in Trans
vaal on do Oranjo Vrijstaat handelon sal om alzoo
oon Gofedoreordo C’omrnissie voor do Zending onder
israel nit to makoa.
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ART. 3.
Doze Provinejafe Commissie zal bestaan nit den
Organiseerendon Zendingseeretaris en ininstons viol
andero loden.

2. I)oel—Het doei van doze Gofederoordo Corn
missio zal zijn om zondingwork ondor Israel to doen
01) zoovelo plaatson ais noodig en mogelijk gevonden
zni worden.

ART. 4.

3. Bestuur.—Dozo voornoomdo Commissie regoit
en hestuurt aile ~vorkznamhoden ill vorband met do
Zonding ondor Israel vanwogo do Gobodereerdo Kor
ken door middel van do Provineiaio Commissjen die
door do vorsehuiiiendo Synodon henoomd wordon. De
Provineiale Coinmissies sullen, waar noodig, Sub
(onllnissies benoomen em toezieht to houdon over hot
work op do versehillende contra gedaan.

Aan doze Provinciale Conirnissie ;~ opgedragen —
(1) Hot boheeron van nile vrije giften en eollocten
ten behoove van doze Zending ontvangen, in zoovorre
daai toe door do Gefederoerde Coinmissie voor do
Zonding onder israel opdraeht gegevon wordt.
(2) I-let uithrongeii van advies in zako hat be
roopen van zondelingen en a rheidors voor do work—
kri ngen door do Gefedoreerde Comm issic en in zake
do veidere u itbreiding van hot work.
AnT. 5.
(I) Do Provincialo Coin,nissie regelt on betraeht
nile provinciale zaken betreffendo (lit zondingwerk,
voor zoovorro die niet door do Svnode nan añderen
zijn toevortrouwd.
(2) Zij sal eon sehriftolijk versiag van bare ver
iiehti ngon bij den Seriba Svnodi indionen ter be—
liaiideling door do Synode.
(3) Zij built in annraking met do versehillendo
Ilingon iii onze Kork door jaarlijks vóór do lungs
zittiiigon eon versiag van hare werkzaamheid bun
too to zenden.
ART. 6.
I-let is ~venseIieiijk dat ci gemeenten van Christen
Joden gestieht ~vordon in verband met do Neder
duitsehe Gereformoorde Keric in Zuid-Afrika. lToor
aisnog worden Joodseho bokeerlingen bij do gorneen
ten onzer Kerk ingolij fd, niaar ku nnen evenivel
ehi’istelijke genootsehappen vonnen ten eindo bet
nationaal karakter en Joodseho oigonanrdighodon to
behouden.
Any. 7.
Hot voigend~ reglemont zal golden voor do Gob
deroordo Commissio voor do Zending ondor Israel van
ivoge do Noderduitseho Gerefornwordo Kerk in Zuid
Afrika, do Nedorduitsehe Gerefornioerde Kork in den
Oranjo Vrijstant on do Nederduitsehe Hervormde of
Geroformoerdo Kerk in Zuid-Afrika —
1. Sainensteltin c—Do drjo Commissies door do
verselnilende Gofedeteordo Kerken bonoomd ondor
‘lemon ais eon lichnam hot work van do Zonding ondor
Israel in vorband met do Nodorduitseho Gerofor
meerdo Korkon van Zuid-Afrika onder don naanl
vail ,,Do Gefodoreerde Coinmissie voor Zending ondor
Israei

4. ~rnbtenaren.—flo ambtenai-on van doze Gob
doroerdo Commissio sullen sUn: eon voorzittor, eon
seriba en eon thosaurier, die met twoe andoro loden
eon tjitvoerond Comitd sullen uitmakon. Zorg sal
gedragon w-ordon dat elk van do drio Provinoien op
bet Uitvoorend C!oiuit~ sal vertogonwoordigd zijn
5. (iitvocrend Comité.—Het Uitvoorond Comité
sal handolon in alto spoedoisehendo zakon, en sal op
voordraeht vail do vorsehillendo Provinciale Coni
,nissWn. zendelingen en a.ndere arbeidors vooi do
absondorlijke workkringen aanstellon.
0. Ferqa,ipr,ni~en—Eone vorgadering van do Go
federoerde Coniinissio sal door den Voorzittoi- al on’
do drio jaron opgeroopen ‘cordon. Hot Uitvoerond
Comité sal elk jaar vergnderen. In boido govallen sal
eon dordo van bet lodental eon quorum nitmaken.
7. Kosfcn.—Do kosten van soodanigo on andoro
officit-ele vergadoringen sullen uit do kas van do
Gefodoroerdo Comniissio gedokt w’orden.
6. Eiqendomrneis.—Do eigondommon die in vor
hand met dit work verkrogen worden sullen gotrans
porteord worden op naam van don voorzitter en don
seriba van dose Coinniissio in bewaring veer do voor
noenlde drie Gofedoroorde Korken.
Indien doze
Commissie son ophouden to bostnan sullen zoodanigo
eigendommen in hot gozainonlijk bozit van do drio
(iebodoreei’do TCerken komon.
9. Ilypotheek.—Do Gefodoreerdo Commissie sal
dosveroisebt eigondornmen djo door hanr verkrogon
Inogon ivordon, of eon gedoolte van zuilce eigendom
men, mot hypotlieok mogen belaston, doeh sal goon
sehulden mogen anngaan hoven hot bodrag van do
wnarde vail die eigendommen volgens nrnnieipalitoits
waardooring.
10. Gehlcfljke Adniinistratie.—Auie golden bijge
dragon voor do Zending ondor Israel sullen gedopo
neerd worden bij den Zaakgelastigde der Knapsehe
ICerk, sullen onder bohoer staan van do Gefodoroerdo
Commissie, en sullen alieen op last vail den thesau
rio,- vail genioldo Commissie uitbotaald ‘cordon.
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RAPPORT
van de Synodale Opvoedingscommissie; 1919.
AANHEF.—ln (10 Aota van do jongsto vorgadering dor
dor H .E. Synodo staan bolangrijko besluiton (pp. 79,
82, 83, 85 on 86) botroffondo hst ondorwijs gobook
stanfd. Dnai’in ~verdon workzaarnhodon ann vorschul—
londo cornthissij~n opgodragon. I-Jot word noodig be
vonden mu cone gecombinoerde vei’gadoring van do
Synodalo Opvoedings-,
Leerplan- en Inwendigo
Zenthng—Comnnssi~n to houden ton oinde do rubriok
van workzaamhedon voor elk dier eOrninissiën ann
to geven. Die vorgndoi’ing word gohoudon to Stollen
bosch op don Ssten Maart 1916.
Ocv~No.—Bij don ailoop van doze vorriehtinge,i
bevoml ii we Conirnissie nan nieli opgedragon nan to
dringen nanr mid van do Synodalo bosiniten op (1) Do
nitvoering van do Taalordonnantie (2) do aanstelling
door don Provinoinka R and van grxchikto poi’soiien
oni don inhoud van do ‘Fan I— eli C odxdionstordonnan—
titin nan scliooicoininissitin , ondorw ijzors(osson) nail
hot publiok duidolijk to maken don wog tot ii itvoering
orvan annwijzonde (3) do an istel] i ag van twootaligo
ondor~vijzers ; on (4) do yr jstoili ng vail bowan rsehool—
oaderw’ijs van hi nderon hovon (10 zovon ja ‘on
I’i’rvonanwo.—IJwe Coininissie was
Provincialon Adininistra ton r genadord
gondo wenken —

hiorop don
niot do vol—

I. Over ne uitvoerin u von rip Taoionlon nun fir.—
1. Do algomoeno toepassing van do Taaiordoiniantio;
2. Eon aanvang daarinode zondor vorzuim want’ die
log is achtoi’wogo geblovon 3. vooriiehting in hot
Ondorwijs Gazotto door hot Departoinont (a) don in
houd van do Ordonnantio zeif (b) Hot pa.odngogiscb
boginsel van onderwijs in nioodortaaI; opdraeht nail
inspootouron van soholon om zondor uitstel to rap
portooron in govallon ‘vnnr do ordonnantio nog niot
toogopast wordt; 4. Bohoorlijke voorzioning voor do
vorming van soholon oni door niiddol van beido talon
inspoctio to houdon, on opdracht aan hen bij zoo
danigo inspoctio zioh van do boido talon to bedionon;
gebrok ann gold goon hindorpaal voor do uitvooring
van do Tnalordonantio to zijn.
IT. Over Gedn’onqen Onnlerivijs,—I. Hot ondorwijs
vorplichtond makon tot op St. VT.
2. Voorzioning van ‘t ondorw’ijs van do duizondon
kindoron in den lando die nog niot in school zijn;

3. rrr. Over do Verkiaring dcv Tuolordonantie.—
1. Do nanstolling van gesehikto porsonon, om don in
houd van do godsdionst- on tnalordoniantien duidoiijk
to makon nan bolanghobbonden. on op do toopassing
daarvan ann to dringon.
rV. Over dc opleiding von t,reetoligc onde,’wijzers.
—Do nankondiging van do concoptordonnnntio voor
do instolling van do tanlcortifionnt-exaniina, on daar
dit niot dooltroffond gonoog blijkt to zijn, do vorming
van twootaligo ondorwijzors in do flploidingsscholon
op moor doelmatige wijzo.

V. Over Beiruursclioolonderwijs.—Opdracht ann
ondorwijzors om kindoron die bovon do seven jaron
zijn niot in do bownarsehool op to nomon.

VI. Over de Tuclttordonuatip.—flot niot kracht
van wet govon nan doze ordonnnntio daar naar hot
boschoidon oordool uwor Commissio do rogulatios van
dozo ordonantio vornodorond on soils govanrlijk voor
onderwijzors zijn on do toopassing orvan ton govoigo
kan hobbon dat sommigon van do nicest bognafdo
jongomonsehon sick niot ann hot govon van ondorwijs
zullon wijdon, wat noodlottig voor do znak van do
opvooding moot zijn.
VII
Over industrieci onderu’ijs. —Do ornstigo ann—
daeht van do ondorw’ijsautoritoiton ann do 23 ho
sluiton gononion to Bloomiontoin (loot’ eon oonforontio
over industritiel ondorwijs tezh 1101 geroopen door don
Minister van Opvooding.
UITsL.~o.—Tn zijn nntwoord botuigdo Zijn Ed. do
Administratotu’ zijilo instonlnung met hot voorgedra—
gone ovor hot algomoon. Hij vorkiaardo zich gorood
do noodigo stappon to doon in die richting zoo spoodig
mogolijk nnardat do niiddolon on oinstandighodon
sulks toolaton.
IIij was ten gunsto van do taal
ordonantio in voile working to doon trodon; hij zou
twoo of moor kundigo mnnnon aanstolion om hot land
to boreizon met opdrneht do taalordonnantio to ver
kiaron, on doll wog tot do uitvooring danrvnn ann to
wijzen; hij zou do taaicertificaatezaminn doon af
neinon; do vorming van tweotaligo ondorwijzors zou
do voile anndacht hebbon; do standnard van godwon
gon ondorw’ijs son w’orden vorhoogd tot St. VI, of
toils hoogor indion do individuoele botrokken schoolrand sulks verkiost, nuts hot ondorwijzond porsoneel,
on do sehoolgobouwnecommodatio tooreikond zijn.
Fliortoo zou hij stappen doen tot do goleidelijko at
schaffing van do bownarseholon; van do duizondon
kindoren van schoolgnanden oudordoin, dio niot in
school zijn, had hij sick ton dod gestold om ininstens
oonigo duizonden olk jnar vail onderwijs to voorzien,
on son doze sank met kraoht nnngopakt wordon; eone
Concoptordonnantio was roods ontworpen om kost
iluizon tot stand to brongon wnarvan hij do holft van
den huur van hot gohouw dnarvoor benoodigd en do
helft van hot salnris van den huisvador, do hoofdolijko
toolagon van £15 tot £18 voor kindoron van mm
vormogondo ouders huiton do drio mijien radius zou
govon, mooht hij orin slagen ongovoor 12 percent moor
toelang onder do Pinaneitielo Rointios Acto van do
Unierogooring to orlangon; (hiorin trachtte uwo
Coinmissie don Administratour to stonnen, en zond
zij eono storko doputntie naar den bovoegden Minister
om nan to dringen op die verinoerdo toelaag ondor
dio Acto), do stichting van ]andbouw- en huishoud
soholon zag hij liovor in do handon dor Kork, die vail
zulko inriohtingon oon vool botor succos maakt, met
stnatsondorsteuning, z.n. ondor do ordonantio voor
industritiel ondor~vijs moost ivorden ingovoord bij do
hnitonschoioi, van St. TV tot V reeds on doze sank
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Zn! zijn na ndacht hebbon. Over do kwostio van do
tuditordoiinontje weid door den Administratour 00110
defensiove en weigoreiide hourli ng aangenonien, en
wareil di rep iiseiitatiec uwor Comniissie vruehteloos.
UlrwEitlnNo.—Wat op dit aUos gevolgd is ivil uwe
Conimissie sloehts in hot kort hier aangeven mannen
als vorklaardors van do taalordonnantio worcien hot
land ingozondon, naar den wenseh doi Synode; do
kosthuisordonnantio word gopasseord nfgokondigd eli
in working gosteld ; tweo van do leoranrs onnor ICork
werdon door don Administratour honoenid om do
stiehting van do kosthuizon ingang to doon vindon
bij do kerk~adon, on zo waar hot kan tot stand to
brengon, zoo dat togon October vail dit jaar verwaoht
wordt dat or 100 van zuike kosthuizon stanu zullon
ovoral in hot land, terwiji bet gotal kinderen no~
buiton hot beroik van hot onderwijs gereduooord zal
~ tot ongovoor 10,000; sodert is do aanstelling van
iispo~teiirs gosebiod met inaohtnoming van tweetalig
Irnid zOOaIs flog nooit tovoion; hohooftigo jongelingoii
dio zich voorboroidon vow hot 0.111. cortifionat
kunnon nu onder Ordonnantie 24 van 1913 voor
schotton vorkrijgon van do Provinciale Administratie
tot 01) £60 zondor route em hunne studiün to ye1tooioii ; voorziening is goxnaakt wider Ordonnantie 5
vail 1919 veer hot opriohton van den ondorwijzer
iijvoriioidsschool met hot oog op beroopsoploiding;
en cello voorgestolde ordonnantio t.iv. Ordonnantio B
van 1916 hetroffendo do instolhing van taalcertificaats
oxaiflulla voor ondorwijzors word wet gemaakt.
Uwo Commissie meont dat hior do plants is om nit
to sprokon hare grooto ingonomonheid met do ho
iiooiniiig lot Algemeene Diroctour van Onder’vijs in
ile Kaap Provinoio van oon zoon dos lands on dor kork
in den porsoon von Dr. W. J. Vilj oen, — een man die
door studio on ondorvinding ondorlegd is in opvoe
diilgszakon, die niot ahloon cone hooge mato van
konnis bezit, maar dio voel betor dan 1iod~n nit don
vreonido ons en onzo bohooften vorstaat, zijndo liii
eon van ens, on die onoindig botor naar do oisehon
eu omstandighodon van land on i’olk do opvoeding
ihir opkoinondo bevolking bohartigen zal.

op do ~ on gewillighieid tor ~ogoffioe+
koming bolangondo do zaak dor Opvooding, waardoor
Sir Frodorik do WanI in zijn oapnoiteit als Acimini
strateur grooto dionston hooft bewozon nan die znak
ill bet algomoon en in hot bijzonder in dio deolon des
lands waann do kinderen bijna uitsluitolijk nan onzo
Kork behooron, on to zoor voorahsnog stiofniooderlijk
bohandold gowordon sUn door do opvoodingsautori—
toiton. Uwo Colnlnissio boopt dat do H.Eorw. Synodo
daarvan konnis nomen en ]iaro grooto waardooring
van ivat hij in dezon roeds hooft gedoan lletiligen sal.
AMA—To Nan~°5 Znid hooft tine Comniissie met
innchtnoming van do bepalingon van eon bostannde
eontraot met do Namaqnnland Handolsinaatsehappij
botreffonde do ~0~ighloid aldanr, hot noodig bovondon,
con contract ook met zokoron Mar. Maas to toekonon
tot do oprichtin~ van oon tweedo linndolsbozighoid.
Om don nankooP van Namios Noord hooft uwo
Coinmissio na den prodiknnt van Namios gehoord to
hobbon goon vrijinoedi&boid gehad stappon to doen,
is doze zaak in stoti& qUO ante goblovon, on is in
dozen niot naar den wonsch dor Synodo gehandeld.
FrNANcIEuL.~_Uiv0 Coinmissio hooft gezooht mot
golden on d~SPositien ondor hnnr behoor niet alleen
in don goost man, moor dan vroegor blijkt to zijn
gosohiod to zijn, nnar do lottor onzor bopahingon to
handohen, on moot zij in chit vorband verwijzeh naar
don stant van Inkolnston on Uitgavon van hot Syno
dnnl Opvoedingsfoufh5 zoonis to vindon in hot vorslag
vail den ~~~~gela5tigd0, te ivorden voorgologd ann
do HE. y0rgadering.
Met y0~50~11ldigd0 eorbied verblijvon w’ij van do
HE. Vergadori1lg~

Do

dionstwillige Dionaron,

J. P. VAN HEEI1DEN, Veers
A. MOORREES.
I). S. BOTHA.
DAVID WILCOCTCS.

Five Commissie han doze gologonhoid ook niot laton
vooihijgaan zondor nogoons do aandacht to vostigon

H. P. v. d. MERWE, Soriba.
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VERSLAG
van de Curatorén der Normaalschool aan de U Eerw. Synode, 1919.
Hot Curatorium hooft do ocr mits dozen versiag to
doon vail zijne iverkzanmnhoden sedert do laatste Syno
dale Vergadering.
1. Om oxpeditie to goven ann uw opdracht be
trekkehijk do overnamo van hot soeulair onderwijs en
don opleidingscnrsus vail hot Normaal-College door
hot toonmnhigo Zuid-Afrikannseho College, trad hot
Curatorium dadelijk in eorrospondentio met dnt
hichaam, en na hoelwat onderhandoling, word do sank
oindelijk bokionkon, en wol op do volgende voor
~vaardon : —

(a)

Do 0v01mlam° van don staf;

(b)

Hot gobruik vail oenige Khaskamers, ahsook dat
van do flibliothiook on Leoskainers, en do
Stndoerh{amom in bet Tohuis tegon eon hunr
van £150 ‘5 jaars.

(e)

Hot gobruik van do Modelschool veer oefoning,
zooals voorheen ill zwailg.

Door doze overname bestaat hot oude Normanl
College oigonhiik met moor, en ivat thans voor do
rokoning der Kork ovorbhijft is do Modelsehool, be-

57
~taando

nit ti~’be afdoeitgon, oene voot jongens en
cone veer moisjes, bijgewoond door kinderen van ver
sehillende nationaliteiton, moestal Jodon, en eon seer
kleine percentage van Hollandsohsprokenden

warden gelaton in handeh vat kot Curatorium, dm4
naar omstandighoden te handelen.
Wij hebbon do oem ons to noomon,
Uw H.Eorw’. ‘s dionstiv. Dionaron,

2. Andermanl heeft hot Curatorium eon poging
nangowend oin to zion of do Sehoolraad niet bowogen
kon worden em de Modelschool over to nemen, en met
dat dod veer oogon, wendden wij ens tot den Admi
nistrateur, die over do fondsen besclnkt.

J. P. VAN ITEERDEN, Voorz.
C. H. 1{ADLOFF.
GEO. S. MALAN.
Z. J. DE BEER.
H. E. DU PLESSIS.
W. M. CELL1ER, Thesaurier.
F. N. ROOME, Scriba.

Hij nod ons ton sterkste af em den Scboolraad teen
to nadoron, aangezion do sehatkist zoodanigo overname volstrekt belette.
3. Do Jledelscheot.—Zooals elders heoft ook hier
eon gedurigo vorwisseling van onderwijzors plaats go
had, voroorzaakt door hot tijdelijk vertrek van mannon naar do oorlogsterroinon, en ook door sickLe
ondor beide ondorwijzors en onderwijzeressen. Niot
tomin word hot work, sonis at zuelitendo, met veel
inspanning en volbarding voortgezet.
Dat do rosultaten Nj do oxamons niet zoo bevrodi
gond waren lant zieh begrijpen.
Do getallen in beide dopartomenten zijn vooral van
hot begin van dit jaar aanmerkelijk teogenomen,
vooral in de lagere kiassen, waardoor op do bosehik
bare plaatsruinito voel to vool inbreuk is geniaakt.
4. llollonclscli.—Hot ondorrieht in dit voor onzo
I(ork zoo bolangrijk ondorworp baart voel komrnor
wegons gobrok aan syrnpathio en Nj oudors en bij
kinderen. Goon wonder dat ‘s ondorwijzors work in
((at yak berekend is veoleor eon last dan een lust te
wordon.
.5. Finanriem—Uit nevensgaanden ,,Staat van
Inkornsten en Uitgaven” ziet men dat voor do vier
jarell 1915-1919 or cell batig saldo is vail £104 2s. Sd.,
this eon winst van ongevoor £100 ‘a janrs afworpende.
Peso kleino winst is to dankon aan do verhoeging
van salarissen van ondorwijzers en do stijging van
pi,ijzeii vail benoodigdheden ter instandhouding van
hot Tehuis on tot onderhoud van al do gebouwen.
i)e schuld op do gebouwon stant nil op £800.
0. Ret Teliv.is.—Met hot vortrek van den hoer
W. Ackormann, B.A., en zijno flinke gado, heeft hot
logieshuis gewis oon vorlios to botreuren, daar boide
]tuisvador en buismoodor altos in hun vormnogen dedon
0111 to bospareim en to bezuinigon.
Hot gotal kosigangers is heelwat goslonkon, en
met do grooto eoneurrentie en gerioven in andore
hostels hier tor stodo, wnarop wij niot bogon kunnon,
droigt het onzo goheel bog to loopon.
Aambeveljnq.—Hot is hot Curatorium nog niet go
lakt orn do Modolsehool aan don ICaapsehen School
mad over to makon. Ook hobbon wij goon vrijmoedig
Imeid gehad em do school to ski iten on do eigendommen
to verkoopen. Hot Curatorium gevoolt echtor dat do
tud nu schijnbnar gekomon is em eon besliston stap
to doon in oeno of andero van bovon nangoduide rich
tingon.
~Vat bet Hostel betroft son het Curatorium wihlen
aanbovelon, dat hot abof niot voortbestnan orvan sal

Kaapstad,
2 September, 1919.

NORMAALSCHOOL.

STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN
1 J [‘LI 1915—30 JUNI 1919.

thttvongsten.
Saldo 30 Juni 1915
Schoolgelden —
Jongonssehool
Meisjossehool

7894 18
5750 10

£384

2

9

13051
345

S
0

S
0

11915
1430
81

0
7
3

3
6

0

£27513

2

2

21240

9

1

3053

0

d

2509 10
404 2

5
8

1
7

__________—

Kerkelijko Toolaag
Gouvornomentstoelage
.Joimgenssehool
5505
Moisjosschool
3822
Studenton on Kwookelingon 2287

S4
20
95

Huurpenningon
Divorson

Uit0aven.
Salarissen —
Onderwijzors on Kweekelingen
Kosten van Huishouding —
Gobouwon
Vorandering on Reparatiën
Sehoolbehoof ten
Belastingon on Assurantios.,
Advorteeren en Drukwerk
Oppasson on Sohoonmakon
Water, Lieht, Houtwerk
Rento op Loeningen
Divorsen
Saldo 30 Juni 1919

570 10 0
031 11 0
487 11 5
67 0 0
285 4 10
190 3 7
190 0 0
28 0 7

£27813

2

9

58

BTJI4AGE 18.

VERSLAG.
van den Zaakgelastigde aan de H.Eerw. Synode, 1919.

Do ondorgotoekonde hooft do eer hot volgond Versing
nan do Hoog Eorw. Synodo voor to loggon.
1. fiB FONDSEN.
ALGEMEEN.
(a) Andormani han or gowezen wordon op do vor
bnzendo stijging in hot goldoijk bodrag door hot Korke
kantoor gendministreord. flit wordt duidolijk ale mon
do eij fore van hedon met die in vorige Verelagon nangegevon
vorgelij hi.
1909
1915
1919
Storkto dor fond,en
£107,513 £213,488 £311,252
Gomiddelde vormeordering
per jnnr
..
10,300
7,600
24,441
(b) Van hot bedrag than, in handon (~31i,252) is bijna
do hell t dirokt door bet kantoor belogd, hotgoon eene
be~pnring van ruim £275 per jnnr nan Agonta-Commissie
bet.eokont.
(o) Do inkomsten qodort do laatsto Synode zijn gowoost
£728,425, of gomiddold £182,106 per jaar of £15,175 per
mnand. Daar dit gehoele bodrag of uitbotaald is voor
loopondo uitgavon Of ale kapitanl bologd word, is or
nagenoeg eon-en-eon-half millioon pond sterling in do
vior jaron door do handon van den Zankgolastigdo gognan.
(e) Al do fondson, voor zoo vor hot hun rokening op
hot Kerkokantoor betroft, toonon oon hevredigondon
vooruitgang, zooal, blijkon zal uit don afzondorlijke,s
sLant van elk fonds. In plants yen tion fondson, zooals
in 1915, zijn or thans sloehts drio wior rokoning nag over
trokkon is bij hot Kerkeknntoor.

KORTE STAAT DER FONDSEN OP 30 JUNI, 1019.
Fonds.
Hulphohoovondo Jongolingon
• .
Hulpbehoovondo Gemoonton
Synodalo Opvoeding
•
Zaakgolastigdo Rokoning..
-.
Robbon Eilnnd
Van dor Morwo
-.
Zonding Ondor Thrael
•
Soodan Zonding
Oploidings Irastituut
-,
SpoorwogZonding..
Vordodigings Kampen
Do Wet Opvooding
• .
Dorens Annon Huis
• .
Do Wet
..
..
Binnonlnndseho Zonding..
Hulpbehoovondo Gomeenten, Vaste 1~cl
Synodalo Fonds ..
..
..
Buitonlandscho Zending ..
Inwondigo Zending
‘l’hoologiseh Seminariurn
Prodikanton Woduwon
Predikauton Ponsioen

Balig Ba/do.
£14 7 11
130 7 10
167 6 10
248182
439172
525 0 0
531 18 0
602 1 1
877154
927 19 4
1,013 6 1
1,976 18 9
2,112 18 10
2,693 13 9
3,168 9 3
7,818 0 0
9,511 13 6
11,604 13 7
24,114 2 5
39,389 6 10
93,301 19 10
110,081 15 0
£311,252 10

Fends.
Hugonotpn Gedenktooken
Drostdij
Arboidc Kolonie

Ba/ens Steal.
Kapitaal bolegd
• .
Goloond ann ovortrokkono Fondqon
In de Bank
Totaal

0

Nadelig Ba/do.
£2,068 3 ii
10,394 1 1
59,413 1 7

. .
..

£71,875

6

7

£208,234
71,875

4
6

2
7

£280,111 10
31,140 10

9
3

311,252 10

0

4

ALMANAK I{EKENING.
INKOMSTEN.
A mannkkon vorkooht
Advertontios .
Totalon

..

..

1915/1916.
£493 2 3
400 0 0

1916/1917.
426 5 11
413 10 0

1917/1918.
629 3 1
461 10 0

£893

839 15 11

1090 13

2

3

1

1918/1919.
Totnal.
698 15 6 2247 6 9
451 0 0 1726 0 0
1149 15

6

3973

6

9

UITUAVEN.
Drukwork, Vorzending, enz.
Winston gestort in Synodale Kas
Totalen

1915/1916.
£482 3 0
410193
£893

Sedort do iaat•sto Synodo heeft do Kerk Aimanak do
som van £1,427 in do Synodalo kas gostort, wolk bedrng
voel grootor had kunnon zijn ware do samonworking
eli do boiangsteiling iotwat hartoiijkor geweest.
Jaar na
jaar wordt hiorover geklaagd doch zondor do gowonsehte
uitworking. Tot iaat in November moot do Compilator
flog steeds waehten op opgavon van Gomeonton en van
eon of twoo Ringon. Hierdoor wordt do uitgavo zeor
vortraagd on aisdan do Aimanak vorsohijnt is er reeds
eon heel nantal andoro “Aimamskken” in hot void.
In 1906 had do Kork eon lodontal van 112,000. In 1919
toldo zij 145,000 loden, en tooh wordon in 1919 mindor
Almnnakken van do hand gezot dan in 1906. Moor dan
vijftig Gomeenton hobben vorioden jaar goon onkel

2

3

1916-1917.
563 15 10
276 0 1
839 15 11

1917/1918.
643 16 11
446 16 2

1918/1919.
855 15 5
294 0 1

Totaai.
2545 11
1427 15

2
7

1090 13

1149 15

3973

0

1

6

6

oxompiaar ontbodon en anderen sloehts tweo of drio
oxompiaron.
Zuilen do Korkoradon ,uot willien helpea door dit
jaarboekjo dor Kork te ontbioden en tegen kostprijs
to versproidea zondor or winst nit to wilien trekken 1
Do winston in do Synodalo kas gestort wordon niot
uit den vorkoop van don Almanak gotrokken maar uit
do advortontios.
Do onorme stijging boido in don prijs van papier on
in workioon hooft do vorhooging van don vorkoopprijs
noodzakeiijk gomaakt on do winston ann don anderon
kant aanmorkolijk vormindord. Aihoowoi do advortonties
voriodon jaar £451 opbraehton, kwam hiorvan sieehts
£294 in do Synodale kas.

.

..

~815

2

nil

2.—ARIJEIDS KOLONIE: COMMISSIE EN WINKEL REKENIN(JEN.
INKOMSTEN.
1915/1916.
£30002 3 6
465 9 7
10354 5 3
7804 0 0
2455 19 1.1
1140 0 0
2500
20000

Door Winkels opgezonden.
Colleeten en Bijdragen
Leeningen
Door Supdt. opgezonden
Winkels: ~~frrinsten
Winkels: Op Rente Rekening
Postkantoor Huur Bijdragon voor Speciale Doeleinden
Koopsom van Centralo School
Restitutie School Uitg. en Boekea
Saldo ten Laste op 30 Jisni 1919
Totnien

2000
..

0

£54446 18

0
3

1916/1917.
24052 6 7
63314 4
13360 0 0
5554 4 7
2007 ii 11
1208 17 7
37100
375 211
—

47229

—

—

1917/1918.
31285 18 8
647 16 2
16125 0 0
7260 7 7
2077 12 3
1230 0 0
30 0 0
80 0 0
—

—

—

7 11 58736 14

8

1918/1919.
34927 11
650 1
200 0
12710 14
2407 3
119~ 16
30 0
85 0
2500 0

6
5
0
2
6
6
0
0
0

—

—

—

59413

1

7

114116

8

8

Totani.
120268 0 :3
2397 1 6
40039 5 3
33329 6 4
8948 7 7
4771 14 1
122 10 0
740 2 Ii
2500 0 0
2000 0 0
59413 1 7
274529

9

6

U ITOAVEN.
1915/1916.
Saldo tea Laste op 1 Juli 1915 ..
..
£30159 15 9
Winkols Rekeningen hier betaald
..
29863 16 6
Kapitnal terugbetaald
..
..
17466 16 10
Rento op Leeningen, enz.
-.
..
7216 12 7
Door Supdt. getrokken
. .
. .
.
4960 16 0
Salaris vaa Superintendent
..
..
400 0 0
Commissie vergaderingon ..
.
..
64 4 4
Hydro Eleetriseb Molen ..
..
..
379 5 9
Bijdr. Speciale Dooleinden uithetaald ..
100 0 0
Sehapen. Donkey en Paarden
..
..
—
—
School Uitgaven, Boeken, ens...
. .
1781 4 10
Honoraria aan Synodalo Fds...
..
60 0 0
Auditouron, Zegels, Drukwerk, Toleg...
12 5 6
Contr. PP. Fonds (Voorsehot) ..
..
— — —
Dorsehmaehino
. .
..
..
.;
290 0 0
Diverse
Totalets

£92703 13

t~

Het nadelig saldo op hot Kerkeknntoor is vermeerderd
sedert 1915 met £29,253 5s. lOd. Daar wij eehter £27,501
los. 3d. van onze leeningea afbetaald hebben, is do
sehuldenlast met slechts £1,751 9s, 7d. vormeerderd,

1916/1917.

1917/1918.

1918/1919.

23903 0 11
10790 3 1
6516 8 0
5046 14 7
400 0 0
23 7 7
772 6 5
398 211
232183
2216
60 0 0
8100
1378

31212 16 4
16557 10 9
8103 7 3
5196 9 5
400 0 0
24 711
4 0 4
84410
5000
580127
00 0 0
6100
1378

34702 6 2
22701 10 10
7247 10 8
6145 15 8
400 0 0
2213 5
4 0 4
500

—

48187

———

4908
60 0 0
7100
———

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0 11

62293

7

1

71345

7

9

—

Totanl.
3015915 9
119681 19 11
67516 1 6
28993 18 6
21349 16 2
1600 0 0
13413 3
11591210
58779
282183
2432197
240 0 0
34156
26154
290 0 0
38 15 2
274529

9

6

Op 30 Juni, 1919, was dit fonds versehuldigd nan het
Kerkekantoor £59,413 is. 7d. nan do Regeering £38,522
Os. lid, en ann private personen £47,355 tesamen dus
£145,290 2s, 6d.

3.—BIl{NENLANDSCHE ZENDLNG.
INKOMSTEN.
1915/1916.
£174 13 9
310 7 4
60 0 0
25 0 0

(.4emeentelijke Colleetexi eli 13ij drogen
Ronto op Legaten
Ruurgelden Glenn Zoal
Restitutie over 1914/1915
Contribution Zendelingen Pensio,,i F dx.,
Bijdragen voor Speciolo .Doeleinden
Legaten
.
Bijclrngen voor Evangelisten School
Restitutie von Voorsehot .
Van Wijk Fonds

191(3/1917.
1813 10 3
570 9 6
58120
80 1
22 10

Totalen

£2143

1

1

2545

3

1917/1918.
1920 15 9
753 1 4
55100

1918/1919.
1068 18 7
595 15 1
50 5 (1

6
0

40
144
2187
106

68 0 0
253 6 ii
21 0 0
10 0 0
40 0 0
1740 12 8

3

5206 17

0 0
5 8
310
0 8

3

4747 18

3

Totnal.
7444 18 4
2235 13 3
224 7 0
25 0 0
188 1 6
420 2 7
2208 3 10
116 0 8
40 0 0
1740 12 S
14642 19 10

UITGAVEN.
Saldo ten Laste op 1 Juli 1015 ..
. .
Toelagen ann Zending Gemeenten
..
Premies Zendelingen betnald
..
..
Sale., Kantoor Uitg. See. Kantoor
. .
Honoraria ann Synodalo Fds...
..
Auditeuron, Zegels, onz...
..
..
Cothmissie vergaderingen ..
. .
..
Contr. P.P. Fds. Zend. Sees...
..
Belastingen en Assurantie
. .
..
Rente op Leeningen
..
..
..
Contr. nan Mohammedaansehe Zending..
Toelagen voor gebouwen ..
..
..
Evangelistea School, We~lington ..
..
Transport en Opmeeting vasi grond to Zoar
Leening terugbetaald
. .
. .
. .
Speeiale Doeleinden (Bijclr. uitbetaald) ..
Pensioenen nan Zendelingen
..
..
Diverse
. .
. .
. .
. .
. .
Reate Leening, ens., Glenn Zaal..
..
Contr. Kerkernad, Son. West, Rusthuis
Contr. en Rente P.R Fds. yr. Zendelingen
Voorsehot nan Zeading Gemeenten
..
Batig Saldo op 30 Juni 1910
..
..
Totalen

. .

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

1915/1916.
£427 9 0
1481 0 0
195 6 0
312 19 2
30 0 0
7 0 0
1 4 7
3 15 0
14 7 5
84 7 6
37 10 0
131 8 0

..

—

—

—

..

—

—

—

. .

—

—

—

..

—

—

—

..

—

—

—

. .

—

—

..

—

—

—

. .

—

—

—

..

—

—

—

..

—

—

..

—

..

£2726

Het nadeelig snklo van £427 in 1015 is veranderd in
eon batig saldo van £1,427 in 1910; do £1740 bohoorende
nan hot Van Wijk Foncis niet medegerekenci. Do gernid
rieldo opbrengst nun colleeten en bijdragen gedurende

1916/1917.

1917/1918.

1018/1919.

1564 7 0
178 2 6
344 6 1
30 0 0
700
19 12 0
3 15 0
22 9 1
111 19 6
25 0 0

1446 10 0
213 18 6
378 13 0
30 0 0
700
402
3 15 0
13 17 11
103 2 9
25 0 0

1634 17 3
202 10 3
350 18 5
30
00
700
0 7 11
3 15 0

68 3
36 11
400 0
16 10

3
1
0
0

2527 15

6

269 19 10

0

8
0
0

251
234
10
69
12
244
80
3168

2823 19

7

6564 17

—

2

160

120 0
198 6
9 15

—

7

69 14
25 0

5
0
0

12 11
0 0
12 8
11 0
10 0
18 6
0 0
9 3
7

Totaul.
427 9
6126 14
789 17
1386 17
120 0
28 0
34 4
15 0
50 14
369 4
112 10
131 8
498 3
36 ii
100 0
388 3
432 6
20 7
69 11
12 10
244 18
80 0
3168 9

6
3
3
5
0
0
8
0
5
2
0
0
1
I
0
7
0
8
0
0
6
0
3

14642 19 10

cle lnatste 4 jaren was £1,861 togenover £1,314 in 1015
Do toelagen aan Gemeont-en zijn gestegen van £1,380
tot £1,531 per jaar.

62
4.—BUITENLANDSCHE ZENDING.
INKOMSTEN.
Gemeentelijko Bijdragen on Colleeten, yr.
Sals., Bpp., en Aig. ICes.
]3ijdragen Amerikaimseho Ondorstounors..
Eijdr. IConingsbodo
Zending Dankoffer Fonda voor bet Tekort
Gewone Bijdragen veer hot Tekort
Bijdr. yr. Charles Mm’ray Gedenkteekon
Bijdr. voor Spoeialo Doeleinden
Logaten
..
..
Rent-c op Legaton on lCapitaal
Looningen
..
Hum’geldon
..
Govts. Toolagen yr. Opvoeding, Bpp.. enz.
i3ijdr. yr. Zendolingon Rusthuizen
Rostitut.ie Mashonnland Winkols
Transvnal—Op Ligen work
V.Z.B.—Op Eigen werk
O.V.S—Op Eigen work
Boeken, Pnmflotton, Busjos
Contribution Zondolingon yr. Pensioon Fda.
Kwathu
..
Bijdr. Dames Tehuis Mnshonaland
Moohudi Noodlijdondon Fds.
Contributie van S.A. Gonoral Mission
To talon

1915/1016.
15021 13
909 18
200 0

8
3
0

1916/1917.
22226 16 9
781 3 10
150 00
—

47 11
285 15
331 14
775 0
69 5
891 1

2
0
6
0
6
8

—

—

—

—

—

1637 12

7

827190
1561510
84 17
—

106
100

—

3

—

310 18 10
742 6 5
3875 00
111 14 4
1803 12 6

1917/1918.
14277
1071
150
16212
8587
191
313
2451
1006
2100
209
2393

0 7
1 10
0 0
10 6
3 6
10 0
11 3
5 9
12 8
0 0
5 3
15 0

—

—

—

—

—

—

-~

—

—

—

—

—

1202 14

1

782 10
2293 9

6
3

188196
12894
4 0 0
95 16 8

3374

1

1918/1919.
17444
771
200

7 7
0 10
0 0

68969
3533
700
10212
8587
304
1135
4193
3007
6750
536
7584
607
380
4432
4961
1016
853
73
2218
271
100
100

18 •7
49
00
Jim 6
36
00
37
19 7
12 11
00
42
18
55
00
17 2
17 6
18 6
39
0 0
08
11 11
6 8
0 0

7 £136535

0 10

—
——

112 10
774 1
1146 0
926 19

0
2
0
4

—

—

145 19
2495 12
007 5
380 0
750 0
2668 8

1
6
5
0
0
3

—

——

———

1900 4 10
271 11 11

230 14 6
69 0 0
137 1 11

—~

—

—

—

—

——

68
00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3 £54548 16 11 £28859

0

£21445 11

1 £31681 12

Totnnl.

UITGAVEN.
Snldo ten mate op 1 Job, 1915
Snis., Honoraria, Knntoor Uitg. onz., Soc.
Belastingen on Assurantio
Looning nan Mnshonnland Winkels
Sals., Toolagon, Pensioenen, Zendelingen..
Pred. Ponsioen Fda., Contra. & Ronte
Reiskoston en Uitrustingen
.
V.Z.B., Rekening., hier uitbetaald
Sals., Evang., Bpp., Reisk., Bouwen, ens.
in Nynsaland uitbotaald
Zendelingen Rusthuizen
Kwathu
.
. .
. .
Bpp., Evang., & School Uitgaven
Contributie ann Stofborg God. School
Contributie nan Mohnmmednansche Zonding
Contributie ann Kerkeraad, Somerset ~Vest,
yr. Rusthuis
.
.
Gebouwen
.
..
..
Drukwerk, Boekon, Pamfietten, ens.
Diversen Mashonnlnnd
..
Salisbury ..
Nysaland
Algemoene
a Zendelingen
ICnrren, Rij clieren, ens...
Huurgolden . .
.
.
Toelnag nit Potrus Joubert Fds
Leeningen terugbotnnld
Ronto op Loeningon
Mnshonalancl Uitgaven niet gespecifleeerd
Dames Tehuis, Mashonalnnrl
Dipbakken
..
..
Engine voor Mashonaland ..
Busjos, ens.
.
.
Batig Snide op 30 Jnni, 1919
Totnion

1915/1916
709 19 11
1001 6 5
11 19 4

1910/1917.
918
3

8242 15

2

3 11

10938 18 11

—

—

—

3
0

—-—

8054
155 5 2
800
132104
— — —

443

1523 15
2483 4
100 0
25 0
—

7
0~
0

0
6
0
0
—

327 19 11
48 12 6
—

—

3000
———

—

—

9
0
4
3.
0
0
—

0
1
—

29615 1
17774
79 910

1918/1919.

7
1
3
0
0
0

37 10 0
1137 16 11
168 18 0
337 5 9
1616 8
63910
25 7 8

———
—

—

—

562

7

9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

99

4

1

£25888

6

6 £28335 19

139150
—

—

—

11789 5 4
50015 4
142912 0
271 11 11
184 0 0
140 0 0
—

—

—

I £136535

0 10

—

—

—

—

—

—

—

1160413
6 £42279 19

9 £4003015

I
3
6
0
0

10 0
16 1
5 7
5 9
11 9
2 6
2 8
15 6
9 9
5 10
0 0
5 4
3 5
12 0
11 11
0 0
0 0
4 1
13 7

18545
86 5 10
80 0 0

—

0

37
2607
1129
337
313
351
260
546
457
86
80
11789
1506
1429
271
184
140
99
11604

538156

4

Na vole jaren onder een zware schuld gebukt to hobbon
gegnan, vertoont dit fonda nu oindelijk eon batig saldo
on ~vol van over do £11,000, dank zij do geostririft ann den
dag golegd in do poging om do drnkkendo sohuld, die op
31 Maart, 1917, op £10,945 stond, to dolgon. Hot bedrag

—

307 0
650 18
—

0

—

36007 4
1959 5
4028 1
10526 17
325 0
137 10

1
5
9

9780

—

6657 9
79 5
327 13
3401 16
25 0
25 0

9
1

10062
11
732

774 19
260 17

8630 11
1880 0
1706 9
2564 5
100 0
25 0

1014 10
26 16

3 10
5 0
1 2

8
9
0
0

519 4 7
1543 16 11

1222 6 10
104 8 3
1327 10 0
9746 7 9
568 18 0
901 1 0
1810 10 8

Totani.
709 19 11
4186 4 11
236 12 7
1327 10 0
37053 8 4
591 8 0
2859 15 9
3354 7 7

0 11
8 11

9002
11
707

470 3
2077 11
100 0
6210

1917:1918.

—
—

7

speoiaai hiervoor ingoznmold niet medegerekend zijn
do inkomston voor do laatsto vier jaron gomiddold £27,884
per jaar goweest. togonovor £91,360 in 1915; doch do
uitgavon ziju vormeerdord met ongeveer £6,000 per jaar

19768

9

197618

9
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5.—DE WET PONDS.
INKOMSTEN.
flatig Snide op I Juli 1915
Route
tegoat ..

1915/1916.
£237815 0
11215 0

-

•

Totaleri

.

•

—

£2491 10

1916/1917

19171918

1918’1919
—

113

0

0

—

—

—

—-

CC

113

0

CC

115
302

Ci
7

4
3

131

417 13

7

131

—

—

0

2

Totual.
2378 15 0
472 1 (1
302 7 3

2

3153

—

(1

3

9

ULTOAVEN.
Loolagon nan Studonten
Batig Saldo op 30 Juni 1919
‘rotoal

1915/1916
118 0 0

1916/1917
11310 0

1917:1918
113 0 0

1918; 1919
115 0 0
2693 13 9

‘rotoul.
459 10 CC
2693 13 9

£118

113 10

113

2808 13

3153

0

0

6.—DE WET OPVOEDING

()

0

0

9

3

9

PONDS.

INKOMSTEN.
1915/1916
£1235 7 6
5680

flatig Snldo op 1 Juli 1915
Rento
Legaat
Totalen

•.

•.

£1291 15

6

1910/1917

1917/1918

6550
450 2 1

801211
21113 0

Totnal.
1235 7 6
9421029689
———
66115 1

515

292

94

7

1

5 11

1918/1919

2 10

2193 11

4

UITUAVEN.
Toelagen ann Studentea
J3~itig Saido op 30 Juni 1919
Totalen

1915/1916
£10576
£105

7

6

1916/1917
5600
56

0

0

1917/1918
5551
55

5

1

1918/1919
———

197618

9

Totnal.
216127
219311

4

15948723

12

6

7100
—
180 —
100

—
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7.—DO1{CAS INRICHTINGI≤N EN DIAKONES HOSPITAAL
INKOMSTEN.

Inkomsten, Hospitaal
..
-.
Specialo Bijdrage yr. Operatic Kamer
Legaton
..
..
Bijdragen en Colleeten
Restitutie Leeriing
Rente op Leeningen, Legaten en Kapitaal
Huurgolden D. 1, 2, en 0mm Gehouwon

-.

•

Totaien

1915/1910
£1288 16 11
10 0 0
20 0 0
100
4000 0 0
51134

1916/1917
1241 6 3

£5371 10

3

108 4
3 16

2
7

197

3

2

1550 10

2

1917/1018
1532 15 0

1918/1919
3390 7 0

1860 0 6
2189

600 0 0
3100

200

4

4

3601 18

7

192 0
37317
4587

1
8

4

9

Totnal.
7453 5
10 0
2588 4
38 15
4000 0
047 0
373 17
15111

2
0
8
4
0
11
8

3

9

Totnal.
3129 11
10941
4729 16
873 12
702 11
39 11
68 2
99 10
25 5
120 0
964 7

1
4
2
10
7
10
11
6
11
0
1

IJITC4AVEN.

Saldo ton Laste Op 1 Juli 1915
Salarissen .
.
.
.
Huishoudelike Uitgaven ..
Reparaties .
.
.
Gas, Elec. Lieht, Water en Belaslingen
Assurantie ..
..
..
Tolefoon
..
..
-.
JCerstgesehenken ..
..
..
Drukwerk, Zegeis, Auditeuren, enz...
Honorarium Synodalo Fonda
Apothekers Rekeningen ..
..
. Costumes, enz., Verpleegsters, en Hospitanl Be.
nodigclheden
..
.
Reiskosten, Inwoonsters Doreas nr. Stellenboseb
Diverse
..
..
. Rento
..
.
..
Aankoop. Gebouwen
..
Pensioen, Mej. Kireh
.
Batig Snide op 30 Juni 1919 ..
Totnien

67
892
122
133
9
16
23
5
30

11
7
2
14
13
9
0
11
0

6
3
1
4
4
0
0
0
0

1612

0

226

8

2

10

3

5

1018/1919

1917/1918

1916/117

1915/1916
£3129 11 1
78 0 0
1128 1 11
189 0 6
139 11 1
9 13 4
15 5 6
26 7 0
300
30 0 0

117
904
377
198
9
16
23
2
30
338

10
16
10
11
14
1
0
10
0
6

0
2
3
1
4
1
0
0
0
7

———

831
1804
185
230
10
20
27
14
30
626

10
10
0
15
10
7
12
4
0
0

10
10
0
1
10
4
6
11
0
6

11311

1

£47757815261682761686047129

Met eon nadeelig saldo van £3,129 us. Id. in 1915
beginnende sluit dit fonds met een batig saldo van
£2,112 18s. lOd. in 1919—een sehijabare vooruitgang dus
van £5,242 Os. lid., dec11 hiervan is £4,000 kapitani dat
vroegor beiogd manr in 1915 terugbetaald word. Do
balans is dus £1,242 Os. lid. Ann logaton word echter

356 11 3
15 0 0
27 4 8
10 5 3
723 12 6
18 0 0
2112 18 10
15111

3

9

ontvangen £2,588, zoodat or eon kapitaal tekort is van
£1,346.
Gebouwen aangekocht zijn verantwoordelijk
voor £723 van dit bedrag. latende nog een kapitaal token
van £623 of gemiddeld £154 per jnnr. Do verhoogde
ie-venskosten hehben gewis hiertoe veel bijgedmagen.

S
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8.—DROSTDIJ INRICHTING.
INKOMSTEN.
1915/1916
£78 3 5

Collecten
..
Bijdragen ..
Huurpenningen per Superintendent
Restitutie: Oud Studenten
Saldo ten Laste op 30 Jnni 1919

—

—

—

93150
lOll 9

Totalen

£18210

2

-

1916/1917
40616 3
28 0 0
125 00
4 0 0

1917/1918
5531310
47 12 7
12500

56316

726

3

———

~

1918/1919
6881210
103 11 10
172100
50 2 6
10394 1 1

51140818

3

Totaal.
1727 6
179 4
516 5
64 14
10394 1

4
5
0
3
I

12881 11

1

UITOAVEN.
Saldo ten Laste op 1 Jujj 1915
Rente
Honoraria nan Synodale Fonds
Speeiale Bijdrage can Supt. betaald
Assurantie . .
.
Zegels, Auditeuren, ens.
Restitutie Leeningen
Totalen

• .

• -

.

1915/1910
£2114 S 11
51319 6
5 0 0

£263385

Van 1909 tot 1915 werd do sehuld ieder jeer met meer
dan £200 vermeerderd, en op 30 Juni, 1915, stond do
sehuld ale volgt: Leeningen £8,200, Kerkekantoor
£2,114 8g. lid., nehtorstallige rent.e £200, tezamen
£10,514 8g. lid. Op 30 Juni, 1917, was dit gestegen tot
£10,852 15s. 8d. Sedert dien tijd is or, dank zij grooten.
deols do beIan~ste11ing en do ijverige samenwericing Van

1916/1917

1917/1918

1918/1919

—

—

—

718
10
28
8
1

5
0
0
8
0

0
0
0
8
0

560 14 0
10 0 0
40 12 7
888
100
200 0 0

582 13
10 0
68 0

100
8000 0 0

765138

820153

8661 13

9
0
0

9

Totaal.
2114 8 11
2375 12 3
35 0 0
136 12 7
16 17 4
300
8200 0 0
12881 11

1

den tegonwoordigen Superintendent, Mnr. C. J. van
Hoogstraten, de som van £458 14s. 7d. van de sehuld
afbetaald. Dit geeft hoop voor do tookomst. Do rente
gedurende 1918—1919 betaald is zoo hoog omdat die
Vereffznd ‘verd tot 30 Juni van dat jaar en niet tot 30 April
Z~oals in vroegere jaren,

5

0

0
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9

—HUGENOTEN UEDENICTEEKEN FONDS
INKOMSTEN.

Heffingon
. .
..
. .
..
. .
Huurponningen
..
..
..
..
..
Contrihutie van Synodalo Fda. •.
..
..
I3ijdragen
..
..
..
..
..
..
Rostitutie Unie Coovornoment yr Extra Bolas
tmgen ..
..
Saldo ton Laste op 30 Juni, 1919

1915/1916.
£885 16 11
1675 0 0
480 0 0
—

—

—

£3040 16 11

Totalon

1916/1917.
878 5 3
1672 0 0
480 0 0

3030

5

3

1917/1918.
896 3 9
1710 0 0
480 0 0
1 10 0
—

—

—

—

—

—

3087 13

9

1918/1919.
910 9 6
1715 0 0
480 0 0

Totaal.
3570 15
i772 0
1920 0
1 10

463
2068

463
2068

3 11
3 11

5636 17

4

5
0
0
0

3 11
3 11

14795 13

3

UITOAVEN.

Saldo ton Laste op 1 Jul1. 1915
Leeningen terugbetaa]d
• .
.
Route op Loeningen
Bolastingen, Assurantie, Water, El. Lieht
Roparatie en Instandhouding
Salaris Opziohter
Honoraria nan Synodale Fonds.
Auditeuren en Zegels
Zegels op Huur Kontraicten
Vuur Hydrant
Tot alen

..
• .

1915/1916.
£3613 12 7
1389 9 7
1299 19 9
411 16 2
91 3 8
24 0 0
10 0 0
1 00
7 10 0
£6848 11

Do sehuld op do Hugenoten (iebouwen is nog gostadig
ann hot afnornen on sedert de laatste Synodo vermintlord
met £5,662 of gemiddeld £1,415 per janr. Do sehuld
bedraagt flu flog Ran boning (@ 4%) £23,388 14s. 2d.,
en ovortrokken op hot Kerkokantoor £2,008 3s. 1 Id.
Totaal £25,456 lBs. Id. Naar do togenweordigo sehaal
van afbotaling borokend zal hot nadolig saldo op bet
ICorkokantoor in Juni, 1923, uitgewiseht en de totale
sohuld alsdan ongeveer £ - 9,000 zijn. 1k moon derhalvo

9

1916/1917.

1917/1918.

1918/1919.

873 7 11
1216 17 6
440 10 2
581211
13 0 0
10 0 0
100

908 13
1154 11
458 1
10915

7
6
7
0

945 7 10
1092 16 5
595 0 1
25 16 0

10 0 0
100
11 5 0

10 0 0
100

———

2613 14

6

2658

6

8

500
2675

0

4

Totoal.
3613 12
4116 18
4764 5
1905 14
285 7
37 0
40 0
4 0
18 15
10 0

7
H
9
0
7
0
0
0
0
0

14795 13

3

dat. hot niet noodig zijn zal do zeal Ca (lien tijd to vorhuren,
daar do huurpenningen van kantoren, onz., tezamen
met do heffingen en ooutrihutio uit hot Synodalo Fonds
moor don gonoegzaam zal zijn om do gowoono uitgaven to
dekkon en jaarlijks van do schuld af to botalon volgons
hot sohema watirondor hot gold geloond word. Do Synodo
sal dus in stoat zijn in hot jaar 1924 haar XXVsto Vor
gadoring on I-Ionderd.jarig frost, indien zij daartoo ho
sluit, in haar oigon zeal to fieron.

10

0

0

500

0

0
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10.—HULPBEHOEVENDE GEMEENTEN.
INKOMSTEN,
Collecten en flijdragen
Ult Thomas Louw Foncls.,.
•
.
Rento nit Vaste Fends
Contributie Inwendige Zending Cotnnils~it’
Specialo liijrirngen
•

•.

.

—

—

—

..

389

1

0

£22t1 18

0

totnien

1916/1917.
866 10 0
550 19 9
320 0 0

1915/1916
£890154
700 0 6
211 15 8

1348

8 11

2294 18

8

1917/1018.
980 13 10
679 12 6
303 2 2
1000 0 0
406 10 6

1918/1919.
1103 16 2
657 3 9
305 18 0
820 0 0
704 5 2

3369 10

3831

0

3

Totasi.
3031 15
2587 16
1269 15
1820 0
2138 11

4
0
10
0
7

11747 18

9

tJITGAVEN,
SqIrlo ten taste op 1 Still 1915
Toelagen nan Gomeenten
Premie Eerw. A. I Liebenborg, Enkeidoorn
Rente overtrokken Fondsen
(4estort in Vasto Fonds
.
.
Specialo Bijdragen uitbetoald
Honoraria can Synodalo Fends
Zegels, Auditeuren, onz. . .
Reiskosten Ds.A. D. Luekhoff
I3ntig SnIde op 30 Juni 1919
Totalen

• .

1015/1016. 1916/1917.
1917/1918.
£1740 I 5
1200001438681252143
10 1 3
10 1 3
10 1 3
7611 0
74 910
0514 6
—~
1000 0 0
360 2 0
4671311
486 1 3
25 0 0
25 0 0
25 0 0
200
200
2106
25 0 0

1918/1019.
1827 1 8
10 1 3
10 4 6
500 0 0
824 14 5
25 0 0
200
130

£3528 15

8

2017 11

I l—~-HULPl3EHOEVEN1)E CIEMEEN’rEN

8

2872

1

9

3329

7 10
9

8

Totaal.
1740 1 5
5808 2 7
40 5 0
256 19 10
1500 0 0
2138 11 7
100 0 0
8 10 6
25 0 0
130 7 10
11747 18

9

‘ASTE PONDS.

1NK0\ISTEN.
Hatig Saklo op I Juli, 1915
B ~ I ragen
Route
.
. .
.
Contributie Inwendige Zending Commissie
Bijdragen cit Gowone Fonds
Totalen

1915/1916.
•.t3636 00
111 1 0
• .
274 14 8

£6021 15

8

1911r1917.

1917 1918.

5212
329 7

5
7

14 6 2
303 16 0
50000

382

0

0

1818

2

2

19181919.

Totaa].
5636 0
177 19
1273 16
1500 0
1500 0

0
7
3
0
0

365 18

0

865 18

0

9087 15 10

UITOAVEN.
Rente nt•stort in (lewone 11’onds.
Batig Saldo op 30 Juni 1919
‘lot nlen

.

19159916.
27115 S

1916 1917.
8290(1

1917:1918.
30322

1918:1910.
365180
7818 0 0

Totaal.
12691510
7818 0 0

£271158

32900

303228183180

90871510

Do colleeten tezamon met do rente uit bet Vasto Fends
on uit hot Thomas Louw Fends, gemiddeld £1,447 per
jaar zijn niet gonoegzaam em do toelagen ann Gemeenten,
die thans £1,465 per jaar bedi’agen, to vinden, alhoewel
or in den Iaatston tijd eon aanmerkelijke vorbotering in
do eolleeten is. Alleen de bijdragen (voorsehot) van
£2,320 door do Inwendigo Zending Commissio gestort
reddo dit fends van eon aware saldo ton mate. Deer do
A.C.V.V. is in do 4 jnron bijgedrngen do som van £768 lOs.

Do vrnng is moormalen reeds gedaan of het niet eon
instruetie van do Synodo nan dezo en dorgolijke Corn
mission bohoort to zijn dat zij niot moor Ran toelagen
sullen uitdelen dan zij werkelijk in handen hebben of
met redelijkheid kunnon vorwaehten gedurendo den
loop van het jane to zullen krijgen.
Hot Vasto Fends stnat thans op £7,818. Do rente crop
wordt jaarlijks in bet lopende fonda gostort.

150

0

0

200

0

0
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12.—HULPBEROEVENDE JONOSLINCEN.
INJCOMSTEN.
SnUg Sa]do op 1 Jull 1915
Collection en l3ijdragen
Restitutie Oud.Studenten
Rento op Kapitaal
Leeningen terugbetaald
Totalen

1915/1916.
£4391810
2101811
5800
50 0 6

1916/1917.

£75818

187

3

———

142100
4419 0
9

0

1917/1918.

1918/1919.

6 8 3
551810
35 0 0

810 1
38100
25 0 0.

247

7

1

272

0

1

Totnal.
439 18 10
225 17 3
294 18 10
154 19 6
350 0 0
1465 14

5

UITOAVEN.
Toelogen nan Stuclenten
Commissie vergaderingen
Honoraria nan Synodate Fonde
Auditeuren, Zegels, Drukwerlr
Knpitaal belegd
..
L3ntig Saldo op 30 Juni 1910
Totalon

1915/1916.
£391 0 0
014 4
20 0 0
200
230 0 0

19i6/1917.
270

00

—

15
2

00
00

1917/1915.
255 0 0
0 9 6

1918/1919.
260 0 0
0 10 2

2126

200

—

14
£643144

28700

25820

7 11

276181

Behalve de som van £14 7s. lid. heeft dit fonds nog £400 elders belegd.

Totaal.
1176 0 0
1 14 0
35 0 0
8 12 6
230 0 0
14 7 11
1465 14

5

k

209146357

1

83

15

0

4963
2100

1918/1919.
2018 2 0
14 14 3
346
50 0 0
4
160 1 3
3
24535 12 5

Totnal.
13069 10 5
224 8 11
66 5 0
64 0 4
370 5 6
24535 12 5

92678115

38330
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I

-~

INWEND1GE ZENDING.
INKO\ISTEN.

Collection en Bujdragon
.
. .
Bijdragen vow. Speeiale Doeloindon
Pamfietten rokening
.
..
Restituties van voorsehotten
.
Ronto op Kapitnal
Speeiaal flecol. yr. Oriop Wezen en 1-lay. Kirnld.
To talon

1915/1916.
293 511

£293511

1016/1917. 1917/1918.
5013465744173

4810

0

506114

6

14 0
16114
6193

7

2

3

4

ITITGAVEN.

Salaris Seeretaris
.
.
. .
.
Reiskosten Seeretaris, Doputaton, en Colleetanten
en Salads Colleetanton
..
Kantoor Uitg. Secrotaris & Drukwerk
Commissie vorgacleringeri ..
..
Toelagon nan Behoeftige Leerlingen
Contributie Hiilpbehoevende GemeentenFonds...
Leeningen, Voorsehotten en Toelagen nan Bob.
Gemeenten, md. Seholen, Weeshuizen, enz.
Honoraria Syn. Fds., Z~ge1s en Auditeuren
P.P. Fda.: Enkeldoorn Gemeente: Rente en Inleg.
See. Uitg. en Meclieijnen re Epidemic in Nanioqua
land
..
..
..
Diverse
.
. .
.
.
Uit Griep ~Vezen Ponds
Toelagen en Voor.
sehotten
.
Rento op overtrolcken Rekening
Botig Saldo op 30 Juni 1919
.
.
Totalen

1915/1916.
£38 6 8

36 18

1

1016/1917.
498 6 8

1917/1918.
477 6 8

1918/1919.
522 0 0

Totnal.
1536 0 0

18313 9
10811 5
66 7 11
14313 6

312 0 9
60 2 7
7310
544 2 6
1500 0 0

32818 1
150 0 6
14570
495 12 6
820 0 0

8241Z 7
31814 6
321140
1183 8 6
2320 0 0

100 0 0
27100

3423 2 7
27100

94110 0
27100
154 11 3

446412 7
82100
154 11 3

—

0

6

3

—

—

—

£75 11

0

Dit fends door do Synode van l9lsinhetlevengoroepon,
heeft geweldigo dimensies aangonomen. Veer gowono
werkzaamhoden is or reeds de som van £13,424 bijeonge
brncht, en godurondo hot Iaatste jane nog do scm van
moor dan £24,500 speeiaal veer do Griep Weezon en
Haveloozo Kindoren. Uitgegevon ann salarisson, reis
kosten, enz., van don Seeretaris on Colloetai,ten, druk
werk, commissie vergaderingea en administratie do som

1128

3

3

6417

6

24114

2

5

2957 15 0
063
24114 2 5

1 30709

3

0

38330

-

3

van £3,086; toolagen ann hohooftigo leorlingon £1,183
ann hot Hulpbehoovonde Gomeonten Ponds en Enkel
doom
(P. Pensioen Fds.) £2,473~~, voorsehottea ann
C emeenten, Industrieelo Seholen, Weeshuizon £-t464.
Ten behoove van Griep Woezen en Havolooze Kindoron
word uitbetanld £2,957 iSa. Dit mat eon batig snIde
in bet gewoone fontis van £2,536 5s. on in hot Griop
Weezon Fonda £21,577 17s. Sd.
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l4.—1S~AEL ZENDING.
INKOMSTEN.
1915/1916,
£27314 6

flatig Saldo op 1 lull 1915
I3ijdragen on Collecten
Totalen

Totalen

1011/1919.

1018/1919.

~?otaal,

510

54 18

2

101 15

3

8612

2

273 14
287 11

0

5418

2

101150

86 12

2

661

UTTOAVEW.
1916/1916. 1010/1911
20 711

1911/191g.
819 0

¶818

Conin,ksie vet’gadoritlgeil
Batig Sithlo op 30 Juni 1919

1916/191?.

-

,V

20

—

1 11

8 19

0

1018/1919,

6
5

6 11

53118

6

Totani,
29 7 5
1531 18 6

531 18

6

561

5 IL

Do eoiiige uitgavon sedort ile stiehting \‘an tilt loads in hot jaar I 008 ~iJn geweest £36 los. Sd, voor commissid
vorgaileringen.

15.—OPLRIDINOS INSTITUUP.
INKOMSTEN.
(/olleetoii

Kaap Prov.
Transvaal
Natal
O,’7.S.

l3ijcIiagen
. .
. .
.
Monte 01) Legaton cii Kapitaai
Exarnon Logos
..
. .
. .
Logiosgelden, enz., door Huixvader opgezomion
11 est it ut te Oud —St mien ten . .
. .
Legant Dr. Andrew Murray
.
Tot alen

1916/1910.
£429 2 11
97 18 io
17 2 9

1910/1917.
553 8 8
125 15 7
1318 9

-1911/1918.
561 5 9
155 4 7
32 7 11

1918/1919.
575 13 10
144 9 11

319 0 0
568 0 1
0150
1071; 16 9

21010 0
539 8 8
3130
1357 10 11

145 0
741 5
2 12
1469 18
15 0

1
6
6
3
0

160 3 9
630 16 3
2126
1915 1 7
0 0 0
600 0 0

870
2479
9
3810
24
000

2810 11

3113 14

7

4087 17 10

12501 0

4

1910/1917.

1917/1918.

1918/1919.

1207 0
100 0
0 19-

1209 0 0
95 5 6
9 15 10

1235

Totanl,
94 7
4751 0
320 5
26 5

3
0
6
0

• £2538 16

-t

7

———

‘l’otaal.
2119 11 2
523 8 11
63 95
13 10
10 6
13 0
13 0
0 0
0 0

UITUAVEN.
Saido ton inste Of) 1 Juli, 1913 .
Salarisseui Doecntt’ut oil Led or . •
.
- Pensionen nan Eerw. J. C. Pauw
Curatoren Vergaderingen
..
.
Examen Commissie Vergaderingen en Ex. (In
kosten
• .
.
. .
.
Kapitnal terughetaahi
..
. .
Rente op Loeningon
..
Contr. P.P. Fonds, Docenten
Honoraria aan Synodale Fonds .
.
Aucliteuren, Zegels en Drukwerk. .
.
1-Iuishoudelijke Uitgaven, gotrokken door Huisv.
Nat’ ..
..
. .
..
. .
Reparaties ..
..
..
Reisicosten ..
..
..
..
Restitutie Voorsehot
..
. .
.
Batig Snldo 01) 30 Juni, 1919
Totalen

1915/1016.
£94 7 3
1100 0 0
125 0 0
13 13 8
6 9 4
560
12 12 6
15 0 0
15 0 0
0
00
1126 16 2
——

£2510

Dit lands sluit ~vel met eon batag saldo vait £877 iSs. 4ci.,
tloeh is nag £250 sehuldig op eon sehuldhowijs in 1900

$

5

0
0
0

41 18 10

0

0

1 16

6

6

46 14

0

12 10 0
15 0 0
15 0 0
200
1460 18 3

12 10
15 0
15 0
4 18
1985 1

0
0
0
7
7

14 0
877 15

0
4

420716

0

41 12

—

12 10 0
15 00
15 00
2 00
1357 17 6
26 00

2778

0

4

107 10
20 7
10 0

0
6
0

299819

7

136 9 8
556
50 2 6
60 0 0
60 0 0
10 18 7
5930 13 6
20 0 0
107 10 0
20 7 6
24 0 0
877 15 4
12501

0

4

gepasseerd. Van do balans van £627 15s. 4~: is £600
eon Iogaat nit don hoedel von wijion Dr. A. Murray.

a
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16.—PttEbfKAflfl PENSIOEN i3~ONt~,
INKOMSTEN.
batig Saido op 1 SuE 1915
Contributjen
Inlegpenningen
Rente op Sehuldbowijzen
Rente op beIegd kapitnal
Totalen

..

..

..

..

1915/1910. 1916/1017, 1917/1918.
.S83809 12 1
..
2161 3102408170251519
..
888 10 0
936 14 2 6028 13 8
..
739 18 5
788 8 9
839 3 6
..40961784759004317210

..

..

.

..

..

..

.,

..

..

.~91691

2

0

8892 19 11 13700

1

9

1918/19W.
——‘—--

288772
4541 13 2
1163 19 0
518088
13782

8

0

‘l’otaal.
8380912 1
997299
12390 11 0
3531 0 8
1836292
128066 11

8

UITOAVEN.
Toelagen ann Pensioonarissen..
Rekenkundige (Actuarieole Onderzoek)
Honoraria ann hot Synodale Fends..
Audi teuren, zegels en drukwerk
Commissie vergadering
Batig Saldo op 30 Suni, 1919
Totalen

1915/1916.
411510 5
03 0 0
100 0 0
4100

£4283

0

Dit fonds is sedert 30 Juni, 1915, vermeerderd met
£26,272, of, sehuldbrioven medegerekend met £31,423,
en staat nu op £110,081 San kapitaal belegd en £24,124
ann sehuldbewijzen, dus teznmen £134,206. Hot bedrag
der schuldbcwijzen is veel Ilooger dan vroeger, doo,’dat
do Zending Commissie sehuldbewijzon ten bedrage van
£8,550 gegeven beth voor do anndeelen door hnnr nit
genomen. Zie ook hot Rapport van den Aetuarius.
1k moon dat do Synode eon termijn behoort vast to
stellen waarna schuldbowijzen kmmen opgeroepen of
de ronto koers verhoogd mag worden. Vier per cent,
rente in plants van de gebruikelijko vijf per cent. beteekent
eon verlies voor hot Loads van £240 per jaar.
In 1915 waren or 190 aandeelen uitgenomen, thans
285 voerdeeld als volgt
Totaal Gemeenten
Klasso
12345 Aandeelen zonder
aandeel.
Kaap
Provincie
03 24 27 38
3
155
21
Transvaal
13 14
8 — —
35
37
Natal
——
4
2—
6
2
Kaap Pr.
Extra
2
8 — — —
10
KY. Zend.
Gem. . . — —
—
32
32

5

1910/1917.
4173 19 3
100 0
4 10

4278

9

0
0

3

Zend. Corn.
Buitl. Zdg..
Thea.
Seminarium
Do Kerkbode
Zaakg.N.G.
Kerk . .
Zond. See.
Transvaal
Spoorweg
Pred. Tv!...
Stofborg God.
Sch.
Zending
Ins tituut
Zend. Sees.
K. Prov.
Robbon
tiland
Zendeling.
Natal

1917/1918.
4677 6 9

1918/1919.
4509 11 6
100 (I
9 15

0

110081 15

0

Totaal,
17470 7 11
63 0 0
400 0 0
24 0 0
21 8 9
110081 15 0

6

114701

6

128066 11

—

—

‘12

20

32

—-

4

-~

-~—

—

4

—

I

—S—

100 0 0
550
21 8 9
4804

0

——

—

—

8

-—

—

——

1

1———
1’—————

1

1——

1

2—

2

2—

2

1—

1

1

1

—

—

—

1

—

—

—

—

—

T0TAAL
78 54 40 57 56
285
Sedert do Iaatste Synode zijn or 13 Predikanten od
Pensioen afgetreden.
Tien Pensionarissen zijn overloden en drie zijn weer in dienst der Icerk getreden.
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17.—PREDIKANTEN WEDUWEN FONDS.
INKOMSTEN.
Batig Saldo op 1 Jul 1915
Hefflngen: Kaap P.
o.V.S.
Transvaal
Natal
Contributien
Inlegpefuiingon
Ronto op sehuldbowijzon
Route op belegd knpitrtal
Totahn.

•

•.

•

‘

• .
•

•

1915/1916.
£82653 2 1
502 3 6
251 19 0
•.
181 3 6
1011 6
1324 8 6
538 3 0
20013 6
4012 2 6

1916/1917.

1917/1918.

1918/1919.

631 6 6
26519 6
227 1 0
2212 6
1356 14 2
485 210
265 0 11
4587 0 0

689 0 0
22913 0
971 8 7
21 5 0
1291 13 6
712 7 1
198 6 10
4003 5 9

783
300
313

7840 17

7417

1354 19 1
586 19 10
243 16 0
4553 2 0

Totaa
£82653 2
260513
1047 16
99218
54 9
5327 15
2322 12
907 17
17155 10

0
6
1
6
3
9
3
3

8135

113007 14

8

.

•~89674

•

7

1

5

0

3

30
5 0
50

9 11

UITOAVEN.
1915/1916.
4674 7 0
100 0 0
5 10 0

Toclagert nan Weduwen
Honoraria Synodale Fds.
Auditouron, zegels, drukwork
Batig Saldo op 3’ Jimi 1919
Totalea

£4779 17

0

op 30 Juni, 1915 had dit fonds ann kontant in handen
£82,653 2s. Id. en uitstnando op sehuldbewijzen £3,524 iSs.,
tezamea £86,178 Os. i~i.
op 30 Juni, 1919, was or
£93,301 19s. lOd. in handen en £4,026 Os. 2W op sohuld
bewijzea uitstaande, tezamon £97,328 Os. Hot foads is
dus met £11,150 in do vier jaron vermeorderd.
Er zija sedert do Iaatste Synodo 15 deolhebbers overloden en hot getal der deelhobbers met slecht.s 20 nange.
groeid. In 1915 waren or 61 weduwea die geznmenlij It

1916/1917.
4738 17 4
100 0 0
5 10 0

1917/1918.
4891 5 0
100 0 0
6 13 6

1918/1919.
5032 17 0
100 0 0
10 15 0
93301 19 10

4844

4997 18

98445 11 10

7

4

6

Totaal.
19337 6 4
400 0 0
28 8 6
93301 19 10
113067 14

8

£4,552 per jaar trokkon. Hedea zijn or 64 die £5,032
trekken, dos £480 moor per jaar dan in 1915, terwijl
do inkomsten £575 moor zijn dan in 1915.
Sedort 1915 zijn or 11 weduwon overloden en 1 hertrouwd
on 15 nieuwo op do Iijst gokomon. Van do 64 thans op
do lijst trekkon 50 hot voile bedrag van £84 elk per jaar,
en 14 gemiddeld £64 per jaar.
Verde,’ verwijzen wij nanr hot Rapport van don Aetnarius.

I 8.—RENTE REKENINO.
INKOMSTEN.
1915/1916.
£7219 j5 11
2951 10 11

Per Z.A. Assoeiatio ..
.
Op Boleggingen uit Korkokantoor
Tutaloa

£10171

6 10

1916/1917.
9047 19 9
3112 11 9
12160 11

6

1917/1918.
7334 15 1
5106 12 8
12441

7

9

1918/1919.
8525 7 8
5852 19 4
14378

7

Totaal. 32127 18 5
17023 14 8

0

49151 13

1

1918/1919.

0 6
50

Totnal.
9 13
47182 1
16 17
1938 2
4 17

9
6
6
10
6

7

49151 13

1

UITUAVEN.
1915/1916.
£8 1 3
10163 5 7

Reate op overtrokken rok. bij Bank
Aan versehillondo fondsen
Onkosten helegging £5,000
Ter aunvulling van afgesehrevoao kapitnal
Bank oommissio op London cheques
Totalon

. .

—

. .

£10171

—

—

6 10

In 1914—lOIS word op golden dirokt uithet Korkekantoor
belogd nan reato ontvangen do som van £9,825 of 28%

1916/1917.
112 6
12142 1 6
1617 6
—

—

—

12160 11

6

1917/1918.
11423 12 11
1015 2
2 12
12441

7

13453

4
6

923
2

9

14378

1

6

0

van hot totaal; in hot afgeloopon jaar word alzoo goind
£5852 of hijna 41% van hot totnal.

*
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19.—ROBBEN EILAND REKENING.
INKOMSTEN.
1915/1916.
£290 9 1
308 210
5 0 0

Batig Saldo op 1 Juli 1915
Oclleoton en Bij dragon
Bijdragen voor Speciale Doeloinden
Logaat ..
..

1916/1917.

1917/1915.

1918/1919.

315

336 15 6
200

490 14

7

4

0

0

Totaal.
290 9 1
1451 0 0
700
19 0 0

509 14

4

1767

19

Totalon

1603 11 11

315

7

4

338 15

6

4

9

1

UITOAVEN.
Predikants Salaris..
Uitbetalingon yr. do Molaatsehen .
Honoraria Synodale Ponds
Auditouren, Zegols on Rogisters
Contributio ann Prod. Pensioen Ponds
Roiskoston Ds Aekormnnn nnar Robbea
Eiland
..
..
Batig Saldo op 30 Juni 1919
Totalen

1915/1916.
£160 0 0
101 1 0
20 0 0
1 10 0
7 10 0

£290

1

1916/1917.
176 4 0
155 15 11
20 0 0
1 10 0
7 10 0

0

1917/1918.
160 0 0
179 7 3
20 0 0
1 10 0
7 10 0

360 19 11

368

7

3

1918/1919.
159 19 10
99 12 5
20 0 0
470
7 10 0

Totnal.
656 3 10
535 16 7
80 0 0
8 17 0
30 0 0

16 14
439 17

16 14
439 17

748

6
2

0 11

1767

9

6
2
1

20.—SOEDAN ZENDING.
INICOMSTEN,
l3ijdragen voor Salarissen
Gowono Bhjdragen en Colleeton
Bijdragen voor Spec~iaIo Doeleinden
Legaton
..
Ronto op Kapitaal
Bijdragen niet gespeeifieeerd

1915/1916.
£25 0 0

1916/1917.

,.

. .

—

—

—

..

..

—-

..

..

—-

..

..

..

..

..

..

16615

2

1500

2

4

..

£191 15

2

1500

2

4

Totnien

1917/1918.
969 3 3
639133
11 210
1000
26123

1918/1919.
Total.
1308 11 7 2302 14 10
637140127780
2614 5
3717 3
7100
17100
24177
51 910
—.
166617 6

1656 11

2005

7

8

4

5353 17

5

UITCJAVEN.
1015/1916.
Salarisson en Toelngen
Staties Uitgaven
Reiskosten en Uitrustingon
Bank Pooien en See. Kantoor Uitgaven
Speeialo Dooleinden ..
.
Honoraria Synodalo Ponds
Zogols en Auditouren
Modisehe Rekeningen on Toelngen
Uitgaven niet gespeeifIeoerd
Voor Slaafjo ..
..
Batig Saido op 30 Juni 1919
Totalen

..

..

..

..

..

..

..

..

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1916/1917.
£56413 6
210 3 6
4193
1000
100

134
S

1917/1918.
984 4 6
320 0 0
353 0 9
2158
11 2 10
1000
150
111 3 8

1918/1919.
115312 3
500 0 0
289 3 5
3206
20 13 7
1000
150

211
0 0
602

£142

Do poston van 1915 tot 1917 zijn niet gespeeiUeeorcl
dnnr bet work toen flog godaaa word door en allo bijdragon
ovorhandigd worden nan do “Sudan United 7thssion.”
Do inkomsten voor do laatste drio jaren zijn bijna do
holft zoo veol als do inkomston van de Binnonlandseho

2 11

790 16

3

1812

2

5

1

1

2608 15 10

Totna].
270210 3
820 0 0
852 7 8
5855
31 16 5
3000
3100
111 3 8
134 211
8 0 0
602 1 1
5353 17

5

Zending, on toch vind ik dat hot Soodan Zending Ponds
niets bijdraagt voor administratio, terwiji hot Binnen
landsehe Zending Ponds meer dan £375 per jaar daartoo
bijdraagt.

.4

t

21.—SPOORWEQ ZENDiNG.
INKOMSTEN.
l3atig Saldo op 1 Juli 1915
hijdragon on Colleclen
.
Ronto op Kapitaal
Geeolleeteerd dr. Arbeider 1915/1919
Tot alon

1915/1916.
£451 6 9
349 1 9

£800

8

6

364

7 10

503 16 11
17 18 4

465 12 11
36 5 S
180 3 0

Totnal.
451 6
1682 19
54 4
180 3

364

7 10

521 15

682

2368 13

1916/1917

1917/1918.

1918/1919.

3

I

7

9
5
0
0
2
a

UITOAVEN.
Salaris Zendoling en Toelagen
Drukwerk en Boeken
Honoraria S~moda1e Fends.
Auditeuren en Zegels
Commissie vergaderingen
Reiskosten, enz., Arbeider 1915/1019
Batig Saldo op 30 Jimi 1919
‘lotalci,

1915/1916.
£292 2 0
580
10 0 0
100

£308 10

0

1916/1917.
318 14 0
16 6 10
10 0 0
1 0 0
811 4

354 12

2

—

—

—

10
1

0
0

0
0

1018/1919.
296 16 0
6 11 0
10 0 0
1 1) 0
11 14 8
132 16 0
927 19 4

318 14

0

1386 17

1917/1918.
307 14 Ii

Totnal.
1215 6
28 5
40 0
1 0
20 6
132 16
927 19

0
10
0
0
0
0
4

2368 13

2

S
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22.—SYNODALE FONDS.
INKOMSTEN.
IJaMg Snub op I Juli 1915
Honoraria van do vorsehillendo Fondsen
Restitutie yr. Auditeuren en Zegels
Winst op Kerk Almanak
Rento op Kapitaal
Heflingen
Examen en Adrnissio Logos
•
•.
Vormen verkoeht
Registers vcrkocht
Kerkowetten verkoeht
Gezang Iloeken verkoeht
•
Formulior Beckon verlcocht
“Bouwstoffen” verkooht
Aeta Synodi verkooht
Commissie op cheques
2 l3randkisten verkocht
•
Restitutie van voorsehot Kerkbode

•
•

•

..

Totalen

1915/1916.
£6100 14 7
630 0 0
62 10 0
410193
203109
3517130
140 5 6
32188
20 2 0
9411 6
103 16 0
4126
2180
1106
115
12 0 0
£11339

3

8

1916/1917.

1917/1918.

1918/1919.

675 0 0
61 0 0
276 0 1
230 13 11
2866 15 8
122 6’ 9
55 9 10
60 12 0
00 12 0
71 4 6
4 8 6
2 18 0
260
1 13 0

652 10 0
00 17 0
446 16 2
279 10 5
2830 9 6
110 2 6
49 0 1
39 4 6
25 11 5
66 5 0
636
4 18 6
2 0 0
156

645
60
294
385
2881
81
50
26
25

270
4497

0

3

4845

9

0 0
0 0
‘0 1
11 10
4 5
6 6
16 0
18 0
7 9

177
2 16 0
0 2 6
1 8. 10

9

3 10

4458 19

6

Totani.
6100 14 7
2002 10 0
244 7 0
1427 15 7
1105 6 11
12090 2 7
451 1 3
188 4 7
146 16 6
206 2 8
241 6 6
19 12 7
13 10 6
5 19 0
589
12 0 0
270 9 9
25140

7

3

UTTOAVEN.
Salarissen, Zaakg., Asst. en Jongen
Onkosten Synode 1915
Proponents en Admissie Examens
Rings Commissie Vergaderingen
Kerkekantoor en Andere Commissies
Scriba en Aetuarius
• .
Afgevaardigde nr. Zuster Synoden
Kantoor Benodigdheden
Zegels, Telegrammen, Cheques, enz.
Bindwerk en Drukwerk . .
.
Telofoon en postbus
Auditouren . .
. •
. .
•
Contr. P.P. Fonds yr. Zaakg.
Contr. ann Hugenoten Ged. Tim. Fds.
1500 Exsempiaren van de Kerkewetten
Drukwerk Synode en Acts Synodi
Federale Rand Vergadoringen
Synodale Commissie Vergaderingen
Toelang Wed. Wiji. Zaakg. (Ds. M.)
Eleetriseh. Lieht • .
. .
.
Kransen begrafenis Wij I. Ds. Marchand
Uitg. Moderator, Synodi
Uitgaven Ring van: Britstown
George
Clanwilliam
Pearl
Beauforb .
Archiof
. .
. .
. .
.
Rostitutio ann Kerkbode: To yes) bctd.
Batig Saido op 30 Juni 1919
Totalen

• .

• .

1915/1916.
£1008 0 0
6102 1 6
124104
72 2 3
72163
70 0 0
27167
4511 3
56 0 0
1010 7
11 6 0
30 0 0
12100
480 0 0
112 6 0

£8235 10

Voor do zitting van do Synode in 1915 was or £5,800
in do kas on gerlurende do zitting word Sr £3,500 San
heffingen inbotaald. Do onkosten ann die Vergadering
verboden wareS £6,300, zoodat er na rio Synode Sen
balnns van £3,000 in de kas waa

9

1910/1917.
996 0 0
984
159 18 6
123 19 7
63 14 1
07 10 1

1917/1018.
777 19 11
107 7 11
95 0 9
90 14 11
83 17 4

129 5
58 0
116 19
63 8

18 0 5
56 3 10
46 7 0
11 6 9
30 0 0
1210 0
480 0 0

10 7
53 1
48 19
14 17
30 0
12 10
480 0

3
6
8
0
0
0
0

50 7
38 11
93 14
11 2
30 0
12 10
480 0

215 12
106 15
184 1

9
5
7

819
11 14 10
192 8 11
291 18 9
3 9 8
880
195
35 5 4

2576 16

3

1918/1919.
1008 11 4

3
6
6
6
0
0
0

180
4

6

4
4
1
3

7

8 -0

0 18 10
20 13 10
34 10 0
10 7 0
450
lOll
960
83 16 5
9511 13 6

12

0

6

2436

3

9 11891 16

6

Totnal.
3790 11 3
6111 9 10
521 2 1
349 2 11
344 4 4
284 15 8
27 16 7
124 6 2
203 16 10
199 11 9
48 11 9
120 0 0
50 0 0
1920 0 0
112 6 0
223 14 6
298 16 10
376 10 0
291 18 9
7 17 8
880
283
55 19 2
34 10 0
10 7 0
450
100
21 6 6
83 16 5
9511 13 6
25140

7

3

Dit moal begint do Vergadering met een batig saldo
van £9,400, doch do heflingon zullen, oordeelendo naar do
laatste jaren. niet nicer dan £2,900 opbrengen.
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S

23.—SYNODALE OPVOEDINQ FONDS.
INKOMSTEN.
Heffingen
Huur- on Dip.geldon, Namios
Colleeton en Bijdragen
Totalon

1915/1916.
£513 1 9
30 0 0
2100

1916/1917.
575 1 2
12 0 0

1917/1918.
572 7 0
10 611

£54511958712

5821311

6207

1918/1919.
Totaa1~
620 7 0 £2280 16 11
52 611
2100
0~23351310

UITGAVEN
Saldo ten laste op 1 Juli 1915
Toelagea ann Leerlingen
Pensioen Dr. Whitton
Commissie vorgaderingon
Zegels, Auditeuren
Honoraria Synodale Fonds
Rente op overtrokken rekoning
Batig Saldo op 31 Juni 1919
Totalen

1916/1916.
£418 4 3
234 0 0
125 0 0
20 1 1
0 3 3
15 0 0
8 0 3

1916/1917.

1917/1918.

1918/1919.

183 0 0
100 0 0
698
100
15 0 0
1 17 0

404 14 11
100 0 0
4 13 10
050
15 0 0

400
100

£8201410

307

52413

68218

0
0

0
0

011
15 0

9
0

167

Door toopassing van hot gezond beginsel van niet
moor nan toelagen nit to botalen don men in handen
heeft, is dit fonda an in atnat eon batig saldo in plants

6

8

9

610

Totnal.
418 4 3
1221 14 11
425 0 0
31 4 7
200
60 0 0
10 3 3
167 6 10

7 £2335 13 10

van bet nadeelige van £418, zooals in 1915, aan te toonoa
Ms cut beginsel ook elders werd toegepast dan zou men
mrndor klaagliederen over nadeelig saldos hooren,

S

190

0

0

‘ii

24.—THEOLOQISCH SEMINARIUM.
INKOMSTEN.
Batig’ Saldo op 1 Juli 1015
Colleoten: Kaap P.
o.v.S.
Trnnsvaal
Natal
Bijdrage
Collegegelden
.
Rente uit Thomas Louw Ponds.
Rento op andere Legaten
Rente op Kapitaal
Bibliotheek boeken verkoeht
Bijdrago yr. Portret van Dr. A Murray
Legaat Wijlen J. 11. Marais
Legaat Wijlen F. H. L. Marais

1015/1016.
..t25563 15
56517 6
24319 8
17214 1
17 11 4

1016/1917.

422 8 11
600 0 0
0215 0
1329 16 6

416 9 6
41 10 5
92 15 0
1937 0 0
15 12 10

..

Totaten

503 0
210 2
217 2
17 13

5
0
6
2

—

—

10500

0

0

1500

0

0

.~39508 18

1

5042

4

7

1017/1018.
043
147
195
38
0
326
655
92
1711
3

1918/1919.

18 5
16 9
4 11
0 3
10 0
13 6
0 0
15 0
14 6
17 6

5715 10 10

752 12 11
249 17 5
218 18 5

Totaal
25563 15
2555 18
851 16
803 19
73 4
0 10
1437 14
1581 19
371 0
6919 11
33 1
76 0
12000 0
1900 0

272 2
285 0
02 15
1041 0
13 11
76 0

6
0
0
5
0
0

3901 17

8 54168 11

1
3
7
11
0
0
5
5
0
0

4
0
0
0
I,

UITOAVEN.
.

Salarissen Professoren en Leotor
..
Huishuur Proff.
..
..
..
..
Opziehter..
..
..
..
..
Reparation & Algeineuno Instandhouding
Assurantie, Belastingen & El. Lielit ..
Bibliotheek, Drukwerk, enz...
. .
Caratoren vergadering
..
..
..
Examenonkosten..
..
..
..
Toelagen nit Thomas Louw Ponds...
Contributie aan Pred. Pensioen Ponds
ZegelsenAuditeuren
..
..
..
Portret van Prof. C. F. J. Muller
..
PortretvanDr.A.Murray
..
..
Honoraria Synodalo Fds.
. .
. .
Meubelen en Andere Benoodigheden . .
Adresa.Prof.devos(CoudenBruiloft)
BatigSaldoop3oJuni 1019 ..
..
Totalen

..

. .

..
..
..
. .
..
. .
. .

1015/1916. 1916/1917.
£2700 0 0 2650 0 0
240 0 0
240 0 0
7500
7500
158 10 5
25 3 4
62 19 2
62 7 0
10 12 6
23 2 1
63 15 8
4 10 8

..
..
..
..
..

492 0 0
50 0 0
400
15 15 0

147 10 0
50 0 0
400

1917/1018.
2000 0 0
240 0 0
7500
17 11 1
60 0 9
9 12 11
7 12 10
1617 6
581 0 0
50 0 0
400

..

..

75 0
34 12

..

———

. .

0
6

75

0

—

—

1015

0

75
15

0
0

Ret kapitaal van dit Ponds is aangogroeid met £13,825
11s. Od., clooh nan Legaten is er ontvangen £13,000,
zoodat do Uitgaven de gewone Inkomst.en met £74 Ss. 3d.
overtroffen. In nanmerking dient ook genomen to worden

5

3

3367

8

2

54168 11

84
75

0
0

—

—

39389
£3982

610

Totanl.
10550 0 0
960 0 0
30000
257 0 4
250 12 6
53 1 9
126 13 3
23 3 6
1582 10 0
200 0 0
1600
15 15 0
84 0 0
300 0 0
49 12 6
1015 6
39389 610

0
0

6

..

,.

0
0

1918/1919.
2600 0 0
240 0 0
7500
55 15 6
65 5 7
0 14 3
50 14 1
6 6 0
362 0 0
50 0 0
400

7

3751 15

1 43067

3

2

dat er £1,350 nan rents op het 3. H. Marais logaat in de
has, voor Ioopende Uitgaven, gestort werd. Men zal
niet altijd op dit £600 per jaar kunnen rekenen,
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25.—PUtTER VAN DER rvIErnE FONDS.
INKOMSTEN.
BatigSakloopljulilols
Renteopicapitnal
..
Totalen

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1915/1916.
1916/1917.
1917/1918. 1918/1919.
£600 0 0
2500
2500
2500
2500
£52500

2500

2500

2500

ft

Totasl.
£500 0 0
10000
£00000

UTTOAVEN.
ToelagenaanStudenten..
BatigSaldoopsojuni 1919
Totalen

1915/1910.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

1916/1917.
191771918.
50 0 0
30

———

0

0

1918/1919.
25 0 0
52500

———

530

00

Totanl.
£75 0
525 0
600

0

0
0
0

S

*
26.—VERDEDIGINQ8 ICAkIPEN.
INICOMSTEN.
Cestort uit Noodlijdenden Eds
Cofleoton en Bijdragen ..

..

..

. .

..

..

..

Totalen

..

1915/1916.
£62 13 2
—

—

347 17

4

458 19

5

413

011

Totaal.
62 13 2
1219 17 8

£6213

2

34717

4

45819

5

413

011

12821010

—

1916/1917.

19L7/1915.

1918’1919.

UITGAVEN.
Commissievergadoring ..
..
HonarariaSynodaloFds
..
Salaris Arbeider Wyiiberg Kamp
SalarissenArbeidersZ.W.Afrjka
Reiskosten Arbeiders 1W. Afrika
Qezangboeken en Bijbels
..
ZegelseuAuditeuren
..
..
J3atigSaldoop3oJuni 1919 ..
Totalen

1915/1916.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

———

1916’1917.
3 9 0
10 0 0

£13

9

0

1917/1918.
10 0
12 10

0
0

8 10
010

0
0

3110

0

1918/1919.
9 7 4
10 0 0
25 0 0
750 0
90 0 0
14 8 5
010 0
1013 6 1

Totaal.
1216
30 0
37 10
75 0
90 0
22 18
1 0
1013 6

4

12371110

12821010

o

~
u
.,

~
,

2418

79

27.—ZAAKGELASTIGDE HEKENINU.
INKOMSTEN:
Balansen overgebrnoht
Ontvangsten
..

vnn

30 Juni 1915
Totalen

1915/1916.
£1006 0 0
1826 11 11

1916/1917.

1917-lOIS.

19181919.

1772 11 11

3570 19 11

6318 12

2

¶lOttItil.
1006 0 1)
13488 15 11

£2832 12

1772 11 ii

3570 10 11

6318 12

2

14494 16

8

8

UITGAVEN.
Uitbotaald
Balnnsen op 30 Juni 1019
Totnlen

..

1015/1016.
£2635 10 11

1916/1917.
1633 0 5

1917/1918.
3614 14 10

1918/1919.
6368 12 4

Totnal.
14251 18 6
242 18 2

£2635 10 11

1633

3614 14 10

6~l1 10

14494 16

0

5

6

8

£13,488 in vier Jane ontvangen ann golden die niot
ann hot Rerkokantoorbohoorden opzondon to worden. Al
doze penningon moeston in do Kerkbode worden verant.
wooed on dan iveor vorzondon worden naar do vorsohillonde

oorden waarvoor zo bestemd ~“aren, in en buiten Zuid
Afrika.
~Ynt dit can boolthoudon, eorrespondentio,
cheques on postzegols vereiseht mat zieh niet zoo gomakke
lijk borekonon.

28. NYASA ZENDING FONDS.

tijd tot tijd 01) gotrokkon door do Commissie in belang
van oon of under bohooftigo.

Kraeht-ons besluit dor laatste Synodo heoft (lit Fonds
opgehouden to bestaan on word hot bedrag in handon op
30 Juni, 1016, in do Kas van do Buitenlandseho Zonding
gestort.
20. STOFBERG GEDENKSCHOOL FONDS.
Dit Ponds worth nioti anger op hot Korkokantoor
goadministroord maar we1 door ‘t Bostuur zelf to “Stof
borg.”
30. MOCHUDI NOODLIJDENDEN FONDS.
Dit Ponds hoof I opgehoudon to bostnan dnar do balans
van £106 Os. Sd. in hot Buitonlandsoho Zonding Ponds
gestort word veer Hospitnal dooleindon.
31. N000LIJDENDEN PONDS.
Ook dit Ponds bosteat niot moor. Eon kleine balans
word op do Zaakgelastigdo Rokoning geplaatst, en van

AANMEREINGEN.
(a) Do Coileoten in do lantste jaren zijn over ‘I algomoen
veol vorbotord. Wij hebbon in (10 maand Mel steeds do
Kerkoraden herinnord ann eofleeten dio nog aehterstallig
waron voor ‘t loopond jnnr. Hot is to botreuron dat zoo
vole Kassiors nog do gowoonte hobben do colloeton dik.
wijls zos tot tion mnandon lang zorgvuldig in do Korkekas
to bowaren on ze nlloen op aanvraag naar ‘t Kerkokantoor
opzenden.
(5) Daar do Colleete voor hot DooIstommen on Blindon
Jnstituut tech ook cone door do Synode bopaaldo is,
moon 1k dat hot boter zou zijn indien al do gomeonton
ook doze eolloote bij ens vorantwoorden. Nu zendon
sommigon hnnr nnnr ens kantoor on anderen naar
ooster. Dit goof t verwarring af.

so

S

S~1’A’1’ISTIEK.
Moest do Za.a1gela~t gde in 1915 eon kianglini aitiil,effcn
under doze rubriek, flog treuriger is hot (lit manl Cr ‘flee go—
steld. Op 8 October, na herl,aaide kennisgeving in (IC Kerk
bode, onthrak Vorm A. slog van do volgende 35 go,
ifl?enton :—Adolaide, l3ritstowa, Eulawayo, Caledon,
Catheari, Cradoek, Darling, Drie Anker Baai, George.
Gideon, Granff-Reinet, Greykerk, Griquastad, Her,
bert~da1o,
Kimborley,
Klein
Boetsap,
Knysna,
ICuilsrivier, Leipoldtviile, Meisetter, Molteno, Mona
Mo~se1baai, Nieuwoudtviiie, Portervillo, Rieheekkae.
Zielc-n.

Loden.

13855
21196
.30605
30705
14404
16273
37104
13359
21511
11990
25350
29432
13283
18629
19537

6414
10449
14102
12862
6787
8054
15984
6752
9821
6198
10940
13044
0385
9771
9107

029
070
895
1200
485
503
1421
481
035
410
1402
1199
453
624
789

317329
303996

146730
1-10574

11862
11251

6668
5385

2078
2053

1730
1643

57193
45790

13333

6156

611

1283

625

87

11403

Ring.
Kaapstad
Tuibagh
Swellendam
Granff.Reinet
Albanie
Beaufort
George
Burgorsdorp
Pnari
Colesberg
Dutoitspan
Clanwilliam
Queenstown
Stellonboseh
Bnitstown
Totaai
In 1915

t?eI, Rietbron, Salisbury, St. Stephens, Sutherland,
Uitenhnge,
Urntali, Victoria en
Peddle, Villiers
tlorp, Worcester, En
zoo
~verd ut genoodznakt
ifiujn toevlueht in (lie gevallen to nemen tot do Opgnaf
van 1918. Ook dient or op gowezeq to wordea dat vole
Vormen een±of ongeveer” dragon vSór ‘t ledental eli
zielontal, en ik vrees dat, met ‘t oog op do inbetaiing van
Hoflhngen, menig - kerkerand geen rekening houdt met do
loden die ~vól binnen do greozen van de gemeente wonon
doeh niet op hot lidmaten-hoek zijn ingesehreven.

Vermeordening

VORM B.
Hot duet rnij Iced dat hot nuj omnogelijk was eon
Financiêol Versing dat eenigo waardo ron hobl,on, op
to trekken daor or in do week voor do Vergadering der
Synode nog meer dan 40 Opgaven ontbraken.
AANBEVELTNGEN.
1k ~vi1 beleefd ann do hand geven dab en op den Vorm
voor tie Hoflingon Art. 20 (f.) pleats gemaakt wordo ook
voor do Contributien tot hot Pfedikanten Pensioen
Ponds daar vole ICerkeraden nu vergetea die eontributidn
bij do Ringszittingea in to betalen.

Gedoopt.

Aango
nomon.
422
518
610
580
240
310
047
280
513
205
537
592
269
410
511

l’areii
Gohuwd.
302
157
243
249
105
141
245
151
93
119
242
235
128
106
162

Zielen per Kindd. in
Leeraar. Zond. Seh.
3276
815
1630
4245
2360
5171
2564
6426
1310
2433
1627
2576
2777
7908
1484
1919
1795
3893
1199
2859
1408
3342
2249
3890
1123
2136
1693
3438
1776
3681

A

In Art. 20 (It), alinea 2 worde 15 JaIl veranderd in
31 Juli, aangozien ‘t Kerkjaar met 30 Juni sluit.
Met versehuldigde hoogaehting noemt zieli do under
geteekende.
Den H. Eerw. Synode clienst-willige dienaar.
JOHAN

0.

DE

Baun,
Zaakgelastigde

Kerkkaatoor, Kaapstnd,
10 October 1919.

4

81
BIJLAGE 19.

VERSLAG
van het Bestuur der Inrichting voor Doofstoznmen en Bhinden te
Worcester, arni de H.Eerw. Synode, 1919.
11 ot is do a a i go’’ aloe 1d wIit jail ‘‘we Corn liii 5510,
iliettegoustaa ode do donkero njden wolko verliepeil
sedert do laatste Synode. anderinanl to boriehten.
dat hot work ann doze nnttjgo Inriehti og olizer ICork
eon gozogendon voortgaug ntooht hebhei,, dank zij do
voortgozetto ondersteuniug van do (iemeenten on van
Rogeeri ii gswege.
J?estuur.—Uw Commissie zag wederoni eon hit baa,
nlidden iveggovallen en donlit met die1) loedwozon ann
bet heongaau vali den geliofden brooder, Ds.Jolni
Murray, wions (hope holangstolliiig ci, grooto hulp
vaardigheid zoozeor op prijs gestold worden door ohs
en alien aan do Inriehting vorbondon. Zijno worken
volgen hem en njue gobeden zijn voor Gods troon.
Do ontstano vacaturo word door do Synodale Corn
missio aangovuld door do benoeming van den Ieeraar
van Cores, Ds. P. D. McDonald.
Statistiekc opgaven.—Onzo leerlingon wordon vor
pleegd in vier kosthuizen: twee voor do doofstom
men, jongens en meisjes afzonderlijk, on ovonzoo voor
do blinde jongens en meisjes apart, onder biding van
huismoeders voor do meisjes on gohuwdo paren voor
do jongeils. Do kinderea, die dikwijls ziekelijk of zwak
aankomen, vinden spoedig hant hij eon goode bellan
doling, waardoor 111111 gozondheidstoestgnd verbetert.
Toch komen or gevalbon voor, waar zij wogons hun
ziokolijken toestand, door don geneeshoer oagosehikt
wordon verklaard em hot ouderwijs vordor bij to
wonon, of ook web to zwak van verstand zijn danrvoor.
Do getallon bedragen 102 doofstominen, 82 blindon,
nit nIle deelen van do Unio. Voor bohoeftigon wordt
staatstoolage verkregen.
Van do 52 doofstomnien (32 jongons on 20 meisjos)
dio in do afgoloopen vior jaron do 8011001 verlieten,
zijn or twee gestorven, den nan do griep on den aan
do toring.
Nogon zijn to horton tijd in do Inrichting geblevon
em voldoende vordoring to makon, waartoe con ver
blijf van ininstens zes jaroil vereischt wordt.
Vijf zwakzinnigon zijn toruggozonden; vior mooston
wegens voortdurendo ziekelijkheid do school vorlaten
en twee gebrokkelijkon zullon nooit tot zolfstandig
heid kunnon komen.
Dertig zijn good geslaagd. Acht van dozen ver
dionen hun brood abs boerenkneeht; zes als timnier
man; vier abs sohoenmakor vijf meisjes zijn mode
maaksters on zeven dienon als hulp in ‘t huishoudon.
Van do 45 bliaden die do school in dit tijdpork
verlieten, zijn tweo gestorven. lIen stierf aan do
griop in ens Tehuis, do andere bij zijn onders. Vijf
werden op modiseh advies ontslagen wegens zwakko
gezondheid, en viol’ wegens zwakko geestyormogens.

Zeve n k oorden to rug han I’ do oil dor Iij Iw we,, i ng zo odor
vol I o lie vied iging to hobbo ,i gogove, 1.
Vior bokbeodon ml eon botrckking a’s orgolist eli
,nozieko,idorwijzor
elf gingeit nit als klavicrsto,n—
I ners It ego, a rboid oil a Is ma ndon makers en in at rag—
makers oil vijf nioisjes j-erdionen mob kouseinnaken
op do Ii roi Ill aeli tile. Edit o~tdleei’l ing (lie in Do itsib
Zuid West zijn goziebt vorloor, is nil ill St. Dunstan,
I d)ildOll

I-lot IhlOiSJ o dat zith vooral bekwaa,nde in Snol
seln’ift Oil iitaelii,escliiift heeft ilog gee], vasto betrek—
lciiig govonden.
St af.—Onzo ondertvijsstaf bleef flog dezelfdo met
gerilhge w’ijzigiflg van personoob. Wij verloren door
den dood onzen Braille—drnkkor, Iviens plaats nog
moot wordea aangevuld.
Door gebrek aan platen is dit work tijdons den
oorlog zeer gestremd.
Met veel toowijding wordt bet work verrieht door
allen aan do Tnrichting vorbonden.
Dankhetaiging.—Wij betuigon andorniaal onzo
orkenteli,jkheid voor ontvangen bijdragon en collec
ten, ook ondersteuning ontvangen ill den vorm vail
vruehton on producten, en do vriendolijko opnanio
van Ieorlingei, uit hot Noordon, geduronde do korte
vacantio door vrionden in hot district Worcester.
Cok do plaatselijke dokters en hospitaal hebben met
veel togomoetkoming Oils bchandeld; alsmedo oenigo
speeialitoiten to Kaapstãd.
Jliddelen.—Legaten aan onze Inriehting homaakt,
vormon eon resorvefonds, voor vordero uitbroiding on
aanbouw wanneer noodig.
Voor roparatio en onderhoud zal dit jaar veel ver
eischt worden, en met hot stijgen vail do prijzon van
tevensmiddelen, ens. nomon do uitgavon onvermijde
lijk too, zoodat ondorstouning noodzakelijk blijft. Ook
zulbon zokcre bouwplannen mooton jvorden uitge
~oerd, zooals tot vorgrooting van do workplaatsen
-oo” do anibaohton, bet opriehten van eon waseh
en strijkinriehting, en mogolijk uitbreiding van
logioshnizen.
Zirakzinnigcn en- kleu-rling biinden. en don/stem
ni.cm.—Ingevoigo herhaaldo aanzoekon om plaatsing
moot u’v Comrnissio andermaal do aandacht vestigon
op do behoefte die or bestaat ann eon dergolijke
inriehting als do onze voor doove of bli’jde klour
lingon, dio wij i,atau rlijk niet 1w nnon opnonmeu.
Terwijl enkebo aehterfljko kiaderon Nj ons flog ye,
toeven, en, zoover als ntogelijk is, ondorwezen wor
den, blijft do- nood bestnan voor eon Asyl voor zwak

zinnigon en idioten, zoowol ziondon au 11’ “don of
dooven, daar hot niet op onzcll weg iigt zuiko kin
deren bij onze gowono leorlingon to piaatson, en den
gang van hot onderu’ijs nan onze soholon to boloin
melon, of dezuiken huisvosting to verleo,ien.
Do HE. ~ergadoring ties Heoron ieidiiig too
biddende, noonien w’ij ens mot vcrscliuidigde hong
aehting,

J.
P.
H.
C.
I.

C. TEFTER, Voorzitter,
J. PIENAAE.
D. McDONALD.
N. BECK.
F. A. BE VILLIERS.

\~To,eestor
S September, 1910.

BIJLAGE 20.

RAPPORT
van de Curatoren van de Drostdij Inrichting te Worcester aan de
H.E. Synode, 1919.
Curatoren hobbon do ocr to bern’hten, dat, sodort
tie laatste Synodo, hot work ann (10 Drostdij onaf
gebrokon is voortgozet, on dat hot aantai jongens
steeds toogenonion is.
1. Sodert do stiehting vail Kostli nixon voor be
hoeftige kinderon in do Nanp Provineie, k~vanion or
met moor zooveet aanl’ragomi voor toolating tot otis,
zoodat wij in ovoriog met do law end ‘go Zonding—
commissie besloton hcbl,on oak ecu 20-tai griepwoozcn
op to nemen.

I San hot hoofd van olize Jnniehting staat do
heer C’. J. U. van Floogstraten van wiens getrouwo
diensten on toegoivijdheid aan hot work wij luer mel
ding ivensehon to makon. Hij ivordt hijgestaan doon
do heeron
M

vail Gemort, Timmormansafdooting, iS jongons,

N. Lombard, Kioermakersafdeeiimig, 14 jongons,
A. Brett, Seboenmakorsafdeeuing, 17 ~ongens, en

Thai, s z ijit or 71 oligon s in do Ii ri eht i 11g. d oeh w ii
verwacliton hi n.nenkort hot vol in getal waarvoor U’
piaats hobbon (SO) onder otis dak to Iiiuis~’osteii.

S. Burger, Landbouwafdoeling, 20 jongens,
torwiji do heeron C. J. Ki’ijnaiiw en H. Dreijor ii] do
gowomlo seliooii’akkon ondorwijs gevon.

9. Sodert do iaatste zitting dor Synode liol)i)tli
49 jon go ns ja voihr aohten bert ii d on xc In nt ‘hti a g
ye nate ii, Wan nva it yoUr zoo vor re ens lick ci id 36 th a mit
op hot hit a Ilior goleerde an ih nob t lvor]c en, en dat r—
mode eon good bostaan vindeti. terw iji 6 anderen ook
goode posities hij Spoorwog en Politic bokicodout.
S Ioehts enkole inisi u kk in go n z un ons hek end.

6. Do Provincialo Baad heoft wogens (10 vonlloogdo
koston van lovonsmiddeion zijn toolago tot salanissen
van (loll staf vorhoogd, en eon toolago voor eon
twoodon ondorivijzor toegestaan. Ook trend de too
iago voor huurgeidon van £126 tot £200 per jaar
vonhoogd.

3. Yersehoidono jongens kwa,iien mt vaeamitios moot
tentig, h 00” ci lint verpi ieh to tij d1 erlc van veil ti ii f hog
niot vonstreken was. Bij do laatste zitti ng van den
P i’ovi ii eiaien Ii aad Cell tot- wend vonrzi Cliii] g gem an itt
o In in goval ten wa a]’ kin dei’omi iii et tern gk 0111011 on’
liii ii vastgos teidon tij d to voltooie n 011(10’s of (logo hell
die hen bergen stra Ph on to (to Ii zi~ n a a ii ovo ntrod in g
van do ~vet, Bit nab otis hetpen ens doot hotor to
hereikon, on] van do j omigoi~s ton voile toogoruste yak—
mannoli to nialien,
4.

Wij hebbon hot ion ics to betreuu’on van diii’
jon golls die Oils door tieii tie od till t ]IOOiCn werd on , Ho ii
stierf tongevolgo van do inontsziok to. torwiji tie grit’1,
eon eindo ann hot lovemi van tn-co audoron niaalcte,
~Vij dankon den Boone dat die vroesohjke ziekto n mt
moor siaehtoffers van oiis goeiseht hooft, aangozien
bijna do gehoeie staf en bijna al do leerlingon en door
aangotast werden. Over ‘t aigomeen was do gezond
heidstoestand del’ jongeils zeor bevredigend. en hebben
zij steeris met lust hun wet-k gedaan.

7. Met dankbaarhoid hobben ivij opgomerkt dat do
jaanbijksoho coitooten in al do gemeenton onzer Kerk
~ivaarto~ do jongste Synodo bosioot—mot onkote nit
zonderingen gohoudon iverdon. Do cotteeten door do
versc]iihit’nde goinoonten opgozondon, hobbon ens in
st.aat gostold do renten op do sohuld die op do Tnrieh
ting rust to dekkon. Do sehuid is in hot afgeioopen
tijdponk niot aitoon ,uot grootor gewordon, doch wij
wordon zoifs in staat gesteld die eon iveinig mindel
to maken.
Met vonsollnidigdo hoogaeiiting noomen ‘i’ij ons,
I. F. A BE VILLIERS.
JAC. A. VAN DEli MERWE.

J. flu PLESSIS.
Ii. D. MoDONALD.
J. H. VAN AARBE.
Worcester,
S Se~itember, 1919.

I
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BIJLAGE 21.

VENSLAG
van de Centrale Commissie van Hulpbehoevende Jongelingera,
ingediend bij de H.Ferw. Synode, 1919.
Uw Commissie beef t bet gonoogon nan do H.Eerw. Vergadering bet volgonde to rapporteeren :
Sedert de laatste Synodo is oatvaugon

—

1.
-

-

Voor
Voor
Voor
Voor

bet
bet
bet
hot

jaar
janr
jaar
jaar

Collecten.

oindigende 30 Juni 1010
oindigende 30 Jtini 1917
eindigonde 30 Juni 1018
eindigende 30 Juni 1919

£2101811
—

.

26
17
S
8

Studenten
Studenten
Studentea
Studenten

in
in
in
in

—

hot
bet
hot
bet

jaar
jaar
jaar
jaar

1916
1917
1918
1919

—

£225 1~ 3

Totaal

En uitbetaald ann

—

6 8 3
810 1

£391
270
255
260

Tezn,nen £1176

00
00
0
0

0
0

0

0

2. Hot totale bedrag, thans op hot Korkekantoor
helegd, is £400.
3. Hot batig saldo in haudon, op 30 Juni 1919,
“as £14 Is. lid.

Rente.

Rostitutie.

5006
44 19 0
35 0 0
25 0 0
154 19

0

Leonine

lerug.

5800
142 10 0
551810
3810 0

150
200

0
0

291 is io

350

0 0

0
0

toolagea ann lsulpbolioevoitde studonten, naar ver
oiseht wordt, op do tot hiertoe bestaande voorwaar
don, zullon toekonnon.
~.
‘t Is uwer Commissie eon oorzaak van groote
vrougdo, dat titans, wegens de aanzienlijke opbrengst
van bet Thomas Louw Fonds, aan hulphehoevende
studenten veel ruinlor ondersteuning gegeven ban
~vordon dan in jaron, dit, voorbij zijn.

Meononde hiermedo ann do ons opgedragen taak te
heh.hon vohlaa n, on do H. Eerw. Vorgadering do lei.
ding dos Hoiligeti (4eestos in hare beraadslagingon
toobiddondo,
Noenton wij Otis, toot vorsehuldigde hoogacliting.

4. Uwo Cominissie wonseht bosehoidonlijk aan do
hand to geven, dat, iadion bet besloten inoelit wordon
do jaarlijksehe colleete voor Flulpbohoovondo jonge
lingon af to sehaffen, do Centralo Cornntissie dan an!
ophouden to bestaan, en bet sa!do van hot bologde
hedrag, met do restitutiogelden, die nog van tijd tot
tijd sullen iukomon, in handon l’all do Curatoron vait
ln’t Tlieologiseh Sotuinariurn sal wordon gosteld, ,1ic
bet, in overlog met do Professoren, bij wijzo van

Lriv d.w. Dienaren en—Breeders,
J. I. MARAIS.
P. J. G. DE VOS.

A. MOORT1EES.
.1. flU PLESSIS.
D. S. BOTHA.
1). IIOSMAN, Voorzittor.

I3TJLAGE 22.

RAPPORT
van de Synodale Zondagsschool Commissie aun de H.Eerw.
Synode, 1919.
Uw’e Commissie heeft do eer mits dozen rapport to
(loon van hare werkzanmheden —
1. Volgens opdraeht (Art. 39) heeft zij jnarlijks
do Zondagssehoollessen voorgeschreven, één voor do
kleinste kinderen, en édn voor do grootere. Al do
Gefedereerde Kerken, en vele gemeenten van onzen
Zondiiigkerk nusken van deze lessen gebruik.
2. Voorts heeft zij Zondagssehoolconferentios aan
gemoedigd, en verseheidenen sUn door hare loden bij

gewoond.

-

-

3. Er bostaat eon Depot to Grnaff-Reinet voor
Zn irlagssehoolbenood igdltoden, waarvan door velen
goltru ik wordt gernnnkt.
-1.

Tor ‘ovordering van do saab van Gods IConink

pjk hot-ft zij jaarlijks taktnatjes over eon of ander
zenduigreld of zendeling doen opstellon, en so ann
Zondagssehoolondonvijzors gratis (loon toekomen.
5. Uwe Coninjissie is van gevoelen dat Art. 40 van
unso Wetten en Bepalingon gesehrapt behoort te

84
volgt: —
8. De staat van rnkoms+eh en Uitgaven is als

worden, daar do ondorvinding geleerd hoof t, dat hot
nagenoeg onsnogelijk is ant~voorden van al do ge
itieeiiteii op hare ciroulairos to verkrijgen ; en dat do
Zondagssehool-stntistiek, zooals do algorneene Kerke
!ijke statistiek, gevonden zal wordeu door niiddel van
do Ringon. Dit geschiodt ook reeds ten doele.

INKOMSTEN.
l3atig saldo op 31 December 1914
(‘ommissie op Roosters
Comrnissie op Kinderblad

6. Do vordering als nndorszins vail do Zondags
seholen in oone Kerk han best bcoorde~4d ~vorden door
van tijd tot tijd do proportie van Zondagsschool
kinderon tot hot zielental ann to goven.

£129

3

0

205 18
60 0

6
0

1

6

£87 10

8

£395

UITGAVEN.

flit do jongsto Ringsverslngen blijkt, dat 54 719
kinderon onzo Zondagssoholen bozooken nit eon totaal
zieletal van 309,294—d.w-.z.
17.7 percent—cone
proportio die gunstig vergelijkt bij die in Europeesebe
landen on in Amerika. Doze percentage staat hot
hoogste bij de Ringen van George, Colesborg en
Stollonboseh, die 21.2, 20.4 en 20 percent respeetieve
lijk zijn, en hot laagste bij do ilingon van Burgers
ilorp on Dutoitspan, 1.1. 13.2 cii 13.1 percent respec
tiovelijk.

I’itgaven van Zondingtraktaatjes
Reiskosten Commissieloden
Redactio Kinderblad
Sehrijfbehoeften
Balaus op 31 December 1918

49 17 10
25 0 0
1 16 9
23016 3
£395

1

6

Met versehuldigde hoogaohting hobben wij do eer
ons to noeinen,

(7) Unre Commissie is, twee jaren geleden, be
gonnen met hot uitgevon van eon kinderbiad, dat

tiw H.Eerw’s Dw. Dionaren en Breeders,

eons in do twee maandon versehijnt, en eene eireu
latie van dicht bij do 10,000 oxoniplaren geniet. Wij
itopen dat hot blad binnonkort eons per maand ver
sehijnen zal.

I. F. A. DE VILLIERS, ~Toorz.
P. J. DE VAAI4.
P. K. ALBERTIJN, Seriba.

BTJLAGE 23.

VERSLAG
van de Commissie over bet Bijbelkennis-Examen.
(Art. 41.)

(r) Uit bovenstaande opgaaf blijlct duidolijk dat dit
exarnen niet die onderstouning goniot, welke hot be
hoort to genioton.

Wij ondergeteokenden, Loden van do Bijbelkonnis
Exaiuen-Comniissie, bebben de ocr hot volgendo nan
‘In WE. Synodo to rapporteeren : —
(u) Sodert do Iaatsto Synodalo Vergadoring word
hovongenoonid Examon goregeld, elk jaar, gehouden,
op den laatsten Zaterdag van Augustus.
(1,) Do volgondo Gemeenten zonden eandidaten op
In

-

1916: —Barrydale, fleaconsfield, Boshof,
O.V.S.; Cradoek, Graaff-Reinet, Herhorts
dale, Kalkbnai, Kroonstad, O.V.S. (I~sor.
vatorv, Smithfield, O.V.S.
Swellenilani,
Wellington.

In 1917: --—Aliwal Noord, Barkly Oost, Bbeni
fontoiu, Boshof, O.V.S. Cradoek, Knit
l,aM, Observatory, Peai-st.on, cmithrell.
(LV.S; Vontorsburg, O.VS.; Wc1ling~on
In

1915: —Bloeiufontein,
O.V.S.
Crail
Caries, Ficksburg, O.V.S.
Observatory,
Paterson, Poarston, Stolleiiboseh, Wellingtoll.

In 1919: —Boshof, O.V.S. (:radock, Ficksburg.
OV.S.
Caries,
Wellington.

Maclear,

Stellenbosch,

(cl) Duar do Kennis der floiligo Schrift voor den
christen vail zeer groote waardo is, en danr dit oxa
men door do Synode bodoold is om Sehriftkennis to
helpen bevorrloren, vooral bij onze kinderon, behoort
hot took zokor do hartelijko ondorstouning to hobben
van elko gemoenten ouzer ICork.
(c) Uwo Commissie wonseht crop to wijzen, dat dit
exanlon gnat over do Lesson door do Synodale Zon
dagschoolcommissio voorgesehrovon, en dat hot dus
dient als eon toots voor de degelijkheid, al dan niet,
van hot work in do Zondagschool.
Ook wenscht uwe Commissie crop to ~vijzon, dat do
IToogste Reeks vaa vragen in dit examon gnat over
do Floofdpunten in do Gosehiodonis on do Leer onzer
Kork; on dat konnis van doze tivee zaken voor do
Loden onzor Kerk van zoer groote ~vaarde is.

(I) Uwe Coinmissie bctreurt hot zeor dat dit oxa
men, dat zulk eon nuttig dod beoogt, zoo woinig
onderstouning vindt Nj die goineonton. Zij vortrouwt
dat or van doze Vergadoring eon krachtigo stem zal
nitgaan, ter aunbevoling van dezo nuttigo zaak.

85
A.
W.
G.
J.
J.

Met toobidding van ‘a Heeren zegen, noemen lvii
OIls.

Uwo Div. Dienaren en JIB. in Christus,
C. H. RADLOFF, Voorzittor.
J. H. ERIGE,

J. PEPLER,
P. MARAIS,
E. RUDMAN,
P. KIIIEL,
C. REVNECTCE, Sokretaris.

Cradork K.P.. 5 Sept., 1919.

BIJLAGE 24.

RAPPORT
van de Commissic voor het Hulpbehoevende Gemeentenfonds
te worden Ingediend bij de H.Eerw. Syñode. 1919.
Uwe Commissie beef t de eer bet volgende ann do
E1.Eerw, Synode te rapporteoren

II. Sodert de laatste Synode (1915) werden de vol
gentle gerneenten nit dit Fonds onderstenud:
Per jaar.
(1) 1915-1916.
£25 0
Port Elizabeth
12 10
Graharnsstnd
50 0
Tjgie
50 0
Oost London
60 0
Kalkbaai
75 0
King Willianmtown
200 0
Salisbury (van 1 Jan. 1916)
Enkeldoorn
125 (1
Melsetter
175 0
200 0
Bulawayo
40 0
lndwe
Mafeking (van 24 Sept. 1915)
50 0
Umtali (van 11 Maart 1916) HuIp
150 II
prediker voor Salisbury
(2) 1916.1917.
Per jaar.
£25 0
Port Elizabeth
12 10
Grahamsstad (tot 31 Dec. 1916)
Ugie (van 1 Jan. 1917)
75 0
Oost London
75 0
60 0
Kalkbaai
75 0
King Williamstowwn
Salisbury
200 0
Enkeldoorn
125 0
Melsetter
175 0
Bulawayo
200 0
Indwe
40 0
Mafeking
50 0
Umtali (in 1917 tot Gemeerite gesticlitj
150 0
Umtata (van 14 April 1916)
100 0
Rondebosch
50 0
(3) 1917-1918.
Port Elizabeth
Ugie
Oost London
Kalkbaai (van 1 Juli-31 Dee. 1917)
Kalkbaai (van 1 Jan. 1918)
King Williaxnstown
Salisbury
Enkeldoorn
Melsetter
Bulawayo

Per jaar.
£25 0
75 0
75 0

110 0
100 0
75 0
200 0
125 0
175 0

200

0

Indwe
Mafeking
Umtali
U,ntah
Rondebosch
ICururnan (van 1 Jan. 1917)
Maclear (van 14 Jitli 1917j
(fl 1918-1919.
Port Elizabeth
Ugie
Oost Londen
k nlkbaai
King Willianistown
Salisbury
Enkeldoorn (tot eindc 1918)
Enkeldoorn (van 1 ,Jan. 1919)
Molsetter
Bulawayo (tot oinde 1918)
Bulawayo (van 1 Jan, 19W)
lndwe
Mafeking
Umtali
fi 011(1 ohoseli
Kururnan
Dehon (van 1 Jan. 1919)

40
50
150

0
0
0

100 0
50 0
50 0
25 0
Per janr.

£25 0
75 0
75
100
75
200
125
100
175
200
15’)
50
1.30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

50
55

0
0

75

I)

0

IT. Dc Toolage aan Unite/i gesehiedde, onder de
waarborg, dat do belft later door do Inw’endige Zen
dingkonunissie aan ens Fonds zon worden terugbe
taala.
Do Toelage ann Unite/a word met de bevostiging
van Ds. J. C. Larnpreeht tot £100 per jaar verlioogd,
met de verstandhouding dat hij onze uitgewekenen
in do Transkoi zou opzoeken eli statistiek versehaf
len. Hierann ivordt door hem op loffelijke ;vijze vol
dan n.
Dc Toelage nan Kalkbaai word ook verhoogd, doeb
met de voorwaarde dat do Predikant van die gemeen
to zou behulpzanm ziju met do boarbeiding vail onze
ledeii in andere deelon van ‘t Kaapseho Schiereiland.
Do fling van Kaapstad iieeft daarop nan dien Broo
der opgedragen bet bezoeken dot kranken vail onze
Kerk in ‘t Somerset Hospitanl.
Jil. Do geineentelijke Colleeten en Bijdragen be
loopen, nanr evenredighmeid, moor in de afgeloopene
vier jaren dan in do vorige zes jaren. Van 1 JuF

86’
VIII. Uwo Commissio vortrouwt dat doze work
zanmheid do Kork al moor cone oersto plants -in do
lioldo Oil do helangstolling onzor lidmaten mag in
neinen. Daaroin neemt zii de vrijmoodigheid om bier
ann to habon wat reeds door baron Scriba in 1900
(,, Kerkbodo” van4 Januari) in oit verband goschre
veil word, n.l. dat wi] liior cone gologenheid hobben
on’ —

1909 tot 30 Juni 1915 was ‘t bodrag £5,665 lOs. 3d.
d.w.z. gemiddeid £944 5s. 0~d. per jaar. Van 1 Juli
1915 tot 30 Juni 1919 staat het cijer op £3,865 lEis.
4d., d.iv.z. geniiddeid £966 Os. ld. per jaar.
Uit private bronnon is do onderstenning niot zoo
rum gew’eest als in ‘t vorig teirnijn. lEt ‘t ,,Tliomas
Louw” legaat werden ontvangen voor do vior jaron,
sedort do laatste Synode, rospoetiovelijk £700; £550
195. Od.; £679 12s. Gd.; en £657 3s. Od., tozarnon
£2,587 lOs. Riordoor is ‘t Fonds grootelijks gobant
geworden. In nog zes jaron tijds moot dit logaat,
met ronten, uitbetaald zijn. Voorzorgsmaatrogolon
dionen bijtijds gonomen to worden, dat hot Fonds
aisdan longs andore -wegen sal ziju verstorkt.

1. Onzo Iiofdo voor ons oigcn yolk op tnstbaro ~vijzo
to toonen.
2. Do,, goost, (lie ons als eeno Presbyteriaanseh
Korkgonootseliap moot beziclen, in beoefening
to
birongemi, n A.
—
Ilelpi ,lkon,lpr.’’

IV. Men sal bomorkeu uit’ ‘t Verslag van den
Zaakgelastigde dat in het jaar 19181919 het Bedrag
van Toelag.~n aan Gomoenton (~1,827 is. 3d.) hij
zonder groot is, vergoleken met dat van ‘t vorigo
jaar, iii. £1,252 14s. 3d. voor 1917-1918. Dit is claar
aan te wijton dat in 1917-1918 sleohts voor 3, on in
1918-1919 voor 5 kwartaien word uitbotaaid. En dit
is weor to wijton ann eon ljeslnit van do Kerkekan
toor-Commissie, dat ons niedogedeld word
onder
datum 29 Jan. 1918, waardoor do uitbotalingon uit
mis Fonds bemooilijkt worden. Bat dit tot groot on
geriof van do betrokkono Brooders Leeraron strokte
(vooral in doze bittoro dure tijdon) kan best bogrepon
~vorden. Na eenige correspondontie, beef I do Inwon
dige Zending Commissie nit de door hare bomidde
ling gocolloctoordo golden (Aeta Synodi XXIII, pag.
111) ons Fonds nlzoo gosterkt dat do uitbotalingoii
tot hodon konden gosohieden. Do geheelo mm door
do Inwondigo Zending Coniniissio in onze kas gestort
bedrangt £2,320.
In cone Circulaire aan de Ringon gezonden, die
wij }iiorbij als Bijlago voegen (zie ook Dn KsRKnooE,
5 Dec. 1918) word do toestand duidel,jk uiteengezot,
en 0111 cone speciale Bijdrage van do Gomeenten go
vraagd. Gunstige bosluiton werdon door de Ringon
dionaangaande gonomdil.
V. Ret Va.ste Fonds is gestegon van £5,636 Op 1
Juli 1915 tot £7,818 op 30 Juni 1919. Do Inwondige
Zending Commissie heeft bosloten oen dccl van do
ophrengst van de inzamoiing to bestedon nan ‘t Vasto
Fonds, niot hot dccl hot tot £10,000 to dccii stijgon.
Un-c Comniissio wi!, echtor, aanbevelen dat do Synode
hesluiton zal orn, bij do voortzetting van de Kruis
toeht (Aota Synodi XXIII, pag. 111), hot Fonds ~oor
Hulpbehoevcndo Gemeenten te brongon op £30,000.
VI. Do gomoente van Macbar, aan wie £25 per
jriar word toogekend, hoeft niot alloen voor do toeken
inog bedankt, maar ook hot reeds ann livar uithe
taald boding torugbetanid. Voorwaar, eon navolgons
~vaardig voorbeold.
VII. Uwo Co,nrnissio wonsobt do H.Eerw. Vorga
dering~do verzekering to govon dat zij steeds met do
greotsto voorzichtighoid is to work gegaan. Toolagon
wordon per jaar, en soms soils maar voor 6 maandon
gestonid. Door middol van do Finano,eolo Commis
sies der vorsehilionde Ringon zookt zij on~ do golden
to bostodon wnar 4,ij noodig zijn. ZiJ houdt steeds in
hot oog dat do gotneentoii, die hulp ontvangen, aan
gomoedigd moeten w-orden orn zoo spoedig niogelijk
tot zeifsandighoid to gerakon.

-

Met do bode dat do Zogon dos Heere ruston nioge
op do horandslagingen dot l-1.Eeriv.Synodo, noemnen
wi] oi,s van haar, met versehuldigdo Floogneliting,
Do dienstw. Dionaren en Broodors,
J. A. I3EYERS,
D. J. MALAN,
D. J. Ic R. MARCHAND,
Seriba
]3IJLAGE.
(‘IRCULAIRE BRIEF.
Ds
Voorsittor van don fling van
Wolflcrw. floor, Goachto l3roedor,
-

In naam van do (ommissio voor Hulpbohoovende
Goniocnton wonsch ik hot volgendo coder do aaml
dneht u’ver H.Ecrwaardo Vorgadering to brengon —
1. In Oils Rapport hi] do Synode van 1915 ingo
diend word gozegd (Aota Synodi XXIII, pagg. 52 on
53 van do Bijlagon on 1{apporton) in par. (d) dat we
gens vole speciale hulpbotooning, en wogens vormin.
dering in do toelagen ann gomnoonteil, hot bedrag dot
ovortrokkon rokoning op 30 Juni 1915 gednald was
tot £1,710 is. 3d.
2. Bit bedrag daaldo tot £1,276 17s. 3d. op 30 Juni
1016 (sic ,,De Korkbode,” 7 September 1916), on tot
£999 lOs. 3d. op 30 Juni 1917 (zio ,,De Kerkbode,’’
20 Soptomber 1917), niettegonstaando dat or £400
aohterstallige toolagon ann do gomoento Salisbury
nioesten wordom, uitbotaald, volgens
bosluit
der
Synodo (XXIII, pag. 111).
3. Op 30 Juni 1918 was dit bodrag uog vordor go
danid
tot £561 13s. 4d. (sic ,,Do Kerkbodo,’’ S
Augustus 1918). Dccli do toostand son niet zoo gun
stig gewoest zijn, waron or in 191.5-1916 ann eon ander
hosluit dor Synodo voldaan, nI. om nit do geivone
inkonisten tell mninsto £500 per jaar bij hot ~Taste
F’onds to voegon (XXIII, pag. Ill). Bit is nu in
1917-1918 goschiod, doordien wit hot gocollcctcordo
door do Inwondigo Zending Comnnssio, op last dci
Synodo (XXIII, pag. 111), do son, vail £1,000 in Onze
loopondo inkomston word gostort.
4. Mon zal dos bieruit Zion dat do toostand van
c,ns fonds niot gunstig is, on daarbij komt hot foit,
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dat d0 Korkekantoor Commissie ann nile Commissiün,
icier rokoningen ovortrokken zijn, lieoft kennis gege
von em do tekorten to dekken, en weigort. uitbetaliiigen to doe,., tenzij do hetrokken foiidson annnterko
iijko verbeteringen toonen.
Zoo word do uitbetaling van teelagon ann gorneon
ton voor hot kwartaal oindigendo 30 Juni 1018 zoor
vortraagd, en niloen deer eon verdoro voorsehot uit
hot gocolleotoerdo door do Inwondigo Zendi ng Corn—
missie niogolijk geinaa~t.
5. 1k kern danrorn, in naain onzor Commisslo, em
to verzeeken: (a) Bat jove F1.Eerwanrde Vorgadering
nauwkeurig znl ondorzookon, of, on in heoverre, do
toolagon aan gernoenton in un Riiigsressoi’t kunnen
verniinderd ivordon. ‘her dient verniold to worden,
als eon navolgonswnardig voorboeld, dat do gornoonte
Maelenr, ann wie £25 per jear word toogokond, niot
aileon voor do tookonning hoc-ft hedankt, niaar ook

hot reeds ann haar uithetaald bedrag van £28 beeft
torugbotaaltl. (h) Dat do genieenton in ow Rings
rossort tot ruirnero bijdragea tijdons do jaarlijksche
colloote ii, Docoomber of januarie zullea wordon op
gowokt. (e) Dat goniec’nton eni eon speoialo bijdrage
zullen ~vordon govraagd, hotzij door eon colleete, behalve die door eon son’ (zegge van £10 tot £50) nit
do jaarlijkscho dankfeest opbrongston in onzo kas to
stortoit.
H elp oils, S.vp. zoodat wij niet genoodzaakt iw’
don teolageii to vorrniiidoron of torug to trekiten, en
wij toot eon voordoolig balans hij do aanstaando
Synedo mogen versehijnon,
Grootend eli heognchtond.
iNc Dw. Dr. en Brooder,
(Get,)- D..j. lo H. 1MARCFIAND.

BIJLAGE 25.

RAPPORT
van de Arbeftiskolonje Commissie, aan de H.Eerw. Synode, 1919.
Do Arboidskolonio Commissie ijeeft do eui’ do
FlEer. Synodo rapport voor to loggen over do vor
sehillondo aangolegenheden vail tie A rbeidskolonie to
K akarnas on eon kort overzieht to geve.. van den loop
on staat van zaken aldaar.
iDe Commissie knit met daiikhaarlioid getuigen,
dat, mettegonstanudo ~‘eol onspoed oil zware beproc—
ving, ivelko do kolonie iii do afgeioopen nor j aron vail
tijd tot tijd hooft omlergan ii, oil veel toleorstolliig
die goloof en mood van ai dc workers in verbai.d met
do Nodorzettimig ten zoorsto op do proof gosteid hiceft,
or noehtans morkbaro zogen op bet work beoft gerust,
on hot is oiis eon veorroeht hioden ccii in vole op
ziehten gunstigor versing voor to loggen clan bij vorige
gologenhedon.
2. Do Commissie heoft Kakanias gorogold eonrnnal
in hot jnar bozoelit en hon zich alzeo op voile hioogto
van don gang van zakon aldaar houdon. Telkens
ku-amen w-ij ondor vorniouwdon i ndruk van do vol—
harding on ornst waarmneo do workers zich ann hun
taak ivijdon, on van hun toegewijdheid ann dc ware
woivanrt van do Nodorzotting.
3. Wat hot personool botroft rnooten wij, hoc-wol
,ueniand ons door don dood ontvallon is, andorniaal
vorandering on veilies botronren. Bij do vorige
Synodo reeds manicton wij molding dat Mar. Lntz op
‘t punt stood emizon dionst to vorlaten. Doze brooder,
die don boston clank der ICerk verdiont voor do
irrigatioworken die ondor zijn toozicht met do lien.
eigon degoiijkhioid en nauwgezethoid sun voltooid,
iioeft sun ingonioursgaven aan andoro beproeiings
schema’s gann wijdon. Goon nicuwo aanstelhing is in
zijn plants gesehiod, inaar, moot ‘t ueg op bozuiniging,
is vooroorst hot bijzonder work ‘Tat onder zijn toezieht
moost vaHon, onder aiidoro h-dpi. i-ni’ hot personeoi
ingodoeld.

Ecu jaar of nicer nn 11am’. Lutz vorliet ons ook do
hoer Knvs (lie sodert do stiehtimig der Kolonio, eorst
albeit, later abs niedebestierder, nan bnzo winkeizaak
.vorkzaan, was. Ook hij hieeft Kakamas met voorheel
digo gotrouwhoid groote dionstomi bewozon in eon
uitormnato nioeilijko afdeobi ng van do werkzaamhoden
aidaar. Flet vertrok vail doze twee breeders, met hun
c’ehitgetiooton, is edt groot verlies ook voor do go
mocilte Kakanias, want zo allen hebbon den leeraar
in nile good work trouw on hnrtohjk ondorstound.
Do hoer Knys hoof t ziel~ op eon oigon boordorij gaan
toeieggemi.

Met zijn huisgezin is nok vortrokken zijno schoon
moedor, Movr. C. Sehroder, do oorbiedwaardigo
woduwo van wijbon den eorsten Superintendent van
de Arheidskolonie, die hog steeds als eon moeder in
do gerneonte met levonde bohnngstelling nail hot goes
tolijk ~verk bled deelnoinon.
flok versclioideno vail do niindoro anibtonaren zijn
nit ouzeti chonst gognan 0111 zioh elders ann hun eigon
zaken to wijden. Onder lien is ook do jongo brooder
Du Proez, die, na Mnr. lCuys, de oudsto ambtonnar
in comrnissiodienst wi s Fl ij heeft sick ondorsoheidon
door getrouwo plicb4sbotrachtuig en voorhooldig godrag, was opgeklon.ineii van do inagsto sport in do
winkelznak tot vortrouwden hoofdlclork—oen zoon van
Knkamas dio do Kolonie tot eor strokt.
4. Tot oils innig leedwezen moeton ivij moidon dat
bet ons nog niet gelukt is weer eon genoeshoer veer
Kaknnins to vinden.
Vegeiis do oorlogstoestanden
was or groot gebrok nan niediei, on zelfs veel bolang
lijker en aangouanior contra dan Knkamas moosten
bet zondor dokter stebien. Ni. do vrede liorsteld 5,
hopen wij spoedig do vncature to kunnon aanvnllen.
In dit vorhand han (10 (onimissie hot niet nalaten to
gewagon van do belangrijko dienston die do oudo
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inoeder, Mev. P. \tiviors (Tanto Krissio), de plaats
in doze dokterloozo jaron bowozen hooft. Zondor haar
groote ervaring on bodrovonheid in do hoelkunde,
die bijna nan vakkennis grenst, zouden do inwoners
or zoer slecht ann toe ge~veest ziju.
Ak bij vorigo gologenhedon willen ;vij ons vorder
rapport ondor do volgendo hoofden indoolen

Uit doze koopsorn hooft u’vo Commissio £1500 too
gezogd aan do gomoento voor hot bouwon van eon
doolmatig Godsbuis. Hot plan is eon gobouw daar
to stollon dat omtront 800 zitplaatson bovat on toch
niot moor dan £5000 koston moot. Do gomeonto zelvo
hooft tot dit bouwfonds voor omtront £1000 ingo
sebrovon, ~vaarvan reeds £600 inhotnald is, on de
ovorigo £2500, waarvan ook reeds £900 in handon is,
moot flog op andoro wijzo ~vordon govondon.

I.—GEESTETIJK WERE.
1. Ds. P. J. B. 51mw, b~jgostaan door Eorw. vail
dor Walt (Aid. N, Art. 1), staat nog ann hot hoold
van hot kerkelijk work. Volgens rogoli ng van dcii
kerkerand arboidt eorstgenoenido hoofdzakoiiik in do
wijkon Soetap, Nous, Sebroder, Lutzburg en Kaka
mas West, met ongoveer ~ii0 lidinaten, terwijl Eorw.
van dci Walt Panrdon- oil Witkop-cilandon, Mar
ehand on Aihoit, met jets moor dan 600 lidmaton, als
zijn aangowezon workkring heeft. Beido broedors zijn
borders van bijzonderon ernst en toogeivijdheid, on de
vrueht van hun tronwen arboid en geregeld huis
bozoek blijkt ton ovorvloodo in den geostolijkon voor
uitgarig dor gomeonto. Wijks- en andoro biduren,
Mannon on Vrouwen Zondjngbondtakkon. C5hristolijke
Strovers Veroenigingen, Zondagsseholon, onz., vor
kooron in blooionden toestand: de bij~voning van de
oponbaro ocrodiensten is bovredigond. To Sootap is
do gomiddeldo opkoinst onitront 300 en to Marehand
zoowat 250. 1kb gotal kinderen in do Zondagsscholon
is ongoveor 1100.
Do zondingijver in do gonioonto is lofwaardig. Hot
moot moor dan eon wolvarendo gomeento in ons land
vorbazon te hooron dat omtrent £409 in hot aigo
loopon jaar voor de zendjngzaak bijgedragen is. Do
gemoontolijko bazaar braclit bijna £550 op, en do
collocten bij do diensten bodroogon £221. Bovendien
word or moor dan £100 voor do griopwoezen inge
zarneld. Het sprookt vanzolf dat do vormeordordo
bijdragen oensdeels to wijton zijn aan grooter wel
varondhoid van do kolonisten, lunar zokor is hot ook
eon bewijs van toenoinendo belaugstolling in do zaak
dos boron.
2. Mot djt aI hebbon zich bedroovondo govalleii
van ontueht in do laatste jaron bij tooneming voor.
gedaan. Hot schijnt of do zodelooshoid die oldors in
allo kringon zoo stork toonoemt ook Kakamas niot
ongesehondon golaton heoft.
Do vordorfolijko in
vloodon van eon bedorvon bosehaving zijn mot moor
dor vorkeor on aanraking met do buitonworold ook
bier doorgodrongen. Tijdens boido onzo Iantsto be
zookon moosten wij bostraffing toodionon bij eon panr
govallen van onzodelijkheid on wij vornonlon dat dor
golijko govallon zich ook tolkons in do korkoraads
vorgaderingen voordoon. Mogo do Heere gonadiglijk
Kalcanias yoUr doze atom toonomo,ido euvelon be
aaron.
3. Sodert do laatsto zitting dor Synodo is to Mar
chand con not korkgobouwtjo opgotrokkon, dat om
tront 500 zitplaatson bovat, £1650 hooft gokost on
gohool afbotaald is. Tot dit bouwon heoft ~vijlon
Ds. B. Marehand en zijn eehtgonooto £200 gogevon,
torwiji £500 oldors gocolloeteerd, on do rest door do
gomoonto zoll bijgodragon word. To Sootap is onzo
grooto sehoolzaal, die tot hiortoe als korkgobouw hooft
godiond, nu ann den sehoolraad vorkoeht voor £2500.

If.---ONDIERWTJS.
1. 0 me seholen vorkeoren in blooionden toestnnd
Er zijn thans nogen seholon met ointront 900 leer
lingon en bet getal onderwiizers(ossen) is 31, van
win zos hot 02 diploma bozitton, on sleohts vior niet
ton voile gecertificeerd zijn. Do kinderen zijn als
volgt volgens sehoolstandaard vordoold: Sub.St 256;
St. 1, 128; St. IT, 123; St. III, 93; St. IV, 91;
St. V, 66; St. VI, 55; St. VII, 35; boven St. VII, 45
leerlingen. Men ziot dus dat er ongoveor 200 kindoron
in en bovon St. V sun, waarvan jn do Contralo school
alleon 112. Hot gotal kweokeling-ondorwijzers is nu
35 (25 in do Contrale school on 10 te Marchand) tor
wiji ook nu eon aanvalig gemankt is met con Junior
Cert. klasso.
2. I-let vorblijdt ons to kunnen rapportoeron dat
ook thans to Kakainas twoo Tndustriöele seliohui ho
stnan. Omtrent drio janr goloden word met ruimo
goldolijko onderstcuning van (loll Administrateur eon
anlbaehtssohool voor jongons geopond, wanrin sinids
on tjmmermanswerk do lioofdvakkon zijn, on die door
13 jongons bijgewoond wordt. Daar do Arboidskolonie
zoo uitgestrokt ligt, han con aantal andoro jongons,
icier oudors to onvormogond zijn om logies to botalen,
met do school bijwonon. Hot Dopartemont van Onder
~vijs kan sloohts eon beperkt getal toolagon van £12
per jaar besehikbanr stollon voor logios. Do onder
~vijzer, Mnr. D. Stassen, doot good werk on do leer.
I ingen vorderon flink.
‘l’weo jaar gt-loden word ook eon school coo’ grootore
mnoisjes gestieht, aanvankolijk zondor ondersteuning
vail hot Dopartoment, maar later met eon Itogeorings
toolago tot hot solaris van do ondorwijzoros. Kloor
makorij on naaldiverk zijn bier de voornanmste yak
hon vail onderrieht, on do school wordt nfl bozoeht
door 21 leerlingon.
3. In hot afgoloopen jaar hocft Moj. H. Olivier,
die voor bijna 13 janr nan hot hoofd van do Contralo
school gostaan hoeft, o’,s ook verlaton. Zij was oon
ondorwijzoros van buitongowono bokwaamhoid on
degolijkhoid, on ann baa, ijver en doorzottingskraeht
heoft niot alleon dezo school haar bloei to dankon
manr is do zaak van ondorwijs in ‘t nlgenieen op do
goheolo Kolonio vool vorschuldigd. Als resultant van
hot normaal work door hnar begonnen zijn reeds nit
onze scholon zoowat 60 leorlingen gegaan dio of
onderivijs govon Of zich elders voor dit boroep kwnli
ficoeren. Van dit getal zijn 14 in do Kakamns scholen
workzaam. Tot haar opvolgor is anngosteld do hoer
M. J. Oostliuizon, B.A., ondor n-ion, hopon ‘vij, hot
gohalto van hot work zal wordon gohandhaafd.
Wij mooton ook molding niaken vail hot vertrek van
eon andoron onderwijzor, Mnr. C.J. Zaaiman, die
voor 9 of 10 jaron in eon dor bnitenwijkon als onder
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wijzer heeft gestuan en een grooten invloed ten goedo
heeft uitgooefond. Hij is door bemiddeling van do
Inwendige Zendingeommissie nan do La Motto Bosch
plantage als onderwijzer-zendeling aangesteld.
III.—OMVANG EN BEVOLICING.
1. Bet gotal families blijft nog ongeveer hetzelfde,
namelijk, 370 erfhouders met onitrent 33 families van
gohuwde zoons van kolonisten die opvolgers van hun
ouders zijilen worden. Bovendien ziji. or niot minder
(Intl 55 arme families in Kakamas woonachtig, tile nit
nile oorden op eigon houtje do plants binnen godrou
gon zijn. Zij ‘vonen eigenlijk op do erven van kolonis—
ten on zijn Of bij dozen in dionst Of vinden eon bestaan
door karroweiwork, transport rijden, sleepwork, of
als steonmakers, motselaars, enz. In nog andore go
vallon, doon zij handelstoehtjes met vruetmton en mo
dueten van Kakamas naar l3oosmanland on andere
deolon. Doze mensehon komen bier ann in eon lie
klagonswaardigen toestand on, daar or noeh door den
Staat noeh door do Kerk voor lien elders voorziemnng
gomaakt is, verbied~ do ehristelijke barmhartigheid
om hen hot void in to jagon. Aizon wordon zij, 1,nowel
in strijd met do reglernenten, oogluikend toegelaten
to blijven, ondor kennisgeving van eon maand zoo zij
zieh niot good gedragen of niet door eon of ander
bedrijf in hun oigen ondorhoud voorzion, in do hoop
dat vroeger of later er elders door do Regeoi-ing of
ahderszins voor lion uitkornst han ~vorden govondon.
Intussehen komt dan toch bun verwaarloosde kroost
binnen boroik van school en kork.
2. Hot wordt herokond dat to Kakarnas nog zoo
ivat 650 morgen grond, moostal oilandon, ondor be
sprooiing kan worden gobraoht. In do oorlogsjaron
was hot honoodigdo matoriaal, stalen pijpon, enz.,
Of onvorkrijgbaar Of onbetaalbaar duur, on viol or
ann uitbroiding vail bostanudo of nieuwo besprooiings
~vorken niot to donkon. Bovendion hoeft do Synodo
ons boporkt tot oem’ seluild vail niot to boven gaande
£150,000 (zio Aeta Synodi XXIII, pag. 106), on
kondon wij zondor speeifiek vorlof goon meérdoro
uitgavon ondornomon. Wij hobbon editor don Super
intendent opdraeht gogovon om allo bosprooibaro
gronden nanwkeurig op to meton, do mogolijkhoid
on do koston van ~vatorloidingon to borokonon, ton
oindo to woton to kornon of zulko uitbroiding zolf
botalond zal zijn. Zijn rapport, met bohulp van Mnr.
Lutz opgostold, zal als aanhangsol van dit verslag
u ivordon voorgelogd.
IV.—STOFFELIJKE WI8LVAART.

1. Hot oerste jaar na do Synode (1915 was eon
vrij voorspoedig jaar voor do Kolonie on do erfhouders
kwamen over hot algemoon good vooruit. Bindo 1916,
oehtor, ging hot water in do Grootrivior in Soptomber
stann, juist toon bij den aanvang van do warme on
dorro zomormaandon watorleidon voor hot onrijpo
graan onontboorlijk was. I-lot govolg was dat vole
kolonisten schaars hun brood wonnon on van orfhuur
on winkelsehuld betalon nauwelijks sprake ken zijn.
Na doze, togon November van hotzolfdo jaar, en
telkons ‘veer daarna tot in begin 1917, word do plants
door abnorniaal zware rogons hezoeht dio grooto
sehado ann do ivatorvoron veroorzaakten (o.a. wordon
tweo grooto eulvorts nan do noordvoor woggospoold

of org boschadigd on hot nam mannden voor ales
eonigszins horstold was.
Tot ovormaat van ramp brak eon hevigo maag
koortsopidemio uit, vormoodolijk ais govolg van hot
onverselullig drinken van met veldvuil bozoodold
water dat in plasson in do verspoolde voron aanwozig
was, on nicer dan 285 monsehen waren ziok. Do toestand was dus nitormato erbarniolijk. Golukkig had
don wij in 1917-1918 woer eon good jaar on konden
do koioniston zieh weer wat herstollon. Naar be
rekoni rig word in (lit janr niot mnindor dan 20,000
zakkon koorn 01) do Kolonio ge~vonnelI niet onitrent
8,000 zalcken mielios.
2-. Misselnon zal hot voor do Synodo n lot van
belaug ontbloot zij a als wij bier bij voegeu dat volgens
census vail slat jaar do bozitting vail (10 koloniston
nail levonde have als volgt was: 2897 donkeys, 1519
beoston, 268 paardon, 3584 bokken, 1256 schapon,
1561 varkens, enz.
Van do voornaamsto vrneht
boomon waron or 2481 limoen- en 9366 porziokboomen.
3. I-let is dun zeer duidoiijk dat ton spijto van
tegonspoed van tijd tot tijd do kolonio op stoffelijk
gobied groote vooruitgang hoof t gomaakt To Alhoit,
waar or veol sloeht grond is, lant do toestand vool to
wonsehon over. To Marchand, hot jongsto dod van
do Koionie, zijn velon flog ton nobtoren, niaar hior is
do grond uitstekend on han voilig wordon voorspeld
dat binnen woinige (goode) jaron dit dool van do
Kolonie dezolfdo mate van welvaart znl horeikon als
do Zuidvoor, Sebrodor on Lutzburg wijkon. In hot
afgoloopon oogstjaar (1918.1919) is ongoiukkig ‘veer
groote sehade veroorzaakt door roost. Toolal do wijk
Mnrehand, waar wogons do groote vruehtbaarhoid
van den grond bet grann veolal ploegt te gaan liggon,
lio~-ft bijzondo-r zwaar goledon. Hot wordt borekend
dat op do l:olonio ointment 5,000 znkkeii minder koorn
gewonnen is dan in bet jaar tevoron, hoewol or ann
nierkolijk nicer gezaaid was.
IV—FINANCJ1EEL.
SeuuLnmiNLAsT.—Zooals hij do laatsto Synodo go
rapporteerd stond onzo sehuid 01) £140,692 9s. Od. (na
aftrek van bet batig saldo in do Supt. rekoning).
Tbans is hot bodrag £142,434 7s. lid., eon vormneor
dering dus in do vior jaron van £1741 15s. lid. In
Stnat A. dien ivu bier aanhecbton, is to zion boo in
do oerste twoo jaron na do Synodo onze sehuld met
£1992 14s. 7d. en £3495 Ss. Id. respeotievolijk vor
mnoerdord word, om danrna weei- in 1918 met £240
lls. 3d. en in 1919 met £3505 lOs. to dalon. Hot diont
editor o1igomerkt to wordon dat nit dit mindorondo
bedrag van £3505 do som van £1500 moot wordon uit
gekeord voor hot reeds vermoldo kerkbouwfonds, zoodat de workolijke vormindering van solmhl in hot
laatsto jaar sieehts op £2005 moot wordon gestold, en
do algoheele vermoerdering voor do vior jaron op
£3241 iSs. lid.
Voor vollediger informatie voogen wij ook hiorbij
do Supplomnontaire Staton Th on C. Staat B. toont
nan do kapitalo rokoning voigens do bookon van hot
Korkekantoor, torwijl Staat C. nanduidt do bron
vanwaar do versohillendo leeningen komon. Vordore
toolichting van doze Staten zal overbodig zijn.
Hot moot in dit voiband ~voi-den gemeld dat wij
niot die ondersteuning van de flogoering gokrogeu
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hobben waarop do Rock roehtmatige aanspraak heelt.
Under do Arboidskoioniewet van 1909, hobben do
sticiltors van zoodaiiige kolonie nanspraak op ccii
boning van twee-derdon van do nitgavon noodzake
Iijk daaraan verbondon. En hoowel do ICork plus
minus £118,000 (na aftrok van winkoikapitaai oil
opgeioopon tekorten) in Kakanias hoeft bologd, en
dug aansprank heeit op orntront £78,600 van do
Rogeoring, heel t zij tot hiortoo sieehts £45,000 hun
non knjgen. ‘lijdens ropresontaties door ons bij don
Minister van Landon gonmakt over do toekonning
van tie balans van £33,000, hoeft lilosi van olize ann—
spraak afgotrokken do waardo van do oigendommen
~oii dat web tegon tanielijk hoogo valuatio—dio do
Kaapseho Rogeoring vóór hot- bestaan van bovon
gonoemdo wot ann do Roth gosolionkon had; tevons
de koston van gobouwen, dcci van dokoston van
flydro-Eboetr. Plant on Molon, do uitgavon in vor
band met de ontwikkoling van Drift—oiland en nog
andere, die men niet ais noodzakolijke uitgavon wilde
toostaan, en na aftrok aizoc word dan borokend dat
de Kerk reeds do ~vaardo van tweo-derden ontvangon
beeft. Wij besehouwen doze berokening als zeor on
billijk on in verband hiormedo doen lvii Con ann
beveling nan hot eindo dozes.

Vooral op dit oiiand is eok do proof genomen met
do boorderij met welsehapon, tot hot cotleeteeron
waarvan do Synode linac voorspraak Nj do laatste
sitting verleendo. Hot rosultaat is niet bovrodigend,
boowel als noodhulp godurende do doprossio in do
veorenmarkt wij aanmorkolijk voordeol uit do schapon
hobbon getrokkon. Maar in nornialo tijdon zon do
sohaapboerderij, wegens do hoorsehonde toestandon to
Kakamas op verre na niot zoo voordoolig zijn abs do
struisboorderij. Ons void is zoo overtrokken met
stock- on -zuurgras, zoowel abs andero zaadgrasson,
dat do ‘vol voor do markt bijna waardoboos wordt.
Op hot oiland ‘veer, dat uit fijn stik bostaat on buiton
gowooa stoffig is, ~vordt tie yacht bijna ovonsoor ho
dorvon door vuib en stof, on wet dorniate, dat wij voor
onzo soheersols maar eon kwart van den prijs in do
open ,narkt krijgon dion dozehfde ~vob in do Zuid
ivostohjko Districten in do laatsto jaren zou hiobben
bohaabd. Manr ais hijzaak, op do (loor struisvegels
afgostroopte lueorno landen, han do boerdorij tooh
hoeiw-at inbrongon. Do gemeonton Caledon, Bredas
dorp, Heidelberg, Swelbendarn on Napier, en do lee
raron die ens zoo hartelijk hebbon ondersteund on
gohobpon met do sohaponeobbecto, vordienen den dank
van do 1-LEerw. vorgadering.

Gswoss ONTvANGSTEN.—Tn Stant fl boggon wij u
voor de rolcening van gow-one Ontvangston on lilt
gaven voor do vier jaron. Eon blik in dozen Staat
at gaando ~verpondo, voroorloovon wij m’s sboelits
eenige versohillende opniorkingon over do vorsohib
bondo poston —

(Ii) Wind lVijikels.—Zooals to zion is heoft do~e
zaak in do vier juren £8,853 4s. id. in onze has
gostort, of sodert 1900, do totale soul van £13,702
ongovoor, wobko soni sloehts~ ~€523 niindor is dan hut
kapitanl in do winkelzaak hobogd. Met good en voor
ziehtig bostior is so dus voor ons eon rovenubron
van groote waardo.
Mann zo han ook met sleclit
overlog even goinakkebijk op ramp uitbeopen.
Do
winkols voroorzake,, derhalvo moor kwoiling on hoofd
brokens dan oonig ander dool don werkzaamhoden.

(a) Dc Synodeie (Joflccte.—flozo collecto toont elk
jaar eon verbetering ann lunar bereikte nog niet de
£1,000 p.a. ivaarop de Kerk gerokend had.
(b) ,Wpcciule BijJroqc.—Alteon do gemeonte Do
Rust heeft ons de bijdrage tot het salaris van den
hubpbeoranr gorogold gezonden, on doze flinke go
moente vordiont orison boston clank.
(e) Erfkicnr.—De twoe magoro jaron, 1916-1917 on
1918-1919, vailen dadolijk in hot oog Ivogens hot vor
irnnder’Jo bodrag goind. Do normalo liuur veer eon
jaar is nu £3,880. ~~aii aehterstalligo huur is zoowat
£4,000 uitstaande.
(d) Andeic iluur.—Dit is voor oonige gobouwen,
postkantoor en sokoro rooigrondon.

liovendion is do winkelsank godurig ann zeovoeb
ougunstigo oritiok ondorwerpon, zelfs van do zijde
vail do kolonisten die do waardo orvan niet bosoffon,
dat do godachto nieormnben ontstaan is of ~vu niot
doze zaak beolomaal inoeston opgovon on do handels
rochton vorhuron. Maar afgozion van hot goldolijk
vorhios dat door verinoordorde huur sal moeten ~vor—
den vorgood, vroozon lvii, zab do Icork I-ole kolonisten
dio zij met do oeno hand trneht op to holpon, met
do andore gobondon overlovoron in do handon van
vreomden die inisseh,ion nit lion zuigen sullen ~vat to
znigen is en tengovolgo hobbon knn dat zij gohool on
ab nit bun orvon gorakon.

do

(i) ionIc Winkds.—Dit is rente togon 6 peroont
op bet bcapitnnl vail ,naand tot maand veergeseheton.

(I) I’ua i-den Eilun,1.—Van dit sehoma hobben wij
reeds in ons vorig rapport altos gozegd. Do orven zijn
nu aan de erfhouders toruggogovon ondor verhoogde
huur van £25 per annum, omdat zij den grond gotijk
gemaakt ontvangen.

Gawoss Uiro~vEN.—1. Doze- poston zijn zoo vanself sprekond dat toeliohting hijna niet noodig is.
Mon ziot dat ‘t bodrag nan hobasting botnald bijna
vorduhbeld is. Onzo cigondommen nan do noordzijdo
dor Rivior zijn un gowaardoord veor £81,000 on do
Zuidorplaatsen voor £92,000. Do uitgavon veer pent
en sohuit zijn hot lantsto janr abnormnnl hoog gowoost
daar do pout moost ivorden vornieuwd.

(e) 1folcns cm Dorsrl,rnrnIiines.—Ook hier zijn
twoo sleobto jal-on dadelijk nit to konnon.

(g) Drift EiloniL—Van dit schema liebben wij ook
reeds bij do laatsto Synode hot noodige gozogd. In hot
jaar 1916-1917 was or eon verlies omdat do oogst
verdreogde. Ovorigons is do winst gestadig teoge
nomen, in hot algoloopon jaar zeus eon aanzienlijke
surplus vail £1,037 goweost, hoofdzakolijk to dankon
ann do honeying in do struisveoron markt. Wij ver
waehten dat doze bolangrijke bijdrage tot onze algo
meone has in do teekomst niet alleen Sal werden
gohandhaafd mann zolfs ovortroffon.

2. Hot spreokt van zobf dat wnar do Kebonio oudor
wordt, vernieuwing van zekore werkon en losgeed
togon aanzienlijko koston ons ~veldra veer de dour
staan zal. Do groote stnlen pijpen, b.v., wna,1vaner
niet mindor dan zevon nparto reekson zijn~ en die
niet niindor dan £6,000 of ~vel £7,000 hebbon gekest,
mo&on vreegor of Inter ~vorden venniouw w~n-t reods
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zijn or tookenen van verroosting. Zoo ook goraken
onzo dorsehbakken on locomotieven langzaniorhand
onbruikbaar. Wij hebbon dorhaivo bosloten eon zoo
gonaamd ,,Deprooiatiofonds” to stiehten, wanrin nit
do gewone ontvangston elk jaur £500 moot wordon
gostort-. Deze voorziening moost reeds corder go
inaakt geweest zijn. maar wij vertrouwen dat do £500
pa.. voldoendo zal blijken.

Hot zou o.i. goon bijzonder nut hobben om do HE.
vorgadoring met een kolorn totalon (voor de 4 jaron)
to vervelon. Van meer belang m bet een vorgolijking
te kunnen treffen tussehen bet gemiddelde bedrag per
jaar van do versehillende ontvangsten on uitgaven
voor do afgeloopen 4 jaren, on dat van do nor jaron
die do Synode van 1915 voorafgingen. Wij hebben
dorhalve do Sde en Ode kolonunen in den Staat gewijd
nun gomiddolde opgaven voor gemelde perioden.
Hieruit zal blijken dat torwiji over ‘t algemeon onze
plaatsolijke inkomsten zoo’ toogonomen zijn, ann den
anderon kant, do bebeorbaro uitgavon afgononien zun.
flit is con gezondo riOhting.
KApInLE REKENING.—Staat H. goeft do rekoning
van do l3uitongewono Ontva~igsten en Uitgavon. Op
doze rokoning worden ook goplaatst nile golden die
sloohts tijdelijk in onze kas kornon. Do versohullonde
poston die crop voorkomon hobbon goon bijzondere
verkiaring van noode, muar gaurne goven lvii much
ting waar verlangd.
B~TEN EN L~sTE~j.—Staat F. toont ann onzo Bntei,
Laston op 30 Juni 1919. Do baton zijn tegen kost
prijs opgobraoht on toonen dos motoen ann ivat tot
datum ton kosto gologd is ann do vorsohiloiido wor—
ken, enz. danrondor gonoomd.
on

Do nadoeligo balans vortcgonwoord.gt, zoonis bij do
laatsto Synodo rçeds duidolijk goninakt, hot totalo
bodrag ontstaan nan tokorton in do loopendo rekoning
sedort do stiehtiiig dor Kolonio. Thniis staat hot
eijfor op £9,22f3, toriviji in 1915 do som £10,611 was.
I-Jet moot do H,Eerw. vergadering verblijdon, zoonls
bet ons vorb1ii~d, (In t or oindoliik eon keorpit nt sehijnt
gekoinon to zijn in dozo tekorten-gesohiodonis, on dat
do oudo nadoolige halans thans met £1,382 vermin
derd staat. Niot hot voIle bodrag van £9,229, eehtor
vortogonwoordigt vorloron kapitnal, want or is £4,000
ongoveer Ban aehtorsta]ligo erfhuur op onze booken
en do halans moot oigenlijh met dit hodrag vermin(lord worden.

eon grooten dam ondor bosprooiing to brongen, on
zoodoendo plants on bostaan to versohaffon ann eon
zeer groot aantal armen onzor Kork.
Hot hlijkt dat brooder Piot Latogan, van Oudts
hoorn, eon groot deol van do bosprooibaro grondon in
bozit heof~. on dat hij gewillig is ann do Kork, op
Arboidskolonio dooloindon. Dc mw. Zond. Commissie
hoof t, na ondorzook, ons hot sohoma aunbovolen,
on al do loden van do Arboidskolonie Commissio
hobbon do plants hozoolit. Do vooruitziohton van,oen
nodorzotting voor armon op grooto sohani sohijnon
inderdand zoor gunstig to zijn, maur ongolukkig zijn
hoden vasto gogovens on oijfors aanganndo do beraam
do kosten van don voorgestoldon dani nog niet be
sohikbaar. Wij zijn doze, editor, to eoniger tijd to
wnohton van hot ]losprooiings Dopartemont dat on
langs met opmotingen on peilingen aldaar bozig
gowoost is. Konit do boranung mis nog tijdig tor hand
sullen lvii eon vollodig rapport met aanbovelingon
als Aanbangsol hiorbij heehton. VII.—ALGEMEEN.
Hot spijt ons to mooton moodeolen dnt in hot afgo
loopoil janr vool onluston to Kakamas liobbon go
hoerscht—onluston die niting gogovon hobben in
niiblioke ootitios ann do flogeoring, als anderszins,
waarin eon dankba,-o gezindhoid togenover do Kork
niot do boventoon voert.
Gaarno willon nu goloovon, on er bestaan goedo
gronden hiorvoor, dat nlloon (10 oigenlijko loiders van
do hewoging en do opstollors van do potitio workolijk
hedoold hobbon urn do Kork in eon ongunstig hoht
voor to stolen, nianr dat do groote rneordorheid der
goneil die ondortookennars van do potitie zijn, zuiks
nit kortziditigboid bebhen gedaan, niot hosoffondo
dat bun godrag do Kerk pijntijk moot aandoon. Hot
moot liovondion ook wordon vermold dat eon aanzion
lijk dccl der koloniston volstandig goweigord heeft orn
iots met do petitie to doon to hobbon. Hiorvoor ye,
dionon zij nllen lof.
2. Do onmiddollijko aunloiding tot do agitatio is
gologen in hot foit, dat do erfhuur in 1918 verhoogd
word. Do Synode van 1915 (sic Aota XXIII, pug. 107)
beef t ons gelast om do hunr to vorhoogon zoo do
tokorton bloven voortduren. In 1915-1916 u-as hot
tekort sloohts £38, on danr do vooruitzichten voor
hot volgend jnar good sehonen, lieten lvij do znak
ovorstann.

VJ.—BEERVLEJ.

Door ramp en togonspood die do Kolonie in 19161917 troffon (on l,iorvnn hobbon lvij i-cods molding
goinnakt) ontstond or dat jaur eon grout tokort van
moor dan £1,400. Om do huur vnn ri-ods gotoistordo
loden to verboogen in zulk eon juar was buiten
kwestio, on anderinani moost do verbooging ovorstnan.
In 1917—1918 was or wol goon tokort Iia,I r hot surplus
dekte niet do voorgannde tweo tokorton, on irnar huid
van onzo opdraobt werd konnis gegovon dat do haur
voor hot volgond jnar zou worden vorhoogd.

Vool’ geruimen tijd roods hooft eon groot besproei
ingssohema to Boervloi, in hot distriot Britsto~vn,
onze aandaoht bezig gehoudon. Op eon vorgadering
van dw Inwondige Zendingeommissie kwam promi
Dent. ondor- bosprokihg do mogolijkheid van alhior
ettolijke-ffiujzondon morgon grond door middol van

Ongelukkig viol hot jaar 1918-1919 niot al to good
uit on de koloniston vorzoehton ons do verhooging
af to neinon. Op representatios van den Superinton
(lent stondon wij dit too, nuts or genoeg van do
nobterstalligo hun, inbetnald word em eon tokort
to voorkomen.

Indion onzo Baton en Lasten, niot onar den host—
prijs maar naar do aotuoole wanrde werden berokend,
dan. zou do nitslag eon voordeolige balans zijn van
£78,137. Stunt. 0. zal doze ~vaardeaanw-ijzon
Do
marktwaardo van - do grondon ondor bosprooiing
worth ovenwol 01) £230,009 gosohat.
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3. Dcxc eoneessw was biijkbaar niet voldoende hi
hot oog van zekoro ontevredeiien en, hot oogenbli~
waarop do gemoederoii tamolijk gaande waren gunstig
vindende, en voordeel treickende van do storke be
geerte bij vole kolonisten om oigendornsroeht tot bun
Orion to verkrijgon,wisteu zij eon agitatie togen do
Kerk op touw to zetten. Mon hot bet publiek in
afwezigheid van den Superintendent eon petitie tee
kenen waarin eon reeks grievon togen kerkehik te
stier iverdea voorgedragen, en de Regeering verzochc
~verd Kakamas nit do handen der T(erk to nernen

op tastbare wijzo uitdrukking govo van hare erkente
Iijkhoid en dankbaarheid yoUr zijn bekwarno en go
trouwo dienstemi do Kerk bewezen.

1. Doze petitie word bij den Volksraad ingediond
cii govolg was dat do Raad derzelve iiaar tie Rogee
ring verwees, ,, opdat tie Hegeoring do raadzaamheid
overwogo eon behoorhjk on degehjk ondorzoek naar
tleii toostaiitl ci’ hot boheer van do K akamas Arbeids
kolon ic in to stollen, in ovorteg met do Commissie
van do Nod Ger. Kork.’’

tJw dionstwihiige Dienaron en Broeders,

Do H.Eorw. Vorgadering do biding dog Hoiligen
Geostes toebiddende in hare berandsiagingon, niet hot
minst waar zij doeltroffende middelen traclit to be
ramen voor do verzorging en opheffing van een arm
en zinkond dccl van ons yolk,
Nooinen wij mis, met vorsehuldo oerbied,

1). S. BOTFIA, Voorzittor.
J. C’. TRT’TER.
P. J. J. 1305110FF.
A. 1). LUCKHOFF.
H. P. VAN DER MERWE, Seer.

Do Regeerim~g beuoomde daarop eon Commissie van
Onderzoek, bestaan uit twee Parlenientsiedon en twee
Predikanten onzor Kerk (laatstgenoemden door do
Arbeidskolonio Conimissie daartoo uitgonoodigd zijn
do, aanbevolon), on terwiji wij doze regelon opstoilen
is die Commissie met haar work begommnon. Wij hopen
haar rapport in bandon to hebbon vdór do Sv node
vergadert, Jndion niet, sullen Di A. F. Louw en
P. K. Albortijn, die a’s vortogonu’oordmgers der Kork
O~ (10 Commissie bobben gediond, nmissohien in staat
zijn de iJ.E. Vorgadering breeder in to liebten. In
ioder gevai, dear hot ondorzook hangondo is, willen
wij hier tirnus niet verdor over do zaak nitweiden.

Wij mnogon dit mis versing met bosluiton zondor
ooze hooge waardeering nit to spreken van do nit7
imintende diensten ann do Arboidskoloimie cii nan do
ICerk bewozen door om,zemm hokwarnen Superintendent,
brooder J. H. Comm radio, (lie met zij mm natnnrlijkomi
rianiog panrt eon j aronlango ondervindi hg als book—
bonder en wetgeleorde. Ondor do bid i mmg dci’ \Toom
zienigheitl block lmij alzoo voorhoreid en gesebikt go
mnaakt te zijn voor de uiterst mor,ilijke en vorammt
woordelijke betrekking door hem met zooveel geest
kraoht, trouw en gaven vervoid. Met opoffering van
oigone nicer winstgevende vooruitziehtcn hooft bj
zich steeds aan zijn werk gowijd, niet als eon die oni
loon dient, nmaar ais iemand die zijn hart on bolang
steiling cnn hooft gezot alsof bet zijim eigen belang
betrof.
Aan zijn bokwaam bohoor is het to danken dat ci
niet alboon stop gezot is nail do godurige tekorten.
mnaar dat do nadecligo balans zelfs met £1300 vor
mninderd staat.
Hun godsvrueht en good voorhecid niaakten steeds
hem en zijn goode oehtvriendin, zonder wier huip
hij mm jet de stormnon Ill (len jongsten tijd met zooveel
geduld en mood zou hobhen gebraveord, tot eon
geosteiijke aanwinst voor do Inriebting.
Daar hij do Commissie te konnon gogevon hooft dat
hij einde Juni 1920 wonseht af to treden abs Super
intendent, beveelt do Commissie aau dat do Synode

AANB EVELINGEN
(1) Do Synodo drago tot op ann do HEerw. Mode
ratuur mu do Arbeidskolonie Comnussie stoun to
geven bij hare pogingen em de voile leening ondor de
Arboidskolouiewot van de Rogoening to vorknijgon.
(2) Iasgobijks steuno do Synodo ook do pogingen
van do Arheidskoionio Commnissie om wijziging to
vorkrijgea van do Arboidskoloniowot vail 1909, zoodat
niet langer op bet orfrechmt vail koionisten boslag kan
wordon gelogd tongevolge van vonnissen oncior do
niouwe Magistraatshofwet gevalion.
(3) Do Synodo mnaebtige do~ Ai~beidskolonie Corn
nmissie orn verdero (heperkto) boeningon aan to gaan
ten elude bestaande watorvoren to Kakamas to vor
grooten en tilt to breiden. omn zoodoondo plaats te
maken voor eon grooter getal anne huisgezinnen.
(4) Zie aanbevehing onder Aanhangsel—Rapport
Beervlei.

Staat A.
STAAT AANTOONENDE SCIrULDENLAST
EINDE ELK JAAR.
Sehuldonlast op 1 Juli 1915
£140692 9
Vermeerdering 1915-1916 (zie Staat E)
1992 14

0

Sehuld op 30 Juai 1916 £142685
Vernmoerdering 1916-1911 (zio Staat E)
3495

3
8

7
7

Sehuld op 30 Juni 1917
£146180 12
Vormindoring 1917-1918 (zio Staat E)
240 11

2
3

7

Sehuld op 30 Juai 1918 £145940 0 11
Vormindering 19184919 (zie Staat E)
3505 16 0
Schuld op

30

Jnni 1919

£142434

4 11

4
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Staat B.

Tot. boning. 30 Juni 1919 (zie Slaat C)
Mm batig saldo Rkg. Supt

STAAT AANTOONENDE LEENINGEN
GEDURENDE DE VIER JAREN.
TotaaI leeningon op 1 Juli 1915
Niouwe leeningen 1915.1919

£143513 12 11
40039 5 3

Leeningen torugbctaald 1915-1919

£183552 18
67516 1

2
6

£116036 16

8

Additioneel hij Kerkefondsen geleend
(t59113 Is. 7d. in 1919 mm £30159
ISp. 9d. in 1915)

29253

Netto sehuldenlast als per Staat A

...

145290 2
2855 17
£142434

6
7

4 11

Staat C.
STAAT AANTOONENDE VERDEELING
DEll LEENINGEN.
Bij Kerkefoudsen gebeend, 30 Juni 1919 £59413
Bij do Regeering (bat.),
do.
38522
Bij Particulieren
do.
47355

5 10

Totaal (zie Staat B)

17
O 11
00

£145290

2

6

Staat U.

Staat van Qewone Ontvangsten en Uitgaven voor tIe 4 jaren, 1 Juli 1915 tot 30 Juni 1919.
GEWONE ONTVANGSTEN.

Gemidde!d
per jaar

1916-1917

1917.1918

1918-1919

1915-1919

1911-1915

A65

97

606114

647162

66015

594197

712

100 0 0
3270 11 10
325 0 0

7700
235512 2
33710 0

7500
507867
366 5 0

7500
4216178
46210 0

S300
3737171
37216 3

(‘ni I ecteji elk Nj ci rage n
Spec. bi4dr. salaris help—
ereer
Krf hit it r your koloniston
Aiidei’e 1Iuur
Opbr. Molens en Dorseh—
macjune
Opbr. Paarden Eiland
Opbr. Drift Eiland
Diversen
Wiust winkels
*
Route op Winkeikapitcal

690 19 5
201 3 8
340 15 1
34 7 9
2455 19 11
1140 0 0

64126
2007 11 11
1208 17 7

Tot. Gewone Ontvangst.
Tekort

9024 7
3818

3
2

7179 2
140912

8
5

11222 15

7

5

8.588151

11222 15

710518 125

£9003

5

491

7

2

830 5 9
282 9 4
53818 8
96110
2077 12 3
1230 0 0

564 3
133 12
1037 9
68 18
2312 0
1288 0
10818 12

6
2
1
0
0
5

GEWONE UITGAVEN.
S alarms
Administratie en Aig.
Instandhouding
Extra verspoelingen
b3elasting en Assurantie
Huu r
Pont en Sehuiten
Rente op Kapitaal
Hon. Syn. Fonds, Audi—
teuren en Diversen
Losgoed
Toelage can Kerkernad
Industrieel Onderwijs
(1ompensaties
Pijpen en Dipbakken
Tekort op Drift Eiland
Gezondhejds Inspeeteur
en ziekte
Storting Depreciatie F.

Geniddeld
per mar

1915-1916

1916-1917

1917-1918

51815

0

10000

442100

1018-1919
43000

371

5

1

415

477

83 3
58 0
51 10
7161 12

3
0
5
7

124 5 10
379 1.5 3
250 0 0
22 0
39 15

0
0

11
19
11
0
17
19

4
5
3
0
8
6

84 2
42 19
227 0
124 14
43 12
9.8 5
125 2

4
6
0
6
6
1
0

6

9

242 2
58 0
173 7
8035 19

6
0
0
3

9066
7600
210 0 0
185 16 1

0
3
2
2
0
0

Gen,ieldelcl
per jaar

1915-1916

367
1167
178
58
130
6539

614 4
151 6
488 0
66 0
2913 6
1472 11

2

4

313 8
30 0
321 0
7184 10

1
0
9
0

91194)
3110 Of
210 0 0

62

7

3

92
500

0
0

0
0

—

.,—

—

—

—.-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tot. Gewon., Uitgaven £9063
Surplus

5

5

8.588 15

1

9959
1263

8
7

4
3

9773 18
104414

0
5

£9063

5

5

8588 15

1

11222 15

7

10818 12

5

1915-1919
447163

3

8

109100
2443149
32514 8
312 19

3

1212 4
884 17

7
8

Geniddeld
per ~aar

1911-1915
619 11

5

3

452 11

8

204 6 4
51 0 0
169 18 11
7230 10 4

179 9
54 12
139 10
5387 4

8
6
4
6

449 16

230

5

.5

119

5

0

239

5

0

259 10

0

94
Staat E.

Kapitale Rekening veer de 4 jaren, 1 dull 1915 tot 30 Juni 1919.
BUITENGIEWONE ONTVANGSTEN
1915-1916
1916-1917
100 0 0

Kerlcljouwfonds
Voorsehotten terughetnal
Koopsom erven
Restitutie Regeering voor Sehooltekort
Winkel Kapitnal
Andere (koorts-epideinie en kweekeling)
Noordvoor goederen
Koopsom Sehoolgebouw

500

0

714

0

4 12

6

18516

0

100 0 0

180 0

0

950 13

6

2169 17
225 5

4
4

2500

0

138

Netto vermeerdering van sehuld

911

1918-1919

0

154

Totaal Ontvangen
Voeg hij surplus Staat A

298

1917-1918

7 0

1066

7 10

149 5
32611

8
4

400

0

0

1163 12 11
73 2 4
305

6

£152816

6

2348

1

9

1547
1263

£1528 16
1992 14

6
7

2348
3495

1
8

9
7

2810

£3521 11

1

5843 10

4

2510 8

3

0

1 6
7 3

5079 15 2
1044 14 5

S 9

6124 9 7

9

6124 9 7

BtJITENC{EWONE UITGAVEN.

1915-1916
tlydro Eleetrisehe Plant en Molen
Molens en florsehbak
Gebouwen
Verbeteriug Noordvoor en dam
Gelijk maken Drift Eiland
Paarden Liland erven
Voorsehotten Sehoolraad
Kerkbouwfonds
Sehapen
Erven en balans koopsorn plaatsea
Voorsehotten
Koorts- en Griep-epideune

57 4 9
14160

Totaal Uitgavei.
Voeg bij Tekort SLant D
Netto verniindering

van

6

1917-1918
5

———

571211
141196
256 7 0
1023 7 8
1434 (3 0
398 211
26356
8610 0
—-~—

1918-1919
4 0

4

169 8 0
73 3 4
149 010

5311

3

——-—

8011

———

1413
1915 16

0
4

—

—

7
—

1524 12 5
500

————

784 2 0
1100
1656 0

——-—

300
24416 0

1433 17 11
1109 12 5

2569 17
—

—

£3521 11

1

5843 10 4

2569 17

6

—

—

240 11

3

2618 13 7
3605 16 0

£3521 11

1

9

6124

sehuld

KAKAMAS ARBEIDSKOLONIE.
Staat van Baten en Lasten op 30 JunE 1919.
BATEN.
(\TolgeflS ko~tpri,Is.)
£9742 0
43156 9
14600 0
6792 7
14018 6
12034 18
4918 12

772

£3482 12 11
38 18 2

Staat F.

ICoopsom plantren, insluitende erveii,
en meet- en transportkosten
Noordvoorbouw
Zuidvoor met takvoren
Gebouwen
Hydro Electrisehe Plant en Molen
Paarden Eiland erven
Drift Liland besproeiing

1916-1917

5571910
106 4 6
500 0 0
19094
36413 9
303 311
1088 0 10

9
8
0
6
7
3
4

—

—

—

5843 10

4

—

2810

6

8

9618 137
—

Struisvogels en sehapen
Omheinen
Kapitaal nan ~vinkels
Noordvoor goederen
Voorsehotten
Pont, dorsc1imaehi~es, molons, lokomo
tieven en sehuiten
Voorsehot ann Schoolraad (Tekort door
Prey. Reg. versehuldigd, 1918-1919)
Depreeiatie Ponds

*OpgeIoopeI~ Tekorten sedert 1899

4

...

—

1800

—

9

7

0

0

1086 0 0
14224 9 6
2180 0 0
2451 9 6
4175 12

6

1524 12 5
500 0 0
£133204 19 0
9229 5 11
£142434

4 11

4735

0

0

95
LA ST EN.
.Balans boning Ilogeering .
Looningon Nj Particulioron .
Overtr. bij Kerkofondsen 59113
I~1in bat. snide Hg. Supt.
2855

£38522
17
v 7

56557
£142434

0 11
4

0

4 ii

Maohinerio en Plant
Lovende have
Voorsehotton arnion
~‘ooisehet Sohoolraad

7500
2100

Uitstaando erfhuur

4030

2451
1524

Winkels (gobouwon, veorraad goederoa
on uitst. rokeningen)

*Dit bedrag moot editor ~vorden vermindord met
£4050 ann aohtorstalhige erfhuur.
Staat C.

26946

0 0
0 0
0 0
00
00

0 0

£220571

0

0

£142434
78137

0
0

0
0

£220571

0

0

LASTEN.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN.
(\Tolgeiis valuatie.)

i,eeoiiigen ala per Staat F
~rordoeligo Balans

BATEN.
Noordvoor plaatson (volgons waardeo
ring veer Prov. bolastingsdoeloinden) £84000
Zuidvoor Plaatson (volgens do.)
92000

0
0

0
0
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VERSLAG
van de Publicatiecommissie aan het Z.A.B.V. Besinur voor de
H.Eerw. Synode, 1919.
Do Puhlioatieeomrnissie heeft do ocr hot volgoiide
door hot Bestuur van do Z;A DV ann do IT .Eorw.
Synode to rapporteeron:

1. Poise sieci .—Als gevoig van hot beslnit van do
congo Synodo (Aeta, l2do Zitting, p.37) hoof t hot
Bostun r van (10 Z . A .B .V. in overlog met do Algem.
Zendingseerotaris eon Pubiieatieoommissie aaiige
gostold, als volc~t: Di. F. X. borne, H. E. du
Plessis, Z .3. do Boor, A. M. McGregor, en de Br.
W. M. Collier, als vortogenwoordigers van do Z.A.
BY., on Di. A. C. Murray, A. F. Louw, Prof. J.
du Plossis on Us. 0. B. A. Gordoner a’s bijgovoegdo
loden. Eorstgoaoemde ~v7erd als Voorzitter en iaatst
gonoomdo als Soeretaris der Commissie gokozen.
2. Vcrgaileri.nqcn..—Do Comniissie hoeft al zijn
vergaderingen in do Kaapstad gohoudon, on is sodert
11 Fobruari 1910 veortion nmal b,jeoii gewoost. Van
tijd tot tijd is ann hot Bostuor van do Z.A.B.V. eon
kort vorslag voorgologd.
3. Dc ()pdracltt tan (IC Cornrnissic.—Deor hot
flostuur van do Z.A.]3.V. is non doze Coinmissie op
godragon —
(a) Do uitgavo vaa goschikte hookon, pamflotton,
ens. La verband snot do Voreoniging.
(b) Do oireulatie van gosohikto loetnur door
middol van eon of moor coiportonrs door do Commissie
to wordon aangesteld.
(c) Do uitbroiding van hot Kantoor tot eoa
Boekorij rum voorzien van gesehikte loesstof, sehrijf

bohooften, onz.

1, Geblehjkc Bijilrage.—llet Bestuur hooft do
Coinniissio ann hot begin do mm van £500 for be
sehikkiig gestold, tea eindo haar opdraoht nit to
voore ii. Toon doze sons gebru ikt was, word hot Be—
stuur gevraagd om eon verdoro bijdrago, on voeral
word govraagd dat do ontvangsten zendon ~vorden
aangeduid, zoodat do Publieatiecommissio lion to
woten koition of zij met vrueht ge~vookerd had. Op
(lit vorzook, dat op 25 Juni 1917 aan hot Bestuur
gonioht ~vord, is editor goon antwoord ontvangen,
on in hot jongsto goldolijlc verslag aan do Commissio
voorgelegd, wordt ~vel molding gomaakt vail do nit—
gavon voor aiouwo bookon on do coiportago, maar
wordt niot aangodnid hoovoel door do vorkoop dor
bo?kon is i,igekomen, zoodat hot oaniogolijk is voor
uw Commissio oin te oordoolen of or met voordeob
goweekord is.
F~v Comiriissio is oohtor orvan bowust dat, tonzij
hot stolsel vail bookhondon nicer doolniatig wordt
ingoriolit, hot iaooilijk, indion met oamogelijk zal
wozon, om piooios aan to dnidea ~vat door do p0gmgon van do Commissie inkomt, zeodat do Cominissio
hot wonscliolijk oordoolt dat do workzaamhodon van
do Publieatiocomrnissio in hot Bestnnr van do Z.A.
BY. bohooron op to gaaa. Dooli hiorover later.

3. lFcrkzo,zrnlsedca : (a) Sub-commissies.----Tor nit
liroidisig vail do winkolbezighoid is doer Con Sub
eonnnissio iets gcdaan. Enkole beckon, dio elders
voerradig ~varon on niot hij onzon wiakel, zija op do
rakkon gobraeht. Docli or sUn nog nitgaven zooals
h.v. die op hot Korkokantoor en op hot Zoadagssohool
Depot to Graaff-Hoinet dio goodsehiks door onze
lloekwiakel kunnon wordon bohartigd, indion do
noodige schikkingon ertoo gotroffon kuanen worden.

9G
Door do oorlog is uw Cominissie aunmerkolilk go
stremd in haar strevon om moor en moe’ goodkoope
leetuur ann don man to brengeiL

90R) ,,Ontwaakt gi] die slaapt
5000 ,,Tk boa bokommerd.”

Voorts is door con Sub-comrnissio rio beoordoeling
van manusoripton ondornomen, volgons vastgestoido
rogels, zoodat do ondorhandelingen met sehrijvors
over rnogelijko winston, kopierecht, ens. op vaston
voet gesohieden.

5000 ,,Wat bant hot eon mons.”

(b) Co/portage—Do heoron J. A. Joosto on
Moyors hebbon als colportours troowe diensten ho
wezen. Eerstgenoerndo trad op 4 October 1916 in
dienst uwor Commissie, on bloef tot hot oinde van
1917 ann. Zijn work lag hoofdzakelijk in do Ringon
van Swellendam on George.
Op vorzoek van den Ring van Quoenstown is do
hoc, E. Moyors ann hot oindc van 1916 in onzcn
dienst gotrodon en hooft hij sedert dion tijd aI do
gemoonton in (lion Ring en onkolo gomeonton in don
Ring van Graaff-Reinot bozoelit.
Wogons do
sohaarschto van hooken, vooral Bijbels en Gozang
bookon heoft hi] tijdeiijk andor work ondernomon,
dock hoopt op 1 October zijn eolportngowork to her
vatten.
(e) Uitgaven.—Dc voigendo boukon on pamfiotten
sUn door borniddoling van ‘iw Conimissie nitgogovcn
BOEKEN.
4000 oxomplaren (twee oditios)
(Ds. G. Murray).

,

.Oom Willoni Smit’’

20000 exomplaren en 100 linnenband
Ret Vierde
Eeuwfeest” (Ds. G. B. A. Gerdenor).
1500 exomplaron ,,Hudson Taylor” (Ds. G. Murray)
B. on B. Verooniging uitgavc.
1500 ,,Do Oudo Paden” (Ds. H. C. do Wet).

1000

~sernplaren ,,Zijt rnij gonadig” (Dr. A. Mur
ray) B. en B. Verooniging uitgave.

2000

exemplaren , Eon Toer door Afrika (Prof. J.
du Plessis).

500 exeniplaron ,,Stcnimcn van hot
(B. en B. Vereoniging uitgavo).

Vorloden’’

5000 oxomplaren (twee editios) ,,~Vat hot betockent
moedor to zi]n” (Mov H. L. Neothling).
2000 exemplaren ,,Dageraad in iinnyailand” (Ecrw.
A. A. Louw).
1500 cxcrnplaron ,,Levcnsidcalen” (Ds. B. G. Malan).
PAMFLETTEN EN TRAKTAATJES.
2000 ,,Wanrorn zoo

mm

Bokooringen?”

5000 ,,Eonmanl on daarna.’’
3000

Do Verrader.”

IN DR PERS.
Eon licker zondor oor’’ (Ps. G. Murray).
,,Het Loven van Andrew Murray’’ (Prof.
dn Plessis).

.J.

Op vorzoek van don fling van ]iurgorsdorp hooft do
Co,nniissio reeds oenigcn tijd do nitgave vail eon
Gobodenbo ,lc, vooral t7n gobruike hi] don Imisgods—
diei,st, in overweging, Voorts heoft do Publioatio
conimissie ml cenigo jaron aehteroen do nitgave van
do Bijbol- on Bidvoreoniging ondor hoar toeziolit
g~iad, ioowol do administratie nog in do iinnden
borust van Movr. J. J. ‘1’. i\larqunrd. Do oplaag van
rlozo uitgave bestaat nit 15,000 boeken on 22,000
almanakkon. Eindelijk is hot opstollon en’ uitgeven
van do Pi nksterondorworpon in don Iantstefl tijd door
ow Commissie hohartigd.
Eenigo manuseripten in bet Afrikannsoh zijn do
C’oinmissie tor puhlioatie anogoboden. Zij zijn editor
niot aanvaard, onidat my Commissio hot oordeol val,
doze HEorw. Vergadering hiorover vorlangt.
6. Be Toekom st—Met do ondervinding van hot
rerlodon moenon wij dat hot afzondcrliik voortbostnnn
van do Publiontioeomrnissio niet wensehelijk is, on
borden aan dat hot Z.A.BV. Bestuur tot 15 uit
gobroid worde on dat do Synode oon Publioatie
commissio benoome, bostannde nit do drio additioneole
loden en nor nilderen nit hot togonwoordige Bestuur,
oin to dienon van Synodo tot Synodo.
Gaarne zion ivij onso Z.A.B.V. zoodanig uitgobreid
dat zij ann do oischen van eon inodorno kerkejijko
bo~kliaiideI sal voldoon. Paartoo nil zijn, naar ons
oordeel zokoro ilingen noodig —
(1) Do nithroidng van hot i3ostuur ten cinde do
toononiendo workzaan,hedon en verplichtingen to be—
hartigen.
(2) Do onverdooldo aandaelit van don Seerotaris
anti rio opbonw en rio n itbreiding van don boekbandol.
(3) Do ruimoro bostoding van geld aan zoodanigo
ophouu- en nitbroiding, zoowel door do hostolling van
booken nit andore landon, alsook door moor aan
moodiging van sohrijvers in ons land en do uitgavo
van hun ponnevrnohton.
(4) Moor en moor doeltroffendo advertentios zoo
wol door middol vail nionwsbladon on tijdsoh -iften,
alsook door eatalogusson.

2000 ,,De vrang van con kind.”
2000 ,,Goud en Wierook.”
2000 ,,Gosehikto draden.’’
2000 ,,Godsdienst-onderwijs op school.”
2500 ,,Mijn laatsto maand op annie.”
2000 ,,Gij dwaas!”
2000 ,,Waar zijt gij P”

(5) Eon hotoro i-ogcling tussehen do Z.A.B.V. en
hot Britseh on Buitenlandsoh Bijbolgonootsehap. Doze
Coinn,issio is van gevoelon dat dit Gonootsehap door
onzo Kork moot orkond worden als bet lichaani voor
do l3ijhelversproiding, dat allo colleoton voor dit dod
ann hot Gonootseliap mootcn ovorhandigd wordon, in
wolk goval do Z.A.B.V. van hot Genootsehap 50 per
cent korting belioort to krijgon op alle Bi]hois door
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haar benoodigd, en in werkolijk behooftige gevallon,
door eon korkeraad to worden beoordcold, bohooron
oxomplaren van G9ds Woord gratis door hot Genoot
sehap to wordon vorsehaft. Do Voroeniging zal dan
zocals tot nogtoo lJijboIs vorkoopon, dccli zal zich
moor bepaald toologgen op uitbroiding als con Book
handel van do N.G. Kork en hot Gonootsehap zal als
hot offieiëele Iichaarn voor do Bijbolvorspreiding in
Zuid—Afrika ivordon erkond.
Moor dan ooit is uw Cominissio ovortuigd van do
grooto gologenlioid voor en do dringondo behoofte aan
r~osehikto loctuur in ens land. Moor dan édn book
liandol is in don Iaatston tijd opgorioht en bicoit van
hag, ton sputa van do vorhoogdo prijzon. Aan don
eenon kant zion ivU met blijdsehap do toononiende
looslust ondor ons yolk, nan don andoron kant bo
merkon wij met vrooze do gretighoid waarmoo do
goodkoopo producton van hot ongoloof on van allerlei
soeton wordon gozoclit.

dat do Kork haar eigon drukkorij Zn’ hebbon? Wij
zijn flog altijd vorplicht om naar hot buitenland to
gaan veer eorstoklas drukwerk.
Dit bohoort niot
noodig to ziju, indion eon drukkorij zich crop toelogt

om to voldoen nan do oisehon van don tijd en to voor
Zion in do behoeften van do Kork. Oak op dit gebied
zijn do Roomsohon en hot Hoilsleger ons vooruit.
Gaarno ivil do Publioatiocommissio doze H.Ecrw. lTer
gadering vorzoeken dew zaak nan hot Bestuur van
do Z.A.B.V. op to dragon, ton oindo, wanneer eon
gelchikto gologonlioid zich voordoot, oon oigen druk
kerij voor do Kork nan to koopon waar al de korke
lijko publioatios zollon kunnon uitgogovon wordon.
Met do bode dat do Hoero dor Kork do H.Eerw.
Vorgadoring loidon on zegenon mogo, noemon wij ens,
Dionstwilhig uw Dionaron on Breeders,

F.
H.
Z.
A.
W.
A.
J.
A.

Nog altijd wonTon hoolwat bookon en parnflotteii
huiton onzo Kork orn uitgogevon, on vorseheidono
korkolijko on semi-korkolijko tijdsehrifton buiton
onzon bookwinkel goadministreord. Waarom niet door
onzon bookhandol?

En oiadolijk, hot drukkon van elk bock, blad, trak
taatjc of pamflot door onzc Kerk in hot licht gogovon,
goschiedt buiton do Kerk cm. Is hot niet hoog tijd

X. ROOME, ~Toorzittor
B. flU PLESSIS.
J. DE BEER.
M. McGREGOR.
M. CELLIER.
C. MURRAY.
flU PLESSIS.
F. LOUW.

0. B. A. GERDENER, Seerotaris.
13 Augustus, 1919.
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RAPPORT
van de Synodale Commissie voor de Doreas Inrichtingen, 1919.
1. Uwo Commissio rnaakt, met innig leodwozon,
molding van hot droevig overlijden van den oliver
gotolijkon, Os. A. D. Luekhoff, stiehtor en vador van
do Dorcas-Inrichtingon.
Zijne godaehtons on die vail zijne waardige ont
slapono oohtgenooto levon flog voort in do floreas
huizon on oefonon nog steeds invlood nit toil goode.
2. Do gebouwon wordon van tijd tot tijd geropa
reerd en vorkoeron im in goedon staat.
Eon buis, annex Doreas IT, word door uwo Corn
missio aangekooht, tegen do son van £723. flit is
gosehied op aanbevoling van hot lrnishoudelijk
flomitS. flit gohouw, thans nog vorhuurd, zal wel
Iioht in de toekomst kunnen worden gobruikt om
moor rnimto to vorsohaffen en huisvosting to vor
loenen aan do vorploogstors veer wie or inado tlians
bestanude gobouwon nanwol,jks plaats is.

4. Uit hot Finaneiëol Vorsiag zal blijken dat do
Staat dor Financiën bovrodigond is.

5.

Do hoer F. ~V. van dor Riot is door do Coin

missio aangestold togon oon salaris van £30 ‘s jaars
om dioust to doon als Finanoieolo Secrotaris van do
Inriehting. Hij is reeds do Commissio zoowel ala

hot huishondelijic Coinit~ tot grooto hulp geweest.
6.

AIs pastàr van do Inriehting is, in de plaats

vail ivijion Ds. A. D. Luekhoff Sr., benoomd Ds. W.
A. Joubert Sr.
7. Voor do inwendige regolingon van do floreas
huizon vorwijzen wij naar hot rapport van hot huis
houdelijk Cornitd.

Do goedo hand Gods in alles orkonnonde,
Uw d.w. Dionaron on Broodors,

J. P. VAN HEERDEN.
P. 0. STEYN.

93
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VERSLAO
van de Zuid-Afrilcaanscbe Bijbelvereeniging, 1915 to 1919.
S

Flet lIestuur (icr Vereeniging wenselit den bore to
danken dat. hot. zij a work heeft inogen voortzetten,
lioewol weget is den oorl og. or gee ii sp rake hon sjn
vail nitbreiding of inerkbaren vonruitgnng.
Seder U

(1(’

I a a tst 0

\ergade ri hg is ile
na eel j angeil, t oege—
wijdei. eli gezegeiiden diensttijd afgetreden .
Flet
Besttiur wit zilne booge wa ardeeri ng van zone dien sten to ken non geven en Ii ‘iii ecIw n a a ngen a Ilien Itist —
tijd toebidden.

S eeret at is, he rw-. 13

Sy iio,l ale

•}) len a ar

Eon pensioen van {i200 ‘s jan us is heni toegekend.
Be lien’ .J J. Grolilielnar. do assistent, Ihoeft iii
tussehen bet work anti do hi rieliti fig aiteeli god nail
niet behulp, ~vat hot 1,oekbouden betreft, vail den
Auditeur, sleii lice,’ 0. Hoffman a A an beiden Is hot
Bestuor dank versclnikligd
Als I3ostierdor van do Vereeniging is gekozon
Ds. A. 0. du Toit. Die brooder hoeft do lienoemilig
aaagenomen, en lioopt op 1 December, o.k. zijne
werkzaamheden to aanvaarden
I-lot liestuur ver—
trouwt dat met zijno overic omst do zoo zeer gewensehte
uitbreiding van Let Depot- tot stand zal worden
gebraeht, voorai ook nu dat do ovorzeeselie boeken—
handel iveer kan worden voortgezet..

hoeken, alsook dii izen den van traktaatjos en vhegende
Idaadjes.
I )e eolheteii dci geineonten zijn tainel ijk bevuodi—
gend gelileven a iettegenstnaade bet felt dat sedert
let aft -eden van den Seereta.ris, or heel weinig, of
tie is, is gel In an (‘iii (1001 tersoo iii oh liezoek h-lang—
ste III hg ‘i~ to wok-k eli.
Ci de witistea dc-i ~eree1iigi ng wordt nog steeds
oi,ilerst en fling gegeven ann bet work onder de
M&ianiniedanen, alsook ann bet work onder verarmde
blank-en.
TI et llestnu r erkent met (lank bet goed work door
tie Pu1 di entieeo,nniissie verrielit, en ondersteunt van
haute do aanbevelntgen door lianr godaan in Para
granf 6 van 1,anr rapport.
Met opreeliten daids ann den I-Jeer voor imipo otis
verteond, eli do lit-dc orn Zijn zegen op do beraad—
singi ugen (101 II. Eei-iv. lergadering, noomen ivij oils,
Un Dw. Dienaren en Broeders,
J. P. VAN HEE]IDEN, V~o;z.
C. I-I. BRAND.
W. M. CELLIER.
Z. J. DE BEER.
C. I. MULLER.
H. H. Dl’ PLESSJS.
0. F. C. FAUSTMANN.
A. J. KUYS.
F. N. ROOME.
P. 0. UYS.
J. J. OROBI3ELAAR, Ag. Seer.

Do Stant dir F’inancien is nog redehjk gunstig,
zooals blijkt nit bet geldeink versiag liierbij gevoegd.
In tie afgoloopen nor
Bi~beis, 33,377 Psalmandere 1,oeken, terwiji
13i~bels, 396 Psalm. en

jai’en werden vorkoelit 12,672
en Oezangboeken on 177,085
gratis verspreid ~verdon :360
Gozangboeken, 2,026 andore
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RAPPORT
van de tommissie voor Psalm-en Gezangwijzen,
Ic worden ingodiond liij do lt.E. Synode, zitting 11011 dende op den lOden Oct. 1919, on voigondo dagen.

Do (‘ornniissio voor Psalm- en Oezangwijzon lieoft
do ocr bet voigondo aan do H.E. Synode to rappor
teeren

—

1. Op hare eerste vergadering, geliouden don 2Osten
Juni 1910, waarop ai do loden tegenwoord ig waren,

word besloten, a’s eersten stnp, eel’ lust 01) to trek—
ken van tie Psahnen en Gezangen, welkor moiodioen
goodseliiks door nieuwo konden wordon vervangon.
Die lijst bostond nit 92 Psalinon en 16 Gezangen;
lunar orntront do moiodieen van :36 Psnlmen cii 7
Gezangen was do Conunissie eenigszins in tw’ijfel. Z ii

wer,len in do lijst opgenonien met do gedaehto dat
de onde wizen zouden kunnen bh~jven, indien do in—
gezondene ii let gesebikter bleken te zijn. In do Fist,
die Iner volgt, ziju do Psalmon en Gezangen met
t wij felaebtige nielodieen met cell P geniorkt.
Psalinen —2, 47, 5, 67, 77, 8, 9, 109, 11, 12, 13,
119, 159, 16, 177, 18, 20, 229, 23, 26, 28, 307,
31, 339, 34, 3.57, 37, 39, 40, 41, 147, 45, 46, 48, 497,
50, 519, 53F, 549, 567, 57, 59, 617, 627, 63?, 04, 607,
709, 71, 767, 789, 80?, 82, 83, 85?, 87, 88, 907, 91,
92, 947, 90. 100, 102, 194, 100, 1077, 101, 1107, 112~

f~q
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Ook hobben wij -verseheideno liodoren OpgOnOfllOfl
die, omdat zij olassiok ziju, voor de gemoente des
Hooren in aile eeiawen vail groote waarde beliooren
to zijn. Do moeste dozer gozangon, moonon ~vij,
borden zich ann ook oindat. do wijzon bij onze go
meentolodon bokend zijn.

(3)

Areadelt .,,O Lam van God” çWijzo, vad
Church Praise No. 351).

(4)

,,Ontbonden en mob Christus,”
bernint” (Ds. Aibertijn).

(5)

,,Gij weet dat ik U liefhob’’ (Albortijn).

(2) In voldooning ann onze opdraeht beef t uwe
Cominissie do cor hot volgomlo bij do Synodo ann to
bevelon : —

(6)

0 mijno ziole, -vorhof an don Hoero’’
(Ds. Albertijn).

(a) ill do vertaoldo classzckp lieGe ron zooals zij
staan in den Vervolgbundol van Holinnd.
(b) Do voigondo Gero n-ge,,. ~fl diriz Vervolgbz,ndel
voorkomondo:
196, 198, 199, 200, 201 202, 203,
204, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 220, 221, 224, 226, 229, 232, 233, 236, 23T,
240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
254, 259, 261, 263.
(e) Do volgendo Kinderliederen uit hot Hnlieiuja
book: 95, 98, 102, 106 (eorste vier rogols alleon,
zonder koor), 107, 112, 113, 118, 120, 125, 126, 128,
133, 133, 139, 46, 48, 49.

(7)

,

,,Zoo boor

,Neein, Hoer, in inijno handen’’ (Ds. Al—
bertijn).

(3) Un-c Commissie moont dat do Synode moot
beslissen of deze Gezangon als afzonderlijko Bundel
sullen godrukt of in den bestaanden Bundel zuilon
opgonomen worden. In elk goval beveelt zij aan dat
do Gezangon doorthopend zullen gonommord worden,
in bohoorlijke volgordo boginnondo bij Gezang 193.
(4) Wij w-illon ann do hand govon dat, indion doze
aanbovehngon wordon goodgekeurd, or stappon zullon
wordon godaan om in ondorlrnndeiing to troden met
do personen on veroonigingen die eopiereoht bozitten
van dezo gezangon on liodoron.
Mob hoogaohting hebbon lvij do ocr ons to noelnon,

(d) (1)

Hornhutters No. 2—,,Dank God, dankt
alien God.”

(2)

tilt Gezz. en Liedoren van Rhijnseho
Zondinggenootsohap, No. 319: ,,Loof nu
don Heero, den maohtigen Koning der
Bore.”

Uw H.Eerw.
W.
A.
G.
E.

Diensbw. Dienaren,

A. JOU]3ERT, Voorzittor
MOOR1{EES.
13. A. GERDF~NER.
G. MALHERI3E, Seriba.

I3IJLAGE 31.

VERSLAG

I

van de Commissie aangesteld ter Geestelijke Verzorging van de
Leden ouzer Kerk lungs den Spoorweg te worden ingediend
bij de lIE. Synode, 1919.
Uw Commissie hooft do ocr hot volgendo ann do
HE. Synodo te rapportooren : —
1. Mob dankbaarhoid tot God kan uw Commissie
rapporteeren dab do arheid ann de spoorwogarbeidors
onafgobrokon word voortgozet. Wogens don aanhou
donden ooriog on godurondo do vorwoostondo griop
word hot work oonigszins gostrernd. Onso arboidos
kon van nit Nauwpoort, als zijn rniddonpunt, do
spoorwoghodon in hun afzonderlijko woningon of bij
hun work oon porsoonlijk bezook brengon.
2. Het arboidsvold broidt sick steeds nit. Zolfs
gedurondo don oorlog is do annbouw van spoorwogen
niot tot stilstand gokomen. Waar ivu in 1906 vaIl
1931 ziolon sprakon tolt hot ziolontal thans ongeveor
4500. Datzolfdo tijdpork zag do vrijwilligo bijdragoii
dor spoorwogarboidors stijgen tot £180 voor do jaroil
1915-1919; torwijl hot bedrag voor do jaren 1903-1906
sloolits £31 bedroeg.
,,Het work is groot cii wijd, en lvij zijn op don
muur, do eon verb van don andoro,” roopon ~vij nit

samoa mob Nohomia van ouds. Wi] zion den tijd
togomoot wannoor do getallon tot tionduizendon
stijgen zullon, on wannoer do zolfstandigheid van
Zuid-Afrika meobrongon zal dat ook do hoogsto posi
ties bekleed zullon worden door zonen van Zuid
Afrika—ledon der N.G. Kerk. Hot gozicht van dion
dag helpt ens 0111 hot gowieht van dit work to be
soffon.
V

3. Horhanldolijk hooft uwo Commissio do botoro
bearheiding van doze loden onzor Kerk in ernstigo
ovorwoging gonomen. Dat zij bijzondero boarboiding
hehoovon lijdt goon twijfel. Hun work brengt ilnmors
moo dat zij nan eigonaardige vorzoekingon bloot
gostold zijn zij vorandoron gedurig van woonpiaats,
on bhjvon to kort op éen plaats om zioh daar thuis to
rodeo; zij konlon in aanraking mot invloodon dio
huiselijko on korkolijke instellingen ondormijnen en
inaken kennis met die ongozonde inaatsohappolijko
riohtnig die ornwentelingen beoogt en arbeidors op
inaakt togon gozag—niot hot minst togon bet gozag
van kork on godsdionst.

/

101
I) io betoro hiarhoidi hg hon best gesclnodon door
(10 ac iistoi Ii :lg vail additio,ioelo workers.
1-1 iortoe
zagon wij cnzen weg niet open. En wel - om twee
redenen Eerstens, die aanstelling zou hot Spoorweg
dopartement reden govon on’ zekere coileossles torug
to trokken. (110 IVU lii ondorsoheidmg van andore
kerkgonootsrha.ppon gonioton juist omdat wij sleclits
eon worker liobbon. Dit zou ‘t nut van die aanstelling
grootondeols benadeelon. Tweedens, zou die nan—
stolling o.i. op korkeraden ecu ongewensohto nit,ver—
king ku nnon hebben. Wij vroezen, aithans, dat do
anustelling van additioneole workers geinnkkelijk do
godaohte wekken han dat de spoorwegarbeidors no
oenmaal good gonoeg boarboid ivorden, en dat zij
voor rekoniug vail do Spoorwog Zendingcomrnissie
alleon staan inoetei,. Torwiji ons strevon ,iog altijd
is ole den band tussehen korkoradon on spoorwog
arbeiders niot tosser niaar innigor on sterker to
iiiako,i. Dice ‘cog konden w,j dus niet inslanu
4.

hun work bosoffen, on ook zooken die plieliten na to
komnon.
Do Ring van George, waar de afstandon
tusselien gomoonten betrekkolijk goring zijn, was van
govoolon dat kerkeraden in zulko govallen do be
arbeiding dior loden goheel en al zolf konden ver
richton. Dan zou do Spoorwegarboider in andoro
opziehton moor knnnon doen.
0. Op hot gebiod van hot onderwijs is daar vor
betering on vooruitgang to besponren, ,vat hot ondor
wijs van do Hollandsoho taal botroft is danr nog zoker
ruimte voor vorbetoring. Taal Medium Ondorwijs is,
door benmaddoling vail (10 Taalordonnantio.oom,nissie
in ten mninsto één geval moor tot zijn reehten go
home,,. Vordor hooft hot vorzook van uw Commissio
gorieht tot hot Uitvoerondo Comitd vail do Provin
eialo llaad zokor hijgodragon tot hot daarstollon van
(irdomaitantio 20, Seotie II vail 1919, dio do plaatsing
Vail (10 spoorw-ogsoholen, 3S in gotal, ondor behoer
raIl do solmoimi radon inogolijk nmaakt.

Do hotero hoarhoidi ig hobben wij toon langs de

volgondo wegen gezooht : —
(a) Eon pamflot word door oils opgestold niot hot
dod on, den baud tusselien korkoradon on spoorweg.
liedon nanwer toe to halon. ,,Wij vorlangen,” zeiddn
wij tot ouze ,nonsehen mugs hot spoor, ,,dat gij do
gorneento waar gij woont — at is (lit ook inaar tijdo
lijk —zult holpon opbonwon. Besohou~v (lie genieento
on kerkeraad a’s uw gemoento en korkoraad
ii
gobruik daar uw roohton on voonoohton.’’ Nadat wij
den korkorand bosehoidonlijk attent haddon gonmakt
op irat or op pagina 141 in do Wotten on Artikolon
oazer ICork stnat kwarnen lvij tot hen met hot vor
zoek: ,,Do spoorwoglodon zo,-yvuldiq to bezoeken en
hen dringond ann to nioodigon mitt kerkolijko plichton
na to koinon.”
(I,) Daar uw Conunissie do ovortuiging toogodaan
is (lat moor faeilitoi ten vail don kant der Spoorweg—
autoriteiton, spoorwognrboiders in stnat kunnen
stellen om do oponbaro oerodionsten der Kork betor
bij to wonon, hohhomi wij do bovoegdo personon hier
omtront gonadord.
(e) In hot gevat van Touws 11 ivior ;vaar ongovoor
113 ziolon womion lu-oft un Comniissio (Ion kerkoraad
dor gonioonto Iv~urray vorgood voor spooialo uitgavon
in vorbaitd met do hoarboiding vail do loden alduar.
Koudon korkoradon dioht hewoondo contra, zooals
Rosnioad, Alioodalo Junotion, Stormborg, Cookhouse,
Nauwpoort speoiaal gcrcg rut boarboidon, en kondou
Ringon waar gotallon do stiohting van eon niouwe
gonioonto reohtvaardigon zoader verzuinl tot (lie,)
stap overgaan, dit ron veol bijdragon tot do oplossing
vail (lit niooilijk vraagstuk.

Ook Imeeft mm no Conimnissio £50 hijgodragon voor (to
mnenbols van eon logioshuis to Nauwpoort waar spoor—
wegkindoren tegen goringe betaling gohuisvost ken—
mien word en.
7. SVat betroft den arhoid van (loll Spoorweg
arhoidor acht uw Coinnaissie zioh gelnkkig dat zij nog
ovor do dieiistemi vail Eorw. B. Pienaar hesehikkon
lung. 1-let is eon naoeilijk work. Gozondhoid, ovorlog
eli volharding zijn onmisbaar. Hot is Ilu zostien jaron
(tat hij onafgobroken do bolangon van doze lodon
olizer ICerk behartigt. En zijn work is niot onge
zogend goweest. Aangezion zijn jaren klimmon on
(taar or in zijn goval voor ziokto of oudordonm goon
voorzienmag gemaakt is bovoelt un Comn,issie do tookenning ann van eon aandool in hot Prod. Pensioon—
fommds on wet in do lYdo klas ten behoove van don
spoorwoga rboidors.
8. Eindolijk lmeveelt 11w Comn,issio ann dat do
(lank van do Synodo gebraoht worde aan don Ed.
Connnissaris van Publioko Worken on den Algomeenon
l3estiorder vail Spoorwegen voor hunno hulpvaardig
Imeid jogons hot work van den Spoorw-ogarbeidor, en
voorts (to Algomeeno Bestiorder gevraagd worde in
zij ii offioieelo mededeolingen aa,m zijn betrokkono
ondorgesehiktou or molding gemaakt ~vordo -van do
naardeoring dor Kork van hunne vriendolijke hulp
van tijd tot tijd aan onzon zendoling betoond.
Met versolauldigde hoogaohting
loden dor Cominissie,

noomen

zioh do

Van do HR. Vorgadoring,
Do dionstiv. Dienaren on Brooders,

(d) Juist omdat hot work zoo grout is heoft un
Commissio govoeld dat do Spoorwogarboider to mitt
don van ziju vole werkzaamheden en monigvuldig
reason toozien moet dat hot bopaald goostolijk work
nan die loden onzt 0 Kerk do cerste plants inilonlohl
sal. Torwiji hot doopeim vail do 1(101110,1 on bet be—
vostigen van huwelijken tijd vereisolit blijit hot zwaar—
ste inimers herdelijk hozoek on zielonnrbeid.
5. Met blijdsehap mogen wij molding makon dat
korkoradon bij toeneming don ernst van dit deet van

A.
J.
H.
G.
C.
Oudtshour,m,
12 Augnstus, 1919.

1?. LOUW, Voorzitter
G. STEYTLER.
W. GEYER.
J. HUGO.
V. NEL, Seriba.
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Aaml do Eorw. Spoorwegzeuudiiug—Coiiluuiissit
der N.G. Kerk, K.P.
WelEorw 1-boron,
1,ileidiiig.

‘t Is met bijzonder I-eel dankban iheid ~ogoIls don
I-leer, dat bet nw A rbeidor audorinani vergumid is,
hot ooii Oil nuder aangaande bet work Iaimgs bet Spoor
to zeggeil

—

Soilert do zittiumg van (to In atste 1-I oogEorwanrdo
Synodo liooft or I-eel plants gohad, dot tot dankbaar—
held stomt, en ons doot Ii itroopoil
,
Wie ben 1k,
en nat is rnijn linis, dat Gij mU tot hiortee gebraoht
hobt 7’’ Ougnarne goof ik bier eon opsoniming van
ontberingon on tolurstollingen zelfs tegomuboden vail
hot vorleden on tech han ik nauwliks nalaton ze
e,lkeI to noomen, vooral lvannoor ik den] aan do
goedheid Gods, ens in on door dit alles bowozon.

Tijdons (10 zitting van do Vorgaderimig do, Synodo
was 11w Arbeidor veor eon goruinlon ti1d omigesteld,
en ken liij hot work urnar zijn vorlangon idot (br-il.
Toon do gozondheid boter was, waron or andore
mooilijklledon die oils van tijd tot tijd in hot work
stromden.
Do oorlog, waaraan vool teogosehrovon
wordt, meet holaas eok hior goner-md wordon, aN
eon factor dat ens moo, dan eons h-lotte hot work
naar bohoren to deon. 1k bodeol met zeovolon van
bet workend personool op aetiovon dwnst, was hot Oils
vaak niooilijk dozolfdo huip van hot departoinont to
orlangen, ens in Ilot vorlodon zoo geodgunstiglijk go—
sebenken. Nauwiijks ken 11w Arheider eok to veol
comlsidoratio vorgon, waar hij porsoenl Uk howust was
vail do mnooilijkhedon, w-aarmodo zolfs hot departo
mont to kanipon bad, oln maar zoo to zoggoll do troin
op hot spoor eu ann don gang to houdon.
Tooh
bled en blijft do Administratio om’s goodgozind. In—
(lion ilc bier klaagdo, hot zou niet onkel overtohlig
niaar enreehtvanrdig nUn
Altos is maatuurlijk niot
geud dat blinkt, ook niot laugs hot speor. Immors
eek wij hobbon onzo moeilijkhedou on ongeriovoml.
Mottortijd kemt nioml (lit eohtor to bovon, allormoost
waar hot ongoriof uitzondoring, niet rogol is. Van
dogolijke boarheiding aan zeovolo dnmzondon, over
sulk eon longto en broedte vomspreid, kan natuurlijk
uamvlijks sprake zijn, on took hobbon w-ij vrijmnoedig—
hoid to goloovon, dat hot work goz~•goud is ge~voost,
en is hot ook ons stroven en vorlangon, dat (10 Moos
tor eok ons maar oonunaal teoroepe, gelilk woloor
Vfaria•.,, Zij hooft godaan hmotgoon zij ken.” Dat or
sootios zijn waar Un- Arboidor nagoneog vroomdeling
is, lijdt goon twijfel.
Do taklijnen, Storkstroom
Elliot on Macbar, aismode 1-butohinson, Carnarvon,
CYalvinia, ook do hoofdlijn vail Kimborbov naar Vrij—
burg blijven voor onzo rokoning.
13ij dit al vortrouwen wij nog, dat see hot lovon
ens gospaard hlijft, lvii hog oor hot oind dos j aars do
gansoho Previneio zullon hobbon deorroisd, zoodat
menu and dan 10(1011 tot kiagon Sal liobben ens d it jaar
met gozion to hobben. Zolfs (lit is al vool veer do
arnie famiiio, die oellzaam on nikon ann hot speer
en in hot void zich bovindt.
Nu dat (10 nermalo torstamidon torogkooron, en
hot werkond porselleel albongskons
‘veer voltallig
wordt, is hot uitzioht op 1110cr dooltreffeuido bearhoi—

1 u ig ,iek hot or. Eon I sin sod I gendo took oil dozor d a—
gon is hot felt dat do bi-trokkono korkoradon zioh
hot lot oilzor nionschon langs hot spoor floor Oil mlloor
aantrokkon. 9reuwens op mnijn tafol ligt or thaws
eon briof vaIl (oil Zondagsolmool-Suporilltomldont on,
a,lvios out imuip, ton ejodo do kindoron mugs hot spoor
hniiioui do perlcon ‘-all do gonmoonto, 0011 pioknick to
govo ii. Woi lug Ii oeft ill U’’ Ii art in ni (lie zOStiO]l j a—
1011 tij (Is 150Cr v~ -rhl ijd t, dan die brief, on~ vail do
hli1dsoliap olizor lilomisohmeli mugs bet spoor niot coils
to sprokoui. Ovoral is (10 teostand natuurh~k niot
(10501 Ne. liii unors 1)0,1, oodi gum geml oh ontnmoed igingon
reft 111011 stoods ann bij bonito, cii heoft men tolkons
11114 oout of andor vail (10 volgondo iiiterston to (10011.
t’w A ibeider nieot daar on daar 61 nIbs, 61 mets
dot-n. 1k (-itoc r:, Eorw. Piollaar is (10 porsoon door
(11- Sy node aangestold al hot herdolijk work langs (10,1
spoorw(-g to dccii, dus ook ]iot doopen van kindoron,
ii moot 0 nanr 1101)1 vorvoegoml .‘ ‘ 1k eitoo r:,, Gaarno
houd ik niij porsoomilijk vornntwoordolijk voor do men—
seho ii ann hot spoor, himi 11011 lnijn gemeento. -,
Doeh
g-iloeg.
Gotalbon.
Do getallemi ollzor nIonsehon lamugs hot spoor blijvoii
nat den porniaiuouitoii staf aangaat, in do laatsto
vior of vij f jareil, miii of nmeor onvorandord. Hot
station-stat, zooals statiomneostors en voormnannon
daam-emltegon hot-ft eon gunstigo verandoring onder
gaan. Trouwons niot zoldon troft men endor doze
gebodoron vail oiize mnenscbon nan. Dit is eon bemoc—
digemid vorsoliijnsol, on hoeft 0011 toekomst. Van hot
gotal bmanko eiojlo yes, dat iii do K nap Provincie
thans 15,883 telt, bohoort zokor eon dordo deol tot
ons yolk.
Sooton.
Eon zorgwekkoad vorsehij nsol dat nick nIcer cmi
nIcer ook bij onzo monsehomi oponbaart is do mnaoht
van vreoundo i iivloedon sooton On soorteil, goloof on
bijgeloof. Dit ioidt tot nadonkon on verv’iIt oits met
vroezo. ‘b’rouwomis niet enkol in don vroomde mwaar
ook bier to lando, ook lammgs hot spoor w-oi-dt deer done
on gene doll God onzor vaderen golooohond, en hot
Matorialisme gohuldigd.
Beinoodigond is bit muatuurlijk ook Ivoer to wotomu,
dat or zolfs langs- bet spoor nog coil ovorblijfsol is,
(lot do K uiio veer BaaI niot huigt, ook niot mot albo
wind 6cr Il-er i,ioogovoord wordt, on op korkelijk, on
geostolijk gobiod orthodox, oonsorvatiof, on aan do
leer 6cr vadoron gotrouw is. In lmooi-orro do toostand
uler werold bijgodragen heoft oni zingonot, werold
(lit-mIst on afval to bovordoron is eon ioder, (lie niot
melon to doen hr-oft, ovorbokond. Goon bijeenkomst
booft or dozer dagon nleor plants, ‘mar mon niot mnot
eon of andor vroolijkhoid zooahs danspartijon,
bu-idgo - ‘—partijon, emlz, begint of oindigt.
Gem—
niolitaar ~vat (10 govolgon aaiugnat, is onneodig.
b-buisolijk Loven.
H uiselijk levon ill den reehton sin dos n-cords hoeft
do spoorwog mllaar miiot. Dit workt nadeelig op (loll
huiselij kon muvboed.
1-let hoisaltanr wordt monig—
umioimigniaal gomnist, hot kerkolijk beven abnoi-mmiaal, (IC
zedolijke strokking dos buizos ongunstig, do oudor—
lijko attentie lax, on goon w-ondor. Iiniuiois niot noI—
(loll gebourt hot dat (10 vader in (Il-ic wel~en tijds (10
kindoron mlooit ziet. Is hij thuis, zijn do kindoren

I
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no

Iii)

op 5011 otd zijil (It’ hi HdOr( II t]l “is, is h j °l~ i’ ad. Go—
hick ig is or ook Ii icr tilt sOil ~ler jug en be,, oed igo~ id

is hot to Zion wat melligeen opoltort, Ca door,naakt,
tell eimlo hot cone to doen, cii hot aiidere niet to
I atm, . Armoedo is ii men ig It U is goon vreenidel i
eu sehoon aIm’ ])op artt’nie I ,tswego t rae], t Ii do be—
],oefte met ourlogs—honusson, oils., to ToUrs [Oil, tech
I,eniou ut hot 0 Is li0~’ 501111)1 ig( ‘It ittet grooto ha isgozi Ii —
lion doorlcoition . 31,-ui it-oft eehter Ofl (lit is al vol-I.

lalt (Its:’ (‘ii gi-ont- giIul(-Oiitt’ alto trokkoui (10011 i-lIke!
a!s lit-wijs dat zij ut-! loden tloi- Roth zijIl. Aa,,ite—
ii] ig Ii eoft Ii Og pI aa t 5 iii (li’ g i’onte (‘cut ‘‘a, eli w-ordt
vai’ t i~j d tot t U ci ut On rlog lii et (IC lit-ti’ok It eu o 1(01’—
k orad cii on lee i’ai’oll gel io,idmu.
La II gs iIoz~’ it w-og
we rden d a I ook sod cit do I aatsto sitting d or Sy 11(3(10
tot datum (loses 73 j oiugol i, -dcii tot 10d on do r 1(01’],
K iderdonp.

)1l d erw ijs.

lh-t

I iet geh ied vail ( ) itd or lv ijs is (rn’ (I ‘rt do sit tiii
Vail tie laatste S node, cii ~vel iii April van di t j aar,
Vera ndoi-i ng goko Inca. Spoil r wcgsell olen I lIstan ii I ‘1
foitel U It a i et lacer, oil Ta! lout d if’ so] kilo ii tli a-i’s 011(1 or
110110cr vail (len A dni iii i stratoi~ u’ cut hot I )ep a ito) Ito) it
van ()nderwijs zoonis door do ()rdon ,iantjo aangekon—
digd. Waar niogelijit kouiion doze Spoorwogsolio!oii
onder 801100! ration, o (Ia I] liii] iSttOls 011(101 p1 a a tsp—
lij]ce Sehooleonimissics. Do I-I ollaiidso]ie taal niank i
langzaain vordoriiig, doehi niet Itaar welisoll.
I )o
font is editor niet altijd hij clesbotroffondo autoritei—
ten, ondorwijzers cii onderwi~zorosson to zookon. liii—
utlers self bij onze nionselion zijn er woiiderlijlte ho—
grippen en waiibogrippen
onderwijs, ens.

aangaa.nde

Moedertaal,

Do Spoorweg—Aduninistratio Itonit voel dank tot’
yoUr hetgeen zij met hotrekkiilg tot vorvoor on trein—
dienst, en zeifs gohouwe]t goda.a ii heoft, henevons ecu
jaar]ijksdie bijdrago van CS,! 00, ann hot ondorwijs
tier spoorwegkinderon hosteod. Doze hijdrago is ccli—
to,, sedert tie vorainloriuig in April gostaaItt. Na
tuu rlijk Sal hot tb ti ItolIloIt vdo rd at ni cii do sell ole,,
laiigs hot spoor op golij]toi, voot sal bob!,-ii u,iet
aiidero seliolen.
A mIcro Gezi ndtell
Ofsohoon (To i nhro oh van all dero gozi II dtoit Ill ill do
~5 (Ia 11 voorlicon, toeh doop eu zij 1 tog (In 50 hi 11(11 roil,
itt’ltIOIt zoi an I, Voor hot lid a, an tsi-!i ap on In-vestige, t
11(111110 1111 we] ij heui. Of (It’ K ou’h ill (105011 god, 10(11’—
zion ii~ g k 1111 niakoit (loll r Ii. v. cell Sy uto ti a a! st-i i i-U von
nan do doshet ref Fe,, tI t’ 0 (‘sill dteu I tI rio] toi i is Iii ii tell
do bevoegdhei ci van nw Ar] 10 (101- to oordeoi on cit In cli
wi 1 ik In ot Iiosolio id ni tonI 11(1(11 I tad nIh zeggol t dat
hot ]iaast oiiinogolijk is dezolfdo Oiseltoll TOil!’
do
It tiddo lallgs Ilet ~!‘ oUr to stelloii a Is ii on bij voorlit-t-Id
in dcii “egol gowoolt is iH (It’ govost igde go,, lee] thu to
doon ~vat eon , Di-ii-or ‘ ‘ hijvoorboold gorogold vil-r—
tion (lagon do eatoohizatieklas moot bijwonei,, is
veelal onniogelijk. IIU kri~gt lunar oOlt]naal in hot
jaar ver!of on dikwijls jnist a Is daar goon aalinoiliillg
in hot dorp is, 011 elko leeraar vorinijdt spooiaa! an
ilornig zoo veol nuogohjk.
Geva!len komon van tijd tot tijd ondor 01,50 nil],—
daelit waar joniand nuissehien af en toe eon hias hoeft
bijgewoond. Precies net vooi- do aannorning ~vei’d iiij
verplaatst en ziln poging misluicto. Nataurlijlc son
uw Arheider in goon opzieht oonige lehkagos in tie
bepalingen onzor ICerIc will011 bevordoron. (10011 mon
wake ook aa n (loll andoroii kant dat ‘11011 bet bat]
met bet kind met uitwerpt millers (IC griovoil togon
do Kerk ~vorden langs (lest-ut iveg met niiiider niaar
1110cr.
I d,i,aat~,hi,1~.
Be an nvraag out eortifioaten van liduilaatse]iap
zooals iii hot regloment 0115 door (10 (‘OlllllIissie 110cr—
ge!ogd wordt, nog aangeinoodigd, itiot mu mensohea

l!o.ij)l’lI 1)111 kii,doi’eui

is en Il!ijft ulog liltijil colt

lllooillUt d,it l~,l (Ills work. Wat de aalinoullullg goldt
lva:lr you
Ion killdoidoop. 01150 nle,lseholt
hi, 11111-il lint a!tijd ver!of irlailgen yoUr Kork
oii

Sn (‘i-a lain toi,

do rp , cii It r ijgt nie a voi’lo F zoo
golego ‘1111’ i,l Wall itIlO r hot geen
I eu pzoiiihu g is, zoo gi -hen it Ii ot lii It zoldoit (lat doop—
oii II, ‘Is (liii I (10k Oiflori’io]itei’zalt I’ t Or(lgkOei’eI I. Ko nut
ii w
A il u-it! or in sulk0 gov all out (It’ bet rokkone perso—
11011 It- gl ‘II loot, 500 wo rdt hot - ii em 501115 it u-al ijk go—
ulo.aoil.
I)o:t hij hot dan niot, zoo worden do kin—
or, ‘ii do or v fl-eel don goi Ic opt. N itt tiat ci lv A rbei der
Si oh el op tool ogt do it i ilderoll to doopen want o,,i
Patdtis to ci boron , , Christus heolt mij niet gezon—
den Urn to doopon, ntaar em hot Iiva-ngelie to vor—
koitu !ugo~i.
is

I’ oar hit
i ot Soil’s hI I st 11101

-

Diensten.
I )ic-itsboi, wordea naar gelang van onistauidigheden
- a ~deiu
ni,’t alleon in do p-mote contra, waar do
aangrollzcn:Ie lot raroil, met enkt-ie nitsondemnigen
(Ills ton lie’! peun1 C ha iid verl ‘0 non, In a am o oh op tb
ill 111-101- !or ii ‘t e plo atsi-n.
I) ionston tea getaie van
ii,- -o -:0:-I- I Al-I’ ‘verdoul godnroiido tie iaatsto ‘-icr ja—
loll g-i:o I ti,.
hot 1’oorutaaalsto womlc editor is en
lilijft mi isbozook.
(JoI~uortage.
~~‘at lie vorspi-oidilig van !ootllur aangaat I,et’ft 11wAr ho i lIt- r iii (ho gl’oto t-ont la vaIl tij d t-ot tij ci ceit
ho -k dc1i It - Ii ookt- II - Ito i-dou t Xmas gratis a all al’moui
gegovoli - w- ijl tu-at-L-aatjos a! t id gratis versproid wor—
(1(11 - h-li el ii gt- (uiIzeS ill 510115 j lust I it’ t goilci in cii do
i-ni-Itt vail do differouite soote,t tTOzOr tiagen, cii zij
I eggl -II sic!1 (1’ oIl tot Ii ititu It’ l,ook i-ui out worken Ta Ii
tijd tot tijcl to vorsproi don.
lio:’ken zooals do
- 0 rook- St mild,’ ‘ do, I r III tv ‘tV I, ito, (‘Ii , , I) anieb ‘‘ on
• Do Op ei’ ha Ii I Ige Ii (1001’ 1 riO Sin it]1 ‘ ‘ ~vorden op eon
sioo-t vaIl , , (-as,v llayilloutt 5)-stout ‘‘ 00k anut onzc
IllelISOllOl I I a ags I itt spO.n’ gi ‘gI - loll AIn,aaak.
T)i- 3lllnl-—Ahna nak jaar!ijlts nail 01150 nIelIsolien go—
geveut wo:-dt op pi’ijsgosteld ,-n is Ouizos ilizielis 0011
al ii] del (1111 hola li~~ ~ tt’ wt’k keii, t’ii gob et-!itlieici an ui
do K ei-Ic to bo~t-a roll.
(11151 111011 st-lien Ilebbon cell
roadtrokito,id lol-en tn Ioz(Ii graag ~Vat Vail lIen 011
auudel-elu in (leil Ainia ,ialc gezogd vortlt.
Eigon—
aardig is hot ooIc hoe 111011 porsonon dan in do oeuuc
dalI in do nndt-ro a itoisto dor Provi ileio van tijd tot
ijd ouitnioet. ‘Ironwouus hog hougt bet 11w Arboider
I ‘on it ij op zoko ron 1) a gsd ag Ce,, land lie to Blalu ti-—
water, ii osnut’ad - olitulloetto.
Dezolfdo faunilie trof
luij prooios elf tlagon daamaa iii do afdoling 3lahnos.
Im ry—Piketherg aail. Flit n,ankt bet \ve,’It langs not
spoor voor (10 plantselij ho beoraroit zoo nuooilijk, cii
is voldooildo gi-ond i-oor bet hostendigeul iler Spoor—
wegzondiag, u-ijl iiw Arboider ollclol Ijoit bolt on zich
howoogt.
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Additioneelo Arbeidor
~Vat de aanstolliiig vail hog den Arboidor hotreft
horhaal ik onkel hotgeen ik reeds to. voren gozegd
1101), naniolijlc, dat, zoo nlen oils werkolijk hulp wit
voiloeiieii, ‘lieu dan ~-ier, heter aUg zos Arbeidors,
an us Idle, 1 S cut ouiii Ogol ii Ic daii 0111 grondigo, tech—
insoho rodeaou liofst toeh goon twoedo.
Hot argu—
n,oilt dat do Vrijstaat. taco A rheidors licoft is 11i0
juist van toopassiuig hi] ons. Daar hoeft mon 1,11:0
iniji spoorIi~i1, bij ons heoft ‘neil ~‘ior dnizond.
Geklourdon.
Do vraag of or ook ivel ann gokleurden gem :lit
v’orclt, wordt mogelijk door eon of andor godnan. Ors
antwoord is ,, ja ‘‘ on ,, ilcoil ‘ ‘ I In do Wosteiijke
Frovinoie bohooron die gekiourdon meestal tot ‘Jo
P cvincie weer bijzonder trek heoft voor do Eii~elsohe
IThijiische Zondingkork, wijl mcii in do Oostelijko
(Arglikaansehe) Kork. Ook do Ethiopiseho bowoging
tolt hare loden laugs hot spoor. Waar men editor
groepen gokiourden olizor Zeiidingkerk aantreft,
wordt huuner gednelit, on ook dionsten door uw Ar—
beider en andoron gohouden. Haast oniuogolijk is
hot editor meer in dozen to doen.
Goroformoordo Kork.
Ook do loden der Ocr. ICork (on hun gotal grooit
aan) worden ofsohoon niot door ons bearboid, dan
tooh waar nba ze nantroft, bezoeht. ‘t Is immors
ons vloosoli en oils blood on nion stelt sulk eon visito
op prijs.
Epidomie.
Ook langs hot spoor woeddo do epideinie in sehrik
kelijke mate, on sohoon hot moeilijk is juist to zog
gon ivat hot sterftoeijfer onzer monsohon is gewoest,
tooh ha H men eon donkboold vormon hoe groob hot
moost gewoost zijil, waar do algomeono ste -~to oridor
blanken alloon in do K.P. langs hot spoor 776 is go
~voost. Eon prijzoulswaardigo pog’ng is or door do
A dministratio aan don (lag gole ~d ott’ opideiii~o wee
zen on woduwon to helpon. Vol ~i’is eon ci reulni re
wordt elko omployd vor~vaoht maandelijks eon shilling
to govon ton chIde ~H do bohoofte to voorzion. Dit
sal vool holpoii vooral waar do ovorledono ongolukki
gor wijzo inissehien goon lid is gowoest vail eon of
auidor verzokoringsgonootsohap, soon’s do ,, Mntnal
Aid Society,’’ ccii voroonigitlg. dor Ad,iiinistratio dio
do aehterblijvoudo £80 hi] hot ovorlijdon dor loden
botaalt.
Financidil.
in hot vorledon was hot gobruikolijk husjos ann do
Cottages to laton.
Dit had niet bij alien do go
wonsehto gevolgen. Toon ‘veer gavon wij nail oiizo
inonsehon oolloetokaartjos toil elude so to boron hot
hunno op systoniatisoho \VijZo hi] to dragon voor do
Kork. Ten gevolgo vail do zwaro tijdon on toil aan
zion vail hot foit dat or roeds in andoro riobtingon
zoovool govraagd word, niooston wi] van die bijdra
gon grootondools afzion, zoodat ouzo inkoniston ada
der zijn dail in hot vorlodon. Niottogenstaande zoui
doll wij nail den Zaakgolastigdo van Sept. 1915 tot
datum dozes do son, van £181 Vs. lid., wijl do onkos—
ten ann diverson £80 Ss. lOd. boliopon.
Slot.
Bi] eon ovorziolit van voorafgaande aanniorkingon
en novonsgaando statistiokon komt do vraag hi] ons
01): Wio is tot dozo dingon bok~vaam?
Gode zij

dank, ill Zijiuo kracht w-ordt onso zwakhoid volbraoht.
Zijn hand libel steeds over oius nitgostrokbt. In oii
door al ons roizeu,—on sodert do laatsto Synodo rois
(loll lvi] ongovoor 95,724 mijbon—hooft Hi] oils be—
~vaard. besolierind. Trouweus ik donk nail 0011 troin—
ongolnk to Viseh Itivior Station, ongodoord uitgoko—
men.
Eon rijwiohongoluk to Amaldo Station. Eeii
nlotorongeluk to Wibbow’nioro. Nog eon ongoluk to
1-iouwliook, Calodon seetie, iii oil door nIbs voitig bo—
‘vaard. I Too kondon lvi] a ndors (tail Ehenhaozor nit
to roopei i:,,Met I niligo dank dan jegeils Hem die
hot hoorlijk voorroeht goof t ann zoovobo watoren to
zanion, oil tovons aan uw WobEorw. Heeron voor hulp
en rand vorleend, oil hot vorzoek dat aan den Ed.
boor l3urton, on Sir W. W. Hoy met hunne ondor—
goSoIukteIl, oilze wanrdoering on clank gobracht word
voor 1lul~ivnardiglloid Oils ill clit groot on mooilijk
work gesolionkon, nlsmedo Clods rijksten zogon op do
HougEerw. Synodo afhiddondo, blijft do ondorgotoe
kondo uw’or voorhidding aanhovolon.
Met vorsohuldigdo aehting, geheel do awe
Zijuon Krijg.

in

BENNIE J. PIENAAR.
STATISTIEK.
1.
Wcstelijke Sectie.
Lijnon :

—

-

C)
~

C

—

Eersto l{iviei’, Calodon, Protoin
56 54 110
Kraaifontein, Malmesbury, Kiavor 165 180 845
Kaapstad. Touws Bivior, I)e Aar
205 98 303
12 is 30
Kalabaskraal, Saldanlia Bani

438 350

788

2.

OostclijkoSectie.
Li~iioii
l)rounherg, Aliwa.l N., Engoland
Botliulie, Drounborg, Stormborg
Storinberg, Storkstrooni, Maclear
Amahelo, Koniglia, T.Tmtata
Sterkst,’oom. Qnoeiustown, 0. London
lilaney, i~lico, Kookhuis
Stor iuiherg
Schoonihio,
Fl o finoyr,
Hosmoad

51

69

120

73

103
113
78
133
98

58

77

185

74
98
43
77

177
211
191
210
171

474

671 1,145

140

2&

383

146

237

383

3.

Yeordelijke ,S’cc(ir.
Lijnon : —
Do An,, K in~lioi’ley, ~‘i’~j burg
4.

j.Iiddcllanclscltc SceHe.
Liju,oii —
1)0 Anr, Rosmoad
306
Nauwpoort, Gkt., P. Elizaboth
176
Klip1ilaat, Ondtshoorn, Mosselbani 212
Rosunoad, (‘radoek, K ooklinis
101
Kookliuis, Alioodnbo, Port Alfrod 66
Alicecinlo, lTarkly Ildge, Alexandria,
Port Elizabeth
47
Port Elizabotll, Avontuur
65

558
280
262
147
115

954
456
471
251
181

84
90

131
155

1,066 1,536 2,602
Groot Totnal: Loden 2,124; Kindoren 2,794; Totaal
4,918.
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1JIJIAGE 32.

BAPPORT
van de Commissie over het Leerplan op de Scholen.
Do Co,n,nissio liooft do ocr lieU volgendo to rapper
t~orexi —foam hot do Commissie duidelijk was dat do
workzaanihoden han, opgodragon dio van de bynoda
lo Opvoedings- on Inwondigo Zondingeommissioon Op
zekero punton nikon zonden, vond zij liet noodig mot
die Commission do zakon in hot algomoen to bespro
kon. flit gesehieddo in eon vergadoring to Stellonbosel,
op S Maart 1916. Do workzaamlieden van olk do,
Commission werdon hior on,sehrovon.
Hot bleok al dadelijk, dat eon gowonsel~to vorande
ring van hot loorplan in nan w vorband zoo staan met
do uitvoering van (10 Taalordonnantio on zij stoldo
hot zich dan ook ton doe! om hiorop ann to dringon.
Tivoe malen had zij eon ondorhoud met do (lOstijdS
waarnomendo Suporintondont-Genoraal van Ondor
~vijs, dio do wonsehelijkboid van zokoro vorandorin
gon orkondo.
Op zijn verzook ivorden menioran:la.
bovattonde in broode trekken do zienswijzo van uwo
Commissio hom toogozondon.
Zij beholsden lie ye!
gondo punton
1. Do bo1~oorlijko uitvooring van do Taalor kinar
tie.

2. Vorandoringon in hot togonu-oordige loolllL:iL
3. Do vorming van ondorwijzors voor do bijzoir~or
bohoofton van do landelijko bovolking.
4. Do Methodo van THspoetio.
Ton opziehto van—i de bohoorlijko uitvooring van do
Taalordennantio—word crop aangodrongon, dat do
tijd gekomon was veor eon algomeeno toopassiag vail
de Ordonnantio.
Daartoo was noodig vonrlichting
door liet Departomont over den inhoud ervan, hot
paodagogiseh boginsel van onderwijs in do mooder
taal en voorziening van tweotalige onderwijzors. Do
Commissie is vorheugd to mogon rapporteoren, dat or
in die richting voel godaan is geworden.
Ton opzichto van punt 2—verandoringen in her
leerplan zolvo—was do Commissie van oordool, dab or
in hot tegenwoerdigo loorplan niet gonoeg rulinto go
Inten wordt voor do ontwikkeling van ‘s kinds mdi
vidualiteit, dat or moor rokoning gohoudon moot wor
don met zijn latero levonstaak, dat or oen gowijzi.,
leerplan bohoort to zijn veor ‘t kind, dat hij do seheol
slochts voor con horton tijd kan bijivonen, r~nt ‘ot
oog gehoudon moot worden op de ontwikkeli ig ntmi
(loll inensoli a’s eon gohoel on dus eok op do l~thn~ ho
on (;cdsdienstige zijdo.
Do volgonde wijzigiugon worde,i door do Comlnissio
gesuggostoord —
(a) Gesehiodonjs.—Mot Vadorlaudsoho Gosoluedenis
moot or vroeger oon begin gemankt wordon, door oon
vondige verhalon ann hot kind mode to doolon, syste
matisoh endonvijs iverdo van standaard 3 gogevon on
hot Dopartomont vindo gosohikto handloidingon.

(b) Cijforknnst eli Spelling—Do Com,nissio was van
oordeel, dat or to veel waardo aan die vakken go
lieclit word eu dat zij op 0011 to abstraete en nioohani—
selie wijzo godoceord ii-ordon.
Spelling moot op eon
100cr intelligeitto wijzo w-ordon goloord en Rokenkun
do dieno op eon moor conoroto wijzo, dio zioh bij hot
dagelijseh leveil aansluit, to wordon gegovon.
(o) Gosohiodenis on Aardrijkskundo.—In hot do
ceerelu van die ondor~verpon bohoort do niouwore me
tliede (Corrolatie) moor govolgd to wordon, d.w.z. zij
bolioeren in verband met olkander goloord to werden.
(d) Leosondorwijs.—Middolon mooton aangowond
~vordeii om bij hot kind 10081,1st op to wokkon. Waar
(lit geschiodt is tegelijk eon middol govendon voor do
,‘ordero zolfontwikkeling. Er moot moor golozen wor
don, mon Itoudo hot kind niet oen gohool jaar bij eon
klein bookie of eon dccl ervnn en men vinde moor hoe1(011, die zioll aanslniton bij Afrikan.nsoho toostandon.
Do Coinnussie Was voider van govoolon, dat ondor
wijs bolioort gegovon to ‘vordon in Elemontairo Land
l,ouwkundo on andero vakkon rakoado hot praetischo
levoji Oil flat l3ijbolsoho Gesohiodonis on Catechotiseh
ondoru-ijs ook goinspootoerd mooton wordon.
\Vat punt 3 botreft—do vorming van ondorwijzors
‘-our do bijzondoro bohoofton van do lnndolijke bovol
king was do Commissie van govoolon, dat in do moor
diohtbowoondo buitenwijkon endorwijzors nangostold
hohooron to icordon, die op zulk oon wijzo voorboroid
zijn gowordon veer hun iverk aldaar, dat zij behulp
zaam zondon kunnon zija in do vorstandolijko on zo
doli jko ophoffing van zulk oone omgoving en dat or in
dorgelijke selmolon ‘floor vrijhoid bol,eort gogovon to
~verdon om van hot gowono standnardivork af to wij
hon on hot onderwijs in to richten naar do bohoefton
van do emgoving.
En ton opzichto van punt 4.—Do Mothodo van
Jiispectio hoof t de Conimissio hoivoerd, dat do tegon
woordigo wijze van Inspoctie van seholon door do
best-c opvoedkundigon vornerdeold wordt, dat hot
ulcer do plieht van Inspocteuls zijn moot do ondorwij
zers met goode wonkon to dionon—dat zij mindor
exantinateren on moor rendganndc opveodkundigo
raadgevors dionon to ziju.
Hot rosultaat.—Do Commissie golooft, dat haro ro
presentatios bij do Adn,inistrateur on Superintendent
Generanl van Ondonvijs niet vruohtoloos gewoost zijn.
Eon niouw loorplan is in hot leven goroopon, volgens
wolko allo schoolwork binnon kort ingerioht zal won
den.
Eon Conforontio vail ()udorwijsinannon word door
hot Dopartoment van Ondorivijs bologd om wijzigin
gon in hot loorplan to overwegon. Aan dio Cenferen
tic hoeft Dr. Cillio als lid van uwo Commissie deolge
nomen. Wij zijn overtuigd dat die nieuwe leerplan
oon bolangrijko verbotoring is op hot oude, bijname in
do vakkon van Gosohiodonis, Rekonkundo, Landheuw,
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(1 czo id] old sit cr ci Nato or tn I iii o cli wcii si hen ott so
waardoering nit to sprekon your ,vat or iii dit opzieht
gedaan is. Do Commissio vortrouwt dot do handloi—
(1mg voo r onderwrjzors, die hot Dopartoniont hciooft
nit to govoli met iit1 oog O~ (lit hid’ ‘V iccrplan 51)00—
dig hot iicht zion sal.
Omii e rk iii gel’.— I)e toni liii 5S1(’ kin i 1 t’t ztggc fl dat
z ~ 311 ist ill oils opsi cii t ti’~’ roth n is of vent regon Iiet’1
ivat door ha an gent’ isd it word 1) a or do iioodz nak
lij kiwi d tot vet- an doil. Ig in I let ice rp I a ii voorai gc—
voold ~verd ill Veil nit Ii iii et sdioioii 01111cr do p iat to—
landsoho bovolk iiig, was hot zoken weitsohoiij k, dot
111cc’ perso ‘lot t di 3 ccl’ ~l it i ohio on sy mp ath loIs 0 Ic on itis
d rage n van (10 t oest a iitton van die I ovoik lit g verto
goiiwoord igd w a ron oii geli ci do (~oi i ft fl lit 10.
Daar is a ,ct (lie veran (loll lige, ook (‘ott Ii IOU WO cia
sificatie van soholon gokornon, moar hot outbrookt
oak ii og a all do St 0 ZOor gore’ ,soh to vol Ic ssci tool, di I’
0°’’ afgcrond icc rp Ian hold toi’ sal, wal r iii or nicer go—
iegenhoid gogovon ZnI noidon voor oiidcrw-ijs in vale
ken van ccii moor practiselion lard, (ho hot icvonsbo—
roep 1, aic on.
Zooals th a ns i tiger id, t, is do P i-i ii] ai re school a og
fliaar eon voorboroid in g voor do Secoi ~d a ire school,
die onmogohjk door hot grootor gotal van kindoren ill
do piattoiandscho sohoion bijgewoond sal ;vordon. Do
bijvooging van Hienientairo Lan dbouwkundo in hot
loorpian is zekor Con stap vooruit. mann do Commissio
~vll vertrouwon. dat hot ondoru-orp. zooals daar aange
govon sloelits eon model sal wozen your amioro proc

tiscltt vakkcn. llaa r lie bijzoi,dere behooftoii van ,-er—
sohiilondo deolen dos lands.
in do Natnurstnciie, zooals onischrovon han or so—
lien vet-i ntittigs in die rich ting gedaan w-ordon, maar
your voio sciioieii zal zij hhjkon to tlieorotisoh to zij n.
I )c (onlnlissie is or vordor vail ovortuigd, dat do
volmilig van do Etliisolio—Godsdionstigo sill van hot
ki id van ovurwogeado boteekonis is cii moo,,t dat do
upd raolit aail ondcnvijzors gegovon oni hot oog steeds
u Ito n doi 1 op do zodol ij Ice ontw iick cliii g van hot kind
niet gcnocgzaam is.
Zi] nioont dat or eon gosohikto
i ian dh it h hg hehon rt to zij 0.
lois is I let 0 odsd iou stoi id cnn ii S Ii og iiiet tot zij it
rocht gelconion. Zij is van gevoolon, dot eon tijdperk
vaIl itiot inindor dan eon haifunr por (lag voor allo
standaards Iliorvoor moot afgezondord wordon en dat
or ook oadorzooic godaan moot worden 1,aar icat or op
tic school iii doze va kkon gedaon wordt, dosnoods
door vaiciiiauinon.
\ertrouiwe,ido iliolnIOdo aaul do ons opgodragon
taaic voidaan to hobhon, vorhlij von wij met lioogaoh—
titig,
U w Die, istwilli go Dienaars on Brooders,

A. D. LUCTCHOFF,
0. CILLIE,
J. H .ALI3ERTIJN,
P. 0. J. METIIING,
H. P. VAN DER MERWE,
DAVII) WILCOCKS, Soniba.

]ITJLAGE 33.

VERSLAG
van de Commissie benoemd om de besluiten der Synode in
zake den Drankhandel bij de Regeering voor te leggen.
Doze (‘onnitissie hoeR do cor hot volgondo to rap—
liortooroll aangaaiulo do taak door do H.Eorw. Synodo
haar opgolcgd
1. Onmiddolhjk I Ia hot valion van do hosluiten
over (loll drankhandol in do Synode is do Commissio
in corrospondontio toot iloii FT. Ed. Eorston Minister
gotrodon, met govolg dat ~U 01) 16 Novoinhor haro
opwaohting hij dozon heoft mogon niakon. ~U die
gelegonlieid was ook do Minister van ,Tnstitio tegen
woorthg. Nadat do Couuimissio de hosluiton don Synodo
voorgoiozon on toegolioht had gaf do Eorsto Ministcr
sun nnt,voord. H i.j zoi dat over hot aigomoon do
Rogooritig in sympatlno was met do voorstollon vail
do Synode dat Inj editor goon hoop icon geven dat
~votgoving in do voorgostcldo niolitingen zoo ingodiond
wordon totdat cone algomoono wet botroffondo (loll
dranichandoi. die do hostaando wotton van do vion
provineiën zou voreonigon, opgostold on dell Voiks
naad voongologd hon wordon on dat in hot optrekkon
van zoodanige consolidatio-wotsontwerp do Rogooring

do g voi deuis vail di K erk in a 1iit nomon on do
Co,ionissie door do ICork honoonid raarlplogon sow.
~2. hater in dezi-ifde sOsSiO van ilot Pauloniont hooft
do (oniniissie twoo vorgadoningon goliondon met iedon
heido vail tie Senaat on vail don Volksraad dio nan
oiizi K eric hehooren, waarhij do hoslmton van do
Svno,io toogohoht wordon, en do 1ioop uitgesprokon
dat in ailo hesproekillgoli van do dranickwostie in do
wotgovcodo hohameti van hot land 111011 sick son laton
ieidon door do nitgosprokono opinie van do Synodo.
Torwiji orhij dio vou-gaderingon avon somhnigo punto,,
vorsohil vail opinio was, sohoon hot algemoon gevool
to zijn dat do bcsinitei, van rIo Synodo niot onbilhjk
‘yard.
3. 0 edurondo do voigendo sossic, toen do sonic vail
do,i drankliandel woon tor sprake kwam, word or 0011
eironlairo door den Seerotauis van (10 Commissio ann
ai do lotIon gerioht, waarin andormaai aan do roods
genoonide bosluiton iverd heriniiord, Cli andorninai (10
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hegoorte u itgos~, rokea I (I at a eu die iii god aeht e zoui
IlOlidon. Eon voralolonulg in do IlostnallIdc wotgevii,g,
do woaiselio ijid ii i d w mr in ii (1001 do Xv node ii tgo
sprokojo 1~, is gOdIll’Oll do doze 505510 tot stand go—
hraoht, i a Ill olij Ic ooiio w liz 1j4 ii ~g “an r( loor, ill Ii ot vor—
boil van dran Is vo ricoop a ai a at ii roll ou all e i nljoorl illg—
Sta]lIulIo,l iid log rollon S n gewo rd eli.
4.

Toon do Volksmnad in 1917 eon gokozon oOlIlitc
vOorz itto isel iap vail (loll I nor Dii In Oil I ~a xt ol
aai,stol (10 0111 lInde izook to (100,, 1101(1’ do (I roIl 1(011 seli “ii
ill (10 westo] ijke d is tn Itoul go von (loll , I bolt do (on, —
flIlsSio no n sods god a all nut goal 00111(1 Coal ito gel 001(1
to iv ordon. 1) it word geroo del ii k tI ngest an, i in 1 go—
VOIg dat ooii barer 10(1(1, I)s. Fl. P. van don 1lonvo,
opge root ‘on word oul voo r lot Corn it t~ gi tn’ go Ibis Of to
loggoll.
tInder

vail do (‘olnnbissio met do (lepntatio anode Ion chide
klein to loggen op (10 lieperki ngen van d ranlcvorkoop
am it klonnlingon door do Synode hogeord. Hot nut—
wo.inil vail (loll 3 linister van Just itie “as tint terwiji
liij in zokero opziehton do govoolens van do doputatjo
(lItid o. hij ‘t a iet wonsrholijk aelitto kloino verande
ri Ilgoll in do bostannd o wetten voor to stellon, ocr
111011 gorood was do gansohe kivostie ran den drank—
Ic U-ostio Vail (loll (Irankllandol onde,- e~n statnut to
Iuei lgol i_
6
~1oi I slotto w ii (IC Co,nniissi1- aanbevelen dat do
S~no~lo (a) ‘log vorder bij (10 11 egeol-ilIg aaaidnnge om
~letgoviag ill do riolitillg van tIe leeds gonomen ho.
sI UI toll. oil (Ii) (‘I a staando Comalissie henoorne oni
Ii ij do I? ogooli 11g. inn, ‘‘a oor d io II are ann daeht geeft
Tall (ha Ids Uetgov ill g, bet stand Pu at i-a ia do K oils voo I
to Iloildell

a. Tosit in 1918 (‘I’ (lOon do Hi ngon Van Stol Ion
boseh on Do Paarl besloton word “rn in ,nodow-orkj ii~
met do Algomoono Zoiidiiigeomn,issie on doze
nlissie (10 Rogeonliag to uladoron on, to UI Soil op I~’ ‘
to onomo a i—a,, (10 dro iak on sd, ap , gi ngen or dno lodon

ANDREW C. MURRAY.
H. P. VAN lIEU MERWN.
J A. DRYERS.
A
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BTJFAAGE 31.

RAPPORT
van de Commissie voor bet Admissie Examen tot het Theol.
Seminarium.

1. tovo Comrnissjo heoft do ocr to rapportooron,
dat xii, sodort do lantstgolloudono Synodo, Tact
Admissio Exainon afgonomon heeft in do jaron 1915,
1916, 1917 en 1918.
2. In govolge ‘t hosluit dior Synode word na 1915
dccl I vail hot exanlon niot moor afgonomon. In dat
jaar hobbon nog 7 zieh voor dat dccl nangonield, (lie
alien doorgelsoinon sun.
.3 Voor hot eind-oxnn,e, lioblaen zioh geduroiido (10
vier jaren 513 aangoniold, waarvan 31 gesiaogd sUn,
verlcrijgondo 1.1 dcxci do ondolsolloidi]lg van Cl, Ill
/a ide. Van (1050 131 macon 19 hA . ‘s.
4. Do gotnilen van eandidaton geduronde bet tijd—
perk, waarovor dit rapport loopt, vergelijkon ongun
stig met die van bet yang tijdperlr. Gedurendo hot
vorige tijdperk beliepon die gemiddeld 27 per mar;
godurende hot laatsto tijdperk 14 per jaar, zijndo do
gotallon vonr do loatste twoo jaron 9 en 6 rospeetieve.
lijIs.
Doze zaalc eisoht do ernstigo aandaoht der
Syaade.
3. Door do stiehting von do doceorende universi
teiton in Gus land On (IC oplaeffing van ‘t Intormediair

z’~Ii or omstand ighedo,i ontstaun, mreilco (10
Corn,nissjo genoodzaals~ hobbon oni van do letter del
Wet, rogs-hondo hot Adolissie cxaoien, eonigszins af
to wijken on loot sIp Univorsitpjten van Stolienboseh
on Kaapstad eon tijdoiq]co ovoroonkornst to sluiten,
lcrael,te,is woilso do candidaten ann die Uaiversiteiton
eon goi-dgokourdon elirsas konden doonloopen Doze
ovoroenkofllst sal ten hokraehtiging nan do Synodo
‘vordon voorgelogd, ten made do bopalingen, rego
I ondo hot ox all CII, in (I ion sill gowijz i gil nlogon n-or—
~‘~al~ol1

(loll.

Met vels(’IlllId igde IlOoga(-Iltjng,
Do dmv. Dionaron dor I-I.E. Vergadening,

J. P. VAN HEERDEN, Voors.
A. it. McGREGOR
D.
G.
W
D.
P.

WILCOCKS
J. DIr PLESSIS.
J. NAUDE.
LATEGAN.
(4. J. 3IEIRIN(;, Scriba.
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VERSLAC
van de Commissie door de Hoog.EerW. Synode aangesteld voor
het opstellen van etne flandleiding voor Godsdienst Onderwijs
op School.
Dozo Conirnissio hooft do ocr to rapporteoroll dat
zij volgeiis opdiaoht dIr Synodo oono Handloidiiig
voor Omlonvijs in hot hohandoloil van do Bijhollessofl,
door do , ,Ordonnantio op Godsdieust Onderwijs op
Seholon I 913” voor gobruik in Gouvorilemoiltsseholohl
voorgeselireven, opgostold liceft. Ecu oxornplaar van
(lit liookske, dat doqr do Puhlieatio C’ommissio uit—
gogovolu is oil cloit utaam draagt vail , ,Godsdioiist—
onderwijs op School,
wordt ter goedkouriiig (1ev
Synodo toy tafel gelegd.

Met vorse]luldigdo lioogae]iting liohbon wij do coy
otis to noomen,
Dor 1-I. H. Vorgadoring do Dionstw. Dionaroii,
A. MOORREES.

J. B. ALI3ERTIJN.
A. J. VAN WIJE.
A. Xi. McGREGOR.

Bf,J1,ACE 30

EERSTE RAPPORT
Van de Permanente Conimissie van Revisie.
Golijk in vroogoro rapporteli, hoeft nwo Counmis—
sic ook tItans do antidaclit cloy Synodo crop to vos—
tigotu, dat do ti1dsbpaliug voor ‘t inzcndou van
flosehr,jviuugspunten met in aelit gonomoil wordt, in
~onunigc govallon zelfs iuiot door Ringssoribas.

noeli ook lid,oaton voorstollen’’ ; en na ‘t ivoord
,boviidon’ , van do ivoordon : , Zij zulloil hot reeht
niot hehhpn Kerkcraadsloden in hun ainbt to ho—
vostigeti.’’

Uwo Comnnssio heoft do volgondo zakon
hare aandaelut goliad : —

TI. Do opdraehut van do Synodale Comrnissio aan
dos.? Commissie in sake do vorgeinakkolijklng on ho—
spoodiging vail do workzaamhodon dor
Synodale
Vorgadoringen (,,Eorkbodo,” 9 Moi 1918, No. IX).
Hiorointr~nt heoft nwo Commissio do ocr to rappor—
teeron dat (lit, iiaar hun oordool, sow kunnon go—
sehiedon door (1) cone Synoduus Contracta in het
lovven to roopon ; of (2) nail do Synodalo Counmissio
op to dragon (zooals vroogor word godann) oni veer
tion dagon vddr do Syiuode Injooil to komon,
nIle
Bosclirijvingspunton on B apporton to ovorivegen, oil
dienaangaando to advisooron. Doch als 0011 schema
dat Onni iddeilijk in working han ivordon gosteld, be—
volon Wij ann —

oudor

I. I-lot opatollon van 0011 Regleinont teui nalisleil
van Nuipprodikors (Aeta Synodi XXIII, pag. 119;
Dn KEnxuiou’E van 10 Mci 1917, pag. 437, No. V).
Do aautbeveliuig dor Commissie is: dat do eerste
Clansule vail Art. 183 tot bij hot woord ,,Hoidenon”
versehoven worde naar Art. 237, on dat do jest vail
die soetie goselirapt wordo. En dat Art. 183 dan
als volgt sal goivijzigd wordon : —
In plaats vail littora (a) worde gostold :

—

Eon Hulopredikor kan alloon zijn eon prodi—
kant of candidaat, zij no aanstollilg Sal vail tijdo—
lijkon aard sijn, en han vail tijd tot tijd vorulioti nd
~vordep.
(a)

(a) wordt dan (b) met do volgonde veramloring
Hulpprodikors wordon door (1011 Kerkoraad atlil—
gostold oil zulloii op (liens versook, mot tOostenlmiig
van (Ion Ring, goordond kuniton ivordon, dock al
loon bij wtzondermg iii gevalloit vail lioogo nood—
zakolijkuieid, door Mon Ring to hooordoelen.’
(b) wordt (c) met do bijvoeging van (10 woordon
,waarhij’ t Forniulier vail Bevostuging in gowijzig—
den vorin sal ~vordon gobruukt.’
Na (o) komt als nioulvo (d) :
, ,Aan
geordondo
Iluippredukors wordt eono Aeto vail
liovostiging
uitgoroikt
nanr golaiig Vail oiiistandiglioden go—
uvijzigd.’
(e) wordt (o).
(d) ivordt (f).
(e) wordt (g) met do bijvooging, tussoluoui
do
ivoordon , bed ioiio,i’ en ,andors’ , vail do woordon

(f) wordt Ou).

(a) flat do vorsehillonde
tijdolijko Commission
ivnarnanr [3esehirijvingspnnton Oil Rapporton
go—
woouilijk vorwozon wordon, iildieii unogolijk op doll
oerston (lag dor Synodo zullon wordon bonooind, ten
ciii do (lad 01 k niot ]ui a work to ku uluon begi ii uuouu.
(b) flat ann zoodanigo Coinniissien bolloorlijk tijd
sal wordon gogevon oin hun work to vorrichten, Oil,
indion i’oodig, daarvoor ééil of nicer zittingon dcv
Synodo wordon opgogovoli.
(o) flat do Voorzittor gohoudon sal zijn zorg to
d ragoiu dat do diseussio stipt lioporkt sal blijvon tot
(10 sank dio oudor hohandoling is, Oil dat or goono
horhalnigon plants vindon.

(d) flat do Voorzittor hot rocht sal hobben, wan
noor jianr zijn oordool do sank gonoogzanrn bospro
ken is, nail do ~, orgadorung eon alter utrnm voor
to loggon of zij boroid is dadolijk tot do stemming
over to gao ii. flaarovor sal goono diseussio wordon
orgel a ten, in any oi on i dd oil jk word on gostou nd

a
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(o) Dat, bij do bosproking van flapporten
van
(!ommissWn, in den regol niot moor don één lid van
gemolcie Connn issii~ii hot rap p mt sal toelieb ton, en,
in d ion noodi g, 0~ II op hez wa 1011 ft 0 twoordon

(g) flat, ~rat (10 kiezing van eon Moderator en
Assessor cii do loden vail don F’ederalen Rand ann—
gnat, men dadelijk tot do stemming sal ovorgaan,
soildor dat or vooraf cone Nominatielijot wordt go
vormd. Eu dat or ook sehikkingon zillion ~vorden
getroffen , wa a rdoor II ot iii ot Ia ugor nood ig zal zij ii
do u itgobrnehte stOill 111011 van (loll stool of to Fo~n’i I
III. Voorstel loll bij
(Art. 85).

doze

Contin issie

lloschii fri ngspn lIt 91. —I)e (‘011111115511’
51011 besl lot togo H do na,~ name van wat
Bosch iH Vi ugspU at von angd wordt, olD dat
bognlsel Ill 0)15 K erkhostlfll i~ ill Voe It, (I at
werken sal.

i ll~Od ion d
volidilOrt

door tlit
d it
eon
so] lade! u k

llesellrijvin&spllllt 92.—Ook (lit kuniien IVU met
an iibovele, I, onid at or gem lien k 111111011 voorkom lOll.
wan,’ sulk echo bep al II ig Oil we misc] tel Uk (‘II 01 ihilt ii k
sat 51311.
I3osellrijvimlgspullt 92.—Aangoziell do Symiodo 01)
hare taatste vergadoring eon soortgotnk
voorstel
hooft - vorworpoll, beoft awe (‘omlnissie goene vrij—
mood lgtleid II Iororntrel it advi Cs ii it tO brongon, vóOr—
dat zij verdere opd mob t i-all do SvIlod e d (sail n gil au—
(to lioeft oIltVailgoll,
Bosch mu V I llgsp not 94.—I’ ire Coin 01 i ssio moo ‘It dat
Art. 68 voorzie,~iu~g iiiaakt moor wat ]iler gevraagd
wordt.
liosollrijvingspunt 95.—De bijvoeging bier i’or—
langd kan niet nanbovolon word’en (loam, 110am
001(1001 uwer Conlmissie, hot do plieht vail doll Ring
is on, to zorgen, dat do beta ligen van don godsdienst
geelle sellade I idea (A it. 60) doordat do predikant
slob wijdt nail zakoii hnitoii zijiio hodienhllg.

BesellrijVillgspunt 96.— Rot hogiiisol iii Art. 22
iieergeiogd is Van toopassillg ook 01) aIls andero go
molten, wanmin em goone gewone 11 ingsvomgadei-ing
ploats heeft.
Besehmijvingspnnt 97-—Do Commissie is van go—
mooleii dat zoodanige bopaling niet hiolpen sal, ten
513 dat do Boeken van (Ion Kassier doOr eon bevoeg
(loll auditeur nagezion 51311.

Besehirijviligsptnlt 98. ----Dc Wijzigimlg ]lier hegoord
kan 1liet an Ilbovolell worcioli, nallgoziell Art. 18 (1)
eon gezoad boginsot huldigt, ill., dat geone Gecom—
hinoerdo Korlcoraadsvoi-gadonillg sal go]ioiidon w’oi.—
(loll zondom hohoorlhike konn isgoving.
Beseilrijvingspunt 99.—Daar hot lIlt do toothc]i—
ting van don Seniba des U ings blijkt dat, indion hot
Besellrijvingspunt aangoilomon Womdt, vorseheidono
Artikoton moeten gemoveord worden, die belangriko
infoi’inatje vom-soliaffon nan den Ring, die als ‘t offi—
eiec’t liehoam reehtstreeksch. korkotijlc
ondorzook
moot in stoll cml, Itti 111)011 Wi] do 001111 ~1le 11 lot an 111)0—
melon.
Besohlrijviilgspunt l013.—G) flit wordt nanbovolon,
aallgozion
do govraagdo infornlatio ollder 20 Ce)
morsohaft w-ordt. (h) Dit woi-dt ook aaiibevolen. Ce)
Zoildor toeliohiting van do Zondagsohool Commissio,
is awe Comm i ssi o n hot boroid ] Ii 000vor ad V os nit to
brongon.
TV. Voorstellen Nj don Seriha Synodi ingediond,
(10011, dan, zij W’otsveraildonjilg h000goil, 1,ij
doze
( ollinussle thuis belloorell.

Boselirijvingspunt 9.—Do (omnlissio Wi1 do nail—
dachlt (ICr Synodo op ‘t foit Vostigon, dat doze soak
lie lila aid ol ij k in do Synod e hesp rokoi1 is.
Bosd’lIri.ivillgspulit 101. (sic nok 82 on 84).—Do wij—
ziging van Art. 74 (23) wordt nanbevolon.
IVat nangnat do ]njvoeging in No. 16 van go
IlOl’ilId A rtil(Ot an liga at, illeelit 11)10 Coolmissie dat
(tO ilepahi lIg op p0g. 1-10, 6 (d) govoogzalno voorzio—
Ilillg lIi0ilkt.
lleso]lniJvillgspllllt 56 (sic ook 83 en OP).—Fwe
(‘onlmissie Ill eon t dat do be noonl i hg Van (Jonsulen—
tell, volgeils Alt. 186, hhj (tell U lug liorust, (lie dos—
merit i 05011(10 ]iei~al en kon, (lot, wan r or eon of ulcer
prod 11(011 teii ill 00110 gel000nto st-nail, Xii Woderkoonig
a! s Constite, Itt’, I ‘.00’’ (ft gem teii tOll niogell OJ) tredon

Bose]lnijvi ngspllnt 10.—Do Conllnissio Iievoett nail
(tat no ‘t w-oord , ,Novemhor’’ tngovoegd w-orde S.,, of
zoo do It Illgssittiiig ill (10 nIonlid November gehou—
(I em, ii-o l-dt, ni toil ~ic 0~ (loll oei-st 011 Docemlior.
- Bosebrijvillgspnnt
!4.—Eoiihg
amht,
dat
in—
dmnisellt togeil wot votgons Gods Woord, on do mci—
seiiitlendo %\etsnrtikolen, van tloii Evangoliedionoar
gevordem-d wordt, is eon
, ,Seenlai r
anibt.’
(Zio
vooral A itt-_5011 169).

I-let tnntsto godeelto is to onhopanld 001 daarop
to alItwoordeil,
lloscltrijvi mlgspn mit lS.—4Vat ilier govraagd wordt
anilg000de
,,Catechoths~l1’’
en
,,Cateehisati~n’’
w-ordt gevoilden ill A it. 74 (5), En door , ,annne—
111011’’ wo,’dt vorstaaml ,,tnelatnlg tot ‘t gebmnik van
‘t Heilig Avondinnat,’
Boseherijvillgspt, mIt iOn—Ewe
doze vei’ammdem’ing illot ann.
11050111’ijvingspnuit GD—Dc
l)l’solll’i)vi ngspn it 0 tar do
(-omnlissie.
-

Conlnlissie

C$omnlissio

Algenmeene

boycott

kan

doze

Zending—

IJese]irilviiigspnmlt lOO.—{’we C’oniniissie boycott
bijvoeging Iliet aanbevelomi, onldat, indiell wij den
illzeilder good i-el-stan ii, do mnooilijkheid woarop mcli
‘t oog htoeft, hiol’donr Iliot sal vorllotpen wordoll.
Bosehirijviuigspn lit ?3.—I)aar bet nw-c Counmissie
mliet gebtokea is, dot or gehiolgzaine redenon sun
loon do verandoring, die gevraagd w-ordt, zoo he
reto zij ann dat do sonic naam ‘t Curatorium verwo~
Zen worde 0(11 ill ovomieg niot do Professoi’en bij do
volgondo Synode rappoit to doen.
l3oselll’hjvimlgspnnt 106 —Wat bier gevi’aagd womdt,
worde goedgokellrd,
Ilosehl’ijvings1)tl,lt 51 (o).—Hot woord , , Loei’aor’’
moot vorstonn womden ais , , Pied ikamlt’’ of , , Pieli—
koilten’’ tIer Golneonte,
~ertrouw-endo ]miormode nan do ons opgodragono
tank to llObhOIl votdnan, 000mon W~J Oils, vail do
Fl. Roiw, Vorgadoring,

‘be

(]ioilstw. Dienaron on llroedors,

-

I). ,J. PIENAAU, A.zn., Voors.,

A. MOORREES,
J. P. VAN HEERDEN,
D. J. Jo H MARCFIAND, -Seril,a.
Knnpstad, 11 October 1919.
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RAPPORT
van de Cominissie voor Speciale Evangelieprediking, 1919.
Uwo Comnussie lwoft do ocr hot volgende nan do
i-I.Eorw. Synode to rapporteeren —
(1) Sedort (10 zitting van do Iaatsto Synode wet
Ion or gooDe Verdedigi ngskanipen voor jongeliedeil
tot stand gebracht, gevolgoli]k hon uive Commissie
net nitvo~ring gevon a an hot hosinit van do Synodo
(zio Aeta XXIII, p. 112).
(2) Hoofdzakelijk was hot work van tiwo Coin—
missie in verband met (10 Zuid_Afrikaansclbe Miii—
tairen, zo~wei in Europa, ais bier to iando tijdons
do oorlog oil daarna (zie Aeta XXIII, p. 36).

Regeering salarieerdo tivoo arboidors, on vior ivaron
or liroodnoodig, ook met hot oog op do toonomonde
civiole hevolking, wier goestoli]ko verzorging iiiet
anit Oils opgedragen is. Op raadgoving van do In
ivondigo Zondingoonnnissio, salariëort rnvo Commis—
sic nu nit dat fends do. twoo bovongonoonldo prodi—
kanton, (lie tlinns daar arbeidon.
(5) Uit ltotgeen inedogodeold is in Seetio 4 bli]kt
hot dat cell duidolijker omsebrijviilg van hot work
ann doze (ernniissio, opgedragon, noodig is.
Wi]
wonselion do aandaeht vail (10 H. Eerw. Synodo her—
hij to hepalen.

In ovorleg met do R egeoring Ionden wij van
tot tijd do veldprodikei’s vinden en aanhevelen.

(6) Aan do Spooiale Evangolioprodiking word or
iiiets godaan. Do redonen biorvoor zi]n tweeerlei —

In hot Militaire Tiospitnal on in bet Kamp aan
don Wnnhorg is or iii 1916 door hemiddeling van
uwe Comiinssie eon veldprodikor door (10 Rogeering
aangesteld. liii geniet steeds onzeii stenil in den
vonhi vail eon j aarli3kseite lnjdrage tot zijn salaris
nit hot Xerdod i ngsk anipenfonds waarnit ook eon
toelaag voor do aankoop van psalm— oil gezanghoekon
word toegokeiid.

(a) Omdat or. met twee it drie uitzonderingon,
goon Iceraor of lcerkoraad tot oils met 0011 nitnoodi—
og voor spoeialo d ienston gekoinon is. Wollielit is
hot to wiltelt flail do ornstigo verwikkeiingen op
staatknndig on inaatsehappelijk gebiod gedurondo
do laatste vier j areil, wolko do stroLLing haddon ilet
gomried voor goestolijke bobooftea on indrnkkon to
0 iltstoni 111011.

I lot is oHs wlukt Eerw. Ensiiii to vinilon en met
sit oi’oS an 1 to hey etc n ills vol (1 p rod ikei’ voor (IC Z iiid—
Afrikaanst’llo troepon in Europa vail waar hi] torug
gekeerd is.

(Ii) Onidat do moeilijldtodon verbonden nan do
afwozigbeid vail eon predikaiit nit eigon gomoonte,
verhindoren dat bet ~verk in doze naar ;vonsoh w’or—
doll gednan; tomeer daar do beboefto nail spoeialo
diepsten vooral met Pinkstoren govoold ivordt.

‘rijdens do veldtoelit iii Dnitseh Zuid—West Afrika
en daarna London n-i] do Regoering godnrig vail
twee veldprodikors voorzioll voor do troopon, on teen
hot verzoelc tot ons kwam oin eon voldprodikor voor
do troopon vail do Dnitseh Oost-Afrika oxpoditio,
nioulItell ~vij Eorw’. Adshade vindon, die ti]doli]k daar
dionst deed.
(3) Tlaast zondor uitzondering was bet oils, eorst
Ha horhaaldo vrnolitoloozo pogilgen to liebbon ann
goivetid, golul(t den porsoon to vinden.

(7) Uwo Commissio aellt hot clerhalvo zeor wOll—
seholijk, en dringend noodzakeli]k dat eon predikant
speciaal Sal wordon afgozondord voor specialo oval’
gel eprodiking, en wonseht met nile bosohoidonhoid
doze zaak voor ornstige ovorweging, onder do aan
daolit van do I-I. Eor~v. Synodo to brengon.
Gods rijistolt zogen toebiddonde 01)
slagitigon van do H. Eerw. Synodo,
Nootuen

In goon goval, eehter, slaagden ~vi~ erill eon prod i—
kant to vindon lvi] moosten dorlialve al do aan
stollingen nit onzo zondolingen aanbovoien.
In don loop van dit jaar editor, vondon ~vu t~voe
predikanten, t.iv. Di. Brink en Potgiotor die gowillig
waren orn tijdoliik in Zuid-Wost Afrik~ als gezanten
van uw Commissio to arboiden.
(4) Uw Coinmissie word door den ciseli van om
standighoden gonoodzaakt ,,nltra vires” to haadelen
met hot loads dat voor Vordedigingskampon bestemd
‘va~. Eon dringondo behoofto ontstond or ann moor
arbeidors na den veldtoeht in Znid-West Afrika. Do

Wi] 0115

do beraad—

met vorsr’huld igde aohting,

1w dionstw.

Dionaren

011

Broedors,

FT. P. VAN PER MERWE, Voorn
J. C. REYNEKE.
A. G. PU TOIT.
0. J. PU PLESSIS.

J. F. BOTHA.
J. F. MARATS.
Cl. L. VAN HEERDE.

JAC. A. VAN DER 1WERWE, Seer.
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RAPPORT
van de Commissie over het Theologisch Seminarium.
Ann do R.Eerw. Moderator en do
Loden der Svnode.
I1.Eerw. Hoer, Gonehte Broeders,
Uwo Commissie heelt voor zich en overwogon

—

A.
1. Zij geeft ann do hand zondor eonige verdoro
aanmerkingon do ann-name van punton 1, 2, 4, 5, 6,
11, 12, 13, 14, 16 en 18.
2. Zij morkt ann dat ~vat in punt 3 voorkomt moot
worden uitgovoord.
3; In vorband met punt 7 botrourt uwo Commissie
hot bit dat goduronde do laatsto jaron hot aantal
studenton ann hot afnemon is geweest. Wnar dat
aantal in 1915 67 bedroeg is Let in 1919 tot 43 go
danid, terwiji de behoefte ann arbeiders steeds grooter
wordt. Zij stomt ovoroen met do Ouratoren dat or
in dozon eon spoeianl boroop op do Kerk gedaan meet
worden on goeft nan de hand dat deze zaak prominent
voor do nandaeht der Gofedereerdo Kerkon zal wordon
gobraeht door (a) leeraron to verzoekon den predi
kanten-nood op hot hart hunner gomoonten to Linden
on vooral op den Biddag voor studenton daarovor
prodiken on (b) ornstige pogingon aan te wendon dat
door bemiddoling van de Christolijko Studonton Vor
eoniging on do Christelijko Strovors bekwamo en
vrome jongolingen onzer Kerk ovortuigd zullon wor
don van do roepstem dos boron tot de ovangelie
hodioning onder ons yolk.
4. Met botrekking tot punt S moent uwo Commissie
dat do studonten aangemoodigd wordon om moor go
bruik to makon van de golegonhoid hun anngoboden
om hier to lando don graad van B.D. to behalen. Dit
zou eon drijfvoor kunnon zijn tot verdoro en gotrou
woro studio.

7. In vorband met punt 15 is uwo ~ommissie van
oordool dat do nanbovolingon van do Commissie door
don Rnad vail do Univorsitoit van SteUonbosoh be
noomd samen niot onze Profossoron (zio Bijiage B,
punt 5) zullon wordon nangenomon en wonsoht zij
hiordoor haro dankbaarhoid uit to sprekon jogons
geaoomdo Univorsitoit voor Laro pogingon on in eon
orkondo bohoofto to voorzion.
Wat oehtor botreft hot vorzook van Dr. Greyyen
stein namo~s do ,,Divinity Committoo” van den
Senaat van do Univorsitoit van Zuid-Afrika vrsgende
(a) om do modoworking van onzo Kweoksohool not
den gonoomdon Sonaat in zako hot tooknnon van den
grand van B.D. door do gonoemdo Univorsiteit, (b) of
oon student, dio nan do gonoomdo Univorsitoit don
graad van 13.D. verkrogon hooft dadolijk toogolaten
zon kunnon wordon tot hot Candidaats-oxamon van
oaze Kwooksohool” is zij van mooning dat dat boleofd
dooh boslist zal wordon gowoigord. Wat do vordoro
vraag van Dr. Groyvonstoin botroft op wolke erken
ning on vrijstolling oon student, die aan do Univer-,
sitoit van Zuid-Afrika den grand van B.D. vorkregen
heoft, zou mogon rokonon indion hem dadelijko too
lating tot hot caadidaats-examon wordo gewoigord
sluit uwo Coinmissie zich ann bij hot antwoord der
Curatoren en Professoron in punt 4, Bijlage B, vor
vat.
8. lJwo Oommissio bovoelt ann do aannamo van 17
(1) on geeft aan do hand dat do Synode hot opdrago
nan do Curatoren orn staando dozo vorgadoring eon
concopt-fornrnlior ten gobruiko bij do bovostiging van
Hooglooraren nan ens Seminarium tor goedkouring
voor to loggon.
Met 17 (2) steiut zij volkomonlijk in omdnt dit nan
eon govoeldo bohoefto voldoot. (Zie sohrijven Soriba
Synodi, O.V.S. Kcrk~.

5. Ret getuigonis over hot good godrag dor stu
donton in punt 9 voorkomende stemt tot dankb~Ear
hoid in dozo dagen van losse zedon on hot vorblijdt
uwe Commissie te vornemon dat or nog steeds nauw
kourig toozicht gohoudon wordt op hot godrag der
studonton.

van do Commissio tot hot afnemen van hot oxamon
van Cnndidnton tot den Hoiligen Dienst.

6. flit punt 10 blijkt dat volgens hot financWel
vorslag hot bonds van do Kweeksehool door twee
legaten aanmerkelijk is aangegrooid. Hot voorbeeld
dozer logateos viudo navolging bij do volo gogoedo
loden onzer Kork. Intussohen is hot noodzakolijk dat
do gomoonten worden nangospoord om voor dat doel
ruimor bij to dragon. Uwe Commissio bovoelt aan
dat do Znakgolastigdo do behoefto in dozen bij do
gelogonheid van do colloote voor do Kwooksehool in
do maand Jail bijtijds door middol van DE Kmtnnonn
prominent voor do aandaoht dor korkoradon brongen
zat.

Uwe Commissio boveolt nan dat dit Rapport nis
gohoel onverandord znl worden aangenomen, aismede
dat in vorband met hot Gowijzigd Schema punten 1,
2 (1) a, (2) a, (3), (4~, (5), (6) on 3 zullon wordon
nangonomen en dat met botrokking tot 2 (1) b 3 hoofd
stnkken alt do gosohiodkundige geschrifton en 2 nit
do dichtorlijke of profetisohe boekon dos Oudon Testa
ments met grnmmntischo en tokstoritisclio vrngon en
in vorband met (2) b, 3 lioofdstukken uit do gosehied
kundige boekon on 2 uit do briovon dos Niouwon Tes
monts met grnmmatisohe on tekstcritisehe vragon
zullon worden voorgosohrevon. Zij moont echtor dat

B.
RAPPORT
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do aankondiging dezer hoofdstukkon niot 2 (zie Art.
160) rnaar we! 3 maanden door do betrokkeno Coin
missie in overlog met do Professoren dier vakken
vddr hot afnemon van hot examen gesehieden moot.
Wat uwe Commissio eonigszins bevreemdt is dat do
Enoyclopodie ala yak uit hot leerplan is ~veggolaten:
zij meent dat die in dat plan moot worden opge
nornen. Alsmedo beveelt uwe Commissie ann dat do
tijdsbepaling voor hot wotenschappelijk gedeelte van
h~t examen verwezen worde naar de Commissie tot
liet afnemen van hot examen van Candidaton tot den
Heiligen Dienst die in overleg met do Professoren
milks i’aststellen sal.

C.

~1apport van do Commissie voor hot Admissie.examen
tot hot Theologisch Seminarium.
two Commissie meont dat dit Rapport in tote zal
~vorden aangenornen.

-

D.

Supplornentair Rapport van do Commissie voor hot
Adnussie-examen.

1. two Commissie boycott nan dat punt 1 zal
wordon aangoiiornen met dien verstande dat do be
trokkeno Commissie ondorzoek zal instellon ‘mar hot
zedelijk karakter der studenten vóór hunne toelating
tot-hot Seminarium.
2. Uwo Commissie geeft hare toestemming to kennon met punten 2 en 3 merkonde eohter dat tussohon
o~ii ~iatuurku;idig en (insuitende vadc-mlandscli e) do
~voorden yak, zielku nile en togiea algeni cenc moeten
worden goinsereerd.

1.

two Commissie boveelt ann do aanname van

punton 1, 2, 3 on 5.

2. Zij wensoht aan to bevelen do afsohaffing van
do j aarlijksohe colleete voor Hulpbehoovondo Jonge
lingon on gevolgolijk van do Rings- on Contralo
Commissie voor dit (fonds on do aannamo van wat or
verder in punt 4 wordt voorgostold).
G.
Eindolijk heeft uwe Commissie eon sehrijven van
eon Commissie door hot College Curatoron aangestold
in sake do vermnoordoring van hot ponsioon van Prof.
do Vos on do honoraria met botrekking tot do weduwon
van wijlen do Profossoren Muller en Marais, voor zioh
gehad on goeft ann do hand dat hot voorstel door hen
godaan sal worden aangonomon, to woten:
,,Daar Prof. do ~T05 onzo Kork 58 jaron lang, d.i.
15 jaren ala predikant on 38 jaron als hooglooraar,
met voorbooldigon ijver on met vrucht gediond heeft;
en daar Prof. Marais haar op dezelfdo wijze 46 jaren
gediond heoft, 4 jaren ala prodikant on 42 jaren ala
hooglooraar; en daar levonsmiddelen 3m buitongowoon
hoog in prija sun on hot waarsclujnlijk is, dat
Prof. do Vos on do weduwen van wijlen Prof.
Mullor, on Prof. Marais behoefto hobbon aan morn
dan ‘t bedrag, waarop zij, volgens wet, aanspraak
hobben, zoo gooft hot College Curatoron, zondor eon
procodons to willon daarstellon, do Synode ann do
hand, dat hot ponsioen van Prof. do Yes vormoordord
sal woMen met £50 p.a. bovon hot bodrag, zooals
vastgostetd in tormen van hot Jan Marais Logaat,
on dat or voorts honoraria van £50 p.a. elk sullen
wordon toegekend ann do ‘voduwen van Prof 1. Muller
on Marais, zoolang au ongohnwd blijvon,” mits hot
Tan Marais Fonda hot toelaat.
Moonendo hiordoor ann onzo opdraoht to hobbon
voldaan noemon wij ens,

B.
l3esohrijvingspu nten.

Uw Dienstwillige Dienaren,
H. J. L. Tm TOIT.

two Commissie is van oordeel dat bosohrijvings
punton ondor tegenwoordigo omstandighoden 71 en
72 niot sullen wordon aangenomen on dat do vacantie
tijden waarover in besclirijvingspunt 73 gesprokon
wordt volgens do bopaling van Art. 135 onveranderd
blijven sullen.
F.
-

van th’ Contrale Commissie voor Hulphehoevendo
Jongolingen.

P.
P.
J.
B.
B.
16.
L.
Kaapstnd, 5 Nov., 1919.

J3OSHOFF.
J. DL VAAL.
P. VAN HEERDEN.
B. VAN ROOYBN.
J. LOURENS.
T. P. STEIJN.
M. KRIEL, Seriba.
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KORTE STAAT
I JULI 1915 TOT 30 JUNI 1919.
Korte Rekening en Verantwoording van Ontvangsten en Uitgaven van de Z.A.
Bijbelvereeniging van Priino Juli 1915 tot Ultimo .Juni 1919.

Omtvangsten.

Do., Observatory, do., do

Ann Balaus
£10188 16 2
Boeken verkoclit insluitende Public.
Commissie
17865 11 2
Assur. Waarb. Premie terug ontvangen
10 ~ in
Renten
19-5 3 4
Q~ Q
2
Contributio
Huur Vastgocd Observatory en Kaap
Vastgoed Kaapstad verkoclit
Vastgoed Observatory verkocht
700 0 0
Collecto
1011 19 11
Colleete Publicatie Commissie
p— p
Kar, paard en tuig, yr. do
2 0 0

g g

£32500 14

310 0

Pensioou voor 15 rnaanden
Bonus
Assistent—Secretaris
Reiskosten
en Salaris PubI. Comniissie
Nyasa Zendrng, ~ Winst Oom Willem
Smit, Isto Druk
Os. G. Murray, do., 2de Druk
Proeflezing Publicatie Commissie
Divcrse, do
Kar,
Paard
en Tuig,
do
Wenscht
moeder
to zijn
*Balans

4

Uifgaven.
Per B. eu B. Bijbelgenoctschap, Dccl
Collects
Boeken gekoeht insluitende Publicatie
Commissie
Wissel teruggezonden
Work onder Mohammedanen
Work onder Armen
Drukwerk
Diverse Onkosten
Advertentien
Gil ten
Reparable Huis Kaapstad en Commis
sb op verkoop van Hubs
Do. Observatory en Belasting
Huur Depot en St. Stephens Kerk
Salaris
Postzegels
Assurantie
Licentie
Hubs Kaapstad, waarde en boeken
zijnde Balan~ Kaapstad

Telefoon
Schrijfbehoefto

4

12266
16
119
37
475
219
77
78

18
10
3
10
3
3
18
10

0
LI
4
0
6
4
8
0

14
48
756
2098
614
52
55

3
6
0
0
12
18
0

6
5
0
0
7
10
0

212 0

0

500 0 0
2310
500
250 0 0
6000
365 12 10
29
21
26
1
62
10
13693

0
10
10
18
2
17
3

0
0
0
8
3
6
7

£32500 14

4

J. J. GROBBELAAR,
Assistent Secretaris.
Kaapstad, 30 Juni, 1919.
Nagezien en correct gevonden,
G. HOFFMAN,
Auditeur.
4~Bovenstaando humus van
is belegd als volgt —
Kerkekantoor
£6000
Zeepunt, Boedel Herman 1000
Stofberg Gedenkschool
400
Simonsstad Kerkeraad
300
Kerkeraad Groote Kerk
800
A. P. J. i3aartman
400
Kaap do Goede Hoop
Spaarbank
3593
Bank en Kas
1199

£13693 3 7
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

9 4
14 3
£13693 3

7
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VERSLAG
van de Commissie over de Zending.
H.Eerw. Hoer,
Volgons opdracht van do H.Eerw. Vorgadering
hooft awe Commissie al do stnkken vallende onder
Hoofd III van hot schema van werkzaamheden, in
bohandeling gonomen en wonscht a’s volgt te rappor
teeren.
- I.

won on vruohtbaron arbeid van 13s. A. L. Louw ala
eorsto Rondrdzende Sekretaris, te danken. In zijn
plants is gekomon Ds. J. W. 1. Hofmeyr, die hot
work met goostdrift voortzot.

VEItSLAG VAN DE ~4LG. ZENDIN000MMISSIE.

Zending tolloe thans 79, on or zijn flog 20 gomeenten
die zich niot bij do Zondingkork hobbon aangesioten.

Inloiding.—Uwo Commissie beaamt ton voile wat in
do oorsto drio paragrafon van do inioidiag van dit
versiag gezogd wordt omtrent do ernstigo en kritioko
teostanden in al onze zondingvelden. Wij loggon an
druk op hot oatwakead heidendom, op de voranderdo
maatschappeiijke toestanden, op don torugvai van
bokeorlingoi, en daarbij nog hot tokort nan do Iwo
digo arboiders in moor dan eon arbeidsvold. Dien
tongovolge is or in do iaatste vior jaren in do meesto
gevallon woinig uitbreiding gowoost.
Do Coinmissie waardoort don toogowijdon dionst van
do arbeidors ondor do heidenon, en beanmt wat do
Aig. Zondingoommissie hioronitront in aaabovoling 1
nan do hand goeft.
Godurendo dien tijd is or editor op finanoieol gobied
morkbaar vooruitgang goweost, waardoor do vroos
voor eon dreigend tokort ongogrond is geblekon, on
instede daarvan eon aanmorkolijk batig saldo op do
hookon vorsohijnt. Vooral dioat geniold to wordon bet
hijeenhrengen van £25,000 voor hot Zonding tekort,
lvaarvan t1600{) 01) initiatiof van den oudon vador
Do Villiers van do Paarl inkwam—on hiorvoor vor—
dient hij den dank van do vergadoriiig.
Melding wordt or goniaakt van oon groot gebrok
nan gosel)lkto jongeliodon die zioh aanbiodon voor hot
work dor zonding. lVij sUn dankbaar oehtor dat or
tookonon van vorandoring zijn, daar wij vornomen
dat or oenigo modisoho studonton zijn die sick aan
gomold hobbon oin als doktors voor do Zonding op
goloid to wordon. Do noodigo middolon voor do voi
tooiing van hun studio onthrokon oohtor in sominige
govaflen, on wij moenen dat stappon bohoron godaan
to worden door do H.Eorw. vorgadering, om in doze
voorzioning to malcon.
Wat do nood aan arboiders aangaat, gooft nwo
Commissio ann do hand dat hi] wijzo van oon hosluit
dozer vergadoring 0011 spocialo dag afgozondord ivorde
om in al onzo gemoonton do grooto nood aan arboiders
prominent veer do aandaeht van oudors, jongoliodon
en kinderon to brongon.
Dat do goldolijke en andore hnlpmiddelon van ons
zondingwozen botor g000ganiseord zijn, en moor vruoht
afwerpen, hooft do Kerk grootolijks nail don getron

a

A.—Binnenlastdsche Zending.
1, 2, 3.

Do gonieonton van do Binnonlandsoho

Art. 264—re grondwet—schijnt nog niet bevredi
ging to gevon ais praktischo oplossing van hot beroep
stolsel, on nwo Commissie ineont dat do govraagde
vorandoringen verbetoringon zullon zijn.
5. Zoar.—Hoowel uwe Commissio botreurt wat
aangaando Zoar gerapporteord wordt tech verbiijdt
hot haar to kunnon moldon na ingowonnon informatie
dat do toestand thans stadig weor ann ‘t verboteron
is. Do static maakt con mooilijke poriodo van hare
gesohiedenis door, en vordiont onzo syinpathieko be
langstolling.
0.

Do sehuld op do Binnonl. Zend. Kerkgebouwen

on pastorioën is nog niet afbotaald. Hot fonds tot
dokking hiervan staat thans op £4,000, xnaar ten
rninsto £10,000 of £12,000 sal noodig zijn. two
Commissio vorstant dat do AIg. Zendingeommissio met
voorzichtighead dit loads gobruikt en ,iiot in iodor
goval hot goheelo bodrag van do sehuid op do sending
eigondornniea betanlt. Zij vernoomt dat vole van do
Binnonl. zendinggemoonton bijgedragon hebben, on
ook dat or nog vole geineenton onzer Kork zijn die
nog niot geholpon hebben. Hot fonds is aanbeveiings
waardig.

7, 8.

Uwo Commissie vornoomt nlot bolnngstelling

~vnt bier gezegd wordt omtront do Evangetistensehool
to Wollington on ook omtront do bohoofto nan oen
Opleidingssohooi veer kleurling-iooraars. Zij hevoolt
nan dat do Synodo hot govraagd verlof aan do AIg.
Zondingeommissie sal vorleenon met do verstand
houding dat xi] met do grootsto omziehtighoid ban—
dolon sal.

9.

Wat hot gewijzigd plan voor Zcndingsckolen

betroft, govoolt un-c Commissio dat do zaak eono drin
gende hol,oefte voorstelt, on zij is dankbaar veer wat
do Superintendent Gonoraai vail Onderwijs bozig is
hiorin to doon.

10, ii.

Over do zaak van do bostrijding van
dronkonsehap heeft do Synode zioh reeds uitgespro
ken, tech meont u’ve Conimissie dat do Synode ten
minsto hanr sterko afkenring van hot Rooth Rapport,
on hare ondorstouning van hot Baxter Rapport to
kennon son kunnon govon. Zio Aanbeveiingen 5 en 6
l,ieromtront.

1~

5
12. Wat botroft do ondersteumino van do Zending
kerk door do blanko geinoenten, beaamt uwo Corn
missie ivat or hierorntront in par. 12 gozegd wordt on
in Aanboveling 7 aan do hand gegoven wordt.
13. Uwo Comrnissio vernoemt met dankbaarheid
dat do diensten van Ds. George Murray als speeialo
Roizendo Socretaris van do Binnonl. Zonding seer
gezegeud on vruohtbaar goweest zijn Ivaarvoor hij
onzo innigo dank vordiont.

5, 6. Daar schijnt dringond bohoofto to zijn ann
eon boor on eon bouwmeoster, eon doktor, vorpleog
stem en ondorwijeorosson.
S. Uwo Commissio verhougt zich ovor hot uit
stekond work nog door Eorw. Viok to Salisburg go
daan vooral ondor Nyasa kaffors, maar ook onzo
blankon aldnar. Hij vordiont onzon dank voôr wat
lnj doot.
D.—Nyasa Zending.

Eor men van do zaak dor Jjinnonlandsoho Zonding
afstapt wil uwo Commissie aan do hand goven dat in
vorband met aanbevoling S r ovorkomst van zonde
lingon van andero gonootschappen naar onzo Kork,
do Synode eon duidolijko weg aanduiden ~vil, niisschion
op vootspoor van Art. 173, 174.

1, 2. Hot spijt nwo Commissio soot to moeton
vornomon van inooilijkhoden en mm vooruitgang, ja
bijna aohtemuitgang in do Nyasa- Zending. Ala rodonon
hiervoor wordon gonoornd do oorlog (dirokt en in
dirokt), pokkon on griop, hongorsnood, en oen herLoving in hot heidondom.

13.—JJuitcntandsclle Zending bezuiden do Zambezi.

Als gevolg daarvan luidt do statistio~ ala in par. 3
aangogovon.

1—43. Uwo Commissio heoft mob belangstolling vor
nomon van don toestand van hot work op onzo
zendingstatios in do Trans-rod, ni. in do Zoutpans
bergen, to Sanlspoort, en in do Watorbergen.
Oaar zijn editor ondorhandelingen om dit deel vail
ons zondingwerk door do Transvaalscho Kork als hun
l3innenlandseho Zonding to laten bearboidon, en uwo
Commissie kourt good do ovorooakornst gotroffon door
do AIg. Zondingoommissio omtront do ovornamo van
hot work aldaar. Zio aanbevoling 9 hioromtront.
7. Moclicudi.—1Two Commissio is zeor dànkbaar to
vornomon dat hot work aldaar ~voor goode vordoring
maakt, on vortrouwt dat do vooruitgang zal blijvon
voortduron.
Zij gooft aan do hand dat eon schrijvon gerioht
wordo aan Tsinchwo waardoor do Synodo haar blijd
sohap to konnon geeft ovor hot foit dat hij onso Kerk
gotrouw on hot zondingwork gunstig gozind goblo
von is.

4. Uwo Coinmissio botrourt hot foit van do vormin
doring in hot persomeel van do Nyasa Zonding en
wijst op do groote behoofto nan aanvulling, zoonls
boschroven ondor 4 ,,alzoo hobbon wij
to holpen.”
5. Uit hot rapport over hot industri~ol work blijkt
hot dat or grooto mogolijkhodon zijn wat handwork
botroft, d.w.z. boordorij, mandjesmakerij, iooion en
sohoenmakorij. Gebrok ann zondingarboidors editor
sehijnt hot oenige strommend faktor to zijn.
6. Hot work in Portugoosch gebiod lovort blijkon
van grooto stromming zoo niot van aohtoruitgang. Ons
work in Port. Oost-Afrika staat door do Transvaal
sehe Kork ovorgonomon to wordon.
7. Five Commissio govoolt dab do tegonwoordigo
toostand van do Nyasa Zonding vool kommor baart on
do sympathieko voorbidding van do Kork vordiont.
I’ar. 7 sohotst do vraagstukkon van dio zonding.
E.—SOEDAN ZENJJING.

Rto/berg Gedenkschool.—Uwo Commissio vorblijdt
zich over hot work in doze Godonksehool godaan, en
bevoolt aan dat hot paragraaf daarointront voor
golezon wordo.

1. Uw Commissio vorblijdt zioh daarin dat do
AIg. Zondingoommissie do weg zoo spoodig goopond
vond orn hot work onzor Kerk in do Soodan gohool
ondor oigon bohoor to nomen.

C.—Masllonatand.

2. Op twoo statios wordt nu goarboid, eon dordo
stan-f op punt goopend to wordon. Tweo koraron
onzer Kork, twoo BR. zondolingon on é~n sendingbeer arboidon hior mob ijvor. Eon goneosheor die in
1918 daarhoon ging zag zieh den wog niot open om
langer to blijvon—do Commissie tookont met lood
wezen ann dat zijn plaats nog niot is aangovuid.

1, 2. Uwo Commissie dankt don Hooro voor hot
blooiende rapport over hot work in Mashonaland,
waaruit blijkt dat hot thans eon woivordiondo poriodo
van vooruitgaag doormaakt. Mon lozo par. 1 en 2.
3. Do mime ondomstenning van hot ondorwijswork
door do rogooring van Rhodesio, is seer vorblijdend.
£2263 is vorlodon jaar bijgodragon.
4. Sodeit hot betrenrd aistorvon van Dr.j. Helm
hooft die zending nog goon goneesheer kunnon krij
gea. IVU zijn dankbaar editor voor do vrijwilligo
diousten door eon gouvomnemontsdoktor (Dr. Williams)
to Fort Victoria bewozeii ann onzo zondelingon die
horn dnar zijn gnan raadplogon. Wij vorstaan dat do
Mg. Zendingcommissio hem hartoiijk godankt, en
hem ooa klein bowijs van waardoering gezondon hooft.

3. Hot 3fohanirnedanis,nc dat zeor aggrossiof op
troodt, is bier eon droigond gevaar. Do douron zijn
voorts niet gehooi open voor zondingwork boowol uwo
Commissio nit do jongst ontvangon bericliton vor
noomt dat op dit gehiod or ailengskons verbetering
komt.
Eon groot strnikolhlok is do kwostio der opvooding.
Rogooringsscholen goheel zondor godsdionst, ,,Pagan
Schools” gonoomd, oofenon ongunstigon invlood cit
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en hinderen do godsdionstscholen dor zending. 111cr
ligt eon der grootsto gevaren. In verband met eon
sehoolwot die aan cUe zendingscholon afbreuk deed is
door eon gezamonlijk protest van versehillonde
zendinggenootsohappen oono verandoring ten goode
gekomen.

3. Leqatem.—Oe logaton on spooiale gavon van
gold aan do Zonding lvii awe Commissie do Synode
tor konrns brongon. Zij kourt good aanboveling 12, en
nioont dat aaarondor valon kunnon: do stiohtor van
hot Zonding Dankofforfonds, do stichtor van hot Van
Wijk Fonds, do stiehtor van hot Petrus Jouliort Fonds,
do stichtor van hot Krige Studio Fonds, en ,,De

4. Wij wensehen nadruk to leggon op scat onder
par. 4 wordt gorapporteerd, — ~,Do volgencie. . . twee
statics.”

Koningsbodo.”

5. Thjbelvcytaling.—Uwo Commissie is zeor dank
baar te vernomen dat hot Evangeiio near Matthous
in do Tivi-taal onlangs gepublicoord is.
8. tIlt wat gozogd is in par. 6. ,,rn dit arbeids
void . . . . opwokkon zal,’’ acht uwo Commissie dat de
tijd gokomon is voor eon kraohtigo voorwaartseho
beweging in de Soodan, en ondorstount van harto
aanbeveling 10 desaangaando.
F.—.4tgemeen.
1. Financien.—Uwe CommissiS meent dat or groote
rodon tot dankbaarheid is over hot groot batig saldo
thans in do Zendingkas, doch svil orop eanmorkon
dat men niet hierdoor misloid meg svordon- nb zijnde
dit saldo to danken ann do gewoimo jaariijksohe I,ij
dragon. Wij vornemon dat jaarlijksehe inkomston boo
gonaamd niot do loopondo kosten van hot jaar dokkon.
Hot batig saldo is to danken vooral ann hot Zending
Dankoffor Fonds en andoro bijzondoro giften ter
dokking vail hot tokort. Tiwe Commissio boveolt ann
dat zoover mogoiijk elite gomeonto bowogen ivorde zieh
verantwoordohjk to stolen voor eon vasto j aarlijkseho
som ais minimum zoodat do Aig. Zondingeommissio
zou kunnon weten waarop zij jaarlijks zou kunnen
rokonon.
Wij keuron ook good do aanboveling van do Mg.
Zendingoommissio dat groote conforentios in vorsohil.
lende doolon van oils land gohouden wordon, em do
beiangen vail Christus Rijk to bosprekon on to be
vordoron.
2. Pcnsioenen•.—Uwe Commissio kourt good svat do
Aig. Zondingoommissio godaan heoft, aisook haar
vorzook (zie par. 2). Zie ook aanbovoling 11 desaau
gaande.
Vordor wil 111cC Commissio ook in ijodonking goven
of hot niet mogohjk zou zijn om do botahng vail do
iniogponningon on do jaarlijksche bijdrago vail do
Buitenlandsoho zondoiingon met door do zendolingon
zeiven maar door do Aig. Zondingoomrnissio to laton

-

4. Uitbreiding irnar nioiflvo doelon. Doze zaak vor
diont do ornstigo aandaoht dor Synodo.

5.

Bet Zending Jnstituut.—In vorband hiorinode

verwijst ewe Commissio do Synodo ook near hot rap
port van do Curateron van hot Tnstituut.
(a) Voortbcstaan.—Aangozion dezo an.nbovoling
vail do Aig. Zondingoommissio na dogoiijk ondorzook
gosolued is, kourt ook uwe Commissio dit good.
(1,) Instituut Admissio-examen.—Zio in vorbanci
hiormode ook bosohri.jvingspunten 58 on 59 on aan
bovoiiag 13. Uwo Commissie kourt dit goed. Mon zio
ook vorsiag van do Coinmissie over do Toolatings
oxainen.
(o) Looroursus.—Dozo aanbovoling kourt awe
Coinmissio oek good, ook dat in piaats van ,,Korko
hike Gosohiodonis” on ,,Kerkgosehiodonis” sta.
(d) Ondorstouning.—Aanbovoiing 14 dio hiorovor
liandoit wordt ook goodgekourd.
6. Bijhe?vertaling.—Wat ondor dit hoofd staat
gooft rodon tot innigo dankbaarheid.
Do gehooie
Bijhol is in (10 Nyasa-taal ovorgozot, on eon gorovi
deerdo uitgaaf vail hot Niouwe Testament in do
Clukaranga taal in Mashonaland uitgegoven. Ook zijn
or vorsohoido andore boeken in do tad dor inboor
lingon uitgegevon. In vorband met do Bijbolvortaling
ZR’ 111011 aanhovoiing 16. [[we Commissio hoeft ver
noniom’ dat do Mg. Zondingoommissio met oen defini
tiovo voorstoi voor rip Synodo zai konmon.—Dit voorstol

ijebbon wij in gunstigo ovorweging genomnon, doch
aangozion dit eon boginsol aanraakt zal do Synode
hiorovor moeton bosluiton.
8. Kwotv.—Uwo Ceninussio vornoonit met vrongdo
dat Kwatu nil aai~ zijn (1001 boantwoord, on wil uit
par. S hot iaatsto godooito tot nwo kennis brongon:

,Uwo Commissie

TCork op.”

9, 10. Do Th,stkui:en

door do Aig. Zonding
eonlnlissio aangekoeht vorvulion eon ianggevoeide be-

hoofto.

gosohiodon.

11. Supronationuliteit van do Zonding. Uwe Com
missie brongt voor uwo aandacht aanhovoiing 17.

Uwe Commissie wil uw aandaeht vostigen op hot
foit dat or voor hear andoro zondingarboidors (d.w.z.

12. Prrsoncel-,Alq. Zendingcommissie.—Usvo ~onl
missio geoft ann do hand dat Art. 227 goamondoerd
wordt zooals door do Mg. Zendingconimissio voor
gostoid.

iooken) thans goon voorziening aangaande ponsioon
gomaakt is. Zij geoft nail do hand dat aan do Aig.
Zondingcominissio voriof worde vorioond om dezoifdo
voorniening voor hon to makon nit hot Hofmoyr iogaat
ais voor Binnonlandselio zondoiingon over 50. Voigons
haar oordooi vallon dokters nog ondor hot ponsioen
fonds. Acta XXIII, biz. 70.

r

Tine Commssie brongt ook aanbovoling 20 hande
bond over do reiskosten van do Rings Zending
oommissie tor uwo kennis, on heoft goon bozwaar
togon do govraagdo vorandoring.

S

I
G.—JN MEMORTAM.
Sedert lOiS sun ons door den dood ontvallen —
I. Dr. Andrew Murray, sedert 1857 reeds lid van
do Synodale Zendingeommisgie, en voor jaren haar
voorzittor.
9. Prof. J. 1. Marais, sedort 1907 voornittor van
do Mg. Zondingeommissie.
Iiinmenlandsehe Zendelingen:
3. Eerw. J. C. Pauw, zendeling en docent nan de
Oploid. Instit. to Wellington.
4. Eerw. J. Id. Auoamp.
S. Eerw. J. W. Laurenz.
6. Eerw. W. 11. Molter.
7. Eon’. C. D. Theron.
Buitenlaqz.dselie Zcndelingcn
8. Transvaal: Mev. J. W. Daneel (flee do Vos).
9. ilochudi: Moj. v. d. Walt.
10. Nyasaland: !~tev. Louis Murray (flee Paul).
Ii.
Mej. A. E. Hultman.
12.
Mev. A. J. Liobenberg (nec Doyle).
13.
Ds. A. L. Hofmoyr, BA.
II. RAPPORT
van do Curatoren van do Opleidings School.
Uwo Corn. bovoelt ann dat hot rapport voorge
lezen worde.
9. Doze aanbeveling aangaande voortbestaau,
komt overeou met do aanbeveling van do Mg.
Zendingcornrnissie.
III. RAPPORT.
Van do Commissie over hot Zendelings Exarnon.
Uwo Corn. beveelt nan do verandoringon voorge
stold in 3 (a), (b) on (0) orntront Cateohizoermeesters.
Zij neornt par. 4 ala kemdsgeving nan.
IV. VEESLAG.
van do Commissie over hot Toolatings Ezamen
tot hot Instituut.
Uwo Corn. bepaalt do aandacht van do Synode bij
hot ondorschoid tussohon do aanbevoling hior go
daan omtrent verandering in syllabus, en die van do
AIg. Zondingcornrnissie die meant dab ook Grieksch
woggelaton worde.
V. RAPPORT
van den Vrouwon Zending Bond.
Uwo Corn. vindt met dankbaarheid dat grooto
vooruitgang hot work van do Vrouwen Zonding Bond
konrnorkt. Alsook do Kinderkranson. Do statistjokon
zijn hior bowijs van.
Friodenheim getuigt ook van vooruitgang. In sake
aanbovoling 15 van do Aig. Zendingcornrnissie orn
trent Friedonhoiju boveelt inc Corn. ann dab bet nan

de .Aig. Zendingeornrnissio opgodragon wordo in
overleg met do V.Z.B. do noodige uitbreiding to be
hartigou.
Uwe Corn. rneont dat hot uitstekond work door do

V.Z.B. gedaan niet to hoog gesebat kan wordon on
niot rninst hun work ondor do kinderon, waarvan
bowijs is do groeiendo belangstelling ondor hen -in do
zaak dos Konings.
VI.

RAPPORT

van do Cornrnissio over do Zending ondor Israol.

-

Uwe Cornrnissio betreurt hot dat doze Zending haar
zondellug, do hoer Philip Cohen, door don dood heoft
moeton afgoven, en dat zij sodert dion tijd flog niot
cnn geslabagd is eon ander zendeling - to vinden.
Do Comrnissie (over do Zonding onder Israel) -is van
plan do zaak op niouw met kracht voort to zotten, en
vorzoekt —
-.
- -(a) Vat
worde, on
(b)

‘t

aangegeven

reglement

aangonomen
-

Dat or later ‘n kollekte ervoor gegoven worde.

two Commissie beveelt nan dat dit door do vergade.
ring in overweging gonomon worde.
Bescl&rijvi9lgspu-nt 61.—Do handoling van do Aig.
Synodale Cornrnissie omtront do zaak (zie punt 6 van
liaar rapport) is goodgekeurd. Nu ivendt -do- hoer
Vorwoord slob naal’ do Synodo.
Ondor ditzolfdo hoofd vallon besehrijvingspunten
63, 64 on 65, met dit onderseheid eehter dat 63 en 64
niet hot alternatiof noomon van zondor oxamen go
logitirneerd en geordend to ivorden.
62. two Commissie is van mooning dat als hot
toolatingsoxarnon zooals voorgestol gowijzigd wordt,
do hr. Nienabor rnisschien nog langs den gowonen ‘cog
Imar hot Instituut son kunnon gaan.
,
66. two Commissie verstaat dat do Aig. Zonding~
cornrnissie tot nog too huiverig is geiveest hot work
onder do Moharnrnodanon in hot Kaapsèho Sohier
eiland over to nolnen behalve waar do Ring van do
TCaapstad zich voor do geldelijko ondersteuniug van
hot work Sal blijven vorantwoordolijk houdon.
P. J. PIENAAR. -.
Z. I. DE BEER. - - J. C. VU PLEssI~: - CM. HOFMEYR.
0. L. VAN HEERDE.
P. A. Id. BRINK.
P. J. VU TOn.
- 3. S. MURRAY.
H. -P. UYS.
L. H. SWART.
0. C. TRERON. - - -

-,

-
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VERSLAG
van de Commissie over de Fondsen.
Rapport van do Cominissie over do Fondoen.
Do Oomissio heeft de ocr Gm to rappdrteeren: dat
zij do boeken van den Zaakgelastigde heeft nagezien,
en bovondon dat do versohillondo rekoningen hehoor
lijk geauditeerd, en geteekond zijn tot 30 Juni
1919. (Attt. 105 en 106.)
Zij heefthaar aandacht verleend nan:
1.
II.
III.
IV.

—

Wat in Artt. 105 en 100 wordt gonoomd.
Wat voorkomt onder Schema Hoofd

VI.

Punton Nos. 86, 42, 70 en 73 in hot rapport van
do Synodalo Coinmissie.
Hot rapport van den Rekenkundige over het
Prod. P. Fonds.

I. Met hot rapport van den Zankgelastigdo tot
loiddraad wenseht zij do volgonde opmerkingon to
makon —

2.—Aibeids Kolonie Fends.
Er is veol verschil in dcii schuldenlaast in de reke
ningen van den Zaalcgelastigdo en den Superinton
dent. 1-Jet is danraan to wijten dat do Superinten
dent eon bedrag van £2,855 17~. Id. ~n handon had,
w-aarvan do Zaakgelastigdo op 30 Juni 1919 geen ken
ides droog. (Zie Staat B, Rapport Arbeids iColonie
Coinmissie.) Do sehuldeniast bedroeg op 30 Juni 1919
do sorn van £142,434 1s. lid., waarvoor do Arbeids
Kolonio, volgens valuatio, baton heeft ten bedrago
van £220,571. (Zie Staat G, Rapportt Arboids Kolo
nie Commissio.)
Do winkelwinsten worden jaarlijks in do has van
do Commissie gestort, terwiji or rento wordt botanid
op eon voorgeschcton bedrag on do schuldonlast van
do winkels nooit vorminderd wordt. Do Commissie
meent dat na botaling dor ronten, do balans van do
winkoiwinston in vermindoriing van do winkoisohul—
don dient aangewond to worden.

3.—Binnenlandsehe Zending Fends.

Atgemeen.
flat do workzaantheden ann hot Kerkokantoor
grootelijks togonomon, en van ovorwegend boiang zijn.

Sedert do Synodo in 1915 is or eon bodrag van
£728,425 door do handen van den Zankgeiastigdo go
gaan.
Van dit bedrag is bijna do heift dirokt door hot
kantoor bologd, en daardoor word ongeveor £275 des
jaars aan Comrnissio bespaard.
Van iodor Fonds wordt eon aparte rokening gehou
den, on Rile Fondson zi~n zoifstandig. Sleolits drie
Fondson (Do Drostdij, do Hugonoten Gebouwen on do
Arboids Kolonie) toonon ovortrokkon rokoningen nan,
in plaats van 10, zooais in 1915 gorapportoerd.

Hot nadoolig saldo van £427 in 1915 is in eon batig
saNe van £1,427 in 1919 omgozot.
Do Comrnissio ivi,jst orop dat hot Van Wijk Ponds,
dat op 30 Juni 1919 £1,740 had beroikt, daarna tot
ongevoor £4,000 is aangogrooid. Do aibetaling van
den sehuldonlast op Zonding oigondommon door dit
Fends beoogd, zal nienig Zonding gomoonto goon go
ringo vorliobting aanbrongon.
Do Commissio wonseht do nandaeht to vostigon op
~vat door do Mg. Zonding Commissio wordt aanbovo
Ion: dat do bozoldiging van oon engehuwdon zonde
ling niot mindor dan £150 on van eon gehuwdon
£200 ‘s jaars zijn sal.

Do Commissio vortrouwt dat dit minimum, zoodra
do fondson dit godoogon, zal worden vorhoogd.

L—Almanak Relceninq.

Sodort 1915 heeft do Almanak £1,427 in do Syno
dale Kas gostort. Do Commissie betrourt do nalatig
hoid van Ringon en Kerkeradon in hot opzondon vail
opgavon waardoor er sehado wordt borokkend doordat do Aimanak later dan andoro aimanakken vor
schijnt.
Meer dan 50 gomoonten bobbon in 1919 goon alma
nakkon ontboden.

Do ~ommissio bevoelt ann dat do H.E. Modorator
worde verzooht om hot op hot hart van do nfgovaar
digden to binden om Korkeradon to bewegon don
Almanak jaarlijks to ontbiodon.

4.—Buitcnlizndsehc Zendiag.
Do sehuld van eie,ois is, Gode zij dank, godolgd en
er is oon hatig saldo van £11,000.
I-Jot is vorbiijdond dat do ,,Keningsbodo” £700 tot
dit 1”onds lieeft mogen bijdragon.
5.

Dr IT’d Fends.

6.

Dr Wet Opvecding Fends.

7.

Voices on Diakones liospitaul inriektingen.

Over doze fondson valt or niets nan to merkon.

*

S
8.—Ret Drostdij Ponds.
Ten spijto van de verroikondo insamoling, is do
schuld tot £10,394 aangegroeid, en diont or eon ruim
bedrag veer deprociatie afgeschroven to wordon.
Do gebouwen zijn uitgebroid, en zullon weidra veel
veor reparatio voreisehon. Do vraag is of hot oigen
dom niot behoort verkoeht to worden?
Er wordt aanbovolon dat cone commissie wordo be
noomd om in doze zaak handolond op to troden.
Do Cornmissio besehouwt hot eon ongozondon toostand dat or in do goheele kerk voor doze Indnstrioelo
lnriohting word gecollooteord, torwiji do Ringen in
den rogol verantwoordolijk zijn veer soortgelijko
inriehtingen birnwn hun ressort.

mw. Zond. Comrnissio; (2) dat nile aanzookon on’
hnip aan die Commissie wordon goricht, ton oinde
door haar ondor do aandacht der Kork to wordon
gebraeht, ter voorkoming van ovorviougolon, on go
brok lijdon door 46n dool dor workzaarnhodon, terwijl
or moor dan gonoog is voor andoro doelon.
Do Cominissio bevoolt hartolijk nan wat door do
Jaw. Zond. Commissio in haar rapport, nfdooling 1?,
(a) on (b), wordt gosuggestoord.
14.—Ze-nding onder Israel.
Hiorrnntront is or niots aan to morkon.
Do Synodo sproko hare waardooring nit van hot
iogaat ton bodrago van £000 door wijion Dr. A. Mur
ray.

9.—Ret Rugenoten Gedenkteeken Ponds.
Do schuld staat thans op £25,456.
Daar do Godenkzaal ondoolmatig is en do Synodo
haar is ontwasson, onstaat do vraag of do gobonwon
niet bohooron verkooht, on doelmatigo accommodatie
voor do Synodo vorkrogon to worden, zooals ondor
Hot Synodale Opvoodings Fonds door doze Commissio
wordt aanbovolon.
10 en 11.—Rulp&cliocvende Gemeenten Ponds.
Dit, on hot Vasto Fonds, vorkoeron in eon trourigon
toestand.
Do mw. Zond. Commissie, en do A.C.V.V., hobbon,
door mime bijdragon, con to kort verhood.
Voor hot XTasto Fonds is in 1917 tot 1918 siochts
£14 ingezamold, on in 1918 tot 1919 niots. Zal dit
Fonds op hot booogd hedrag van £30,000 ivordon go
braoht, dan diont do Synodo doeltroffondor middolon
aan to wonden.
12.—Rulpbehoevende .Iongetingen Ponds.
-Daar or op andere wijzo voorzioning i&gomaakt
voor hot dool -inot dit Fends booogd, bevoolCdo Corn
missio nan dat hot batig saldo van £400 govoogd zal
wordon NJ hot Thoologiseli Soniinarium Fonds.
13.—lnwendige Zending Ponds.
Do Cornmissio geoft aau do hand dat dit dod dor.
korkoiijko workzaarnhedon do bonarning ,,aimenzorg’’
zal dragon.
Hot is gobfekcn dab or lflj do Kork bijzondoro liofde
on buitongowono offorvaardighoid veor (lom zaak be
staat.
Er is hartohjk en mild bijgodragon voor vorschit—
londo doeleindon, on moor bijzondor voor do Griop
‘Voezon.
Do Commissio bevoelt nan: (1) dat nile inzamoJin
gon voor ohristolij]co iiofdadighoids dooloindon ~vordon
gooontraiisoord, on gestold ondor oontrolo van do

16.—Predikanten Pensioen Ponds.
Pit Fonds dat thans £134,206 bedrnagt en jnariijks
£2,897 ann eontribntien ontvangt is soliod, zijndo or,
volgons hot rapport van don Rokonkundigo, dat go
lozon diont to worclon, eon surplus van £2,821 baton,
bovon do laston.
Do Commissio sternt ovoroon mot den Rokonkundigo
dat alto gomoonton dooihebstors aan hot Fends dienon to zijn tor voorkoming orvan dat do laston van
hot Fends zullon u-ordon vorgroot wannoor bojaardo
prodikanton nit niot docihobbondo gomoonton, boroo
pen aannomon naar dooihobbondo gomoonton.
In antwoord op ivat do Zaakgeiastigdo suggostoert
in par. 2 van~zijn rapport ovor dit Ponds, ~vfl do
Commissio liorinnoron nan wat do Synodo in 1915
bosioton hooft. (Zio Aota xxiii, p. 97.)
,,Dat aan do Korkokantoor Commissio machtiging
wordo vorteond, om waar noodig gooordoold, schuld
bowijzon op to roopen, on do rontokoors op onbotaaido
sehuldbowijzon to vorhoogon.”
,,Daat goon ponsioon zat wordon nitboaald waar
schuldbowijzon flog onbotaaid zijn, bobaivo in spooiaio
Do Commi~io bovoolt San do voigondo Ciassifioatio
van Gomoonton

—

1.—Ring van Kaapstad.
Teganwoordige
Kiasse.

Wijnborg
Simonstad
Parow—Goedwoed

Voorgestelde
Kiasso.

it
UI

I
II

—

in

2.—Ring van Tvlbagh.
Tuibagh
Kruisvallei
i%furray
Portervillo
Worooster (2d~ Prodikant)
Villiersdorp

II
II

r

IV
If

Hr
I
II
If

—

III

t
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3.-—Ring van .Sweflendam.
iuversdal (2de Predikant)
nerbe~5dale

IV

4.—Ring van Graa/f-Reinet.
~0jrdags R.ivier
waterford
5.—Ring van ,tlbaniii.
II
II

Adelaide
Glen Lyndon
Graha~5tad

J
IV

6.—-Ring van Deaujort West.
~

Wyksvlei

IV
7.—Ring van George.
IV
Iv

Knysna
joubertina

Ill

8.—Ring van de Paart.
Paarl (2de Predikant)
v~edenburg

H

IV

II

Hf

IV
TV
IV
iv
IV
IV
IV

Iv

11.—Ring van Olanwilliarn.
iv

Cittrusdal
Qaries
12.—Ring van Qucenstown.
MaClear
flu Plessis

IV
IV
13.—Ring van St cue, bosch.

stellenbosch (2de Predikant)
~reytofl

—
—

IV

14.—Ring van Robertson,
Kein~Oes
Marydale

IV
Verde,’e .4anbevelingen.

pe Twee Zending Secreta
rissen

1W

II
UI
IfI
ill
H
V
V
H
TI’

Actuarial Report on the Valuation of the Ministers’
Pension Fund of the Dutch Reformed Church,
as at 30th June, 1919.

10.—Ring van Dii Toitspan.
0jben
Kuruman
Umtali
~~rkly West
Klein Boetsap
otifantshoek
stella
Lusaka

III
TI’

Besohrijvingspunt 87 worth niet aanbevolen omdat
‘t Z.A. Gesticht niet in verband staat met do Kerk.

9.—Ring van Ootesberg.
fl0Aar

Zending Instituut (twee
docenten)
IV
Robben Biland
IV
Gemeente Utrecht, Trvl. Zie Rap
port van Syn. Corn., No. 70)a)...
Gerneente Delmas, Trvl. Zie Besch.
Punt 85
Gerneente Dundee, Natal. Zie
Besch. Punt 82(b)
Ds. A. G. Murray, van do TrvL
Zending. Zie Besch. Punt 82(a)
Secretaris Z.A. Bijbel Vereniging.
Zic Bosch. Punt 82(c)
Dc Spoorweg Zendeling, K. Prov.
Zie Bosch. Punt 82(d)
Dc Zendeling van de Mohameda
non. Zio Bosch. Punt 82(e)
Secretaris van Commissie voor
Arrne Blanken, Trvl. Zie Bosch.
Punt 82(g)
Assist. Directeur van Langlaagte
Kinder Tehuis. Zie Bosch. Punt
SO, nuts hij ecu predikant is

H

I have been called upon to examine the Ministers’
Pension Fund as at 30th June last, and I have now
the honour to submit the results of my investigation.
Liabilities.
On that date there were 25 pensioners drawing
pensions amounting in all to £4,628 17s. 3d.
My
valuation of this liability is £31,274.
There were 229 congregations whosd
retirement wore entitled to pensions of
and there were 56 congregations whose
retirement were entitled to pensions of
I have valued this liability at £134,725.

ministers OIL
£200 a. year,
ministers on
£100 a year.

There is also the liability of the pensions which will
ultimately be payable to the successors of the ministen in these congregations. This is a very real hability but it can only be valued approximately, as we
can but guess the average age at which young—and
for that matter old—ministers will fill the gaps. It
must be pretty clear to anyone that if an old minister
from a non-contributing congregation fills a gap made
in a contributing congregation, the liability will be
very heavy indeed. I think it should be made com
pulsory for all congregations to be contributors to the
Pension Fund, or else a minister from a non-contri
buting congregation should be debarred from receiv
ing a pension simply on the strength of a transfer
during the last few years of his ministry to a contri
buting congregation. The valuation I have put upon
this ]iability is £27,542, which I feel sure does not
over~estimato it unless very radical changes are made

11
in the practice regarding transfers from non-contiri
buting congregations.
One hundred pounds a year is ajiowed as a deduc
tion for expenses, and the capitalised value of this
is £2,222.
Assets.
To meet the~e liabilities there is the accumulated
fund, amounting to £134,206, and th~ future con
tributions of £2,897, which must be valued as if they
were payable in perpetuity to correspond with the in
clusion of tha liability for pensions payable to suc
cessors of existing ministers. The valuation of the
contributions is. £64,37&
The following is the Valuation Statement:—
Value of Pensions amounLing to £4,028 17s.
3d. payable to 25 Pensioners
£31274
Value of Reversion to Pensions of £200 to
Ministers of 229 congregations and £100
to Ministers of 56 congregations
134725
Value of Reversion to Pensi~rns which will be
come payable to Successors of Ministers .,.
Reserve for Expenses of £100 per annum

...

Total Liabilities
Funds as at 30th June, 1919
Value of Contributions of £2,897 in
perpetuity

In conclusion, I should like to impress upon the
members that the suceesd of a fund of this nature
depends almost entirely upon the judiciots invest
ment of the money at as high a rate of interest as is,
possible with absolute security. For example, if the
funds are only going to earn 4 per cent, in the future,
and that rate wore adopted in the vajuation, a deficit
of nearly £20,000 would be disclosed. On th~ other
hand, if the funds were invested at a more satisfac
tory rate, returning over 5 per cent. on average, and
the vaiua4tion wøre made on the basis of 5 per cent.
interest, a surplus of about £20,000 would be dis
closed.
Tho funds are growing so vast that it is a question
whether they should not now be administered by a
permanent. Board specially appointed for the pur
pos6, who could keep in constant touch with an
actuary.
In my valuation I have estimated that the funds
are well secured, and that the data supplied to me is
materially correct. I may add thati t41 my calcula
tions have been most carefully revised and checked.
GEO. C. M’LAREN, F.F.A

27542

Capetown,
28th October, 1919.

2222
195763

134206

17.—Predikant en- Weduwen Funds.

61378

Do Commissie is geinformeerd dat do Rokenkun
dige, wogons kortc kennisgoving, goon rapport over
(lit Ponds hceft kuanen uitbrcngen.

Total Assets

19~584

Surplus

£2821

It is satisfactory to find on the valuation that there
is a small surplus of assets over liabilities, and that
therefore the Fund must be considered solvent. At
the same time it is well that I should inform the
members that its solvency depends on tho fulfilment
of the assumptions on which the valuation has to be
made, namely, that the mortality of the ministers
and pensions will conform to that of the British in
surance offices’ annuitants (which seems quito likely),
that successors will be of the average age of about
30, and that the funds will continue to be invested
at not less than 44 per cent, per annum. Now the
funds during the last four years have only earned
about £4 l2s. per cent, on awerage, and there can be
no two opinions that this is a very poor return for
funds of this nature, and that it leaves a very small
margin of security in the valuation. A partial remedy
would be to abandon the practice of allowing the
initial deposit of contributing congregations to re
main as a debt at so low a rate of interest as 4 per
cent.; C per cent, would be a much more reasonable
charge.

Hot Ponds is £86,178 stork, en word met £11,150
in de jongstc vier jaren vermeerdord.
Besehrijvingspunt 78. Be Commissie oordeelt dat
aan dit verzoek niet kan ivorden voldaan omdat hot
eon lastig precedent zou uitmakeu.
Besehrijvingspunten 79 en 80. Be Com,nissio ge
voelt gcene vrijmocdighoid om ann te bevelen wat
hierin gevraagd wordt.
18.—Route Rekening.
Do Commissie wijst crop: dat- door direkte beleg
ging van Fondsen door do fCerkekautoor Commissie,
or niet alleen cone aanzicnlijke som aan Commissie.
is bespaard, doch oak is voorkomen dat Fondsen eon
geruinie tijd onbelegd en dim renteloos bij eon kamer

hlijvon liggen.
19.—Robben I≤ilond Ponds.
Hierover is or mets nan te rnerkcu.

-

20.—Socdon Zending.
Bit Fornis behoort gehijk do andere, pro rata, bij to
dragon tot do administratie kosten.
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to gaan—opdat bekend worde wat do Kerk
voor vorschillondo zakon doot.

21.—Spoorweg Zending.
Dit Fends had op 30 Juni 1919 eon hatig saldo van
£927 9g. 4d.
29.—Sijnodale Fonds.

Dc Synodo

van 19Th heoft £6,800 gokost.

Er is thans in do has pl.m. £12,300.
Volgens berekoning zal doze Synode vanwege ver
moorderde roiskoston en daggoldon, indien zij slechts
28 dagon duurt, omtrent £8,000 koston.
Er sal dus nan hot elude der Synode eon batig
saldo sun vail pl.m. £4,000 dat met jaarlijkseho hof
fingon van pl.m. £2,900 over drio jaron tot pl.m.
£12,700 Sal gestogen ziju.
23.—Synodczlc Opvoedings Fonds.
Instode van eon to kort, toont dit Ponds vanjaar
eon batig saldo, omdat mon pro rata hooft uitbotaald
~vat men in handon had.
Danr do uitbotalingon in belang dor Normaal
School flu ophouden, doordat do Inrichting in andero
handen is ovorgogaan, on dus opgohouden hoeft als
eon kerkolijko to bestaun, wordt aanbovolon: dat do
gobouwen wordon vorkocht, en zoovool van hot tor
roin als nodig wordo gorosorvoord voor hot daarstol
Ion van cone Synodalo ZaaI met do noodige komiteo
kamers, en kantoron voor korkolijko doeloindon.
24.—Thcologisch Serninarium.
Aangozion or eon to kort van £74 8g. 3d. is, on do
ronton van hot Marais legaat onzoker zijn, daar zij
bestemd zijn tot aanvuiling van hot pensioon dor
Iloogleoraron, diont or op ruimoro collocton aango~

drongon to wordon.
25.—Pietcr van dot Memo Fends.
Hiorovor is er niots to rapporteeren.
26.—Vcrdcdigings Kainpeii,
Do Synodo oordeele over hot voorthestnan al dan
niet van dit Fonds.

Statistiek.
Do Commissie aclit hot noodzakolijk do aandaoht
dor Synode to vestigon op ~vat door den Zaakgolas
tigde aangomerkt ~vordt botrokkolijk Vormon A on
B; en zij steunt do aanbevolingon aan hot slot van
zijn rapport.
Voorts wonscht zij don Zaakgolastigdo to compli
inonteeren met do nethoid, prooioshoid on juisthoid
wanrmodo de vorschillonde hooken on rokeningen
wordon gohouden. Hot vorstrekt de Kork, doch moor
bopaaald horn tot oor.
11.—Schema VI.
Bosohrijvingspunton Nos. 74 en 7&
Do Com,nissio boveelt nan dat or eeno cornmissio,
bostaando nit den Zaakgolastigdo on twoo anderon,
worde benoomd on aan ~vat hior gevrnagd wordt to
voldoon, zoodat or uniformitoit zij in hot hoekhoudon
door Korkeradon, on hot systeom in hot Korkokan.
toor govolgd.
Besehrijvingspunt 76.
Do Synodo sproko hot als haar govoolen nit: dat
met hot oog op do verhoogdo prijzon van Ievensbohoef

ton, Korkoradon (Art. 19.9) on Ringon (Art. 73a),
dionon too to zion dat leeraron eon tooroikendo be
zoldiging ontvangon.
Boschrijvingspunt No. 77.
Is reeds afgohandold.
Bosehrijvingspunton Nos. 78, 79, 80.
Ondor hot Prod. Ponsioen Ponds bohandold.
Bosehrijvingspunt No. Si:
Do Commissio bovoolt nan dat aan dit verzook niot
wordo voldann, omdat hot con lastig procedent zou
vormon.
Boschrijvingspunt Nos. 82 tot 87.
Ondor Prod. Ponsicon Ponds bohandold.
1II.—Verslag Synodale Commissie.

27.—Zaokgelastigde flekening.
Do Commissie advisoort nls volgt over ,,00nmcrkingen ‘‘ —
(a)
(b)

Nos. 36, 42 on 70.

Ondor Prod. Von. Ponds behan

dold.

No. 71.

Ondor Prod. Wed. Ponds behnndeld.

Do Synodo dringo nan op voldoening nan Art.
19.14 door Korkoraden.

IV.—liapport lick enkttndigo.

Det alle inzamoliingon door ICerkoradea en Vor
eonigingen door hot Kerkokantoor bohooron

Hot lozen orvan nanbovolen ondor hot Prod. Von
sioon Ponds.
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Met verschuldigde hoogachting,

C. H. STUVrING.
a P. VAN DER spuy.
U. J. HUGO.
P. M. BRINK.
A. A. VAN SOHALKWIJK.
W. F. LOUW.
J. C. TRUTER (Seriba).

Be Loden der Commissie,
H. E. flu PLESSIS, Voorzitter.

H. W. GEYER.
C. R. KOTZE.
J. MURRAY HOFMEYR.

C. W. ALBEIT.
J. A. VAN BLERK.

Kaapstad, 8 November 1919.

RAPPORT
van de Kommissie over de Inwendige Zending.
Aan do Moderator Synodi,
H.Eerw. Heer,—Do Kommissie door u aangesteld
orn do versohillionde Rapporton onder VU CliristeUke
Werk2aamlLcden to bohandelon, heoft al die Rappor
ten nagegaan, en hooft do cot als volgt to rappor
toren —
1.—DE INWENDIQE ZENifiNG.
A.—Inleid iug.
1. Algemoen.—TJw Kommissie heeft met diepo
dankbaarhojd hot belangrijko Rapport van doze Kom
missio golezen, twijielt or niot nan of do hole
Synodo zal do Hoer willen danken voor do aanstolling
dozer Kommissie bij de vorigo Syndoale vergadering
en voor al bet work door haar godurendo hot roces
godaan. Do aanstolling van dergolijko Kommissies in
do zusterkorkon is hot beivijs dat do tijd nip was voor

do vorming van zodanigo Kommissio. Met vreugdo
vornemen wij dat hot optredon van do Inwendigo Zending Kommissio eon weldadigo invlood op do Staat
hoeft uitgeoofond. Ook is hot grote bodrag van ongo
veer £44,000, door bemiddoling dozer Kommissie bij
eongobracht sodert haar aanstolling, oorzaak van
vreugde.
2. Porsoneol.—j~fot leodwezon nam uw Kommissie
konnis van hot vorlies goledon door hot afsterven van
ecu lid den Konunissio, do godvruehtigo Ps. John
Murray. tJw Kommissie vorblijdt zioh over do kouzo
van Ps. A. B. LUekhoff tot pormanente Sokretanis
van do Kornmissio, on vortrouwt van harto dat hij
doze grote zaalc irng lang met zogon en vrueht zal
mogon dionen.

3. Hot Cradoclc Kongros, Novombor, IOlO.—flier
door word tie zaak don barmhartighoid prominent
voor do aandaeht van hot land gobraeht, en eon flinko
oerste stoot oman gogeven.

4. Do Kruistoeht.—_tJjv Kommjssie is dankbaar
voor wat door versehullendo deputaten gedaan is voor
do~o zaak, on vertrouwt dat do gomoenten onzor

Kerk, die nog niet bezooht zijn, spoodig eon bozoek

zullon ontvangon.
J3.—Opvoeding.
1. Korkelike ICosthuizon.-—uiv Kommissio boveelt
aan dat do innige dank don Synode zal wordon over
gebracht aan Zijn Ed. do Administratour en do Pro
vinoialo Rand voor do wolwillondo wijze waarop zij
steeds goreed ware,, doze zaak to steunen. Ook or
kennon wij gaarno do kostolike dionsten van Di. J.
R. Albortijn en P. P. van Huyssteen in dit vorband
verrieht. Volgons de jongste informatie is hot getal
korkelike kosthuizen vandaag 82, en hot getal leer
lingen 2,800. Uw Kommissie bevoelt ten storksto aan
dat do Synodo do Administrateur vorzoeke wotgoving
in to dionen, om to vorzekeron dat, ‘vaar akkommo.
datio in korkoliko kosthuizen aangebodon wordt aan
oudors, wior kindoron vallen onder Ordonnantie No.
11 van 1917, zij niet hot roeht zullon hobbon do op

name van zodanige kinderen to weigeren.

Wat door

do Kommissio in Namakwaland M verricht, in vor
band met zekore kerkeliko kosthuizon, mellon wij to’

mooton goodkouren.
2. Industriele Seholen.—Ovor do Nijverheidschooj
te Adelaide moont uw Kommissio haar grote blijd
sehap to mooton uitsprekon. Voorts wil zij orop nan
dringon dat men stappon doen zal on botor Staats
ondorsteuning voor Jongens Industrielo Seholen to
orlangen. Er sohijnt oohter eon loomte to wezon in do

wotgeving met botrokking tot kindoren die doze echo
Ion vonlaton, en vaak woor teruggaan naar do on’ven
seliko toestanden van voorhoen.

Hiorin bel,oort ver

andoring to komen, zowel door veorzioning to maken
voor do vordere opleiding van zodanige kindoren of
door uitbostoding op ordor van eon Magistraat van
dezulkon wier ouders of voogdon niet bevoegd zijn zo
to Vorzorgen.
3. Landbon~vsel,olon.—-j7~. Kommisejo wil doze klas
seholon stork aanbovelen bij do Synode, en do vraag
deon of do Kork niot evonvool aandaeht aan doze
seholon bohoort to goven als aan. do Industriolo
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4. Rhodesia—Do pogingon van do I.Z.K. oni do
rochten der hollandso taal alhier orkend to krijgen, zijn
prijzenswaardig, on hoowol zij tot nogtoe niot met veel
sukses zijn bekroond, vertrouwon wij dat men op do
ingeslagen weg zal voortgaan. Over do £2,500 ann
hot Daisyfield Weeshuis gegevon, verbiliden ~vij ons.
Voorts spreken ~vij onzo dank nit voor do Born van
£7,000 door do Relpmokaar-bowoging voor do zaak
dor opvooding in Rhodesia beloofd~ Uw Rommissio
is van gevoolon dat do Kerk doze poging behoort to
steunen, en vordor do kracht~go bohartiging van do
zaak zelve aan do T.Z.K. moot opdragen.

5.

l3ohooftigo Leorlingon.—Met gelloogen heoft uw
Konimissio konnis gonomon van wat do Administra
teur in deze doot. Wij bovolon aan dat Kerkoraden
zieh moor op dezo zeak zullon tooleggen, aangozioii
nh boter bekond zijn mot de behoofto en do vordionste
likheid vando boning, en ook betor instaat zijn hot
gokJ torug to krijgon.

C.—Zwakkere Gemeenten.

do zilvoro rand äan do donkero wolk. Ook wonat uw
Kommissio dankbaro molding to makon van do sorn
van ruim £10,000 door do llegering in dit vorband
bijgedragen. Van able kanton boroikton aanbiodin
gon do Sekrotaris van do I.Z.K. orn weeskinderon op
to nemon, doch in do moesto govallon wildon do
fa,niliobetrokkingen liefst do kindoren zoif vorzor
gen. Do toekonning van moodorstoelagon is seer nan
to bovelon.
Met innigh dankbaarhoid hobben wij
konnis genomen van do vijf niouwo stichtingen, waur
van molding gomaakt wordt.
In verband mot hot Griopwozen Ponds (510 Bijlage
C), wil uw Kommissie crop wijzen dat or groto go
meenten sUn die nog veol kunnon doon.
2. Kmndorbeschorming.—Uw Kommissio meent dat
do Synodo haar ingonomenhoid mob do Kinder
bosohorntingswot (No. 25 van 1913) moot uitsprokon,
en terzolfder tijd op zokoro omendaties orvan diont
nan to dringon. (Zio Aanbovolingen infra.) Do aan
stolling van con worker om verwaarloosdo kindoron
~p to sporen, iiordt door uw Kominissio gestound.

1. Rhodesia—Met hot oog 01) wat her gerappor
teerd wordt ontstaat do vraag of hot Hulpbohoovondo
Gomoonton Fonda niot bij do I.Z.K. moot wordon
ingelijfd.

3. Workkolonios.—Aan wat ondor dit hpofd, en
onder Bijiage E (Sehets van Wotsontwcrp) gezegd
ivordt, wit 11w Kommissio gaarno dat do Synodo haar
goedkouning zal heohten.

2. Oost London.—Voor hot work van Ds. 3. P.
van Huijsstoon sprekon wij onzo dank uit, on vorblij
don one ovor hot vooruitzioht dat or spoodig to Oost
London zal gobouwd wordon.

4. Beervlei.—Een rapport van do Suponintondont
van Kakanms over doze voorgostoldo niouwo Arboids
kolonie zal in handon van do loden der Synode zijn,
on uw Kornrnissio heeft goon bepaalde aanbovoling
in dit verband to (loon, oangoziea al do gogevens tiot
tot onzo bosehikking zijn. Uw Kommissio is echtor
van oordeol dat do Icork zieh laugzaam moot haaston,
voordat zij in doze verdero lasten op do sohouders
neemt. In elk geval ~vi1 zij hot ale haar mening nit
spreken dat hoozeor hot wenselik is dat do Kork do
goestelike biding ii’ zodanigo ondoriioming dient to
liobben, (10 Staat do goldolike verantwoordolikheid zal
dragon.

3 en 4.

Niots valt hiorovor to rapporteron.

5. Zowol in vorband mot Port Elizabeth als met
Oost London kan hot nodig blijkon dat do Kerk her
eon tweedo worker moot ondorstounen, indion do
Kerkoradon zulks begeren.
6. Do Transkoi.—Uit hot vorsiag van Da. Lamprecht
van Urntata blijkt dat in doze strook vole loden onzor
Kerk naar andero Kerkgenootsehappon nUn ovorge
gaan, on dat vole kindoron zondor opvooding lovon en
onigon ook in do Rooinscho seholon zijn. Uw Koni
niissie boveelt dit arbeidsvold der krachtige onder
stouning den I.Z.K. nan.
7. Z.W.A. on Ghansisland.—Uw Kommissie steunt
do aanboveling van do I.Z.K. in sake do aanstolling
van onigo vaste werkoors in Z.W.A. Zo ook met betrekking tot Ghansisland.
Voorts hebbon wij met
vrougdo vornomon dat do LZ.K. haar aandaoht ann
lodon onzer Kork in Ngamiland sehonkt.

D.—Reddingswerk.
1. Vorwaanloosde Kinderen on Griopwozen.—Nog
krimpt ons hart moon ale wij do donkoro Oktobor
maand van 1918 voor do geost roepon. Op do donkoro
achtorgrond van zovolo jongo kostbaro offers door do
pestilontio geëist on zovelo huisgezinnen in rouw go
dompold, staàt do ongeevonaardo offervaardigheid
van hot hole yolk, wanrdoor do Born van bijna £40,000
ontvangou is. Mob diopo orkontohikhoid nernen wij
van doze milddadighoid konnis, on danken God voor

E.—Financien.
1. Goldolike Staat.—Do koston van do deputaton
komen enigezins hoog voor, en uw Kommissio ivil do
hoop uitspreken dat Korkeraden hierin moor voor
zioning zillion maken, ivanneor deputaton zo bozoekon.
2 Fondson.—Do A.C.V.V. vordiont do dank van
do vergadoring voor vorboende hulp.
3. Do sbot-paragraaf ondor E wil uw Komrnissio
liartolik bij do Synodo aanbovelen. Zij meont ook dat
hot lieilznam wezen nab orn van tijd tot tijd vorelagon
van do toestand on do bohoofton van dit work door

middol van hot Konkblad ondor do aandaoht to
brengon.
F.—Slot met .Ianbevelingen.
(a)

Wordt door one aanbevobon.

(b) Hot boginsel hiorin vorvat kourt uw Kornmis
sic good, doeh nieent to mooten vorwijzen naar Bpp.
101 on 102 van do Ring van Stelbonboseh, die do zaak
duidebikor sullen makon.
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zllgernene Aanbevetingen.
Re Tndustrielo Seholon (Bijiago B).—(a) TJw Kern
missie adviseert dat de Synodo bij do Rogoring crop ~ai
aandringen dat, zover mogelik, zorg gedragen worde
voor ko-ordinatie van do werkzaanthedon aan Staats
en Industriele Nijverheids Seholen, vooral met hot oog
op hot loerplan, do voorwaarden van teelating, de
salarissen van ondersvijzers en de leerbazen.
(b) wordt aanbevolon.
Over (c) en (d) besEt uw Kommissie goon duide1ik-~
heid.

Jacob Lutz en Kuys, die Kakamnas hobben verlaten,
zal wordon botuigd.
Van harto vertrouwt uw Kommissie dat or spoodig
con goneoshoor voor Kakamas zal wordon gevonden.
1.—Geestelik Werk.
1. Wij vorblijden ous ovor hot bedrag van moor
dan £400 door do gomoonto Kakamas voor do Zending gogeven godurondo hot afgolopon jaar, en nomen
met gonoogon konnis van hot plan om spoedig eon
Godshuis to Soetap op to richton.

(e) on (f) worden aanbevelen ter goedkouring.
Re Kindorbescherming (Bijiage D),—Uw Kommissie

II.—Onderwijs.

is van oordool dat al do punten van dezo Bijiage die—
nen to worden goedgekeurd, behalve Sa. Zij is niot
ervan overtuigd dat eon nadere onwelirijving van de
uitdrukking ,,vorwaarloosd” in elk opzicht wonselik
is. Ook wijst zij erop dat punt 5 reeds uitgevoord
wordt.

Ovor hot algomeon staat hot hiormoe gunstig. Uw
Kornmissio ~vil in bedonking govon of bier niot moor
aan Landbouwondorwijs kan wordon godaan.
Voor
trouwo dionston door Mej. H. Olivier on do hoer C.
J. Zaaiman bowozen, ivorde so do dank dor vergade
ring gobracht.

Re Uithreiding to Kakamas.—Hoewel doze zaak
niet in hot godrukto Rapport voorokomt, heeft tw
Kommissie crop gelot in do uitgave van Da KERK
BODE van 16 Oktober, on moent zij hieraan haar goed
keuring to moeten hoebten.

III.—Omvang en Bevo1king~

Voorts is door de Sokretarjs van do I.Z.K. hot vor
zook veer uw Kommissie gokomon om het besluit in
verband met do beroeping van oen loraar to Kakamas
(zie Akta Synodi, 1909, p. 87) zo to wijzigon dat
voortaan do Korkeraad van Kakamas eon leraar sal
mogon beroopen nit oen nominatiolijst van niot moor
dan vior namon door do Arbeidskolonie Kommissie to
worden voorgelogd. flit bevoolt uw Kommissio aan.
Ook hooft uw Kommissie ovorwogen eon vorzook
van do I.Z.K. om haar porsoneel van 10 tot 12 nit to
breiden, zullonde 5 uit do 12 wordon gekozen voor do
Inriehtingon in punton (a) tot (e) van Art, 140 go
noomd, on do andore seven naar hot oordoel
van do Synode wordon gokozen minstens twoo waar
van loken zullen mooton zijn.
Lindolik flog wil uw Kommissie aanhovolen dat do
110am ,,r.z.x.” wordo vorvangon door dio van do
Komxnissio voor Christolike Liofdadighoid, vooral tor
voorkoming van do verwarring tusson do Inwondigo
Zonding on do Binnonlandse Zonding.

fl.—DE ARBEIDSKOLONIE.
Inleiding.
Met loodwozon noot uw rcommissie molding makon
van hot afsterven van Ds. B. P. J. Marchand, die
met roeht do vador van Kakamas kan worden ge
noemd. Mogon zijn odelo pogingon tor ophoffing van
do govallonon en tor vorzorging van do vonvaarloos
don nog tot in Iongto van dagon in onzo Arboids
kolonio met rijko vruchton worden bokroond.
Ook wonst uw Kommissio dat do bosto dank van
do Kork aan Mev. do Wed, Schrödor, on do horon

Met kornmor hobbon wij kennis genomen van hot
feit dat or nwor dan 50 huisgozinnon zija die als
indringors to Kakarnas worden toegolaton.
IV.—Stof/elike Welvaart.
Ondem

do omstandighedon sebijnt dit gunstig to

wozon.
Over do Financien (V) en Boervloi (VI) wordt oldors
gerapportoord.
Vil—Algemeen.
Over do onluston to Kakamas moont uw Kommissie
dat do vergadering Di. A. F. Louw’en P. K. Albor
tijn sal boron.
Mob innige spijt hebbon ~vij vornomon van hot voor
genonlon vortrek van do Superintondont, do hoor J.
H. Conradio, die onsehatbaro dionsten aan do
Arbeidskolonio bowozon hooft. Gaarne bovolon lvii aan
dat hom ‘a honorarium van £100 wordo toegokend.
Aanbevetingen.
I on 2 steunt miw Kommisslo. 3. (Zie Uitbrejding
to Kakamas, ondor ii’ hiorboven.) 4. (Zie Beervici,
ondor P hiorbovon.)

UI—PB DROSTDIJ.
tiw Kornmissio hoeft met gonoegon dit Rapport

behandold, vorbeugt zich ovor do bovrodigendo rosul
taton boroikt, en wenst hoar hogo waardoring nit to
sprokon van bet goedo work door hot hoofd, do hoer
C. J. G. van Hoogstraton, gedaan. Voorts bidt zij
die Inrichting do voortdurondo zogeningon dos
Heron toe.

16
IV.—DFJ SPOORWItU ZENDTNG.
(,,Do Kerkbodo,” 2 Oktobor.)
Hot blijkt nit dit Vorsiag dat bet getal zielon door

3. Wat hot vordero work der Speo; Evang. Prod.
Kornm. botroft, zijn wij van oordoel dat do volgende
zaken nan haar inooton wordon opgodragon
(cc)

Do bearboiding onzor zonen in Vordedigings

doze Zonding bearbeid, ais bohorondo tot onze Kerk,

Icampon.

sedert 1906 is toogonomen van 1,930 tot 4,500. Ook
zijn do bijdragon vormeerdord on bokloden onzo men
son betore posities op do spoorweg.
her is reden
tot dankbaarhoid.

gologonhoid zioh voordoot.

Hot is duidelik geblekon uit punten 3, 4 en 5 van
hot Rapport dat or beboefto bostaat ann do botoro
bearboiding van loden onzor Kork langs do spoorweg.
Hierin moot, naar do moning uwer Kommissie, wor
don voorzien door do aanstolling vrrn additionole
arboidors. In dit vorband willen wij in bodonking
govon, of doze arboidors niot, zonk in hot goval van
do Ring van George, van Ringswoge moeton worden
aangostold, zodat au ook moor dirokt. ondor toozieht
vail betrokkono Kerkoradon kunnen arboidon.
Ook hooft uw Konimissio gevoold dat do toostan
don, waarondor do spoorwogworkors lovon on wor
ken, hot geostolik work bornooiiiken. Zij hooft dor
halve twee van haar loden govraagd oni do Assistont
]3ostiordor van Spoorwogon to ontmooten, ten einde
do wonsolikheid to bosprekon van ‘n goregoldo go
logonhoid om ‘n Zondags do Kork to bozookon, eon
vastgosteld gotal uron on goen ,,overtimo” to
werken. Zij worden zoer good ontvangon, on zullon
aan do vorgadering ‘n korto niodedeling icunnen doon.
Dozo zaak moot dan vordor door do Spoorwog Zending
Kommissie on hot Dopartement wordon tor hand go
nomon.
6. Wij verblijdon ons orover dat do Spoorweg
seholon ondor toozioht dor Sehoolradon zijn komen to
staan. Hiordoor is do waarborg gogevon voor do ho
tore uitvooring van do Taalordonnantio.

7. Van harto spreokt uw Kommissie hnar dank
jogens do Spoorweg Zondeling, Eorw. 13. Pienanr uit
voor zijn tronwe dienston, en boveelt zij ann dat hem
‘a reeht op ponsloon in do tVdo Has sal worden
vorleond.
S. Gaarne ~vi1 ‘iw Komniissio ann do hand govon
dat ‘n sohrijvon van do vorgadoring uitga om do
Minister van Spoorwogon on de Algoniono Bestiorder
van Spoorwogon voor hnlp to dankon.
V.—SPEOIALE EVANGEI,TE PREDITCING.
(,,Do JCorkhodo,” IC Oktobor.)

1. Ovor hot work van doze Ttonimissio ton bohoovo
van Z.W.A., hot Militaire Hospitaal to Wijnborg on
do troopon ovorzoe vorblijden wij ons.
2. Hot gobruik van gold voor do Vordodigingskam
pen gegevon, voor do zakon ondor (1) gonoomd, was,
naar hot oordooI van nw Kommissie, goroohtvaar

digd.

(b)
(c)

Do Spooialo Evangolie Prediking, waar do
Hot doen van versing betrokking hobbonde op

do goostoliko toostand onzor Kork, waartoo hoofd
tkohk van do vorsohiliondo Ringsvorslagon gobruik
zal wordon gomaakt.

VI.—DE DORKAS INRIORTINGEN. —
1. Door do dood van Ds. A. D. Luckhoff hooft hot
Dorkns Huis zijn stiobtor on vador vorloron. Do In
riehting staat or nn do eon blijvond monumont van
zijn groto dionsten op hot gobiod der christeliko lid
dndigheid. Zijn opvolgor, Ds. W. A. Joubort, do
pastor dor Inrichting, bidden wij Gods onmisbaro
zogen too!
13w Komniisisie hooft niot blijdsohap konnis go
nonwn van do uitbreiding door eon twoodo Dorkas
tot stand gobracht.
Doze Inriebting zij steeds do voorbodo der ICork
nanbevolon.

VII —DIE ZUTD-AFRIKAANSE BIJI3F)LVERENIGIGING.
13w Kommissio ivil hnnr waardoring to konnen govon
van hot work door Eorw. B. Pionnar godaan, on wil
do vurigo begoorto uitsprekon dat ondor do hand van
do nieuwe sokrotaris, Ds. A. 0. du Toit, do Z.A.B.V.
eon tijdperk van toonomonde blooi sal tegomoet gaan.

Ft ot Rapport van do Publikatio tConinussio is ook
door ons holiandeld, on wij Ivensen hot volgendo or
ovor to rapportoron

—

1. Er wordo, indien do wog daartoe open is, eon
sohikking gotroffon om do uitgaven opthet Korke
Icantoor en op hot Zondagsehool Depot to Graaff
Roinot door onse Z.A.B.V. to bohartigon.
2. Tn verbaud inot Kolportage wenst uw Konimissie
hot ovorwogendo bolang, vooral in do afgologono dis—
trilcton, van dit work op hot hart to bindon. Er
sob jilt coil wog open to zijn in doze voor samon—
working coot hot l3ritseh on F3uitonlandsell Bijbol—
gonootsehap. Do sank wordo tor hohartiging aan hot
Z.A .11.V. Bostuur opgodragen.
3. Do Tookomst (6 van ‘t Rapport). Do aanhof
kourt uw ICommissio good. Zo ook do aanbevolingon
1 tot 5. 13w Koinmissio is oonparighik van oordoel dat
wat ondor 5 wordt voorgostold hoogst wensohk is. Zij
nioont nikon dat in stode van 50 pot. wij niot op meor
dan 3~l pot. korting aanspraak dionon to maken op
Bijbols door hot Genootsohap van do Z.A.B.V. vor
sehaft.
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4. Pinksterondorwerpon.—Uw Kommissie sal zich
verheugen indien do opstelling en uitgave van doze
onderwerpen in do handen van hot Z.A.B.V. Bestuur
kunnen ivordon gesteld.
5. Kerkeliko Druklcorij.—Wat hierovor door do
Publikatio Kommissie nan do hand gegoven wordt,
beveelt uw Kommissie ann.

VOOR 000FSTOMMEN
EN BLINDEN.

VItI.—INRrCHTINGEN

Onder hot hoofd Statistieke Opgaven ivordon enige
resultaton van hot work nan doze Inriehtingen go
noernd. Hot is indordand vorblijdend oxn to letten op
hot groto getni leerlingon die do Inriehtingen vor
lieten, toogerust tot eon of ander nuttig Iovonswerk.
Gaarno boveolt my Kommissie aan dat hrioven van
wanrdoring uit doze vergadering zullen gezonden
wordon nan do hoer B. J. 0. do Labat en do hoer
M. J. Bessoiaar, ton oindo hon persoonlik alsmodo
hun nssistenton voor hun trouwe diensten to dankon.

Do bohoofto nan moor dooltroffondo boarbeiding
onzor jongeliodon wordt door ons bosoft. Er is zokor
bohoofte ann kooporatio on konsolidatio. Daartoo ver
zookt uw Kommissie do Synodo om eon Kommissio
voor Arboid ann do Jougd nan to stellon, met do
opdraoht om in ovorleg met do Heofdbosturon der
Strovors on Jongeliodon Voronigingon:
1. Do goostoliko bearboiding onzer Jongelingschap
botor to bohartigon.

2. Nogeliko wegen van kooporatio on konsolidatio
to boproovon, on
3. Bij do voigendo Synodo to rapportoron, ~n zo
mogoiik, do wog tot koördinatie onzor pogingon ann
to wijzon.
Vertrouwondo, H.Eorw. Hoer, nan do tank ens op
godragon, hiordoor uitvooring gegovon to hobben,
Noomon lvii ons met verschuldigdo hoogachting,
Uw d.w. Dionnars on Brooders in Christus,

Wij vorenigoa ons met hot Bostuur in hun dank
botuiging ann alien die do Jnrichtingen van tijd tot
tijd met rand en dand hebben godiond.

J. F. BOTHA, Voorzittor.
3. It. ALBERTIJN.

C. J. VAN RENSBURG.
A. B. CILLIERS.
C. J. VAN PER MERWE.
M. 3. VAN PER WESTHUIZEN.
3. 0. STEYTLER.
D. 0. MiLAN.
3. N. OELDENHUYS.
B. DOMMISSE.
0. P. VAN HtTYSSTEEN.
0. B. A. GERDENER, Seriba.

Wat do opnamo van zwa]czinnigen betreft, vorwijzon
wij naar Bijiage D 4 van hot Rapport dor Imvondigo
Zending ICommissio, akook near pag. 86 van do Acta
dor vorigo Synodo, wanr dezo zank annbovolon wordt.

Ook hooft uw Kommissie ovorwogen do Besehrij
vil]gspunton 88, 89 Cu 90 en wonst zij hierovor to
rapportoron, als volgt : —

Kaapstnd,

5 Novomber, 1919.
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BIJLAGE
-s

voor Acta SynodL

KONTRART.
Kontrairt aangegaan tussohon do Aig. Zoudingoom
missie dor N.G. Kork in Zuid Afrika ann do cone,
en do Synodalo Zendingcomnilssie der N.H. of G.
Kerk ann do andoro zijde.
Do Synodale Zendingeommissie dcv N.H. of G. Kork
van Zuid Afrika (hiorna genoomd do Transvaalsoho
Zondingoommissio) ondornoomb hot Zendingwerk in
do Transvaal tot nog too door rio Mg. Zending
eomrnissio dor NO. Kork in Zuid Afrika (bier
namaals genoomd do Mg. Zondingeommissic) over to
nernen, voort to zetton en nit to broidon, ondor do
volgondo voorwaardon —
1. Do Aig. Zendingcosnmissio sal ter ondersteu
ning van bovongonoomd work aan do Syn. Zend. Com.
voor hot corste jaar uitbetalen do som van £1,000,
welko som jaarlijks vermindord sat wordon met £100
por jaar, zoodat na tien jaron do onderstouning der
AIg. Zondingeommissio ophondt.
2.

Do inlromston van at do statics, ingesloten do

huurgoldon van Bethesda on Kranspoort, konwn ten
bate van do Transvaalsoho Zondingoomrnissio.

3.

Hot korkolijk bostior van at hot zondingwork in

Transvaal, thans in bandon van do Mg. Zendingeorn.
missie, gaat torstond in handen van do Transvaalsoho
Zendingoonimissio ovor.

4. Wordt aan bovenstaando voorwaarden voldaan.
dan zal do Mg. Zondingcoinmissio die oigondommen,
dio thans op haar naam getrsmsporteord staan—n.J.,
Kranspoort, Bethesda en Saulspooort3 nan bet oinde

van vijf jaren, zonder koopprijs ovormakon aan do
Transvaalsoho Zondingoommissio,—mot dien vorstan
do; (a) dat indion do Mg. Zend. Commissio in don
loop van doze vijf jaren zieli genoodzaakt mooht zion
con dccl of bet gohoot van oenig dcv omsehoven oigen
dommon to vorkoopon, to vorhuren, mob bet oog op
minoralo reohton, of to ontvreemdon, zij bet doen zal
in ovorleg mob do Transvaalsebe Zend. Cominissio, on
ann laatstgonoonido (10 belft van do inkomston zal
afgovon; (h) Dat indion (na do bedoeldo cigendom
mon op do Transvaalsoho Zond. Commissie overgo
maakt sun) laatstgonoemde Comnilssio zich gonood
zaakt inoolit zion con dccl of hot goheol van eenig
oigondom to vorkoopon, of to verhuron, met hot oog
op iisincraio recliton, of to ontvrccmdon, zij hot doon
zal, in ovorlog niot do AIg. Zendingoominissic, en nan
haar do boift van do inkoniston afstaan.
~.Navorloop van do bovonbodooldo f-ion jaren, zal
do Transvaalsoho Zendingoommissie hot roeht hobbon
tot vorkoop of vervroemding van do omsohrovon
oigvndommon, zonder raadploging met do AIg. Zen
dingeommissie
mits noohtans dat, indion oenig
etgondom of dccl orvan’ vorkooht wordt, do Aig.
Zendingeonimissic op do holft van do koopsom of hot
ruiloigondom goreohtigd zal zijn.
0. Do Aig. Zendingoommissio zal nan do Trans.
vanlsebo Zondiugeonimissie ovormakon do so3n verirro—
gon voor hot woonjsuis to Moherne, ondor vorstand
]ionding dat bet bodra~ aangowend sal worlen tot
hot optreklron van eon pastorie voor do zondoli ng rue
in do Waterbergen arbeidt.

7. Do bovon-omselirevon ovoroenkomst gnat op 1
Januari 1020 in.

‘I
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BIJLAGE
van ‘t Rapport van de Arbelds Kolonle Commissle, over BeervieL
Do Arbeldskolonle Coinmissio heelt bet Versing in
zako Beervlei niet bij haar gowoon Rapport ann do

Synodo kunnen inlijyon, omdat zekero noodzakelijke
gegevens van bet Irrigatie Departement nog out
brekende waren. De Cotumissie dkoeg hot derhalve op
non den Superintendent van Kakamas om bet Ver
slag op to stollen zoodra do informatie, ivaarop zlj
waehtte, ter bawl zou gekomen zfln.
Do sitting van de Synode is reeds aangevangen en
aug zljn do vereisebto gegevena niet besebikbiar. Do
Superintendent heft on nu voorloopig bet hior
volgende Memorandum for hand gesteld, hobbende bij
gebruik gemaakt van zulko data ols reeds bekend,
en voor bet overlgç aangenomen, bij benadering, een
berekoning die near clack van inter in te winnen
informatlo knit worden gewijzigd met gunstlger of
ongunstigor resultaat.
MKMO1tANDUM VAN DEN SUflIINTENDENT.
BEERVLEL
(1) Aurd en UitqestrekfkeiJ.—De zoogenaantde
Beervlei is gelegen in ‘t district flritstown, emtrent
36 mijl van hot dorp self, in do ricliting van Strijden
burg, on besteat nit con groot langwerpige how of
vlokte onisloton door plateau’s en loge randen. Ver
inoodelijk is doze born, die near sebatting eon oppor-’
vlakte van 15,000 anorgon beeft, in ouden tijd eon
Moor geweest dat in den loop ran cennen opgeslikt
is, want tot op grooto diepte is de bodem fiju, vet
sIlk van imitengewone vruclatbaarheid. floor do Vlei
rloeit ran sold nor noerd do Brak Rider, die hear
oorsprrnag ougereer tusseben Hanover en Richmond
heft en de how binnentreedt bij ccii Nanwte tus
sebon tire randen, l3arberspoort gebeeten, en owtrout 260 yards wljd.
Slekts eon halve eenw gelcden flog veropreidde
sick bet floodwater van de rivier van uit do poort,
ever schier bet gehoele viak. Ala hot water dan weg
droogde zanide men groan, en zoo hod en vruchtbaar
is do grond dot ‘Jet seMen goode oogsten ingezameld
werden zondor vorder regen of besproellug.
Than beeR sick do rider eon bronkelendo kanaal
door de Vlei gebanud en rloeit so binnèn bepaaldc
oevers, innar do bcsprooiing gescbiedt nog met hunt
niatigo kliia en draaddainnion waardoor bet flood
water op do Viel wordt uitgestooten,
(2) ilogeiijklis4en.—(a) Veer jaren reeds beck men
ter plants de~ mogelijkbeid ingezien van door eon
grooton dam in do flarberspoort, do geheele VIei
under geregelde besproeiing to brengen, Do pleats
scliijut ulteret gescblkt biervoor’—de poort Is niet
wijd (260 yard’~ en bovon do poort is eon natuurlijkn
staanplaats veer eon onorm man water, met, nan

do gene zij, con lage rand, of liner een deuk In den
rand, die nor eon uitloop gesohapen sehljnt to zijn.
(1,) Vroegere oigenaars hobbon slob vergenoegd
met vloedwater besproeiing ala boven gemeld. Latere
eigenaars, onder irie do brooder P., Lategan, van
Oudtshoorn, hebben stappen gedann out do danaplants
door hot Irrigatie Dopartement te laten opmeten met
hot doel em van de Regoering eon boning voor hot
bonwen van (lea dam, onder do Desproelings Akto, to
vorkrijgen.
(e) Do brooder Lategan is hot ook die de gesehikt
held van do pleats nor con Arbeidakelenie ouder do
aandaclat van do Inwendigo Zondingeommissie heft
gebraeht, en slob beroid heeft verklnard veer dit
del, op 1,illiijke termen, sun plus minus ~000 mergen
groote nandeel in Reervloi aan do Kerk af to staun.
Do Inwendlgo Zendingcommissio heft woer do zonk
nuder do aandacht van do Arboidsicelenie Cemmissio
gebriwbt, en do lcden van beide Cemmissies hebben
1iersoenlijk do plants bezocht en slob overtuigd van
do gunstigo voornitziebten veer eon nodersotting van
armen up groeto sehani.
(d) Stappon zfln godson ow optics van hoop ook
van andoro eigenaars te krijgen en besloten word bet
schema nan do ThE. Synode nor to leggcn.
~ Finonci~ei.—(a) Ret brig. Departeanent had
blj zijn ecrato opmoting van do danipla~ats niet do
noodigo beer oat degelijk ondersook to doen noni’ den
retobodem in do poort. Men baseerde teen eon veer
lonpige berrnning van do beaten op con diepto van
genaiddeld 20 root, on dew hemming bedroeg .e05,000.

Later ondersook bode non bet lieht gebrnoht dat
goode’ taste bodein reel’ dieper ligt en dat do go

n,iddcldo diepte van bet fondamont beneden bet
riviervlak 42 vet beloept. flit sal do beaten van den
dant aanmerkelijk booger doen stijgon, en bet zijn
juist doze bepanlile eiifers van con nienwe bcraming
ivaarep gewacbt is.
(b) Men berekent dat or Th,000 Inorgen besproci
l,aar grand ender den dana ligt. Ifet is eebtcr uitorst

rneeilijk em con greete uitgestrekthcid grond correct
to schatten en danront moot hoIst do besprooibare
oppervlakte °l’ 10,0% inorgen werden gesteld.
Tudien ian veer bet dod van dit Momoran
Juan do vcrano”delijke boston van den clam op
£200,000

g.’plaatst

wonton,

zal

do

besprocibaro

grond op t20 per anorgen to stoan kenton. I). Irri
gatie leening sal eon jaarhijkseho bctahing over eon
tljdperk van zogge ;io jaren, nan rei.tt, I,lU$ hapitaal
van engeveer 7 pet. vergen, dat is, eon waterbe4asting
van £7 per joar op eon Erf van S morgen,
(c) Di’ gronden avanrop do Kerk optics beeR ~
1.212 naurgen van IV. Steenkamp, I ,S% mergen van
A. van Wijk, 16,000 van P. Lategan en 9,000 van
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W. Durand, — gezamenlijk 28,100 morgen met in
begrip van woiveld, en do koopsom sal zijn £69,200.
Ret worcit bewoerd dat van doze gronden 900, 600,
6,500 en 2,000 morgen respeetieflijk, of tezamon,
10,000 besproeibaar zijn. Andermaal moot men veer
ziehtig sun on het getal bopspreothare morgen hover
op 6,000 plaatsen (inbogrepen aftrek van neodige
paden tuesehen de erven, ens.). Men han dan aan
nemen dat or 1,200 erven van vijf morgen elk zulIei~
zijn, die, afgezien van weiveld (dat tech nan do erf
houders moot worden beschikbaar gosteld) op jots
minder dan £12 per morgon sullen to staan krnnen.

(Ii) Vergeleken met Itakamas heeft Beorvloi do
volgondo voordeelen: —
(1)

Hot schema is niet duurder per morgon be
sproeibarcn grond dan Kakamas.

(9)

Dc spoorweg is dichtbij en do plaats veel nader
am do greote markten van do Unie.

(3)

Do bevolking sal veel minder uitgestrekt
wonen—niot verspzeid langs eon betrokkehijk
smallo stroep grond of op eilanden—en do
geestelijke bearboiding, zoowel als Industriëel
on mdcv Onderwijs, sal wordon vorgemakke

(d) Voor do stichting van eon Arbeidskolonio sal
do Kork alhier dan ann kapitaal noodig hebbon
Koopsom plaatsen met heerenrecht en trans
portkeston
£71,000
Gebouwen voor ambtenaren, insluitonde veor
hoopigo korkgebouwen, schuren, ens
~2,000
Watervoren onder den dam, ens
10,000
Leipijpon en bruggen £2000, Omheinen
£2000
4,000
Molons, dorsch~machines on ander lesgoed
3,000
Rente gedurendo bouw van dam en ontwikke
lings stadie
7,000
Totaah £107,000
_____________

(o) Do jaarlijkseho uitgaven sullen vormeodelijk
zijn : —
Ronto op £107,000 tegen 5 percent
£5,350
Waterbelasting veor do eersto 30 jaren op
6000 morgen
8,400
Salarissen personeel
1,500
Administratie en Algemeeno Instaudhouding
1,200
l3elasting en Assuranties
600
Toelage voor geestelijke bearbeiding
500
Totnal £17,550

N.B.—Ondor do betaling aan Waterbelasting (C8,400)
sal gemiddeld £4000 per jaar aan kapitaal
worden aigelost.
(f) Do jaarlijksohe inkomston kunnon zijn —
Erfhuur van 1200 erven tegon £15 p.ft
£18,000

Opbrengst dorsehinachines en mobens
Opbrongst van Winkebs

1,090
2,400
Totaal £21,400

(g) Op

doze basis berokend sal hot schema good

koop genoeg ziju voor eon Arbeidskobonie en sender
huip van buiton zelfbetalend kunnon wordon gomaakt.
Indien do dam echter slechts £150,000 zen kosten, en
do Kerk 7,000 in plants van 6,000 mergen onder he.
sprooiing kon brongen, son do waterbelasting op haar

deel sbochts £7,350 bedragen, tcrwijl aan orfhuur
£21,000 p.a. kon ivorden golad.

S

lijkt.
1.

Do nadeolen van Bcervlei zijn : —

(1) Eon dam han ~breken en groote financiëele
ramp voroorzaken.
(2) Wanneer hot water weinig wordt, kan hot on
bruikbaar wordon evenals met Van Wijksvloi hot go
val was.
(3) Heowol sommigen ,noeaen dat do grooto diepto
van don grond bet brak of zout worden onder go
rogoldo besprooling ohirninoort, bostaat or tech opinie

van gosag dat dit gevaar niet nitgosleten is.. In dit
goval zeu draineering veol kosten, inthen met vor
geofsoh zijn, want do vlei is breed on helt op sem

mige plaatson aaar hot schijnt wog van do rivier af.
(4)
4.

Brandstof veer do orfhouders is or gem.
Do Minister van Landen hooft beloofd, indien

do Kork tot koopen mooht ovorgaan, om hot Kabinet
to vragen de Kork eon boning voor do koopsom to
gevon. Er is goon nador bolofto ontvangon.
5. Indion do T-I.Eerw. Synodo gonogon mocht zijn
hot schema to aanvaarden, maar uit hoofdo van
ontbrokendo vasto data aarzolen moot, son do aan
vaardiog voorwaardelijk kunnen zijn: (a) dat do dam
,nct moor dan £200,000 Sal kosten en (b) dat, volgons
behoorlijko opmeting door eon landmeter of inge
‘flour, do optiegronden iiiet mindor dan 6000 morgen
(paden uitgeslotcn) bosprooihare grond beslaan.

(Got.) J. H. 00NRADrE.
Kakamas,
15 October, 1919.

NOTA.—Mot 1,otrekking tot hot beroepen van eon
locraar veer (10 gcmeonte Kakamas, wenscht do
(1ommissio veer do Arbcidskobonie do volgonde aan
hovohing to doon
Dat hot bosluit dcv Synodo, zio
Aeta XXII, pagina 88, in herzioning gonomen worde
alzoo gowijzigd dat hot do bovoegdhoid van do
Arhoidskobonio Coniissio sal sun em vioj, minion to
noomoll nit wolko do gocenibinoerdo kerkeraad één
sal horocpen.
H. P. VAN PER MERWE,
Soorotaris Arbeidskolonie Commissie.
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RAPPORT
aan de Arbeidskolonie-CommiSSie over de Mogelijke Uitbreiding van
Bestaan der Besproeliugswerken te Kakamas.

Ondorgetoekonden hobbon do oor u in doze hot
volgondo rapport voor to loggen

(d) Pijpon, 150 nnar Witkopoiiand, (e) Pjpon 361
voot irnar Rooibergoiland.

I. Do bosehikbaro grondon van do Kerk die nog
niot bosprooid wordon, vallen govooglijk ondor dno
afdoolingen —

Daar hot water van do voorgeetoido vorlengdo voor
ovor Witkop-oiland gaan moot, kunnon do pijpen
waardoor dit eilnnd thans uit Paardonoilaud be
sproeid wordt, verplaatst worden naar don doorgang
vail
Witkop nnar Rooiborgoiland, on er sat due
stoehts 1,150 voet niouwo pijpon noodig sun.

(a) Rooigronden can do Zuidvoor, groat omtront
100 morgen.
(b) Grand ann don Noordoover op Koikaries, groot
omtrent 35 forgeD.
(e~ Onderdoelen van Paardonoiland, namolijk (1)
Keikariesoiland, 110 morgon; (2) Rooiborgoiland,
350 rnorgen; (3) Zondernaam-oiland, 85 morgen; (4)
Marchand-oiland, 90 morgen. Tozamon zijn or dus

135 morgen ongovoer buiton do rivioroovors, on 635
die tot hot Eilandgobiod behooron,—een groat totaal
van 770 morgon.
II. Do Ilooigrondeu (a) kunnon niot onder den na
tuurlijkon val van do Zuidoovor besprooid wordon, a1thans, met grooto kosten, sleohts eon klein godeolte
orvnn. Do eonigo wijzo zou zijn door middol van
eon olectriseho pomp, waarvoor er do kracht besohik
baar is. Maar aangozien wij goon hot minsto idee
hobbon vail den prijs vandaag van zulko pompmachi
none in Europa, gnan wij niot verdor op do zank in.
Intussehen, editor, moeton wij hior opmorkon dat
volen van oordool zijn dat indien doze hoogor hg
gondo grondon besprooid werdon, do beneden Jig
gondo reeds bewonkte ervon greet gevanr zouden
hoopon van gehoel zout oa onbruikbaar to wordon.
Do aanwozighoid van t’gombank op goon
grooto
diopto van do opporvlakto is bepaahd onhoihspehhond.
III. Do grond op Keikanies kan ailed zondor to
grooto kosten besproeid warden als hot hiorin lator
to moldon uitbroidingssehoma voor do gronden ondor
I (c) zou wordon uitgovoord. Do botaaibanrheid van
oon kicino veer ovor geringen afstand danrhoen to
gravon (vnn do plaats waar do pijpon van do von
Iongdo voor do nivier moeten doorgaan) kan dan to
oonigor tijd lator warden vastgostold.
flT~ Koikarios on Rooiborgoilandon, gozainonhijk
groot omtront 460 nlorgon, (le, I on 2).

Wij vinden dat doze grondon niet van uit Paar
doneiland kunnen warden besprooid, dools
omdat
Koikanioseiland to hoog higt, deels oak omdat do
bestaando pijpen die hot wator naar Paardonefland
do?rvooron to kloin zijn voor do bonoodigde hooveel
~?1d water. Veer do besproeiing is dus noodzako
Iijk: (a) Vorgrooting van do Noordvoor; (b) Vorlon
ging van do veer drio miji aan do noordzijde, (c)
Stel p’jpen 1,000 voot lang nanr Keilsaniosoiland,

~

Wij loggon voor eon kaart van Paardoneiiand,

niot do gonoomde subordinairo oilandon, waarop
aangeduid ziin: Mot gostroopto lijn, do bestaande
Noordvoor.
Met gestippolde hijn, de voorgostolde
vorlonging; met I. do plaats waar do Noordvoor
pijpon do nivior naar Paardonoiland doorgaan; not
II. do plaats waar do vonlengde voor naar Keikanies
moot doorgaan; mot III do plaate waar do pijpon
‘mar Witkop macten doorgaan; met IV, waar hot
water naar Rooiborg moot doorgozet wonden; not
V
waar do Oplichtvoor nann Eiland Zondornaam
moot komon; met VI do plants waar mogolijk pijpen
flaar Marohandoiland kunnon wordon goiogd; met
VII waar thans pijpon naar Witkop overgaan, die
nanr punt IV. kunnon wordon vorpiaatst.
VT. Onzo borekening van do koston van do uit-.
broiding onder IV hierbovon is als volgt : —
(a) Vorstorking on eon voot vorhooging van bo
stnanden wal van do Noordvoor, to woton, voor 5,173
yards met grond on zand, voor 1,067 yards not gruis
on shik, voor 3,906 yards met klipstapeiwork on
gnus, voor 651 yards niot motselmuur, tozamon £650.
(2) Vorhooging van boto’idam door nivior, £400. ~3)
Vorgrooting van bostannde on bouwon van niouw
culvert, £500.
(4) Goreodsehap, comont on kalk,
£450. (5) Sohiotwork zos korto draaion in voor on
bij hok van tunnel, £75. (6) Extras, £150. Totaal
£2,225.
(b) Vorlonging aoht voot wijd van do Noordvoor
voor bijna drio miji, to woton, door 3,370
yards
gruiswork, door 930 yards t’gomkhip, 100 yards vuur
khip, 600 yards gowoou khip, 100 yards zandgrond,
tozamen £1,225.
(2) Stapoiwerk door 15 haagton,
£200.
(3) 3lotsohwerk door zandnivior, £75.
(4)
Tweo doorgravingon extra diop, £100. (5) Khipsta
pci- on metsoiwork nanr kop of ingang van pijpon
tot olf voot hoog, £100. Extras, £225.
Totaal,
£1,925.
(e) Metsoiwerk NJ koppen, of in- en
uitgangon
vail alle pijpon, £250.
(2) Sehiotwerk door nivier
on spruiton, £88. (3) Leggen on venheggon van p~
pen, £205. (4) Maken van year op do oihanden af,
11,000 yards, £650. Totani, £1,283.
(d) Niou;ve sluizon mot plankon on
van do oude, £300.

verbotering
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(e) Kosiprije van pljpen op
£1,908.

terrein

geleverd,

VI (b). Volgens bovenstaande betokening sal dit
deel van bet schema een groat totsal van £7,731
keaton. Zeus tact eon ruim niargiflo voor onvoor
zieno uitgaven (Itoewel wij do opmettngen en born
wing met do grootste zorg hobben geniaakt), en root
verlies ann rente op kapitanl gedurende den bout,
en desnoods nan huurgeldon voor bet ornate jaar,
zonden do keaton nag goon £10,000 kunnen over
treffen. Hoogstens dias sullen do 460 inorgon be
sproolbaro gronden op ongeveer £22 per morgen to
staan komen, dat is, bijna do boUt winder dun do
gronden titans door do Noordvoor besprocid,
en
slechts £6 per morgen nicer Jan do Zuidvoor heft
gebost. Do ultbroiding sal clan oak werkelijk do
keaton van do Noordvoor voor gelia’l zijn area ad
brengen van £40 tot onitrent £33 per morgen.
Indion do gronden in erven van S inorgen wor
den verdeeld tegen eon huur van £15 per jaar elk,
son dit u goven £1,380 tegon eon ronte-uitgaaf van
omtrent f500. Zelts met voorziening voor redelijko
rdijtage en meerder administratiekoston, oak wet
veer zwakko betaling van erfhnur en sleebto jaroil,
zou bet schema winstgevoud zijn, en r~ooals aango.
toond, do algemeeno fiaauoievlo positio van do Ar
boidskolouio versterkon. Afgezien dorbatvo van bet
met geld to betalen voordeel am plaats to maken
veer bijna 100 additioneele arnie families
onzer
Kerk, Icunnon wij met rolkomon rrijmoecligheid at
do nanvaarding van dit del van hot uitbreidings
schema nanbevolen ala eon op ziehr.otfstaaeicto prof i
tabele onderneming,

VII. list elland Zondernaam is eigenlijk man eon
eiland in nasa,, want hot wordt van Paardenciland
geachoiden alien door cenigo (laoegwater) sloepen,
do voornaan’iste waarvan 70 yards breed met eon
maximum diepte van 13 voet, en 50 yards breed met
max. diepte 18 voet respectiêvelijk sun. Rot water
moet door doze sloepen nit bet Paardenoitandvoor
worden gevoerd of door pijpen of door opliehtvoren,
mar daar or niet bijzonder reel andore uitgaven
sullen sUn, sal do besproeiiug betrokkelijk win kos

ten. Ms do beeproeiing van Witkop van Paarden.
eiland afgc’sneden wordt, (zooals onder IV voorge
stotd) sal er moor dan voldoende water zijn voor
gebruik bier. Wij berekenon dat de keaton niet
moor dan £1,375 sullen betoopen, zoodat do grond
op sled its tic ongeveer p~r niorgon sal to sloan
lionien.
Dit eiland, sam met de gronden van Keikarles
en Iloeibergeilandi’n, geoft at dan eon totaal ran
44’5 morgen onder besproeiing
tegen
boogstens
£11,000, d.w.z. jets meer dan £20 per morgen. Wij
bevelen dorkalvo oak dit deel van do uitbreiding

stork nan.
VIII. Hot Marchandeiland wordt van Paardon
eiland geseheiden door eon strook 300 yards breed,
en ran bet vasteland ton zuiden door eon stroom
400 yards breed. Oat hot water van do Zaddzijde op
dit eiland to brongen son volgens oputetingen onge
lukkig eon roar cisehon van omtrent 5~ mijl lang

door seer moeilijlc torrein, on, niet eons to spreken
van 1,200 root pijpen, on dit zou naar one oordeol
eon uitgaaf van nlot rer beneden £5,000 vergen.
1)aar or slecbts zoowat 90 inorgon bruikbaar grond
is en do hasten vernaocdclijk op £5.5 per morgen sul
len to staaii koinc4a—te diner roar Arbeidskolonw
dooleiiiden—Jcuunen wij dose onderneming niet ann
bovelen.
Eon nuder plan son sUn am hot water door middel
van pijpen (900 root) nit Faardeudilandvoor over to
brongea. l)it seat, dnnkt otis, niet moor dan £2,400
kosten, met inbegrip van ander arctic oman vorbon
den, man anngesien bet thans mooilijk knit worden
bepaald of or water Iwsebikt,aar sal sijn nit Paar
dcneitamlvoor oak roar dose additie, willen wij geen
bepanlde aanboveling roar bet tegenwoordige doen.
Net schema kan to oeniger tijd later afzondorlijk
erorden ondornomen,
Met rorschuldigde Iaoogaehting,
Ut Dr. Dienaren,
S. II. c~ONRADIE,
J. S. LUTZ.
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GEZANGEN TER GOEDKEURING BIJ DE ll.E.
SYNODE.
Aanbevolen door de Coinmissie voor “Verineerdering onzer Gezangen.”
EEN VASTE BURG IS ONZE GOD.
~Vijzo: Gez. 156 (verandord).
1. Eon vasto burg is onzo God,
Len toevluoht voor do zijnon
Al drukt hot iced, al droigb hot lot,
Hij doet ziju hop vorseluinen!
Do vijand rtikt vast aim
Met opgestoken voasi:
Hij drasgt ziju rusting slog
Van gruwol cii bodrog.
Maar sat ats kaf verdwijnon
2. Goon aardscho niacht begeoron ‘vii;
D,o go at UI ras v erloren
Onsstaat do storlco Held ter zij’.
D,en God ons hoeft verkoron.
V raagt gij xliii us nsa? zoo ~veet
Dat Hij do Christus beet,
Gods Eengoboron Zooa,
Verwi no an r op den cr0011
Do zeeg’ is 001 bosehoren
3. En grirnd’ ook d’ open bel OilS liii!,
Met al hoar duizondtaIle ii
‘l’oeh sat goon ‘-ic as ens I ,edon~ nazi
‘loch doen wij ‘t krijgsl.icd seballe,,
Hoo ook do satan woedt,
Wij £staan hem, ~-oec veer Voet.
\Vij tasters zijn geweld
Ziju vonii is is gevehl
Eén woord reeds sleet lien, va lieu
4-. God-s woord houd-t stand iii eenwig—
he’d
En sal goon (11110 breed ~v ,jkeii,
T4cof, satan! Eli3 sb oils goleidt.
Zal u do vans’ doeti strij ken
Delf vrouw en kindren ‘t. graf,
Neorn good en blood ens at,
Hot brengt n gecil gewin
W’ij gaan ten kernel in
En erven konrnkrijkon!

BEDE OM DEN HEILIGEN GEEST.
Voni creator. Wijzo: Gez. 38 (vc-randerd).
1. Gee-st des Heeren! horn van bayou
Laaf met uw genadegoed
Aiie zielen die gelooven.
Doe ze !ilakoit van nw gioed!
Op bet blinken nwer stra len
Buugt sick d’ aard veer Jesus noSe,
Zoarnion zich van heind’ en veer.
Alie tongon, alto talon.
Hafleluja, U zij d’ cer!
U zij d’ eec Hailelnj a
2. Heilig lieht en Gids ten leven!
Prong ens door bet Woord to zaâni!
Leer OHS God on S bar to geven
Met den zoeten Vadernaarn!
Maak ons vrij van allo dwabng,
Vrij van olin fabeileer,
Trouw Ran Christius onzen Hoer,
‘rot ens uiterst’ adomhaling
Halleluja, U zij d’ ocr!
U zij d’ eer~ Halleluja!

13. Dat ‘is vijands mackb,
Dat ‘s beozon kraeht
Mij nimnser U entroovo!
Trek hemelwaart
Msjn hart van d’ nard,
Vermeorder rnijn geloove!

UITBREIDING DEll KERK.
Nienwo zangwijzo.
1. Geedortieron is do Hoer
Roil on zegon ~vil Hij goad:
Vnendlijk ziot sUn aansohijo fleer,
Liehtonde ten eonwgen loven
Makon wij zijn work bekend
Tot des werolds uiterst end;
Dat do voikren zich bokeeren
Tot do heerlijkhoid des Heeren
2. Zoo wSorktink’ U ‘t lofgeznng,
Liefdrijk God I ann alto strnndon;
Zoo verheng’ uw boil eorlang
Alto yolk ci,, alto landen
O rood aloni ow Koninkrijk
‘treed dcii -stangonkop iii ‘t shjk
)-Ioog’ tiw ivoord den blindsten Eloi
dcii
Veidra tot ziju Holland leMon I
3. Halloluja! God en Hoer!
Stank hot slapend leven wakker
IiIoei’ do lieldo meor en moor
Op <le,i grooten ivereldakker!
Voder! trek ons tot uw troon I
Zege ii ens, Gij, ‘s Vadors Zoon
En Glj, Geest van Zoon on Vader,
Breng deoz’ aard den bernet nador
—--~

o i~LooFsvEurnNDTENIS.
Wijze: Gez. 83.
1. Uzij altijd
Mips han gewi~d.
O God vail bid’ en zegen!
Gij zijt nnjn geest
Tot hell geivec~t
En leidt rn’ op ‘s levenus wegen.
2. Door uwo trouw
Zal vreugd noehrouw
Mij ooit van U doen wijken;
En hoe miju vleeseh
Ook lijd’ on vreez’,
Mijn hart so! niet bezwijken.
•

3. U nh aitijd
Mijn hart gewijd,
U, ‘is Vaders Eengeboren!
Do klaclit verstornt,
Do vrengde konit,
1~~Taar Gij uw stein doet hooron.
1, Hoer tot U vlueht
Steeds iedro zueht
Bij ‘t lief on Iced mijns hart-en;
Mijn stems en heht!
13w aangezioht
Verdrijft all’ aardsehe smarten.
5. U zij attijd
Mijn hart gewijd,
U, huip on troust dci arrnon!
Zie hoe 1k strijd,
Zie lice ik lijd,
En teen mij law erbarmen

VilEES MET, GIJ KLEffi KUDDEItE.
Niouwo znngwijze.
1. Woes niet vorvnard, gij kleine stóetl
Hoe bid des vijands overmoed
Zijn zegelied doe khnken;
Hij rekend’ op uw ondergang,
Maar voedbdien ijdlen ivaannietlang)
Laat gij don mood niet sinker I
2. ‘t Is Godos sank, waarvoor gij strijdt:
Op 1-fern gehoopt, vertrouwd abtijd;
Laat rustig God regeeren I
Zijn held’ in Ghristus, eindloos greet,
Zal daar Hij hulp besehikt in nood,
Zijn weord doon triomferen.

a.

oils lieoft do Hoilsmd vergewist,
Pat ailer boozen niaeht en list
Niet ones, inaar hen sat krenkon.
Hun room verkeort in boon en spot;
God is met ons en wij met God,
Hij sal do zeeg’ oil-s selienken.
Did HOPE DEll. OPSTANDING.
• Wijze: Gez. 39 (voranderd).
1. Jesus is rnijn tooverlaatl
Hij, rnijn Heiland, is in ‘t loven;
Zen 1k dan met nan Gods rand
Mij bib jmoedig ovorgeven,
Sehoon der graven lange naeht
Huivrend soms word’ ingewaeht P

2. Jezues, mijn Verbesser, leeft I

‘k Zal, als flij, p.ntst-~i:iluk wezen,
Zijn, waar Hij, mips Heiland, leeft;
Waarern non 1k dan flog vrcezenP
‘t Heerlijk Hoold is opgewekt,
Dat ziju loden tot zich trekt.

3. ‘k Vool rnij door don nanwst-en band
in die hoop ann Horn verbenden;
Shin geloovo hondt zujn hand
Vast tot in rnijn laatsto •stonden,
En goon maclit van dood on graf
Rukt mij colt van Jests of.
4. 1k ben stof; dit sterflijk vleeseh
Zal tot stof eons wederkeeren;
Maar ~eiijk 11ij self verrees,
Wok~ oek rnij do stern des Hooren,
En in ‘t rijk dcv heerlijkheid
Plijfb een woonsteS mij boreid.
5.Als rnijn biehaans zinkt in d’ aard,
—‘t Is mijn vast goboefsvertronwen,
.—Blijft rnij eon gobouw bowaard,

-
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En ‘t gelooven werdt

aansehou

wen;

‘k Zal ann ‘t stof der aard ontviiên
En dan eeuwlg Jezus zion.
‘3. ‘t Oog bestraald door liemelseh liclit
Zal ‘k mljns Heiiands omgang
smaken,
Aangezieht tot nangozielit,
En van reiner liefde blaken;
Dan van ‘t storflijk vleeseh ontdaan,
Kleeft geen zwakheid mij moor ann.
7. Wat him krank is, zucht of kwijnt,
Zal dààr friseli en bloejend wezen;
Wat ale aardseh in ‘t tstof verdwijnt,
Is ale liemelseli ddár verrezen;
Zink’ ‘t vorderflijk stofkleed fleer,
Ouverderflijk rijs 1k weêr.
8. 0, mijn ziele woes verlieu~d
‘k Leg op Jezus trouw mlj neder!
KIop en beef, mijn hart! van vreugd
StorE 1k, Ohristus wekt mij weder,
Ale ik op ‘t bazuingesolial
Zalig eons ontwaken sal.
9. Vrij rnoogt gij ann dood en graf
Vrohjk uw triomf vertellen;
Dan schudt gij uw kluisters af~
Zult g’ uw Heiland tegeusnellen,
En wat stof geeft tot geween
Onder uwen voet vertreCn!

10. Sleek-to wat zondig is veraclit!
Meer den geest van d’ aard ver
heven!
Die u in zijn hemel waeht,
Hem geheel uw hart gegeven!
Waar uw eeuwge woning ligt,
Derwaarts OOg en hart gerieht!

BIJ DE NADERING VAN nET KF)RSr
FEEST.
Wijze: Valet will ich dir geben.
1. Hoe sal ik TI ontvangen,
Hoe wilt Gij zijn ontmoet,
0, ‘s wereJ,ds hoogst verlancren,
Des stervlings zaligst goeff?
Dat one uw Geest verliehtte!
Houdt self den fakkel bij,
Die, Hoer! ons onderriehte
Wat U behaaglijk zijl
2. Uw Sion strooit U palmen
En twijgen voor den voet,
En 5k breng U in psalmen
Mijn jubelonden groet;
Mrjn hart sal ‘t feestkieod dragon
Van altijd jeugdig groen,
En van uw bE gowagen
Zoo veel mljn lied kan (loon.
3. Vet’ van den freon der troonen
En s’ kernels zonneseiujn,
Wilt 0’ onder mensehen wonen,
Der mensehen broeder zijn!
Met God wilt 0’ one verzoenen;
Tot God heft G’ mis omhoog,
En onder millioenon
Hebt Gij ook mU in ‘t oog.
4. ‘k Lag inacliteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij;
Tic wa-s bevlekt met zonden:
Gij kom-t en reinigt mij.

Hot beven was mij sterven,
Tot Gij niij op deedt staan;
Gij doet mij sthatten erven,
Die nimmenneor vergaan.
5. Wat deed nit ‘s hemels zalen,
O Hoer der heerhjkheen
Op aard’ U nederdalen?
Uw groote held’ alleen,
Uw eindeloos erbarmen
Met onzen grooten nood,
Dat ale met zeegnend’ armen
En redd end one omsloot!
8. Ja schrijf dat in uw harte
diep bedroefde sehaar!
Bij ‘t nijpen van do smnrte,
J3ij ‘t barnen van ‘t gevaar:
Al seheurdo ‘t kruis uw schonder.
Al doofde ‘t lnat~ste iieht,
Do Trooster en Behouder
Staat voor nw aangezieht!

d;~

7. Nu hebt gij niet te vragen,
Of God ~vel vrede biedt:
“In mensohen welbehagen!”
Zoo klinkt hot Engbeniiec.L
‘t Klinkt voort, waarheen w’ oolc
zwerven,
Uit l3ethiem Ephrata;
Hot kiinkt oak onder ‘t sterven
Nog in ens has-to na!
S. Hoe d’ afgrond one bestrijde,
Do wereld one verschnkk’,
Do Heer stant ons ter zijde
Tot onzen jongst-en snik.
Zijn maclit is alvermogen,
En leder vijand vliedt
Voor d’ opslag van sun oogen,
Waar Rij ale Voret gebiedt,
9. Nog eenmaal sal RU komen
Als richter van ‘t heelal,
Die ‘t moede hoofd der vromen
~Tooi eeiiwig kroonen sal.
Nog is die dag verbor~on:
Waeht hem geloovig at
Terwiji do groote morgen
Reeds sehemert boven ‘t graf.

4. Van al den last die,, plagen,
Met goddelijk geduld,
o Heer! door U gedragen,
Heb 5k heb ik do schuld!
Och zie bee ‘k voor uw oogen
.Uier ale eon zondaar eta,
& selienk, vol mededoogen,
It oen blik van nw genâ!
5. V/at aloE tot zietsverblijden,
Hoe zahg is ‘t en good,
Dat ‘k in uw bitter lijden
Mijn rodding vinden moot!
0th, moolit ik U, mijn Leven!
Daar ‘k bij uw icruishout kniel,
M~j zelv’ ten offer geven:
~Vat winste deed mijn ziel!
6. U zij do dank mijns harten,
U, Jezus, dierbre vriend!
Veer ‘t doorstaan van die smarten,
AUeen door mij verd~end
Och, blijv’, —wat troost 5k dorvo,—
Dc hoop op U mij bij,
Opdat, wanneer di sterve,
In U mijn oindo zij!
7. Ale ‘k coos van d’ narde ceheide,
Oak, wijk dan niet van mij!
Ale ik den doodenik beide,
Och, eta dan aan mU ztj’!
En wordt mijn strijd bet bangste,
Laat dan in angst en pijn
Uw doorgeworsteld’ angste
Mij tot vertroosting zijn!
8. Versehijn dan ann mijn sponde;
Selienk laafnis in mijn nood!
~Vijs in’ in mijn laatsto stonde
Op uw verzoeningsdood!
‘k Howl dan in stervenssmarte
Den blik naar ‘t krms gericht,
En kiem dat vast aan ‘t liarte:
Zdó valt hot sterven lieht!

4

OP HErr PINKS’PERIY’EEST,
OP H~’ TULUIS DES H.EEREN.

Wijze: Ps. 42.

Wijze: Gez. 123 (veranderd).
1. 0 hoofd, bedekt met wonden,
Belaan met smart en hoon!
0 hoofd ten spot ombonden
Met eeno doornenkroon
Eertijds gekroond met stralen
Van meer dan aardsohen gloed,
Waarlangs nil drupplen dalen!
‘k Breng zeegnend U lnijn groet!

1. Brett der hoogste zaligheden,
Allerreinste hemelgloed,
Trouwo Leidsman hier beaeden,
Held’ in vreugd en tegenspoed!
Geest des Heeren, steun der Roth,
Zegel van ‘t verlossingswerk,
Aller vromen hoogst verlangen
Heilig, heilig onze zangen!

2. Gij, odd aangeziehle,
\ijaar ‘t Godhjk’ over zweeft,
Waarvoor in ‘t jong.st gerielite
Eons heel do wereld beeft!
Wat deed U due verbiceken P
Wat lieeft dat vriendlijk lieht
Dot’ oogen U doen breken,
Waar elke glans voor zwiohtP

2. Uit den hoogon wordt G’ ale regeri
Overvloedig uitgestort;
En een rijke hemeizegen
TCiemt, wanr Gij gezonden ~vordt.
Rem’ tot mU, tot niij
In,
Reinig mij veraseuw mijn sin,
Heihg al mijn geesteskrachten!
‘k J3lijf altijd ulv huip verwaebiten!

3. Do levensblos der Ivangen,
Der lippen liefhjk rood,
Zun thans door ‘t blauw vervangen
~e ioodklem’ van den dood;
‘t Is altos U ontnomen
~Vat eieraad gal voorheen;
Uw doodsuur is gekomen,
Uw lantete kracht verd~veen.

3. Gij, Gij zijt de bests gave,
Die eon hart verlangen kan;
Aardseho rijkdom, sehat of have
Hebben daar geen sehaduw van.
Kriusig Gij mijn ouden sin;
Neem geheel nujn boezem in,
En vernieuw mij telken dage;
Dat 5k Jesus’ beeidtnle drage

°°J~
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BEVEEL DEN BEEtlE flVE WEGEN.

Ee~s zal Hi] u bevrijden
Oak van den zwaarsten iast~
Houdt gi] slechts onder ‘t strijden
Aan God en godsvrucht vast.

Wijze: Gez. 194.
1. Beveel gerust uw wegon,
Al ~vat u ‘t harts deert,
Dot trouwe hoed’ en zegen
Van Hem, die ‘t al regeort;
Die wolken, lucirt en winden
Wijst spoor en loop en baan
Zal ook wel wegen vinden,
Waarlangs uw root kan gaan.
2. Den Hoot moot gij vertrouwen
Beaeert gij d’ uitkomst gee4;
Op hem uw hope bouwen,
Zal ‘t slagen ivat ~j doet;
Door goon bekoinmeringen,
Geon kla~en en goon pijn
Lent God zich jets ontwringen:
Hi] ~vil gebeden zljn.
3. Uw trouw en uw genade,
o Vador! weet zoo good,
Wet onze ziel tot~ schade
Qf wmste warden moot.
En hobt G’ jots uitgelezen,
flat werkt G’, o sterke Held!
En brengt in stand en wezen,
Wet 0’ U hebt voorgesteid.
4. Eon wag hobt 0’ allerwegen!
Goon middel, dat U IncH
Uw doen is louter zegen,
Uw gnng met lieht ornstraald:
Niots kan uw work verhindren;
‘t BhijIt rnstloos voorwaarts spoên;
Als 01], wat voor uw kindren
Hot hoilzaamst is, wilt doen.
5. Mijn lijdond hart biijv’ hopen,
Blijv’ hopen onve~uaagd!
Al sport zioh 4’ afgrond open,
Sehoon u do kommer plaagt,
God rukt u nit die zorgen;
Verwaeht alloon Gods tijd,
En earlang nist do morgen,
~Viens licht uw ziel verbbjdt.
6. Sehep mood zeg nan ow smarte
En zorgen goedon naoht!
Last varon, wat uw harte
In onrust hoeft gebraoht
Gi] wilt tech niet regeren
AN eon, die aBcs woet:
God blijft aN Heer dot Heeren,
Met ‘t hoogst gezag bekieed.
7. Laat Hem besturen, waken!
‘t Is wijoheid, ~vat Hi] doet.
Zoo zal Hi] dIes maken,
Dat g’ ii verwondren moot,
AN TEL die nile macht hoof t,
Met wonderbaar beleid,
Goheol hot werk volbraeht heeft,
Waarom glj thans nog sehre,t.
S. Wol kan sUn hIp vortragon,
En ‘t sehijnt soms in den nneht,
Alsof geen lioht zal dagen,
Alsof geen troost u ~vaeht,
Als ging Hi] u begeven;
Wel kunnon op 11w pad
Gevaren o’n ii zweven,
Alsof n God vergat.
9. Maar zoo 11w tronw mag blijken,
Zoo gij Gods wil betraclit,
Dan doot RI] d’ onspoed wijkon,
Ook aN gi] ‘t minst verwaeht;

10.

Wol u, gi] kind dot trouwe!
0’ ontvangt dna voor Gods troon
Aan d’ eindpaal van ulv rouwe
Uw overwinnangskroon.
God zeIf reikt ii do palmen
In uwe rechterhand,
En gij zmgt vrongdepsalmen
In ‘t homelseh Vadorland.

11. Root onze smeekgebeden!
Roar! rod uit allen nood!
Stork onze wankle sehreden,
En leer ems tot den dood
Op uwe hood’ en zegen
Vertrouwen, vroom van ma:
Zoo voeren onze wegen
Gewis ten hernel in.

OP DE VI1EEMDELINGREIS.
Nieu.we zangwi]ze.

1.

Komt, laat ons voortgaan, kindren!
Want 4’ avond is nabi];
Ret stilstaan ken lieht hindren
In doze woostenij;
Komt, sterkt op nionw den mood!
Den wandeistaf geheven
Om homelwaarts to sti’evon:
ZOO wordt hot einde ~oed.

2. Zi] zal one niet berouwen
Do krn,s van ‘t smaile pad;
Wil konnon den Gotrouwen,
Die ons hoof t liefgehad.
Vest al uw hoop op Hem!
Dat iodor ‘t aangeziehte
Ginds near do Gods,stnd riebte:
Dear ligt Jeruzaiem.
3. Moog ons do weg vermoeien,
Oneffen mjn do barn,,
Wear sohorpe distels groe~en
En teilcens kruisen staan;
Daar is goon andre weg!
Wi] volgen, alti]d verder,
AN seliapen onzen Re,~ler,
Door struiken heen on heg.
4. Komt, broeders I voortgetredon!
Een Gds gnat ann nw
Die, wanklen some uw sehreden,
Staat met sun hulp nabi].
Ziet! ‘t zonlicht sehenkt ons mood,
Alsof do zoete bhkken
Eons Vadors one verkw.ikken:
Voorwaar, wi] hebbon ‘t good!
5. Wi] reizen met elkander;
Wi] wandlen hand nan hand;
eon zij tot troost den nader
Op *eg naar ‘t Vaderland.
Zi]n wi] aN broedren é4n
Goon stri]d orn beuzelingen,
Daar Englen oils omnngen
En zwerven om one heen
3. Ziet g’ eon nit zwaldieid muon
Reikt hem do broedorhand!
Men help’ on sebrang’ steeds alien!
Men sneer’ den liefdeband!
l(omt sluit n vaster ann!
In eigon oog do kloinsto,
Word’ elk ook grang do ,‘einste.
Op do’ afteleggen bean!

7. Troodt moedig voorwaarts, kindren
Do roN kort op naar ‘t graf;
Wij Sian don afstand mindren,
Ras vaN ons ‘t reiskleed af:
Nog sloehts wet meerder mood!
Wat rustiger en bli]or,
Van aardseho banden vri]er,
Gestreefd~naar ‘t eouwig good!
8. Niet lang zal ‘t li]den duren;
Draagt nog oen poos 11w kruis!
Wellieht sleehts weinig rn’en1
Dan zi]n lvi] eouwig t’ hrns!
Verlost van zond’ en pi]n,
Ale ‘vi] met nile vromen
lu ‘t huN des Vaders komon:
~Vat sal dab zalig zi]n!

ETNDLOOS HOUDT GODS
LIEFDE STAND.
Wi]ze: Goz. 39 (veranderd).
1. Eindloos houdt Gods hoMe stand!
‘s Levens last vait zwaar te dragon;
Meat der liefde zachte hand
Houdt niet op met ons to noluagon;
Oils nabij hi] dag en naeht
Houdt do liofde trouwe waekt.
2. Eindloos houdt Gods liefde stand!
in ens stormt hot snood begeoren;
Mana der iiefde zaehte hand
Is vol kraeht dion storm to keeron;
Van do liefdo Gods bowust
Komt hot mensehli]k hart tot rust.
3. Eindloos houdt Gods’ iiefde stand!
Ach! wi] struiklen, aol,! wi] muon;
Man,’ der hofdo zaohto hand
Biedt gonead’ en vreed’ can alien,
Kwijt do schuld, sohenkt niouwen
mood,
Remelkraeht on lovensglood.
4. Eindloos hondt Gods liofc]o stand!
Is do pelgnmstooht ten ende,
Dan voert ens der bottle hand,
Wet ook keore, ivat ook wondo,
Vrij van aardsehen last en kruis,
In des Roeron eeuwig hum.
5. Prijst an, pri]st der liofdo maclit,
Band, die aard’ en hemel klu’stert!
Polgrims in dos aardri]ks nacht!
Zi] nw ioopbaan ook vordnzstord,
Liefde voort naar ‘t Vaderland,
Eindloos houdt Gods hefdo stand.

RET LIED VAN DEN GOIIiDEN
HERDER.
1. Do Hoer is mi]n Herder!
‘Ic Rob al wat mi] lust:
Rij sal mi] goleiden
Naar grazige weiden;
Hi] voort mi] al zachtkens
Ann waatren dot rust.
2. Do Hoer is ini]n flerder!
Hi] waakt voor mijn ziel;
Hi] brengt mi] op wegen
Van goodhoid on zogen.
Hi] sohraagt m’, nls ik wankel
Hi] draagt m’, als ik viol.
3. Do Hoer is mi]n Horde,’ I
Al droigt ook hot graf
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Met grimmige kaken,
Goon schrik zal inij naken;
0 Hoer! mij vertroosten
Uw stok en my staf.
4. Be fleer is mijn Herder!
In ‘t hart der ~voestijn
Verkwikken en laven
Zijn hemelsehe gayeR:
Htj ivii mij versterken
Met brood en met wijn.

Juicht! Hij komt, do”. hordren
Hoofd:
Jesus houdt ivat Hij belooft

2. Waehter! is do dag flog ver?
‘t Sehomert over bosch en veldon;
‘t Vnendhjk licht der morgenstor

Sehijut do komst dor zon to melden;
Op. vermoeiden! heft flu ‘t hoetd;

Jezus houdt wat Hij belooft!

3. Kern, gotrouwe Herder! kom~

5. Do fleer is mijn Herder!
Hem blijf 1k gewijd;
Zal isimmer verkeeren
In ‘t huis mijnes Heeren;
Zoo kreont met ha.ar zegen
Zijn liefde rn altijd.

ONTWAAK, GJJ DIE SLAAPT.

Doe don dag ust naeht verrijzen,
Brong ‘t verdoolde sehaop weêrom,
Kem den veilgen wog het wijzen!
Zwakke kuddo ken sw Hoofd
Jesus houdt wat Hij belooft I

4. Zie, do neevien gaan voorbij,
sal ‘t voile zon!icht kemen;
Zie, do zoom der woesteaij
Knielt reeds bij do levenastroornen
Baadt in ‘t morgenrood zijn hoefti:

Nieuwe zangwijzo.

Jesus houdt wat Hij belooft.

1. Ontwaak, gij die slaapt en ota op nit
do doSu!
Eer Hij a als Reciter kemt richten.
Zoo wekt u zoo dringt ii, ala Breeder,

5. Zie, hoe ‘t graf zijn sehoot ontslnit;,
Hoer, daar rnischt hot dor gebeentel
Roep don dag des Heeren nit,
Snel horn toc’en, kruisgerneente
Groat flu ‘tlicht, dat nimmer dcci
Jezus houdt wat Hij belooft!

Gods Zeon,
Eer hij u als Reciter komt richten.
Oatwaak en sta op I hot gevaar is
zoo ~root;
Wie best, o verdwaasdo voor
leven den dood?

2. Ontwaak, gij die slaapt

in do zende,
met spoed!
Do nacht is zoo lang reeds verdwenen
Hot lieht der genade, met Nijdsehap
begroot,
Heeft d’ aarde reeds eouwen besehe
non;
En grootsch is uw roeping en hei
jig uw tank,

En d’ uren ziju weinig:
don! ontwaak!

ontwaak

3. Sta op uit do dooden, o zendaar’ en
leof!
Dat Christus ook over n Iehte!
Sta op nit do dooden, o zondaar
of
beef
Veer God en hot juogste goaichte
Nog wekt ii do Heiland, en nog is
or rand;
Sit op nit de dooden! ‘t is spoedig
to laat.
4. Welzalig do yrorne, die wandelt in ‘t
lidlit,
Door Cluistus den dooddaap mitre
Zen;
Hoe yank hier do dag voor do duisternis
zwichti,
‘t Zal nimmer weer naeht voor hem
Wezefi.
Ontwaak, gij die siaapt, en sta op
nit do doSnl
Zoo spreekt van den hemel uw Jimland, Gods Zoon.
JEZUS HOUDT WAT HIJ BELOOFT.
Wijze: Gez. 39. (veranderd).

1. Eke kudde zal ‘t cans zijn.

Die 4k herderstaf zal weiden;
Zwervers door eon zandsoestiju,
Wolk oem hoildag bhjft gij beiden!

6. Dag van Christus heerliikhoid!
This ann ‘a horneTs hooge tinneu,

4. Woes, goode Herder woos geloof dl
Uw hand is nimmor moo des govons;
Gij yoedt mij met hot brood des Joyous
En kroont en segont mu hot looM.
Gij doot mija hart uw goodheid ismakon
In ahlo ding, dat maj ontmoet;
M~ volgi, nuj achterhaalt bet good:
Gij west mij, arme, rijk to makon;
Uw liof do maakt hot bttre soot.
5. Boo sal ‘t mij zijn, abs 1k betreod
Hot huis wear Uij mij p!aats boroidde
En uwo hand mij binnen bide,
Ton dage, die my wijshoid ivet I
Och! dat mijn side stil yerboide
Bet heil nsv yrienden toegezeid,
Voor ‘a weroids grondslag was geleid,
Ms elk der achapen uwer woido
U velgen sal in eeuwigheid!

AAN DEN ELDPAAL.
Naar 2 Tim. 4,7. Nicuwo zangwijso
1. ‘is Rob den goedon strijd gestreden

In des boron kraeht,

\oel geleden, veot gobeden,
Mot goduld gowacht;
En al booieon sums m-ijil loden,
‘k Heb den loop volbraeht.

Sprei alom uw majosteit,
Kern den doedsnacht ovorwmnen!
Aardrijks eiudon, heft nu ‘t hootil
Jezns houdt wat Hij bolooft

Rotsea, waar wij up vertrouwden,
l3ogon ‘t heofd ter anrd;
Luohapabeizon, die wij bouwden,
Meson slot goapaard;
‘k Rob hot baste tech behouden,
‘k Heb ‘t goboof bewaard.

DE GOEDE HERDER.

3. Doernen, tot eon kran-s gewevon,
Heeft rnij d’ aard bereid;
Maar do kroon yam ‘-t ceuwig loyen,
Eei~vge hcerhjkhoid,
Ala do hemel sboohts kan gevon,
Is mij weggebeid.

Naar Ps. 23 en Joh. 10. Nienwe zaugwijzo
1 .Mijn goode Herder is de Hoot!’
ilij stelt ziju leven voor zijn schapen,
Hi3 doet dos naehts mij veilig slapen
En ‘a niorgons wekt ziju stern mu
-wool..

Mlj sal goon goode iveid’ ontbroken;
Nij spijzigt Hij met overvlood,
En znehtkens leidt Hj mijnen voet
In ‘t lieflijkst oord ann frinacho beken,
Die Hij nit roteen vloeion doet.
2. Hoe wordt door Rena mijn hart ver
kwikt!
Hij is do storkto mijner slob,
Ms ik onma&ti~ nederkmebo
En H~ genaäg nederblikt.
Niet mij, niot mij, moor Hem zij d’
eero,
Indien 1k wandel in zijn lioht;
Zjjn goedheid heeft rnijn hart gerieht.
Mijn goedo Herder is do Hooro;
Rij endorsteunt mij, waar 1k zwaeht.
3. Geon duistre sehaduw van den deed,

Goon angst der helledoet nuj boven.
Waakt niet die Herder veer mijn ieven,
Die self voor mU sUn blood vergoot
Si hg 1k ook in doodsehe banden,
Do doodsehrik snijdt mijn hoop niet
af;
1k rieht mijn oogen op den staf,

Die nimrnor wankelt in Zijn london,
Eu jmeh in Hem bij ‘t open graf.

~.

*

4. Ouk inijn uiterst adcmhaien
Locy’ den trouwen Hoer!
Mija goloof gaat sogepralen;
~rrionden! woent nict moor!
Laat do sen tor kimme daleu,
Schooner rijst sij weor!

DE ZAL1GSPREK~GEN.
Naar Matth. 5: 3—12. Niouwe zangwijze

I. Zabig zijn do gecstlijk armea,

Runner is Gods Konmkrijk!
‘t Onuitputlijk Gods-erbai’mcn Manlat aan d’ Engben hen gelijk:
Uit ziju rijken overyloed
Schenlit do Hoer hun ‘t hoogste good

2. Zalig, die berouwvel treuren
Want do Trooster is nah~,
Die hon vriondlijk op sal heuron
Met cen hemolach moddhj!
Tranen, dus tot God gesclu’eid,
Werken eeuwgo zahigheid.
3. ZaUg, die zachtmoodig dragon,
Met goon boozen iyrok verruld,
Die, waar andrea merrond klagon,
5th sieh oefnon in goduld I
Hoe goring hun dccl ook sehi1n
‘t Aaardrifk sal hum erfgoed sun.
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4. Zalig zij die dorstond smaehten,
hlongren naar gereehtiglieid,
Die naar betor veodsel traohteu
Dan do wereld teeboreidu!
Wio verlangend opwoart.s blikt.,
\~ ordt verzadigd on vorkwikt.
5. Zalig, die barmhartig deelen
In des brooders jamnrerstaat,
iranon droogon, wonden heelen,
Zogonon met woord en daad I
Hun, ats zij hun Regtor zion,
Zal barmbartighoid gesehien.
6. Zalig ziju do relic harten,
Die hoe soot do zondo streelt,
J3iddoud oudor stnjd en smarten
Jogeo naar Gods dougdonboeldl
lii eon onbenevekj lioht
Zion xii’s boron aangozieht.
7. Zalig zij, die vredo maken,
Sturmen stillon, ~vaar zij woên,
En ‘vans liefdebandon brakon,
‘t Koudo hart ivoer gleoijen doon.
Treff’ hen eok dot mensehen spot,
Ale zijn kindren mint lien God.
S. Zalig, die cli ware vromen,
boo do ~vereld hen vorstoot,
Haat noeh smoad noch lasten seinemen,
God gotrouw tot in den deed
Heorlijk is veer ‘s boron troon
Eons des ovorwinnaars loon!
9. Weost hot sent, Itt liolit der aardo
Wandolt tot dos \‘,dor ocr!
‘t Hart goof t aan hot work zijn
waarde;
Legt hot in Gods handen ,ie~r!
Wenseht g’ eon hemol voer uw dccl,
Homolsoh zij nit hart geheol

LAAT ME IN U HJJJVEN.
Nuns John. 10:1—S. Wijzo: Ocx. 17
(veranderd).
1. Laat rn in U hlijven, groeijen, bleed
Jon,
o Hoiland, die do wijnstok zijt!
Uw kn,eht. moot in mij orervlooijen,
Os ‘k ben eon wI vorderf gowijd;
Doorstreem, beziel en zegen mij
Opdat ik waarlijk vruehtba.ar zij.
th

Vat rruohten zol do landman plukkon,
Die blaadren, mans goon bloosems
ziet?
I.eer mij do zelfzueht onderdrukken,
Die met dan ivildo leten selnet!
Des landsmans wijshoid snijd’ en
ejioci’,
Opdat do drnif to roller bloc?.

3. 1k han mijzolf goon wasdom geren;
Nmt.s kan ik, zondor U, o Hoer!
In nw gemeensohap kiomt or loren
En lovonsredhejd nicer en moor!
Uw Geost zij in n,ij iiitgestoi-t
Do rank, die U ontralt, verdort.
4. Daarom, horhoal hot duizendwerven,
Herbal bet, floor I van nut tot nur:
“Die zich nan Mij niot houdt nat ster
von,
“Do doodo ranken zijn voor ‘t runt.”

Goof dab ik naanwor rn attn U
bind,
Hoe zwakker ik nñj zetven rind.
ö. Noon, Hoer! ik ivil ran U niet soheiden
‘k fuji d’ nw altijd! bhji Gij do
nuju’!
Uw Iiefdo moot ahim mij leidon,
Uw loven moot mijn ioron zijn,
Uw lioht moot schijnen in mijn
hum;
13i1 kruis naar kraoht, en kraoht
naar kruis.
6. Dan bhijit mijn ziel veer U gewonnon,
Dan wint miju ziel door U in kraoht I
Hot weit, in noodrigheid bogennon,
\Vordt clan in hoorlijkheid volbraeht
~Vat in do windsien shop onthot
En komt in ‘t lieht, en rijpt voor
God.

RET QHRI€TELIJK

1.

En iedro tank, al wat hun hand veT
rieht,
Met 4’ ougen trouw wordt hoilig logekern on,
Do kleinsto last, gohjk do zwaarste
plreljt.
6. Welzalig ‘t huis, dot, rijk met rrougd
gezogond,
U niet rergeot, mnar zich in U rer
blijdti
Weizalig ‘t liuis, door ziekt’ on smart
bejegend,
Als Guj, o Hoer! doar Arts on Troos
ter zijt:
Dan zullon w’ eons, ann d’ avond van
ens lovon,
Ontolapen In ‘t vertrouwen op nw
kruis.
En ‘t oardsoho hnis, otis hior ter woon
gegeron,
Verwisislen met Gods hoerlijk Vador
huis.

HUISGEZIN.

Weizalig ‘t huis, o Hoiland onzer zio
Ion!
Waar Gij do rreugd, ivoar Wj do
vriend van mjt;
Waar alien zaam voor God a’s Vader
kniolon,
Eu aan zijn dienst tacit tedor hecit.
gewijd;
Ytuir allor oog blijft van nw weuiken
hangen;
Waar’ allor bait root’ U van liofdo
slaat;
Want viler mend U greet niaukt met
gozangon;
Waai oiler root op uwo wogon gnat.

2. WoIzah~, waar 11w heLd’, o Hoer! do
banJ is,
Die roan on vrenw ten naauw ste main
vorbindt;
~Vaor boidor ziel op ‘t innigsto rerwaut
IS;

Day r b due dag lion a a ii nw i-oct en
vindt;
Ways zij In U sick ecuwig eon geveelen
En, vast ann U in lid en Iced ver
kleefd,
Goon Itoogor lieu bogeeron on bedoolon.
Dan, dat in God zijn bron on oor
sprong heoft.
3. Welzalug ‘t huis, waar men do huwe
likspandon
Met biddend hart U, Hoer! in d’ annen
drangb,
En mn uw mild’ on liefdorijko handon
Veer ‘t kindorheofd reeds vroeg nit
zegen vraagt;
Waar zij reeds rroeg sick om nw schoot
rerzaamlon
En luistron, n-at uw hefdestem rer—
kendt;
Waar zij, hoe jong, reeds Godo ‘t lof
lied staamlen,
Dat liofiijk sehoon klinkt in dot kin
dron mend.
4. Wohzalig ‘t bids, waar U do dienstbton
oeron•
En, w-eton dat uuiv flog lion gadoslaat,
Hun arboid doon, aN cl arbcid hunnes
boron,
Uw noarn tot ocr en met eon bhij go
Iaat~
Waar ieãor work met U wordt ondorno
men

lYE

DAG DES J{EEIIEN.
Wijze: Goz. 191.

1. Roount ‘s Vnders wolbeluagon,
Goofs Jesus lof en ocr!
Daar is do kroon des dagen,
Do dng dos Heeren weêr.
Stelt met do homelkoren
Hot hoflig foostliod in:
Ook wij, ook wij behooren
Tot ‘s Vaders huisgezin!
2. Rust hier, gij blijdon I droevon!
Mob a1 uw vrengd’ en kruis;
Ways han men boter Leaven, Dan in des Hoeren huts?
o zegen, fleer ens allen,
Sehoon oeh uw gunst onwaard;
Woon bij do duizendtallon,
In nwon naom rergaard!
B. Woes in do stile wooing,
Wuar d’ arme hranke khaagt
En U als Homolkoning
Om 11W ontforming vraagt.
Geof rust non nib harton,
Met bange song vorvuid,
Gokweld door boezemsmnrten,
Gebogon onder echnid!
4. Wit nit ons middea iveren
Do send’ en wereldiust;
Dan is do dog des Hoeren
Tech eerst een dog ran rust!
Doe ens, ira ‘t nardseho zworron,
Zoo vol vormoeionis,
Do inst den kernels ervon,
Die onvorstoorbnar is!

EVANGEUE-PREDIKING.
Wijze: Goz. 21 (verandord).
1. God! uw woord hooft conwig ivao.rde;
0, ljewaar mij steeds dien sehat!
Oeh! wat waar’ rn’ ol ‘t good deu~ aardo,
Zoo ik niet dien rijkdom had P
3loost dat kostlijk woerd bezivijken
Mijn geboef, mijn rust verdweon;
~Vat zijn dnizond kornngrijken?
‘k Vraag 11w woord,—nw woord al
silIcon.
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2. Amen, treuwe Vader Amen!
Dat uw heilig oog ‘t sansohouw’,
Hoe ‘k znij noat uw woord ~vi1 sehamen,
Hoe ‘k steeds op uw woord vert,rouw.
Neêrgezeten met uw vromen
Ann de voeten van den Hoer,
Moog ik, Vader! tot U komen,
En steeds leven tot uw eer!

LU DL INWIJDING EENER KERR.
Wijze: Gas. 21 (veranderd).
1. God des vredesl heil en vrede
Heeft uw woord eons teegezeid
Ann hot hub, met dank en bode
Tot uw core toebereid.
Hier oek wilt Gij zekor wonen
Onder ~t loflied, dat or rijot,
Om uw heerlijkheic3 to toonen
Aan do sohare, die ii prijst.
2. Zie do wening, hier verrezon
En door menselien opgerbeht;
Laat haar eon der salon wozen
Van den tempel, then Gij stioht!
Hoof-ti in Isrels tempelhogen
Eons uw heerlijkhoid gewoend;
Vader! send uw Geest van boron,
Die ons uw gena5.le toont!
3. Zegen allen, die hier naadren;
Prijk’ eons menig naam met eer
Op do vlekkelooze blaadren
Van hot boek des Joyous, Fleer!
Pat wij eens met Jezus’ vrinden,
En verlost door zijno hand,
D’ eerplaats in uw tempel vinden~
Li het ceuwig Vaderland!

Uw woerd breng’ lieht en troest en
kraoht
Aan elk, die tier uw zogen waclit;
En ‘t huis, hior tans vorrezen,
Moot” velen, tot in later tjd
Een°woiiing, aan uw ocr gewijd,
Eon poert des hemels wozen!

6. Moog op dii plek1 u toebetreuwd
Goon enkruid wehg bloeien,
Goon doom of distel groeion,
En oogst van ‘t vold, door u bobouwd,
Eons dertig-, zestig-, hondordvoud I
4

LU DE KOMST EENS EVANGELIE
DIENAARS.
Wijze: Ps. 33.

LU DL BEVESTIGING VAN LEN
EVANGELIE-DIENAAR.
Wijze: Goz. 68.

1. Gij zijt ten kernel epgestegen.
Gij, die hier sliept In ‘t hqrt der nard,
En 4’ maid, vorvukl met uwen zogen,
Zendt, Hoer! haar dankliod hemel
waart.
Op uwen troon gezoten,
Helit U’ ens niet vergeten,
Koming van uw Kork!
Liefdevel on tooder
Zendt G’ ‘uw gaven neder,
En bekroont uiv work.

1. Heft nu dankond ‘t hart naar boron!
Laat ens met vereSnd gomood
Onzen treuwon Herder leven,
Die zoo machtig is als good.
Die nan ens, zijn sohapen, denkt
En fin droof! old, vrougde sehonkt I
2. Hoor ons, Hoer! uw trouw verkonden

In den nieuwen lieilgenant,
Door uw liefd’ ens toogezonden,
Zion w’ op nicuw haar onderpand.
Log in zijnen mend uw woord,
Spreok, on uw geaneente hoort

3. Brong door hem tot ens den vrede,
Dien goon wereld smaken doet;
Deel hem al uw gavon mode:
Wijsheid, vroonthoid, kraeht en mood;
Mans’ do liefde ‘t allermeent,
‘t Reinste kenmerk van 11w Goest!

2. Apostlon hebt Gij uitgezonden,
Gezegond met uw hoilgen Geest,
Prof al-en sullen ‘t luid verkonden,
Waart-oe Gij nit hot graf verroest.
Door uw heilgozanten
Wilt U’ uw Korke planten;
‘t Evangoliewoord,
Dat gonmad en loyen
Aan het hart moot govon,
Werdt alom gohoord.

Wijzo: Ps. 36.

BIJ DL KOMST LENS EVANGEIdE
DIENA&RS.

3. Hber werdt hot woord des heils vernemen,
flier wordt uw gunst, uw trouw ann
sehouwd;
Gij doet don dienaar tot ons Isomer,,
Dun Gij den herderstaf vertrouwt.
Waarhoid liefd’ en vredo
Brengt do dienaar mode
In uw heilig huis:
Zalig in zijn keuzo,
Draarrt lñj hier do leuzo:
“o;ristus en zijn krrns

1. Onz’ eerste toon vermeld’ my eer,

Niquwe zangWijze.

4. Gezegend zijt gij, kneeht des Hooren!

131J DL INWIJDING LENER KERR

o

driewerf heilig God en Hoer,
Die zotelt m don hoogen!
Het off or enzer dankbaarlioid,
Door uw gemeent’ U toeberoid,
Zij ke.stlijk in nw oogen!
Pit huis word U ter eer gestieht,
Opdat G’ or met uw liefde en Iiekt
Zoudt wenen in ens maiden.
Zie, Vader I hier uw kindren zanm!
Wij wijden ‘t huisaan uwen ‘TRam,
~Vij juichen en aanbidden.

2. Hoe? staat in ‘t ontooganklijk liehti
Niet ‘s Vaders woning opgerieht,
Die woonplaats van don Heere P
Waar bouwt hot zondig kroost der
ana~d
Eon wonmg, d’ Allerhoogste waard,
Eon tempel, Horn ter ooro P
Juieht allen! aller heemlen Heer
l3uigt liefdrijk sick tot d’ aaide leer
En antwoordt op do bode,
Die opstigjt op dit pleehtig feast;
“flier wil 5k wonen met mijn Geest,
115cr sehonk 1k 11 mijn vrede!”
2. Dank Vader! veer dat heilrijk woord
Hot word’ or steeds door ons gehoord
Zoo dikwijls U’ ens ziot nnadren!
Bewaak deez’ woning van ornhoog;
Sla steeds op ens uw vriondhjk oog,
Wannoer wij hier vergandren!

4. Zoo do liofdoband gesloten!
156 in C-ed on CYhristus één,
Voortgoreisd als bondgenooten,
Qhristnen! nnar den homel keen!
Liefdrijk Hoiland! eouwig duur’
Pans do zegen van dit mir!

Die tot ens kemt in ‘s Heilands naam.
Wij wbllen uwon Zender eeren
En zegenen u ci to zaam;
Doe 11w lastbrief hooren;
Met ontsloton ooren
Letten w’ op uw woerd.
Houdt ens niebs verholen,
Dat u word bevolen;
Uw gerneente hoort.

1. Do wereld is 11w akker, Hoer!
Gij roept or 11w gezanten
Pet zanijen en tot planten.
0, start op hon uw Geest ter fleer,
En il akker green’, uw naam tot ocr!
2. Wij houden ‘t oog op U gewend;
U danken wij den zegen,

Dien w’ op does’ dag verkregen.
Gij sUb hot, die al d’ uwen kent
En tljans tot ens uw diennar zendt.

3. Nu gaat, dan kornt eon heilgozant;
Ite~i cinder song er zaaijen,
Eon ander sal er mansjen;
Mans wie or znal’, of mans’ of plant
Dc wasdom kemt rnt hooger hand.

4. Wie ‘t sand tier nit.strooi’ of be~sproei
‘t Zijn dienaars van den Hone,
Die uitgaan, Hem ter core.
Goon dienaar geeft er kraoht en groel
God spreekt, en 4’ akker stant so
bloei.
5. Rem, dienaar
sehoon!

Gods! uw

Zio d’ nicker ep

tank

ii wachten;
Uw Meester stork’ uw kraehten,
En in do toekomst van Gods Zoon
Vorbeid’ u eons hot zaligst loon!

is

5. Last, Hoer! U ‘e dienaars work beha
gen,
Dat w’ in geloef on kennis éón,
Steeds allen moor uw beeldtnis dragon
En met hem ‘t pad dos hoils betroên!
Doe op ens do stialon
Van uw waamhe,d dalen;
Dat 11w liefd’ ons lead’;
En do kroon der cero
Word’ nit ens, o Moore!
Eons uw kneeht bereid!

I
BIJ DL INTREDE VAN LEN EVAN
GELIEDIENAAR.
Wbjze: Goz. 93.
1. God! 11w dienaar s-tacit gereed;
‘t Heilwoerd wil do herder sproken,
Dion zijn kudde wolkom heet;
Hoer zijn bidden, hoor zijn snicekon!
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Hij begeert uw stem to hooren,
En wij vragen open’ Ooren.
2. Goof uw dionaar lieht en kraeht!
Thor zijn wondon em to hoelen,
Pass is smart, the hulpe waeht,
Ginds vertroosting uit to deelen,
Slapenden zijn op to wekken,
Zondaars aan nick zolv’ t’ ontdekken
3. Zend in Geest van ‘s kernels troon,
Moog die horn do wegen wijzon,
Pat w’ U danken en u’v Zoon
Steeds in woord en wandel prijzen!
Dat w’ op ‘t naauwst ens satin ver
binden
En in U ens zalig vinden.
4. Dionnar! tot u eproekt Gods mend:
“Blijf voor 11 en d’ uwen waken;
‘t Leven dat Gij hen vorkondt.
Moo~ 11W eigen slob smaken;
Zij nw work bet krachtig teãen
Voor do waarheid van nw spreken
5. Daalt do dienaar eons in ‘t graf,
Rust verboido doar zijn loden,
Liefde kroon’ don herderstaf,
Die sUn hand sal zijn ?nt&edon;
En de krans moog’ grnds kern sieren,
~Taar Gods kirniron sabbat vioron!

4. Hot hula is rijk,
flat blij op krooot rnag roomen;
Mans eigon kroost ook kindron Gods to
noomen,
Wat vreugd is ann dat hell gelijkP
5. Wij willen zaâm
God voor then zogen prijzen,
En one gebed zal voor die kindren rijzen;
O Vador I hoilig z’ in 11w naarn!
6. Wat wordt van ‘t kind
Hot kind van zWakt’ on zonáe,
Wanneor hot niot van ‘s bevens eerste
stonde
mU o God! eon Vader vindtP
7. Dien vindt hot flu,
Nog eor het U komt vragen;
Door d’ oudere is hot kroost U opgedragen
En, VasTer! hot bohoort ann U.
8. Moog eons do morn)
Van ‘t kroost, dat w’ U hier wijclen
Don heilgen naarn van onzon Hoer belij
den
En roemen an zip doopverbond

RIJ BEVESTIGUIG VAN LIDMATEN.
Wijze: Gez. 21 (veranderd).

EU DEN POOP.
Wijze: Gez. 93.
1. God en Vader! neern dit kroost
Vriendlijk aan mt d’ ouderarinen,
o ken van hell en troost!
Toon den kindren in erbarmen;
~Uogen z’ al hun levensZlagon
‘t Zegol van 11w kindren dragon!
2. Holland! reinig door uw blood
Ook dit kroost eons van do zonden;
Stort 11W zegon in ‘t gemood,
Door den doop nan U verbonden!
Leer bet hidden, leer hot stroven,
Orn bier eons als Gij to loven!
3. bilge Geost! wil vroeg en spa
Hen voriohten on versterken;
Pat zfl door Gods heilgena
Kraehtig zijn in goode werkon!
Doe z’ als Christus’ ochte loden,
Deolen in zijn zaligheden.

2. Ziet, hior is do boste weide,
bier stroomt water, rein en frisoh;
Wio verlangb do done hoide?
Wie zookt nog do wildornisp
Lant u beidon, mat u drenken!
itiost den Weg wanrop Hij leidt!
W,o Horn volgen op zijn wenkon,
Vinden vreed’ on heerlijkheid.
3. Wat ontbreekb uP Hij zal ‘t gevon!
Wat behooft gi~ P~ ‘~ Is gerood
Dezo Herder gaf zijn loven,
Zoo ale nooit eon hordor deed.
Eeuwig mint Hij al do 51)11011;
Roemt zijn zorg en prijst zip naarn
Cit do vorsto zandwoestijnen
Brongt Hij eons zijn kudde zMrn.

BIJ DEN POOP.
Wijze: Gez. 16.
1. Verheerlikt Hoefd,
Op ‘s Vadors troon verhoven!
Gij nooint ens nan bij d’ ingang reeds
‘t loven
En zaligt, wie in U golooft.

1. Soliaart 11 orn don good on Herder!
zip sehapon, hoort zijh stem!
Zoekt hior mete, dwaalt niot voider;
0, hot is zoo good bij Horn!
Laat u door zijn hand geleiden;
Ziot, wat eehonkt zijn hefd’ n veol!
Ilij Sal zegon u boreiden;
Kiost. o kiest hot besto deeR

4. Zoudon wij niot haastig kiezen P
Hem met volgen, die ons wonktP
Va’

2. Gij gaaft 11w doop;
Gij Wilt does’ kindron loidon
En bun in ‘t hula uws Vaders ; plants bo~
reiden
Aan ‘t oindo van hun levensloop
3. Door Cliristusmin
Met d’ oudren so tnt veihonden
Stemt uw gerneont’ in does’ gewijdo ste’
den
In ‘t dankgozang der oudren in.

Wie wio wil hot boil verliezen,
flat do trouwe Herder sehenkt P
itch! wij vreezon statg te vallon,
Zworvend door ‘t gevaariljket land;
Help en steun en leid one allen,
Jezus door uw tronwe hand!

5. Wordt m~ar one geloof niet flanuwer,

Veilig (loot 0’ ‘one voorwaarts gaun;
Altijd frouwer, altijd naauwor
Shuton wJj aan U ens nan.
Mot 11W kudde gaan wij vorder:
Roept 0’ one niot bij onzen na4un F
Ja, Gij brengt ons, goode Herder!
Eij do lovenestroomon zatrn.

BIJ BEVESTIGING VAN LID1~1ATEN.
Wijxo: Ps. 42.
1. Jezus Christus! hell der aardo!
Bron van wijshoid, kracht en licht!
Niets haalt bij 11W dienet in waarde,
Niots bij ‘t hell, door U gestieht.
~Vat G’ uw vriendon hobt bereid,
Blijft on duurt in eeuwigheid;
Zalig, die naar U zieh noernon,
U ale Heer on Heiland roernen!
2. Wat kim osit do woreld goven,
Pat bestendig ‘t hart verheugt P
In uw dionet alleen is leven,
In 11W thonst is hell en vreugd.
Wat 0’ uw vrionden hebt boroid,
Blijft en dnurt in eouwigheid;
Zahg, die naar U zioh noernen,
U ale beer on Holland :roomon!
3. Bron .van licht en kraeht to gader,
Maalr one rneer ann U gelijk
Jezus! breng one tot den ~rad~n.
Vorni one voor hot Hemelrijk I
Wat G’ uw vrionden hobt boroid
Rlijft ~en dunn in oeuwighoid;
Zalig, die naar U zich noenien,
U ale Hoer en Holland roernen!
4. Jezue C!bristus wij golooven,
Wsj erkennon U ale Hoer!
Zond uw licht en kraeht van boven,
Stork one, Holland! moor en meer;
Amen! ‘t hell ons toebereid,
Blijft en duurt in eenwigbeid:
Zahg, die naar U zich noemen,
U ale Hoer on Heiland roemen!

BIJ EENE HUWELIKSINZEG&NING
Niouwo zangwijzo.
1. U zeegno God!
Hi1 tell’ is tot eon zogon
Gezegend zij ow hoof d, uw hart, uw we
gen,

Uw aardsch, uw ceuwig lot!

2. Gezogend d’ echt,
Plo u verbindt; zijn banden,
Zijn bloemen en sUn juk ; do troiive iian
den,
floor God in

0011

gelogd

3. Gozocrend ‘t hula,
Waarin do ffofde wane,
Waar u do Heer met vrongd’ en
kroono,
Gezogend ook hot kruis!

cole

4. Hot kruis to zaâm,

Als één van ziel, gedragon,
Den lilik op Rein, (lie ‘t kruis verdroeg,
geslagen,
En in zijn kracht e~ naain!

5. 0 God! verhoor
En echenk ons onze bode!
Toon hun uw gunst, doondring hen van
11W vrede,
Licht met 11w hoIst lien veer!

I3IJ EENE HUWELIKSINZEGENLNG.
Wijue: Ges. 181 (veranderd).
1. Gij hobt den hoilgen band van d’eeht,
0 God der liefde! ze].f gelegd;
Woes heden in ems midden!
Zie, Vader bier den man, do vrouw,
Bereid tot d’ cod van held’ en trouw,
En boor ens allen bidden;
Op hun wegeil
Stroom u’v zogon
Steeds hun tegon;
U geheiligd,
Zij hun welling oteeds beveiligd!
2. 0 God tot ‘vien hot oog zich reeht,
Maakt Gij hun ‘is levens Listen liohi,
Laat hun goon good onthrekon
Sweds lilijv’ hot bier ééu ziol, eel’ mu;
flat iii het vuur van toedro mm
In need en reinhold kwooken!
Kroon hun heden,
Riehu hun sehrodon,
Want zij treden;
Uw genado
~~1ono bij hen vroeg en spade!
3. 0 God! het ~veldoon is uw vreugd;
Van U is t’ al ivat ons vorheugt,
Uw hell bestranl’ hun woning
Hun huis zij steeds in U verbhjd;
Uw unst breng’ op hun work en
o zaligste beiomng;
•
Wil hen beiden
Vriendlnk loidon
En beroiden
Voor do kr,ngen,
~Vanr z’ U ‘t eeuwig danklied Saigon!

KERSTPSALi~f.
Naar Jos. LX. Nieuwe zangWijZC.

1. Danr is nit ‘s werelds duistso welken
Eon Iieht dor iiehten op~ogaan.
Komt tot zijn sehijnscd. nile volkon
En gij, mijn ziolo! bid hot non,
Bet komt do sohaduwen bosciiijnon.
Do zwarte sehoduw vail den dood;
Do uaeht der zonde zal verdwiinen,

Eon soon gegeven doer uw kraent;
Do heersehanpu sat Hem bohoo ron
Zijn last is lieht, Sun jnk is rooM.
Zijn na-am is \Vonderbaar; z,)n daden
Zijn wondron van gennad’ olleen;
Hij doet ens, hoe met ss-huld beiaden,
Verzoend veer ‘t oog dos Xadeas tree,,.
(1. In Horn versehijut, nit Hem Sal ~pre
ken

Do wijsheid Gods, do,’ melon rand;

Do troost zal van zijn lippen leken
Voor Adams neSrgebogen zaud.
Hoop nit tot Bern, Gij, ‘rica do so,ide
Goworpen heeft- 01) ‘t tsioarilijkst bed
Gob,’oken hart! too,, Ibm uw wonde,
Hij boot: ‘‘do sterke God, die redt,’’

Nan,’ Jos. LIlT,

Is veer do volken aaugelielrt!

4. Gij wilt met vredo tot ons komen.
Met vreod en vnjboid. vrengd’ en ocr
Hot ink is van den hais genomon,
God lof! ‘vii zu geeli elaven nicer!
Do staf do-s drijvers iigt verbrolcen
Ann wien out hart zhb had verkoeli
En ‘t wapentuig in brand gost-okea
Van hem, die onze ziele zooM

bekors had go—
d,-onken,
En ‘t zondig yolk gereelrtighoid gsohon—
ken
In ‘a Heoren 00g.
was ‘t volbraoh L-, volhraoht voor
ziincla,,rs, lice,!
Gij boogh hot hioofd tot uwo i-oslo near
O c-i -it on ocr t ,s if i1’V I tout g ligeb 10111
(tecit s,,,aad des booze,,.
En -sciguoti nw graf gesteld was bij god

loezen,
(led wreekI’ i,w rogt; do heEd’ 0,1 0’
eerbicd dragon
I iv tijk i-alt ‘t krnis, en sehroiend oo—
gel, zagen
t~ weg~olegd.

Nieuwo saiigivijzo.

U Wie Leeft op aard do prodilcing gehoord
1)o prod ii: in g viii ‘ t v loose1 i go oorden
Woord,
Don Oi,ristns Gods, op Golgotlia vor
moerd P
Wie dnrf-t gelooven?
Wie met in Bern God-s reddend’ trill
van boven,
Tot horn gostrekt?
~iVie dui-ft san kn,is bob jdoi, 9
~-,rs hart- s id, in don Li jdende vorbi j
den,
Met sniaad bodekt 9
P. Eon rijsj e, cI at ZOO ilO oat eon st-or In he—
woog,

Eon ivortol nit coil a: i-do. d or en d roog.
Had tlij god~i ant’ i cc-I, sehioo, ih eid voor
hot oog;

7. 0 1-bei land! <Ins geroitord door 1111)11
kwaad,
0, I-ioiiig’ ! c-ti, mijil ac-hando dn< go—
sniitad,
W:it sprni L- or tnt uw graf eon l,eerlijk
sand
V:uii ecnwig levon.
I foe veler sielon ho-oft ii ne God gi-go—
veil
ocr 4’ eonwigl,c-id orn d’ oouw Ig’ eor
to dcoion,
U. die U tot oeit offer gaaft voor Voben.
[hij lien, hero-id.
9

‘t Veriosto yolk verhu_-ft tot U sijit hart
- dio
zondo i-oor l,en
iverdt
Hot sc-gout at 11w ivondon, smaad en
sn,ei’t
Cii beLt geleden
or sic inden ; G,j too,’ - vi) a nden gebe—
den,
(hj 1,-hi Ige sn,ai-ht. n,oost nile In afn,s
clti’veii,
I-Inn sic’ tot troost, in leven on in 5tervon;
Hot is volhraeht!
Begrvaa rdige

Ais zii [Join sagen,
Z.so had mi mets, dat d’ oogen but be—

hagon;

l-lij u-as vora,-l,t,

(1’ omiw:uard;gste dci

ioensehen I
\Vie k:n ziebi lien, tot Z:,licrin:,kei won—

d,gt

Komt, dat iv’ nonbiddend nedorknielen
En ¶u,ehond reopen: God is greet!
Doar komt eon oo~stt-iid voor do zielen,
Do Hoer zal spiizon met sun brood

‘‘‘(-ii,
‘loon C’ dIce tong dos

RET LASI GODS.

2. Al hobt 0’, o God! verrnonigvuldigd
Dc gaven van uw overvioed,
Wat baat hot, waar zich ‘t hart iieseiiiil—

3 .i\la ,rr ml. flu zullon iv’ ons verblijdi~i
Verliliiden veer uw aangeziilit
Do voll,eid dor beloofde tilden

5. Gelijk eon lam, datstil ter slaehtbank
Gelijk eon sehaap zieh zwijgend soltee
ron la:it,
Zoo kedt Ci’ uw mend niet open onder
‘t kwaad,
U overkomen;
God liceft U nit hot oordeel woggeno

7. 0 V rode v oist Gil kti at cci node,,
Den vroed op aard’ en in ,nijn Sic1
Doe olken zondaar tot U vhieden
Dot al ivat adorn to-or U 1 ii id’
flit sat do God des beds hewer1—-,,
Ttij sal don setci, ii bereid,
Met regt en met geregte storks-,,
Hem zij do lot in eenwigi,eid

Gonads spreidt ha-ar morgenrood.

En siddrend voor U krimpon moot?
Goon dubbel’ cogat van most of korea
Verdruft do smarten van con sic1.
Voor win do hemel is verloron,
Omdat z’, o floor! van U Verne1.

Do Hoer heel t U met onzen last beta
den;
Gij hebt goboet; niet Gij, sieehts ivij
zijnsohuldig,
Maar Uij, Gij s-tort, gewillig en gednl
dig,
Uw dierbaar blood.

5. Wat hell! eon kind i-s ons geboren,

toben?
Hij u-as vernelit.
3. 0. 3fan ,a1t smart dat ieder voor U
kniel’
Gij droogt ahItis do kronkheid onser
Sic1;
‘I Was otize smart, die I’ teit deelo vie]:
Ons overtroden
I-bolt U verivon d : ,n ii’ 0,1 geregti nile.
den,
Door oi,s Logo lii. z lit G ‘ ~ll chit i -cd go—
honion.
D- tneht , die c,mt i- diii vredo too <loot
sttoomoIi,
Die nannit Cii anli!
-l

-

‘t Ts l,e,l eat
kondt,

‘liv

verlii’i soling

ver—

Civ strion,o,i zi in gonozing onser wond
Wij dwaaldon alt v erkuron sehapon rond.
Elk op zijn paden

OP DEN GOEDEN VRTJDAG.
Nienwo sangwijso.
I

.

Go-i i,iij. o Hoer! die iooede he,, v,,n
‘t s-tare,,
Op ne Gotsémané, op roehtpla aft l,oon
en straf,
Op ‘t kruis veer ens got orseht . tool,
wIl

nog zondaars ware,,,

‘l’o riisten liii uw graf
2. Mijn Hi:iiand! Gil, die deod,-n deedt
ontwaken,
C i , die g{:•on zondo 1,01) t gc-k end - ii (10
moo-st sells Gij

S
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User bitter loon, den dood•

den dood

eons zondaaas smakon P
Ja, Beer! rnaar Gij veer mij I
3. Gods heiligheid en Gods orferming to
vens,
Spreekt, Jesus! nit uw graf in voile
kraeht ens can;
Jal nit the grafspoionk is ens do hoop
des loveus
Veer eeuwig opgogaan.
4. Laat mij, met U gestorvon en verveZen’
Met U begraven in den dood door inij
non deep,
Ret toonen t’ alien tijd, moor boter
dan veer dozen,
0 Beer op wien ik hoop!
5. Dat vrij dan eons ci ‘t aardseho inij
begovo!
Sin mfjn bezwijkend ]ia,t dcii laatocten
vijand vroest,
0 C’hristus Gods
sproelc dcii tot mi)nc
ziei: “1k love
En 1k ben dood geweest.”

OP RET PINKSTE11FJiES’F.

Nionwe zongwijzo.
1. Gezalfde fleer en K<ining,
Die bij den Xrlder leeft,
En nit ow hornoiwoning
Des homels ac-batten geoft!
0, zend ens uwen Gent;
Doe ens den zegen vinden,
Die nef~rdaald’ 01) 11W vrinden,
Op ‘t heerlijkst l’inksterfeest
2. Do Geest, die Gij <loot dole,,,
B rengt ii icr getu gel us
A an kindreit die verdwalc,i,
Dat God hun Vader is.
Hij sob enkt eu-s ‘t hi ,ud,-e,, b 4
fiij, die ‘t geleof verzegelt,
Der zwakken sehreden regelt
Bro,,gt ens op ‘t pad tot God.
3. Wat is do Gent des Heereit?
Do hefde—liefd’ eileen
Moe-lit Hi1 tot cmi zich koeren
En nuaken allen ~n
Weizaig wie gelooft
Hij lieiligt do gc.’m-oedreui,
En inaakt ens allen broedren
Vereenigd met ens BooEd
1. Moog ons (lie Gent rloordr,iugen
Dan wordt hot ons gewis,
Dat met ziju zegeningen
Do Qhnstus in ens is.
Elijf in cnn allen, Hoer!
Laat zdd nw Gee-st ons sterken,
Dat wil bet goode werken,
AN Gij, tot ‘s Vadors ocr.

UI’PBREIDTNG PER KERR.
Wijzo: Gez. 29.
1. Wacliter op do lieilgo innren.
Wacliter I wijkt nog niot di- noeht P
Aeli, wij tellen rustloos d’ uren
Tot ems d’ oehtend tegeiiaeht,
515 ‘t gesternto goat verhleeken,

Ms hot duistro Is geuvekon,
En do zen op berg a dal
Warme stralen worpon sal.
2. ZiotI vorteont zieli uit hot denkor
Niot aireeds der bergen top P
Ga-at met zaclit en rein goflenker
Ginds do morgenstor niet op P
Heidnen honden op to dwaien
In do doedsehe sehaduwdalen;
Met entsluiord aangezwht
Greeten zij hot ri3zond lieht.
3. Wie, e God van magt en storkto!
Meet niet opgotegen staan
Over ‘t goon uw trouw bewerkto,
Over liwe liofdedadn.
Hoe ont~sluit uw hand do deuron!
Proost beroidt Gij hun, die treuren,
Nu w’ alom is ‘t Hoidonland
‘t Kniis des Heeron Zion goplimt
4. B]ijf, o God! in onzo dagon
Voertgaan met uw hoerlijk work;
Doe ens moedig stoonon dragon
Tot don opbomv uwor Kerk.
Goof ens met eon rein vertreuwon
Op eon vasten grond to beuwen;
Niet von eigen doen en kraoht,
Sleoht-s van U zij’t boil verwaclit.
5. Wells eon zogon sal ontspruiton
Door do workon uwot’ band
Wanr G’ uw bronnon wilt ontsln,ten
Groont alms hot dorre land.
Alle volken sullen komon
En uw poort-on binnonstroonion,
Knielen veer uw aengozioht,
.Juiob en in uw coning l,oht.

IN DONTCERE TIJDEN.
Nionwo zangwijzo.
Wat, nun-noon breeders ! heft gij ‘t oog
Mistroestig ima-r des homoN beog.
A Is wit tm’ mi- Hoe, gowokon
Wa-artoe, o vromen! n entrust,
A is lv a al omboog Ii ot I ieht gobluselit.
Dot g’ oomnaal door zaa~t broken?
Of logd’ ow Heilond Cfl iw Hoer
Z,jn rijkskroon en zijn sobepter neer P
2. Hot booEd o,nheog! naa,r bovon ‘t hart!
D’ orkoan stock’ op, do naoht z,j
zwnrt,
Ret sohip in ‘t sohuim bedolven ;—
Ziet op 11w Hailand is nabij
Hij konut, Hij komt! ieods wandeit Hij
Longs d’ epgernido gd—on:
Deer ‘t weest goklots weorkiinkt zijn
stern,
En zoo on storm goluoorzaoint Hem
3. Bench moed Al hoeft tie god dcv eeiiw
Met daverond triomf-gesebreenw
Zi,in hoirmaeht reeds vorgaderd ;—
Zijn zoeg’ is ken. zijn val gewis!.
Hot iieht vorwint do duisternis,
Do dog des Boon-n nadort;
Heel ci’ nardo wordt Gods heiligdoni
Rem lii astig, Bone Jesus! kom
—

Rhi)RKHERVORMING.
Wijzo Gez. 181 (voranderd)
1. Verrijs, o lioht! ann ‘s hornol-s trans,
I3estraal ens met jiw vellen glans
Do feostdag is versehenon!

flat ieder, die nog slaapt, entwaak’,
Dat elk van heilgo vreugde blaak’:
Eon Geest moot ons vereênen I
1jader! wok ens
Vnderl trek ens!
Uw vormogen,
Uw meddeegen
Straalt thnns hoeriijk ens in d’ oogen.
2. Hoe bimkt, verheven op eon rots,
In heldren glans do Kerke Gods!
Vorvult i-s hans vert-rouwen.
Profeet en kernng held na-ar ‘t heht
Sincls eeuwen ‘t biddond oog gerioht;
Mass lyle, die ‘t mogt annsohoulvo,1 P
Op nu, vremen
Laat ens komen,
Zaüm ens buigen,
Zanien juielien
En van Gods geM getuigen!
3. Op d’ enters lag eon sworte naeht;
Ret weord van God, tot ens gobrogt,
find veol to lang gesivege,i.
Waar blent hot liolit, dot blinken zoo?
Dunn, waehtor! nog do naeht van
ituw?
Blinkt neg goen dag ens tegen?
Breng den bore
Lot en core!
Hooggeprezon
Meet Hij wezon;
Want di’ niorgen is Verrozon.
4. Tot wakkro holden riop Gods mond:
“Stoat op ten strijd voor mijn verbend,
U heeft do boor verlcoron!’’
Hij sproekt “do woorheid maakt u vrij,
Do nuelit is been, do dag nabij!”
En ‘t lofliod doet slob hooren,
Pat uiv psnlmen
Luid. we~rgalmen,
Gm to loven
‘t Lieht van boven:
Nioto zol ooit zijn glans vc-rdooven.
5. Do inagt der duisternis bozw~ek
Dc-ar beofdo ci’ aa.rd, tie voerhàng week,
Hot zonlieht bragt den morgen.
is-n zijn or eenwel heongevleGn,
Reed-s viol or Inonug rijk en troon:
Do Kerk is we! goborgon.
Ohristns werkte;
Rh3
geeft storkto;
Zijns is ‘t bedon
Ziins ‘t verleden
Hij, Hij blijft in oenwiglieden.
6. 0 dag, (lion God ens komen doet,
Weos va-n ons allen biii gegroet,
Laat lice! do Iceth He,n eoron
Do Kork, die bier in str,jd verkeert,
Do Kerk, die bevon truo-mfeert.
Is d’ déne Herb des Hoeren.
‘t Lied moot sehallen,
God selienkt allen
D’ eigon namen!
Jnbeit zamen:
Hoilig, Hoilig. Heilig I Amen

KER-RHEII-VORMING.
Nieuwe zangw-ijzo.
1. Godankt zij God, zijn 1111am zij d’ cc,
Laat elk Hem juichond ‘prijzen!
Ru zag op zijno Herb tor neêr,
Hij deed hot Iklit herrijzen.
Zijn heilug woord
Wordt ~veer gc’hoord
Goon dwong von mensehenvonden
Houdt langor ens gebondon.
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2. Wat woelt do magt dee duisternis P
Wat bhjft do wereld wooden?
Do Hoer, wieus magt oneindig is,
Zal steeds zijn Kerk behooden.
Do ICerko Gods
Staat op eon rots;
Goon vijand kan haar doren,
Eons moot zij triomf oven.
3. Lant wereldmin on monsohonwaan
Bodroigend zamenspannon;
Al rukken helsohe magton nan,
Die need en eendragb bannon:
“Mijn rijk verbeidt
Eon eevwigheid!”
Zoo heoft do Verst gezworen;
Reel cl said sal Horn bohooron!

Eons zal do dag des hells verrijzen,
Do zen heog aan den hemel sta.nn;
Laat elk des boron goedheid prijzon,
Reeds broekt hot oehtendkriokon ann!
2. 0 magtig’ Evangelie-woorden!
Spoedt heerlijk voort en overwint!
Oohj dat u nile volkren hoordon,
Zoo ver mon mimer volkren vrndt!
Bekroon my werk, o groote Koning!
Uw zaohte schopter hoerseli’ alom;
Zoo word’ eons alley hart uw welling
En heel does’ aaad uw hoiligdom!

ZENDING ONDER DE HIEIDENEN.
4. Des Hoeren woord bohoudt zijn kraeht,
Per monsohen woord moot zwiehton;
‘t Jsicht, jn Gods woord den monseh go1
bragt•
Moot edo heel d’ aard verliehton.
Dasrop gebeuwd!
Daarop vertrouwd!
God sal ons met bo,sehamen:
Zijn wo6rd is waarheid, Amen!
5. Elijf NJ ens, Hoer! met uwen Geest,
Sehraag onzo zwakke kraehton;
Maak in den strijd ens onbevreesd,
Leer ons uw bijstand waehten!
Goon twijfol roov’
Ons ‘t heilgeloof!
Aim d’ eindpaal onzer wegen
Blinkt ma ens d’ eerkroon tegen.

KEREHERVORMING.
Wijzo: Psalm 36.
1. Triomf! do Hoer behoedt ziju Kork;
Ziin arm, dor boozen magt to stork,
‘Built zoogeend Imar bewakon;
Zij blijft zijn liehaam, Hijhaar l,oofd;
Do Hoer sal doon ~vat Hi3 bolooft
En nooit zijn work vorzakon.
Hot nevolgraauw der dwaling week,
Do magt van ‘t bijgoloof bezwoek,
Do Kerk stond als herboren;
Do bron der waarhoid vlooide Iveer;
Op, Gods gemoonte! loof den Hoer,
Last d’ aard” uw danklied hooron!
2. Goof, Hoer dat lv’ in uw waarheid
staan,
In ‘t lieht, zoo heorlijk opgogaan,
Met onze kindron wandlon!
Hervorm ens hart door uwon Goest,
En boy’ en dank’ U elk hot meest
In denken~ spreken, handlen!
Uw woord, wiar veer oils voorgeslaeht
Zijn good on blood ten offer bragt,
Is d’ edolst’ aller gaven;
Wie hongert? flier is ‘t levensbrood I
Wie dorat? Hier is in stervonsnood
Do bron, dio hem sal lavon!

Wijze: Ges. 21 (veranderd).
1. ‘S1Ieest gezegend, tronwe boded
Die in ‘t afgelogenst oord
Tot do blindon on do dooden
Nadert met Gods vrede—woord!
Dr,ngt al vorder in do landen
‘S an ollend’ en dnisternis;
narten, die van liofde branden,
Zijn van ‘t hoerlijkst loon gowis.
2. Heft klookmoodig, vol vertrouwon,
Christus’ kruisbanier omhoog!
Last do Heidnen Heat aansehonweu
I>tl heel d’ aard Rent keunen “oog’
Weest dor wereld tot eon teelie’i
‘S an dos Heeren majosteit,
Oat van ‘t zegefeest moot sprokea,
Vroeg of spa door Hem beroid.
3. Op~ gij strijders, als Gods holden.
Lender krijgstuig, zonder zwaa.rd
Wint die onatzienbre volden,
Want den Heer behoort heel d’ aard
Die u nitzendt, geeft u ‘t wapon;
In ibm vindt g’ nw kraeht on
mood;
Want goon wolf vorsehrikt do sohapen
Die do trouwe Herder hoedt.
4. Liefdo driagt en blijft ii leiden;
‘t Roin verlangen vuurt a ,lan
Oin to doen San d’ anne Heiden,
XVat do Hoer ii heeft gedaan.
Daarom ‘t hart in liefd’ ontsloten!
Zoekt a ocr noeb winston, neon!
Vrood in ‘t blood, nan ‘t kruis ce’
goteit,
Zij uw room on lens allédn.
5. Moog’ u d’ aard goon ocr be.wijzon,
Doter kroon wordt ii boroid,
Ms do ivoreld God sal prifren
Vol van ‘s Hoeren heerhikhoid.
Nader, dag dee vreugdo nader,
Sehenk uw bodon ‘t beerl~kst loon
Zegen nile volkon,
or1
Oat z’ U kennon in uw’ Zoon!

2. Wiseht do tranen nit uw oogen!
Jakobs ster rijst in don hoogon,
‘t Isioht van ‘s floeron hieerlijkhoid.
tCroost van Juda! zaagt g’ in ‘t
duister
Niet uws Heeron hieht en mister?
Thans worth ii zpn boil boroid.
3. Volk mot d’ Eeuwigo vorbonden!
Wat do zieners ii verkondden
Bhnkt in oir’dh3k in ‘t gesigt.
God deelt u zijn hoil haast mode,
Ea een niouw vet-bond van vrede
Wordt Cr ;s eer door Hem gesticht,
4. Weder knoopt God heilge banden,
Hi3, die dmxeml holdepaadoii
Ann uw vqadren eerti1ds gaf;
Uw woestija 701 straIts wodr bloeijen,
Sarons rosen sullen groeijen
Onder ‘s •H Ocred herdoastaf.
5. D’ oude gacen keerea ‘ceder
Davicls psalm, flu stout, dan teeder,
Ruisehit web, als mw ]ieilge vloed;
Abrahams gebuoisvorbrouwen,
Moses’ deugdoo mill g’ oanscliouwoi,
En Elms hieide,irnootl.
6. 0, hoe salt gij vrolijk julohen,
Als g’ n your iiw Hoer sult buigen,
Die do Heiunou hoeft gobroost.
En nfl, ‘t oudo met gedenkond.
Zogen en vergovillg sehenkond,
Nognianis konrt ~ot Abram-s kroost.
7. Davids soon en Davi,Js Here!
Goof dat eazo sad hot leere,
‘SVat him’ naar nv woord ens past:
Kunnen lvi; tot ‘s Iovoasntroomon
Isrels kindren oem doen kemen,
Wij, ale sij, met sehuld belast?
S. Laat eu-s nict ons ]c~vasd verbloemen
‘SVij die reeds nanr U ons noernon
Als nw geostlijk Israel,
‘SVij vorzwsardon Tsrels reuwe,
~Vij vergaton ii we I roil we
0, verg’~ef, Immanndl
9. Heiiand seheitk otn uw nonade!
Dat ons doon imw rule niet sohado,
Laat Otis Ll,aus uw w-iu vc’rotaa,i
Neem Gij, ma hot lang wthr-streven,
Uwer christnen befd’ en beven
Tot do dionst van Juda nan.
10. Kent Gij, Hoer! uw heil bereiden;
Allen, die nog zijn gesoheiden,
1~Ieeten haast éda kudde zija.
Brong non Isrel nwen vrede,
Viero ‘I onze feesten mode!
Amen, Amen, Hoer! versehijn

BEKEERING VAN ISRAEL.
Wijse: Gez. 65.
Wnterstroemon wil 1k gieten,”
Sprookt do Hoer, “ep’t dot-re land
Koele brennen sullen vbieten
Deer ‘t versdhroeiend Oestorzand;
Wanr nu pelgrims smaehtend gaan,
Zal eon hal dos Heeren staan.”

ZENDING ONDER ISRAEL.
ZENDINGSJ2IED.
Wijze, Ges. 9 (voranderd).
1. Slaat d’ oogon na.ar ‘t gebergto henen
Seltoon duisternis zijn krmn emhult,
Niet altijd sal ‘t geloofsoog woonen;
\‘S’nt God beloofd heoft wordt vervuld.

Nieuwe zangwijzo.
1. Altijd sal do jouw niot duren!
Over ‘t puin van Sion-s mu ret’.
‘SVerpt do 1100!) COil blilden srhijn.
Bergen ~vanklen. liouvlon wijken
Maar noeit sat Gods woord bezwijken
Zijn verbond sal ~vaarhoid zijn.

2.

Nog drukt d’ aard eon bango stoade;
Duisternis voert nog gebied;
Neg deolt Isrnel in ‘t rondo,
Vran~ nanr zijnen Koning met;
Mnar zijn Koning vrangt naar hem...
Kem, verdoobde! boor z,jn stem!
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3. ‘s boron heilwoorcl han niet Men:
ALs niju Geest den hof doorwaait,
Zal hot hehteu in do dalen,
Rijpon wat do hoop flu zaait,
Sehiot hot void, flu nankt en deed,
lolle halmon nit zin sehoot.
4. Toont u moedig, uitverkoorncn!
Doet Gods work, maar in Gods
kracht;
Loidt do blinden, rodt verloornen
Uit don afgronds bongon naoht;
Roept heel Isrel tot den Hoer,
Tot do hoop der vaadron weër!

5. l3rongt u d’ aanvang luttel zegen,
Mist voiharding sehijnbaar ‘t loon,
God zal onzon arbeid wegon,
En ‘t goloovo waeht do kroon.
Waakt en ijvert, bidt en strijdt:
Kent God niet zijn eigon tojd
6. Hoer der Hoerer boor one staamlon,
Laat one vol va-n uwon Geest,
Volon uit uw yolk vorzaamlon
Tot my hornelseh hruiloftfeost I
Oeh I word ook door one aansebonwd,
Hoe G’ uw Sten, Heer[ herbouwtl
7. Zf4~, Hij komt colic met do wolken,
Wien dan d’ nard ale Komng groat!
Rijz’ ‘-t Hosannal jubelt volkenl
Strooit uw palmon veer mjn voet!
Ohristnen, Joden, Heidnen zaâm
Knielen dan in ddnen noam

LIED VOOii ZENDELINGEN.
Nieuwo zangwijze.
I. Straks groten w’ onzo moedeostran
den
En tartan wind en golfgeb-ruis
~Torbreken Zijn all’ aardseho banden,
Vorlaten is hot onderhuis.
Wij zwel-ven, Waar (10 ‘virnpels iveernlen.
Op d’ aderntoeht cart Rein, (lie ioeft,
Van Hem, die aardo, - zoo en lieomlen
~iot al hen heir gosohapen heeft.
2. Hot git tea lover,, ‘t ga ton deede,
Horn klopt oiis hart, Hen, beEt ens
lied.
Hij, die z,ol, ivijdt tot hemelbode,
Hij rokont op does’ narde met.
Er ivaeht eon haven ens Ha ‘t zwerven;
Wij ankren in dot coHn-en Rot.s
Zoo iv’ nw gomeensohap ninimor dorven,
o oerst’ en gloot-sto Zen rIling Gods!
3. Do stem, die Iluistort in Orix’ Ooren,
Gelijk der Itrigleir llarpgezang,
Is waard, dat wij ha~n dankend hooren,
Dat wij haar i-o]gen levonslang.
flier word nog newt con hart bedrogon
Do hoop niaakt stork, ‘t geloof vor
innt;
i-let (1001 hI inkt hoorlijk in on z’ oogen,
Ook Ira or do iveg in nor-lit bogint
-I. Do broodorkring Is wi~d getrokken,
Ow zooi~n on gobcrgton boon
Tools sal goon maclit sips rlngrnuur
soholi ken
‘t Conieiit dor I icfde heoht macen.
Eondragtig workon iv’ onder ‘t swerven,
Gezogend Incest- op ‘t Onvoorzinst;
Een strijden Is ‘t, eon rustlees wercen
Voor Joses en zijn liefdediens-t.

5. ‘t Is soot en salig, fleer to knielon,
Vereenigd in des Vaders Zoon:
l3ij ‘t hidden emaken onze melon
Eon daaglijksoh weôrzien veer Gods
freon
Al dobhren W’ op do versto gelven,
Goon afstand, die do harten seheidt!
wrordt bier hot zaad in d’ nard bedolven,
Stil rijpt do, kiem veer d’ eeuivigheid.
6. Straks roept do Hoer zijn welbeminden
In ‘t lielit van d’ eeuwgen zonnosohijn:
Dan zullen wij elkaâr hervrnden
En zonder einde zamen zIJn;
Dan waeht ens kalmto nit d’ orknnen,
Do palm na ‘t zwanrd, do kroon na
kruis,
En nit bet polgrirnspad dor tranen
Do blijde rust in ‘t Vadorhuis.

B1j DE WISSELING DES JAAJIS.
Wijze: Ps. 66.
1. Komt, laat ens znmen nodorknielon
Voor Horn, die ens gosehapen heeft!
Hem zij d’ ernnbidding enzer melon,
Die ‘t ‘even is en ‘t loven geeft!
Hij streoit do jaren voor sick henen,
Golijk do landrnan ‘t heron stroeit;
Do tijden ku-amen en verdwenen,
Des tijden God verandert neoit.
2. Ja eok u Held’, o God van zogeni
Is eouivig, wijl Gij liofde zijt I
Gij loidt ens op do rogte wegen
Gij storkt ens in den geedon strijd,
Ms w’ in don geest al ‘t lieu verzaarnlen
Dat 0’ in één enkel joar ens sehenkt1
Dan buigen iv’ ens in 1t stef en steamier
“Wie sUn ivij, Hoer
dat 0’ ons go
denkt

3. Selteon wij do starron tellen kenden1
Uw gunstbewijzen tolt niet dim;
~Vij, wij vermeerdron onze zendon,
Maar Gij niv goodertierenheen;
1k ben geringor, Room, Heere!
Dan al hot heil, dat ntij weêrvaart;
lw goedheid, (lie ik heden core,
Is u-el eon eeuivig danklied ivaard!
4. Iii’s Heilands naarn ken, ik it smeekon
~-orn1euw rn uiv liofd’ in ‘Ii nionive
jaar,
Laat in’ nv vortroosting niet ontl,reken,
Oniring mU met mc Englensohnar
lirong ens terug van elke dwaling,
Monk van do dienst der zond’ ens vrij,
En goof dat iede? adernhnling
Eon lef sang ann mc licE do zij!
5. Wil door in zegon mis verblijdon,
Zee ens do blijdseliao hoilzaa,m is;
Of ivel. beseiukt 0’ ens kruis en lijd~n.
Zoo boilig ens door droefonis;
Loat ens goon wereldsoli good bejagon,
Dat Inet de wereld honendrijft,
Maar naar dion waren rijlrdom vragen,
Die enverderflijk overblijft!
6. Versterk ens hart hij nile nooden
Verkwik do ziol die angstig vreest,
Besehorm uw Evangeheheden,
En self do vorston met uw Goest
Woos Gij der a-linen troest en rader,
Des zwakjcen stern en hulp in nond,

13cr woôuwon man, dor weezen vader,
One alien ‘t leven nit don deed
7. En mogt dit mar mijn laatsto wozen,
Geet dat hot- ook flips besto zij I
Die alle wonden han gonozen,
Hij balsern’ en gonozo mij I
Woes Heilandl mij van God gogeven[
Ilet lieht, waar ‘t brokend oeg op
staart:
Dan ~vordt rnijn storven niijn herloven,
En ‘t cur mijns doods mijn homol
voart.
—

OUDEJAARSAVOND.
Wijzo : Straf micli ,,ielrt in demons Zern I
1. ‘t jaar hoeft haast ~iju loop volbraeht;
‘t Afseheid klinkt ens tegon.
Ziot, eon niouwo tijdkring wacht,—
Met ollend’ of zegen P
Niot goklaagd,
Niet gevrangd Nanr den andren morgen;
‘t Antweerd blijft vorborgen.
2. W’aarom op eon zwart vorselsiet
D’oogen steeds goslagen;
Neon, do tijd entdokt n niot
Wat hij nan zal dragon;
Heft hot oog
Naar embioog:
Daar is Hij gozoten,
Die ‘t alden han weten.
3. Hoopt op God! Gij biebt zijn tremv,
Altoes ondorvenden,
Oek in dagen, vol van reuw,
Oak in hango stendon.
Ja Hij gal
Steun en staf,
Laafnis, rust en zogen
Op my Pelgrimswogon.
4. Worpt nw zorgon nii 01) God!
Moodig voortgotogea!
Treft 11 sonic eon dreovig let,
‘t Hell daagt nit den Hoogen!
Heopt en ivacht!
ledron naeht
Znlt gij Zion vordwijnon:
‘t Liel,t Sal hoerlijk sehijnen.
5. Alzoo was ‘t en alzoo zij

tI
leders hart zegg’ Amen!
Dank en ocr zij God gowijd;
Stornt in ‘t lefliod zamon;
Smaakt met lust,
Slnit met rust
Dag en jaar en levon,
U deer God gegeven.
-

__

AAN DES INGANG DES JAMIS.
Nieuwe zongwi;ze.
1. Do londonen omgerd en hrandendo do
larnpen!” Zd6 roopt hot jaar ii toe, flu g’ nan
zijn ingang stnat:
Weest vaardig en heroid tot worken,
dienen, kampen,
Tet seheidon, abs (lads sire slant
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2. Do lendenen omgord I schikt weg wat
u zou hindren
Urn volgzaam, t’ aller uur~ langs 4’
ongewisse paân,
Als kneehten in Gods dienst, neon I ale
gelief do kindron,
Den weg die Hij ji wijst, te goal!

3. Uns ‘even is eon staâg verreizen en
ye rt vu k lien
Wij vinden vast verblijf noch rust.
plants bier beneân;
Uns komt godusig weêr do stem des
Geostos wekkon:
Op, maakt ii vaardig en reist heen
4. Up, nit uw wooning naar hot stroodak in
do verte!
Der armen fleiland roept in guren
winternaeht:
Op, nit uw Mi] gezin naar ‘t eonzaam
huis 4cr smarte;
Van wie daar weenen ‘t Iced verzacht!
5. Up, van do pIck dci rust in ‘t kamp
perk van hot leven I
Daalt willig, moot hot zi)n, cob van
do plants der eer I
Of, zoo Gods pad u Ieidt door donkr’
olijven-drovon,
Neemt op uw kruis en volgt uw fleer
6. Gnat, waar uw God n wept en hat zijn
wenk ii leiden!
Umknelt ow staf en huigt nw scion
dren onder ‘t kruis!
Groet wie gij liefhebt, want un wegen
sullen sehoiden:
Bereidt uw hart, beroidt my lime I
7.

‘Bereid zijn” kliakt do last: zoo neemt
dan seam do vouwen
Van ‘t hangende gowaad, dot l,gt u
struiklen doet;
Umgordt u met do kracht van ‘t vol ge
loofsvertrouwen,
Met Chvistenliefd’ en Christenmoed I

8. Steekt uwe lampen aan I —cob zoo veil
zon van zegdll
Uw levensoad bestraalt en in uw wo
ning Iacht;
Omgordt n gij meet voort op 41 caMe
kondo wegen!
Do lainpen ann I straIts konit do naclit I

3. 0, onso regtorhand vergeet
Xeeleer slob soft’ dan ‘~t goon Gij doedt
Voor ‘vie dit cvi howonen
W:ie is or magtig, zoo als Gij!
V~ io, Hoer! weêrstaat uw heorsehapp’j,
Ale Ci] met boil wilt kroonen P
Oeh dat do erkentnis van uw linlp,
Do dank, ens nu ontstogon,
Steeds opklimm’ nit palois on stulp,
Ret land tot kraeht on zegen!
4. Want Redder is uw grooto naam;
Do lof on bode smelten zaftm
Di] ‘t hoil, dat wij gedeaken.
Pat in one vadorland alom
Hot yolk zich scbaar in ‘t heiligdoin,
Waar G’ ons uw gunst wilt cohen—
ken I
Ci] Itooddet mis voor ondorgang;
Ci] heht one kraeht gogeven
Dies word’ iii bl,j trio,nfgezang
lJw trouwe hoog vorhevon
5. Och, dat wij toeh ten allen tijd,
In U eIleen, o God I verblij d,
Godaehton Ui den lande,
War C’ ons verkondigt door u’v lolk
“Cerogtigbeid verhoogt eon yolk,
Maar zondo hrengt tot sehande
Oel,, dat wlj, door 11w Geest geleid,
Die waarheid trouiv hotrachten
Zoo alogen w’ in nw mogendheid
Eu Vaderhulp vorwaebten
6. llewaar, o fleer one volkehestas ii
Zie NeSrland in outferming aan
En dod uw hell one mode!
~Veer van one vaderland hot Iced;
Laat one, wat ook one yolk misdeed,
Den zegen van don vrede
Ii SIC ill Iiefd’ 01) Neêrla.nd neer
En hlijf bet tronw heveilgen
Maar wit vooral, tin nod’ ter our,
Ons volts in (‘hristns heilgen

\E1{L.~N(lEN N .k.~1l DEN }1F~I EL.
Niens e zangwi]ze.

OP ETIN VADER-LANDSOREN GEDENEDAG.
Nienwe zanglvijze.
1. Hoc straalt uw goedheid telkens weêr,
Hoe hlinkt nw majesteit, o fleer
Gestadig one in d’ oogen I
Wat roept on nieuw does’ morgen had
Uw duizend wonderdaden uit
En schittrend alvermogen!
En wij, uw woning ingegaan,
Wear ‘t loflied op gaat rijzen,
Wi] voelen ‘t hart van vreu~de sloan,
Dat smaeht ma U to pnizen.
2. Jo, ~vij gedenken, Mi] van sin,
Do wondven van uw magt en lain
Sinds overoude ilagen.
One Nederland hoht Gij behoed

4. Roe dichter ik nader
Aan ‘t huis van mijn Vadoi
Roe starker ik hug
Naar 4’ eeuwige woning,
Wear ‘t hail van miju Koning
Mi] waeht na den krijg.
5. Wat mu ml] nog hindron?

Veer ‘s vijands driesten overmoed
En ‘s drijvers geeseislagen;
Niet onzer, Reeve! was do magt
Die toen zijn val bewerkte;
Gi] spraakt, vorliroken was ziju kraelit
lEn onser was do sterkte.

I - I Is reis a; I a r den bessel,
Al ‘t a arilsehe gowemel
~ iiii] niet.
Zn ijgt. zinnen en lusten
ii un ha rt Iran niet insten,
Zoo haiig gij gelIletIt-.
2. Drcigt, wear ik mug eta ron,
F;eii heir ~ gev;ireI},
Is eng nob aiim 1aid
[hr ken niijn IllineIler
Daar Jesus, nil] n Brooder,
Miin hand heeft gcv at.
3. Steeds st maid’ to, mijn ~vegeu
Zijn leidstar no] tcgen,
Ziju lint geeit in,) kraeht
Urn willig te loopen
F;,, lodde id t e hopen
131] onspocd on naeht.
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Tb spood tot Gods kindren:
Reeds boor ik ‘t geruisch,
0 Hoer! van uw boden,
Die juieliend mi] nooden
in ‘t \aderlijk linus

RUSTlE GODS.
Nienwo zangwi]ze.
1. Onze God heeft voor do zijneu
Grnds eon rusto woggeloid;
‘t Sabbatslicht der eouwigheid
Bhjft hot vroemdlmgsoordt besehm]nen;
Dat nog van do Godsstad scheidt.
2. Suhijntde tacht cob lan~ to duron,
INst goon eindpaat in ‘t versehiet,
Ale ‘t geloof naar boven ziet,
Erimpon jaren hr tot uren:
Die golooven haaston niot.
3. Vrij ga 4001- den tijd vorloren

\Vat Iner, voor eon ti] 4 ontstaau,
Bloesenis afwiorp op ntijn peal,
‘t Ileuwig’ is nit God geboren.
‘t Godlijke sal nooit vorgaan.
-l

D:i t v&rtroost o,is onder ‘t lijdon,
Als in], moe on afgeniat,
\Veimiend stilst-aan op one pad I
Dat versterkt ens oni to strijden
Tot do poort 4cr hemelstad.

(lEMEENSUHAP MET JEZUS.
N iou w 0

za nglv ij zo.

I. Laat one zaam met Jezus w,tndlen,
Volgen lvi) dieii Holland na
In one denkcn, siirokon, handle,,,
Wan, do mis ook henen ga
I ,a 0 t tile II oedig 100 rwa arts et iCVOJI
N ‘‘Cr’ ook ‘t pad door eon woestijfl,
Reeds op aarde liemeheli zijn,
Door ‘t geloof in liefde leven
‘rrtu,we Herder I 1,lijf one hi]
Wear Ci] voorgaat, volgen wi].
2

Lao t one seam met Jesus Ii] den
In one dnldea Rem geli]k
flit bet li]den kiomt verbhijden,
Arn~oC bier ,naakt ginds oiis ri]k.
‘t Tranenzaad spelt lieu en zegen.
Wells ccii smart ens hier oohs boid’
Hoop sclienkt troost bij Ii] dzaanmheid
‘t Zonliehit straalt n-oCr na den regeu;
NVie U volgt door smaad en hoon,
Volgt U, 1-leer I eons op den troon

I’

3. heat one scant met Jesus stereo”,
In wions ilood ons leven Is;
Die ,15, zondaars, doct verwerven
Vrijs,,raak en I,oh,oudenis.
Don lou ;vii in one hot k sv ado,
Sterven wi] dot rondea af,
S
S
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Dan voert ens do w-eg bar ‘t graf
‘lot den troon van Gods genade:
10 in ‘t sterfnur, Hoer! U boidt,
Sterft niot moor in eeuwigheid.

1. [~aat 01)5 zaâm met Jezus loven,
Dien hot gra~ niet honden ken,
Die, tot Levensvorst verheven,
Al do magt des deeds verwon!
Zijt G’ ons Hoof d, dan zIjn w’
loden;
Dan, met U sole opgestaan,
Laeht ens ‘t nieuive leven nan,
I-leer! dat w’ in uw dienst besteden;
Leef in ens, dan leven wij,
Ov-erw-innaars zoo alt Gij

1
1. 1) dag van rust en vrede!
Zoo homelsoli on zoo sohoon,
Gij brongt ens telkons mode,
Eon bichtstraal van Gods treon.
W’ aanbidden rustig, veilig,
Om ens gelnklrig lot,
En zingen driemaal heilig
Tot room van onzon God.
~.

Gij zijt eon bron van zegen
Voor ‘s aardnjks dorste strand;
Van U als Nebos borgtop
Zion ivij’t beloofde land.
Eon dog van ziolsvorkwikking
Eon lioldodag zijt gij
Gil voort oils na1ir den hemol,
En maakt van d’ aard’ ens vr]J.

3. Op u valt~kost’lij is manila,
jIet lovond henielsoh brood
En Gods kerk zingt Hosonna,
Gij maoist Zijn goedhoid groot
Die God’lijk hoist doet kon,on.
Dat op ons duistor viol;
En levensvooht doot stroomen,
Verkwikkond voor do ziel.
4. Wi I wi nnei 1 ii lo uw e Is rachten,
Op ii, o dug van rust;
En volgen die voornit zijn,
Noar Edons hlijde kust:
U Vader. U zij core!
11 Jezus. Lam goslneht!
En 17, 0 Geest! ivordt mode
Aanbidding toegebraeht.

3. Ja, teen Gij nog op deez’ aardo
‘t Pad botraadt van bed en smart,
Zongen hind’ren eons Uw grootheid.
En hot was U wel aan ‘t hart.
Zoucten wij dan van U zwijgen,
Dje veer ens zoo alle.s zijtP
Noon, X’erlosser 1 aan lJw lietdo
Zij ens hart en lied gowijd.

I. 1k wenseh to zijn als Jezus,
Zoo neod’ng en zoo good;•
Zijn woorden ivaren vriend’bik,
Zijn stem was altijd zoet.
2. 1k wounds, dat 1k, ais Jezus,
Do gaaf van bidden had;
Die, oenzanm op do bergen,
Tot Zijnen ~ ader bad.
3. 1k wenseh to zijn als Jezus,
Ads mU eon vijand boat;
Hij bad veer Zij n vervolgers,
En deed hun good voor kwaad
-1. 1k wenseh to zijn alt Jesus,
Zoo vol van werkzaomheid,
Dat men vail mij ken zeggen:
Tot allot goods bereid,’’
3. Helaas ! ‘is ben niet als .Jezus,
Dat ziet elk eon aun niij
0, Heiland! wit mij helpen,
En moak mij zoo alt Gij I

Diorb’t-’ Holland! wij ook weten
Niemandis zoo good als Gij.
Hebt G,j met oens zelt gesproken:
Liove kindren, komt tot MU P
En toon stroomden hoil en zegen
Op do hove kleinen near:
Zessen ons qok, dierb’re Heiland
Dan benunnen lv’ Uw nog moor.

6
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Konit, zingen wij verblijd

.

Van onsen boston Vrind!
Komt, roomell wij ten allen tijd
In Jesus die ens mint,
Koor. Looft dan den 1-leer, Halboluja I
Looit dan den Hoer Halbolnja
Halleluja! Halleluja!
Hafleiuj a ! bolt dan den Hoer!
2. Komt, roemcn w ij to zaâm
Be hefde van Gods Zoon
Hij kwani voor oat’ in ‘s Vaders naani
Van Zij 1101) iicmoltroon.
3. Jo, Holland! Civ gcnâ
Is ollint spr<-ok’lij Is groot
13w lie-id’s is zolli or wederga,
En stork-er dan do bed,
-1

.

4
• K iii d’ ron to it .Joruzo 1*111,
l,iiof den J exits, p rosen i-toni
Kind’ren ook van onzon ti~d
1{oemen Zijne heerhj kheid.
2. 0, inc heerlij k is hot woord,
Eons nit Davids niond gehoord
lit der zuigehngen mond
Khnkt des Heeren iof in ‘t rond.
3. En wij
lAd to
Leoren
En hot

boron hoer op koor,
hobben onzen Hoer;
‘t pad dor zaligheid.
heil votir ons bore-id.

Prijst nil Jesus’ grooton llaaln

I. Liove Jesus, Vriend van kind’renl
Zie one buigen vdi5r Uw troon,
‘t Lied nit blijde kindermonden
Wordt U dankbaar aangeboôn.
Schoon do rd dci’ zalig’ Eng’len
IT. steeds wijdt hiar Hemellied,
Hoor Gij, onder al die koren,
Ook den zang dien ‘t kind U bied~.

3. \Vij luist’ron naar Uw Woord
Op dozen heil’gen dag;
Help ‘odor die hot hoort;
Up dozen heil’geu dag;
Moak door dat ~Voord ens blij,
Van elke zoude vrij.
0, maak ons zooals Gij,
Op dozen heil’gen dag

S

1. Ouders, kind’ re-n, al to stiftin.
2

l3ewaar ens voor hot kwnad,
Goof dat olkeen verlact
Do stonthoid die Gij haat,
Op dozen heilgon dag!

Looft, aanbidt Rein, geeft Hem e.’
Tcroont Hem, aller hooren fleer

5
1. Wij knielen voor U ueêr,
Op dozen heil’gen dag;
Earn, Jezns, trouwo Hoer
01) dozen heil’gen dog
En schonk ons Ut genft,
Die stroomt van C{oigotha,
Die- reinigt ens weldra
Op dozen licil’gen dug!
2. Wij bidden
Op dozen
0, hoar ons
Op dozen

vddr Uw’ troon
heii’gen dag;
Gij, Gods Zoon
heil’gon dog;

K (lilt, jn id [cli It alien dan,
~eriiengd, in danisbaarheid,
Hem, Die oiis snug toakon han,
En Iota r tbeii h~ieiiiel beidt

7
I . Jesus’ lionlo, nat lief’iijk woord
0. hoc suet 0, hoe soot
Wie lies-ft schooner naan) gehoord
C). 1100 soot dat woord.
Koor. Leer one Heer ! nicer en nicer;
fleer, 030cr en moor;
Leer oiw, hoer ; nicer en nIcer
~oii dat blot ‘hijls woord
2. Jesus’ held’ is sunder lit-ant!
0. hoe groot ! 0, hoe greet
Lottie, do ens nooit verlaat
0, hoe zoet dat ivoord
3. Jesus’ 11100(1! wells dierbaar bloed
Kostl ‘aar blood, kosthaar blood,
Heinigt ens oliroill gemoed
0, lot cli ciba as’ bloed
-l

.

Jesus’ met. 0, zaal’go rust!
In Zijn’ n-hoot, in Zijn’ sehoot,
h-ens aan ‘s Heinols sohoone ]cust,
in Zijn’ lieldesohoot!

S
Jesus mint mij : zalig hot!
‘Is Woct (lit nit bet Woord van God.
Sehoon iTs swaTs ben, arm 01) blind,
Nochtans noemt Hij mU Zijn kind.

37
Koor.

Sn, Jezus mint mij,
Sn, Jezus mint mij,
Ja, Jozus mint mij:
1k weot dit uit Gods Woord.

2. Jozus mint mij: 1115 blijft mij
Op mijn pelgrimreis nabij;
Ms ik Hem epreeht bemin,
Leidt Hij mij Zijn’ hemel in.
3. Jezus mint mij: Ja, cok mu
Maakt Zijn blood van zonden rn).
‘s Hemols poorten opent flu,
Eeuwig jnieh ik aan Zijn zij.

9

1. Leid mij, trouwe Herder! leidmij,
Waar hot lovend water vloeit;
Weld mij, trouwo Herder! weid mu,
Waar do boom dos levens groost.

Sohenkt hun vredo
Op hun bode,
Midden in hot aardsoh gedrinsoh.
G.

Halleluja!
Halleluja!
Pnijst don Eengehoorno Gods.
[,of en core
Hem, den bore,
Alter ecuwen eouw’ge Rots!

11
1. Holland, als eon herder bid ens,
Want onmisbaar is 13w’ zorg~
hangs de stifle wat’ren weld ens,
Gij zijt onzo Hoer on Borg.
Dierb’ro Jezus! dierb’re Heiland!
Hoed ons in U,v’ liefd’ en zorg.

2. Eons was 1k eon anne vreemd’ling,
Dwalond von van ‘s levensbaan,
Maar Gij zooht mij, en Gij vondt ml).
Toondot mij den Hornet nan.

2. U behoort ons hart ens boron,
Wil steeds ouze Gids nUn, Hoer!
ens 13w’ genade goven,
Trek ens tot U moor en moor.
Diorb’ro Jesus! dierb’re Holland!
Hoer ons smeoken hoer op hoer.

3. In mijn dwalen kreeg ik wenden,

3. Gij, Hoer! neernt ens ann gen~dig,

Smarten, kwelling, liter op keer;
Gij heht mij oboe gevondon,
Gij hobt mu genezen, Hoer!

4. ‘Ii Wil nu altijd bij U blijven,
Volgen, ivthtr Gij mij geleidt
‘Ii Wit U loven, veer U loven,
Gij, die voor mij altos sUb.
5. ‘k Leof no sloohts on’ U to loven,
U to prijzen dag en naeht,
Tot Gij mij naar Ijuis komt halen,
Wddr hot hoogst geluk mij wacht.

10

1.

0. boo heorbijk,
En begeorlijk,
is do dionst van jozus nietl
Niets op aarde,
Haalt in waardo,
Bij hot hell, dat Hij ens biedt.

2.

Hij goeft waarheid,
Hij goof t kbnarheid,
Zelfs in ‘t somber doodendal:
Hij goof t kronen,
Hij geeft tronen,
Dio goon’ macbit vcrgruizen zal.

3.

1.

5.

Hij hoof t vrijhoid,
1115 goof t bbijheid,
Hij goeft lust, en kracht, on mood,
Om to levon,
Om to streven
Naar het envergank’IijIc good.
1115 vorrozon
Uit do vroezon,
Uit de smarten van don deed,
Zal ton dage
AlTer plago,
Mij vorlessen nit den doed.
Hij doet zonen,
Deeht’ron wenen,
Ii ~ hot lieorlijk Vadorhuis;

Sehoon wij arm nUn, naakt en blind
Gij sehonkt ens Us-’ huip gestadig,

Maakt don zondaar tot Gods kind.
Diorh’ ro Semis dierh’ re Heiland
Dat ens hart U moor hemind’.
4. Leer ens vroog Uw’ weg bewand’ben,
XTreo~ Uw’ wil botraehton, floor!
Leer ens naar dien s-il to hand’ben
Dat w’ U eeren keor op hoer.
Wib ens hart vorvullen, Heiband!
Met Uw’ biefde moor en moor!

12
I. flier op nard is teed veer ‘t hart,
flier is p~n on seheiding smart!
‘t Zal eenmael betor sun.
Roor. 0 s-at nab dat heorlijk zijn,
floerlijk, heor]ijk, heorlijk zijn
o wat nab dab heerbijk zijn,
Ms wij eons hij Jonms sUn!
2, Die hior leeft in Jo’zus’ mm
Gnat do Hernebwoning in,
En zingt met Eng’lon saam.
3. K!eino kind’ren zijn reeds dear,
Vrij van zonde on gevaar,
Pit mnenig Zondarseimeol.
4. Daar is voiheid van genot,
Daan ziet mon den Zoon van God
Op Zijn genadetroon.
5. Al do zaal’gen zingon door,
Loven, dankemi. met elkaar,
Flu n Koning en hun Vniond.
13
1. Lieve floor, die in den Hernel
Op Uw’ treon gezoten zijt,
Op den dog van 13w’ geboorto
Zi,i ens billed U gewijd!

‘t Is s-el al reeds bang geleden,
Dat 0’ als mensoh geboren zijt,
Dat 0’ als arm en sehuld’leos kindje
In do kribbo wordt goloid.
2. Maar veer ens is ‘t of wij hedon
- Rondern Uwe kribbe staan;
?~eom dan ook ens kindorboflied,
4
Zoo nis dat dor herders nan.
Liovo Hoiland! staam’lend danken
Wij Uw’ liefd’ en vnend’lijkheid;
Oat G’ em ens den Hornet t’ oop’nen,
111cr op aard’ gekomon zijt.
S

3. Lichaam, hart, on ziel, on zinnen,
AlTos i5 13w eigondem~
Liovo Jezus I trek hior binnen,
Maak hot U ten heshgdom.
Leer ens U geloovig volgon,
‘s Vaders eengobeornon Zeon!
Dat wij, die Us-’ krib’ omringon,
Eeuwig juiehon vdór Us-’ troon!

14
1. Eons braohton or moeders hun’ kinde

non tot Jesus;
Toon sprakon do diseipolon: “Gnat weg
van don Hoer!”
Maar Jesus zag hen henon gaan,
En sj,nk ze o! zoo vriend’lijk nan:
“Laat, o, laat do kindoron kemon tot
Mij !
2. Want ik Sal z’ ontvangen on drukken
ann Mijn’ beezom,
1k zal dor lamm’ron herder zijn, ci
jaag ze niet van Mij!
Elk kind, dat Mij hot hartje geoft,
Breng ‘k oenrnaal, s-ann hot eeuw:g
belt:
“Laat, o, mat do kinderen kornen tot
Mij

1~

3. Hoe good was do Holland em kind’reh,
nod t’ ontvangen!
Maar volen zijn or nog, die konnon
niet Zijn lievon naam;
Zij wet-on nog niet, zeeals wij,
Van Jesus, die zoo vriend’lmjk no,:
Laat, o, mat do kinderen komen tot
Mij
4. 0 Hoer, laat do heid’nen, do groeten
en do kleinen,
11w diorbaar woord vorstaan en s-orpen afgodsbeebdon om!
Zond haast Uw lioht tot hon eek
nedr;
Maak U bekend abs lief do, Hoer!
‘Laat, o, laat do hoid’nen, Hoer, kornen
tot U !“
ii

15
1. Jesus ziot do kleino kind’ren
Met eon oag van vriondschap nan!
Wat zen hen dan flog verhind’ren,
Om tot Jesus nu to gaan P
Halbelnja, Amen.
2. Klinkt eon blued uit ens nudden,
Jesus heart ens zingon ann.
Knieben nm; em Hem to b,ddon
Hi; I omt ~ imond’luk lii; ens stian I
Haibebuja, Amen.

-

a

38
3. flij ivil 0118 van ‘t kwaad behoeden,
Leiden op do levensbaan;
Laat do kind’ren zioh dan spoeden,
Om tot Jezus nil to gaan.
Halleluja, Amen.

3. StilLs nacht, Heiligo naehti
Heil en vreê wordt gebracht
Aan ecu wereld, verloren in sehuld,
Gods belofte wordt hecrlijk vervuidi

16

l3othlehems Ster, Gods liefdelieht,
Veer wiens glans het duiste zwicht,
Leid do kinderen, ook van ver,
Leid lien tot Jesus, lieflijke Ster I
17

I. Dc ileiland is geborea
In t’ stub flethieheni.
llij Englen vreugde~salmen
Voeg ik mijn hart en stem.
Zdd lid had God de wereld,
Dat Hij Zijn’ Zoon ens sehenkt
Die voor ens mensch kwam worden
En ens ten Hemel brengt.
2. Kent, gaan wi] naar de kribbel
Daar ligt hot Kindje teör.
Dat Kind van Bethlehem ja,
Is onzc, dierb’ro fleer.
o Jesus I hoer ens zingen,
En neon ens Jollied can.
Veer ons is ‘t nergens beter,
Dan nan tiw’ zij te staan.

3. W’erdt Gij nit zondaarslief do
Eon kind, zoo swak en klein.
0, Jesus! leer ens allen,
Om U gotromv to zijn.
Kwaamt Gij voor ens vail boven,
Op deze narde neêr,
Dan noemen wij U lieden
Ook onzen lieven fleer.
18
1 . Still0 naeht, Heilige nacht,
.Dav!ds Zoon, lang verwaeht
Die milhioenen eons zaligen Sal,
Wordt geboren in Bethleheins stal,
Hij, dcv sehonseben fleer,
Hij, der sehepseben fleer!
2. Hulp’loos kind! heilig kind
Dat zoo trouw zondaars mint,
Qok voor mi) heht g’ U rijkdom ontzegd
Werd 0’ in stroo en in doeken gelegd.
Leer m’ U danken daarvoor,
Leer in’ U danken daarvoor.

we en.

Amen, Gode zij d’ eer,

Amen, Gode zij d’ ocr I

1. Bethlehems Ster, zoo schoon van glans,
Lieflijk schijnt g’ nan ‘s Hemels trans,
Wijzen snellen can van Vor,
Sterre van Bethlem, liefiijke Ster!
[Coor. Sterre van Bothl’em, lieflijko Steel
Betlilehems Ster, Iieflijke Steel
Storre van Bethlehem, lioflijke
Ster I
~. Bethleherns Ster, schijn ook !oor mu,
Breng mij ‘t Godlijk kind nabij I
Wachtend, zoekend horn ‘k van ver,
Sterre van Bethl’em, lieflujke Ster I
3. Bethlehems Ster, Gij blinkt zoo sehoon I
Licht, dat schijnt van ‘s Hemels troon.
Licht voor heid’nen heind’ en ver,
Sterre van Bethl’em, liefiijke Ster I

Niets I U mijn God, dan Uw HeMs
alleen,
Vult ens verlangen en stilt ens go-

0! LAM GODS.
1. 0! Lam Gods, houd mij immer
Ann Uw doorstoken zij,
Want daar aileen is vredo

En zielerust voor mij.
Hoe bok mijn lusten blaken,
Do lid haar strikken span’
IIij die mu zocht en reddo,

IU’ ook rein bewaren kan.

2. Alleen in U goborgen,
Rust ik in veiligheid
Sleehts als ik in U blijve
Kan ‘k pal staan in do strijd.
tJw arm sehenkt overwinning
En breekt des boosen maclit.
1.1w liefde sterkt mija ziele
Waar zij in druk vorsmaeht.

3. 1’.Iijn oog van blijdsehap stralend
Ziet ms Uw heerhjkheid.
Do hell t heb ‘k niet vernonien
Van ~vat. Gij hebt bereid;
Do wond’ren van Uw liolde
1.1w se]ioonheid glans en oer,
Is ‘t lied van Uw vorlosten
Al d’ eeuwen doer, 0 I Hoer!

4. 0, Lam van God, houd Gij mij,
A an U w doo rI,oo rde zij
Want daar alleen is vrede
En veiligheid voor rnij.
Hoe id de lusten branden,
floe boos do strikkon zijn
Hij die mij zoeht en redde
Bewaart en houdt mij rein.

LOOF DEN BEETlE, 0 MIJNE ZIEL.—
PS. 103.
1. 0 inijue slob, verhof nu lIen lleere;
Hem zij do lof en aan bidding bereid
Room Zijn goedl1eid, venneld Zijne ecro
Eenwig zij Hem niijne zangen gewi3d;
Been van nnjn leven, niijn liclit en
lnijn kmaeht,
Hem sal ik lovon metal mijne
maclit.
Halbeluja, Halbeluja.
2. Zalig, ivelzalig nag liii immer heeton,
Die, tot sijn hulp do Almagtigo hoof t,
Die Hem zijn Fleer en zijn Hedand
iuag weten,
I,, Zijne Iiefde zieh wortolt en loch
Zalig, welzalig die Hem nlzoo kent,
Zieli hij Horn voegt, en on,’ I born
zieli .gew-ont,
Halleluja, Haileluja.
:3. Neon, daar is mets dat hior stand
houdt op aardo,
~Vat ook mijn oog en rnijn harte he
koort;
‘t Heeft hniten Hem geene blijvende
wan do,
‘t Zal albes vergaan. en bet wordt eons
verstoord

Halleluja, Halbeluja.

4. U, 0 mijn Vader,

behoort heel

mijn

leven;
Uwaarts verheft ~ich miju jeugdig
gemoed;
Eenig, Drie-eenig, 0 fleer Saboath,
U, Hedge Geost, die nun leven steeds
voedt.
U, dierbre Hoiland, zij ales gege
veal
Ecuwig mijn Dccl, en veer eeuwig
mijn God.
Halbeluja, Halleluja.

Wijze: “Lobe den Herru, 0 Memo Seebe.’
Missionsharfe No. 13.
ONTBONDEN EN MET CHRISTUS.
(Ilegrafonislied van eon goboovige). Fiipp
1: 21, 23. I Thes. IV: 13, 14.

1. Zoo jeer benmind, vaarwel en neem uw
rust;

Eons reisgenoot, nu thuis can hater bust;

Reeds is 1mw strmjd voorbij, uw bed gesust;
\Toarlvel vaarwel, vaarwel.

2. Leg neor ow hoofd aan Jesus teed’re
homst;
Drink voile teogen, Jeseli uw lange dorst•,
Ann bevonsstroomen van den Levens
Vorst

Vaariveb, ens.
3. Beer dan ow hoop gewenseht heeft of
vermoed,
Valt U ten doel in ‘a hemels overvboed,
Wo.t is do dood, voor die gebooven, soot.
Vaarwel, ens.
1. Omhoog, iiniliaog, verIest voor eeuwig
vrij
\Vio Ironed’ or ooit, inn ii’ afgeworpen
kbei.
Do 1-leiland leebt, cii doarorn leven Wij.
Vaarwel, ens.

5. Vaarwel niet lang stilt gij

ons

hart

ontvlien;

Do reis kort op, do Iaatste dagen vhen;
(ins waclit Onsterflijkheid en wederzmen.
‘cvraarwel, ens.
Wijzo: Sankey, Sleep on, beloved, sleep
and take thy rest.’’

LEID MU IN BET RECIITE PAD—Ps.

XXVII; II.
1. Noern Hoer, nii mijne handen,
En bid Gui mij;
Totdat ann eeuw’go stranden,
1k mij verbb;
1k vind, door veel gevaren,
Mijn pad beset
Gij moot nmij steeds liewaren,
Bij obken trod.
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2. Maa]~ in 13w teer erbarmen.
Mij xlii gexind;
Ontliels met sterke armen,
Uw beyond krnd;
‘k Ontvang, ivat Gij moogt zeadea,
Met stiflea vree;
Warn’ Gj 13w iveg moogt zenden,
Neem ml; daar mee.

3. 1k mm U, nijn Vooraprauk, die eeuwig
hjk beEt;
Die doopt met Uw Geest, ca 13w beven
mij geeft;
Gij leeft daar voor mu, en ik beef her
voor U;
Zoo ‘Ic ooit U beminde, mijn Jezus, ‘t us
is nil.

3. Al heb ik ook goon voeling,
Van Uwe maclit;
1k wed hot 13w hedoeling,
Wordt tooh volbraoht;
hoe donkor ook 13w wegen,
Soms lucy beneen,
‘Piclu daalt. do rijkste zegen,
floor wolken heen.

1. Eons za1 ook nnj a oog U in lueerlijklieid
Zion
Winy vol vail 13w vreugd’, ik volmaakt—
lijk ITdien;
Dan zing uk altijd, in mijn woning bij 13,
Zoo ‘k ooit U beminde, mijfl Jesus, ‘t is
nfl.

1. Hoe straalt 13w oog mij tegen,
Zoo troostond, zaeht;
‘t Wordt eind’l,;k alles zogon,
Per xml, die w-aoht;
Ook ik lieb ondorvonden,
XVie .13 vertrouwt,
Kri~g lioht, an donk’re stondon;
Gij maakt geen lout.
Wijzo
So urn cleniu memo Banjo.’
M issionsharfo No. 205.

1 Job. IV
1: 8.

;

1. Loof mm don I bore, don ,naehtigen
Koniag der core.
Gij mijile side, dat is ivat ik inni~
begeere:
Kom, xegt Henu daak
Psalter en harpengeklank,
Loof an den Koning ,lor corel
2.

Wijzo: “ My Jews, I love Thee, 1 kaow
Thou art nuine.’’

Id01 nil den I-i eOn’, (lie allos rogoort
naar hehogon
Dio ii heeft veihg op adelani’s
vloug’len gedragen
Die u voorziot
Met wat gij daagli,jks gornet,
Ilebt gij ci’ ada op goslagon I

3. Loof

nil ilon Home, die kuiistig lilt’
1 iehaani horeidde,
Die ii gezonrllieiil verbeende, it vriond’
lUIc gebeiddo.
Die iii govaar,
Hoe groot, hoe dreigend of zwaar,
~Ieugelen over u spreidde

GEZ. 318 nIT ,,GEZANGEN EN
LTF1DEREN.”
t’ititegovon door hot Rujnsoh Zonding—
geiiootsehap.)
1.

fllJ \VEET, DAT 1K U LIEU’ HEll.’’
Job. XXI; 19.

GEZ. 319 UIT ,,GEZANGEN EN
LIEDEREN.”

19. 1 Petr.

Dankt God dankt alien God
\I ci Int’l en nuond en handea
1) ii gro~ to wol Id’ ron doet.
cxi cii in able Ia ,idei
1) i1’ oiis hi~ ‘t bvon held
Va ii ‘s AIiocdors liehoaoi nail,
Eu tot 01) dtz&’n dog
Efocit zoo veIl goods gedanti.

I. ~\lijn Hoiland, ik lain U, ik woot (flj zija
niijn
Out U acht ik, allijs, slechts sebade on
seluija
Mi] a diorb’re ~erlosser, ik buig 1111) VOor
U;
Zoo ‘Ic ooit 13 In rime, mijn Jozus, ‘t. is
an.

2. (1 God! nil ~ 13w yolk
Ec ii vrool uk Ii a rio ger en
I ,a,lt 015, Iv ligeIldoIll.
A Ito os III vied o love n
Is noodig, dat (V oits hoedi,
flit door lw rand gebeidt,
Zoo lang tvij peigrinis Zijfl
In t land do,’ sterflijkheid

2. 1k miii 13, wont ceist lueht Ci] iiiij tool’
bemiad;
13w sterventle liefde is (10 baud, die aiR
liindt
~v blood koch t In ij vii) . ik Ii elioo 1’ (IUS
oanB;
Zo ‘k ooth U berninde, mlija .Jezns, ‘t is
flu.

3.

God ~ader U xi] bE,
I-I icr cli in s lieniols boven I
1)11111 an aid, G id s Zoo,i
I.’ ivilleli liii steeds booven.
(4 oil Hell Igo (host I 13w rOom
‘ill r (I zit ‘Ii 11)001 011 111001.
1-leer. I )riei~eiiig God
U zij joE. (lank en eta!

.1.

hoof nu den Heore, die ziehhaar itw
stand wist to xeeg’nen,
St roomen vail 1 mefde ii nit den hemel
hot roeg non
Denk or sleohts ann
~Vat (10 Alauaohtige kim,
Hic n met gintst kornt bejeeg’ non

.5.

hoof tIn den I-leone, gi] , Abraltajos
wad looft I-Tent sa,nen,
Alies mat in inij is, boof Honi, dat ml t
nilj betamen.
Flu ~5 ow lieht
Ziele volL rel ig awe pl ml it
Sill it dozen bofzaimg joot Anion.

~Vij hebben do ocr ons to noemeul,
Do 1 i’nstwilbige di€’naren der n.E.
Synode,
W.
A.
G.
E.

A. .JOUBERT (Voorzitter).
MOORBEES.
13. A. GERDENER.
0. MALHERI3E (Soriha).

I
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flAPPORT
van de Commissie over de Opvoeding (Seculair).

Uw Kommissie hoeft ter overweging gehad

—

1.

L{ot Rapport vail do koniniissie over Opvoeding.

2.

l’let Rapport vai, do Ku ratorr’n der Norniaal—
school.

:3.

Hot Rapport van do Konimissie 0111 met hot Dc
parteniellt to onderhamlelon rd verandoring in
Let Leerplan op ouzo Seholon (Mba Synodi
XXIII, p. 5i).

-Ii Hg vu I, do 11 alt 4 (I Or Xe i-Ic ii gohoude it
to (iraaff—Roii,et, in Maart 191;- over ,,Vrije
Sehi Ion not Sin a issu bs id ic.’

I.

Aaniiev

jEt- sob ru i-h igsj m,it

69

over

,,Vrij e Sehole H

Ii (‘t

Stan tssuhs i die.’
Wat hotreft ,, Vrijc ,Scli ole o /0 C I Starrtsso hs,dz,’.’’
gevoelt ‘iii’ Komni issie dat o. a, (IC oubevroriigoudo
to sta nil inn Ii et t ego n ‘V 00 ‘di go oil dei’iv ij sstel sel, dat
liilt golloel ,‘oldoot Halt rIo hoitoofton Vail tills
do aanloiding el-toe is goiveest,
l)e o~Iossiiig Vflui (1080 sank han govondon ivordoji
I a-rigs eon i-al, do vol goude wegon ——
1.
I let tegenironordigo stelsel han gohandhaafd
dod, verhetei-d wo id ci, ia ur do oi son des tij rig oil
1)01 1(101 ton i-a ii Ia ml en vol Ii on kork
2.

1) it

(a) \‘riji-

s tolsol Ii
I~,i

oel plants

iii aIc eli VO 01’:-——

ksiI,iiiiii zilil{Ii’l’ Stlilitsioi-Iagi-n

(h) Vrijo Si-l,olen met Staatssuhsidie
(e) Zogi ‘‘Ia am d

. ,

if

of

0 rol jsoliolen

I) a a r V nt’ I-~ e r]cst-holen I ii Cl i’o opsel, ol en ii lot toi’
ovol’uogi Hg nan iaw K oninlissie zij ii opgodrago,, hlijft
ons sloolits hot alternat ief 01-or
(a) Vrije Si-Inden met Staatssnljsidio
(h) Iii- 1,aurlliaving tooL vorl,c ‘tering
do stelsel.

Vu)’

of
hot bostaa a-

Eu’ Komn,issie lioeft do Irwostie van ,,Vrije Scholen
Sta ut sstil isid ie’ Ii ‘gil ik o i-el- ivogon

I net

Zij gevoolt ii at t-r vet’1 to zeggerl valt ten io u-st
van doze zaak tm-li ica ii zii niet ontkennen dat or
in -dig c
cz ire rca (o. a. rio praktiese onuitvoorhaar—
iieid) tegen nit stohol zijn.
Wat hotroft hi-i boginsel zolf, hooft Uw K oniunissio
get n hr-sIn it genonle a, d a a i’ xi n iet tot eon sto, ii mig—
lu-id op lilt punt hon gom-aken.

Zij wenst eolitor aan to bovelen, dat Cr aangedron
gon zal ~vorden op do verbotoring van hot bestaando
stoke I cii wet op rio volgondo punten —
I?o h of liuppo-ul vu n- do Op roedin gskont iuissie

iii

1, J)c ‘l’uel—O,do i,noo tic moot bohoorlik wordon
tgevoe i’d

nspoktours inoeoton vorplieht ziju toe to zion dat
I ie~ntI i ogot I VaiL (10 Ord oh nantio ri, toopassi ng WOi’
den gobi-nelit ici-iviji Let Depanteinont eon dogelik
r,ndenzook moot i nstollon in dozen,
Ondors, door ,niddol vail rio Schoolkommissies oil
School radon, niooton aid, beij vei’on do reeds vorkre—
go’i 0 10 -itt eli, op t nal gehi ed , toii voIle to handbavon
On in beoelen iig to brongon .Moer twootaligo inspek—
tours die bolcoud xiii-’ loot, on syinpathiok gezind
jogons, do behot-tton Van oils land on yolk, dienen
a angestold to ir ord cii.
2, Ituinioj-o voni-ziening moot gomaakt wordon voor
do oploidi Hg vail hohoonl ik toegornste t o’cctatige
o ill/i ,o’icc is. I )o twoetal i go opleiding dient tot haar
voile 1001 it le Ic (11001) 01) 0)180 Oplei (Ii ngsoholon tor
e- ii I In -t Sbii il a: r( I van rio ‘l’ui a leortifi Ic aat-s—ocsanlens
i’ei’Iioogd ,iioet- ii-oi’don.
3.
lot oiidei’wijs ii ient tic cplicli tend qcrnuukt to
iv i-irdei, Iii,,-t oIl do dii 0 in iji i’adi us. K orkelike kost—
lot i vijor l,oho:-ft ige lcindr-ron voorzien in rio bohoof—
± (‘ii vail jr iii Ic ii id ore n; trw wij I, tin’ gemootk oming
jill Is in li-re,, ‘a ii ui -Igest 01(10 ouders, Icosthuizon op
In- I dorp it op r-ei,tralo plaatson moeton opgei’ielit
worden. ii r-fst door do K erkiraad of Sohooiz-aad.
3. Met dankbanri,eid li’enst uw Konnrnssio mel
ding to iiialcen vail tie oprioliti ng van S-I K cl-k eli/c
l’ostit ui-it ii voor Iielioi-ftige K indoron. Doze inrieh—
iii not-u d ienen gist ic-lit to ivorden in dcc gomeonto,
it’ll oflldt- langs dozen wig hot Arme Blanken vraag—
stoIc to I elpen oplosson.
4. Vrij, dw.z. ko.rtc/oos ondc,-zt’ijs, moot ingovoerd
urorden toil ni in-ct- tot Stanri. VI’—I,et eind,- van do
Lagire School.
3.

1-let (10-/l, frog Op hot jilutteland moot ai nicer
ntrahsen-rd in ingorir-ht wordon naar do bol,oof—
ti, va , ileon~gou-nig door rio modedeling 0-a, van
eon elenientaire kennis Van do landbouw, vooteelt en
ha ide arboid.
6. 11th ocf fig n,joq c/i, li a. (lie hun 1ev,, nan do
malc Van do opvoeding wilien wijden, d ionon bete,-o
ondersteu ning to r-rlangon ter voortxetti ng VH I) hu ii
stndieii.
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7. I-ndusti’iijte onderwijs moot moor aangemoedigd
onbotor bohartigd wordon op misc soholon; on in vor
hand met elk kerkolik kosthuis voor bebooftigo kin
doren, dient or eon Eén Ondorwijzer-nijverhoids
school to wordon opgorieht. Industriole soholon moo
ton ~ilot ingodeold ivorden op do basis van nrmoodo
uitsluitolik.
S. Kiasnispek tie diont ovoral to ~vordon ingovoord
in plaats van iidividuolo mspoktio.
9. Re It of Niuiee Leerpla n, dat op 10 Februario
1919 word aangekondigd, woiist air Kommissie zijn
dankbaarhoid to betuigon over doze niouwo poging
ma hot wide stolsol to vorandoron flaar do hohoofton
dos I a mis on nilar do ci SO I I (105 tij (Is.
In do volgendo opziehton tlioneii or wijzigingon to
u-ordon aangebra~ht ii’ hot Loorplan van do Lngoro
School —
(a) Onderworpon, zoals naaldwerk, Itoutwork, toko—
non, mooton op moor praktioso ivijzo, met hot
oog op hot praktioso lovon, wordon ondorwozon.
(b) Eon oloniontairo konnis van inndhouw, natuurstu—
dio on haudoarbeid moot meogodoold wordon ton
o
minsto na Stand. IV (indion hot ondorwijs sloohts
tot- Stand. V I verplichtend moot sUn), ton oindo
ann do hohoof ton vail do armo k idoron to gonioet
to konion die do school na Stand. VT vorlaton
(e) Moor nadruk moot gologd ~vordon op do zodo] Ike
ontwikkoling van hot kind on (10 vorming van do
go dsd ioi ist ig—ot-li iosi S in. Vooi do sod ol oor i noot
or nicer plaats iiigorninid ivordon op hot Foorplan.
(d) no Bijbol diojit nicer tot sun rooht to komon op
do school, toil oiinio hot karnktor vail hot kind
hiliooiqk to knnnoii oil t~viickolen.
to) Do (4odstjionst—on,lorulis Ordoiinantio iiiiiot ton
vol to word on 11 it govoord door (10 ganso sohi ool
at do kiasson torwijl do Kork sick ill doze zaak
moot hoij voloit 0th do ye rlc rogi ito iooh toii to hand—
haven.

ut

(f) In do Bij boIse ft osoh tthi ds din, it goi iisp ok t ttitl to
wordon.
*
**

1 . lie i/c V 0t~ ut not ii - it oo/ uti st ii iv K “ni ni issi 0
ii
goedkournig to Iioilitoii (OIl (10 ovortoiikoinst getrot—
foil door hot K uratori liii I not hot tool uii at [go Xii id—
a fr ikaanso Ri illogo, ro over ‘‘01110 van do st a F. ‘ t ye
hill ron van zokoro gol ii ti Well, 01 Is,
2. Voider iv illon iv ij do a a above! ii Ig vail do Ku ra—
toron stounon, 11am., dot nan do Knra-toro,t volmaoM
wordo vorloond do Modotsohool van (10 htnid to zotton,
tloch dat nan do Provincialo Admi nistrat ic (10 oorsto
gelogonhoid sal gog von wo rdon 0111 (10 golloii Won to
kopon.

3. Re hot Hostet bovoelt uw Kommissio ann, dat
nan do Knratoron opdraclit gogevon wordt- hot go
bonw to vorkopen binnon één janr.
1. Re /i of Noo i’d rest en wonst uw K ommissio van
harto do aanbovolingon van do law. Zondingkom
missie to stounen, nam., dat or voor do strokon van
hot Noordwosten dozer Provineio den of moor opvoe
dings organisooordors door hot Opvoodings Departo
moont sal ivordon nangostold om do zaok dor opvoo
ding to hohartigon.

2. Re Narnies Z aid wihlon wij aanhovolon, dat hot
nan do Opvoodiiigskomniissie ivordo opgodrngon oil’
(lose sank mot do hetrokkon Minister to hesprokon,
en na vorkrogono toostomining, do plants Namies Zuid
nan do Korkoraad van Naniios ovor to mnkon op
dozelfde voorwaardoii wani’op hot ann do Kork is
vorkooht.
3. Re ~anizes Noon? kourt au Kommissio do han
dolwijzo vail do Opvoedingskommissio good.
4. flu Kommissio hotronrt hot dat hot ondorwijs
aI lno& sokulair droigt to wordon en dat or al moor
eon groot gebrok ontstaat aan bovoegdo ohristelik go
zindo ondorwijzors, (ho, in (to goost dor ICork, on
mot hot oog op do vornung van eon godsdionttig
othios karaktor, ondorwijs kunnon geven nan do kin—
doron nan hnn zorg toovortrouwd.

5. thy Komniissie hosoft dat do Kork al hanr ann
dneht moot wijdon nan do ophoiding van ohristoliko
onderwijzors ii’ vorhand met onzo Oploidingsoholon
in (10 goost vail do bosluiton van do lnatste Synodo
6. Fir Kommissio govoolt (tat do K ork moot too
ziJ~i dat do studenton van ooze Kerk ann do Univor—
sitoiton, op godsdienstig gobiod, hohoorlilc zullon wor—
don hoarboid.
*
**

U lv K 01111111S5W govoelt ziel i god rouge n haiti’ itu go no—
in nh oid to hotu igen ii iot —
1. Do holangstolling in, on do togemootkomwido
houding bolangendo do sank (br opvooding, steeds ho—
tooiid door Sir Frodorio (10 Waal, Adniinistratour “all
(lose Provineio.
2. 1)o honooming tot Algonieno Diroktenr i-all
Ondorwijs vail eo ii soon dos lands on doi’ K ork in do
poisooii van Dr. ~V ..J. Viljoen. TI iv koinm issio wonst
an ii to hi vol cii dat do H - F. 5k r jim, u lamon s do Sc no—
do, 001’ silt r lj vol i vail no] 1(0111 a a ii 1). Vi ij 001 i sal
Ii (lit oil.
3. b-let unouwo Loorplan waarin or gowis groto i-or—
hitori ngoli zijn aaiigohraoht in hot bostaando stolsol.
1. Do vorhoging van do standaard van gedw-on
goil ondorwijs tot Stand. VI on 16 jaar.
5. Do volgendo Ordonnantios gopnssoord door do
Provillcialo U nad sodort do laatsto Synodo
(a)

1 916—Ord. 3, ro Taalcortifilcaat—oksarnons.

I’
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Noemon wij ens,

(I.) 1917—fled. 11, Behoeftigo Kinderen (Kosthuis)
01(1.

Met versohuldgde aeliting,
(o) 1917—tied. 20, Geneeskundig OaderzoeIc ~p Scho—
Ion.

DAVID WILCOC’ICS.
F. N. ROGUE.

(4) 191i~ —Ord. 14, Onderwijs (Afrikaans) Ord.

A. F. LOUW.

(e) 191S—Ord. 24, Kwokolingen Leuingen Ord.

1). J. VILJOEN.
A. U. McGREGOR.

(F) 1919—fled. 5, i3ehoeftige Kindorci, (Nijvorheids
seholon

P. VAN DSR MERWE.
JAG. A. VAN DEft MERWE.
B. B. KEET.
P. J. CARINUS.
P. G. J. MEIRING.

(g) 1919—fled. 1), Woglopon van Leerhngen.
6. Do helcwamo wijzo waarop do Opvoeding-, Leer
plan- en Normaalsolioolkommissies hun werk liebben
godaan on de zaak dor oproeding met rand en dand
hebben gediend.

D. LATEGAN (Skriha).

Itfenende ann onze opdraelit voldaan to liebben,

RAPPORT
van de Commissie over Beschrijvingspnnt 48.
up Uoi ow issie I teeft do sank iii hosolarij vi flgsp nut
1~ iOOikoliiOlIdC ii, voile overweging genomeil en is
tot I it vol get id bosi nit d aaromtrent gokoi 110111 —
st to lip

Z ~ heveolt a~ii’ dat, met hot 00g op do bronuen—
van di genii iede n is on see K ork, do Sy it ode do

Moderatitur ocr zoelce om, in overleg met, en met do
ii ~st cii itti Hg l~! . tie ,M od oraturen doe andoro d lie
Iei Ic it’ nit K eric iii, Si to lIp oochg inogol ij k, ion
pi’t’tlika,tt of (-Lii niuii—r lievoogd, godsdionstig lid
tiller Work 81111 to stoilo,,

2
1 Ic op d rat-I it
11 at! gesteld zij —

a all do p IrsOoll,

ii iO Sal iv oiden

(a) Do noodige navorsohing in 1-Tolland en, zoo
loohlzalcolijk, ook ill Oost Inthil, en in Zuid—Afrika to
docu onl do honwstoffon, door Ds. Spoeistra versa—
ttii’hl, voort to zetton on to voltonien.
I

(hi

zij lie,. ii ndoi’zook i ligoll
jiltittilaire lIit-tlI-dt-i-lilIgeli ;-a,t nun work iii hot offieii5ol
I-ga nat 01 Izer ici- nc, 01 in cell a jider tij d seliri It, to
dii~-,i out helangstoliing iii oiizo kerkelijke gosehiedonis
op to iv pkkeii.

~3.

God ii roT idi

dcii

t ijd

1~ we (0111111 iss it- gi-eft vend or ann do ha ad ci at
so i-en an ust cii ng xij ii sal dii- tot (10 t-. Ic . Synod ale

~ergacIoring blijvon moot, en dat hot work van go—
noomden persoon nuder toezieht van do Kerkekantoor
Commissie sal wordon geplaatst. Ook moent zij dat
or later eon geseIuedscIiri~ver voor onze Kerk moot
wordoit aangostold, die zoodamgo hetrekking perina—
unit bekleedeit zal.

4. Uwo Commissip is vail gevoolen dat voor do
rei sk ostoi L OIL andoro I 0 otlzaic olij he 11 itgavon ill vor—
hand met dat ~cork cell xi nil ‘~a n £ (151) per j aa i he.
xehikhaar moot ivorden gesteld ott, daar do zaak
andors to veol uitstol lijdou ha,,, is hot aan to hevelen
dat do It! odoratuur ouiverwil,1 aalizoolc doou sal om
goldel ijlco steun vail di- andere C ofodereerdo Korken
door middel van hare Svnodale Coiilnlissjel,.
Meollelido alzoo flaIl 01150 01)11 raeht to liebbon vol—

d a at’

iloomol I W if

oi,s,

ii . Eerw. It I odorat 0,
lb

tin. iheiia,eji,
DAVIT) WILCOCKS, Voorsittor.
A. It!. McGREGOR.
S. P. FOUCF1E.
L. It[. KR TEL, Scriha.
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VERSLAG
van den Afgevaardigde naar de Synode der Ned. Ger. Kerk
in den Orange Vrijstaat.

Lieu hl’r? ≤ei’uuaI’i?cn 17cr,Vs. 11.-I. P,rnuor. A Zn,.
Jlodc,utor Syaodi.
Hooggoaclito Fleer on Brooder,
In gehoorzaamheid aan do opdraeltt dor H.Eorw.
Synodale Vorgadoring van 1915, hon 1k in do dordo
week van Mci 1916 afgeroisd itaar 1 Iloonifontoni, ton—
eindo do grooto onzor Kerk nan do Kork in den
O.V.S., xooals vortegenwoordigd in haar Syiiodo. over
to brengen.
Wogons drokko ivorkzaanihedon in lnij
110 gem 00 nte, Ic ott i k do 01) ciii n g der Sy node In 01, hi j —
ivo non, en inoost ik io ijn gotoofsbr icE don U Nor iv Ino—
derator vooruit toozondon, met hot vorzoek niij too to
laton do 1-I. Eeriv. Svnodo 01) ilon 22gton Mci too to
sprokon.
lit den voormiddag van dio,i dag word ik
op Itartehjko wijzo door don 1-I. her ‘v - )l odorato
vorweikontd, on word mu colic oeroplaats in do V or—
gadering aaiigowozoii.
In den namiddag had ik hot
voorrooltt do Synodalo Vorgaderiiig too to ~ rokon.
haar de groete 0115cr Kork ovor to brongen, en 0115011
spijt te kennen to govon dat imar Afgovaardigde oils
niot had kunnen boxoeken - 1k vorzokorde haar van
do innige holangsteiiing, waarmedo onso Kerk Tin re p0—
gingon in helang vail
hot Godsrij Ic gadoslaat
1k
aelttte hot onnood i g over do xii ken, die o ns ann elk an —
der bindon, tilt to wijden. Sheen! ijk niankto I k in
dit vorband gowag vail do grooto offorvnardiglioid
door clom. O.V S. aa n den (lag goiegd tijdons do ern€ti
go droogto in dcxc Provi noie.
Voorts cI cod i Ic 111 oil odeol in go ii a iii gil an do do it too—
stand oii 5cr Kirk on ivol o nd or do viii go tide ii 001(1011
Get aistork to on stiel ding van gelno o ‘ito’ i tori oht iii —
gen tot- opieiding van Evangel ied ioliaroii. Zondolin—
gon, ()ndorwijzors( sson), oil tor vorgOrgi Hg van liiii I—
dot hevoor reehton ion dsen . ( ) ode rn 0 Hi ii gon in tie—
lang en tor opheffing van Annon ; Zond i ngn rlioid - 1k
woes op do liosii, i ten oil zer I a~t tste Sy nod met I tot i-eli —

lci Hg tot do organisatio der Zondingkork in Nyasa—
land deS toE borg C odonkseliool (10 daarstoliing der
I nwondige Zondingeoninlissie
do Eleurling-Evange
listen-School hot vorkoopon van sterken drank nail
klenrli ngen
1k raelitto alzoo nan to toonon hoe dat
ooze Kork odor (Tool vail (10 samonioving raakt.
Koniondo tot do vraag u-at ann hot leven der Kerk
knaagte was hot ,nijn pijnhij he plicht to wijzon op do
zondo vail ontnel.t, do zuelit aaar rij]cdoni, do Oneertijlclieid in den hiandol, hot Jagon itaar verniaak, solEs
011(1 or ii arc loden a a ngotroffo ii
Ton slotto lie ri I inord e ik data I lee it iii non ijko goes—
tolijko kratilit do Kerk dos Hooron tot hare tank
k~in in staat stollon
Zij is niot corn’ hiefdadighoids—
inrieliting. of eon soeiaai genootseliap.
Zij moot
00k voiheveti ctaa it hoveti do partij—poiitielc. Zij moot
aij n in ar hot n-oori.l des Moesters, con iioht, hot zout,
hot zoo rcloeso,i
En ha io d ioilalO ii oil haro loden die—
non tot do ire rob? to konien met de ivaarhoid van
God. en die waariieid in di’ torrid nit to learn.
J)e
t(oi* oioct ton out’ tilde ?oidoa.
Daartoo is noodig
o a. dat hiaar gohodslevoit colic hoogoro vluohit nemoil
zal.

I

In go i-oel vi tIlt woor loi t hod a itk to do 1-1 Eorw Mode
rator itni , in ii aalit dor Synodo, on vorzooht mu haro
groote tot onzo Kork over to hrengon, en hiaar to ver—
zelciron van wedorkeorigo toogonogonheid Oil vurigsto
i soh en Met versehitil di gde I toogaeliting, hehi ik do ocr to
Van do I-bog. llDorw. Vergadering,
Do Div. Dionaar on Brooder,
1). J. lo It. MARC’HAND.
Sijiteiiiliei- 1919.

I
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SIJPPLEMENTAIR RAPPORT
van de Commissie over Opvoeding (Seculair).

TJw Corn. heeft flog ter overweging gehad do be
sluiton door do Anglik. Synode genomen ro Gods
dionst Onderwijs op onze Seholen.

uw Corn. Wij ivonson aan to bovolon dat doze be
sluiton in handon sullen worden gestold van do Coin—
missie over do flpvoodiug door do Synodo to wordei,
l,o,,oei,id 0111 to ovorwegon on in doze to handelen.

Doze besluiton worden door do Moderatnur ont
vailgon on in handon van 11w Corn. gestold op Mean—
dag, 24 Nov.

Met versehnldigdo aehting,

171w Corn. Icon omnogolijk doze zaak bohoorlijk over
wegen wegons do beperkte tijd ter besehikking van

fl. LATEGAN, Seriba.

D. WILCOCKS, Convener.

Protest—Ds. A. G. du Toit.
Protest tegon bet l,osluit van do H.E. Synode, go
no~.1en op Maandag avond, 24 dozer, in zake do Toe
kon, ct van do Znid Mr. Bijbel Vereeniging, punt 6
seetie 5 van ‘t Rapport van de Publicatie Commissie.
Do ondergoteekondo vorzoekt hior protest nail to
teokeltell tegon genielde besluit van do 1-I .11 Synode,
on. do volgendo rodonen —
1. Omdat do Z.A.B.V. eon der oudsto stielitingen
onzor vadoreji is—hot dagtookent van lS1S—opgericht vooral em Gods Woord to vorsproiden on golden
voor dat (1001 to innon3 on door dit besluit wordt do
~oroomging eigenlilc van dit doel van haar bestaan
I,erooft.

2. Omdat do Z.A.B.V. tor gooder trouw aan do
I-I .E. Synode word overhandigd, oin haar to besturen
on voort to zetton on zoker niet Om haar van haar
olgeillik wo~oa on dod t&borovon. Hiorvan getuige
cluidolik wat vole vadors in onzo Kork, sornrnigon die
reeds ontslapon zijn, gezegd hobben op vroogoro
Synoden, toon or sprako van doze zaak was.
3. O.ndat do zaak van i3ijbolvorsproiding veel botor
bohartigd han wordon door eon gezarnenlik optredon
van do Seerotarissen B. Genootsobap en B. Vereoni
ging, aangozion 0011 persoon onmogolik al do gornoon
ten onzer Kork kan bezooken, en aangezien daardoor
volon gowonnen kunnon wordon om hunno bijdragon
to gevon, die dat niot znllon doen wanneer sloohts

eon l3uitonlandseh Genootsehap do zaak
Ijoeft.

iii

l,ai,deii

4. Omdat bij do aanstolling van Con niou’vo Soere—
tans do sank minst-om. opongohouden moost worden,
0111 horn, in ondonliandoling on samonworking met do
Soerotaris van do Br. on 13.13. Gei,, do hans to govo a
work met kraobt to organizoeron on voort to sat ten.

cut

5. Orndnt do niouwo aangostelde Seoretaris dooi
hot l3ostuur van do Vereeniging tot dit work horoe
pen is met do dilidOliko voorwaardo dat luj minsteiis
twoo niaanden per jane in holaug van J3ijbol Versprei—
dig moot roizen on aangezion dat liotzolfdo Be
stuur van do Vor. met d it voorstol hiram, zooals a.an—
gonolnon, liocht do 1-I.E. Synodo dit wotondo, door
dit bosluit, rnijns i nziens, hare goedkouring nan eon
kontraktbreok die eon sohroiend onreeht hoholst, cii
zolfs aotio,,ahol is.
6. Owdat dit hesluit gouonioii word inot 0011 kleiiie
meordorhied, door eon uitgedundo avond vorgadering.
toon vole loden reeds vertrokkon on afwozig ‘varon.
A. G. Dr TOIT,
Isto Predikant van Swellond am.
K a apst ad,
26 Novomber, 1919.
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FOIIMULIER (CONCEPT)
om Ic Bevestigen de Hoogleeraren in de Godgeleerheid.
Do ondorgetoekenden hebbon do eel’ hiermode no
vonsgaand Concept Formulior veer do bovestiging van
Hoogloei’aron in do Godgeloerdheid, ter goedkeuring
nan do Heog Eorwaardo Synodo veer to loggdn.
Met vorsehuldigde heogaehting,
Uwe rhtmstwilisgo dienaren on Breeders,
D. J. PIENAAR, A.zn.
P. 0. J. MEIRING.
Jt P. v. HEERDEN.
Kaapstad,
24 Nov., 1919.

Goliefde Breeders, Hot is a bekend hoe lvii, tot
drie verseheidono roizon, den naam van onIon Brooder
bier togenwoordig aan tie Kerk door middol van haar
offleioel orgaan, hebbon voorgedragen, oni to verne
men of iernand ,vat had, hetzij leer of ‘even aangaan
do, lvaarom Nj met in zijn ambt ale Hoogleeraar son
inogomi worden bevestigd.
ITot is nil gobleven dat ens niemand is versehenen
die jots ivettigs togon horn voorgebraeht heeft; waar
0111 Wi) tegonwoordig, in den naarn dos Heeron, tot
zijn bevestiging zullen voortgaan.
Wat an dit heilig arnbt is medebrengendo, is dnj
tielijk a’s wij bodenken dat nan den Hoogleoraar nicer
hijzondoriijk is opgedragen do opleiding en vomiting
van de toekonistigo Herders en T~eeraars tier Kerk,
,vaartee i’ali Item wordt gooiseht dat liii zorg d lagon
zal dat dezulkon bolioorlijk toogorost lion verhevene
bedioning aaiivaarden znllen on nit idot al Iooii ~vat
liun,ie wotensohappelijkt, en Godgoleordo heltwaan,he—
tion aal iga at, ni an” on vooral wat hot relt 1w ii U am’ (I ti
geheehthoid nan de leer tier ICeilt on persoonlijke en
dervinding van Gods genade.
Itiernit Iai duitiohjk blijkei. lice verlioven en hoilig
hot nmbt van den Heogieoraar is, nadeniaal zoo gi’oote
dingen daardeor worden nitgoricht, zulk eon dnro
verpliehting t’ii zware vorantwoordelijkheid tlaaraan
vorbonden zijit Oil tevens zull, eon verreikenden in—
vlood daardoor nitgeoefend wordt op de ontwikkoling
‘‘ii verbreidi hg i-nit U otis gezogend IC on in gm ij 1< op do
nardo.
Deiviji wij dan bijeongekomen zijn eta thans eon
iiieuweii T-foogieeranr iii zijn gewichtig dionstiverk to
bevestigon, en hot niot noodig is vordor over do yer
hevenheid van xijne bedioning nit to weidon, zoo suIt
gij N.N. bier tegonweordig, antwoorden op hetgeen ii

Zni worden voorgohouden, ton cinde eon iegelijk moge
hooren dat gij gezind zijt den dienst waartee gij go
ronpen zijt, boa’s hot behoeriijk is, waar to neinen.
EERSTELIJK vraag ik n; ef gij geveolt dat gij
wettiglijk van do Kerk, on mite dien van God zolven,
tot dozen hoiligen djonst gereepon zijtP
TEN TWEEDE: of gij do Seherjften van hot Oude
en van bet Njouwo Testament veer hot cenig weerd
van God en do velkomone leer dor zaligheid houdt,
en alto looringon verwerpt, die daartegen strijdonP
TEN DERDE: of gij beleoft uw ambt, naar doze
leer gotrouw to vorvnilon, en uwo leer to versieren
met eon Godzalig ‘even; mits a enderworponde nan
de Kerkelijk~ verinaning volgons do ordening dor
Kerk, indion gij in leer of leven u kwaamt to ent
gaan P.

file lop ztd h-lj ant woerdem
Ja ik, van gaiiselier harte.
DAARNA zal do dionaar die horn dit hoeft alge
vraagd, of eon andor dienaar, aldus spreken:
God, ooze Flomnolsolie Vador, die a goroopen heeft
tot dozen boil igen dionst, verliobto U door Zijnon
Geost, vorsterko it door Zijne Fland on rogore a zoo
in ewe bodionnig, dat gij daarin boheorlijk en vrnoht—
baa,’ mnoogt wandolon, tot greotn~aking van zijnen
iiaan, ott tot verhroiding you hot ridc van Zijnen soon,
.1 ezo ii (Ii ii stus, A moon
1) A A Ii N A

xli I

do di o i nor

dei’

I iovostigdo

aldus

VOl’itlatI(’H

Z00 bob (la-li no, geliofde Brooder on Modo—djenaar
Cl,ristns aeht 01) II zolven en op tlogenon die ann
owe zorg on biding door tb Kem’k znllon lvordon too—
vei’trouit-d
Ho b Christus liof On vorvul do u opgo—
(I ragoti tank, niot ale nit bedwang, ninar gewillig
loot 0111 vuil gowill. n’aar ale door do liefde van Chris—
tue geil roligoli, iii allen ootmood en in alto getreuw—
iieid.
it

Iii t doerule, zolt gij, ale oonmaal bet gozogond
11001(1 der Kerk, .1 ozo s Cliristus, versohijnen sal, do
eavorwoikeliko kreon tier hoerlijkheid bobalen.
Hoin no, die niaehtig is nicer dan ovorvloodig to
(loon, boron al wat lvi) hidden of donken kunnen, naar
do ltracbt, die in ens iverkt Horn zij do heorlijkhoid
in do gomeonto, doer Christus JoIns, in allo geslaoh
ton, tot alto eeuwiglioid, Amen.

-
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VERSLAG
van de Commissie tot de Oprichting van een Grafsteen op het
Graf van Wijien Ds. G. F. Marais, te Richmond, Engeland.

1. Uwe Coinmissie heeft do som van £27 Os. Gd.
ontvnngen, waarrnedo aan hare opdraoht te voldoen.

Eon ernstigo, toogewijdo prediker des Evangelies
en ecu man Gods.

2. Zij is in onderhandeling getreden met do firma
U. Cane & Zonon, van Kaapstad, die ondernomen
liooft i-our die scm ecu steen van Z. Afrikaansch gra—
met, in (loll vorm zooals op nevensgaand portret aan—
gogeven, op ‘t graf op to richten.

()pgorieht op last der Synode.

3. AN opselu’ift heeft lure Comniissie hot volgendo
opgostcld

— —

US. GUILLAUME F. MARAIS, 13.A.
22 -Inn, 1850—26 April, 1911.
Leeraar der Ned. Ocr. Kerk van I Afrika gedurende
SO jaren.

1. Do liovongeiiooiiido firma ken gedurende
don
norlog anti hare onderneming geene volvoeriug govon,
,lool’ hij do becundigmg daarvan beloofdo zij dadelijk
to work to gaa.t on voor hot bijoenkomen van do
Synodo Ons vail 00]1 portret to voorzien van den steen,
gestold op zijn plants op hot graf.
Zij heoft doze
helofto touter niot kunnon voibrengon, ‘vegens do
n o~-ilijk1ioid on, met do rechtc autorjtoiten in aan—
raking te komon. Zij is oohter hozig niet do zaak on
vortrouwt ze spoedig to kitnnen afhamlelcn.
Met vorsehnldgde eorbied,
do dienstwilligo dionaron der Synodo,

Prodikant van Goudini, Cores, Vrijlwid, en Ilivers
dale, en Decent van bet Zending Institnut dci Kork.

I. F. A. DE VILLIERS.
P. 0. J. MEIRING.

EMENDATIE
van Deel A: 6 van het Rapport der Commissie over het
Theologisch Seminarum.

In tilt punt worde nibs na do woordon ,loden onzer
Kerk” woggolaten en daarvoor in do plaats gesteld
Dc Svnodo wende zkh tot onze ICerk met hot ver—
zook ciii do fondson dor ‘Tliool. Kwoeksehool te ster—
ken met cone soni van minstens £6,000 ten ci ado haar
in staat to stellea lure uitgavoa to dokken en (IC
noodigo uitbreidiiig in do bibliotiteek abs anderszins
to kutinea how-orkstelligen. Zij draagt hot aan hot
Curatoriun, op doze scm Over al onzo gemeenton naar
hun ledental en draagkraeht to vordeoien en (10 Bin—
gon to verzoeken voor do inzanioling to zorgen. Zij
~vendo zieh ook tot do TCo,-kon dor a]ldero Provn,oies
met eon erlistig vorzoek mu hit Ip in doze.’’

Ewe ,iw. dionaron, do loden tier Comnmissio,
I-f. J. L. PU TOIT.
1. P. v. HEERDEN.
P. J. DE VAAL.
E. E. VAN ROOYEN.
P. BOSHOFF.
E. L. P. STEYN.
B. J. LOURENS.
I,. \1. KB [EL, Soriha.
Kaapstad,
26 Novr., 1919.
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RAPPORT
van de Commissie over het Onderwijs (Godsdienstig).

Uwe Coinmissie heoft do eec hot volgondo to rap
porteoren
1. Bij (10 bohaiidoling van hot Rapport van do
Coinnnssie voor hot Bijhelkennis Examen, is hot go
bloken dat het gotal dor gomeonten, die deolna men
ann dit Exainen in de lantsto vier jaren, verminderd
van 12 tot 7, waarvan 10 (gedmemie gomeld tijd
perk) nit den O.V. Staat. Dit is zoor teleurstellond.
Un-c ComTnissio is van govoolon dot, tenzij leeraren,
korkorudon, Zondagsseh6ol omlerwijzors, alsook do
Conirnissies van Ringon die den -arbeid San do jougd
Ic hehartigon hebbon, Imrtelijk en ernstig in doze
zaak sanienworken on nicer bola.ngstelling botouen en
do kindoien tot hot doolnornon afl-n hot Examen aan—
aporoii, — dit- iiijbelkennis Exarnen zal nioeton af—
gesehinft worden on Art. 41 geroijeerd.
W ij bevoleil dus ann dat or cell kraohtige stem
van do ~4yiiode dienaangannde Zn I uitgnau.
2. ~IeI betrokking tot Bpt. 137 is awe Conimissie
van gevoelen dat ~vat hier vorlangd wordt cone worke—
iijko bohoof to vervuhlen xiii, cii boveelt tills bosohiei—
deniijkaan dat tie Synode cone Commissie benoemon
Zni die gedurende bet cocos (imast bet bestoando
Catecliisatio book) eon handl,oek zal opstehlon go—
schikt voor do Cat-echisatie, wanrin do leer onzer
ICerk zooals vorvat ~S do Formulieron van Eenigheid
01) COne korte, weteiischiappelijke opvoedkundige on
popillaire wijze xiii worden voorgestold, en unarm
ook vooral do hedendaagsche dwanlleor, do same,’
stelling en workznamhedcn onzer Kerk, zoowel nix
do lidmaats plioliten ,adIen bela ndeld wordon
3. Door uwo Commissie niet oo,ist-emmig is over
nat in Bpt. 68 verhnngd wordt, bovoolt zij ann: (1) of
dat ‘to Svnodo hosiniten zal dat nail hot verzoek iii
hot llpt. voidnon ZnI worden, of (2) dat men met bet
uitgevon van do Roosters zal voortgaan, maar dat do
lessen daarin aangegoven of door middol van eon
Zondagssehool blad of door middel van een handboek

dnide[ijk en degelij k verklaard on toogepast 51111011
worden, en we’ zoo, dat hot geschikt zal zijn ton go
bruike beide voor do grootoro on kleinoro kinderen.
1. Uwe Commissie moent dat tie HE. Synodo zal
wel doen eon kraehtig beroep to molten op nile
kerkoraden; om toe te zien dat ovornl bij onzq
Gonvernoments Soliolon zal ingevoqd worden hot
lioeksko getitoid :,, Godsdienst Onderwijs op School,’
i oor bet degelijk opstellen waar van do Conimissie
door do laatsto Synode aangesteld den dank dozer
vergodoring verdiont.
Ook ~vensoben wij ondor do aandaeht vail doze H .E.
vorgadoring to brengen dat do Synode vail do Angli—
knanseho ICerk op 11 Novombor hoslotoll hiceft mu bij
do vorselullondo Opvocdiugs Dopart-emonten van do
Unio nan to driugon dat lint N. Tostament-als valt
in onzo seliolen sal godoceerd zoowel :ils goinspok—
teerd worden eveli a’s nile andero vakken, alsoi,k oiii
cone Conlillissie ann to stellon nih net (1111W Svnodo
liver dcxc zaak to onierhandolon.
Wij hielihon do ocr oiis to uoomen,
U H .Eerw’ s. Do-. Dienaren,
P.
J.
P.
K.
J.

U.
J.
U.
13.
E.
Do Synode, Icaapstad,
11 Nov. 1919.

J. PEROLD.
P. ICRIEL.
T. STROI~IBEL.
W. hE RO1JX.
A. VAN mEEK.
F. C. P’AUSTMANN.
H. v.AARDE.
W. S. HOFTiIEYR.
PIENAAR.
U. i~1A1.flERBE, Seribo.
I

Ii’.

.

iii’.
Vt’sidoor
(mlii,

di’
thu slob
litt gitni
iiu.z vail
lidniati-it
ilil’il\vl.ltenIt’onteil
Vail sonhIllige go—
ai—
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RAPPORT
van de Commissie over de Klass!ficatie van de Gemeenten in de
TransvaaI.
Dive Commissie hoof t de ocr bet. voigende to ram
portoeren
.

Na do eorrespondentw met tleii (jutestor tier
Trausvaalselie Kork, block hot noodzalo’iijk, dat twee
van do leden uwer Commissie nan r tie ‘I’ransva~d ZOU—
den gnaW, ten einde inzago to verkrijgen in do dunn—
ejeelo vornien dci vorsehilloudo gomeenten ,aisook
mu persoonlij It intormatie Van di’ ieidsmannen dci
Kerk aldaar in to ivinnen.

•15.
46.
17.
N
1)
~
.,~

52.
~
5-I.

Al s result a at ~aii ‘em dde tint lernoek I iii i’c it d
(‘ommi ssie do volgende kIassifii’~i I Ic van do geiieoil ten
rn
58.

ann:—

1.
2.
:i.
-I.
.5.
(I.
7.

Poti’heistrooin
Rustenhurg
LyIonbnrg
Zoutpanshorg
Pretoria
Utreelit
\Vaterborg
S
\V a kkerst room
9. Heidtilieig
li,L~Ii,leloIIinrg
I I. I Iartohicsttiio.iii
12. Zeerust
13. I.i~iolo
14. St:intli-nii,zi
1.5. lilocinliof
16.

Lielltellliling

17.
15.
19.
20.
21 .
22.
23.
21

Iloossenekal
\ri5heid
.Ldiiunesburg
3lakwassie
Selnv eizer Ito a oku
Piet. Ret-ief
Vent en.sdorp

~t.

30.

klen]tsdiir
Hi di 1
l,iHltt’ntoii
( 111)11111
ha ,_t itdt,,p
L:tnizl~i:tgte

II.

llitlislt,irr

.12.

Vol(Isllliug

21
.

2”
21

[nit ishtoit

33 , .boIt;tnitcsl,m-.’
II ..lcppestttw~
:i~. (.‘Iinistiitut

:1(5.

Geniiuisriio

:;:.

IIeIfmi-.t
(~na rut I

:ms.
39.
-JO,
-Ii
-12.
~I3,
-14.

tillS

1241
1.5(50
11(92
2(171)
830

I
1
1

lilt

57)
52(1
1:1.5(1
1 1.5(1
N:
169.5
151(0
1(31
1100
601
1250
79(1
. .

937
1 liSt I
823
1 147
S

1
I
I
I
1
1

III
I

ill
1.1(1

III

Ii (21
(1(11

IlL
I” t

ii
I

112S

ii

I

151(6

III

I

102.5

Ii
III
I

it
II
II

.50((

litiodopotni
Mciii

111.5(1
1:3(111

7-It
II (ci I
:1”

11
IV
IV
H

liiti’IiolIo
louis inicliardt
51

I:m~(r~dd
Vergciuoog

1
I
11
III
I
1
I
I
I
I
1
IV
1
I\’
I
II
11
L
III
1
II
II,
1
]

II
I
~
1

1 1—3
(I,tst

I
1

I Inn

II

Ii
IV

511

10 .
61.
(12.
~
..

;.~

(17.

Groyliugatad
Magaliesborg
Amsterdam
VolFsrUSt
Pc iii l’ietorsbnrg
Zwartrnggcns —
Eeiolr:telit
Voreenigin,
Slorgemion
Dolaroy

927
602
350
868
:331
1231 I
.51(1
(Ni
807
731

. .

~ I aeli a dodi ri)
I Ittosda I
Beitoin
(‘o1i~ny
Nn,Itiiclji Hit ir
Aibr [nit
1i’iriia
Dulist rillon
Motiirivit’r
~
P,t~ii-tcsrnst
(un Cdlii
Xc it tHelma I
lliakpoit

II

H
111
IV
II
III
I
111
II
111
II

111
Ii
11

75 I
703
(.50
I SI I

11
II
II

II I
III
II
III
IV

II

II
ill
II
IV
III
J
111

o2~
,1

(dO
loll

5,2
Jill
-(SI
1.51 I
727

..

.

.

mt

itniiiiItI to nonltii
do klassilitatio
IiitiJtttviit lilt teli nailioli is vail di Kaapsrlii’ Kent,
aooal~ ei’i(ineXtiahll hlijkt itt tie volgoildt liorokoititg.
Iii It, Knapselie honk ziji tn (5(5 gt’niiinton iii di
1—ti’, 26 ii tIe I lii, 32 iii Ii’ II Iii,- en :17 l~ di’ IVde
klasso, eon [tonal i’aii ill naniieolllondi-rs. botalentlo
ecu gozaitienlyke i-oittniloltie vail CI .1(13, of gonad—
dold I,ijna £12 poi-aaiuli’ol. Iii do ‘l’ransvaaisi’lie
Kerk zijil or 21 iii Ic hit’, 2(1 in de Ilile, it iii ilit
1 Lid’ on 12 iii IViti- klasst’, (57 aaiideelhonders met
oil gi ‘Zn “toni ij Ito -in it rilnit ie V a it £79.5 of genii t Id lod
ten an itdooi prorios zoo i-eel als do Kaapsehe K i-rk.
,t._J

lit

.

C oioniis

.

it

Wi

ii’,tlit

1 1,_i

itliji dc un,n-ttht

top

.

n

U 110 1

911011_i ii

I

iii

it

I

lilt

ti 1W ijl

Nt i in in

.

ut
~ il-.
itt 1 t
iii ,_liipi.ii is, ienndeit aol
diii i,_ tk till 111(11 iii mi ~t mutl dt i k°11m’ iiittii
lIt’ (‘imuilllssit’ ivi’ilsellt tins nail to bovolon, dat do
*vtiiitb’ van b Tnansvaalstbe Kork gevraagd sal wor—
bit, loot itiidiit’b ‘all ciii (‘on(niissio nit baar nudden,
nit tioi tot ti~rI, Ic noodige
ainieningen in do
kias—lil’amio gostoititd door statistiokei, atm do hanil
it’ t~lilii,

Met ioise]iiildigde ltoogalhtllig,
Dc Loden tier Conimissie,
S. P. SIALHEIIBE, Voorsitrer.
.1. H. CON1I A I) IN.
I). J. S. MALAY.
11. .1. .1. v. d. II-()I1ST.
‘1V. I). .11 )I1IEii’l’, Seriha.
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VERSLAG
van de Commissie voor ‘t Vereeuigd Kerkblad, te worden
voorgelegd aan de vergadering van den Raad der Kerken,
Maart, 1919.

:1,171

lCfl

lloogEcrw. Sci-iba
on,, ,lr,i Rio,,? do, Kcrkcn,

HoogEorw. Heor,
Nainous do Commissie over hot Kerkblad, hebben
(10 ondorgoteekondon do oor nuts dozen verslag to
iloon van do workzaamhedon do, Con,missio, en van
(10,1 toostami dor zakon in verl,a,,d met hot hiad so—
dort lint Iaatsto vorsiag in Fobruari, 1917.
1. Elude Mel, 1918, is Us. 0. 8. Malan, Ivegons
zwakko gezondlieid, a’s Itedooteur van hot biad
afgotrodon. I-tom is ponsioou toegokend, on (10
Comnussie woiisoht bij doze golegenlieid met Iloogo
waardeormg to gowagen vail do groote dienston
door hem oat, ons Korkblad boit-ozen. [ii eon zeer
nioolijkoii t-iJd heoft liij zaken met voorziohtighoid
en wijslioid tiohartigd, on 1-coral lioeft hiij veol go—
(100,1 0111 hot Mail op (oil gozonde financieelo basis
to breiigen
2. Van Tuni, 1918 of 0011 was de rodaotie van
lint blad ~n do hokivanie Itandon van Us. P. 0. 4.
Moiriiig, floor lilj vond bet oiiiiiogeiijk met lint
work to blijven voortgaan O~ do door lien’ onder—
iioiiiemi w’ijze, zoodat Iiij oindo J anuari, 1919 aftrad,
on opgevoigd word door Ds. 4. I). Kostell. (In—
gaarno zag
Coinmissie Us. Meiring het work op—
geven, door lnJ or uitstokend in geslaagd was, hot
hind ieorzaani oil aaatrekkelijk to mnaken. Voor
ziji, tijdigo lnlp hlijft hem do Comniissio veol dank
v ersehuldigd. In (loll togenwoordigen Rednetour
nioont do Coniniissio eon nian gevondon to hobbon,
(I Jo WO~OIl5 z ijil analog, ondorv I “cliii g Ohl nvl ood a lIes—
zins toogerust is v000 hot work.

cm

:3. I-lot gotal jnteekonaron is gestadig aange—
groeld, on stoat tbans liooger dait ooit tovoron. Er
xliii mi 9:300 i at eokenaroi i.
4. \an wege (loll oorlog was or iii den prijs Vail
papier sulk con stoeds toono,iiencle vorbooging, clot

onzo drukkors, do heoron Chriffitbs on Co., ortoc go
drongen wordon an II do C’ojumjssie kennis to govou
dot zij onmaolitig waren hot bostaando controot 01) do
oude ternten to verllioiiwen, dccli zij bodon aan hot
work to blijven d oen nuts, oudor ecil nioUwo rogo_
Hag, do advertontie contracteurs (The Central Now-s
Agency) golloel worden u itgesloten. oi, bet behoor
van do adverteiltios ook in hun liandon word go—
plaatst. Dit was do aallloidiilg tot bet beeindigoii
van do advortentie-agonten, on lint aangaan van
non niouw oontraet niot Grjffjths on Co., waardoor
doze firma ondorneeiot cm voor aHes in vorband mnot
lint hiad bebalve do leosstof on do rodaetie orvail to
zorgon. Do firma besolu]d ook over al do iikoinstoii,
en hetaalt nan do Cominjssjo tl,0U(l per iaar. Dit
co utrant is aa ligega a i voor oem i torn’ flit van v if ja or
t-n eel’ afsch ii ft oi vail wordt Ii It -nnod 0 t or tafol go.
logd.
o. Door do gonoemdo sehiikkiig blijit do Conlili Is.
sin vorantwoordolik, ivat iiitgaven botroft, sloehts
~-oor hot solaris vaIl ileit 11 odactour, on voor oiligo
kleiuo onvoorziouo uitgavon (kantoorhulp, onz.), to—
zamuen zoowat £6~30 pa.
(3. Fit hot fii,aiioiiol versIng vail don imalaims—
stoat hI nra all goh oil, t, Id ii k t dat do posit h heel
gunstig is. Er zijn goon Listen. Zolts hot hodrag
on rspronkelij k door ( lo (10 fod oroor do K orkoi i all ii do
Conimnissie voo rgosobot oil • (miii hR -t hi ad itiodo to he—
ginilohi, is nu toil voLe torugliotaaid on oak is ho—
tab ug gesohim od vail do i nlogp oil II I igoi 1 t or ye rk r Ii —
gi ug vail eon .11 amid nd toil bohinovo vail don lied ao—
tour ill het Ponsioon Fonds.
Do baton holoopon
£2017 waarvan £107.5 belegd is in do Notlorla ndseho
Bank, togen coil rontekoors van -1~ pot., (£275 van
dit hodrag word godepomioerd ill .1 anuari, 1919, en
verseli ij at miog n jot iii ‘t fin a iicieoi v.-rsiagh . Er volt
d us to reko 11011 op coil ion tolmod rag Va 0 £73 p or i a a r
oil voogt n~ on In o i-Nj hi ot ho, I rag j a a H ii hi S dim r do
d ju kkers ii ,botaa Id , (Ian iv ord t 0011 ~asto i idioinst
vorkrogon vail £1073 por jaar. Do llitganf ai~n doi~,
a] idoron ha at w orci t boron nid op sloolits £0.51 I, zoo—
(lot or enmi surplus bhjft van £423 am ovor to lie—
sclukkon.

I
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NIERDERLIJKE
Do looraion on oudorli]lgen tor Synodalo Vorgade—
ring bijeon nan do gornoonten der Nod. Ocr. Rork in
Znid—Afrika lioil
Gonado, hnrmhartighoid on vrode zij u gcsohonken
on vorniotugvnldigd van God onzon Vader en Jezus
Christus, don Hooro, door do workingon des Heiligen
Goostos.
Nadat wij vorsoheideno wokon lang, dag na dng,
ons hozig gohoudon hobbon mot do ovorivoging van do
,werkzaamhodon on do bolangon van onzo Kork on
van hot Godsrijk, is hot ons cone bohoofte des harten
ii modoodooling to doon van oenigo dor indrukkon,
dio or bij otis gowokt zijn. Moor dan ooit is hot ons
duidolijk gowordon, dat ondor Gods gonadigo bosohik
king onzo Kork ooll uitorst ornstigo on zoor vorant
~roordohjko rooping in lilt OIlS vadoriand to vorvullon
hoeft, on dat nan Imar optrodon eli arboid or voor
otis volksbostaan on voor hot Godsr ijic veol, zoor vool,
gologon is. Do rooping, welko zij in hot nlgemooii
,,iot nile oh ristol ijko korkon doolt, is eon drio~rloi
zij heoft to workon, to wakon on to biddon, oil bier—
van fling goon doel ‘cordon vorwaartoosd, nooli tang
eon lid, hoo goring ook, sick daaraan onttrokkon,
godaohtig a all hot woord dos 1-boron ,,Dio ,not Mij
niet is, dio is tegon Mij, on die met Mij niot versamelt, (lie vorstrooit.’’
—
Be roepi hg tier JCork is to reck c 0. Onzo eouw
is eon vail praktisoho bodrijvigboid . Hooft do gods—
d joust z i oh iii V roege re 0011 won Nj voorkou 1 met
thoologisoho vraagstuk hon of niot hot iuiwendig ziote—
lovoti hozig gohoudon, lilt opoiibna rt liij zioh voorat
in workon van barmliartighoid en ivat drar mode in
vorhnnd stan t. Onzo Kork is onder invlood van doze
ontwak ing gokomon. Zij hoeft, sodort onzo Inntst—
gohondono Synodo, 01) goon gobiod zioh zoo aetiof on
vrnohthnar botoond, als juist op hot gobiod van (10
a rote,, so rg.
1 )o a rmon oil gezonkono] 1 hohben, als
,iooit to yard,. (10 aai,daol,t dor Kerk op zioh gores—
ti gd goz iOn, 01) ill “leer (1 an ddii opziolit zij n or be—
Iaiigrijko stappout godaan tot 111111110 OplielhhIg on tot
ioeniging rail hen nood. Er is ii (lit verhand tloor
don Staat wotgovi,,g in hot levon goroopon, wolke
in 1110cr
64,. opzioht baron oorsprong hi] wise
Km-k gehad lioett.
Voor doze ontwnking en do
hi, ito’, go ~io ii e in i Id (Ia d ighoid ondor do I eden wIser
Kork in botrokking daartoe, dankon wij (loll Hooro.
Er hhjvon oohter oenigo inriohtingon On’ nice, algo—
boone orb, n nil ig oil rn i ‘nero ii stern, h ~ o ns na nklop—
ROll, oil dna (011(101 ‘vi 1k-n wi] Ii et ~ Ia gd a loan H ‘‘is, to
Wi] nhorg, not-men.

cmi.

Dock reel hotor is hot, zoo inogelijk, to vorlunderon
dnt hot tot zinkon On tot vornohtoring komt. Dnar
too mooton vooral do kinderon on do jougd wordon
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hoinvlood. Ook in dit opzicht is onze Kork ijverig
workznam gowoost, en is, door hot ondorhoud on do
nitbroiding der gowono soholon en door do stiohting
van korkolijko kosthuizon on do vorznrneling dnarin
van boliooftigo on vaak vorwanrloosdo kinderon, hot
eindo hot sohooionderwijs nicer dionstbaar to makon
tot do karaktori-ornung on tot do praktisohe on in
dnstrioelo ontwikkoling dor kindoron, heoft do Kork
voortdurond baron invlood doon golden bij do gozag
hobhondon. Do stiohting van vrijo soholon mot Staats
subsidio, w-aarin do atlnosfoor on hot onderwijs go11001 ingorioht kunnon wordon anar don wensok dor
ondors, word ornstig in do Synode hosprokon, zondor
dat or ooktor ton gunste daarvnn boslotou, word. 1-lot
is noodig loden onzor Kork op to wokken ton oindo
xi] mogeil toezion, dnt wat 0115 ton opziohto van gods
dionstondorwijs on hot boboor dor sekohon door do
wet toogostaan is, tot Iloil onzor hi isdoron sal wordon
gohandhanfd.
1-i iordoor sal ook eon tlani wordon
opgoworpoil togen (tell stroo,n vail ongoloof on bijgo—
Tool, vail ‘corel dx ~i en In atonal isa~o.
Ondor at omw opvoodkundigo innohtingon staat do
‘j’Iiooi Kwooksehool bovoiiaan. Bio inniohting wil
ion u-ij nail don st-or synapathiokon on gobodvollon
stonn do, T~erk nanhovolon, voorat nil dat or van
onzo boproofdo l~oogtooraron woggovallon zijn on hot
getal stndenton ann hot afnonion is.
Oudors on
aodou-out hiobbon (10 nansprnnk, wolko do ovangolio—
hodiening op (10 bok,va,no en vro~no jongohngon onzos
yolks Ii edt, gotrou w’ en kraohtig nail zo voor to
],ottdou.. Oak 1 nt hid, riritlier hi] to dragon tot hot
oiidorhoud on do nitbroiding van do Kweoksohool,
aahlgozioii l,aar goldolijko toostand soms hozorgdhoid
wekt. Do loden onzer Kork donkon took nan doze
gezogonde innio],ting in vorband niot hunno orf—
latingeib
Onze ICc-rh hooft, Godo zij dank, hnar goodon naam,
ais zendi.gliovondo Kork. mogon hlijvon bohondon.
I-loon-cl, van n-ego 11011 oorlog on vorniinderdo arbeids—
kraehten or in eon en andor den hnitonlandsoho
zendingvoldon, n-n liijnanlo in Nyasnlnnd, vnn stil—
stand on nussohien Van nolitoruitgang moot wordon
gowaagd, is do ijVor voor (10 uitbroiding van dos
Hooron Rijk in o~izo Korlc niot vornii,idord .in mm
Mashona zondingvold is urn lang ivaokton, oindolijk,
n-nt wij niaaiti~d noomen inogen, nangeln-okon. In
ouis Soedan zondingvold is tron~v goaihoid, doo]i zon—
dor aannierkelijko vorn~oerdoning vail bet getal wor
kers sal goon snolto vooruitgang aldaar to vorwnoh—
ten zijo. In do ai,doro buitonla,idsolio workkringen
is ondor blijkon vail Clods goodkoirnng voortgonrhoid.
Ais govolg vail do overwoging, (Tat (10 arboidskraoh—
ten dor Transvaatsoho Kork i-cods gonoogzaarn ont
wikkeld sijn, hooft do Syno,lo bosloton tot do over—
making van aI onzo w-erkkringon hinnen do Trans
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vaalsolle grenzeii aan die Roth. Zoodoende hebbon
wij afstand gedaan van mis corste huitenlandsoho zen
dingveld, waar Alexander MoKield, 1-lonri Gonin on
Stt-fanus Hofineyr den grondalag goiegd en do oersto
stoenen a niigehraeiit hebben.
Do hood ieidi hg tier gohle a rdei i iii ohs iii idd on is,
i~ te ~‘a ii ti-i istigo hi ‘1(1 or nisson cii inoeii ii k lied ti
vi hortgozet. I) it work is zeer heal ist Op oils, als tie
oiid in I ovolk big iii d it I anti, gelogd Do S) ii ode
I, cc ft this hesloti hot an ii do hi a nke gelneelltoil 01)
to ii rageit tic plant sd ~ Ice Z e ad i iggeinee nton of wan r
erge oil piantsohjke Zendinggemeento bestant, zulke
gi’iiieeiiton elders rainier finaneioolen steun to ver—
I eent ii, ipd at a lzoo a au do broodors zondeli ngoii , die
yank ondor den last des koinmers gebukt gaan, con
genoegzanlo hozoldiging gewaarhorgd inogo zijn.
ii

2. Do i’oopung den Kenk is voorts t waken, to
waken togon vijaiidon die vail huiten w-ilten imlrin—
go ii, on togon don vij aml welko, iiiu Ben zij nile, Ba a
op perhoorsohapp ii streoft.
Ondor do onvelen, wa.nrtogon lvii van huiton do
wacht inoeton houdon, wil do Synodo vooral itooiiioii
do onhotamelijke on scliaaintolooze kiooderdraeht,
welke van over do zoo tot oiis gehraoht is, en voorts
togon bet oven oiibohoorlijk gemongd baden on ~vat
in vorhand daarmcde stant. Do Svnodo xviI eon cr11—
stig boroop doon op do moodors on doehters van oils
yolk, cm menu con ileilzanm voorheold to gevon, on
liaron invlood zoodanig to doon golden, dat doze on
andero vroemde on zodolijk ondonnijnonde modes en
goivoonten ondor ons bostraft on togongogaan mogon
worden.
Ook hobben ivij to horhalon wat dikwijls to vohoil
ter waarsoiuwing togon do Roomsoho seholen door
onze Kork gozegd is.
Otudors blijvon in somnhigo
plaatson liunno kinderon naar doze scholen zondon,
ten spijto vail wat do gosohiedeutis in dit opzioht lion
bert. Goon Protestant meg, godaelitig nail do plooll
tigo doopsbolofto on nan hot tijdolijko on couwig go
Ink vail zijilo kindoron, zo ill Irnnden van Rooinsohen
stellon cm opgevced on govorrnd to wordon.
Voonts moot or wordon gowaarsehuwd tegon do
vole on govaarlijko sokton on dwaaliooningon, dio
met allorloi solioonklinkondo u-cordon bij OilZO liken—
scion aankioppon on yank in hot godsdienstig go
mood ook ingang vindon. Onzo Korkleor is do vruoiht
vail grondig Sehriftondorzoek door niannon, die door
Gods bijzondore gonado daartoe opgowokt on ho
kw-aamd wordon. Die leer is godnronde oeilwen door
do geleordstoul on do vroomsten ornhebsd en boledon,
oil holijdende die leer, hobbon zij in vrodo hot ster
vend hoofd noorgolegd. Die leon moot voor ons ook
gonoegzaaln zijn, on daarom dionon wij oen doof ocr
to keoren aan ion, dio NJ ons tw-ijfol willen verwek
kon aangaando do dingen, die vast en zoker zijn. In
dit vorband willon %vij onzo loden cok lioninnoron nan
do belofto, in do pleohtigo tire van do bolijdonis dos
goloofs gedaan, om gotrouw aan onze Kerk en hare
leer to zijn, ;vaarinede met to voreonigen is eon fbi
ging cm w’egens ongonoegzame rodonon van do bodie

ning van andore kerkgonootsehappon zoo gereedolijk
gobrnik to maken.
Kobbon lvii van kw’aad, dat van buiton dreigt, go
sproken, zoo is er eon kwaad, dat niidden onder ons
is. Wij bedoelen den goost van onderlinge verdeold
hoid. van hocord, -cling on voroordeeling vail oilcan—
tier, van ininaohting eu veraohting, van liehtgoraakt—
Ibid on onverdraagzaaiuiheid. Door hot Synodaal be
slnit, wiardoor nan Afnikaansch als offioiëcl taal Ilafist
1-loilandsello oen plants ill do Kerk is toogokend, zon
mogolijk doze vorkoordo geziildllOid kunnen vorscherpt
worden. Wij willoil dus met dbepon ernst allen tot
clinistelijke zelfvoriooolioiliilg eli verdraagzanniheid
veriliallOll, tot voorziolitigboid cm goon aanstoot to
govout, oil, zoo ‘t knit, oak geell aanstoot to iuomon.
Eon iogolijk zio niot o~) bet zijnO, niaar eon iogelijk
zie ock op hetgeen iou’ auderen is. Alzoo zal do he
toi’o onion inge goz ii id lie ii, web Ic uuieii her en d a ar
in mis land meont op to norkon, hestondigd on von— stork t word en.
Ook w-itleii wij, met hot oog tip hot behoud vail do
hoilighoid des huwolijks on vaIl hot ohristelijk loven
ondor ens, hierinnoron ann do veu’plicliting cm hot
liuwolijk koi’icelijlc to icon imizogeneil, Iiotgeon liier en
daar itagolateil w’ordt.
1-let buwol ijk, dat nikon
hurgorli~k bevostigd is, is ihatilurlijlc ivettig, dooh
wear hot gobod 0111 des I-boron orkonuling Oil zogen
golieel afwezig goweest is, (iaar kan zulk Iluwelijk toell
goon olinistolnko hooten. En lmij do cntzettendo toe—
namo in hot gotal oolttseheidingen in ens land sal web
oliceon voelon, hoe seluadehjk hot is, jots to doen, waar—
door do bandon van don edIt ook maan in hot niinst
verzwakt worden.
Nog eon kwaad in ens midden, w-aartogen gewankt
on gostreden nioot wondon, is do cntzettende dron
keiisehap ondor do gokleurden, waardoor w-ij, als
huulne voogden, gevaar loopon eon hezoeking van den
hoiligen on i’oehitvaandigen God op ons to brengen.
Do gokleurde arboidsklasso wordt voon eon groot deol
ton gionde gcnioht door hun ovendadig gobruik van
sterken di’ank, oil bet ligt in onze maclIt em Ilienin
venandeniulg to bnongon, indion naniehijk do oponbare
nlocning kraehtig do noodige wotgoving oisoht en
strongo toopassing daarvan.
Doze zijn eenigo icr cuvelen ivanntogon ivij to
waken Ilebhon. Dock vongoton iv,j niot, dab wij do
saiutoiiloving 1101 zouden kuiiilen zuiveren van open—
bare misdnijvon en hot uiterhijk konkolijk leven naan
wonsoh knnnon inricllton, on alzoo do gedaanto van
godzalighoid toonoil, zonder editor do kraeht daanvan
to ondonvindon. ElI 0011 dit lantsto is hot toeh al
gelegon. Daaro,n moot oi’ gohoden w-orden.
3. Do nooping tier Kenk oindelijk is to bidden, cii
bijnaino to bidden cm don Heihigen Goest, (lie vail
zonde overtuigt, on van goreehtiglloid on van ocideeb.
Er moot ivordon gebodon om don Heihigen Geest,
die van zcndo overtuigt. Daar toeli hegint alle goes
telijk lovon en nIle goestelijke liorloving, nainehijk, in
eon diopgaand sehnldgovcoi, wanndoor do mnenseh
inch van wege zijne zondo nüshaagt en voor God vc~
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ootinoodigt en in nioedeloosheid i•nn ziehzolvon afziet.
Dc prodiking van .Johamws den Dooper is inisscbien
nicer dan ooit to voren noodig goworden op aarde
oil zoker met het ,ninst in ens eigen land. Do zondo
IS coil ontzettendt workol ijkli Ci (I cii 111011 sohen ‘nec—
ten tot do erkonning daarvan ~vorden gebraeht. Do
zonde stant your oeilwig veroordeold in hot lioh t van
Golgotha, on die met (IC zondo speelt, spot met bet
kruishout en aclit hot blood ““rein, (1 at daaraa n go—
plongd werd.
Hot van God vervlookt. ding moot
~vorden opgegraven nit hot hart, en voroordeeld cii
Ivoggelvorpon. Er moot, in óémi woord, du’pgaamle
I,ekeeri ng zij ii, h otgeen hot work is van don Hei Ii gen
Ge es l~, on daa ‘oni moot or gohed on word on
Doeh do vordor vonl,oid dos VII en lies on do on—
maclit tot vorheteri ng en hot i-eroordeelend seliuld—
govoel, (lat alles zonder 111(01. zon tot moodoloosheid
Oil u Ito i ndel jk tot do ol lye rscli ii Ii guy] d dei’ wan—
‘loop voeren, oi~ daarom moot ci voorts gobedon w-or
den om don Goest, die van geroelitigheid ovortuigt,
do gerochtigheid narnelijk van Christus, die, a’s do
golvon dor see, al onze ongorochtigheid bedekt. I-Tot
evangelic moot duidelijk cii vruehthaar wordon ver—
kondigd, dat God rochtvaardig is en rechtvaardigon
de dengone, die nit hot goloof van Jesus is; dat Chris
tus coiie vorzooning is voor do zoade der gohoolo
wereld; dat Jezus zondaars ontvaagt, hoe ook afge
dwaald en hoe diop ook gozonken; en dat or geone
zonde is, waarvan or geei’ reiniging is door bet

bloed vail Jesus Christus, Gods Zoon. Dit ovangelie
moot in doll Geest Gods gebraeht worden.
Eindolijk moot or gebeden worden om don Geest,
die vail orndeel ovortuigt, bet oordeel, namelijk, dat
over don overste dozer woreld geveld is, en waardoor
zip~ prooi horn ontnonien is en vrijgernaakt is tot do
vrijhoid der kinderen Gods. Do gernoonte dos Heeren
a ons mmddon nioot or too kornen, verlielite oogen
dos verstands to ontvangea, opdat zij weten mag,

~voIke do uitnemende groothoid van Gods kraeht zij
ann allen, die golooven, ‘mar do working der sterkto
Zijnor machf, (lie Hij gewroeht heeft in Christus, a’s
1-Iij Hem uit do doodoa opgewekt heeft. Ret moot
komen tot eon heiligen wandel onder oils in do lief—
do, tot zulko kindorlijko gemeensehap met den opge
wokto,t Heiland van stonde tot stonde, dat ook wij
(loden ill do olldorvinding van (loll Apostol het loven,
dat ik flu leef, led ik door hot goloof vail den Zoon
vail God. 1k vorlnag nIle dingen door Christus, die
mU kracht gooft, en die maohtig is, mU van struike—
ling to bowaren.
Do God nu des vrodes, die den grooton Herder dor
sohapon dour bet blood dos eouwigoll Testanlents nit
do doodon booft wedergebracht, namelijk onzen bore
Jozus Christus, die voirnako u in allo good work, op
dat gij Zijnen wil moogt doon, werkende in u Ilet—
goon voor Hem w-elbohagelijk is door Jesus Ohristus,
denwelken zij de heorlijkbeid in alle eeuwigheid.
Amen.
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~AflNE~ VAPI OO~J GEZEGEND EN EEN ZEGEN
VOOR HUN yOLK.
p

Openingswoord geleverd door Ds. D. J. Pienaar, A.zn.
A

Tn (Tell naain onzes Reeren, in Wiens dienst
lvi) zijn, eli tot Wiens dienst wij albier zijn op
gekonien, heeten w~ U, hooggeachte en ge
lietde mede-B.13. in (IC bediening des Evange
lies, en Inede-BB. onderlingen, leden dezer
24steu .Algenieene Vergadering onzer kerk, en
voorl s allen bier vergaderd, hartelijk welkom
U aaron spreken wij tnt onre ~vaardeeriig van
de aanwezigiieid van Zijn Ed. den Admunstra
to in on zijia WelEd. (Tell Superintendent—Gene—
ran1 van (Jnderwijs, lien verzekerende van onze
bode ilat bet bun in do vorvulling huniier hooge
eli %O~iOhti~~ anibten nan do oninisbare kracht
Oil Wi]Slield van boron iinoit inoge onthreken.
liet z~j Oils ook vergand onze blijdschap te kenlien te geven over de tegenwoordigheid van
twee onser hoogleeraren in de Uodgeleerdheid.
Met hell zijn ook lvi) iiOg nuder (len verschen

en diepen indruk van bet verlies dat onze Kerk
Iijdt door bet verseheiden van onzen onvergete
lijken Prof. Morals. Wij nemen deze gelegen
lieid to boat om namens onze Synode, en dat
is, naineuls ouze Kerk in de Knap—Provincie
Prof. Moorrees geluk t~ ~vensdhen n~et de on
derselleidhig hem pas te beurtgevallen, doorthen de Tniliversiteit van Zuid-Afrika hem
hoiioris causa den graad van Doctor in de Let
tercu lieeft toegekend.
Door hem te eeren
heeft de TTr,iversiteit zichzelve en oak ons ge
üeril. Be Ileere zegene ons geliefd Selnina
1111111. vijn I[oogleeraren en Studenten
En 1111 BB. goat bet U als ons bij den aan
vane’ on ,pi Sv,uodale werkznanilieden, dan is
ook owe ondervinding heden een gemengd ge
voel mu bhjdsellcap cii smart, van vreugde en
droeflieid.
B]ijde en dankbaar steint ons de
wederoiltnloetlng van BB. onderlingen zoowel
als predikanten, met tvie tvij jaren lang heb—
ben saaingewerkt nan (Ten bouw van Gods
Kerk, en nailgenaam is fins oak (Ic ontmoebng
van 1311., due bun ainbtelijke loopbaan sedert
onxe laniste Synode liebben nangevangen, en
thaus voor de eerste niaal ill de Iioogste ver—
gadernlg olIzor Kerk— zitting hebben.
Doeb
met weenloed xt-orden wij bezield a’s Wi] den—
ken nan zoo velen, die sedert olIze laatste Syilo
dale vergadering wegens krankheid of hoogeui
ouderdoin uit de dienst onrer kerk 5i]Ii geire—
den, of haar door den dood zijn ontvallen. Ret
Metal euiieriti en afgetreden predikanten is ge—

durende de 4 jaren tijds met 16 vermeerderd;
terwiji de dood, gedurende lietzelfde tijdperk,
met mninder dan 31 Evangeliedienaren onzer
Kerk—20 dmeust.doende en 11 rustende—als
zijne slachtoffers eischte.
Aangezien er een
,,In Memoriam’’ van elk dezer ontslapene BR.
in ons kerkelijk orgaan is versehenen, en een
stuk ter hnnner nagedachtenis in onze Syno
dale Acta zal worden opgenomen, onthouden
wij ons van opmerkinen bij bet aflezen hunner
namen
lijst werd staamide aangehoord.

Deze

Van de reeds nit dienst getreden broeders
ontsliepen in
1916 op 5 April Anton Daniel Luckhoff, Sr. en
op 27 December Hermanus Theodorus
Kriel; in
1917 op 10 Januari Johannes Henoch Neeth
hug, J.zn.
op 18 Januari Andrew i~urray, Sr.
01) 13 Julie Samuel Peter Helm.

op 15 Julie Johannes Coenraad Refer, en
01) 30 Augustus John Murray, W.zn., in

1918

25 Mei Edmund Zacharias de Beer
op 17 Jnni Andrew McGregor, Sr.
op 26 Augustus Gustave Adolphe Maeder,
in
0~

1919 op 29 Augustus Charles Smith Morgan;
terwijl de volgende broeders nog in dienst
~varen toen zij oils (loor den dood werden
ontnounen, t. w. ill

1916 op
~p
op
op

2 Januari William Frederick Knobel
2 Augustus B aniel Petrus Ackerman
14 October Johan Ilemidrik Enslin,
7 November, Gideon Jozun Maiherbe
in

1917 op 13 Juni, Aart Anionic van der Lingen,
op 5 October, Barend Petrus Jacobns
Marehand; ili
1918 op 12 April, Willem Hendrik Boshoff,
op 19 October, Justus Christiaan Roscher,
op 22 October, Card Petrus van Niokerk,
op 25 October, Tobias Ballot Muller,
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op 26 October, Johannes Zacharias Mool
man,
op 30 October, Gideon Jacobus Rousseau,
op 31 October, Hendrik Andreas Boshoff,
op 4 November, Schalk Willem Pienaar,
op 23 December, June Johannes Wes
sels; en in
1919 op 2 Maart, Schalk Willem van Wijk,
op 14 Mci, Adniaan Louw Hofmeyr,
op 15 ,Iulie, •~~Ti11e)n Daniel Joubert,
op 27 Augustus, Johannes Izaak Marais,
en
01) 25 September, William Robertson de
Villiers:
Eeu lange, ernstwekkende lijst voorwaar!
En (Tat 1S zij te meer als wij or op letten dat
bijna de heift (lien ontslapenen in den kloei des
levens werden afgemaaid. Onwillekeurig komt
in ons op de vraag: Van wie onzer ouderlingen,
zoowel als predikauten, want waar zijn finns
Ic Br. P. Badenhorst, de Br. June Schoeman,
die vniend den armen, om niet meer te noenien,
(lie iu 1915 met ons vergaderden? Van wie
onzer, zal bij de opening den aanst. Synode ge
sproken wordeu als ook reeds heengegaan?
God make ons getronw in de vervulhng onzer
taak op aarde, en bereide ons alzoo voor hot
aanvaarden onzer ware taak daar boven! Ons
geloof in Hem spreken wij nit door ‘t zingen
van Gez. 22: vv. 1 en 3.
En nu, mode-JIB., Evangeliedienaren en Ou
derlingen, voorgangers in onze onde Kaapsche
Kerk,gij zult ons, naar wij vertrouwen, toe—
steniinen (Tat WI), met hot oog op de buidige
toestviiden der volkeren, den toestand ook van
ons yolk, op haast elk gebied des levens, nau—
welijks een moor gepast en levend onderwerp
voor eon openingswoord Nj deze gelegenheid
zouden kunnen vindeli, dan dat nan de hand
gedaan door het scliniftwoord in 1 Kron. 12:
32.
,,En van de icinderen ran Is.ca,celiar, die
ervaren waren zn het ver.ctand van de ti~den,
Urn Ic weten wat Israel (ken nioet Jiunne hoof—

den wa.ren twee honderd, en al hunne broeders
pasten op hum woord.”
In deze bewoording wordt to kennen gege
yen de aanwezigheid in Israel van mannen van
de allergrootste beteekenis en gewicht voor
hun yolk, of laat ons hever zeggen:

dooper en anderen; doch kenmerkend
van
dezen was dat elk hunner in zijn eigen tijd—
en werk—kring alleen stond. Ret individueele
treedt in hun leven en arbeid op den voorgrond.
Terwijl daarentegen, naar hot scliijnt, het op
treden van de 200 hoofden der kinderen van
Issaschar, als raadslieden in Israel, een ge
nieenschcappelijke Was.
In het oog vallend
ook is het feit dat, terwijl do verseheidene go
tallen der duizenden die, nit elk den andere
stanimen, tot David overkwamen naauwkeurig
worden aangegeven, hot getal dci zonen van
Issaseliar, die zulks deden, met wordt vernield,
alleen wordt bet getal der hoofden van dezen
genoemd. Zou dit misschien zoo zijn oindat
deze 200 mannen van zoo veel beteekenis en
gewieht waren dat zij feitelijk den geheelen
stani waartoe zij behoorden, veniegenwoordig
den? Een bevestigend antwoord 01) doze vraag
zal ons zeker niet al to zeer verhazen, als wij
hedenken dat hun verstand en kennis en raad
voor David en zijne volgehngen, of niedestan
ders, mogelijk van reel meer waarde waren dan
duizenden zwaarden en spiesen. ‘vVat van doze
van Godbegittigde, van Godgezegende man
nen, die bun voik tot zegen waren, in de wornden van onzen tekst geschreven staat. moot
heden ten dage kenmerkend zijn van leids- en
raadslieden, voorgangers op het gebied beide
van kerk cmi staat. Zij mnoeten zijn
I. Jlannen, (lie ervaren znjn in rerstand
van de tijdem; en daarom
II. Jlaninen,
doen, en

III. ~iIannen op icier meoord at Itunne
deren ac/i tslaan

In elk tijdperk, en vooral in groote keerpun
ten, der geschiedenis van het Israelietisch yolk
waren er door ‘s Efeeren hand opgerichte, hovon hunne tijdgenooten uitstekende personen,
van wier optreden alles voor bet yolk afhing.
Onwillekeurig denken wij aan de groote pro
feten, Gods mannen van ouds die ook yolks
mallen waren, z.a. Mozus, Samuel, Elia, Jesa
ja, Jeremia, Ezechiel, Daniel, Johannes den

broc

I.
Jlannen ervaien in rerstand van de tqden.—

lilt bet tekstverband is bet duidelijk dat met
,tijdemi’’ bier niet wordt bedoeld de verschil—
lende Seizoenen. ervaring en verstand waanvan
niet bet oog op den landbouw van groote waar
do zijn, noch ook do voranderingon in de weers
gesteldheid, onderselieiding waarvan door den
Zaligmaker aan de Fanizeen en Saduceen word
toegoschreveii Matt. 1(3: 2, 3), noch ook, go
lijk do Tar,jurn en vole Joden meeuen, de mann
den die ,sonitijds tusschon bet jaar moesten
worden ingevoegd, npdat men den tijd van hot
vieren der feosten zeker weten mocht; neen,
onder die ,,tijden” inoet men verstaan den aard
der tijdsomstandigheden, den gang, do strek
king den groote gebourtenissen op staatkundig’
gebied, en daar de Jsriëlietiselie staat theocra—
tisch was, en regeering en Godsdienst innig
en onafscheidolijk met elkander vorbonden
waren, niogen wij weT nannomen, dat doze moan—
non in die oni standigheden en gebeurtenissen
hot bestel van Gods band huldigden. Zij, hovon anderon, zagen, i.e. verstonden en getuig
,

Mannen van Cod gezegend en een zegen
voor hun yolk.

die weten wat Act yolk mod
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den dat Jehova in Zijnen toorn Isi’ael
een konnig had gegeven, en in Zijne
verbolgenheici
dien
Koning’
had
weg—
genomen.
Sauls zonde en verweiping,
cii
zijne gestadige oudergang nail dcii
eenen kant, Davids Godsvrucht en wandeleit
ni Gods gunst, en ziju gewisse o.pgang nan den
andereu kant, stonden hen belder root (IC
oogen. En toen Sauls nederlaag en dood in
den strijd tegen de Filistijnen plants vouden,
en Abner ook van bet tooneel verdweell, was
er bij deze mannen geen vernioedeii of gissen,
geen roncitasten of weifelen aangaaiide (len
weg dien Israel, teneinde zich ecu gezegende
toekomst te verzekeren, inoest inslaaii.
Zij
zagen en verstonden waar het heeii inoest.
BE. I de tijden die wij beleven. zijn erustig, zij
zijn kritiek. W’ij verkeeren in ccii tier groote
epoeha (tijdsgewricliten) iii de wereldgescliie—
dens. Ecu oorlog, die, voorai ~vat aaiigaat de
verscheideuiieid en vreeselijkheid der wapeflen
die gebezigd werden, a’ zijne voorgangers over—
trof, is, na ruini 4 jareu gewoed en iiiillioeneii
slachtoffers geeischt te Iiebbeii, geeindigd.
Yrede isverklaard, en flog brnndt iii bet Oos—
ten en i\ oorden van Europa bet oorlogsvuiir.
Een nieuwe wereld orde, zegt inca, wijzende
op den hooggeprezen volkerenbond, is in bet
leven geroepen, of is in wording.
Boch zij
wordt geboren te niidden van beroeri ig eli gis—
ting op elk levensterrein Be bewustheid van
eigen maclit tot nog toe ongebruikt, en van
eigene rechten jaren lang geselionden of ver—
kort, is op kolossale selinal, is bu Iioiiderd diii—
zenden, zooals nooit te voren ontwaak t.
En
keert men tie aandaclit tot bet zedelijk, bet
kerkelijk en god.sdienstig leven tier Christen
volkereii, die onder dien wereld ramp bet.
zw’aarste hebben geleden met (ie viiiag Wat
is bet resultant, boedanig is de nitwerking van
al dat onbeschrijflijk lijden ~ Men antwoortit
met ‘t schoone woord , ,broedersehap, ci’ gnat
ecu luid geroep op huldigt de algeuteene hroe—
derschap tier menscliheid—de stnatsniail iioeiiit
bet volkerenbond, tie kerkinan spreeki vail
kerkvereenigiug, en wijst 01) ile in kraclit ci,
geestdrift steeds toeneinende bewegingen in
vele landen naar tie vereeniging tier veiseliii—
lende protestaiitselie kerken.
Be stiiatskerk
en Vereenigde Yrijekerk van Seliotland staun
op bet punt oin—na ecu a tzonderlij k bestaa ii
van bi1na 80 jareil—weer éón Ic warden de
Stnatskerk van Engeland iioodigt Ieenii’eii tier
,,Non—Conformist’’ keriten nit oni LU gelegen—
iieid vail Londens gelukwenseliing. nan dcii
Koniug wegens (IC vredesluit ing, met haar op
gelijken voet te staan, en voorai van ‘Wesley—
aansehe ziide worden er ernst ige pogingen ann—
gewend in de rielitiiig van Vereenignig iiiet tie
St a at skerk. In (len oproep tot deze I oenade—
riigen op kerkelijk gebied, en aansluitingen
der versehiliende volkereii bij ccii grooten in—
ten in t ioiinle ii bond op sta at kim dig gebied, zoo
kenmerkend van de tijden (lie w-ij titans bele—
.

,

‘‘

yen, booren wij (IC weerklank van Toistois pre—

(liking tegen bet patriotisine, tegen ecu eng—
hartig en eenzijdig hefhebben ,Vi}n eigen yolk
en eig’en vaderla ad. Be ii tildiging en Ii and—
having van de broederseliap tier volkeren prees
hij met al tie kraelit zi,iner niachtige pen ann
als eenig’ afdoend niiddel teg’en den oorlog—
eene leer (lie nu door toongevende staatslieden
hiide wordt verkondi gd.
En dat men ook op kerkelijk gebied naar
broederseliap, ve~ eeniging, samenwerkuig nicer
dan ooit na dcii grooten wereldkrijg bunkert,
sal ons bier in Zuid—Afrika in bet niinst net
hevreenideii als wij denken nan tie kerkvereeni—
giig in de Transvaai na den vrijbeids oorlog
vail 1880. Een nuder kennierk van onzen he—
dendaag’sclien toestand op kerkelijk en Gods—
tiieiistig’ gebied is liet in bet oogvnilend gebrek
hij velen. vmnaI geletterden, en welgestelden
die niet piist geletterden zijn, aan bet besef
van den ernst des levens zich openbarentle in
gebrek nali (IC heltoefte oni in Gods bins, op
den dag des 1-leeren te aanhidden. Velen van
dezen dci izeH terng voor (len naautven weg en
de enge poort cii werpen zich op den breeden
effen, geniakkeii,jken weg door bet-,, Christian
Scientisni bun naiigewezen. Eu wat van de
klaclit d nil so nun ig-en ook geletterden, en niet
onverseliilligen wiei’ g’etnl schijnt toe te ne—
men, anngelieven I egen tie kerk—dat hare leer—
steili nge ii. Ii oe sell oon 00k al gefonnuleerd, en
hoe aanl rekkeii1k ook al voorgesteld, geene be—
vrediging brengeii voor zielen (lie nnar een
kloppend hart verlangen en zoeken ? Met an—
dere. woorden (IC kerk mist frist’hheid en be—
ziehng cii Ic yen in hare predikin g, cii in Ii are
zi elzorg oiitb reek I bet liaar aan liarten , die met
eerlijke snickelaurs en twijfeiaars medelijden
liebben , onida I nj zelven geen kennis of onder—
“iadnig Iiehhea geliad van zielsworsteling of
van tic stornien Vail ongeloof of twijfel. Ziet
(mar, geat’Iite B11. U sieebts weinigen van de
vele kennierkende verscliijnsele van misc dagen
genoenid. I )e yuan g is nu zijn wij , of ziju
ci’ onder ons niannen ei’vni’en iii verstand van
deze I ijden 1’ Mannen (lie volledig begrip heb—
hen rini de stroinnng’en die er oak in ons eigen
volksleven iii de hi a I ste are n zich voordoen, en

(lie weten of deze nioeten worden aangeuioe—
dig-il, in andere heddingen g’eleid tif te keer
g-egaa n ~
Mannen verlost van oppervlakkig—
lieid. Iieh—en geinak—zuelit en die daarom
z id1 I Md en nii cite get roosten niii in tie di ep—
ten af I e dalen ten eiiide lielderbeid aan gaande
(IC w~u eli aard (Icr ding’en te erlangen P Man—
nen die (loor onderzoek en studie in staat zijn
oni, bij bet iieht der algenieene geschiedeuis
van vorige eeuwen, zoow’el als hij bet liclit tier
gewijde g-eseliiedenis—voorai tier groote keer—
punten in de geseliiedenis, de lessen van bet
verledene op hnidige toestanden toe te passen ~
En bovenal inannen, dooi’ iloogei’e Hand langs
den weg van beproeving, of op welke wijze of
door wiit in iddel ook al, tot stiistand gebracbt.
,
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naar de afzonderiug der hinnenkainer getire
veil, en van daar naar tie berghoogten des gebeds gevoerd om des Ic beter een veiE’ezicht te
bekomen, en aizoo niensehen en geheurtenis
sen in hunne ware proportieen cit verhoudin—
gen ft zien P Anderninal koint do vraag Zijn
wij, hebben wij onder oils zulke inaniien P Be—
hooren wij, geestelijke leidsijeden, niet zulke
inannen to zijn P Diegenen onder ens die hot
Evangelie bedienen doen profeten werk, en
profeten nioelen oak in onzo dagen zieners kun—
nen warden genoemd, omdat zij zion en daar—
cia oak verstaan den gang der gebeurtenisson,
do richtiiig iii weike (lads hand ens ieidt. Rus—
kin zegt ,Voor duizenden (lie dcnkcn kunnen
is or één die zkn kan dutdehjk te zion is pee—
sic. profetie, religie, alien in één saamgevat’’
,TIions~nids eaii tlH nk for one who can see
to see clean
is poetry, prophecy, religion,
nil in one.’’). Zal onse houd ing in deze dagen
Vail santenzijn, zulleit onze beraadsiagingen en
besluiten getuigenisafieggen van bet feit dat
Wij doordrongen zijn van den ernst, en verstand
hebben van do beteekenis, de strekking onzer
tijden P
Geve de Heere di!! hunters dan wl
onze vergadening kunnen worden aangeinerkt
als cone vergadeniug van:
,

H.
•l!annen (In
len wat liet vol/i in act doci.—
Bij de twee honderd iioofden den kinderen van
Issasehar was or geen vaag hespiegelen, geen
ijdel gissen over lietgeen bet yolk to doen
stond. Zij wisten precies welken stap Israel
nioest doen. Zij zagen dat het waar belang,
de veiligheid, bet geink van ‘s yolks toekomst
lag op den weg van een radicale oinmekeer op
het gebied des staats. God had Saul verlaton,
ext daarorn inoest hot yolk zijn huis niet langer
stouneu, ntaar zielt plaatsen oncler de banier
van David, den mail naar Gods hart.
Eon
goed verstaan van de bjden een reeht begrij—
pen vail hot Godsbestnnr in de regeling van
yolks onistandigheden versehafte hun weten—
scliap van ‘s yolks plicht.
En hoe treffend
schoon hoot het—,,zij waren ervaren in vei’~
stand van do tijden om to weten ~vat het talk
meet dccii,’’ niot wat zij zelven, niet wat bun
stani, maar ;vat hot vol/i meet doen. Waa.rlijk
groat zijn zij die niot slechts, ook met in de
eerst’e plaats en oak niet he! nicest ann ziehzel
veli denken. Mannen van gewieht en gezag
bij ltnnne broedoren waren deze hoofden van
Issascitars stain onidat zij hart en oog hadden
veer hnn volksbelangon.
Run bartgronclige
en liefdeniiko belangstelling in tie ~veivaart van
hun yolk (iced hen de tijden waarnenien am te
wefen ivat Itet polk moos t doen.
Geachcte
BB. weten wij Wa! ens yolk in dit aHerbelang—
nmkst ti,jdperk, in di! keerpunt oitzer geseltiede—
ills itioet dccii P
Lit \veten wij tlit omdat wij
verstand hebben van onze tijden P En liobbon
wi~ dat verstaiid opgedaan langs den weg van
naauwgezette, degeli~ke, uioeite en opoffering

koslende waarneming onzer volksomstandighe
den, daartoe gedroveu door hartgrondigo liefde
tot en inuige belangstelling in ons yolk P
Vraao’stukkon van diope beteekenis en grooteu
onivang doen zich in onze dagen oak in ous
land veer niet slechts op politick torrein, niaar
oak op opvoedkmidig, niaatsclrppehjk on ker—
kelijk gebied. Sommige van dozen ziju onde
vraagstukken (ho nu met verseherpte klein,
met verhoogde nadruk zicli ten oplossing bij
voorgangers in de kork, zoowel aN in den
stan!, aiuimnelden. En wie kan, wie niag oor
en oog sluiten voor hot ontwaakt volksgevoel
zich openbarendo in verscheidene nchtingeu
vooral bij onze naar liet verstund ontwikkelde
jonge nienscheiiP Men kein’e goed of kou~e
af sonimige, zeifs velo, van die pliasen van go—
voelsuitiig, dec11 do on! waking1 hot gevoel is
or, en daar moe! rekenitig mode gehouden wor—
den. Be vraag is anderinaal hebben wij, bids—

lieden in onze kerk, or eon volledig begrip
von P Rot puntige gozegde van onzen oersten
nniiister, toegejnicht door Engelands eersten
Minister, als cone der incest tot bet hart dor
zaken door dringende intingon gedurende den
oonlog
,liunianitv has struck its tent, and
is on the march’’ (do menschheid heeft haar
tent opgebrokon on is aan ‘t niarcheeren) is
van toepassing oak op ens ni Zind—Afnika. Onze
is tie tank to weten waar hot alles heengaat, en
toe te zion dat do marscli met overslaat in oen
govaarhjke draf, (lie ten htatste in een nood—
lottigen ron kait eiiidigen. Yin do reeds go—
noemde stroomingen in ens volksleven, met do
gebegenheden die zij ons aanbieden, zoowel als
do g’evaren waarniede zij g’epaard gaan. dienen
wij een levendig hesef, en bet neelite verstand
to hebben, opdat wij vail die gobegenheden, go
lijk geooefende sclnppens (—of, wilt gij, vis—
sehens, want wij zijn inimors visschers van
meitsehen—) van bet getij, partij en voordoel
trekken, en tegen tile gevaron waken en waar—
schuwen. En em to weteit wat ens yolk inoet
doen is noodig ii iet albeit versi and va~i do tij—
tlen, niaar oak kennis van het yolk, en oni hot
yolk to kennen, to bognijpon, meet men hot
liefhebben. liiefde iteeft eon holder oog, cit
ziot, en vorstaat, en woo!, wat men zonder haar
niet zion, verstaan cmi weten kan. Aan tie lief—
de tot ens yolk bij onze korkelijke voongangors
kau niet reelit n iei worden getwijfeld.
Unze
arinenzorg en liefdadiglieidsw’ork, cm niet
moor to noemen, zijn or to sterke bewijzen voon.
Maan zou or geon reden zijn voor onderzoek
naar den aurd onzen lie Me tot ons yolk, am to
woton of zij ontstoken is doer lie! vunr ~‘an
Gods aitaar, of zij cone goheiligde liefdo is,
zeer andors dan (10 liofde van den lioiden veer
zijn natie, eene liefde oiii (‘bnistus wil P
:——,

Teen Genoraal Pie! Cronje niet zijno man—
schappen ft Paardenhorg omsingold lag’, was
het eon onzon prodikanten zoo eng mu hot hart,
on werd ltij zoo bommaauwd flat liij to middor—
nacht opstond, aan Zijn bedemndo nederknieldo
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en tot God riep am nitredding. En deze zelfde
predikant inoest zich na dien tijd afvragen of
hij oak al ooit zoo beangst was geweest van
wege hot beleg van de stad Gods, en den tern
pel des Heeren, door Satans legerbenden. Of
zijn or geene volkszonden waarovor do bittere
klaclit f~ij gelegeniteid onzer Ringsergaderin
gen nooit ophoudt Y Of bestaan do vreeselijk
lieden waarvan C1hristelijke werkers en work
sters in de groote inijn centrums ons zulke af—
grijselijke tafereelen schilderen slechts in de
verbeelding?
Van onzen geliefden bog
leeraar 2ifarais wordt nit goode bron getuigd
dat liij ill den laatsten tijd over oiis yolk, dat
liij 0! zoo lief had, zich veel heeft bekommerd,
ja, (hit ‘S nachts do slaap van zijne oogen week,
a’s hij dachtaan de zonden, en gevaren en
nooden van ons yolk. Eon schrijver aarzelde
niet do mooning te uiten dat zieiskwelhngen
over zekere verschujnselen en richtingen in ons
volksleven het schoone leven van dien uitste—
kenden broeder met vole jaren hebben verkort.
Of hierniede niet to veel is gezegd laten wi]
daar, betwijfeld kan bet editor met dat lnj
zijn yolk lief had met cone liefde, (lie hem meet
ann hen dan ann zichzelf deed denken. Op do
phiats waar zijn lichaain rust zou daaroin hot
schoone getnigenis dat van Mordichal geschro—
von staat, als passend grafschrift kunnen the—
iieii:,,groot liii zijn natie, en aaiigonaam bij
do menigto zijuer broedoren, zoekonde het bosto
voor zijn yolk, on sprekendo voor do wolstand
van zijn ganscho zaad.’
Be Heere sehenke
‘

otis lacer van die liefde tot ons yolk, die eon
krachtige dri3fveer is tot hot opdoon van (10
iioodige ken nis, hot reclite hegrip van hun wa
xen best and, kennis van hunno kraeht en hun—
on zwakhoid, van hunne deugden en hunne

zonden. opdat wij met hot cog op do buitenge—
wane I ijden (lie wi,j boleveti, woton niogen wat
hot yolk dccii moot
Moge dit dan ook b!ijken
nit ojize hohandoling van do vraagstnkkon
,

wuarmode wij ons dozer dagon zullen bezig
lionden, en nit (Ic hesluiten die wij now en mi—

len ! ‘Van (Ills Zn1 dan oak kunnen gezegd ;vor—
(loll dat w’ij zijn
HI.
Jilt illiCli 0]) II’) Cl wooed a? ii i/fl IIC Ifloedels ac/it

—B0 wijslieid door de 200 hootdon van
Issasehars stain nan den dag gelegd, wekte
vertrouwon hij al linnne hroederen, zoodat doze
aeht sloegell op limi woord. Luthers vorta—
Sit/li/I

1mg is:,, a I linline

broedors

volgdon

hun

woord ;‘‘ do Vulgata : ,,hun rand word gevolgd
(10cr do rest van den stain ;‘‘ (10 Engelse vet—
taling : ,,al Itunne hroedors waren ondor hun
bevel,’’ i.e. waren hun gehoorzaani.
Wolke
vortaling oak al geliuldigd \vorde, duidelijk, in
elk geval, is (10 mededeehng dat hot woord of
(10 mad dozer inannen gezag on invlood oefonde

Van hun wenk hing
hun geheele stain at. ‘Von allen tijde was hun
rjp ooi’deel van g’ewieht, lanai vooral iii liache—
op al Ininne broeders.

lijke tijden was hot van do grootste waarde
voor hot yolk, en groot was dan ook hunne
verantwoordelijkheid
naardion
al
hunne
broeders zich door dat oordeel lieten besturon.
Geachte Bil. ! goldt hot niet ook van voor
gangers in onze kork, dat hun woord op verro
weg het grootste deel van otis yolk groot in
vioed oeofent? Bit kan wol minder hot geval
zijn dan iii vroogore jaren, doch dat Evangelie
dienaren en Oudorlingen in onze kerk, die zich
eenigszins hunne heilige rooping wanrdig be—
toonen, nag iiiot gezag, en oak met niacht spro
ken kunnen, kan niot warden ontkend of be—
twijfeld. ,Ta, wei mogon wij op do toestem—
ining van sonilnigen, zoo niet allen, uwer reke—
nen, als wij zeggen dat or vooral Evangelic
dienaren onder ons Zijn, die soins rodon heb
hen beangst to zijn, en to sidderon, als zij be—
soften liunno ontzettende vemantwoordelijkheid
ten gevolge van hot bijna onbeperkt vertrou—
;von iii hun persoon on woord gesteld door le—
(len dot genleenten (lie Zlj boarbeiden. Hoe—
zeer derhalve dienen zij, dienen wij allen toeto—
zieli dat otis levoti, dat oiis woord, i.e. de hood—
schap (lie vi] afleveren, zoodanig zij dat ons
yolk naar oils wiider gevaar voor zichzelf 1w—
steren zal, zich door otis voorbeeld en mad go—
rust en veilig zal latoa leiden Zullen wij niet,
woolen wij njet luider, en met moor nadruk en
ernst daii ooit prodikon do wtiarlieid dat broe—
dersehap der nienschheid zonder hartsverando—
ring’ dot ineiiscliheid, hefde tot den naaste als
zichzelf zonder liefde tot God haven alles, eon
ijdele droom, eon mis}oi?ende hersenscinni is?
Ontwaren do duizenden loden oilzor kerk, be—
hoorende tot (len werkeoden stand, cii zijnde
in dienst der Regeering of inaatseha~ipijen, en
zich vereenigende ter zelfbeseherniing met
nieclowerklieden tot andere kerken en rassen
behoorende, dat ;vij met lion in hun strijd am
hot best ann moei’oolen on ineeleven ja, maar
(lilt hmi Dale—/ui hun ceuwig uciziju mis bovon
al na aail hot hart ligt, nnardion wi,j in ernst
en gotrouwheid lnui hrengen hot Evnngelie
van Gods liofdo in Christus, dan zullen zij nog
moor passen op ons woord en hot zal ons dan
inindor in oeilijk yallen ze to helpen ontkoni en
nan het gevaar van in bun strevon naar betero
toosbanden op stoffolijk en inaatschappelijk ge—
biod zieli los to niaken van God on Zijnen
dionst. Van onze kerk, on daarmode bedoelen
wij vooral do voorgaligers in onze Icerk, hangt
in groote mate at (10 heslissing van (10 vraag of
hot Socialisnie, dat oak onder ouze menschon
heeft po~t gevat, en iiieei’ en moor mM wint,
ocit (5hristelijk dan wol 0011 anti—Christelijk
karaktor Znl veil ooncn, of hot weldadig voor
kerk, stant en niaatsdhappij (Intl wel, z. a. in
Europa, goweldadig, i.e. seliadolijk en verwoes—
tend zal optreden, Do ti3d ant doze en dorge—
iijke machtigo bowegingen of stroomingen
slochts op een afstand waar to nenien, daarover
in niouwshladon, t ijdschriften en boeken
lozen, onze hesehonwiiigen dionaangaande

to
to
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SLWTINGSREOE—SYNODE, 1919.
Door Ds. I. F. A. de Villiers.
,,En ik zeide tot lien: Gij zijt heilig den
Heere, en deze vaten zijn beilig; ook
dit zilver en dit goud
Waakt en
bewaart bet, totdat gij bet opweegt
te Jeruzalem, in de kameren van
des Heeren huis.”—Ezra 8: 28, 29.
Floogeerw., Weleerw., en Eerw. Broeders iii
den Fleer!
Zoo zijn ~v ij dan gek ane ii tot an it he t einde
van onze werkzaainheden in verband met de
Yiier-en—twintigste Vergadering van de Synode
onzer Herb. Be Fleer is ons goed geweest in
deze dagen van sameuziju, in belang van de
dingen van Ziju Koninkrijk.
Waar wij thans geroepen worden ecu woord
te spreken om daurinede wise verricbtingen
te sluiten, daur doen wij sulks naar nanleiding
van het u voorgelezen tekstwoord, en bouden
vooral het oog op bet werk dat nu weer vOór
is, bet werk dot ons Nj bet lieengaan van bier
wacht.
Wij bebbeit Itier vOdr mis ccii verhaul van
de reis van Ezra en zijn gezelschap, uit Babel
naar Jernzaleni. Zij zijn bij de rivier Ahava
nangekomen, waar alles in gereedbeid wordt
gebraebt voor den weg die nn vóór hen lag,
door de woestiju.
Ezra, bet yolk overxiende, vindt dater geene
Levieten onder hen waxen. Hij zendt daarop
noar Cbasifja, en bekonit van daar een aantal
dezer niahinen. ~adat Iii] nu eerst ecu vasten
had uitgeroepen, oni zich met bet yolk voor
God te verootuicedigeit, en van 11cm den rech—
ten weg te vragen, geeft hij nan de zorg van
twanlf dezer 1~evieten of ~ bet gond en
bet silver en de gouden bekers en vaten, voor
den teinpeldienst bestenid, met de woorden
van onzen tekst
Gij zijt beilig den Heere,
en deze vaten zijn heilig, ook dit silver en dit
goud. Waakt en bewaart bet, totdat gij bet
opweegt te Jerusalem, in de kameren van de~
Heeren huis.”

I.

Dc kostherc schatten ons toevertronwd.
4

II.
Ill.

fleE qoddelyk bevel otis

(macby

Be qroote rerun tLeOOitlelUkItfld
door opgele~d.

(/eueZe2i

OILS

duet—

I. Dc kostba’rc seitatten otis toevert’rouwd.,,Ik woog bun toe,’’ zegt Ezra, ,,het zilver en
het goud en de vaten. zijude de offering van
bet buis onzes Gods. 1k woog dan aan hnnne
hand zes honderd en vijftig talenten zilvers,
en bonderd zilveren vaten in talenten, nan
gond lionderd talenten; en twintig gouden be
kers, tot duizend draehmen; en twe~ vaten van
blinkend goed koper, begeerlijk als goud.”
—

Ook wij gaan terug met kostbare sehatten
ons toevertronwd. En wij staan, meer dan ooit,
vOdr ecu onbekenden weg, eene onbekende
toekomst. Niemand ban zeggen wat die toe
koinst ook voor onze lierk gnat baren. Wij
staan vóOr groote en belangrijke gebeurtenis
sen en oinw’entelinggen. Be geest des tijds,
dien wij overal opmerken, scbijnt toegelegd to
zijn 01), en been te wijzen uaar, een gehe~1
anderen toestand van zaken dan tot hiertoe.
Wat die nienwe toestand gnat wezen, weten
wij niet. En te inidden van dit alles, mogen
wij het niet vergeten, dat er aan ons ‘als
leeraren en opzieners kostbare sehatten toe
vertrouwd zijn. Wij deuken al dadelijk ann
bet afscheidswoord van Paulus tot de ouder
lingen te Efeze, en bet is, als komt dat woord
thans met zóó veel kracht tot ons: ,,Zoo hebt
dan aeht 01) uzelven, en op de geheele kudde,
over dewelke n de Heilige Geest tot opzieners
gesteld Iieeft oni de gemeente Gods te wei
den.’’ flaar is de gemeente Gods, de gemeente
ann onze zorg gegeven, niet zielen van meer
waarde dan het allerkostbaarste goud, zielen
gekoeht, niet met vergankelijke dingen, silver
of goud, maur met bet therbaar bloed van
C1hristns.

.,,,

Ziet daar, de opd recitE OILS (,‘C9CVCU, flue)
ucreed steen Ecinu Eu keeren, een ieder near den
werlckring hunt door den Grooten’ jicester aange
wezen.

Aan de hand van ons tekstwoord lett.en wij
aebtereenvolgens o~i

4Vij gaan terug oni in de gemeente te staan,
en daar te arbeiden ann de redding van zielen,
en den geestebjken opbouw van Gods yolk,
En als wij dan daarbij denken nan de groote
zaak van onderwffs en opvoeding, godsdienstig
zoowel als seculair, waarvau geen evangehe
dienaar of vódrganger zich losmaken bun; ann
den arbeid die besteed moet Woidehi nan de
vele armen, en veraebterden, en diepgezonke
iten onder ons yolk; de arbeidsvelden die voor
ons open liggen in de groote steden, langs de
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hebben, en ze flu en dan op den kansel of in
geschrift te luchten is voorbij. In steden of
(lorpen waar vele leden onzer kerk in dienst
zijn dci Regeering of van Maatsehappijen en
htadsraden, dieM tie kerk, door middel harer
voorgangers handelend op te treden en toe te
zien dat hare lidniaten zich niet aansluiten bij
yak- en werkersvereenigingen wier voorman
lien der (5hristelijke kerk en Godsdienst vijan
dig zijn. Ecu handig en taetvoi optredeu in
ecu samenkomst dier werklieden openbaart
!tiet zeiden—hetgeen heel onlangs in ecu Dorp
in de Uostelijke Provincie op eene vergadering
van werkgevers, werkers en vertegenwoordi
gers eener amhaeht.en-federatie is gebieken—
dat zelfs arbeider ieidsheden die met tot onze
kerk behcoren, aelit geven op, en zich leiden
laten door bet woord onzer predikanten.
,Be
inannen tile de gemeenschappelijke gedaehteu
dcv itietisehiteid kunnen denken, zullen in de
naaste toekonist bet nuttigst zijn. God geve
dat cv velen Inogen ziju !‘‘ Alzoo liet zich de
president dcv Vereenigde Stauten van Amerika
nit in ecu treffende rede geliouden te PaNs op
10 Mci dezes jaars; zullen wij deze woorden
zonder eenige kwalificatie ondersehrijveu? Hoe
indien (lie gedaehten der niensehheid niet Gods
gedachien zijn, maar van de aarde aardsch ? Be
aard dier gedaehten ltangt toch iimners af van
den zie]etoestaud dcv menschheid.
Gods ge—
daehten ziju gedaehten van vrede en liefde,
doch niet den vrede dien de wereld geeft, met
do hefde, die turns begint en thuis blijft, inaar
die van God komt en tot den naaste uitgaat.
1313. ! otis woord zal weerkiank vinden als bet
een woord is dat itiling geeft aan Gods gedach
ten van vrede en liefde, als bet heenleidt tot
den eenigen ;veg waariangs de schreiende be
hoeften eener onrustige, ja onstnimige wereld
ware bevrediging kunnen erlaugen. Op ons
woord sal inca acht slaan als bet in rouw ge—
donipelde zielen heenwijst naar Hem, Die al—
‘cell in staat is duurzamen boost te sehenken,
tranen van bittere droefheid te droogen, hay—
ten van stuart doorvlijmd te genezen.
Onze
elgen gnu e volksman, wiens stem 0 ! zoo
VrOeg en treurig schielijk, inidden in ecu toe—
spraak geliouden in zijn yolks belang, voor al
toos tot zwijgen werd gebraeht, zeide eens:
,

,,Ons yolk moet xveer terug naar de kerkban
ken.’’ Kostelijk I doch dan moot cv van do
kansels naar de kerkbanken komen bet beer
lijk Evangelic van Gods reddende en zaligende
liefde in (Jliristus Jesus Zijuen Zoon, verken
digd door iaannen, die van dat Evangelie met
sleehts gelezen hebben, of uit den moud van
anderen gehoord hebben, maar die do waarheid
cv van persoonlijk hebben ei-varen, haar net
slechts met het verstand toestemmen, maar
met bet hart gelooven, en die spreken omdat
zij g elooven, getuigen omdat zij met bet oog
des geloofs gezien hebben. En dan, ails kraeh
tigst, n~eest invloed oefend woord is toch, met
waar ~ niet de kiank die van onze lippen valt,
hetzij op of onder den kansel niaar het leven
dat wij leiden, de bonding die ous kenmerkt
in Otis dagelijksch verkeer met onzo medemen—
sehen. Zeggen wij dit, en wij doen sulks met
nadruk, dan spreken ~vij ook tot U, geacbte
JIB I die nooit een kausel betreedt.
Zijn cv
met gem~enten in onze kerk waar er op kerke
lijk gebied achteruitgang is te bespeuren, en
waar mcii met ~veemoed denkt aan, en de na
men noemt van ouderlingen lang reeds outsla
pen, als mannen voor wie oud en jong, aanzien—
hjk en gering ontzag en achting koesterden,
niannen op wier woord al Inn ne broederen aclit
gaven P Baar was een tijd toen men dikwijls
sprak van zekere geineente op bet platte land
als ecu of de model gemeente in onze kerk.
In die geineente werd de leeraar—een man seer
geti~ouw iii de vervulling zijner bediening—ge—
steund door ouderlingen in wie zich begaafd
heid naar bet verstand met echte vroomheid
des harten paarde. Zijn er nog znlke mannen
in onze kerk? God vernieerdere hun getal!
En Hij geve dat onze besprekingen en beslm
ten dezer dagen op onniiskenbare wijze mogen
doen blijken dat cv niannen in onze Kaapsche
kerk zijn, predikanten en ouderlingen, mm—
stens de meerderheid onzer Synode uitmaken
de, (lie ervaren zijn in verstand van onze tijden,
en weten ;vat ons yolk nioet doen, inannen op
wier woord al hunne broederen acht geven
flat zij zoo!
[Votuin—Gelezen Ps. 25; Gebed: Ps. 89: 1;

lies. 22: 1 en 3; Ps. 89: 7.]

spoorwegen en elders. Welk een indruk heb
ben wij op deze vergadering iveer ontvangen
van de grootheid, de uitgebreidheid, en ver
scheidenheici van het werk dat op ons wacht!
Welk een gezicht hebben wu gekregen van de
qelegeniteden ous gegeven! Benkt ook nan bet
tafereel ons ontrold door het rapport van de
Commissie voor de Inwendige Zenthng.
Wat al gouden vaten werden ons toegereikt!
Wat al kostbanr zilver en gond is ons in be
waring gegeven! Voorwnnr, schatten van on
berekenbare waurde!
En zullen wij wijzen op deu strijcl waartoe
wij opnieuw geroepen zijn, den strijd tegen de
sociale envelen. en bijnaine, de onzedelijkheid,
eon kwaad dat in onze dagen tot zoo ont
zettende hoagie gestegell is, en oak bet up—
komend gesldcht zoo in zijne maclit gekregeu
heeft; den strijd tegen de toenemende thou
kensehap en het inisbruik van sterken drank,
waardoor zoo velen uit ons yolk te gronde
gaan en ten verderve gesleept worden?
a r is ci’ (IC gemeente wan r wu si a a ii,
ons bijzonder arbeidsveld; daar is er ook de
geineente daar ver in de licidenwereld. Bij
Zijn heengaan heeft de Heer Zijn zaak, Zijn
koninkrijk nan de Zijnen achtergelaten. En
dat koninkrijk was niet beperkt tot Zijn eigen
yolk. Na, onnitsprekelijk na nan Zijn hart,
lag Zijn eigen yolk, de Joden, de erfgeuaiuen
der beloften. Niemand heeft dat yolk meer
liefgehad clan Hij; en toch was Zijn arbeid niet
tot dat yolk beperkt. In dat goddelijk Midde
mars-hart had Ru ook plants voor anderen.
Hoe diep werd Hij geroerd door bet goede dat
RU somsanntrof bij degenen die buiten Zijn
yolk stonden. Benkt nan de Syro-Feniciselie
vronw, en nan den bootdnian over honderd.
Met welk eene teederheid, met welk een~
innige aandoening’, knnneu wij zeg’g’en, gaf Hij
Zijne bewondering van hnn geloof te kennen.
Met welk eene diepe zielevreng’de- werd Ru
vervuld, toen eenige Grieken kwanien en zei
den: ,,‘Wij wilden Jezns ;vel zien.’’ Ret ong’
dat alleen op Israel gevestig’d sclieen, zag’ ver
der. Zelfs vóOr Rij Zijn iaatste opdracht gaf:
,,Predjkt het evangelic nan alle creaturen,”
hooren wij Rem zeggen :,, 1k heb nog andere
schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet
1k ook toebrengen; en zij zullen Mijne stem
hooren; en bet zal worden ééne kudde en édu
herder.” ,,En 1k, zoo wanneer 1k van de aarde
zal verhoogd zijn, zal hen alien tot Mij trekken.
Be Rerk die g’een belang stelt in de zank
der Zending onder de Reidenen, mist haar
groote duel, mist dcii geest van haar Hoofd
en Koning; den geest die vurig verlangt om
den eukele to redden, doch die ook verteerd
wordt van verlangen oni de werelci behonden
Ic zien ; den geest die niet alleen het geroep

am huip nan eigene dciii’ verneemt, doch die
ook een open oar beef t voor de angstkreet om
hevrijding, die uit het verre heidenland komt.
En als wij er op wilien letten lang’s hoe won
derlijken weg’ wij bier als ccii yolk, door God
gepiant zijn; hoe God onze vronie voorvade
ren nanr dit land geleid heeft; wie net dan
niet in de heidenen om ons, en daar ver, een
schat ons door dien God in lianden gest.eld :~
Be evangelie-dienaur in de gemeente moet
het nanbod van genade ann zondaren brengen;
hij moot zoeken het yolk op te bouwen in ‘t go
loof, en te doen toenemen in de heiligmaking;
Lii nioet zoeken bet rijk van zijii 1[eester op
aarde uit te breiden.
3laar dan zijn er ook
andere belangen (lie hij, evenals de profeten
under Israel, soms dient te behartigen, beian
gen die hij, evenals zij, niet rnaar zoo ignoree
ren mug. Gelijk de protect in Israel, kait liii
zich van zijn yolk niet losniaken, mactv moet
hij eon oog hebben voor, en nioet hij acht ge••
veit op alles dat aangeiegd is oni bet bestano
en bet hoogste welzijn van zijn yolk te onder—
iuijnen.
Zion wij wider Israel den profeet
telkenniaie niet den last van bet ‘W’oord komen
mu tegen vol kszonden en ecu bedorveji Stnat
Ic getuigen, ook de evang’elie-dienaar niag’ niet
zwijgen waar euveien, socinal en staatknndig,
;vaar volkszoiideii zieli openbaren, euvelen en
zonden die als eon worm nun den wortel van
bet best na~ van zij it yolk ki~ agen.
Zijn hoogste roeping is echier te arbeiden
nan de cenwige belangen van onsterflijke zie
len. Vooral heeft hij nan zielen te brengen bet
Evangehe van Gods reddeiide hefde en genade
in Christus.
lid Era nqcUc. Ziet daar con ander schat, de
groote schat ons in banden gesteid.
,,Het
Evangelic dat niij focbefrouwd is,’’ zeg’t de
Apostel.
En wat was dat Evangelie voor
Paulus? Hij zegt liet ons in 1 Korinthe 15.
,Voorts. broeders ! zoo sc’lirijft liij daar, ,ik
inank u bekend bet Evangelic, dat ik ii ver—
kondigd hebt, in hetwelk gij ook staat. Want
ik lieb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen
ik oak ontvangen heb, dat Christus gestorven
is voor onze zonden, naar de Schriften; en dat
Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten
derde dage uiiar de Scliriften.’’ Ret Evange
lic dus, van ecu Cliristus die gestorven en op
gewekt is, en die eenmaal wederkonien nil om
Ic oordeelen de levenden en de dooden. En hij
noemt hotS, .,bet Evangelie der heerlijkheid des
zaligen Gods.” Ret was hem bet Evangelic dat
den mensch de heerlijkheid van den zaligen
God duet zion, de heerlijkheid van Zijne groote
unIforming en genade, van Zijne ondoorgron
delijke hefde, en van Zijne diepe wijsheid en
vlekkelooze heiligheid. Bat Evangelic was heni
alles. Rij had niets anders te prediken. Zijne
hoorders hadden ook niets anders noodig. Zoo
diep was hij er van doordrongen dat dit 1’e~
‘ ‘

,
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oenig Evangelic was dat zijno hoordors noodig
hadden, da.t hij nan do Galaton selireef : ,,Indion
ii iemand eon Evangelic verkondigt, buiten
hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervlookt.”
Dat Evangolio is ook ons toebetrouwd. Bat
Evangelic van Gods reddendo liefdo en gonado
in Christus moeton wij prodikon. Do naar God
zookondo zondaar, zoowol als do zich van God
afkeorondo worold hoof t hot noodig. Do pro
diking van hot kruis opeut hot oog voo, (Jo
zonde, waarvan do werold goon bosef hoeft.
Niots laat don monseh ook zoo Gods keiligiteid
zion, a’s hot kruis dat horn zogt
die, ocr Hij
1o zondo ongostraft hot blijven, zo ann Zijn
Zoon met don bittoron en smadelijken dood des
krnises gestraft hooft.’’ Hot is hij hot kruis
van Christus dat wij dat ,,Heihig, Hoilig, Hei
hg is do bore,” door don vromo van don
ouden dag, in zijno aanbidding zoo gedung jut
gesprokon, maar in onzo dagen zoo vaak go
mist, woor hooron. Hot kruis toont ons ook do
liefde Gods. flaar zijn or voio bowijzon van
Gods hiofdo op aardo. Wij zion die hofdo over
al, doch hot is waar bij hot krnis hot woord,
oonrnaal gesprokon, woer gohoord wordt: ,,Ai
zoo liof hoof t God do worold gohad dat Hij
Zijn oeniggeboron’ Zoon gogovon hoof t,” dat
do monsch Gods liofdo bogint to vorstaan. En
zoo is hot ook bij dat kruis, dat ~vij loor~u dat
or oono ovorwinning is over do worold on do
zondo, on oono kracllt tot ecu be/er leven, roeds
hior boneden.
.,,

Ziot daur do schatton ons toebotrouwd. ,:Deze
vaton zijn hoilig,’’ sprak Ezra. Evonzoo is hot
work ons toobohouwd, en zijn do gologenhedon
oil do middolon om dat work to doon, AciNg.
Hot is con iteilige bodioning waarin wij als
ovangolio-dionaars on opzionors gostold zijn.
Wij zijn vorantwoordolijk voor do zuivoro on
ongeschondono bowaring or van, flit loidt oiis
oni to letton op:
II. Net uoddeluk bevel (i?H daai’hij ucucrell.
—,,Waakt on bowaart hot,” sprak Ezra tot do
Priestors. flaar waron or do vijandon die zoeh
ton do vaten on hot goud to roovon, do vijan
don dio hot yolk lagon loidon op don wog.
,,Waakt on bowaart hot,” zoo roopt do groo
to Moostor ook ons too. Daarzijn or: de vjjan
den em ens. Do maehtigo vijand daarbuiton,
(IC geest dci’ wercid, do goost waartogon deApos
tol Johannos in zijno brievon, on vooral in zijn
oorston briof ook zoo sterk gowaarschuwd
hooft. Hot is do goost, dio niet nit God is,
niaar do zich van God afkoorondo, do Godo
vijandigo goost, reeds zoo diop doorgedrongen
tot do lodon van onze Kork, on tho zich opon
baart in onvorsohihlighoid, onkorkschhoid on in
0011 langzaam, maar zokor vorvroemd wordon
van do Kork.
En édn van do vole godaanton waarin wij
dozen vijand aantroffon is dio van bezigheid on

rijkdom,—do twoo groote tooverwoorden van
onzo dagon,—mot hot daaraan vorbondon go
vaar, van zijn tijd on godaohton en kraehton
zoo daarnan to wijdon, zich zolven zoo daarin
to vorliezon, dat men or lator niot moor nan
donkt dat or ook eon andoro rijkdom is, zonder
wolkon al do rijkdornmon dozer werold niot
baton zuhlon, oon rijkdom dien nóoh mot nãoh
roost vertoren kan.
Nanw hioraan verbondon is or hot onvorza
digbaar on onbodwingbaar verlangen, do stoods
toonomondo zuoht naar genot on vermaale. Hoe
groot is in onze gonroenten hot gotal dorgonon
die roods door dozen vijand boroofd zijn, on nog
dagohiks behoofd wordon van al wat edol on
hoilig is!
Eon andor govaar is do ietenschap, do vor
standohijko ontwikkoling, do goloordhoid, waar
die gozoeht wordt zondor do waarhoid dio uit
God is, en zoo ddwijls loidt tot ongoloof on
ongodsdionstighoid, tot eon kooren van don
rug naar do wogon door do vaderon bewandold,
on con voraehton van dio grooto, dio oonwigo
wnarhodon don vadoron altijd zoo diorbaar.
En zijn zij or ook niot, die den evangelic
dienaar en den voorganger in de gemeente altijd
nauwkcurig gadeslaan met liet dod om font te
vinden en te veroordeelen? Die nimmer slni
meronde roehtbank, steeds gerood om eon oor
dool uit to sprekon, was or altijd, bostaat ook
in onzo dagon, on zal er steeds zijn. Alhoewol
hot anibt van do heihigo bodiening nog oone
oereplaats onder ons yolk hoeft, wordt do dra
gor or van niot langor booordoeld naar hot
ambt dat hij bokloedt, maar naar ~vat hij zoif is,
naar wat hij van hot aiubt maakt. En dat or o~
don ovangohiodionaar on op don voorgangor
golot zal wordon; dat ook do woreld altijd hot
oog opon honden zal, is wat wij vorwaehton
moeton. Zij die do goostolijko loidsliedon yap
hot yolk zijil, hebbon aeht to govon op hot
woord van den Apostol: ,,Bezorgt hotgeon eor
hijk is voor alho monschon,” on wodorom,
,,Hobt oon goodo getnigenis van degonon dio
buiton zijn.” Hier is oen voroisohto bij den
voorgangor waarop ook do worold met rooht
aanspraak maken meg.
En dan is or do sterke vijand hiorbinnon,
Act viceselt; do verzooking om hot vhooseh to
behagon, en ontrouw to zijn, to vorslappen on
to vortragon in dou dionst dos Hooren; do ver
zooking ow naar oigon ocr to jagen, on naar
zehfvorheerhijking te strovon; do verzooking
ow, ahs do Hoor onze pognigon erkont en
zogont, don goddolijken rogol te vergeten:
,,Voor u do vreugd, voor don naaste do vrucht
van don arboid, maar do oor aan den Hoero
alloon.’’
Hoe listig is doze vijand! Welke lagen hegt
luj don evangohodienaar soms op den wog!

*
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Met bet oog op den vijand, was het bevel aan
de Priesters die de schatten droegen: ,,Waakt
en bewaart bet,” dat is, Waakt om, of teneznde
bet te bewaren. Om te kunnen bewaren was het
noodig om te waken.
Waakt en bewaart bet! dat is ook bet bevel
van den Hoer aan ous. Gehjk daar, zoo moeten
ook hier de kostbare schatten in bewaring go
nomen, in bewaring gehouden warden.
Om ze ecbter goed to bewaren, moeten wij
waken en toezien dat zij gebruiki worden. Be
vaten aan de Priest ers toevertrouwd, werden
niet op den weg gebruikt, en aan het einde van
de reis ontbrak er niets aan bun gewiebt. Met
de schatten ons in handen gegeven is het cob
toy, anders gesteld. Gebruiken wij ze nipt, dan
verliezen zij hun gewiobt. Gelegenbeden en
voorrechten niet gebruikt, gaan voor ons ver
loren. Benkt in de gelijkenis van de talenten,
nali (len man die zijn talent in de narde ging
verbergen.
En ZOO dienen wij van den tijd en de gelegen
beden ons gegeven, het reobte gebruik te
inaken; gelijk de groote Apostel, ,,altijd over
vloedig zijnde in bet werk des Heeren, den
tijd, de gelegenheid, uitkoopende.”
Be roeping van den evangeliedienaar is, bet
Evangelic van genade en vergiffenis to bren
gen tot elken zondaar. ,,Boor de dwaasheid der
prediking,’’ zegt de Apostel, ,,heeft bet Gode
bebaagd, zalig te niaken die gelooven.’’ En als
wij nn die kiassieke plants in Panins brief nan
de Romeinen (Roin. 10: 13, 14) opslaan, dan
lezen wij
Want een iegelijk, die den Naain
des Heeren zal nanroepen, zal zalig warden.
Hoe zullen zij dan Hem nanroepen, in Welken
zij met geloofd hebben? en hoe zullen zij in
Hem gelooven, van Welken zij niet gelioord
liebben? en hoe zullen zij hooren, zonder die
bun predikt?’’ letterlijk, zonder eon prediker.
.,,

Ak wij het ZOO inogen noemen, do twee eind
schakels in de keten van zijne redeneering, of
zullen wij zeggen ,van zijne voorstelliug van
de evangelie-bedieniug daar, zijn :,,beliouden,
of zalig warden’’ en ,,cen prediker.’’
To hehouden. Ziet daar hot groote doel dat
de prediker ziob gesteld net; den mensoh op
to halen nit do diepte van de dienstbaarheid
en slavernij der zondo, en to voeren tot do
hoogte van do vrijheid van eon kind van God.
Baar zijn or altijd degenen die op do boodsehap
des beils waohteu; degenen die geholpen, go
voed, gesterkt, beinoedigd inoeten worden;
zij die R9z0 road en biding noodig bebben.
Laten wij hun brengen wat, bij al hun zwoe
gen, alleen den honger stillen, en den dorst
lessohen kan. Laten wij ben wijzen op Hem,
die de diepste hehoeften der ziel bevredigt, die,
bij al wat verandert, bij al wat teleurstelt, ons

bijblijven en met Zijnen vrede vervullen wil,
en die, bij al wat voorbijgaat, dezelfde is, gis
teren en heden en in der eeuwigbeid.
Be vraag wordt ook soms gedaan: ,,Wat
moeten wij prediken? Aan welke prediking is
or in onze dagen behoefte? Moeten wij niet
rekening houden met de verstandelijke or
geestelijke ontwikkeling van bet opkomend
geslacht?’’ Wel is het waar, dat de tijd waarin
wij leven, Ac tijd van wetensehap en verstande.
lijke ontwikkeling, ook bijzondere behoeften
openbaart; en ‘t is zeker do roeping van de
geestelijke beidslieden in onze dagen, om ken
nis to nenien van do zich alzoo openbarende
hehoefte. En tooh blijft bet maar bovenal de
prediking waarvan bet kruis bet middenpunt
uitmaakt, die alleen de gevoelde behoefte ver
zadigen kan, en verzadigen zal.
‘t Was in zijn eersten brief aan die van
Korinthe dat do Apostel sehreef: ,,Ik heb met
voorgenomen iets to weten onder u, dan Jezus
Ohristus, en Bien gekruisigd.’’ Korinthe, de
rijke handeistad, hot iniddenpunt van wereld
sehe grootheid en aanzien; Korintbe, do aesthe
tisehe en intellectueele, do door kunst en
wetenseliap goroeinde stad. Zal lnj den gekrui
sigden Cliristus aan die stad verkondigen? Zal
dit de fijne sninak, do kunst, de wetensehap,
het materialisnie bevredigen? Zal zbodanige
prediking zijne hoorders niet van hem afstoo.
ten? ,,Neen I” zegt de Apostel, ,,Ik bob nict
voorgenonien icts te weten onder u, dan Jezus
Cbristus, en Then gekruisigd.’’ ,,Wij prediken
Christus, den Gekruisigde, den Joden we1 cone
ergernis, en dcii Grieken cene dwaasheid; maar
bun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grie
ken, prediken wij Christus, do kraoht Gods, en
do wijsheid Gods.’’ Bit is do prediking die
vooral noodig is in dozen tijd van mensebelijke
wetensobap, maur ook van toenemende mate
rialisme, en bet jagen naar do sebatten en den
rijkdom, bet genot en vermank dozer wereld.
met do daaruit voortvloeiende onversebillig
beid en ongodsdienstigheid.

En die prediking moot zijn, in den geest van
groote teederiteid en diepe nederig/teid. ,,Wij
prediken,’’ zegt dezelfde Apostel, ,,niet ons
zelven, maar Christus Jezns, den Heere; en
onszelven, (Itit wij nice (lienuars zijn, om Jezus
wil’’ ; cii wederoni, ,,Wij hebben dozen sebat
ontvangen in narden vaten, opdat de nit
nemendheid der kiaeht zij van God, en niet van
ons.’’ Bij den evangeliedienaar moot bet ook
steeds zijn, ,,niet onszelven, maar Obristus.’’
IIij moot waken dat er met to veel van hot
aarden vat, en to miii van den kostelijken sebat
in bet aarden vat gezien wordt; bij moot
waken tegen den geest die nicer begeerig
inaakt naar do gunst der menseben dan naar
bet welgevaflen des Heeren, den geest die
moor ziohzelven zoekt, dan do eer van God en
hot boil van zielen. Fra l3artolomeo, do groote
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Italiaansehe schulder onttrok zich aan zijn
work, omdat hij daeht dat bet zijn bait van God
verwijderde. Hij ging in eon klooster, om van
hot gewoel der woreld weg to komen. Zijn
broeder-nionnikkeu vroegen hem of liii niet
andormaal met zijn work zou voortgaan en tot
eer van God zou sehulderen? Baarop sehilderde
hij die bekoorlijko en zielaangrijponde vow’
stellingen nit de Evangelien, moesterstnkkeii
die vandaag flog in Italie te zien ziju,
en menigen toesehouwer tot aanbidding
bewegen, en eon stille traan aau do
oogen ontlokken.
Gevraagd ow, naar do
gewoonte dier dagen, zijn naam wider
elk dier stukken to sehrijven, was zijn
antwoord: ,,Neen ik bob hot niet gedaan ow
inijzelvon to verheerlijken, nmar alleen ow den
Christusaan do menselien vOOr to stollen’’ ; en
daarop sebreef hij onder elk stuk , ,llid vow’
hot schilderstuk, of bid voor den schilder,—
voor den schilder, dat hij zijn werk boter wag
doen ; en voor hot schildorstuk, dat het den
Hoer steeds dnidelijker wag voorstellen. en
den naam van den kunstenaar wag doen ver—
geten
God geve, dat wij oils work U’ dcxci,
geest verrichteit inogeit.
. ‘

Nog eons,
0111 to kunntni bewaren is hot
noodig dat wij waken znllen, waken door Act
gebed. ,,Ik sehaamdo mij,” zoo sprak do leids
man lid’, ,,van den koning eon heir en rniters
te begeeron, om ons to holpen van den vijand,
01) den weg
Alzoo vastten wij, en vor
zoebten zulks van onzon God; en Hij hot zich
van ons verbiddon.” Hier was er gebed en ge
loof. Zoo begon de rois, die vier maunden
dnnrde, door de woestijn.
—

Gcbcd cm Geloof.—Ziot daar, hoe de schatten
bewaard, hoe het work gedaan moet worden.
Be evangeliedienaar moot ecu ion des gebeds
zijn. Denkt nan do oerste gemeente. In Han
dehngen VI, bij de kiozing dor oerste diakenen,
riepen de twaalven de menigto der discipolen
tot zich en zeiden: ,,Ziot dan ow, broedors
naar zeven mannen uit u, welke wij mogen
steHen over deze noodigo zaak. Maar wij zullen
t-olharden in hot gebed, en in do bediening des
woord.” Het gebed en de prodiking, deze twee
gaan sainen. Zullen wij, door onze prediking
kracht nitoefenen, dan moot do verborgen ge
meenschap met God in ons leven niet ont
brekon.
Hoe groot is bet gevaar, waar de leeraar
geroepen is, zoo dikwijls in bet openbaar en
bij de wonmgen on do krankbodden in do go
inoente to bidden, dat bet eenzaam en verbor
gon gebed in do binnenkamor te zeer beperict
kan worden. En toch, bier ligt onze groote
kracht in do bodioning.
Nanw aan hot verborgen gobed vorbonden,
is Act geloof. Wij zeggon zoo gemakkelijk:
,do tijden zijn veranderd, bet Woord heeft

niot moor dion ingang dion bet vrooger had;
het kinderhijk geloof is or niet meer; er is zulk
eon afkeer van don godsdionst in onzo dagon;
do tijd van horlevingen zijn voorbij; do worold
strooin is zoo stork, en do ongerochtighoid
noemt zoo too; ‘t is to vergeefs dat wij naar
zogen uitzion.’’
Wij inogen do banden niet slap laton kan
gon. ,,Waakt !“ was hot woord van den bidsman tot do Priestors. ‘t Is als hooren wij hem
zoggen: , ,Mie ook al slaapt, ziot too, dat gij
waakt: wie ook al vorflauwt, ziot too, dat gij
voortgaat.’’ Hoe veel bangt or af van onze
trouw of ontronw, van onzon ernst of onze on
verscbilligheid! Er zijn or nog altijd in do
gomoente des Hoeren, do toekenen xan levoit
to bespeuren daur zijn or nog altijd die de
knie voor l3aaI met gebogon hebben. Torwiji
wij dan den Hoer danken voor alhot goode dat
or nog is, lant ons gelooven in do mogelijk
hodon, die or hestaan in do gemeento ;laat mis
gelooven dat hot Evangelio nog met njne
kracht heeft verloron; laat mis gelooven in do
maeht van don Hoer on in do ovortuigonde
kracht des Hoiligon Geestos; laat ons geloovon
dat or botoro dagon nan ‘t komon zijn. Vole
zijn nienigmaal do moeilijkheden wolko de
arbeidors ondorvindon, wannoer zij, om des
hnizes des Heeron Inns Gods wil, hot goode
voor Jornzalem zoeken; maar nooit hoffon zij
to vergoofs bunno oogon op tot do bergen van
waar hnnno hulp komon zal. Laat or dus goon
stilzwijgen bij ons wozen, ,,totdat Hij bovos
tigo, en totdat Hij Jornzabom stolle tot eon
bof op aardo.’’ ]lruison daarbniton do wateron~
worden zo boroerd, wordon do borgen vorzetin
hot hart van do zoeen? Do bookies dor rivier
znhlen verbbijdon do stad Gods
God is ir
hot middon van haar
God zal baar belpon
in hot aanbroken van don morgonstond.’’
Laton wij slochts toozion dat wij doze vaten
met reino on hoiligo liandon dragon. ,,Bezo
eaten zijn 1,oilig. en gij zijt heilig don Heoro,’’
zegt Ezra.
Hot waron do Priostors, de gelieiligdem, de
afgezonderden tot don dionst dos boron, dic
do vaten, bestonid voor don tompoldionst,
nioeston dragon.
Goon andere dan tooge—
wijde handon inochton die aanrakon. Do be
dioning is cone hoiligo, on do ovangoliodionaar
moot eon geheihgdo, eon tot don dionst afge
zondei’de, on ann don dienst toogowijdo zijn.
Zijn leven moot do nitdrukking zijn van do
waarheid dio liii verkondigt. In zijn wandol
moot bi~ zijne prodiking bevestigon, in.a.w. do
prodikor moet zijn gehijk zijn prook. Waar hi
do oeuwigo d,ngen, do eouwige waarhedon vet’
kondigt, daar moot hij hot toonen dat die
eeuwige dingen, f?~° oonwige waarhodon horn
workelijkhedon zijn. Waar hij do vorzoemng
door Uliristus, aan anderen voorhoudt, moot hij
zeif don vredo on do vrongdo dior vorzooning
gesmaakt hobben.
Oni do bovemithnakende
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kracht des Heiligen Geestes aau anderen ft
kunnen prediken, moot ‘t duidelijk zijn dat hij
zeif loveud gemaakt is door den Reiligen Geest.

moest het bun geweest zijn, die sebatten daar,
ongeselionden en onverminderd to konden neer
leggon!

Ret werk ons opgelegd, do gelogenheden en
voorrechten ons gegevon, zullon eenmaal ge
wogen worden in do onfeilbaro schalen, do
weegschalen van God. Hoe zal hot bevonden
worden? Zullen ook wij, gelijk de dionst
Na Zijne opstanding, gaf do Hoer ann Zijne knechten in do gelijkenisseii van do pondon, on
jongeron, aan wie Ru Zijn zaak op aarde ging van do talenten, kunnen zeggen ,,Reer, uw
toevertrouwen, een dubbelo opdracht. Zij moes pond beeft tien ponden gewonnen. Hoer, vijf
ten bet evangelic can nile creaturen voricon lalenten hebt gij mij gegovon, zie andere vijf
digen; doch eerst moesten zij to Jernzalem bob ik bovon dezelvo gewonnen’’ ?
wachtesi, totdat zij zouden ,,aangedaan worden
met kracht nit do hoogte.” Voor Hem was hot
Roe veel dat bier in hot oog van den mode—
hoofdvereiscl,to bij Lien prodikor, de doop des nionsch nvaar gewogon beoft, zol daar licht be
vonden worden
En oingekeord, boo veol dat
Geestes.
bier als licbt en niotig bescliouwd word, zal daar
Loopon wij niet moniginaal gevaar, meer ge blijken van grooto waarde gewoost to zijn!
loof te openbaren, en vertronwen te stellen in Riei zoggon wij vaak: ,Ik bob te vorgeefs go
do kracht van organisatie, in verstandsgavon, arboid,’’ daar zullon wij welliclit, mot dank—
en andere aardscho iuiddeien? Wij danken den bare aanbidding ontdekken, dat do Roere in
Fleer voor de munuen a an ouze Kerk gegevei
genade onzo zwakke pogingen toeb erkend
voor zoo velen, ook in de laatsto jaren tot ons heoft. Hoe anders zijn Gods weegscbalen dan
getal toogetreden, manuon bedoeld met nit do onze! Roo veol dat bior waardo heeft, zal
stekendo gaven en talenten. Wel is waar, de daar nntteloos zijn ! ,,Eons iegolijks work zal
Hoer bedient zich van deze middelen, Hij go openbaar wordon, want do dag zal bet vor
bruikt zuike gavon; doch met aT onzen natuur klaron, dewijl bet door vuur outdekt wordt,’’
lijken aanleg, met al onze groote begaafdheid, zegt de Apostol.
znllen wij niet veel uitrichten, zoo wij niot
staan en getuigen in de kracbt die van den
Ons work zal gowogon, door vuur boproofd
hemol is. ‘t Is niet in bet zionlijke, maar in het worden.
onzieii1i~ke dat onze kracht ligt. ‘t Is waar do
Eon zekor scbildor, govraogd zijnde waarom
prediker
spreekt,
gedreven
door
den
Heiligeu Geest.
‘t Is waar liii spreekt hij zoo veel tijd en aandacht aan zijn werk gaf,
woorden door den Geest gegeveli, dat waarom hij tot in do kloinsto bijzondorhedon,
liij kracht nitoefonen zal.
Groote dingen zoo nanwkourig was, gaf ten antwoord:
worden op aarde tot stand gebraeht, groote dat ik voor do eeuwighoid work.” Wij gaan
ovorwinningen op elk gebied bohaald door torug om voor de ecuwigiteid to worken. Hoe
monschelijke kracht en geweld. In het Konink lung do tijd ons nog golaton, zijn zal, weten
rijk van Christus is ‘t ecbter: ,,Niet door wij niet. Bat die kort, in hot geval van som—
kraeht, noch door geweld, maar door Afijnen inigon ouzer, wellicbt, zoor kort zijn zal, mooGeest,” dien Geest, van Wien de Meester ge ten wij vorwacbten. Hot trof ons alien in de
zegd beeft: ,,En Die gekomen zijnde, zal de oponingsredo, door don afgotredon Moderator
woreld overtuigen van zonde, van gerochtig uitgosproken, boo velen nit ons gotal, sodort do
smiting der laatsto Synodo, boengogaan waren.
heid, en van oordeel.”
Doze berinnering spore ons ann tot nioordoren
Terecht is het ook gezogd: ,,‘t Is niet zoo ernst, wokke ons op tot eeno vornienwdo en
zeer, wat wij voor God doen, als wat wij God vorboogdo toowijding, on drijvo ons uit tot
toelaton door ons to doon, dat telt”; dat telt, grootero getrouwboid.
tn.a.w. dat wuarde lieeft. En bier hangt ‘t nu
Do lofspraak van don Hoer dos hnizes, tot do
eigenlijk alles van af, of, wat wij doen waarde
dionstknochton
ill do golijkonis, was niet—
heeft. Bit loidt ons oni nog kortelijks te spre
,succosvol,’’ of ,,schittorond,” maar
ken over :—
trouw.” ,,Woi gij goode on gctrouzee dienst
III. Dc groote verantwoordelijklieid ons op knocbt!” Getrouw in don dienst waartoo Hij
qelegd.—,,Waakt on bowaart bet,” sprak Ezra, geroepeii heoft; getrouw in bet kloine, getrouw
,,totdat gij het opweegt
te Jeruzalem, in in bet groote, getrouw tot in don dood. Bat is
bet wat do Hoer van ons vorwacht. Bat is hot
do kameren van des Heeren huis.”
waartoo Hij zeif ons in staat wil stelion.
Work ons opgelegd, gelegenheden en voor
reebten ons gesehonken, brengen altijd ver
,,Homnu, Die macbtig is ons, op den weg,
antwoordohjkhoid met zich. Zoo was bet daar, van struikelon to bowaren, en onstraffehjk to
zoo is bet ook hier. Ziet ze daar, die priesters, steion voor Zijno boerhjkheid, in vreugde, den
op den vierden dag na hun aankomst in den alioon wijzon God, onzen Zaligmaker, zij hoer
tempel; hot hun toevertrouwde gewogen, en lijklioid en majostoit, kraeht en maclit, beide
hot gewicht vol gevonden. Welk een vreugde nu on in nile eenwigheid.” Amen,
Dc lcrcndnzalccndc kraeli.t des Heiligen Geestes.
Zietdaar, bet alleriaatste, maar tevens aller
lLoogste vereisehte, dat wij bier noeluen, ter
bewaring van de schatten.

,
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RAPPORT
van de Kommissie benoemd om plannen te overwegen waardoor
de Synode (1) meer dikwels. en (2) voor kortere Hid kan vergade
ren. (Bp. 5).
i-IoogEeriv. Voorzitter,
Naast bovongemeld opdraeht werden wi5 ook go—
vra awl do weiisehkheid al dan niet van ccli Syiiodus
Coatracta to overwegen.
1. Wat dit laatsto. betreft, invent u we konnaissie,
•ook na hot inwinhieii van do opin io van Synodalo
loden, als volgt to niocton aanbovelen ecu niaatrogol
als doze, die eon ingri~pendo Vera ill tori hg ill do kon—
stitutie dci Synode Znl betekenen, moot niet worden
geihonie]l voor on aloer allo a ndere pogingon Cm (10
Synodale workzaamheden to bespoodigon, tovorgoofs
zullon zijn boproefd. Daarom advisoren wij dat do
volgendo voorstellon cerst in working zullen ~vorden
gebraeht, Cm to zion of zij niet hot gewensto dod
boreiken.
2. Do rapporten van aI do door do Syaodc gekozen
of bonoemde ambtonaren of Kommissiën moeten mm
steno twee maanden voor (10 opening dor Synodo in
handen vail do Seriba Synodi zijn. Doze rapporten,
tozamon met do voorstollen iii do eorste paragraaf
van Art. 84 vermold, zullen uitorlik vior woken voor
do open’ hg. in bookvoirn gedrukt, genunimord on
van bladwijzor voorzion, aan do predikant en afge
vaardigde van iedero gemeonte wordon toegezondon.
Zij zullen ook zo spoodig mogelik in do ,,Korkbodo”
vorsehijnon. Laat ingekonien stukken worden alleon
nan bet chide dor Synode, en met haar verlof, be
handeld.
3. Be pormanento kommissie vail Orde worde ver—
groot zij vorgadort vdor do Synode, en doet aanbevo
ing o,ntrent do orde van bohandoling vail ale zaken.
In dit verband monen ivij dat do tegenwoordige jade
hug dor workzaambedon onder aelit rubrieken door
Pen iiieuwo on botoro behoort to worden vervangon.
4. Zij niaakt, vdór elko Synode, eon tijdsiudeling
voor elk rubriok naardat zijn belangrijkheid eist, en
onderhovig aan do goedkeuring dci’ vorgadoriug, met
dion verstando dat do tijdsbepaling van 28 dagen in
Art. 83 iieorgelegd, niet ovorsohroden wordt.
Zij
lant San hot eindo der Synodo con ruimtc van enigo
dagen over, voor bohandoling van “at in do toego—
schema vail workzaamheden zal op do openi ngsdag go—
reed en gedrukt zijn.

5. Speciale rapporton, aa nzoekeu oin revisie, nioties
waarvan konnis gcgeven is, enz., worden alleen he—
handold op ccii dog in do week spcciaal daartoe af—
gezondcrd.
6. Hot broederlik ondcrhoud, voor olke week ho—
p aS Id worde ‘s a vo ads g~ hi oudon
7. Met botrekking tot do notuhen tier Synodc, wordt
do volgende procedure gevolgd Na elke zittiiig wor—
(loll do uitgebrcide notulon iii ,nachineschrift geko—
piotird, en al do loden van a fd rnkken daarvan voor—
zion zo spoedig mogelik. Daarna wordon zij als ge—
I ezen beschou nd i n I’ a do nod ige aa iiii iorhc in goB good—
gekourd.

8. Vordor hevcclt invo honhihlissie nan dat bovon—
genoonide voorstollen, indien aangenohnon, met dade
uk iii hot wetbook zuhien worden opgenonicn, doch
oorst bij do vol genrle Sy iiotlo eon pro ofn emi ng Zn lien
doorstaaa.
9. Wat hot cerste tied

van ons opdraelit betroft

nienon wij, met hot oog 01) boi’enstaande met veilig—

livid to kunnen advisoren dat do S node volgens oude
gewooiite na (Inc ~aren zal vorgadoren, tenzij spe—
eialo oinstand ighedon, thooi do Synodale kommissie
to oordolon, dit holotten.
10. Eindolik bevclen wij nan dat eon kommissie
worde benoenid om tijdens bet reces infornrntie van
nitlandso Presbytoriaanse Kerken in to ‘iiailen, in
zako do proeduro Nj hunne synodale vorgaderingon
gcvolgd, en Nj do volgendo Synodo rapport nit to
brongen.
Met verschuldigde hoogaehting,
Do leden dci’ Koiainissie

P. BOSHOFF.
J. F. BOTJL4.
J. A. BEVERS.
.1.

Kaapstad, 26 Nov., 1919.

R. AUIER’rrjN. Scriba.
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RAPPORT~
der Kommissie over Beschrijvingspunt 52.
Uwe kminiaaiessio hoe ft do ocr hot volgondo to rap—
porteron nan do HoogEorw. Synodo, zitting houdondo
to Jcaapstad, Donderdag, 10 Oktobor 1919, on volgon_
do dagen, onitront do hetoro bearboiding van groto
gomeonton —
Do TComm issie is zoor ci a’p onder do ovortuiging,
dat or vole gomoontoii zijn, die to groot zijn om door
den loraar behoorlik to worden boarbeid. Do nood
wondigo gevoigen hiorvan zün —
(1) Gobrok aan geostolik lovon, en aehtornitgang
op goestolik gohiod in ‘t algornoon.
(2) Kor]doshoid.
(3) Aehtoruitgang op soeiaal, on zedolik, gobiod.
(4) Dit grotondools do oorzaak van hot Armon blan
kondom.

or handoa zijn, dio hoin aan dat dool dor go
nioonto bindon.
(0) Eindolik inooton we in dit vorband or opwijzon,
dat do Kork—wot niot duidolik aanwijst wie
hot initiatiof nomoa moot in (10 stiohting van
one niouwo gomoonto,
on oor do stroisking
sohijnt to hobbon van ongo~vonsto stiohtingen to
ontmoed igon, daii noodzakoliko ann to moodi—
gon.
Jlogciike opiossiny
Uit dit allos sal gonoogzaam blijkon met hoo vole
mooilikhodou doze kwossio gopaard gaat. Nogtans is
do noodzakolikhoid van one botore toostand so dna
gond, dat we monen dat eon uitwog moot wordon
govoadora.

1? edninldrls.

1we Kommissio boveelt dorhalvo aan

(hazes inzions zij n or vooral twee grote rodnaid—
dols: t.w.

(a) Dat (10 Synodo hot ais haro ovortuiging nit—
sproko, dat do botoro boarboidiag van gomoon
ton. ondor modorno toostandon, voroist, dat
gooti gomoonto moor dan 800 lidmaton bohoort
to tollen, mot sloohts dCn Ioraar.

(1) Do grote gomoonton inoeton wordon opgosne
don; of
(2) Waar dit niet doonlik is, nioeten additionele
arboidors wordon aangostold.
)IopilikI, prim

in vorband met do zaak.

Bat do zaak met groto moeilikhedon gepaard gaat,
daarvan is too Koinmissio zioli ton voile bowust.
Do voornaamsto sUn: —
(1) Goografiso liggiug oiler gornoonte: die han
zodanig zijn, dat do gomoonto mooilik to vor
delon is.
(2) Finansielo toestand : ono gomoonto han finan—
siool to zwak sUn om moor dan den leraar to
bezoldigen.
(3) Do nioeilildioid ligt vordor dools bij do gooroen
to. Er zijn oudo bandon, die do me ison nan
do oudo gemoento bindon. Zij doon hun be
zighoid daar. Hot stiebton van ‘n niouwo go
moonto brongt eels finansiolo opofforingon met
ziob, h.v., hot bonn-on van ‘n niouwo kork, on
‘n niouwo pastorio, on hot salarioron van oon
prodikant, ens.
(1~ Do moeilikhoid ligt voorts ook bij do JCorko
raad. Mon opport bezwaron van eon finansiolo
aard, b.v., dat (leer do vormindoring van go
inoenteloden one vonnindoring van inkomston
voroorzaakt wordt.
(5) Do inoeilikboid ligt soms ook bij do prodikaiat.
Er is niot gonoogzamo aamnoediging on veer
liohting van sUn kant, towijton aaa do vroos
veer hot govaar van vordonking, waaraan hij
zioh blootstolt, do vordonking n.l. dat hij hot
tnt gomakzuoht doot. on dools ook daaraan dat

—

(b) Waar hot gotal lidmaton in one gomoonto 1000,
of moor tolt, met slochts Cdii loraar, zal do
Ringslsommissio met do korkoraad van soda—
nige gomoonto in ondorhandoling trodon, of do
gonioonto bozookon, ten oindo haar inot rand
to dionon tot do botoro boarbeiding don go
moento.
(o) Mot ‘t oog hiorop, moaen we, dat storko fond
son hosohikbaar gostold boboron to ~vordon, ten
oindo hulpbohoevondo gomoenton to gomoet to
komon.
(d) Ton oindo wat hior booogd wordt prominent
veer (10 aandaoht dor vorschillonde Ringon to
brongen, wordo na vraag 10 van Art. 74 dor
Kerko wet eon andoro vraag ingovoogd: n.E.
Hoo vool lidmaton tolt uwo gomoonto 9 Door
hoe voel loraron wordt zij boarboid 9”
Mononde hiormede nan do ens opgodragon taak to
hobbon voldaan, noomen wo ons mot vorsehuldigdo
hoogaehting.
ITw Heog Eorws.
dw. dionaron,
Do loden dor Kommissie
J. It. ALBERTIJN.
P. J. PEROLD.
E. DOMMISSE.
It. D. McDONALD.
IC. ‘AT. LE ROUX.
E. J.. P. STALS.
W. J. THERON.
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RAPPORT
van de itommissie over de voorgestelde Emendatie
beroepstelsel.
Uwe ICommissie bad tor ovor\VOgiflg one einondatie
van ens Boroopstelsel naar aanloiding van den Rand
,lor Icerkon en in verband hiermode bijiage XIX van
do handolingen zijnor Ode Vergadering.
Bij hare
boraadslagingon hooft zij golet op do misbruiken, die
or dikwols Nj do boroeping vail predikanten veer
komen. ~‘ooral kwain zij onder dell indruk van (10
grate geestoliko 50110(10, die (10 gemoenten konlen to
Iijdon.
(a) Door gobrok nan beboorliko bediening dos
Woords, vail woge Inngdnrigo vakaturon, waar
beroopon wordon iiitgohraeht op persollon, van
u-ic ieder botor ingolielit mona vooraf heoft
kunnon woten, dat (lie teraron onmogolik (10
verivissol iilg van standplaats
zullon kunnen
aanvoal (loll
(Ii) Doordion niot do reebte nianno,1 op (10 recite
standplaatson komen to staan.
fe) Doordien loraren, lviei work afgodaa n is, of die
uitgediend zuii, in do gemeonton. waar zij
staan, aldaar macton blijven, omdat or goon
~vog, woarlangs eon verplaatsing gosehiodon
kan, open is.
Vu komnussie nieoiit, dat do vorantwoordoliklioid
van dozen toostand gezoobt moot wordon voor do dour
vail ens Boroepstelsol en we’ Cm (10 velgendo redenon:
(a) Do behoofton en aangelogonlieden van gemoon
toil zij ii niot alloen versehillond, niaar oak do
geaardhoid on gosobikthoid van loraron veer
ondorseheidone gomoonten, en hot Beroopstolsol
houdt niot gonoog rokening wat do gekombi
noordo Korkoradon botroft, niot do mate vail
onbokondheid over boroopbaro porsonon.
(b) Wanneer er eon vakaturo aangevuld moot wor
(loll, bestaat or u-el dikwels eon diepgovooldo on
workeLike bohoofto nan rand on voorliehting Nj
Kieskolloges; bet boroepstolsol oohtor maakt
goon voorzioning am nail die behoof to, langs
eon wettige weg, biding en voorliehting te go
von, on aizo wordt or dan do gologonhoid in
bet loven goroepen veer misbrnikon on ongo
oorloofdo praktijkon, ton oindo hot beroep veer
don Kandidaat die men boroopon wit hobben, to
verzekeron.
Ic) Hot stolsol ninakt goon voorzioning veer de
Kerk om in to tredon, on vorandering nan to
brongen in goval van prodikanton, die om roods
genoemde redenen van standplaats dionon to
vorandoron, em bij hot nitbrongen van beroo
pen, hen in eon beter golegonhoid to stellon,
heroepon to worden,

VOfi OHS

Bij hare verdoro ovorwoging k~varn uwo Kommissie
to staan voor twoo grote beginsolon, die in aeht die
non gonomen to warden —
(a) Hot donlokraties bogiasol, dat in onze Prosby.
toriaanso regoringsvorm uitdrukking vindt em
~vaardoor (10 an’toaarnie van do Korkeraad goLer~
biedigd wordt.
(b) Hot inhoront of wozentlik en roehtstrooks belang dat do Kerk op bare hourt hoof t in hot
goostolik welzijn barer loden, door hrtar onder
toezielit on verzorging vail do Kerkoraden go
pbaatst.
Zij ineent, bet voorganndo in aanmerking nomon
do, dat die beginsols gehandhaafd en do begtaando
nloeilikhedon vormindord sullen warden door do vet
gondo bopaling, Lw., dat door elkon Ring, bij iodere
zitting, eon Komrnissio van drie personon sal warden
aangestold, als Kommissie van Praoadvios, bij bet nit
brengon van boroepon in vakanto gemoenton van don
Ring. Doze Kammissie van Praoadvies sal sick bij
(10 uitoofening baror ptichton ovoreonkomstig do ye1gendo bopalingen nlooton gedragen : —
(a) Wannoor daartoo door den Korkoraad verzoeht,
sal do Kommissie do namon vail leraren, die
zij ala gosehiikt hosrhoiiwt, door den Konsulent
of zijn plaatsvorvanger op do groslijst inogen
laton plaatsen.
(h) Flot vorzook van don Korkoraad am advios,
moot indien mogoilk, do Kommissie beroikon
niot later dan do dag vóór do oerste afkondi
ging vail do Gokombinoorde Korkoraadsvorga
doring.
(o)

flu

hot voorloggen van advios, sat do Kommis
sic minstons drio maal zovool namen suggoste
roil als or loraren beroopon macten wordon.

Id) Do Kommissie mag vail loraren, (lie sulks vor
laagon, ondor strongo goheimhauding, vorzoo
ken am aanbeveling tot verploatsing ontvan
gen.
Met hoogaohting,
Uwo Dionstwillige dionaren in don Hoer,
H. P. VAN PER MERWE, Voors.
H. J. L. DU TOIT.
P. 0. flU TOIT.
DAVID WIL000KS, Sokrotaris,
P. J. DE KOOK.
Kaapstad, 7 Nov., 1919.
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REPERTORIUM

SYNODALE

OF

REGISTER DER SYNODALE ACTEN
DER

Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika,
-

van 1906 tot 1915.
(N.13.—Voor blaclu’ijzer 01) (10 eerste

twintig

Hijbelvereeniging,

A.

B.
eli hasteit dir Kerk, XXI I: .53
I3arkly Oost, ICerkeraad, appel tt’gen liosliti I van loll
Ring, XXII : 89.
Bevestigingen (tivee te geliik), XXI:
Beroopstelsel, XXII: 31, 32, 33, 87.
Ilechuanaland, venoelt ann On,] erwijs Departement,
XXIII: 45.
Hi nnemilandsche Zending (Rappo I I Comn,issie), XXI:
32; XXII : 39, 73.

Iliddag, XXIII: 12, 24.
Bihliotheken, Zondagsseholen XXIII: 87.
Bijbelgenootschap, H. en 13.; XXI: 13; XXII: 32;

XXIII: 111.
22; XXII:

85, 86.
—

Winst

cit

Verlies

Rekeiiing,

XXIII: 37.

Aanneming, buitengewone, XXII: 73.
—
door Voldpredikers, XXIII: 13; iii
Kampen, XXIII : 15.
Aetuarius Synodi, XXI: 7; XXII: 8; XXJ1I: 9.
Achterstnllige Colleeten, XXII: 65.
Acte, Consept, Rapp., XXII : 81.
Admissie Examen, XXII: 54.
Administrateur, XXIII : 86.
Afgevaardigden, Synode, kosten, XXII : $0.
—
van Zusterkerken, XXI: 11, 14, 15,
68: XXII: 13, ]6, 37, 72; XXIII:
16, 20, 21, 37, 41.
—
Gibeon en Mona. XXII : 7.
A igexonderde Kerkleclen, XXI : 27.
Afzetting van Predika,iteii, XXII : 78.
—
van Zendelingen, XXII 93.
Aliwal Noord, P. P. Foods, XXI] : 53.
Albent,;n, lv A., nanzoek ordening, XXIII 71.
Albeit, Ds. W A., XXIII: 57.
Anglikaansehe Kerk, XXI I : 30, 13.
Arbeids IColonien, XXI : 24, 25, 26; XXII: 44, 45:
XXHI: 101, 106.
Arelnef, XXI : 65; XXIII :~ 114.
Auditeuren, XXI: 70.
Assessor, I)s. I). S. Ilotlia, XXII!: 7.

Ilijbel-Iessen, Handleiding; XXIII: 96.
Bijbelvereeniging, Z.A., (Rap.); XXI:

Synoden, ~sie chide van Ada der XXste Svnode.)

Colporteurs; XXIII : 37.

—
Publicatie Comm.; XXIII: 37.
I3ijbeI en Godsclienst Onderwijs; XXIII : 84.
Bloomfonteinseho Besluiton ; XXIII: 61, 64, 95.
Bouwstoffen (Kerkgese]i,), ; XXI: 13; XXIII: 13,
liosman, link; XXIII : 80.
I3uitenlandseho Zending; XXII : 40; (eén k,s)
XXIII: 54.

C.
Catheart, P. P. Foods; XXI1 : 51.
Certificaat v. Lidmaatscliap ; XXI: 15; XXIII ‘.32.
Commission (tijdolijko); XXI: 16; XXII: 10, 21.
—
(permanento); XXI: 60, 61, 68; XXII~
71; XXIII: 99.
(.‘ommissio re Kerkblad; XXII: 16.
—
Concept Wet; XXII: 33.
In Memoriani ; XXII: 39.
—
over Zondagssehool; XXII: 60.
(‘ojistitutie Syn. (Rap. (omniissie) ; XXI : 66; XXII:

9.
Vereenigde Kerk; XXII: 22.
—
der Vereeingde KoloniOn; XXII : 30.
Comntissio Proponents Exnmen; XXII : 58.
—
over Zondagssehool XXII: 60.
Congres I’onds; XXII : 40.
(Zending); XXII: 68.
(‘olleeten. achterstalligo; XXII: 65.
o,i ferontie, H (‘ill) “Oil, sLur 9 Veil V: II
Se,,ittar,s
—

XXII: 73.
Curatoren

‘l’IwoI.

Scm.

(personecl) :

XXI I :

83

XXIII: 10.
(‘ombrink, Mej ., telegram van deelnemimig ; XXI [I:

46.
(Yoinpaan, Eer~v. (pensiorn) ; XXIII: -18 : (honora
rium), XXIII: 49.
Congregationalistisehe Elsie (groete) XXIII : 64.

D.
Daggelileis; XXII: 20, 15, 16, 47; XXIII: 96, 97.
Dankdag voor Ilegeis ; XXI: 8.
DeputatiOn; XXI: 19; XXII: 20, 33, 39; XXIII:
H, $ 44.
Derdo Professor, eolleete afgesehaft; XXII: 53.

Ti
boinissie, verlednol, i-nil Aete door It ings Conun.
XXIII: 17, 71.
Dens, W., Memorie; XXIII: 31.
Dingaansdng; XXIII: 23.
Diben, 1’. 1’. Fonds; XXII: 51; Ouderling v.~
XXIII: 6.
Direeteur van O’iderwijs XXIII: 113.
Doofstommen en Blinden Jnstitunt; XXI: 56; XXII:
61, 69; XXIII: 86.
I )oopeedels; XXI: 15.
Doopregister Spoorweg Zending; XXI: 20.
Doreas Huis: XXI: 27; XXII: 75, 86.
Doopsbediening, Imitengewone XXIII: 73.
Doeeiiteii, Kerkelijke; XXIII: 84, 104.
Drostdij ; XXI: 36, 37; XXII: 66. 73; XXIII: 104.
Drnkpers; XXI1 : 14, 15.
Dronkensehap; XXIII: 51.

Drnnkverkoop

inboorlingen ; XXIII: UI,
Dranldieenties; XXIII: 53, 106.
Dutisch Zuid West Afrika; XXII: 93.
nail

E.
Eelitseheidingen; XXIII: 122.
Elliot, tool. ann; XXII: 19.
Emeriti, onder ivelke wetten eli liepallilgel,

; XXII
19; XXIII: 69.
Ethiopisehe Iterk; XXII: 61, 68.
Evangelie-prediking (specinle); XXI: 21; XXII: 71;
XXIII: 59.

Evaugeliebediening, toelating; XXIII: 119.
Evangelisten (kleurlingen) ; XXIII: 48.
Exarnen, Admissie; XXII: 54; XXIII: 70, 71, 88.
—
Proponents; XXII: 55, 58, 81; XXIII: 8$,

92.
l3ijbelkennis, (Rap.); XXII : 60; XXIII
35.
Zendelings; XXII: 66; XXIII: 63.
Toelntings, (OpI. InstiL); XXII:
66;
XXIII: 35.
Toelatings (Admissie): XXIII: 70.
Gocthdienst Onderwijzers; XXIII : 104.

—
—

F.
Federate Enad: XXIII: 102.
Finaneien der Gemeenten: XXII: $5.
Fowls P. Wed.; XXI: 59; XXII: 24, 25, 52.
Ponds P. Pens. XXI: 60, 62, 62, 04; XXII: 40, 51;

XXIII: 9.
Org. Zend. Secret. ; XXIII: 101.
—
Iledneteur Kerkbode; XXIII: 101.
—
Z. Seer., Trnnsvaal; XXIII: 101.
—
Zend. Geneesheeren; XXIII: 101.
—
Eerw. Liebenherg; XXIII: 102, 113.
—
Lnnglnngte; XXIII: 102.
—
Weenen; XXIII: 102.
—
Stof berg Gedenksehool; XXIII: lOt.
Ds. 0. 5. Joubert; XXIII: 111.
—~
Kerkekantoor; XXIII: 97.
Fondsen Commissie over (flap.); XXI: 58; XXII:
38; XXI1I: 12, 96.
I’ondsen Diverse; XXI : 04, 65.
—
(Vereenigde Kerk); XXXI : 23, 24.
—

Foiidseii, ( ‘otigres, N,vasa, Opt. van Zendelingen, StoL
berg Gedenkscliool, Fluiph. Gem. ; XXI1
10; XXIII: 104, 111.
—
Theol. Seminarie XXII: 53.
Plantsel. (Vereen. Kerk); XXII : 21.
—
Vrijst. Sustent. Fonds; XXII : 24.
—
Honoraria nan Synodnle 1”ouds; XXII: 4.3,

A

49.
Hug. Gedenkteeken; XXII: 86.
Ponds, Arbeids Koloiiie; XXIII : 104.
—
Thos. Louw; XXIII: 111.
Formulieren en Itort Begrip in eeiivoudigo Ijewoor
dingen; XXIII: 54.
—

C.
Gemeente onder bet Kruis; XXII: 30.
Gemeenten iii Rhodesia; XXI: 17, 18; XXII: II, 12.
Gelijkstdling (Itnad der Kerken) : XXII : 17.
Geref. Kerken, vertegenwoordiguig op
Sy node
XXIII: 13.
—
veitegenwoord iging op Rnad dci
Kerken XX LII : 26.
Geloofsgenooten in do Verstrooiing ; XXIII: 25 ; ic’
aehterdo; XXIII: 79.
Gemee’ite, stiehting nit meer dan óén Ring;X Xl LI:
31, 71.
Gemeentelijke henrI teid lug vail pci-solicit buiten do
perken ouzer Roth ; XX 111: 36.
Gemeenten, Celassificatie; XXIII: 97.
Genueenten, Clnssifieatie: XXIII: 97.
Genteenten, Hulpbehoevende, Krnistoeht ; XXIII

111.
Gibeon, gemeente; XXI: 8: XXII: 7, 12, 58.
Gonin, Os. Ii.; XXIII: 1-5.
Godsdienst Onderwijs, eiiz. ; XXII: 61; XXIII: 8G~
Grondwet van de Unie, Nnain vnn God; XXIII: 98.

H.
1-Inrenearspel, verzui-k XXI 67.
Herderlijke Brief; XXI: 56; XXII: 93; XXII: 105.
—
nan bekeerl it Igen nit do hei do ‘‘en
XXII: 69, 91.
Ilesse, F. W., aanbod; XXI: 23.
Hoffingen (en Iedental,; XXII : 47.
Hervornuing, Ieorluoekje over : XXII: 64.
Hervormiugs
Gosehiedeins
in
Zondagsseholeui

XXIII: 87.
1-leerden, Oud. HI. van, protest; XXIII: 19.
Ilerbertsdale; XXIII : 102.
FIeIm, Dr. J.; XXIII: 113.
Flofmeyr, Prof. N. .1.: XXI: 29.
Hofmeyr, Ed. I. H.; XX1I: 11.
Hollandselue tnal (liii deputaties): XXII : 39.
Flollandsehe tanl in Lands Constitutie. XXII: 61.
Floogleeraren, zitting; XXIII : 16, 38; weduwen,
XXIII: 91.
Hoogleernnr, kiezing ; XXIII : 36 (Os. J. du Iflessis,
XXIII: 30.
1-lulpbehoevende Genteenten; XXI: 58, 59; XXII
40, 42, 43, 44; XXIII: 111.
lIulpbehoevende Jongelingen XXI : 20, 21; XXII
57, 81; XXIII: 88, 90, 92.
1-lugenoten Gedeukteelcen : XXI: 30; XXII: 86.
lluwelijk van Oon,s weduwe, XXI : 16, 46.

4

4

:1

II uwehjk, geseheidon personen ; XXII : 17, iS.
Huwelijks Ordonirnutie ; XXIII: 20.
Huwelijken, gemengde XXIII: 21.
Flnwelijk, kerkelijke inzegening XXIII: 31.
—
buitengewone; Xxiii: 73.
Ilulppredikers, reglernent; XXIII : 119.

In Memoriam ; XXI: 67, 68; XX1I : 39, 93, 94;
XXIII: 51, 108.
Industrieelo Scholen ; XXI: .31, .32; XXIII: 79.
Ind~ro, verzoek; XXII : 89.
Israel, Zending ondor; XXI: 1.3; XXII: 18, 71;
XXIII .49 58.

‘ii
.Joubertville, iiaam verandering; XXII : .39; verzoek,
XXII: 89.

K.
Kassa Beckon; XXII: 10.
Karreedouw, P. P. Ponds XXII : 52.
Kerkbode; XXI: 63; XXIII: 19, (Redactour), 20.
Kerkblad, Vereenigd; XXII: 11, Ia; XXIII: 19.
°
—
Regleinent vail do Comm.;
XXIII: 23.
Kerkvereeniging; XXII: 19, 21, 22, 70.
Kerkekantoor. Personeol ; XXI: 04; Cumin. Rap.
XXII: 33, 48, 49, 50.
—
Verbanden; XXIII:
111
Comm.
Rap., XXIII: 114.
—
Opdraeht ann Synodale Coinmissie
XXII1: 111.
Kerkoigendonimon onder Vereeniging; XXII 23.

Kerkelijke Registers; XXII: 10.
—
Vormen’ XXII: 16.
—
Boeken, na sehorsing van eon leernar,
XXII: 78.
Kerkgenootsehappen, inedewerking van andero;
XXIII: 26.
Kerkeraad, ‘vie gekozen moeten worden tot loden;
XXIII: 41.
Kerkeraadsvergadering, reeht van stemming van eon
sulent bij gecombineerde; XXIII: 71.

Rh’s (5ollogie. Prof essoren; XXI: 29, 30, 36; XXII:
55, 50, 93; XXIII: 10, 13.
Kindergarten stelsel in A III Seholen; XXIII: 85.
Kleurling Lidmaten onder Vereeniging; XXII : 25,
26.
Kleurling Evangelisten; XXIII: 48.
Kicurlingen, bearbeiding in buitenwijken; XXIII: 48.
Kouing, kabel van den; XXII: 58.
Konigha, niouwe nnam van Maclean; XXII: 90.
Kosthuizen, Kerkelijke; XXIII: 83.
Koopmans do Wet, Legaat; XXIII: 87.

L.
I,abat, B. 0. de Ia, I-Ionorariuni : XXI: 57.
Leeraar voor Zondagssehool; XXI: 19.
Ledental en Heffingen; XXII: 47.
Leden, Alg. Syn. Cominissie; XXII: 62.
Leetuur, ongewenseht; XXII : 31.

Logos, lluwelijken, Spoorweg Zending; XXII : 35.
Isegaton ann de Zending; XXIII: 62.
Leerplan op scholen, verandering; XXIII: 85.
Lidmaatseliap van afgetredene predikanten; XXI:

15.
Liederen; XXIII: 29.
Linchwe, Rapt.; XXIII: 45.
Licentie Hof; XXIII: 61.
Liebenberg, I≤erw.; XXIII: 102, 113.

Louw, J. H., aanzoek; XXI: 44; XXIII: 73.
Louw, Eerw. A A., dankbetuiging; XXIII: 47.
Louw, Us. A. F.; XXI: 38; XXIII: 44.
Luekhoff, Ds. A. 0.; dankbetuiging; XXIII: 86.

M.
Mafeking, dispensatie; XXII: 89.
Maclean verandercl in Komghn; XXII: 90.
Mannen Zending Bond; XXII: 70; XXIII: 63
Marais, Us. U. F.; XXIII: 57; (grafsteen); XXIII:
91.
Mashonnland, bearbeiding der blanken; XXIII: 47.
Moderatuur (rapp.); XXI: 9; XXIII: 12, 13.
—
in ivelke gevallen 01) to treden; XXIII
12, 95.
Moderator (Us. A. 1. Steytler); XXII: 7; (Us. D. J.
Pienaar, A.zn.); XXIII: 7.
Mona, geineente van; XXI: 8, 58.
Moltono, aanzoek P.P. F.; XXII: 53.
Merwe, B. J. van den, (verzoek); XXII: 73.
Melaatschen; XXIII: 106, 108.
l.Ierwe, Oud. vail den, ovenlijdeu vail; XXI: 54.
Muller, Mev. Prof.,~ XXIII: 90.
Murray, Dr. A. (grand); XXI: 64; (borstbeeld);
—
—
—

XXI: 66.
XXIII: 47.
Ds. Jan.; XXIII: 55.
Dr. W. A.; XXIII: 55.

N.
Nanni Vereenigde Kerk; XXII: 22, 76.
Namag. Opv.; XXI: 46, 47, 56 XXII: 39.
Nauwere Vereeniging den Kerken; XXI: 12.
Naniios; XXUI: 87.
Niokerk, Eerw. J. A. van, aizetting; XXII: 93.
Niekerkshoop; XXII: 8, 10, 64, 65.
Normaal College, XXI: 32, 54; XXII: 00; XXIII:

115.
Norinaal C’ollegc, Gemeenscbappclijke.; XXII: 19, 03;
XXIII: 23.

0.
Onderwijs Departement in Beehuanaland, vcrzoek ann
XXIII: 45.
Onderwijs, Directeur vail; XXIII : 23.

Opleidingsschool, (Robertson); XXI: 34, 50.
—
(Wellington Zend. Instituut) ; XXI
32; XXII: 65~ XXIII: 63.
—
(Wellington) voortbestaan; XXIII
63, 01, 103, 114.
—
(Wellington) voorbereidende Has;
XXIII: 104.
Opleid ing van Zendelingen ; XXIII: 103.
Opvoeding en Onderwijs; XXI: 34, 46, 55; XXII:
57, 60.

73
Opveedkumlo, Professor in de; XXI: 57.
Opvoeding, toelagen, T3, enz.; XXII: 58, 59.
—
Comm. van ~Vaakzaaniheid; XXI: 47.
—
Comm. Rapport; XXIII: si, So.
Opvoedkundige en Godsdienstige Verzorging van do
Minderbevoorreehtefl; XXIII: 76.
Orde, Commissie van; XXI: 35, 66; XXII: 34;
XXIII : 32, 110.
Ouderlingen en Dinkonen, diensttijd van ; XXIII : 42.

p.
Parow, dccl Gem. Fends; XXII: 40, 45.
Pauw, Eerw., (Honorarium); XXII : 63, 104.

Pensioen aan zendelingen; XXIII: 62.
Plessis, Us. J. du; XXIII: 39, 48, 64.
Poen, Eerw., verzoek; XXI: 32.
Port Elizabeth. P. P. Fonds; XXII: 51.
Politieko Govangenen; XXIIJ: 52, 75, 97.
Porterville, onder Ring vail Tulbagh; XXIII: 53.
Predikanten, Emeriti, nfgetredene en gesehorsehte;
XXII: 19.
—
afzetting van; XXII : 18.
—
naar het buitenland vertrokken; XXII
79.
—

legitiniatie; XXIII: 20, 75.

soetlair ambt; XXIII : 22.
naamlijst vail beroephare; XXIII : 23.
—beroopen vail; XXIII: 23, 24, 71.
——
emeriti (en comm.); XXIII: 69.
Presbyteriaanselie Kerk; XXIII: 29.
Professoren—zitting in de Synode; XXIII: 16, 38.
—
—weduwen van; XX1II: 91.
Protest aanteekening, Prof. A. Moorrees; XXXI : 60.
Preiss, J. J., aanzoek; XXI: 66.
Proponenten, Examea; XXII: 84; XXIII: 10.
Prieska bij Ring van Colesberg; XXII: 65.
—

——

Psalinen en Gezangeu, op Zondagsseholeii; XXIII:
28, 29.
I’ublicatie Commissie; XXIII: 37.

(jueenstown, 1’. P. Fends; XXII : 52.

R.
Rand der Kerken; XXI : 00; XXLI: 13, 14, 1.5, 18,

19, 80; (loden) 91, 92; XXIII:
9, Ii, 22.
—
(nanljeveling) XXIII
22; (nit
betaling), XXIII: 25.
flegisters, Kerkelijke; XXII: 10.
Revisie, Commissie van (Rapp.); XXI: 22; XXII:
78, 79, 80, 82; XXIII: 12, 66.
—
Kennisgeving van; XXII: 55, 82.
Ueeitseommissie; XXI: 1.5, 65; XXII: 36, 93;

XXIII: 11, 18, 117, 118.
Iteis- en VerblijfkosteH afgev. Synode XXII : 20, 90.
Revisit, vail besluiten kerkernad ; XXII : 34.
—
verb1; XXII: 46.
Rokenkundige; XXII: 54.
Uechtsgeleerde opinie re kleurling lidmaten, XXII:
Retief, Mej., Moohudi; XXIII: 45.

Ring vail Burgorsdorp, verdeeld; XXI: 9.
XXI: 10.
—
flu Toitspan
—
(≥ueensto~ni
XXI: 10.
—
Colesberg (Prioska on Niekerkshoop bijge
voegd); XXII: 65.
Ringen, ii ieuwe indeeling ; XXIII : 16, 39; volmaeht
nan vertegenwoordigers; XXIII : 40, 53.
Rings-Seriba on Quaestor; XXIII : 17, 71.
Itings_Zending Commissie; XXIII: 51.
uingsvergadering, tijdsbepoling; XXIII : 69.
Rhodesia, gemeente vail; XXI: 17, 18; XXII: 78, 79.
—
scholen; XXII: 63.
Rhodes, (zie Rossville).
Rossville, Memorie; XXI : 17, 46.
Roux, Weduwe van Br., Mabieskraal;
—
Us. P. H.; XXIII: 57.
Russouw, Eerw. XXIII: 88.

S.

/

Sanlspoort, Ds. Gonin; XXII1: 45.
Sauer, Ed.J. W.; XXIII: 65.
Salisbury, gemeente; XXIII: 111.
Seriha Syn. Assistent; XXII: 7, 9, 94; XXIII: 5,
68.
Seriba Syn. (Rapp.) ; XXI: 7; XXII: 8; XXIII: 9.
Seriba Syn. Coinmissie (Rapp.) ; XXI : 9; XXIII : 9.
Sehuldbrieven, P. 1’. Feuds; XXII: 51.
Soliolea—Gods. O,iderwijs XXII : 64; XXIII: 56.
—
—Industrieele; XXI: 51, 52; XXII: 63;

XXIII: 79.
—Opleid., Rol,ertson XXI 35, 56.
-—
—Opleid., Wellington; XXI: 32; XXII: 65;
XXIII: 63.
—
—Staatstoebaag, Kerks; XXI: 50.
—
—Roomsehe; XXI: 47; XXIII: 59, 41.
—
—Verandering in Leerplan ; XXIII : 85.
—
—Kindergarten Stelsel; XXII1 : 85.
Sehoolgelden, vernundering; XXIII : 79.
Schoolraden Wet XXI: 48, 40.
Simonsstnd, P. P. Fends; XXII: 51.
Situatie, Kerkelijke; XXIII: 2.5.
Soedan Zending; XXIII: 54.
Spoorwog Zending; XXI: 20; XXII :3.5; XXIII: 65.
—
Zending (Registers); XXII : 35.
—
Seholen; XXIII: 65.
—
C~oneessies; XXII : 13.
Sportgeest cii dansen ; XXI : 13.
Spelling, vereenvoiidigde ; XXIII : 120.
Steyn, Hoog Ed. M. T. brief; XXI: 67.
Standpunt onzer Kerk; XXIII: 25, 58, 60.
Stofberg Gedenksebiool; XXIII: 45, 101, 113.
Studenten, Christ. Vereeniging: XXIII : 120.
—
in bet Buitenbaud, Leeraar voor XXIII
—

81, 112.
Suceessie Reohten ; XXIII : 62.
Syuodabe Comnussie, sanieiistelling en personeel
XXI: 10; 12, 09; XXII: 62; XXIII:

107.
—

Commissie,

warnieer

Ic

vergaderen;

XXIII: 12.
—

Comniissie, in welko gevallen op te treden;

—

School Comnnssie (Rapp.); XXII: 60.

XXIII: 12.

I

74
Synode, satnenkost (tild); XXI: 9; uitgesteld,
XXIII: 13.
—
volgende vergadering; XXII: 94; XXIII:
122.

T.
last Ordonnantie; XXIII: 85,
Taalhond; XXIII: 86.
TauT Ordonnantie en Zendingseholen; XXIII: 86.
Theol. Seminarie; XXI: 29, :30, si, 35; XXII; 13,
20, 53, 83, 88; XXIII: 10.
Curatoren.
Seen mU
Leden;
XXIII: 91.
Smiting der Lesson; XXIII: 15.
—
I~eetoraat (Dr. StollO; XXIII: 62,
89, 91.
Toelagen, Opvoeding, ‘13, 0Hz.; XXII :58,59.
Tonic Sotfa Rapport; XXI : 13.
Toit, W. .J. dii, aanzoek orn ordening : XXIII : 74.
Tuehtzaken, buiten stemming blijven; XXIII:

16,

19, 71.
Tuelit, ICerkelijke; XXIII: ii; door weik hof uitge
oefend, XXIII: 31.
UI

Iitnoodigingenj XXII: 9, 22, 29; XXIII: 7, 27.
Univer~iteitszaaI; XXIII: 11, 13, 122.
Universiteit; XXIII: 2~,;,,(~barters’’ ; XXIII:
Pub, I A. 0.; XXIII: 86.

V.
Vacantie, Kweeksehool; XXI: 32.
Vereeniging der Kericen, nauwere; XXI: 12.
XXII: 19, 21, 22, 27, 80,
81, 89.
—
Acte, XXIII: 87, 105.
Vereenigde Kerk, Naam; XXII: 22, 23.
Vertegenwoardiging, Predd. en Oudcl.; XXI: 28, 33.
—
op eollege Curatereu, 0.V.S. en
Transvaal; XXII: 13.
Geref.
Kerk,
Nederland;
XXIII: 13.
Verzoe]c B. en B. B. Genootsehap; XXII: 10.
—
Eerw. G. J. Williemsen; XXII: 73.
Vee1wijver~ onder Heidenen’ XXII: 16, 17.
Veldpredikers aannerning door; XXIII: 13.
Verdedigingskampen; XXIII: 36; (colleete voor)
XXIII: 112.
Veraehterde Geloofsgonooten; XXII: 70; XXIII: 76.
Viok, Eeriv., Salisbury; XXIII: 48.
Vormen, Kerlcelijke; XXII: 16; XXIII: 68 (dezelfde
termijn).
Vorm A.; XXIII: 17.
Vorm B; XXII: 48.
Voerstelling en Aanneming (tud); XXI: 16.
Vrou~ven Zending Bond; XXI: 32; XXII: 69, 70;
XXIII: 63, 65.
—
Vereeniging, Afrik. Christ. ; XXIII: 86.
Vredes. en ~bitrage Voreeniging; XXIII: 81.
Vrijmetselarij; XXIII: 41.
Vrijstaatsehe Sustent. Fonda; XXII : 24.

WI
Waakzaarnheid Commissie (Opv.); XXI: 47.
Wet, Concept re Vereeniging; XXII: 25.
Wethoeken (re Vereeniging) der vier Kerken; XXII:
28.
Wotboek, Afdeeling X (rapport); XXII: 88, 89.
Whitton, dankbetuiging; XXIII: 117.
Wiltemsen, Eerw. G.J.; XXII: 73.

Zaakgeiastigdo; XXI :10, 65; XXIII: 16, 17.
roeht van zitting: XXIII: 38; (ver
slag); XXIII:

114, 122; dankbe.

tuiging; XXIII: 122.
Zangivijzen, Comrnissie voor Nienwe; XXIII: 29.
Zending-—~Binueni. (Rapp. Comm.); XXI :32; XXII:
39, 07.
—~
Buitemml. ; XXII: 40, 67; (een Ring);
XXIII: 55.
Spoorweg; XXI: 20; XXII: 3$; XXIII:
65, 120, 121.
—
Israel, XXI: 45; XXII: 18, 71; XXIII:
42, 88.
Zendingwerk, gezamenlijk, door Kerkgenootsehap;
XXII: 13.
Zending Comm. Mg., (Rappj; XXI: 38, 39, 40;
XXII: 26; XXIII: 44.
—
aanvulling van vaeaturoo;
XXIII: 55.
-—
vermeerd. van ledental en 2
leeken; XXIII: 5$.
Zending Reglernent; XXI: 42, 43.
Zending Seeretaris; XXI: 43 :X XII: 67 (salaris);
71
(Org.) Ds. A. F’. Louw; XXIII:
4$.
—
(Org.) voor Binnent. Zend.;
XXIII: 51.
Zending Seeretarissen, koston ; XXIII : 122.
Zendelingen, afgetredene, gesehorste, en afgezette;
XXII: 19, 93.
—
salarissen; XXI: 44.
—
status; XXII: 18.
—
als hulppredikers. XXII: 42; XXIII:
118.
—
Pensioen; XXIII: 62.
—
Kinderen (Tehuis); XXIII: 63.
Zending Dug; XXII: 31, 32; XXIII: 40.
Zenditmg Instituut (Wellington); XXII: 65; XXIII:
63.
—
voortbestaan; XXIII: 63, 64, 103,
114.
—
voorbereidende klas; XXIII: 104.
Zendehngs Examen; XXII: 66; XXIII: 63.
Zending in Compounds; XXII: 67.
Zendingkerk en Moederskerk (tueht uitoefening);
XXII: 67; (verhouding); XXII: 93.
Zendingkerk (Binn.)—Deputatie; XXIII: 44, 48.
—
Grondwet; XXIII: 49, 95.
—
Bestaande Wetten XXIII: 51.
Zendingkerk (Buit.), cen Ring voor; XXIII: 55.
Zendimig (betaling your doop); XXII: 67.
Zending eigendommen; XXII: 38; XXII: 67,

75
Zemling, Nyasa; XXII: 68 (254arig); XXIII: 57.
—
Soedan; XXIII: 54.
—

Israel;

XXIII:

88.

Zending Conferentie, Wereld; XXII:
Zending Congresson; XXII: 68.
Zending Bijdragen, stelselnrntige (aanstelliiig van eon
persoon cm 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 Inwernlige, Nicuw Beglernent; XXIII : 121,
122.

Zendingleetuui, drukken
36, 62.

en

verspreiden;

XXIII

Zendingseholen in Rhodesia, toeziclit; XXIII
Zending Comrnissiën, Ring; XXIII : 51.
Zcndagsontheiligiflg; XXII: 8, 28, 29.
Zondagskwestio; XXIII: 13.

47.

Zondagsschool, XXII: 60; XXIII: 87.
Zondagssehool, Z.A. Natiounle Z. 8th. Vereeniging;

XXIII: 27.
Zondagasehool Commissie; XXIII: 87.
Zwakzinnigen, Inriebting voor;

A

XXIII: 86,

“C’
cU

~...
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I
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BLADWIJZER
op de Handelingen van de

Vier-en-Twintigste Vergadering van
de Synode
gehouden
in 1919.
~
Conradie,
J.
A.
A a ii’ ionic ii

eu

doopen (100 r Zendel i ngeii

A.C.V.V.
Adniissie Exanien (Kwceksehool)
A dinissie Examen (Zend. I uistituut)
Afgevaardigdeii nrar do Zusterkerken- -—Rapper—
ten
Afrikaansch als Korktaal
39, 40, 41,
A fsehriften van ,,a a uigoiconiene’ on vertrokkene
lidmatea
91,
Almanak (Kerk)
Amendeeren vail Ordonnanties
Aeta Synocli—gratis exemplaar nan Emeriti Pie
dikanten en Professoren
~\rnienzoig—Algemeene
52, 71, 76, 78, 79,
Arbeidskolonie
73,
Arbeidskolonie (Uitbreiding van Commissie)
Arbeidskolonie (Leening hij do Regeering)
Arbeidskolonio (Wijziging in de Wet)
Art. 61: 1—wijziging
Art. 178—toevoeging
Art. 71, 74 (16)—wijziging en toevoeging
Assessor, Os. P. J. Pienaar, A.zn
Assistent Seriba, Ds. A. J. van Wijk
Avondrnaal—viering door do Synode

96
(8
o0

20
43
47
89
79
99
80
75
7~
76

76
16
35

37
7
7

52

B.
Behoeftige Jongeliedeui
Beervlei—Arbejdslcolon io
Beroepstelsel
Biljarttafels vail Hotels
Boekhoaden (Kerkelijk)——-eommissio benoenid
Botlia, Os. P. 5.—Moderator
Botha, Generaal—deelneming met huisgezin
Broederlijk Oiidei’houd
16, 20,
Blihelkennis Examen
Bijbelvereeiuiging, Z.A
82, ~3,
I3ijhel—veitaling iii ‘t A frikaanseh

8.5
74
98

28
90

51

84
87

Centrale Inrielitingen
Cohen, wednwe van wijien Philip
Colportage
Commissien—tijdelijke
C’ornmissiën—perma,iente

13, 16, 21,
77,

Couisiileiit—wnar twee of meer predikanten in
cello gemeente staan

79
62
82
35

92
76
32

D.
Daggelden—verhooging
Dc Vos, Professor P. .J G.—sehrijven to worclen
gezonden
DC Vos, Professor P.1 G.—vermeerdering van
pensioen
Deputaties door (IC Synode ontvangen
Doofst. en Elinden Inrie]iting
Doopgetnigen—namen van
Doreas Jnriehting
Dordtsehe Synode—viering van den godenk
dag
17, 29,
Dranklicenties
Drank—vronwen niet to worden toegelaten
sterke drank verkoclit wordt
Dronkcnsehap—afzondering van eon Zondag
voor do prodikmg over
Dronkenseliap—bestrijding daarvan
Drostdij [nriehting, Wroreestor
Drukkorij (Kerkelijke)
Duitseho Zendelingen—hunne ropatriatie

15

28
59

40
96
31

82
32
14

99
29
54

80
96

29

E.
Erfliunr (arbeidskolonie)—vorineerdering dnaz—
van
Evangelisten School to Wellington

76
54

F.

46

C’
(‘ateehisatic—liandlioek .c.oO’.
,,C’nteehetiseii’’ ..C’nteehisatil~n’ ‘—verklaring

H—Honorarium

84
17

l’aure, Ps
Federale U a ad—Z je H aacl der K erken
F’orrnulier voor l,evostigiig van Hoogleeraren
50,
Friedonhoirn

6

95
60

77
C
/

Geljed met bet oog op tIe droogte
God~vongon Onderwijs
Gezangen—het doe]l drukken vail ii ieiiwo .
Gezamigon—veriiieerderiiig
.
Geldelijke Imip nail outlers
Gesehiedsehrijver vail ‘t ariliief tier ICerk 25,
Grmdsdienst O]lderwijs op Seholen—nanbeveling
vail hand hook Jo
God sdienst Onderivijs op Selioleml—opleidiilg van
K ~veekoIingon
todsdh’,ist Onderwijs op Seholen——aanstelhi]ig
v’mim vakujanuen
Graad van 13.1). bier te lande
Grafsteeil—Us. G. F. Marais
Greiislmepalingeii tussehon Gefedereonlo Korkon
(4 ronslijiien op ‘t K aapsehe Seinereilaud
Griopweowu

32
73
11
9,3
13
9S
84
~6
86
49
98
47
17
‘I

H.
Heffingeu——in geval do Ring goomie zitting Iieeft
Horderh~ko Brief
Horeonigiug ties Yolks
21.
Help nieka a r
01’Oeil igi Hg —d a nkhetn igi ig
Henielvaartsdag a’s vakantiedag
Fiery. Kork, Transvaal—groete
Hofrneyr. N. ,J .—vorzoek
1-loitoraria——Wed uwon van Proff. Muller en
Marais
Hoogleeraren, formulier voor hovestigiug 50,
Hugenoten Gedenkteekon
Hulphelioevende Gerneenten Fonds (aaiivuhling
daaruit)
Huiphohoevende Jongelingen
Hugo, Ds. J. H. (beroep)
H nlppredikers—reglement voo r
H uwel ijken hurgerlijk ingezegend
23,

industncele Seholen
70, 18, 79,
Tumneilging van staatswege in Kerkelijke aauge—
legenheden
in Memoriamn
Inspeetie van Seholen—klas inspeetie
Tnweimdige Zending
2, 11, 76, 18, 79,

30
94
2,
25
20
92
52
q~

so

~
51
0~
31
47

SO
21
91
56
80

21
50
57
87
12

p

Is
:54
71
5.5
S
53

L.
I and lmommw k iiii tie O~ do sehol cii
I aim dhouw Xcii (1(91
1 4-okohrocd el-s ]ii ‘t Ze mliii ~ -Id —Prod. P0] is.
londs
..Leeraar’’—veik]ariiig van dit wooi-d iii Art. 42
I .ouw, Eerw
00
Limelmlmoff, I)~. A. I).—zijn Ii,-treimid hcengaan

95
10
12
51
01

M.
ilaiais. PitO. ‘I. I .———deohin-nnng ua-t lnlisgezmn
Marajs, Prof. 4. I .—zim I,etremiid lmeengaaii
Marais, Prof. .J. 1.— Iionurarinn ann do wedimwo
Marais, Ds. G. F.—grafsteen
3laitlaimd—afgevaa rdi gdo
Magdalena T-luis—-—jaarlijkselme colleeto
30,
Maiherbe. Ds. J A., afgevaardigde vail 0e N.G.
iCork, O.Y.S
30,
Marelnnd, Ds. II. P
Moderator—Ds. 1). S. BoUrn
Moderator—verlof to govo~i
Moderator—gesehenk aamm
Moderator— iogeling in zako Protest
Modorator—regeling in zake Imosluit Z.A . Bijlmel_
veroeuiglg
Moehudi
Mona ingeliJfd in den Ring vail ]3ritstowii
Mu nay, Dr. A .—standbeeld
14,
Murray, Us. G.—zijno thensten
Murray, Ps. W. H

SO
52
98
6
31
:31
7:3
10
99
19
55
.5)
I.)

95
.54
09

N.

‘J.
.J’ongolingsehapbearbeidi]lg onzer
.iongeliim gen—T-I ulphelioevende

97
51

K.
—~

K akaumas—sehrijven ann do TColoimisteu
Kakamas—zie onder Arbeidsko]onie
Kerkehjk Iloeklmouden—eoinmissie beuoenmd
Kerkekantoor—auditeur voor boeken
12,
Kerkeka ntoor—uitreiken vail kwitanties
Kerkekantoor—werkzaamnlieden
Kerkekantoor——lc~vestie van admuinistratie
Kerkekantoor—opdracht nan Kerkekantoor coin
111155W

Kerkekantoor—gemeentelijke

Kies Collegie—vaeature
Kios (‘ollogie—vertegenwoordiging van ‘rrans—
van1 en O.V.S
Kits (ollegie—leden
Kits (‘ollegie—additiolleelo loden
K i igwi IIiamsto~vn—verzoek vail don K orkeraad
K i ndereii—verwaarloosde
K ii do rI,eseh e mm ug
KIon iliinz I ~eoraals
K out makt tlisselmeu Mg. Zeud. (‘onnmm on Syn.
Zencl . (‘oiiim. in do ‘1’ ri nsvn :ml
Kostlmuizen—Kerkoli.iko
72,
Kosteloos (indemu ijs tot Standaard Vi
Kwooksehool—sluiting
K ~veekseliooI—(’uratoriunm

inzarnelingen

‘‘

96
32
13
85
SB

92
92

NicolI, Ds. W., aigovaardigdo van do NO. o~ H.
TCerk. Traimsvaal
Niekerk, 4. A. van
12,
Nienaber, M. W
Nonnmaal School
Nyasa Zending

2(1
47
71
50

0.
Oponingspleehtigimeid
Openiiigsrede
7,
Onderwijs in Buitenl. Zemmdingsehmoleim
5.5,
Ommderwiis—Christ. Natiouanl, Rhodesia
Ondorwijs (verplielitend)——eoninmissie om adminis—
trateur to ontumooten

11
ml)

70

1-

•

-

.

78
(}nderwijs—gedivongofl
.
Onderwijs—verplichtend bititen 3 nujI radius
Onderwijs op hot platteland
()nderwijzers —tweetalige
)orlog——inanifest van do I-loll. Christ. K orison
()pltofhng van cone ontzett Ig door don Ring
()ploidingsschool voor Kleurliag Leernars
()plcidingssehool in ‘tNoordwesten
(ipleiding van Onderwijzers
73,
()pvoodiug—godsdieiistig
()pvooding—zodelijko
()pvoeding—rapporten opgcdragon aail toni—
nlissie
()rde—Commissie van

73
85
85
85
15
47

21,
6,

Salarisson van Prodikanton
Seoulair anibt—eene verklaring
Sluitingsrede
Soejale Euvolen en Sabbatsontheiliging

86

Smith, J. hi.—aaiizoek
Soednn

~
~

Specials Evangeliepredilcing
Spoorweg Zonding
Stellenbosch, dank nan do vrionden aldaar
Stofberg Gedenksehooh
Studenten in ‘t huitenland-—goostelijlce hearhei
ding
5tnd~nten aan rniversitoitoii—geestehijke hear—
beiding
Swefleadam—verzoek van Kerkeraad
Synode—mneer dikwijls to vergadoren
Svnodale Comniissio—lodon daarvan
Synodahe Vergadering—-—duur daarvan (Art 83)

t’
11
L
16
52
62
$2
72
7
97
7
~
92
92
12
12
15
71
90
23
26

so
79
31
82

26
19
08

S.

~
~

p.
Pita rIsIlie Boeren Vorecnigi ig—sdlirijven
Pagan Schools (Soedan)
Parallel Scholen
Pastori~ii—dee1nemiug met in beprooviig
Pastorien—inkonisten holasting
Poarston, onder den Ring van Albanie
Podagogiek hij do opleiding tot do evangehiebe
dici ii ng
Pensioon voor Gencesheoron on Onderwijzors
Pensiocu voor Spoorweg Zendehing
Potities van Koloniston (Arbeids Kolonie)
Pionaar, Ds. D. .J. —Assessor
Politic Associatic
Port Elizabeth
Prod. Pensioen Fonds
l’red. Ponsioen Fonds—Klassifieatio vail go
nicenten
Prod. Ponsioen Fonds—vorzoek vail K erkorand,
Swehlendain
Prod. Pensioen Fonds—leekebroeders iii t ze]i
dingveld
Prod. Pensioen Vonds——Klassifieatie van do
gemeenten in do Transvaal
Prod. Ponsioen Fonds —an, izook out d eolnani
Predikant—bonarning .,oerste’’ on ,,tweede” 33,
Predikants—Salarissen
69,
Protoria—sehrijven van don Kerkernad
Prohibitie van drankhnndel
Proponents Examen, gewijzigd Schema
Protest——Ring van Stellenbosoh
72,
Psalm- en Gezangwijzen
Publicatie Connnissie

Hhijnscho Zendehingen Conferentie—-groete
Rossvillo, afgevaardigde
fioux, A. S. (beroep)

Synodalo Vorgadering-—volgendo

69
17
97
23
71
56
82
SI
30

15
86
92
15
48
51
99

T
Taalordonnantie
Theologiseb Sominariurn—sluiting
Theologiseli Senunarium—curatorium
Transkoi
‘l’ruter. Dx. J. C. (Beroep)

85
S
83
68

V.
Van dci Li ngen, wodit we van Dx. A, A
Van Fleorde, Ouderhing 1-I
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