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VERSLAG.
Van den Actuarius Synodi, 1924.

1. i-let Kerkelijk Wetboek met de veranderingen
nangebraclit in 1919 wercl herdrukt en beschikbaar
gestelcl.

2. Op 23 December 1919 werden cle volgende kan—
didaten gelegitimeerd

Philip Faure Burger.
Arthur Wil I jam Eckard.
Daniel Jacobus Erasmus.
Joel Hendrik Maiherbe.
Jan Thomas Martens.
1 zak Daniel Johannes Murray.
Ct,rneljus (liristiaan Nepgen, X1.A., 13.1).
Charles George Oclise.
Hermanus Jacobus Potgieter.
Salomon Theodorus Potgieter.
Willem Lucas Steenkamp.
Douw Lodewyk Steyl.
‘l’heodorus Cuyler de Villiers, MA., B.D.
Pieter Anclries Christian Weideman.

En 01) 18 December 1919, nit gehouden colloquium
doctum, Eerw. Proponent

Servaas Hofmeyr Rossouw, MA., 13.0., Th. Dr.

3. Op 5 November 1920 wercl, na afgelegcl examen,
gelegitimeerd :—

Jan I-Iendriic Jacobus Greyvenstein, BA., B.D.,
MA., Ph. D.

Eu op 9 December 1920, dc volgende kandiclaten :—

David Botha.
Thomas A rnoldns Broodryk.
Jacobus Conrad Gideon l3urger.
Jean Francois 1-lugo.
Joluiiiiies Stephanus Krige, 13 .A.
Jacobus Phillippus le Roux.
Frank William Liebenberg.
Willem N icolaas vail der Merwe.
Burgert Anciries Muller.
Freclerik Benlamin Odendaal.
Johannes Cornelis Snut, 13. A.
Albert Jacobits Stals.
George Thom, 11. A.
Zacharias Henciriku s van der Westhuizen.
Anthonie George Eliab van Velclen, B.A.
Cornelis Willem cle Wet.
Gideon Jacobus van Zyl.

4. Op 22 November 1921 werd, na collopuium
doctum, gelegitimeercl de Eerwaarde Proponent

Flendrik Aclriaan de Wet.

En op 25 November 1921, na afgelegcl exaiflefl :—

Joliannes Stephanus Bosman.
Andries Aclriaan Louw, BA.
Abraham Paulus Pretorins.
Carl Friedric’h Wilhelm Rosenow, BA.
Joseph Johannes David Stegmann, B. A.
Gabriel de \T05 B.A.

5. Op 6 December 1922, werden gelegitimeerd na
afgelegcl examen

Wilhelm Alexander Roux, B.A.
Pieter Johannes Moller, BA.

6. Op 21 Mci 1923, werd gelegitimeerci na collo
quium cloctum, de Proponent

Stephanus Francois Weich, B. A. (Kaap), Th.2J.
(Princeton), Tli. Br. (Louisville).

En op 6 December 1923 na collopuium clostum dc

pi’oponent
Dwight Randolph Snyman. B.A. B.D. (Kaap),
Tb. B., Th. M. (Princeton), Th. Dr. (Louisville).

7. 01) S December 1923, werden gelegitimeercl, tia
afgelegcl examen

Willem Stefanus Conradie, MA.
Henry Murray Hofmeyr, B.A.
William Russel de Kock, B.A.
Gerhardus Willem Koornitof, BA.
Johannes Cornelius Nicolaas Mentz, BA.
Jacobus Cornelis van Niekerk.
Jan Christoffel dii Elessis, B.A.
1-lendrik Jacobus de Villiers.

8. Op 11 Januarie 1921 werd gelegituneerd, krach—
tens besluit cler Synocle in 1919, cle Eerwaarcle

Anciries Adriaan Louv.

9. De volgende Akten van Bevestiging zijn afge
geven nan

in 1919:—
Os. Jacob Stefanus Dreyer.
Os. Pieter Willem Abraham de Klerk.
Ds. Nicolaas Johannes Louw.

in 1920:—
Os. T-Iendr -- Petrus Johannes i3lom.
Os. Jan Thomas Martens.
Ds. Francois Stephanns Malan.
Ds. Pieter Andries Cornelius Weidemait.
Os. Cornelius Chi’istiaan Nepgen, MA. B.D.
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l)s. flouw Lodewvk ~tevi.
Os. Daniel Jacobus Erasmus.
I)s . Artinir William Eckard.
Os. 1-lermanus J acobus I’otgieter.
Ds. Philip Fame Burger.
Os. Charles George Ochse.
Os Sa lemon Theodoius Potgie Icr.
Os. Jeel Ilendrik Malherbe.

In 1921

Us. Jacobns Philippus Ic iioiix.
Ds. ‘iViIleiu Nicolaas van dci Merivc.
Os. Johannes Cornelis Sinit, ii..~.
Ds. Frank William Liebcnberg.
Os. Antlionie George Elial) van Velden, BA.
Os. Jean Fraucois Jingo.
Os, Jan Hendrik Jacobtis Grevvcnstein TIi ~
Os. George ‘ilioni, BA.
Ds. Albeit Jacobus Stals.
Os. Jacobus Conrad Gideon Burger.
Ds. Gabriel de Vos, BA.

BIJLAGE 2.

In 1922
Os. J ozel Johannes David S Lcgnianii, Ii. A.
Os . 01.bro ham Paul us Pretori us.
OS. F cdii Is I ieuj mi in Oclenda al.
1)s. .‘tndrics Adiiaaii louw.

in [923 :—

I)s. Flicodorus Cuvler sic Villiers, \i ‘Eli. Dr.
1)5. Wilhelm Alexander Itonx, BA,
Os. Stcpliarnis Francois Weicli, Tb. Ur.

In 1921:—
us. Henry Murray 1{ofinevr. TI. A.
I)s. I )wi gli I B a ndo 11)11 Snyiu an, rh . Or.

10. Coriespondsiitic ter tafel te leggen.

c t h ooga cii li ug ow Oiena a r en 11 roe’

1’:OillStO(l. Jitli 192 I.

J. P. VAN 1-IKI~1IOEN,
Actuaris Syn ,di.

4

RAPPORT
Van den Scriba Synodi aan de H,E. Synode, 1924.

Oe ondergeteekende heeft de cci mits deze over
eenkonistig Art. 100 (c) aa Ii (IC H. H. Synode versIng
te doeii van zi~ne werkzaaiolieden als Scriba Synodi
sedert de laatste Synodale Vergadcring.

1. Dc expeditien vooitvloeiendc nit de Acta dci’
laatste Synode werden door horn gcdaan.

2. Naa i aanleid ing van bet II ap~ o rt van dc Cu ia—
toi’en onzer Theol. Kweekss’hool nan sic laatste Svnode
voorgelegd. en de opdraclit ann dcii ondergcteckcnde
gegeven urn de aandaelit der I’1crk te bepalen liij
den Studenten—nood w aarvan in gcnociod Ilapport
gewag wordt gemaakt, liecit hij :—

(a) 1(en schrijvcn gei’icli I ann dc Voorzi tIers en
Secretarissen van de Christcii~ be J ongehieden,
Strevers, en Studen ten \erecnigi ngeii in vcrband met
cnze Kerk, dot zij zicli dezen nood sullen aaotrekken,
en sic leden linnner Vcreenigingco. die (Iaartoe be—
gaafd zijn, sullen opwckken zis’li (ct den dicnst van
den Grooten Meester, 91 isIs Icerani’ c nor gcuicente,
91 als arbeider onder de heidenen (Ilniten— of Ilinnen—
landsch) Ic laten afzondcren.

(b) Oe bern ren onse 1’ K rb o~igc tool iei i oin op
Zondag 21) Februari 192(1 ( de Al genie e no Iii dd a g voor
studenten) dezen nood voor de aaudaclit dci gerneen—
len te brengen en in lion gehed voor Gods nangezii’ht
neder te leggen.

3. Na ontvangeu bericlit van de Scriba’ s van do
liingskonnnissi9n der betrokkcn Iliogen, van (Ic

s/nh 1/10/ ‘(III IlI(’IIII’l (/(‘ul( 1I1fPfl ui/Cl c Herb, lieeft hi,j
zoodaHigo stiehting, met dc gcioaakte grcnsscliei—
(lmgen sii hOt pcrsoiieol dci cerste kcrlscraden, iii

lid ()fficicei ()rgaan dot Kcrk aangckondigd.

Dan iii 1 1)hi~ 1st (lot scdcrt de Inatstc Svnodo elf
nieoo e geiiiecnten onzcr Ned. Geref. Kcrk gesticlit
iojn, lw. a—

11~t I llAO!JSl1 ii i in deii lii ng van Ou To its1 mu, op
7 Februai i 1920.

CriOi, in dcii II ing van Ibulaw ayo on (5 November
1929.

Anu ire Bus) in dcii lung van Cianwilhaio 01) .5
Fell run ri 1921.

I ‘olni on) in dcii luiig van George op 21) November
1921.

Iuon a o’i’ole in den B iug van Sweliendani op 30
Augustus 1922.

B; ;e I ~oi, ~Ie, IC’ a / in don B i ng van Ste llcnboscli
(ili 27 Dccomboi’ 11)22.

KohxIoil i den B ing van Quccnstown op 1 April
1923.

l’e(Il/;e in dcii lung van Albanie op 2 Mci 1923.

J~oiioilierq in (len Hi Hg van Paarl 01) 23 Oktober
1923.
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Jiol/Itopt in den Ring van Kaapstad op 30 Oktober 9. Op (1 Jnli 1921 lieeft hij ann de Kerkeraden van
1923. do genieenten dee Ned. (leref. Kerk iii Zuid—Afiika

kennis gegeven dat dc F ijJ—en—Titintiyate J lgeineene

Kept fl(l(111/l0Oj) iii dcii Ring VlUi lJiitstown 01) 23 keik prijod~ri Ill (If ~f/ll (Il/I Vail geiiooinde Kerk DV.
Febrnaii 192-1. gehouden sal worden te Kaapstad, 09 Donderdag, 16

Oktobei e.k. en volgende dagen.

1. Na kennisgeving hem door do Soriba’ 5 van de
betmokken Ilingen toegezonden, iteeft liii de volgende Tevens heeft hij gevraagd 001 al de onder Art. 96
~pm mdci de gm enss lic tdmn,~c n tnsslic ii g iflC~ ~ 1 in gc nOc iock P ~ pol k n dsooi om 5001 steilen 1 UI dc

gekondigd Synodale Vergadering (Art. S2).

(a) Tussehen de geineenten iSonl e,set (lost eli 10. Op ziju veuzoek ann den Eerw. Kerkeraad der
I on ~ton in dcii Ring s in &lb inie ~‘s ( gc imie nt K i ipst id oni bet iebi nil Sill de

(1 mate Kerk voor (10 opening van de Synodale Verga—
(bi Tnsscihen de genicenten 1101111 ierole en derig heck iiij auclermoal ceo toestcmmend antwooid

lOre/len 100, in den Ring van Swellendmni. van penoeniden kerkei’aad ontvangen.

(e) Van de genieentc 1’ ufuno en I’~1die in den ii. Eveneens ~vcid op nil’) vei’zoek ann den Moo
Ring van Albanie. stem van Spooiwegen 001 koneessie taiieven 09 onze

spo0rwe~ei) voor do Af~evaardigden naar eTc Synodc,
.i. Ouk Iieeft hij on keuniseeving door hem van toestenlnleild ~eaiitwoord.

dc tsc’iiba S (l~i betrcddken Ringen ontvangen, de vol—
gende aaukondigingen o-eclaan :— . . )12. Len schrijven van I rof. Dr. 1-1. H. Ivuypcr

(a) Do naum )Vermi(idiermmt mu do gouieente 11(11011’ ann dc Algenleene Synodale Kommissie en nan de lIE.
1 (11( I I 1 00 lu 1(1(1 ( ~s node is bp (Jilt) must in Be Ku 1 bock ‘In 21

Augnstus 192-1 gepubliceerd.

(hI 1)0 uaninsvouandering van (10 gc’moeomltc’ Iuioiio
en Peddle in dupe. 13. Kenuis weed door hem nan dc genleenten onzer

Kerk gegeven mlii) (leli A (len eeneii Buldop met bet

6. Op ;5 Januai’i 1922 heeft hij op last van dc oog op de Synode (Art. ~l (3)).
Moderatuur bekenci gestelci dat dc Symiodale Verga—

dci ug hep i ild smi 01 tohc i 1922 uitgcsteld is tot 11 Ingc olge Ai t ~2 hiceft liii 1)1) de Keil cm den
Oktobem’ 1923 (Zie No. 1.5 vail versiag van de Modem— (1(1011 toekonien eon opgaaf van nile Rappoiten en
tuur). ilesclirijvingspnnten moor dc Synocle.

7. Eveneens heeft luj op 27 Januari 1923 nauge— Doze Rapporteim en Besehri j oimigspunten, alsook alie
kondigd dat de Svuodaie \ergadering anclemniaal flit— anclere stukken door hem ontvangen, sullen ann dc
gesteid is. en wel tot Oktober 192-i (sic No. 2-i van Vergadering worden voorgelegd.
Versing vail dc ~loclematuin).

l( our verdeie werkza aillheden sic B apporten van

~ 1 en solo 1(5 ci) n M uii 1923 nit ( cups e out dc n —ci ib 1 (Ic i ~Lenic cue Ssnod ile Komniissie ~i) UI

lii.~ n iii dn B t id cu Pm ecld iiui n did ui.nig 5 10 den ~c i mb 1 (1(1 Modem itiiimi
do Protestautsehe \olkskerk van (ieudve, ii) sake

hot hijdeu cii den ehlende mds gevolg van de verwoes
tiugen door den oulog in vole Europeesehme inudeil I. F. A. BE VILLIER B,
is door 110111, ill Do Imerkbode (2B Maart 1923) gepubli— Scmiba Syimodi
cooed. I-lij heeft clmmarbij con beroep gedaan op de
Iteide van dc (eden van poise Kerk en voorbiddimlg
your degenen die in hjden verkeeren en voom’ de vehe Wor’ester,
siaehtoffers dee zoncie. 22 Augustus 1924.
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BI.JLAGE 3.

RAPPORT
Van den Scriba der Algemene Synodale Kommissie aan de

H.Eerw. Synode, October 1924.

Be ondergetekende heeft de eer aan de H.Eerw.
Synode voor te leggen de zaken die sedert de toatste
Synoc1alc vergadering door do Synodale Kommissie
oveiwogen zijn geworden bij wijze van rondschrijven.
alsmede die welke door liaar behandeld zijn bij go
legenheid van hare vergadering gehouden op 22, 23
en 26 April 1920; 29 en 30 Juli or’ 1 Augustus 1921;
4, 5 en S Mei 1922; 17 December 1922; 24 en 25
Mci 1923; en 4 December 1923

Op hare vergadering van 22, 23 en 26 April 1920,
werden de volgende stukken, Nos. 1 tot 21 behandeld,
zijnde Nos. 1 to 8:—

Besluiten en 1?opporten door de 2onIJste Synode nuar
i/c ,‘~ynodole Kornmissie veiwezen :—

1. Be Inwendige Zending Kommissie (Kommissie
voor Algemeenc Armcnsorg) tezamen met do Arbeids
Kolonio Kommissie ontvangen volmacht om, onder
worpen aari de goedkeuring der Synodale Kommissie,
ecu Arbeids Kolonic te stichtcn to l3eervlei, indien zi~,
na grondig onderzoek, overtuigd zijn dat zoodanige
Arbeids Kolonic ecu succes wezen zal. (Ac/a Spa odi
XXIV, pag. 74).

Do vergadering besluit als volgt: ,,Aangczien do
Arbeids Kolonie Kommissie, en do Kommissie voor do
Algemeene Armenzorg nog niet do noodige infor
matie hebben om finaal rapport en voorstellen in zake
hot Beorvlei Schema aan do Synodale Kommissie te
doen, zoo blijve de zaak overstaan totdat do noodige
informatic ingewonnen is.’’ (Zie No. 40 on der).

2. Bcschrijvingspunt 67—Hot opstollen en uitgeven
van ecu handbook voor de Katechisatie— worde go
steld in handen dci’ Synodale Kommissie ter over—
weging en, zoo zij hot good vindt, ter uitvocring van
hot hier vcrlangde. (.4c/a Synodi XXIV, pag. 84).

Besloten .,Dcze vergadering sIdle cone Kommissic
aan die ecu geschikt handbook voor do katechisatie
opstellen zal, bevattende dc hoofdwaarhedcn van
Bi~bcl- en Kerklcer, cone zakolijke weêrlegging van
do voornaamsto hedcndaagsche clwalingcn op gods
dicnstig gebied, do lidmaatsplichton, to zameu met
ceuc duidclijke uiteeuzctting van dc rogeering en
samenstel van dc N.G. Kcrk in Zuid—Afrika. Do
uitgavo aan de Publicatie Kommissio to worden op
gedragen.”

Voorts wordt bosloteii dat hct haudboek in hot ver
eenvoudigcl Hollandsch on in hot Afrikaansch uit—
gcgeveu zal wordon, en aangczicn or nog geeno ver
tahiug van den Bijbol in bet Afrikaansch is, do aan—
gogevcnc tckstcn uit den Hollandschon Bijbel gc—
nomon zullon warden.

rfOt Kommissie year hot opstellon vail genocmd
handbock your de katochisatic, worden benocmd

Prof. Moorroes, met Ds. D. J. Picnaar als Secundus
(voor ilo Kcrkgoschiodenis).

Prof. du Plcssis, nict Ds. P. (4. J. Meiring als
Sccuudus (voor Hcdendaagscho Dwalingen).

Prof. Kect, met Ds. B. (4. Malan als socundus
(voor do Kerklocr) on Ds. P. J. Perold.

Tot Kommissio van l1ccensie van bet to worden
opgcstoldc katcclusatio-bock, die nan de Synodale
Kommissic Vergadering rapport doen zal.

P macli : Di. D. J. Marchand, J. C. Trutor, Dr.
H. A. Lamprecht, Di. D. Lategan en F. X. Roome.

~Secu,,d, : Dr. E. H. van Rooyen en Ds. (4. B. A.

Gerdouor.

3. Nos. 9 en 23 in het Versiag van de Kommissie
over dc Fondsen, betrckking hebbende op hot verkoo—
pen der (iebouwcn van dc Normaal School en bet
Hugenoten Gcdenktecken, woiden vorwozen naar do
Synodaic Kommissie met opdracht doze zaak to over
wegen, en daaromtrcnt iiaar bevinding to handelen
(Ac/a Synodi XXIV, pag. 89).

Beslotcu: (a) dat do zaak van hot verkoopen van
do Hugenoten Gebouwen in bander’ van do Kerko—
kantoor Kommissio gelaten wordo, on dat doze Kom
missic, alvorens hot Hugenoten Gedenktoeken to vor
koopcn, ook aan andere koopors do golegonhoid zal
geven con aanbod voor hot eigendom to docn.

(b) Ann hot Curatorium van dc Normaalschool in
overlcg met do Kerkekautoor Kommissie, worde vol
macht vorleend de Normaalscliool gronden, met do
gebouwen or op te vcrkoopen, indien mogeli~k, nog
vóór hot eiudc van 1920. Voorts zij het do opdracht
van doze vergadering dat ocr’ tocreikend en doelmatig
stuk van hot terrein zal wordcn gereserveord voor hot
bouwen van eono Synodale Zaal.



4. Do aanbeveling van cle Publicatie Kommissie in
sake bet opzetten van eeoc Kerke1i~ke Drukkerij
worcie opgedragen aan de Kerkekantoor Kommissie
en bet Bestuur der Z.A. Bijbelvereniging om rapport
te doen aan de Synodale Kommissie die aisdan vol
maclit tot handelen hebben zal. (A eta Syiiodi XXIV,
pag. 96).

Be rapporten van de Kerkekantoor Kommissie en
van bet Bestuur dci Z. A. Bijbelvereniging, op deze
zaak betrekking hebbende, gelezen zijnde, besluit dc

~Tei.gadering ala volgt: ,,De gezamentlijke Kommissie,
door hot Bestuur van do Z.A. Bijbelvereniging in
zijn voorstel aan dc hand gegeven, zal, na ingewonnen
informatie, voorstellen doen aan de Kerkekantoor
Kommissie en Z.A. B~belvereniging, welk gezament
lijk liehaam volmacht zal hebben om hot noodige geld
te vinden en een drukpers aan to schaffen, zoo bet
sulks wenschelijk aclit.’’

5. l3eschrijvingspunten 88 en 89—Bearbeiding
onzer Jongolingschap—wordon met de aanbovelingen
van do Kommissie over de Inwendige Zending en bet
vooi’stol van den Predikant van Laingsburg in sake
do aanstelling van cone Kommissie ter geestolike be
arbeiding van do Jeugd, gostold in hanclen dei’ Syno
dale Kommissie om naar bevind van zaken to ban-
delco (Acto ~8ynodi XX1V, pag. 97).

9

zich bij de uitoefoning liarer plichton moeten gedragon
ovoreenkomstig do volgende bepalingen neei’gelegd
onder (a), (b) en (c). (Zie Bijiagen B, pag. 68).
(ci) Woi’de gosteld in handen van eeno Kommissie,
bestaando nit den Actuarius met Di. H. P. van der
Merwe, P. G. J. Moiring, Prof. J. do Plessis en
Ds. J. B. Albertijn, die bij de volgende Synodale
Kommissie Vorgadoring rapport doen sal. (Zie
No. 10).

7. Rapport vail do Kommissie over Beschrijvings
punt 5. (Ada ,S’ynoclc XXIV, pag. 98 en Bi,ilaqe,
pag. 66).

Ret rapport met de versehillonde voorsteHon daar
in gedaan golosen sijnde, worden

1 en 2 cladelijk aangenomen.

3 wordt verworpen.

4 wordt aangenomen met de volgendo wijsiging:
de wooi’don ,,opclat indien mogehjk’’ te worclen in—

gevoegd na ,,vergadering’’ ; dc woorden ,,met clien
verstande dat’’ te worden geschrapt, en do woorden
,,zoo mogolijk” te worden ingovoogd na ,,neer
gelegd.”

S woi’dt goedgokeurd met do volgendo wijziging:

Hierbij worcit gelezen een memorandum op do zaak
botrokking hebbendo door ceo van de oorspronkohjke
voorstellers der l3esehrijvingspunten, ivaarna besloten
wordt: ,,Naai’ aanleiding van bet Rapport van do
Kommissie over de Inwendige Zonding (zie Acta
Synodi XXIV, Bijlagen B, pag. 17, 2de kolom) be
rioome do Synodalo Kommissie ecu Kommissie voor
Arbeid aan do jeugd, met do opdracht cm in ovorleg
met de Floofdbesturen dci’ Strevers en Jongoliedon
\Toreenigijigon, en met inachtneming van bet Memo
randlum thans voor dc Vergaciering :—

1. Do geestelike bearboiding onzer Jongeling
schap boter te behartigon.

2. Mogelijke wegen van kooporatio en konsolidatie
to beproovon, en

3. Bij do volgende Synode to rapportooren, en zoo
mogohjk, den weg tot kodrdinatie onzor pogingen aan
to wijsen.

Tot loden dior Kommissie worden benoomd: Ds. J.
B. Albortijn, B,. 0. Malan on J. 0. Stoytlei’.

6. Rapport van do Kommissie in sake hot Beroep
stolsel (Ada ~ynodj XXIV, pag. 98 on Biilage, pag.
68.

Do vorgadering oordeelt dat eon omendatie van
ons beroepstolsel wen~cholijlc is. Voorts besluit zij, dat
‘t oono aanbovohng aaii do Synode zij dat bij elko
Ringsvorgadoring cone Koniniissio van drio porsonon
sal wordon aangostold als Kommissie van Prae-advios
bij hot uitbrongon van beroepen in vacanto gomoenton
van den Ring. Bose Kommissio van Prae-advies sal

Na ,,spocialo rapporton” wordon do volgendo
woorden ingevoogd ,,dio naar hot oordeol van don
Moderator niot spoodoischonde zaken rakon.”

6 on 7 wordon door do Vorgadering vorworpen.

8 wordt dadolijk goodgekeurd.

9 wordt niot aangonomen; doch do vorgadoring is
van oordoel dat in plaats daarvan Art. 81 als volgt
sal woi’don gowijzigd: ,,De Syiiodo komt to Kaap
stad bijeon in do derdo ivook van do maand October
van bet jaar zooals door haar van tijd tot tijd vast
gesteld, tonzij nit oorsako van buitongowone on on
voorziono omstandighedon bet noodzaldolijld wordt be
vonden do tijdsbopaling to wijzigon. In ~vollc geval
tot soodanigo wijziging dooi’ do Synodalo Kommissio
sal wordon besloten.”

10 wordt aangonomen.

8. Rapport van do Kommissie ovor Beschrijvings
punt 52. (Acta Synodi Xxiv, pag. 98 en Bijiage,
pag. 67).

In sake do aanbevoling in hot Rapport gedaan,
bosluit de Vergadoring als volgt :—

9. Be vergadoiing boclit hare goedkoui’ing aan hot
bier volgond voorstel: ,,Daai’ bet aan do Kerko
kantoor Koiumis~io op~rodragon is hot ganscbo Beglo

(a) worde aangenomen; (b) wordo aangonomen met
vorandoring van do woorden; ,,Rings T~ommissie” in
,,Ring” ; (c) wordo aangonomon; (d) worde aange
nomon met vorandering van hot woord ,,prominont’’
in ,,officicol.”
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mont van bet Proud. Pensiocn Fonds na te ziell, en
met ccii voorstel voor de voii~encle Svnocle te 1~omcn
(Acta Synodi XXIV, pag. 92), worde genoemde Korn—
inis~.ic gevraagd oni, na cen Rekookundige gornad—
1ileegd te liebbon, Iiaar gnnstige aandaclit ook nan liet
volgcndc to wijclen Be Synode besluite (1) Art. 293
son te veranderen dat or sleebis dric klassen zullen
zijil i’oor (10 Preclikanten onzer Kork eon eerste.
tweede en derde kias, met do inlcgpenningen on jaar—
lijkselie contributiOn zoo als tot liiertoo ondor go—
nocindo klassen in gebruik.

\oorts zi~ ci eon Ides your Zendelin~cn ouzel’ Kork
(die niet den grand van Kandiclaat tot don 1—1. Dionit
verkrcgen liebben) met inlogpenningcii cii con tribntibn
zooals tot luertue onclor klasövastgesteld.’

(2) Art. 299 als volgt to wiizigen : ,Het pensioen
van ioderen Leoraar, deelbobber in ito ecrste kles,
die ear te ncincn, is bepaald op t~230, dat van
eon doclliebber in do twoede bIas op i~22~, cii van eon
deolliobber in de dorde bias op ~20() per jaar. I lot

van eon zondoliig is bopaald 01) 110 per
jeer.’’

10. Boroep van den Korkeraad van Napior van do
nitspraak van do Rings Kommissio van den Ring van
Stellonbosch, als govoimaelitigdo van den Ring, in
zake bet verzock van lidniaat josiaN S. do ‘Unit, van
Klipdrift. Napier, om wider die genieente Stanford
te sortcreii.

Be vergadering is van uordlccl dat ann dcii Kerko—
rand van i~apier geantwoord moot wordon dat doze
zaak bij den Ring van SteiicuooseIi Uiuis beijoort
(Art. 11 en 391).

ii. ,~eh ii] i’CO mu den lire,, J . ~ Ru 1,, run F ill lees—
dnrp.—(a) Tn zalce do uitbetaiing van zolcoro icosten
in verbanci met bet dienon van ecu Appbl van hem
tegen een uitspraak van den Kerkorand van Villiers—
dorp, dint voor den Ring van Stellenbosehi godiend
beeft in 1919. (bi in sake bet opnenien in eie notnien
van dcii Kerkeraad en belcend steilen vail den kansol
van den uitspraak vail do iaastgchoudone Synode in
zake zijn Appel naar do Svnodo.

Be vorgadering boilni t dat ann den beer ii oux
goantwoord wordc (a) Dot aangezion do becloelde
rekening nog niet ter goedkenring nan den Ring is
voorgolegd (Art. 310). Iu~ zieb in doze hiij den Ring
vervoegen moot; (h) Bat in goval luj meent eon ooi’—
saab van klacht tegen don kerkcraad to liebben, luj
inch claarmedo, in termcn vail Art. 59, naar don Ring
wendcn moet.

12. Aauzock van don Zending Soeretaris doi’
Ti’anvaalsehio Kcrk, namens bet iiritschi on Iluiten—
landseb liijbelgonootscbap, ow dcci to liobben ann bet
Prodikanton Pcnsioon Foods onzor Kerk voor den to
wordn bcrocpen Predikant ouzor, (lie in bolang
van genoemd Ocnootseliap in don 0. ‘i. Staa t. ‘Fi’ans—
vital en Natal arbeidcn sal.

Hot bosiuit cler Vergadering is ‘Do bohiandelnig
van (lit vorzoek worclo uitgostcld totdat belcend is wie
aangosteid is.’’ (Zie No. 11).

13. \ersoek vail de Kerkekantoor Kommissie nail
do ~vnodale Koniniissie om do 1-lonoraria, zooais ge—
nociiid under Art. 267. in bersiening to nemon en
voorloopig vast te stolien. volgens lijst to worden
vddi’geiugd.

Iicdotcn doze saab tot do voigcncio vergadloring (lit
to st~llen. Intnssclion sal ccii afschrift vail do Ii,jst
luor voorgcls’gd elk did’ loden iii liandon Ivordien go—
stolcl. Zie No. 12).

1 1. Vorzookie’Iirift ynhl diiOncndle Oil l’Ustondio
korkoraadslodion vail die NO. gomeente EilkeIdloorn,
Rliodesi0 : (a) Bat die Status vail Proclikant ouzel
lye rk ian don I.d’rw. Liebonbei’g toogekendi sal wor—
(ld’il, ((1 (0) twin, met di spensat ic van Wots—Artiokolon,
eli arbei Icr in (lie geniecnte to laten.

lioslo ton ~1a t can Pd’titioflal’iSsOil goantwoordl sal
WOrdd’u dot (1050 vorgadoring niot die bevoegdlheidl
bezi t eon hot ii i~’r gevraagdio to voidloon. (Zio No. 73).

1.5. Di, A, 0. Murray wordt benocmcl tot I3ostunrs—
liii van don Vuoutvcn Zondling Boudl ii die pleats van
Di. 1). 0, liiilan duO bodlailkt hioeft.

16. Op verzod’k vaii die Algenieeno Zendling horn—
nii sill’ woi’d ( Di A, 11. (‘ill iors boiioemd als coil
tu ocde voi’togonw oordiger (lior Koinnussie op hot
(ui’a torium von bet Zending lnstitnnt.

17. \orzook van bet A.(’.V.V. Kongres can de
Synodalo Konuiiissie ow eon Algemeone Ilididlag te
b01)a len illOt hot iiog O~ die heeling van die ZOO dime—
vigo bicuko oildler oils yolk.

liesioton dat or dioOi’ mididlel van die Modleratuur een
verzoclc van dld’se vei’gadlering zal uitgaan die herb
tot gehed in (lose oprodpcndlo.

l~, Eon selu’ijven van dcii Scribe van die Sociahe
Waaicsaainlioid l\(iioilussie, bebelseildie (a) eon ver—
sock dat do Bogocring govraagd sal ivordien Offi die
spoedige ul tvooring van dle aaiiheveiingen vervat in
bet Zuodags Bewarings Konunissic Rapport. No. 1315
van 1911.

])esiotcn dat die Scribe ilanions die Synodiaie Kom
ifliisid’ de Regooring vi’agen sal ow llaai’ luidi van (10
Aanbovoliiigeu in bet Rapport, wetgoving in te
coo i.e ii.

(h) Eon vorzoek dat eon (lag zal wordlen bepaahdl
waarop over dc 5011db vail onsediebjlcboidl gepredikt
sal ii orden.

Dc vei’gadoi’iig besinit (lit versoek ann die versehul
loudc 11 ingen Lo seidon.

19, ‘I’,,L Sd’uuildi—iedon van die Arljeidls Kobonie
l\0000issid’ it OlTid~n benueindl Ds, P. die Wand en Di’.
P. .J. .Jonbd’rt van SI ontagn.

20. lid’siotcn dat ann den Voorsitter van die
Kcrkskantnor Koinmissie, Di. Johianiies Potrus van
1-borden, on dOll zaakgeinstigdie cior N.G. Keric, Bs.
Juban (hj short die Ti rui~ n vol mad’ht gegevon wordle on)
hij bet vci’koopeu van die lingonoton Oil Nornieal
Sd’lloolgebuuwou. 00010115 did’ N. 0. herb, die noodige
doe iiui en deli to tookenon

I



11

21. Bosloten dat de kerkehjke Ueputatie naar oilze
leidslieden, over 1-lereeniging, door middel van he
Kerkiude versing doen zal van bare zencling, en dat
zi~, met maeht van toevoeging tot liaar getal. aan—
blijve, 0111 do I~erk vail tid tot tijd te adviseeren
omtrent hare roeping in doze.

22 . Aanzoek van den kerkeraadl der N. H. of G.
heineente Premier ~d ijn, Transvaal, om cleel te
hebben nan bet Predikanten Pensioen Fonds onzer
Kerk. in do :3de kias. Toestomining wordt verleend.

23. Eon soortgehjke aailzoek van den kerkeraad
v~ui ~1eiIll0tll, \ntal, in dc ide kias. ‘~oe~~~a,u

2-I. Pen schrijven ontvangen van cle lverkekantoor
Koininissie bet beleeld versoek belieizenile dat de
Syiiodale lvolllilliSsiQ baar besluit 010 een stuk van
de Sornlaal $eliooi groiiden te reseiveelerl voor bet
bou;ven van een Synodale Zaal, in revisie zel nemen,
OH flail die Kerkekantoor T\onlnlissie verlof zal geven
het geheele terrein te verkoopen en iiaar cell nuder
bouw—terrein. der Ned. (leref. Kerk meer waardig nit
te ziOll.

Op bet verzoek wordt toeStelilflieild geantwoord.

23. Dispensatie van Art. 18 (17) gevraagd door
den kerkeraad van Nieuwoudtviile, ter berkiezing van
dien Br. Oud. P. A. Nd, (lie reeeds vier jaren aebter—
ccii gediend lieeft, wordt verleend.

26. Aanvulhng van V1lCatllrell Op Koiiiniissien :—

(1) Alqenieene _-l rinenzor~) J~oin UI lisle: Ill de plaats
van Us. A. F. Louiv (vertiokken). Gekozen Us.
C. W. Albeit.

(2) dlqemeene Zendlllq Korn in lisle hi de plaats
van Us. A. F. Louw (vertrokken), en Br. J. J. Moli
(overleden). (dekozen Us. J. F. l3otba en Br. J. J.
1-loft flail.

27. Fell verzoek 0111 Uisponsatie van Art. iS (17),
door dell kerkeraacl vail Kakamas ter berkiezing van
den Br. (dud. A. 51. van cler Coiff (lie reeds vier jaren
aclitereen gediend heeft, wordt toegestaan.

25. Een soortgeh~ke aaiizoek door den kerkeraacl
viii Warrentoii ter Ilerkiezing van dcii Br. Oud. F.
N. J. Human, w-ordt insgelijks toegestaan.

29. Verlof (1111 dcci te Ilebben aan bet Predikanten
Peilsioeil Fonds onzer Kerk, ill die dde kias, gevraagd
door den kerkeraad van de gemeente II andpoort,
‘lransvaal, w-ordt provisioned verleend, zi~nde die
genleeilte Hog met gekiassificeerd voigens Art. 295.

39. (levraagd oin twee Secundi—leden op ne Arbeids
Kolonie Konlmissie, in de plaats van Us. P. J. J.
lioslioff (vertrokken) ei~ lie. Jan de Wet (die bedankt
lieeft), lieeft zij Us. P. G. J. Meirilg en Br. Jacobus
die Wet (Steilenbosch) benoemd.

31. Op ecu verzoek vail Ur. W. P. Steenkamp
(Nanlaqualand) dat ii de kerkeraadsleden wier dienst—
tijd nail bet einde van bet jaar (1920) verstreken zal
ziin, aanblijven mogen tot zes maandeii no de in—
ivijcling van die iliCllwC kerk in Maart 1921, lieeft zi~

geantwoordl dat zij geen vrijmoedigheid beeft tot bet
veileenen van bet gevraagde verlof. Art.1S(3) en
Art. 79 (b).

Op zijn belllaald verzoek lieeft zij andermaal als
boven geantwoord.

32. Aanzoek om dispensatie van Art, iS (17), door
den kerkeraaci van Simonstadi, ten eindle de her—
kiezing van (Tell 13r. Ondl. Jan l3ruijns, no vier]arige
diienst, te wettigen. Dispensatie wordt verleend.

33. Pen verzoek vaii dell kerkeraad van Maclear
0111 dleel te liebben ami liet Predikan ten Pensioen
Fondis in die -Idle kias (kiassificatie dci Synode) wordt
toegestaail.

3-I. Dispensatie vail Art. iS (17) gevraagd door den
kerkeraad van Salisbury ter lierkiezing van deli Br.
(dud. C. L. Kremer, no vierjarigen dienst, wordt ver
lee 11 dl.

35. Pen aanzoek van dleil kerkeraad van Zondags—
Rivier 0111 dlispensatie van Art, iS (17) ter Ilelkiez]ng
van (len lii. Uiaken N. Green, due reedls i-icr jaren
aclitereen gediiend Ijeeft, wordt niet toegestaan.

36. Uispensatie van Art, iS (17) gevraagd door den
kerkeraadl van Uanieiskuil ter berkiezing vail den Br.
Oudi. K. S. Keuler, no vierjarigen dlienst, wordt ver—
leend.

37. Aanzoek 0111 (led te Ilebben aan bet Predikan
tell Pensioen Fondls, (a) dloor den kerkeraad van
Ilabanailgo, Transvaal in die Sdle klas, (b) door den
kerkeraadl van Lusaka iii die 4die kias. In beidle
gevallen wordt bet verzoek toegeltaan.

38. Aanzoek 0111 dispensatie vail Art. 18 (17) door
den Kerkeraad van Citrusdal tell enide dle herkiezing
van (Tell Br. Oudi. 3 oacllinl Snyman, no vierjarigen
dienst, te wettigen. Uispensatie ~ordt toegestaan.

Op Ilare vergadering vail 25, 29 en 30 Jnli en i
Augustus 1921, werdlen die volgende stukken, (Nos.
39 tot 61), behandeld.

39. Naar aanleidling van ecu vraag aan haar ge
ricbt, is die vergadiering van oordleel (Tat Br. G. P.
Rudinan, lioewel niet longer lid van dell Ring van
Albanie, vroeger (1001- lieni vertegenivoordigd, recht
tot zitting heeft. \oorts, dlaar de priinarius (Us.
A. F. Louw) en die secundus (Us. P. K. Albertiju)
leden uit de Ring vail (iraaf—Reinet, beiden naar de
0. V. Stunt vertrokken zijn, en genoemde Ring de
namen van Di. 1. P. van 1-leerdien en C. H. Stulting
ais ledeil ill die pialits i-all deze broedlers voordraagt,
verklaart de veigadering die vool-gesteldie broeders tot
leden van de Synodale Kominissie, en Us. 1. P. van
1-leerdlen neenit als prinlarius lid ziln plaats ill.

40. Opdracht VOli die Synodle in zake

(a) lie! Stir/lIen run ten .-lrln’l!skolonle It lire,—
del. (Zie No. 1). Ret rapport van beide Kom
missien (due voor Arbeidis Koloilieën en die voor Alg.
Arinenzorg).,,Dat men verpiicbt was bet schema
gebeel prijs te geveil, en zieh naar de liegering ge
wend beeft met een dringend verzoek, dat zij van
bare gronden ann die Olifantsrivier, van Rbijnsdorp,
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en onder het besproeiings schema aldaar, aan de Kerk
sal afstaan voor doeleinden van een arbeids kolonie,”
wordt door de vergadering aangenomen, en de zaak
voor verdere behandeling ann dezelfde kommissie opge
ciragen.

(b) I-let Beroepstelsel. (Zie No. 6). lie Kern
missie, aan wie deze zaak opgedragen was, is van
mdccl , ,Dat er in afdeling (ci) gevaarlijke elernenten
zijn, en geeft aan de hand dat (d) weggelaten worde.
Ook wil zij met cut advies a let te kennen geven dat
zij, als lichaam, zich met (a), (b) en (e) verenigt.’’ lie
vergac1ering neemt met eenparige stemmen het rap
port van do kommissie aan.

41. Aanzoek van den Zending Sekretaris der
Transvaaisehe Kerk, namens het Britsch en Buiten
landsch Bijbelgenootschap, oin dccl te hebben aan
bet Predikanten Pensioen Fends onze~ Kerk voor den
te worden beroepen predikant onzer Kerk die in be.
lang van genoernd genootscliap in de 0. V. Staa~,
Transvaai en Natal arbeiden zal. (Zie No. 12). lie
vergadering is van oordeel dat men blijven meet bij
bet bosiuit op do laas~gohoudene Synoclale Korn—
missie vergadering in cleze genomen. nl. ,,de belian—
deling van dit aanzoek worcie uitgesteld totdat be—
bend is vie aangesteld is.’’

42. Verzoek van de Kerkekantoor Kommissie in
sake lierziening van de honoraria, zooals onder Art.
267 aangegeven. (Zie No. 13). Ret volgende werd
op voorstel van do Kerkekantoor Kommissie, en eene
kieine verandering door de vergadering aangebracht,
goedgekeurd: 1. Buitenlandsehe Zendingfonds en
Nyasa Zending, £125; 2. Predikanten Pensioen, £100;
3 Predikanten Weduwen, £100; 4 Theologisch Sern
narium, £75; 5. Arbeids Kolonie, £60; 6 .Algemeene
Armenzorg £50; 7. Binnenlandsebe Zending, £30; 8.
Soedan Zending, £30 ; 9. Dorkas Armenhuis, £30;
10. Rulpbehoevende Gerneenten, £25; 11. Opleiding
van Zendelingen, £20; 12. Spoorweg Zending, £15;
13. Robben Eiland, £15; 14. Drostdij (Zendeling Kan
didaten Foncls), £10; 15. Verdedigings Kampen, £10;
16. Rugeiioten Gedenkteeken, £10; 17. Synodale Op
voeding, £10; 18. Be Wet, £5; 19. lie Wet Opvoeding
£5; 20. Zendeling onder Israel, £5; 21. Hulpbehoe
vende Jongelingen, £5; Voorts is de vergadering van
oordeei dat de Kerkekantoor Kommissie bet reeht
heeft om 1~ per cent to chargeeren 01) alle fondsen,
niet begrepen onder do fondsen genoernd in Art. 263
(1), op bet Kerkekantoor geaciministreerd.

43. Een sebrijven van de Waakzaambeicls Korn—
missie in sake uitbetaling van reisgelden can édn
barer leden. Be vergaclering steunt de Kerkekan
toor Kommissie in hare weigering em die uitbetaling
to doen.

41. Verzoek van de Kerkekantoor Kemmissie:

Be Synodale Kommissie bespreke de wenscliehjkheid
van bet aankopen van een gescbikt terrein voor een
Synodale Zaal. Voorts, worde der Synodale Korn
missie aanbevolen bij bet bouwen van ecu nieuwe
Synodale Zaal voorziening te maken voor kantoren
voor dc verscbiilencle werkzaamhec1en der Kerk (z.a.
die van Kerkekantoor, Alg. Zending Kommissie, Dc
I~erkbule, do Z .A. Bijbel Vereeniging, dc Arrnenzorg

Kmnmissie) indien do betrokken Kommissieen zulids
verlangen. Na cone breedvoorige bespreking van de
saab, en inspektie van bet door do Kerkekantoor Korn—
missie voorgestelde terrein, neemt de vergadering met
eenparige stemmen de volgende besluiten: (a) ,,Na de
volledige inlichting van de Kerkekantooi’ Kommissie in

sake de daarstelling van eene Synodale Zaal gehoord
te hebben, besluite do vergadering volmacbt te, ver—
lenen aan cie genoemde Kommissie bet bouw-terrein
in Victoria Straat narnens ouze Kerk te koopen.”
(b) , , Aan do Kerkekantoor Kommissie worc1e opge—
dragon voorlopige plannen te solietsen van de ge—
bouwen volgens suggesties (biorboven) aangegeven,
on cen berarning van cue boston, c1oor desknndligen te
laten optrekken tor overweging van dc Synocle of
Synodale Kommissie in hare eerstvolgende vergade
ring.”

45. \erzoek van den Federalen Raad dci’ Kerken
dat dc Synodale Kommissio dc medewerking van cue
andere Gefedereerde Kerken verkrijge in bet opstel
len van een bancuboek over de leer der Kerk en de
andore zaken, waartoe or door do Ned. Geref. Kerk
in Zuid-Afrika, reeds een Kommissie is aangesteld.
(Zie lie Kerkbode ran 6 Mel 1920, pag. 191). Be
slotol) dat ieder der drie andere Gefedereerde Kerken
~‘erzocbt woi’cuo elk één persoon te benoemon 0111 01) dc
reeds bestaande Kommissie te clienen.

46. Wordt voorgesteld:

lie Synociale Konimissie stelle een kommissie aan
om eon schema van levonsassurantie veer predikanten
te ontwerpen, waardoor aan doze op 65 jarige leeftyd
ecu soni geicis sal worden uitbetaalcl ter aanvulling
van liet pe~s~oon clot erkenci wordt ontoereikend te
sijU. Doze kommissie zal rapport doen aan de e.k.
vergadering van dc Synociale Komnussie, die als zij
bet roorstel goedkeurt, bet aan de o.k. Synode sal
coorleggen.

Flet eenparig besluit dci’ vergadering is: ,,Eene
komn)issie worcle benoemcl em te overwegen en aan cue
volgencloSynocle of Synoclale Kommissie vergaclering
te rapportoren oliltrent dc wenschelijkbeicl van een
schema van levensassnrantie voor piecuilcanten, waar—
door sij op 65 jarige leeftijd ecu som gelds ontvangen
sullen ter aanvulling van bun pensioen. Be Kom
missie bet recht te bebben tot recuelijke uitgaven in
vorband met baai’ onderzoek.’’ Tot loden van deze
kommissie worden benoemcl : Bi. J. P. van Heerden,

P. G. J. Meiring, G. J. Hugo, Oudd. P. A. M.
Brink, P. van der Merwe, en de BB. J. A. clu Preez
en S. P. I-I. de Villiers van dc Paarl. Geen rapport
word later ontrangen.

47. Wordt vooi’gestelcu: FIet sij cone aanbeveling
van do Synodlale Konimissie aan dc Synocle dat dc ken
stitutie van do llaacl cler Korken sal worcion vastge—
stelcu volgens onse Prcsbyteriaansche Rcgcringsvorm

met bet oog d)Ii sijl) 901501)001.’ ‘—fiat.

Do vergaclering bosluit do sank bij dc bespreking
te laton.

48. Verzoek Vilil do Aibeids Kolomo KOIfliOiSSle—

Dc Synoclale Koniniissie spreke baai’ gevoelen mt
oinlrent hot verlenen v111) eigendomsrechton aan
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liouders op de Arbeids Kolonie, Kakamas. De Par
lementaire Komniissie verlangt het gevoelen van onze
Kerk te hebben over —(1) Do wensc1ieli~kheid of an—
clerszins van de uitreiking van onbelernmercl eigen—
domsreeht aan de erfhouders, of (2) Dc wenschelijk—
heid of aiiderszins van de uitreiking van eigendoms
reeht met de voorgeschrevene beperkingen dat ver
vreemding en verbandsluiting van ne grond onder—
ivorpen sal sijn aan de toestemming van de Kerk, of
(3) Be wenscheIi~kheicI of anclerssins van tie over
liandiging van de geheele administratie van tie Ar—
beids Kolonie aan het Gouvernement.

Be kommissie voor tie Arbeids Kolonie ,,Verkiaart
zich tegen (1) en (2) dci Regerings voorstellen, en ook
tegen (3) daar zij overtuigd is dat het verlenen van
eigendomsrech Len tot nadeel der Kolonie verstrekken
sal, orndat bet dod dcc Arbeids Kolonie daardoor
verijdeld sal worden. Indien tie Regering el echter
anders over oordeelt, sal ‘t plieli Lmatig zijn voor tie
Kerk om ccii billijk aanbod dci- Regering in over—
weging te nemen.’’ Dc vergadering cleelt het ge
voclen van de Arbeids Kolonie Kommissie, en neemt
hare aanbeveling aan. Voorts, met bet oog op betere
regulaties voor toekomstige arbeids kolonies, is de ver
gadering van oordeel dat bij de stieliting van arbeids
kolonies in de toekomst tie Kerk in de konstitntie
het reeht behoort te verzekeren oni personen, die,
naar haar ooi-deel, zichzelven kunnen helpen, of self
standig kunnen optreden, te doen plants maken voor
andere behoeftigen.

49. Wordt voorgesteld :—

Er worde ergens in het Wetboek een artikel opge
nomen orn ann te tonen hoe rekLifikuties, bij,ocpnige?I
en verondernigen in kerkeli~ke registers kunnen wor—
den aangebracht. Ret besluit der vergadering is
,Het hier gevraagde worde verwezen naar de Kom

missië van Revisie met opdraclit de aanstaande Syno
de in deze te clienen.’’

50. Op de vraag :—

Hoe hebben predikanten te handelen als zij ge
vraagd worden huwelijken te bevestigen onder de
nicuwe clausule van de Huwelijks Wet (huwelijk met
de broeder van een overleden echtgenoot) p—is bet
eenstemming antwocrd: ,,~Naar het oordeel dezer
vergadering behooren predikanten onser Kerk zulke
huwelijken niet te bavestigen.’’

51. Aanzoeken oifi dccl te hebben ann bet Predi
kanten Pensioen Fonds miser Kerk. (1) Dooi den
kerkeraad tier N.H. of Gei’ef. gemeente Springs,
Transvaal, in de 4de kias. Toegestaan in de 3de
klas. (2) Door den kerkeraad der N.H. of Geref. ge
meente Witbank, Transvaal, in de 3de klas.—Toe
gestaan. (3) Door den kerkeraad dci N.G. gemeente
Caledon, om ccii tweede aandeel in de 2de kias.—
‘loegestaan. (4) Door den kerkernaci tier N.H. of G.
gemeente, Heidelberg, Transvaal, am cen tweede nan-
dccl in de 3de klas.—Toegestann in de 2de kias. (5)
Booi den kerkernad dcc N.H. of G. gemeente
Pretoria Oost, Transvaai.—Toegcstaan in de 2dc kins.

52. Aanvulling van vakaturen in Kommissieën
ontstaan. i)e .digemeene Zending Koirnmissie:
Een lid in de plants van Ds. C. B. A. Gerdener. Geko
zen: de Br. Charles Murray, Stellenbosch.

T)e Sociale TEaakzaamheids Ko’mmissie : Drie leden
in dc plants van Di. Gerdener, A. McGregor en H. E.
du Plessis. Gekozen: Di. P. C. J. Meiring, P. J.
Pienanr en J. F. Botha.

Dc Z..4. Bi.ibei Vereenipin~ Koinrnissie: Brie leden
in de plants van Di. Gerdener, H. E. du Piessis en A.
McGregor. Gekosen: Di-. S. H. Rossouw, Bs. S. P.
Fouclié en Oud-Oudi. P. C, Steyn.

1)e Koinmissie vow- ‘t Zendd. en Oejenaars Es-amen
Twce leden in de plants van Di. H. E. du Plessis
en J. B. Horak. Gekozen. Di. C. H. Radloff
en R. B. McDonald als Primnrii.

Dc Kornsnissie vow- Jermeerdei’np van Cezan pen
Een lid in dc plnats van Ds. Gerdener. Gekozen:
Ds. M. L. de Vjlijei’s

lIet Zending Institaut (Wellington) : Een lid in tie
plants van Ds. P. de Wnal. Gekozen: Ds. B.
Wilcocks.

Be Kerkewet Revisie Kommissie: Een lid in de
~laats van Bs. P. K .Albertiju. Gekozen Ds. B. S.
Botha.

Be Zondaqscizool Kommissie: Een lid in de plants
van Bs. P. K. Albertijn. Gcltozen Ds. J. G.
Steytler.

Be Koinmissie vcoi’ ‘t .4dmissie Es-amen tot tie
Theol. Kiceekschool : Een lid (Secundis) in plaats van
Bs. J. B. Horak. Gekosen: Ds. C. J. Hugo.

Dc J3iThel T7ei-taling Kommissie: Ecu lid in de plants
van Ds. Gerdener. Gekozen: Prof. E. E. van
Rooyen.

Dv. .1. ilIiurag Gedenkteken Kommissie : Ecu lid
in de plants van Ds. Gerdcner. Gekosen: Ds. J. C.
de Bruijn.

Komznjssje Es-amen van Kandd. tot tie H. Dienst
Een lid in de plants van Ds. H. J. L. du Toit, die
bedanint heeft. Gekosen: Ds. A. M. McGregor.

Best inn Doikas TIuis : Ecu lid in de plants van Ds.
A. McGregor die bednnkt heeft. Geltosen: Ds. F. X.
Roome.

Spooi-weg—Zending Koni inissie: Een hd in de plants
van Ds. J. C. Steytler. Gckosen: Ds. N. J. Louw.

53. Dispensatie van Art. 18 (17) gevrnagd door
den kerkeraad van Kalkbnai ter herkiezing van den
Br. Oud. F. W. Auret die reeds vier jaren achtereen
gediend heeft. Be gcvrangde dispensatie wordt ver
leend.

51. Een schrijven van den Sekretaris van de
Kommissie vail de Kerk in den O.V. Stant voor bet
vertalen van tien Bijbel in Afrikaan cli, behelsende bet
volgende versoek :—(1) Bat de reis- en verblijfkosten
van de anngestelde reviseurs (zie Be Kerkbodc, nit-
gave van 23 September 1920, pag. 1005), door de ver
schillende betrokken Kerken gedragen zullen warden.
(2) Dat oak de vertnling van onse Belijdcnisschriftefl
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en Foi’niulieien gesteki zal ~vorden oider toeziehf van
de Algeniene Isomniissie voor do 1ii~bolvorlahng. (3)
Dat tie vorscliillondo Kerken een [ionorarknn zullen
toekennen ann do vertalers van den iii bel en do
Belijcienisschriften (do namen dor lii(belvortalers ver—
selujnen in De I’%orkbode van It) Junie 1~92U, ilag. 603).

liosloten : ,,Aangezion do Svnode onkel een Vc’r—
tali~~s—Koniinissio heel. bonoemd, docli de aanstelling
van revisours door gonoeindo Kominissie, nog niet
heoft bokraehtigd, inoet hetgoen onder (1) govraagd
wordt ovorstaan tot do eers Lkoulondo -~vnodalo Ver—
gadoring. \Vat de vertal ig tier i3elijdenis-.ehriften
en Formulieren ondor (2) betreft. bohoort tiezo zaak
ook oerst do goedkeuring icr Synodo weg Ic drauen.
Wat onder (3) aan do hand gegoven w ordt. sal aan
de eorstkomoudo ~vnode worden aanhevolen.

55. Verzoek van tie Kominissie your hot Weesimis
to Robertson dat do Synodalo Kommissie den 11 ing
van Tulbaghi machitigen sal transport van gobonw en
en groncien in verband met genocind Weeshnis (0
nemen

Do vergadoring is van oordeel dat do Ring van
Tulbagh bet reeht heeft cigendommen, naniens do
Kerk, to bezitton, op grond van Art. 6 van Ordon—
nanue 7 van 1813.

.56. Op eon vraag van den kerkeraad van (‘radook
(a) Of liij op verzoek san taiders, zonder raadplecing
van den Ring. verandoringen aanbrcngen long in hot
doop—regislor. naclat hot jaarlijks vorslag ann don
Ring gemaakt is (b) Of luj svel gereohttigd is onige
veranderingen in hot doop-register aan ic brengen is

bet antwoord van do vorgadering (a) . .Dat do af
selirifton van registers bij den Ring ingediond, ‘t
eigendom van (loll Ring zijn, on dat derlialvo goon vol’—
anderingon zontier toestenlining VRI1 den Ring, aange—
brachb kunileil worden. (6) Dat tie kerkoraad vrij be—
hoort gelaton to w olden 0111, w aar folItoll iilgeslopell
zijn dozolvo to 10k tifioo ron op eon 300cr Ii fiooerde vel—

kiaring vail do be trokkono parti~en dothi
naamsvorandoringon mogen oiidor goon ol11~tandig-
110(1011 wordon ann eebraolii on we1 0111
doze redon, dat waar CCII knId onder 0011
zekoron naam godoopt is. nieniaiid IlOt 100111

ileott lalor to eertilieoi’en dat ‘t onder eon andoro
naam gedoopt is.’’

57. Naar aanleithng van 0011 voorstol. ill sake
Do geost van toenadoring. die or ontlor do vei’seliil—

londo Floliandst’hio Korkon in OilS land bostaat.’ ‘ waar—
vail kennis word gogovon, bosiui t do vorgadoring halo
vrengde to konnoii to geven ovor tleil 1111011(1 van stuk
lteii in ‘t korkblad van tie (l000fornleerdo Kerk voi’—
st’hleliell, waariu ic keunen 30501011 11(111 i do WoilSullO—

lilklioid vail tooilatlorillg vail do vorsehihlondo unhand
si-lie Kerkon in ons land, dio tiezelftie liehijdenis—
st-li i-i fton on Rogoringsvorm liobbon.

5~. lioroep op tie Synodale Komulissie van (loll hoer
A. S. lions. Radijn. Villiorsdorp. v~1il tie urtspl’aak
van (loll Rig van Stellenhoschl (ill Zilil vergadering
gohoudon 11—i 3 Oktohor, 1920), ill sake lii tbetahiug
van tie koston ill verhalld met do saak .,A. 5, Rolls

~ ]Soi’koriiad van Villiorsdorp.’

l)e iiitspl’aak van tie vergatioriilg is

,,flat hot appal van tie hianti llloet wol’den gowezell

a) Onitla I the kostoii (apilollailts ois toll botirage vaIl
26 1 lOs. 1.1 geillaakt 5~~il ill vorband nlot ‘t reizon
l’i(ll 5 tlligt’li door den 11001’ lions zolf ontboden o a.
uk de Ti’ansvaal en do 0. V. Staat. (Art. 315). (b)
Oiodat hij do spociale Rmgszitting appellant van de
gehetenitoid lieni aaiigehotit’il, zijilO getiiigoll voor don
11 ‘is to (10011 hiooron, geoll gOhrtlik liooft geIllaakt.’’

\oorts deelt dt’ vergadoring 1101 gevoelon van do
1i”~ltts lvonlmis’ee ,,Dat do soni van £16 6s. 9t1. ui

~viijtlalo Fonths hetaalti eige~~hi1k nioest getiragell
ii geivees thorn’ (loll korkoraad van Vihhiersdorp, als

s~iide ho parti j in t ongt’hijk gestt’id bij tie Synode
n 1919. Lii 1110 t vt’rwi)siiig na~l1’ (loll bi’iof van do

larlu’kan t,,or ItOillllllssie. tI,tl. 5 April 1921, meont
ito 0 [ioiii nlissit’ dat t’r vergoeding van doso soin illOOt
gt’oi’c’lt t wtti’thoii.’

.53, kOl’OOp (1)1 do ‘,lIlndalo lvoillillissie, vaIl 1101)
1(00 1”. 1). 51 lliIiliOhl Atoiltil’ilst, Sloltono, van tie lilt—

spiaa k van tien 11113 VaIl l3lil’gei’stiorp, in zijne )‘Oi’

gedori ho gehiouden to Ahi wal 7~oord, 0]) 19 SIoi 1921,
in sake l,ezw tar togen do wottighleitl I all eon gokom—
Itinoorde kerkei aadsvergatiering geiioutieii to Siohteno,
hp 2,) Desoinber 1920.

Ret bosluit tier vorgadering is ‘..,Do iutspi’aak ties
13 ings Ivortie hekraohitigti, en tappel vail tie hand
gowezen. op do vo(gentie grondeii : (1) Onldat appel
lants verklaring S’till stat (‘011 . quorum’ van eon ge—
kombi neertit’ vorgatleri ng lntillaakt, onjuist is volgons
Art, 23 (3). (2) Onltiat Art. 10 (3) hem goon recht
gooft Lot Z,llk ccii” onjuiste gevoigtrokking. (3) Om—
(ltit nit tit’ vorantwoortii ng vail (loll korkoraad bhjkt
dat geen getal gonnaind word bij tie aankontiigmg van
the gekombLnoorth’ sei gathering, Oil dii ook met ver—
t’i~chit worth. Art. I 0 (1 1).”

6)). Boroep van tie 111-1. 5 A. Cloote, 0. C. J.
(‘mete. (‘. .1. Ilattingli 011 L. P. Fourie. Sloltono, van
tie ui t’~praak van dt’il Riiig van l3urgersdorp, ill zijno
s-oi’gadering gOhIOlitlOlI to Ahiwal Noorti op 29 Junie
1921. in sake hot onbevoegtl vorhtlaron, door den
kt’i’koraad van Slolteiitt, van appehianten om als loden
sIn don Kerhtoraatl to dionen.

Do vorgadering is s-an oortloei ‘.,,Dat do intspraak
dt’s Rings too sijdo dient gesteid to wordon, en we]
It]) tie volgentie gt’ontien (1) I—lot goth’ag of do lieu—
tiing 1-all goiioonide pei’soneil (appellanten) ti~tlt,ns
linnno vei’kit’zin~ tot kerkei’aatlsloden was niet zoo—
danig (hilt zij violen under tie vohgons Art. iS (7) on—
hes oogd’ porsonen vooi’ kerkotlienst. (2) Do kerke—
1111111 mIt was van t]it gevoelen on tiit blijkt lilt ‘t foil
(a ( that dose brootioi’s met (1001’ 110111 werdon aange—
spi’ohoii of berispt, maar integondoel tot hot gebrnik
tb r I [eihigen liondst’gelon svordon toegelaton, en (b) tie
hiolofto 111111 gedaan till t liuniio voorstehhing zou plants
vi 1(1011 0~ I’OOi waai’tlo. tint si~ eon mIter tlokunlent
(t’kt’ittien, (:3) Dat appelhanien foitehijh werden go—
collsnrcol’l soittier gelogenhieid to hiebbon gehad zich
to klninen vt’rtietilgOll. ) 1) 1)at hot bezwaar san
appcl ha hiten tt’gon ‘t notuloren ill lie I no tuhonboek ties
ltt’l’keraahls vail lielgoon vei’hiantioitl on besloten sverci
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op S September 1919, gegrond is, aangesien genoemde
sanienkomst met beschouwd kan worden als eene
kerkeraadsvergaderiig, zooals door kerkeraad en Ring
gednan. Dit blijkt ook nit bet feit dat men een
voorzitter koos instede van te handelen volgens
Art. 21.’’

Naam’ nanleicling van een sehri~ven van den kerko—
mad, gedateerd 22 JuLie 1921, vorzoekende dat een
kominissie door dc Synodale Kommissie sal worden
afgevaardigd cm te tmaclitemi den vrode te herstellen,
is bet besluit cler vergademing ,,flo kemkemaad van
Molteno worde verwezen near Artikel 35.5.’’ Naai’
aanleiding van ceo ige peti lies in deze ann de verga—
dering gezonden, wordt besloten , dc petitiollarisseii
00cr Art. 356 en 367 te verwi~zen.’’

61. Op een vorzoek can de vergadering, (loom cen
deputatie bestaande uit werksters in verband met het
,,Magdalena Hnis’’ en ,.De Wieg.’’ om in de gevoelde
behoefte van ccii inrichting voor zwakzinnige rneisjes,
in verband met bet Magdal’na Fluis, voorzienirig te
maken, besloot zij bet verzcek van dieze zusters in
handen van de Algemene Armenzorg Koinmissie te
stellen, met annbeveling om te doen vat zij kan oni
c1e zusters te gemoet te konlen.

62. Aanzoek oni dispensatie van Art. 18 (17) door
den kerkemaad van Amandelboom, ter hem’kiezing van
den 13r. Oud. Johannes Viviems. Do gevraagcie dii—
pensatie worcit verleend.

01) hare vergadering van -1, 5 en 8 Mci 1922. werden
die volgeudo stukken (Nos. 63 tot 92) behandeld.

63. Ds. W. C. Malan die tot secundis-lid van de
Svnodaie Kommissie voor do Ring van Bulawavo ver—
klaamd wordt,—— zijnde lnj door die Rings Kommissie
van den Ring van Bniawigvo aanbevoien als secundis
lid in de plants van Di. KIc ppems, cue nit den Ring
vertrokken is—wordt sitting in de vemgademing ver—
leend.

64. Rapport van de Kerkekantoor Kommissie in
sake opdraebt (lOOr de jongste vergadering van de
Aig. Synodale Komnmissie, cm (1) bet bouwtermein in
Xictoria-straat, Kaapstaci, namnons onze Kerk te
koopen. (2) Voorloopige pie nnen en sehetsen van de
gebouwen, volgens suggesties door de Kerkelcantoor
Kofl)missie. en eon bemaming van de kosten, door
deskundigen te laten optrekken ter overweging van
do Synode of Svnodale Komninissie op baar eerstvol
gende vergadering.’’ (Zie No. 4-1).

Dc Kommnissie rapporteert dat sij wat can haar
opgedmagen is onder (1) uitgevoerd imeeft, en dat bet
boding daam’toe nitbetaald £16,985 Ss. is. Zij ge
voolde echter geen vmijmoedigheidi hot onder (2) ge—
vraagde nit to voeren.

Dc vergademing noomt no met aigemcone stemmon
bet volgend besluit: Er worde, ingevoige besluit
dci Synodo (Acta Synodi XXIV. 29ste sitting), staan
dc dieze vergadering een sterke bouwkommissie be—
noenidi met opdmadht oni eel) doelniatige Svnodale Zaai
met koniité—kanmei’s en kantoren voor lcerkelpke dccl—
eindcn, soodra alles gemeed is, te dloen optrckken,
ml londo zij daartoe ccii architect moeten aanstellen

001 plannen 09 to tmokken en Imet cog 01) Imet wemk te
lmonden, zoodat die inwi3diumg van die gebouwen, indien
goed govondidn, tijdlelis bet eeuwfcest diem Synode, in
1921, han plan tsvindien. ‘lot bet vindien van bet
bouwfondis sal die houwkommissie met raadpleging van
die Kei’kekantooi’ Kommnissie, handieleim, en desnoods
oiL dicil koopsd’imat van die Nommaal—Schooi gebouw’en
opnenmcn soovcel noodig is, om die scm ter bescbikkmng
voom bet bouwfondis nan te vuilen. Dc plannen en
kosten tem beoomdec]ing te wordlen voorgelegdi aan eene
buitongcwone vcmgadcring van die Alg. Synodale Eom—
niissic.’’ Tot leden van die bouwkommissie worden
bcnocmd : Di. 1). S. Botima, J. P. van Hoomdien, 1. F.
A. die Villiers, H. P. van cier Merwo, P. 0. J.
Meiring, F. X. Roome, J. 0. dc Bmnijn, Prof. Moor-
mcci, Prof. do Plcssis, Dodd. P. A. M. Brink, J. 51.
Dorm, S. P. H. de Villiems, F. W. Reits en Sir D. P.
die V. (imnaf. ‘vooi’ts womdit besloten, diat in geval
ci’ eene vacatome in diese komimnssie sal ontstaan, die
andieme leden bet moeht sullen imebbon due vacature can
te vollen.’’ (Zie No. 96).

6.5. Eon schrijven van Ds. D. Rossouw, van
Ceorge. in sake gesehi tusscben hem en diem) Ring van
(Jcomgc . Met vmicndiclijk versoek om bemidicieling tel’
vcrsodoiog (Amt. 321—32.5, 390 en 397).”

1-lot volgoncl bcsloit wordit gcnomen ‘.,,Dese vemga—
diering, boewel vorlangendie dat die vrede Imersteld sal
wcmdicn tosschen did) Ring en den Br. Rossouw, kan
sich met doze sack met Inlaten, tcnsij die, bij wijze
van appal van dc imitspm’aak van diem) Ring, vdór baar
lcomt. Wat siju vcmzoek 001 ontheffing van ccnsuur
betmeft, vem6ijst zij hem mmaam’ den Ring.’’

66. Ecu scbm’ilven van Di. A. J. Jacobs, in zak
zekem eigcndonm hem, tijclens sijn verblijf en ambeidi
nh vortwicnwoomdligem’ onsem’ Komic in Argcntinie, doom’
do Argentijnsd’lme Rogccring toegekend, vragencle dat
ceo sd’bmilven diOom onse Kemk ann diem) Direktenr van
Lnhmdicn dli kolommies, Argentone, Zuidi—Amnemika ge—
micht sal wordien, waardoum hij in stoat gesteidi sal
wordicn kaamt on tm’anspom’t van hot eigcndiom imem toe—
gekend, to ontvangen.

De vergademing besloit can Ds. Jacobs hmet voigend
concopt—antwoomdi op spmm sc’hrijven te sendon

Ann clemm Dimektoor 1—al) Landien en Kolonies
Amgontinie, Zuidl—Amemika.

Do Svnocialc Konimissie van cic Nedlerdluitseb Ge—
refommoerde Kerk in Zoidi—Afm’ika geeft biemmede te
kennon :—

1. Dat Di. A. J. Jacobs door bovongenoemde Kerk
in 1906 word aangesteldi cm als leoraar te am’beiden,
(Older haie 10(1cm) ~0 Amg’entinio, Zoid—Amemika.

2. Dat do Uemofommeem’de Kerk aihier, hoewel cli
Zusterkem’k orkenci. toch cone anciem’e Kerk is clam) do
Nedemdioi helm Uereformeemde Kcmk, bierbovon ge—
noemd, met comic nndlome gesdhmiedicnis, eon ander
bestmimir on cen ancicro c’onstitutic.

3. l)at lie Nodemdimitschm Gemefommeerde Kcrlc in
Zimid—Afrika em goon beswaam tegen lmcoft dat hare
lcoiamon privant eigendomn besitten sullen.
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Gegeven door de Synodale Kominissie der Neder
duitsch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika op
heden den 4den Mej 1922.

(Get.) I. F. A. DE VILLIERS,
Scriba der Aig. Syn. Kommissie.

Kaapstad, 4 Mci 1922.

67. Eon scliri~ven van do Kommissie voor Zende
hogs- en Oefenaars Examen, verlof vragende dat de
sceundi leden, die in November 1921 opgetreden
zijn, ook dit jaar ~veer bet examen kunnen afnemen, in
plaats van de nieuwe pijrnurfl leden door de Aig.
Synodale Kommissie benoemd.

Het besluit der vergadering is ,,Aan bet verzoek
worde volcinan, mits de piimuri~i leden hierin toe
stenimen.’’

68. Verzoek van den Ring van Bulawayo:

,,Daar die toekoms van ons Kerk in Rhodesie af—
bang van die toepassing 01) onderwysgebied van die
beginsels, wat voorgestaan word deur die Rhodesiese
Gin-. Nas. Onderwyskommissie, daar die C.N.O. be
weging dreig tot stilstand gebring te word deur ge
brek aan foncise, daar die Kerk in die Kaap Provinsie,
waarvan ons bier ‘n dccl is, die beweging nie die
stetni verleen, ~rat dit wel verdien nie en dit miskien
juis daaraan toe te skrvwe is omdat die C.N.O. werk
in Rbodesie nie deur die Kerk as sodanig word gedaan
nie, dring hierciie Ring nederig maar baie ernstig
by ons Hoog.Eerw. Sinode aan om die werk op sig te
neem bepaald as werk van chic Kerk in ooreenstemnung
met die laatste dccl van die besluit geneem op die
jongste vergadering van ons Sinode in 1919. t.w., ,om
deze zaak te steunen 09 dezelfde permanente basis als
in geval van de buitenlandse zencling geschiedt.’’

Besloten wordt: ,,Ten eincie de Kommissie voor AIg.
Armenzorg te helpen in de uitvoering van bet syni
claal besluit (Acta Synodi XX1V. pug. 76), beveelt
deze vergadering aan, dat in al de gemeenten onzer
Kerk een cohlekte voor bet U.N. Onderwijs in Rhodesd
sal worden gehouden. Be Seriba van de Alg. Syno
dale Kommissie dit voor de aandacbt tier Kerk ~e
brengen.’’ Voorts hecht tie vergadering hare goeci
keuring nan bet volgende ,,De Synodale Kommiv-ie
apprecicert wat gedaan is door den Moderator in zijll
correspondentie met Minister Patrick Duncan, om
meer concessies te verkrijgen van de Regering in
Rhodesie, ten behoeve van bet onderwijs van kinderen
behoorende tot onze Kerk. Zij draagt bet aan de
Moderatuur op om verdere en krachtige representaties
te cioen in die richting, met bet clod door C.N.O. be—
oogd, voorop gesteld.”

69. 1-let volgend beschrijvingspunt komt tei’ tafel:

Dc Synodahe Kommissie ga, in zooverre hare
bevoegdbcid zulks toelaat, ten spoedigste over tot
tie aanstelling van ecu of meer predikanten met het
oog op de boogst noodige bctere geestelijke bcarbei
cling van de toenemende getahlen dci tot onze Kerk be
lioorende studenten aan de Universiteiten en Colleges
in ons land. Deze aanstehhing te gesebieden met
inachtneming en medewerking van andere bevocgdc

kerkelijke en academisebe authoriteiten, (lie ciaarbij
behang hebben. (Zie No. 105).

Met cenparige stemmen neemt tie vergadering bet
vohgend voorstel can

.,De benoeming van eene kommissie, die met be
voegde hichamen, die bij do zaak behang hebben, onder
handelen sal, ten einde cen weg te vintien tot aan
stehlingen in termen van bet bescbrijvingspunt, en
rapport te cloen bij de speeiale vergadering dci- Syno
dale Kommissie.’’ Tot leden van die kommissie wor—
den benoemd : Di. B. J. Pienaar, A.zn., H. P. van
tier Merwe,i. F. A. the Vihliers en Di-. M. J. van der
Westbuizen.

70. Aanzoek Ofl) dispensatie van Art. 18 (17) door
den kerkeraad dci- N.G. gemeente. Mona, Z.W.A.,
ter lierkiezing van then Br. ciiaken I. U. Lemmer, die
reeds vier jaren acbtereen gediend beeft.

Be gevraagde dispensatie wordt verleend.

71. op cen schrijven van den kerkcraacl van Lei—
poldtvihle in zake den dicnsttijd van cen Br. Oud., is
bet antwoorcl: ,,Dat de broeder, die de pleats van den
afgctredcn broeder inneemt, den diensttijd van dien
broeder moet vervullen.’’

72. Dc volgende aanvu]ling van vacaturen op
kommissietn ontstaan, vindt pleats

1. Korn in issje vow A ibeids—Kolon ien Ds. U. J.
Hugo als secunthis-lid in tie plaats van Ds. D. S. Botba
die bedankt beeft.

2. i),ukpers Komoi issie: Ds. U. S. Malan en de
hr. Charles Murray in de plaats van Ds. G. B. A.
Gerdener chic vertrokkcn is, en Ds. J. 0. dc Bruijn,
die bedankt heeft.

3. Beshiui’ Z.A. J3iihelvei’eeniqinq: Ds. D. S. B.
Joubez’t in the plaats van Dr. S. H. Roussouw, die er—
trokken is.

4. Bilbelken nis ]f.x’oinen Jioinrnissie : Ds. J. J.
Wasserfahl in de pleats van Ds. J. 0. Reyneke
(emeritus).

73. Verzoek van den kerkeraad van Enkeldoorn

Be Synodale Kommissie bevele bij tie Synode aan
bet verleenen van then status van predikant aan den
Eeriv A. J. Liebenberg.

Het antwoorti van dc vergadening is ,,Dc Synothale
Kominissio heeft geene vrijmoedighcici clit aanzock
bij de Synode can te bevelen”

71. Ecu sebnijven vail de Secr, van de A.C. V.
Vereeniging in sake een liederen-boek vow- onze
kinderen.

Beshoten cut sebnijven te verwijzcn near dc Kom.
inissie voor Vermeerciening van Gezangen, ten over—
weging en rapport bij de volgendo vergadering van
do Synodalc Komniissie of Synode.

75. Eon sebrijven van den kcrkcraaci cici- NO.
ge~ueeiite, Graaff-Reinet, kiagencle over ‘t zicb be
moeien van den plaatscli~lcen lcei-aar van ,,The Con
gregational Church’ met werk in the gcmecnte aan
the song van den kerkeraaci toevertrouii’cl,
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Besloten cell a~scIuift van dit scliri~ven to zenden
nan den voorzitler van de Unie van ,,The Congre
gational Church.’’

76. Een schri~ven van den beer 1. J. Bosnian in
sake cell school voor Chanzis-land.

De vergadering besluit dit schrijven, met de bij—
gaancle stukken, te sLellen in handen van de Syno—
dale Opvoedings Kommissie.

77. Naar aanleiding van een verzoek ontvangen,
wordt bet volgend voorstel aangenomen: ,,Ret be
sluit genomen in Juli 1921, in zake uitbetaling van
reiskoaten nan Ds. A. G. do Toit (sic No. -13) worde
teruggetrokken. Deze Zaak, alsmede bet aanzoek
van Ds. J. R. Albertijn, Seer, van de Kommissie voor
Arbeid ann dc Jeugd in zake uitbetaling van reis
kosten, worde terug verwezen naar de Kerkekantoor
Kommissie, met de aanbeveling van deze vergadering.
om die in gunstige overweging te nemen, daar de
broeders ter goedertrouw bebben gebandeld.”

78. Op cen verzoek van de Kommissie voor bet
Dr. A. Murray mornnnent, ,,Dat de Synodale Kom
missie den Zaakgelastigde onser Kerk instrueeren zal
uitbetahng ten bedrage van £200 te doen, besluit de
vergadering dat ann bet verzoek worden voldaan.

79. In sake concessiekaartjies wordt de Actuarius
met Ps. P. (4. J. Meiring benoemd om den Minister
van Spoorwegeri te ontmoeten.

80. Ecu scbrijven van den voorzitter van den
kerkeraad van Somerset ~Vest met betrekking tot de
sank, die onlangs voor bet Hoog Gerecbtshof gediend
heeft, ‘t gevoig waarvan was dat de uitspraak en van
den Ring, en van den kerkeraad vernietigd ziln ge
worden. Het verzoek in gemeld schrijven voor
komende, is dat de kosten in de zaak, ten bedrage van
£375, door de Kerk sullen worden betaald.

Dc vergaclering besluit. op bet verzoek te antwoor
den, dat ‘t baar iced doet, dat nan hetzelve niet kan
worden voklaan.

81. Op een telegram ontvangen van den Scriba
Svnodi van de Transvaalsche Kerk in zake ons Kerk
Almanak (Acta Synodi XXIV, pagg. 24 en 25), be
sluit die vergadering als volgt te antwoorden: ,,Het
antwoord van de Kerkekantoor Koinmissie, ni. ,de
Kerk Almanak blijve bet eigendom van onze Kerk,’
moot nog nan de Synode worden voorgeiegd.”

82. Met eenparige stemmen wordt bet volgend
voorstel anngenomen: ,,Deze vergadering spreke,
namens onze Kerk in de Kaap Provincie, bare dank-
bare waardering uit van de houding door den Ed.
Hoer C. Hofmeyr, Administrateur in Z.W.—Afrika, in
sake bet heiligen van den Dag des Heeren ingenomen,
en bidde hem toe de genade des Fleeren cm in zijn
hooge en verantwoordelijke positie iinmer voort te
gaan in ‘t duidelike afleggen van getuigenis voor den
godsdienst onzer vaderen.”

83. Een scbrijven van de hoofd.-onderwijzers van
onze Doofstornmen en Blinden Inricbtingen te
W orcester in sake de salarissen van de oiiderwijzers
en onderwijzeressen wordt voorgelegd.

Besloten: ,,Eene deputatie bestaande nit eenige
invloedrijke leden van deze vergadering worde be
noemd om hare opwachting bij den Administrateur
te maken en hem te wijzen op de noodzakelikheid van
hetgeen in bet schrijven vóór de vergadering is en
ter tegemoetkorning van net gevraagde.” Tot leden
vail de deputatie worden benoemd: de Moderator,
Acturius, Scriba en Ps. H. P. van der Merwe.

8-1. Op cell vraag: ,,Of cell geordende sendeling
kerkeraadsleden in eene blanke gemeente inag voor
stellen ?“ wordt geantwoord’ ,,Met het oog op Art.
179 (a) en (g), Neen!”

85. Als onbestreden motie wordt bet volgende
door de vergaclering staande aangenomen: ,,Deze ver
gadering betuigt baai’ innige deelneming met de
wecluwe van wijlen Generaal C. H. de Wet, en dankt
den Heer voor wat hij was niet alleen als volksman,
maar ook als geloofs— en kerkman.”

86. Beroep op de Synodale Kommissie van den
kerkeraad der NC. gemeente Colesberg, van de nit
spraak van den Ring van Colesberg (in sijne ver
gadering gebouden te Philipstown op 13 Oktober
1921) in sake klacht van den Eerw. W. H. Albertijn
tegen den kerkeraad van Colesberg, in verband met
een beroep uitgebracht door den gecombineerde kerke
rand van ne zendinggemeente aldaar.

Dc klacht is dat de kerkeraad der moedergemeente,
gebruik makende van sijn recht onder Art. 259, par.
2,—(1) bij de vorming van een nonlinatielijst, Art.
16 (9) a, b en c, niet in acht heeft genomen.

Dc vergadering is van oordeel dat genoemd artikel
in dit geval niet van toepassing is.

(2) Ann Art. 24 niet beeft voldaan, daar bij af
wesigheid van den voorzitter er geen voorzitter werd
gekozen, doch op versoek van den leeraar een ouder
ling als soodanig heeft ge~geerd.

Floewel de vergadering van corded is dat de Ring
genoegsame aanleiding beeft gebad om te waar
schuwen tegen afwijking zelfs van de letter der wet,
meent sij echter dat deze ongei’egeldbeid bet wezen
den sank met raakt, cii den uitslag dci’ nominatie niet
geaffecteerd heeft, soodat Eerw. W. H. Albertijn op
grond dinarvan geene grieve beef1.

(3) Art. 18 (6) wend verbroken doordat ci’, door
leden van den kerkeraad, vooraf afspraak werd ge~
maakt.

Dc vergadering meent dat zij, met de onvolledige
gegevens in deze voor zich, nieb in staat is bier cell
oordeel uit te sprekon. Ook vereenigt sij sich met
do Reehts Kommissie waar dese nan bet eindc van
baar rapport segt: ,,Met leedwezen heeft
uwe Kommissie opgemerkt, dat men
goedgevonden beeft den naani van den man,
die soovele ,jaren aldaar in de zendinggemeente beeft
gewerkt, met te plaatsen op de lijst ann den gecombi
neerden kerkeraad den sendinggemeente voorgelegd.”

87. Beroep op de Synod ale Kommissie van de
broeders C. C. Joubert, J. F. Muller en P. Brummer,
oud-kerkeraadsleden, ca., leden den gemeente
Graaff-Reinet (in zijne ‘,€rgadering gehouden te



18

Ivai’roodoniv op 29 September 1921), inzake 1~et go~
binik van do Afi’ikaans~Iie taal van den kansel bi~ do
prediking en in do toenaderiniy tot Clod (in hot gebod).

Naar hot oordoel van hot vergadoring bohoort doze
zonk als con kerkolijk ges~liil (Art. 35.5 ot sqq) be—
handeld to wordon, en zij beveol I ann dat cone kom—
inissie nit deze vorgadering zal wordon bcnoemd om
te traehtcri cone verzoening tussehon partijeu te
woeg te brongon.,, Tot Irdon van doze koinmissie
wordon benoomd Di D. J, Pionoar, A.zn., H. J. L.
du Toit en Ond. P. van dci’ Slerwo tRioliinond), (Zie
No. 126).

8$. Verzoek van don hoer A. 8. Ronx, Padij~,
\iliiorsdorp, 010 rovisie van hot bosinit vail do Syiio—
dale Jvoinmissie, gonomen op (he voi’gadoring golion—
don 28 Julio—I Augustus 1921, in zako zijn boroop
van do ni tspraak van den 11 ing van Stellenhosoh in
voi’band i~ot de nitbotn!ing van do kosteii in de zonk
,A. S. Ronx vorsus icei’keraad van \illiorsdor1i.

(Zie No. ~5S).

F-Jot oordeol der vergaderino is dat do govraagde
revisio met moot wordon toeuzostaan. daar do gotitigen
VOol’ IviOl’ i’eisRostoii (10 11001 A. S. llouix vOi’ii()Odiilg
eisclit, volgens zijne cigeno verklarin~ iiui, door hem
opgeroepon worden in weerw-il van cone w aarsohiuiw ing
v’~n dcii voorzittor ‘s Rings oni hot met to doen.
Voorts, aangozien hot boshnit in 1921 genonion, Oil
waarvan de hoer Roux revisie verzoekt, voigens Art.
91 (d) pioriswneel is, on (1001 do Svnod~ log niort
worden bekraehitigd of verworpon, kan hot ook niet
in rovisie warden gobrnoht.

s~9. Beroep 09 (10 Synodale Ivomnonssie (leer den
korkerand van Fnkeldoiurn van do nitspraak van den
Ring vail linlnwayo, in zi no vergadering van 2(1 Au
gustus 1921, in zake hot benoemen (10(11’ die 11 ings—
kommnissie van ceo kcrkeraad s’oor do gemoonte
1~nke Idoorn.

Daar er nog goon beriohit van do Ringskonnnissie
met bi~~’oegin~ van als~hrift van nile tot do zonk
bohoorendo stnkken ontvangon is, is lie vergaclering
loot ill staat in doze zank to troden cii advies or ovej’
nit te brengen.’’ (Zie No. 120).

90. Eon sohriivon van (1011 seei’otaris vail , Die
liioedrivioi’ l-Iordenking Dorp (lenootsehap Bpt.’
Eon hd van cone depnta lie, vertegonwoordi&1endc’ go—
noenid gonootsehiap, stolt de zaak van do verkooping
van de ervon to Bloodrivior aan de vorgadering voor.
Zijn voi’zook is dat ci’ oeno aanbevehing van (hOze vol—
gadei’ing zo I in tgaan naar do versohollende kerkoraden
urn to trachten (To ol’veil to veikoopen, onderworpen
nail do voorwaai’doii in hot sihi nj von gesteid.

Na korte be~prekiig hoslio t do vorgadeirng van (10
zank of to stappon.

91. Naar nanloiding van een sehmijvemi ontvangon,
noenit die vergadering hot iolgend beshnt ‘.,,De ann—
stehling (1001’ (10 Synodo van eon hiehaain, dat niacht
zal hobbon, ten behoove v~n1 do Kerk, transport van
oigondornmen to ontvangon of to gevon, en al do ‘ci’—
eisc’hite beseheiden on dokumnenten daartoe, namens
(10 Svnodc to tookenen,’’

92. Iloslotemi cell algemneenen biddng te bepalen
voom’ Zondag, I Jnni, oem’s tk. torwihle van do ornstigo
droogte (lie 01’ in sornrnigo (1001011 van ons land
hioei’schi t. Be oproeping 1 iertoe to gosehieden door
(hell Seniba. narnens do Aheenieene Synocinle Kom—
Illisslo.

93. Aanzook van den kerkorand van Slnfeking em
(hspensa tie van All. IS (17) ter hiorkiozing van do
liii, Dialcenen C’. P. ~~ienaber en P. J. Jouboi’t, (lie
moods viol’ jaremi aehtom’een gediend liobbon. Dis—
P00511 tie woi’dt toogostaan.

III, Aanzook van (loll korkei’and van Gwolo,
11 hiodesi0, 0111 dccl to hebbon nan Prodliknmrten Pen—
510011 Funds in do 1do kias. Bit woi’dt provisioned
tOOl(OStOilll.

Op (‘On bun tongowone verge dei’ing gehouden 7 Dc—
(‘enlbel’ 1(122, wem’dcn die volgende stukken (Nos. 95
tot 1071, boliandehd,

(0. ]iosI lit van (1011 Ring van Aibanie

1)e Ring van Albanie spreekt met ahhe beseheiden—
hioid hot ais ziin zionswijze iijt. dat die HE. Synodahe
Konirnissio in hiaar laatsto hesiniten me ‘t opti’ekken
van eon synodaa I gobonw, hcohernaah buiten hare be—
voogdhcici gegaan is,,,

Do vorgaderi ilk beshuit met aigenloeno stcnirnon (lot
(lit sehm’ijven your kennisgeviig zal woi’dien ann—
genoloon.

96. I-let i’appoi’t van do bouwkonlnlissio benocind op
did’ han t s(~’ voigndenimig van do Ahg. Synodahe Koin—
niissie (zio No.61) wordt nu voorgehezen. Do sekre—
danis dier konirnissie, (lie ook tegonwoordig is, goeft
do noodigo inhieh ting 01) vi’ageil gestoid, Daarop
vei’daagt die vergadei’ing 0111 inznge van do ingekomeno
phaminen to hebbon.

Daarna, iveor bijeongekwnen, wOl’dlt hot voigemid
beslni t met ahgenieoiie stemnmen aangenomen ,,Di~
vorgadening brenge iianr (1011k toe ann ~ie bonwkom—
inissid’ vooi’ (ho w ijze, waarop zij hoar work in doze
godnan liooft, kenre hot pi~an door 11001’ aanbevoien
good on diage ‘t nan hoar op do verdere noodigo stap
pen to (10011 tei’ vohdooiillg vail do voreisehte gobou
won die sam to worden uitgegovon ilot bedi’ag van
—----—nict to hovel) to goon.”

Do vergadening wijdt vom’dei’ haar aandacht non do
voigeildie WO1’kzaniflhedien 1—

97. Aanzoek 0111 Disponsatio van Art. 18 (17) :—

(a) Van do kej’kei’aad van Mosseibnai tei’ horkiozing
van (loll lii’, 011(1 A. Ii. Slunro, (lie i’eeds viol’ jarcil
ad’hitcrecml gediend heoft. Do gevraagdo (liSpensatio
wol’dt niet venleend.

b) Va mi (loll l(e1’kera~,,! van (1 raharnstnd tei’ hcrkie—
ziog ~0ll (hell lii’. Dud, L. F’. Oosthlliizeil Dispeii
satio wondt vel’leend.

0’) Van (1011 kerkci’and van Salisbury ten horkiezing
van (ho 1111. Oodd, C’. L. Crornor en I-I. B. Jooste, Oil

(liakoll II. 1-1 Ne 1. Bit worth toegestoan.

(ii) Van (loll koikera d1 van Nami as br hom’kiezing
van de 1111. ~)uJd. P. J. A. Luttig (i’oor IOn joan), cii
on I), J A. G. C’l’affond, en diokell P. I~. tall (101’

I



Colff, A. 1-1. van ‘liddens, G. E. Snut en W. J. Burger
(voor twec jaren). Dispensatie vordt verleend.

98. Anzoek oni dccl te liebben aan bet Predi—
kanten Pensiocn Foods

(a) Van den kerkoraad van Montagn om ceo tweede
aandeel vooi den tweede leeraar, in de 2de bias.
Toegestaan.

(b) Van den kerkortad dci’ N. H. of C. genicente
Ernielo, Transvaal, oin ceo tweede aandeel vooi’ den
tweede leeraar. in do 2de bias. Toegestoan.

(c) \an den kerlccraad van ~olmoed, oni een aan—
dccl iii de 3do bias. ioeaestaan.

99. Op aanbeveling van do Kei’kekantoor Kern—
missie wordt Ds. I—I. E. do Piessis (emeritus) be—
noemd tot , ,koncessie—registrateur’’ onzer Kerk, tegen
eon lionoia ii mu van £2.5 voor dne rnaanden

100. Do vakatnre ontstaan 0~ de Aig Ar menzorg
Kommissie door dc bedanking van l)s. B. D. McDonald
wordt aangevuld door do benoeming van Us. J. C.
Tinter.

101. Celezen een sohrijven van den Seriba Synodi
van die Kerk in Natal. te kennen gevende dat go—
noenide Kerk geen gebrnik zal malcen van bet aanhod
haar gedaan, oin ccii lid op de Koinmissie voor 1 op—
siellen van cen liandboek over de leer van ooze Kerk,
enz. te henoemen, daa r zij volkornen vertrouwon
booft in de leden van de bestaande Koninussie

102. Voor dc vergadering koint eon sebri~ven csn
(len Soriba van, en narnons de lung van Britstovi~.
in zake ~1u1i1rnJ.sheilujioq cii ~Stiiu[s1uteii1en . In ver—
band iiierrnee worden i~a voigcnde voorsteilen aai—
genoinen ——(a) Doze vergadering noernt dezo geiogen—
heici waar, on) mede t-e kenneii te geveri hare liooge
ingenomenheicl en waardering van do onversaagde en
krac’iitige wijze. waarop de i edaktenr van Dc Kerk—
bode de steni dci Kerk over verkeerdbeden in
pnhlieke aangelegenhcden lieeft laten liooren, vooral
ten opziclite van die sabba tsontiiei liging en ~1e lote—
i’ijen. Zil vertronwt dat luj de hazuin, die zoo geen
onzeker gelnid geeft nog lang zal blazen. (b) Be
vergadering beeft niet droeflteid gelet op
toeneiuende onversehilliglicid ten opziebte vail (Sc gods—
(boost in bet land, die zich vooral openbaart in dc
ontlieiliging vail den Dag des Heeren. Zij beeft met
diepe teleni’stolling opgenierk t, bee die aangemoedigd
ivordt door bet voorbeeld in dezen van sonirnige leids—
lioden van ons yolk. Ook is tot baar kennis ge—
borneo die Zondagtreindienst veer pleziergangem’s naar
S4tellenboscli en Wellington, oniamigs ingestelci. Zi~
waardeort ‘t Len zeerste dat (IC Moderator en andem’e
ioera ion en verantwoordelijke personen daartegen bij
hovoogde antlioriteiten hebben geprotesteerd en ban
mode ais ceo iichaamn vertegcnwoordigende die Synode
(1cm’ NC. Kerk, niet verzivijgen, hoe ‘t godsdienstge—
voel door die Kei’k vertegenwoordigd, diep is zeer
gemaak t door znlke rniuacimting van ivat voom ens
heilig is. Zij verti’ouwt dat (IC Kerk zich bij voort—
dni’ing daartcgen vei’zetten zal op lcrachtige wijze, de

iodeiverlc big ‘.‘ei’ic ii jdtOi i za I van mu Ic Clii’ is I old icc’
Kerken em zicb te vei’kiaren tegen nile zoodanige ver—
ontaclitzaiuing van vat in een cbristelijk land als
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liei hg geeorbiedigd beboort te worden on wetgeving in
(lid’ voege te verkrijgen.’’

103. Len schi’ijven van die Kollege Professoren van
bet Thcoi. Senonariurn de H. F. Synodale Kornrnissie
oorbiedigIi~k verzoekende lien) ‘t reobt te verlenen die
vakantietijdien ann ‘t Seminarinrn zoo te regelen, dat
zij mact de vakantieen van de ITniversiteit van Stellen—
bosch sainenvalien. nuts nochtans ‘t door Art. 133
bopaalde petal vakantieweken iiiet te bovengaande.’
H(’t volgeildi besinit wordt geimomnen ,,Ofsoboon die
vergadlering met bet aanzock van die Pi’ofessoren
svmpathmmseert. vimdt zij ‘t met liet cog op Artt. 133 en
79 pai’. (2) oninogelijk cia diaaraan gelmoor te geven.’

10-I. Coiezcn eel) sd’hrijveu (a) van (len Sekretaris
vail bet lmoofdlbcstnur van (len ~ronwen Zending BondS,
b~t verzoek behelzendie .Dat die zaak van bet Vddks—
liospitaal tech niet zal woi’den vertraagdi, en dat zoo
mogohjic, ceo mime bi~ch’age uit die vericoopsom vail
11(1 Norniaai Koilege ann (lit bclangrijk en noodizake—
lijb died zal woi’dien gewijdl.’’ (b) ‘~an die vice—presi—
dente van don Vronwen Zending P00(1 (rfak Groote
Keric. Kaapstad), wijzendc op do groote belmoefte, (lie
em bestaa t aan liospita alakkomodatie veer ledlen van
onze Kork, (lie nit die binnenlanden naai’ Kaapstadi
voor verpioging komen, alsoo]c vool’ die opieidhng van
vorplocgstcrs voor bet zendingveidi en vmagcndie dint
di’ Symindale 1vomnmissie die noodlige stappen lnertoe
(bOil zal.’

Be vcrgaieming besimnt te amituvoorden

Dc Synodale Komuimmissie waai’deert Imet goedi wem’k
dooi’ die zusters gedaan, en gevoelt die belmoefte, waar—
op door cie znst-ci’s ge’wezen wordit. dioch ‘t is bniten
hai’e bevoegdlmeid die stappen imier aangegeven te
doon.’’

10.5. 1—let m’apport van die Komrnissie benoemnd O~ die
iantste vcm’gadoring der Alp. Synodale Kommissie in
zake . die aansteihing van ccii of nicer predikanten met
hot O0~ 01) dle geesteliike beam’beiding van die tot onze
Kerk behoomende studc’nten aan die nniversiteitcn en
koileges in ens handi. ‘‘ (Zie No. 69), wordit geiezen.

ilesioten dint deze zank in lmanden van die bestaandle
icoimminissie gelaten wordie em verdem’ informnatie in te
iii nnoim, mumet bevoegde lidlianleil te ondierhandeien, en
dan woor hij dc volgende Symiediaie Kemniissie vem’ga—
(ici’ing i’apport nit te brengen en aanbevelingen to
(lOei).

106. Be Ad’tlmam’ius. die Zaakgelastigde en de iledak
teur van ,.Ue Kerkbocie’’ womdien als iedlemi yam) eon
Koimmiuissie bcimoemd, nan wie epgediragemi is pogingen
aami to weimdlon em ‘t van den Aig. iiestierdiem’ vmim)
Spoorivegen te vcricriJgen dint de bepaling onlangs
u’astgesteid , .geeuu koucessjes veou u/ste eden- l,oveu

201) mu ii(en,’ ‘ vem’wijderdi zai wem’den.

11)7. Daar em’ gevaar bestant dat lagem’ omiderwijs
zal komuemi te lijden uit gebreic ann fondsen, werdt em’
ccii komnmuissie, bestaaimdic im~t Br. H. P. van diem
Mcrwe, Di. J. C. ‘l’mntem’, F. N. Reomime en A. B. Lucic—
hoff, beimoomd 001 VOOi’ die Finand’ikhc ISelaties Kern—
missic gctnigcmus af te leggen met bet cog op do ver—
Imooding van dii kwaad.
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Op hare vergadering van 24 en 25 Mei 1923, wercien
de volgende stukken (Nos. 108 tot 123), beliandeld

108. Een schrijven van Ds. P. Postma nameris do
Gereformoerde Kerk, bevattende ,,Een Protest tegen
den ondergang van de Kerken in Duitsiand,’’ gericht
aan do Regering. Ret versoek is dat de Synodale
Kommissie, namens onze Kerk, haar instemming met
bet stitk betuigo.

Hot antwoord der vergadering is, ,,Dat allioewel sij
met grote besorgdheid de maatschappe1i~ke zoowel als
kerkelijke toestanden in Duitsland heeft gade ge~
slagen, on gaarne jets zou willen doen tot vorbetering
ervan, en haar ondersteuning geven aan eon poging
om hot verval van de Kerken in Duitsiand te vooi—
komen, is ‘t haar ochter nit (lit schrijveri niet duide—
lijk wat de vorm van het door den schrijver hier voor—
gestolde protest wezen sal, weshalve sij tans de
vri~moedigIieid niet heeft do gevraagde instemming
to geven.’’

109. Een schrijven van Mevr. H. iletiof, namens
het hoofdbestuur van do A.C.V. Vereoniging, bet ver
sock beheizende ,,Pat do vergadering eenige van haar
leden sal afvaardigon om eon kommissie nit genoemd
bestunr te ontmooten, ten einde do verhouding
tussehon do Kerk en do A.C.V. Voreeniging to be
spreken.’’

Aan hot versoek voldaan zijnde, noemt do verga
deriiig, na bet rapport van de kommissie uit haar
midden, gohoord to hobben, hot vo]gend besluit: ,,De
voorstellen van do A.C.V. Vereeniging worden ver
wesen naar de Armonzorg Kommissie met opdracht
met de A.C.V. Vereeniging te konsulteron ten einde
eon schema op te trekken en aan de eerstkornende
Synodale Vergndering voor to ]eggen.

110. Een schrijven van Eerw. E. Gottschling, na
mens do Berlijnse Zending, in sake oen insameling
voor bet honderdjarig fonds van genoemde sending.

Hot bosluit der vergadering is : ,,Aan hot verzoek in
cut schrijven voorkomende worde volclaan, en ‘t worde
can de Moderator opgedragen eon oploep in ,,De
Kerkbode’’ to doen.’’

111. Eon schrijven van den beer G. C. van Bonde,
vroeger onderwijser nan do Normaal School, in zako
aanvulling van zijn pensioon.

Be vergadering besluit daarop to antwoordon ., ,Dat
zij goen vrijmoedighoid heeft zijn verzoek bij (10
Synode aan to bevelen.”

112. Wordt voorgestold :—

,,Dc vergadering bosluite, namons onze Kerk, do
Regéring to naderen met bet versoek do bepalingen
der Zondagswet, door do daartoo vereischte wet
goving, van toopassing to doen zijn op Dingaansdag,
zoodat hot bouden van wodrennen, ens., dien dag ver—
boden sal zijn.’’

Do vorgadoring veroenigt zich met bet Inor voorge
stelde, mob toovoeging van do woorden ., ,En om cut
dOOl to boreiken roopo onze Kerk do buip in de~
(1 efederoerdo Kerken.”

113. Au nzoekcn urn Dispensutic run .1 it. 18 (17).—

(il Van don kerkoraad van Bulawayo, tor herkie—
sing van den Br. Oud. J. C. dii Prees voor eon termijn
vail twee jaren, daar hij togen hot einde van 1923
reeds viol jaron acbtereen gediend sal hebben. Do
govraagdo dispensatie wordt vorleend.

(2) Van (len kerkeraad van Cedarvillo, om (10 her—
kiosing van den Br. Oud. Gideon Joubert na vior
jarigen dionst te wettigen. Hot versoek wordt toe
gestaan.

114. JunVUlliflp vun vuéuluien in Krnfliflisiicen oiit
stuun. (Art. 94 c.). (1) Aansoek van do Algomene
Zending Kommissie om een lid in do plaats van wijlen
don Br. Dr. J. J. Hoffman. Gekozen: do Br. Joel
Hugo, van Wellington.

(2) Aansoek van do Zuid—Afrikaanso Bijbelver—
eeniging om twee loden in plaats van wijlen Br. P. G.
Wego en 1)0. D. G. Malan. die bodankt beeft. Go
kosen do 1311. Charles Murray, van Zeopnnt, en
Arond Brink, van Wijnberg.

115. Eon schrijven vnn don Sekrotaris dor Alge
inoene Zonding Kommissie, namens do Financiblo
Kommissie van gonoemdo Zending Koimnissie, met
bet vorsoek eon deputatie naar do vorgadering to
mogen zendon, ,,Ton einde do zendingfondson voor
baar aandacbt to brengen.”

Hot verzoek wordt toegestaan, waarna de verga
dering besluit: ,,Dat do Kerkekantoor Kommissie ver
socht worde bet vorzoek van do Algomoene Zending
Kommissie oin baar rokening tot op do torn van £5,000
to ovortrekken, toe to staan, met dien vorstando dat
hot sendingfonds ionton aan den Zaakgolastigde be-
talon sal togen do gangbare koors, of ook, bijaldion
laatstgenoemde hot bodrag bij do bank opnemon moot,
do ionten wolke do bank 0~ overtrokken rokeningen
cliargeert.”

116. Eon schrijvon van don Scriba van do Bouw
komrnissio vooi eon Synodale Zaal, to konnon govon
(10; .Dat gonoemdo Bouwkommissie eon ,,tender”
(aanbod) voor bet daarstellon dor gebouwon beef t
aangenornon tegen uitgavo van eon woinig minder
dan do som door do Synodale Kominissie gestornd.’’
Voorts versookt dose Kommissie do vorgadering do
mogelijke uitgave van eon verdoro sum van——te
authoriseeron vooi evontualiteiten. Do vorgaclering
stemt dit verzoek toe, on wil ook dat do kontraktour
twoo bohoorlijke borgen stollon sal dat bet werk
volgons kontrak sal worcien voltooid.

117. Eon scbriiven van don ag. Scriba van don
Ring van T3ulawayo in zako do aanvulling van valca
turen op do Algornoeiio Synodale Kommissie ontstaan.
Op sijn vraag: ,,Of loden van do Synodalo Kommissie
vortrokkon ijit do Ringen, waarvoor sij gekoson sijn,
nog die vergadoiing van do Synodalo Kommissie kun—
non bijwonen als vertegonwoorcligors dier Ringen ?“ is
hot antwoord der vorgadlering :,,Ja on wol (a) omdat
sij tevoren sitting vorleend beeft aan leden die nit
bunne Ringon vertrolckon waren (is) omdlat, hoewo]
jut den Ring vortrokkcn, sal flog tot do Synodo
bebooron, on do zoolang deel nomen kunnen aan do
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werkzaamlieclen in Art. 91 aan de Synodale Kommissie
opgeclragen: (c) omdat er geen wettige grond is,
waarop zij gediskwalifieeerd kunnen worden, en er
ook nergens in de wet bepaald wordt op welke wijze
opvolgers gekozen moeten worcien; (ci) in het be—
sluit van de Synode in zake de konstitcitie van de
Synodale Kommissie or ciuicielijk staat ,,De aldus
benoemcle leden blijven aan van Synode tot Synode.”
(Zie Aeta Synodi, 1906, pag. 12).

Op een verdere vraag: ,,Wie de vakature op de
Synoclale Konimissie aanvullen moot, tie Rings— of
Synodale Kommissie P’’ is haar antwoord ,,De lecien
van do Synodale Kommissie worcien door tie Synocie
benoemcl (Art. 89). Er kan dus geen sprake zijn
van een kiezing door of tie Rings Kommissie, Of de
Synodale Kommissie.’’ Be vergaciering wil verder
aaiibevelen, dat Art. 89 in herkiezing worde gebracht
bij tie volgencle Synode. ten eincie oncier alle mogelijke
voorkomencie omstanciigliecien de vertegenwoorchging
van do respektievo Ringen op de Synodale Kommissie
te verzekeren.

118. Op een vraag van den konsulont van de pas
gestielite nieuwe gemeente Kokstad: ,,Is de voorstel—
ling van kerkeraadsleden op cien ciag van benoeming
door de Ringskommissie bij de stichting van de ge—
meente. zoncler drie voorafgaande afkondigingen,
wettig~ is haar antwoord: ,,Neen! o.a. op grond van
Art. 18 : 10, en hot formulier voor bet voorsteilen van
kerkeraadsleden.’’

119. Beroep op de Synodale Kommissie door eenige
leden van tie gemeento Cradock, ondersteund door
cell petitie met 686 naarnteekeningen, van de uit
spraaic van den Ring van Albanie in zijn vergadering
gehoudeii to Riebeek Oost in September 1922, in zake
bet gebruik van aparte kelkjes bij de viering van hot
Heilig Avondmaal.

Met 17 tegon 9 stonlmen wordt dc voigonde uit—
spraak tier RechtlcoInmissie door tie vergadering
goedgekeurci

(1) , ,Zij acht zich na grondig onciorzook verphcht
do bevinding van do Ringskommissie (Ring van
Albanie) van 10 Februarie 1922 te steunon, waar
oordeelt ,,Bat de kerkoraaci van Crac1ock hancielde
volgeiis zi;n goeci roeht, toen lnj besloot gozamenlijk
bekers en afzoncierliko kelkjes bij tie Avondmaals—
viermgen to gebruiken.” (Art. 19 1(a) ; alsook Acta
Synodi XXIII, pag. 27).

Be vergadering voreenigt 7ich met do Rechtskom
missie wuar doze rapporteort

(2) Naar aaiileiciing van hot bozwaar dci’ appoilanten
dat do wijze van invoering, naar bunne mening niet
met groote omzichtigheid, zooals hot besluit dci
Synode wil, gosehied is, rapporteert do Reelitskom
missie, ,,Bat tiaar do getnigon, the hierover in ver—
hoor zouden moeten worcien gonomen, met aanwezig
zijn, en tie getuigenis voorhantien niet voldoende is,
oisi tot eon juist oordeel in staat te steilen. kan zij
over dit bezwaar met uitspraak cloen. Zij houdt zich
echter overtuigd. dat bet boil dci’ gemeente best go
dienti nil wezen door tie afzending van eon Kommissie
bostaande uit mannon van geesteiijk gewicht, die

pogingon aanwenden moeten do geselullon in der
minne bij to leggen.’’

Tot loden van do govraagde koinmissie worden be
noemd: do Hoog. Eerw. Professoren J. J. G. de vos
en A. Moorrees, en als bun secizndi do Moderator on
Assessor.

120. Beroep op do Synodale Kommissie door den
korkeraad van Enkeldoorn vail de uitspraak van den
Ring van Bulawayo in zijn vorgadering van 20
Augustus 1921, in zake hot benoemen door de Rings
kommissie van eon korkeraad voor do gemeente Enkol
doom.

Do vergadering neemt hot volgond voorstel aan:

,,00ze vergadering botnigo haar instomming met do
aanbeveling dci Roclitskommissie dat, namelijk, de
thans bestaande kerkeraad to Enkeldoorn eon on
wettig liehaain is, en is van oordeel dat do Ring van
l3ulawayo metoou handelend optredon zal om eon einde
aan doze onwottigheid to maicen. Zij is van gevoe
len, dat do weg voor appellanton open zal worden ge—
laten, om ondor do buitengowone omstandigliedon bij
do Synodo aanzook to doen oni kondonatie van do on
wettigheden tot hiertoo begaan.”

121. Beroep op do Synodale Konimissie door don
kerkeraad van Somerset West van do uitspraak van
den Ring van Stollenbosch in zijn vorgadering, go
houden to Villiersdorp op 9 Oktober 1922, in zake
bet betalen van do kosten in eon zaak die voor hot
Hoog Gorechtshof godiend hoof t. Do Recntskom
missie oordeelt met do Ringskommissie van den Ring
van Stellenboseb ,,Dat hot antwoord op hot verzook
eon weigerende moot zijn. Zij wil echter do loden
tier gemeente Somerset West vriontiehjk en tiringend
nanbovolen don looraar in deze niot in do stook te
laten, maar trouw bij to staan, daar liij toch in bolang
dor gemoente on in vervulling zijner ambsplichten
beef t moeten handelen.” Be vergadering deelt dit
govoelon dci’ Rochtskommissio.”

122. Eon schrijven van den Scriba van do Kerke~
kantoor Kommissie in zako extra uitgaven door den
spoorweg-koncessieregistrateur der Kork gomaakt.
Hot besluit dci’ vergadering is: ,,Aan do Kerkokan
toor konnnissie wordo volmacht vorleend eon redolijke
bezoldiging to geven aan genoemdon registratour voor
work tIoor hem gedaan.”

123. Ifet Dr. Andrew Murray Monument.—De
Scriba ontvangt opdracht om, namens doze verga
dering, eon schrijven to richten aan de vorschillendo
kerkoraden onzer Kerk, alsook aan die van do
Gefedorcorcie Kerken, or andermaal op aandringondo
dat zij zich toch boijveren zullon OflI eon ruime
inzanloling to hobben voor hot Dr. Andrew Murray
Monument Foncis.

124. Aanzook van tion korkoraad van der N.G.
gomoente Van dor Merwe oin dool to hobben aan hot
Predikanten Ponsioon Fonds in do 4de klas. Too
gestaan in do 3de kias.

125. Aanzoek 0111 dispensatie van Art. 18 (17)

(a) Boor don korkoraad van Mafeking tor horkie
zing van do RB, Oudd. J. C. Knobel, J. J. van Vuren,
C. J. van den 1-loever en diaken S. Vermaak die
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alien reeds vier jaren achtereen gediend hebben,
Dispensatie wordt verleend.

(b) Door den kerkeraad van Van Rhynsdorp tor her.
kiezing van den Br. Oud. L. E. Nieuwoudt na vier
jarigen dienst.—Toegestaan.

(c) Door den kerkeraad van Springbok, Namaqua
land, ter herkiezing van den Br. Oud. G. J. Mostert
die reeds vier jaren achtoreon gediend heeft. Dis
pensatie wordb toegestaan.

(d) Door den korkeraad van Salisbury, Rhodesie,
tie herkiozing van den Br. Oud. C. Maritz, na vier
jarigen dienst. Toegos±aan.

Op oen buitengewone vergadering gehouden 4
December 1923, werden de volgende stukken (No. 126
tot ) behandold :—

126. Ret Rapport van de Kommissie benoemd in
zako de ontovredenheid in do gemeento ran Graaff
Reinot. (Zie No. 87).

Ret biijkt dat do kerkeraad van Graaff-Reinet niet
gowillig is de Kommissie te ontrnoeton. Nadat do
Moderator or op gewezon had dat de Synodalo Kom
missie ovoroenkomstig Art. 325 gohandold hooft in
het bonoemen van eene Kommissie om te trachten
zaken in dor minno to schikken, en de Scriba do
korrospondentie in verband met doze zaak gehouden,
gelezen had, neomt do vergadoring, na broedvoerige
besproking, met 000parige stemmen, hot volgend be
sluit :—

,,Aangezien do Synodale Kommissie op hare verge
doi’ing in 1922 heeft gooordoeld dat doze zaak niet
als Appèl golden kan, omdat or niot is voidaan go
worden aan Art. 391 on vorvolgons, maar wel dat zij
eon kerkolijlc qescltil is dat door don Ring volgens
Art.385 on volgendo Artikolen, bohandeld diont te
wordon; en aangezion do Synodalo Kornmissio hoewol
zij hot Appél niot kon aannemen toch besloot oeno
Kommissie to bonoornen, in tormen van Art. 325, om
hot gosehil in cler mimic bij to loggen; on aangezien
do korkoraad van Graaff-Roinet geono vrijmoedighoid
vond gemolde Kommissio to ontmoeten, zoo bosluit
zij do zaak naar don Ring torug to vorwijzen om door
hem als kerkeljjk gesch ii, volgens wet, to wordon be
handold. En daar do zaak spoed veroischt geeft zij
aan do hand dat een buitengewone vorgadering tor
behandoling or van zal wordon bolegd.”

127. Hot rapport van do Kominissie benoemd op
do vergadering van 24 on 25 Mei 1923, in zako do
ontovredonhoid in do gornoonte van Cradock.

Daar do Fiimarii loden dci Kommissie, do H.Eerw.
Profossoren P. J. G. do Vos en A. Moorroos, niet
bereid waron in doze op to tredon, zijn do secundi
loden, do Moderator en Assessor, naar Cradock go
gaan.

Nadat nu do Moderator hot Rapport golezon had
best do Scriba do korrospondentio in vorband met
doze zonding govoerd alsook hot besluit door den
korkeraad van Cradock daarop gonomon om hot go
bruik van bokors bij do Avondmaalsbodioning goheol
on al af to schaffen, on hot verzook van do onto
vrodonon in zake dit laatstgenomon bosluit door don
loorkoraacl.

Do vorgaderin bosbuit daarop abs volgt :—

,,Aangezion volgons Art. 19 (1) do regelon van do
openbaro godsdionstoofoning, inzondorhoid van Doop
on Avondmaab, bij don korkeraad borust; on aan
gozien volgens Art. 59 do Ring hot wottig lichaaui is
om to zorgon voor do bewaring van do goode ordo in
do gemeento on do liandhaving van do korkolijko
wetten, zoo acht doze vorgadering dit niet binnon
hare bevoegdheid om can hot verzoek der Potitio
narissen, C. P. Lombard, C. Botha e.a., to voldoon.”

128. Aanzoek om dccl to hebben aan hot Predi
konten Pensioen Ponds onzor Kork docr

(1) Den kerkoraad van do niouwgostichte gomeente
Eiviei Zon dec End, in do 3de kias. Rot govraagde
verlof wordt gegoven.

(2) Don kerkeranci van do gomeonte Alice, in do
‘ide klas. Toestemmmg wordt ook luer vorboend.

129. Eon schrijven van hot Iloojdbestwur van
do Tereen igint, poor (Jh uistelijk Jlooger Onderwijs,
insluitende eon Petitie can do Rogoring in zako do
zoogenaamdo ,,Gewotens Clausule” van do Univor
siteits Wet.

Hot besluit dor vergadering is do potitio bij allo
kerkoraden stork ann te borden.

Voorts draagt zij ‘t ann den Moderator op, do zaak
door middol van eon schrijvon in ,,Do Korkbode” voor
do aandacht dor Kerk to brongen.

130. Eon schrijven van den hoer D. J. do Wet,
van Zandvliot, Robertson, in zako grond door hem
van do Komrnissio voor Aig. Armonzorg gohuurd.

Besioten hot schrijvon to vorwijzen naar do Kom
missie voor Alg. Armenzorg, met opdracht dat doze
Kommissie bij do aanstaando Synode daarop zal rap
portoren.

131. Eon schrijven van don roorzitter van don
kerkoraacl ran Morwevillo.

Hot besluit dor vergadoring is: ,,Op do vraag van
don kerkoraad van do gomeonte ilierireville, van 23
November 1923, ,Of iomand die vóór zijn huwolik met
zijn overloden broedors vrouw hoeft geioefd, nu, ne
sun burgerlijk huwelik van consuur onthevon loan
worden ~‘ wordo geantwoord dat in gewono gevallen
van censuur do kerkernad hot rocht hoeft na botoon
van berouw, van censuur to onthoffen. Ondor do
bijzondore omstandighedon ochter, in don brief go
noernd, acht do vergadering zich niot in staat don
kei’koraad voor to hchten, aangozion do Synodo zich
nog niot over do zaak hooft nitgosprokon,—on ho.
roelt nan dat do korkeraad, met inachtnoming van
Art. 323, zijn diskrotio zal gebruikon.”

132. Boroep van don Korkeraad van Warronton
ran do uitspraak van don Ring van Warronton, in
zijn rergadering gehouden to Roivilo op 28 Septombor
1923, in do zaak van W. Ras tegon don Korkoraad
van Warronton.

Rot oordool van do vorgadoring is: ,,Dat op doze
zaak van toopassing is hot bosluit dor Synodo (Acta
Synodi XXIV, pagg. 46 on 47), en boveelt zij dus can
dat do uitspraak van den Ring van Warronton zal

g
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worden gehandhaafd en het Appèl van den Kerkeraad
van Warrenton van de hand gewozen.”

133. Beroep van den Kerkeraad van Warrenton
van de uitspraak van den Ring van Warrenton in
zijn vergadering gehouden te Reivilo op 28 September
1923, in de zaak van Mevr. C. J. Human tegen den
Kerkeraad van Warrenton

Ook hier is de vergadering ‘t eens met do Rechts
kommissie die als volgt rapporteert:

,,Na zorgvuldige overweging van al de stukken
oordeelt uwo Kommissie dat d~ uitieg van Art. 4,
door den kerkeraad van Warrenton gegeven, een vor
keerde is, en dat op grond van do volgendo Wets
Artikelen, t.w. Artt. 320, 325, 335, 337, en 334(c), de
uitspraak van den Ring gehandhaafd moet worden.”

134. Ben schrijven van Us. W. C. Malan van
Cedarvillo, in zako verkiarisig van Art, 82 (2).

Het antwoord van do vergadering is: ,,Op de vraag
van Us. W. C. Malan worde geautwoord: (1) In zoo
verre ons bekond heeft do Synodo zich nog nooit uit
gesproken over do vraag of ,Petities in machine
schrift gesteld,’ in ordo zijn. (2) Ook is ‘t ons niet
bekend dat de Synodo ooit geweigerd beeft eene
Petitio te ontvangen oenvoudig omdat die in machine
schrift is gesteld.”

135. Besloten dat do Scriba eon schrijvon, namens
doze vorgadoring, richten zal aan den Br. Us. I. P.
van Heerden van Jansonvillo, en diens ochtgenooto en
kind, hun de vorzokoring gevende van hot innig mode
lijdon van do leden dozer vorgadering met hen in
hunno zware boprooving, en van hun voortdurend
gobed om zijn horstel.

BIJLAGE 4.

136. A]s ünbestreden moties worden aangenomon:

(1) Deze vergadering bovele aan dat jaarlijks, en wel
op de laatste Zondag van do rnaand Augustus, spe
ciaal voor do loden van do Politiomacht gobedon
zal wordon in al do gomoenten onzer Kerk in de Kaap
Provincie.

(2) Deze vorgadering vornomon hebbonde van do
ernstigo krankheid van Mevr. Roos, Presidento van
de A.C.V.V. botuigt hiermede hare innigo doelnoming
en bidt haar Gods genadige ondersteuning too.

137. Aonzook van den Korkeraad van Umfata, orn
disponsatio van Art. 18 (17) ten oinde de horkiezing
van don Br. Diakon F. Bezuidenhout, na vierjarigen
dienst, to wettigon. Toogostaan.

138. Eon soortgolijk aanzoek van den Kerkeraad
van Gwelo, Rhodosië. ter herkiozing van don Br. Ouu.
P. A. Olivier na viorjarigen dienst. Dispensatie
wordt vorleend.

139. Aanzoek van don Korkoraad van Du
Pleaysburp om deel te hobben aan hot Predikanten
Pensioen Fonds in do 2de kias. Provisionoel toe
gestaan.

140. Govraagd door do Moderatuur oin, met het
oog op de aanstaando vioring van hot Eeuwfeost crror
Synodo, alsook de inwijding van onzo Synodale Zaa~
eon Kommissie to bonoemon of ‘t anders aan do
Moderator te laten eon program op to stellon on do
vorder noodigo schikkingen to treffon, hoeft zij ‘t
aan de Modoratuur opgedragen hot hiorbovon ge
noomd to doon.

I. F. A. DE VILLIERS,
Scriba der Aig. Synodale Kommissie.

Worcester,
1 Augustus 1924.

RAPPORT
Van de Handelingen der Moderatuur aan de H.E. Synode, 1924.

Do ondorgoteekendo beeft do eor mits dezen amin
do H.E. Synode voor to leggon wat sedort do laatste
Synodale Vergadoring door do Moderatuur is godaan.

1. In antwoord op haar schrijvon van 17 Decem
ber 1919 aan den Eerston Minister in zake do depor
tatie van Duitsche Zendelingen (dcta ,S’ynodi XXIV
pag. 29), gaf do Eersten Minister do verzekoring dat
do zaak in ernstigo overweging zal genomen worden.
~Tooi.ts wat betreft hot curatoj’iurn over Zendings
eigondonmrnen is do Rogmiring reeds in raadpleging
met do betrokkon Zondingen.

2. Naar aanloiding van vorzookon tot haar go
komen om een Dag van Verootmoediging en gebod
met hot oog op do onrustharende droogto en do kom
mervolle tijden die wij als eon yolk bolovon, hooft zii
zich naar don Eorston Minister gowend met hot ver
zoek dat luj don Gouvorneur-Goneraal zal vragon eon
Algemoonon Biddag to bepalon.

Daar do Eerste Minister moendo dat zoodanige be-
paling hover door do Kerk moot goschiodon, on daar
de Hoer toon ook reeds genadiglijk uitkomst gogevon
had, besloot zij do gomoonten onzer Kerk op to
roopon Zondag, 7 Maart 1920 tot eon Dankdag af to
zonderon.

3. Op eone vergadering door haar gohouden op 24
April 1920, tijdens do zitting van do Synodalo Kom
missie, hoeft zij do volgende stukken behandeld

(a) Opdracht der Synode in zake dv yeestelijke
bearbeidinq onzer Studenten in het i3uitenland. (Ada
Synodi Xxiv. pag 15).

Besloot dit werk aan to biedon aan Us. H. P. van
der Merwe van Robertson tegon eon salaris van £750
vooi~ hot jaar (reis- en verbhijfkosten ingesloton), tot
hot vorkrijgen waarvan eon beroep gedaan zal wordon
op al do gemeenten der Gefodoroerde kerkon. (Zie
,,De Korkbode” van 13 Moi 1920, pag. 514).
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(b) Ojsli’orh I i :olo’ ~1e :01011? (‘011 IIlonl?eil,srlIup
(.1(10 ,/iIl((h XXI ~. pug. ~.i).

Besloten—iii ter(1len van liet Sycodnal bosluit eon

dag to bepalen waalop or in al de genieoilten onzor
Kerk over do zoiide van di’OilkOflS(lla1) sal geprodikr
wordon, en ook do nandaclit van do Zondngesellool—
kindei’oii bij de 5)1(1k sal bei)anld wordon.

T)e goiOOeiltOfl oiizor Kork weiden Loon opgeroopon
lien eelsieIl Zon~Iioi in (IC ~noon1 .1 on (6 Juni 1920)
dan rtoo a to zonderen.

(e) Eon schri~ven van Eorv. M. P. .J. Poon in sake
eon brief van Fern . (1 aidinor nainoils eoii Kominissie
van . ,Tlie Ame rican Ep seopa 1 (‘lluroll on tile World
(onferonce’’ gericlit ann do U ciod’rco do Korkoli, be—
treffonde cell vmnh)pigo (‘onfoiontie to wordoii go
liondon to (ienèvo, Zwi Lec rlnml

Bes]oton 1110(01) to nntwO(IldOil dat wij gOOil (10911-

La tie 1111 a r (10 voorbe ~ei do ode ye IiZ(I(l0 1111g. ZOO 1115 go—

Via agd, kuHilen zendon dccli dat wi j I et oog 1.011 Ion
lioudeo ~>I~ do KonforenLio, on dan overwogen of ‘1

101 golik is eon vertogonwoordiger to zonden.

-1. Op 7 •Jilni [926 ontvi ig Zij eel) sehrijvon van 1)s
H. P. van doi Morwo wan lin ii i~ to keiinen gal dat
lii) Sill I de nail etel I illg vn Il do goostol j he henrI ~e dii ig
onzer in Europa studeiondo 1engd ant wolgovallon,
Oil hoopt D.\. in Augnstii o.k. to vertrckken.

~5. Eon s(Iiri?VOil van Pastor F. Knob, Missiorc~
mepohtoiir, nnlnoiis bet llostunn vail hot lUiijnsclie
Zending—Uoiiootschap. in a ntwoord op do gi’oete door
OflZO ~ollgeto Syiiodo 10511 (10 Koiiienoiitio vail
P lii jil solie Zo 11(1011 ngo n to ~i) (((il COZoild’’l1 lieeft sij in

Do Kerkbodo’ ‘ van 17 Juni 1921) gopuhliooerd. Zij
Tioeft ‘t daarbi~ nllodig geaclit do genieenton OllZOi’

1~erk to vrngen Coil hijdrago te sondon ter ondor—

s Loll ni Hg )-~ n lie t work V~ll gel) oo 1)1(1 U oii ootsell I) i
Zui d—X fri ha. wa an hot U onoo tsol ap . on bij na ii onderd
ja r~n van t 1(100 (‘H 1111)0 ill ill oiis I aild (lii ill grooteil

11011(1 vorkoort cii holioofto 11)111 ((1150 hill1) en ondei’—
stouning Iioeft.

6. ken ecu ii jvon vail (loll Ke rkoraad 11)11

P (11)01 t soil ill of I lot VO rzook OOil 1)1111 kdag to hepa len
1001 (10 ill Ido nogons (lie geva 1101) Z!j II.

Zij meoildeil dat ‘ t liovoi ann do P ingoil lIbeL go.
In toil woi’dell (1111 0011 1)nnkdag ),iISt to stellOil voor (lie
cleolon vail hot laild waar (10 logeil gevallen is.

7. Eon sd iiij voi~ vail cloii p rodi ha (It vail (‘o i-os dot
in iodon genloellte van OHZO Kork ovor do golioolo
[nb ccii goiiieoiito—vergadoi’ing Zal helogd worden,
wani’ do gologelliloid gogoven sal wondon s~1i vddr (lf

tegoi I 11 (‘t hogi iisol you 11010011 gi Hg to vo nk In ron.

TI a nr lilt 11001(1 was l)o ~ I odo ratu nr 1)10011 t (in t w i
t 111(011 111(10 tOil ljij oat do K oiko lij ho l)epn ta Lie ill

(1eZ0 godnan iieoft. ) Is 11(1 your hot ~-oIk (1111 bet
Volks Isoiigros to bopnlen (‘II vordoio boslniteii ti

Heniwi.

~. Op eon intuioodigiua 1(111 eoii ol’ 111001 algevllal—

di gden nnar do Syni do van do (1 OrOlorilloc ‘do Kerkoii

in Nedoi land. togon hot oinde vail Augustus 1920, to
sondon. ii c’eft sij goa ntwoo id (lilt ‘ t IiaIr Hi et (1(10111 ~ k
was nan hot vnielldOlijk versoek to voldoon.

9. Nnai’ annbeidiiig van 001) vei’zoek van doii Seniba
Svliolli vail do Kerk ill den O.V . Staat tot llann go—

1(11111011 0111 oen Bid lag to bepalon met bet oog 09 bet

iloroenigiogs Kongres dat to Bloemfonteill stond go—

hoiidon to wordon op 22 September 1920, lieeft zij

(10 geinoonteli 0115cr Kerk gevrangd ZollcIoq, I))
“iepleln ii I da~utoo at to Zoilderell.

10. Eon sdiiuijveil VIII) Us. P. J. Ponold in sake hot

opst 11011 van bet (‘a techisatie—boek, waartoe door do
Svnodnle Koninlissil’ llesIotOlb is, Vail den volgelldon

iiblloild Dnai’ ile Tliool. Professoren nail hot versoek
(ion Svllodalo Komnnssie iii dose niet kunnon voldoon,
IlObbende si 01’ iiiet doll tijd toe, of (10 Moderatuur
Iliot COil 0111(01 IX ~SO0il 5(11 1)11 len benoeinoii (lie sick

volli’ bet opstellon van sulk 0011 book vennntwoolde—

lijk sal stellen. OIl nucleic modewoi’kens sal kunilen
V1’agon.

Hanr antwQor(l Was 11.1’ 1(11)) ill (TOZO sank lliets go—

(lalul woi’don voordat do dooi’ (TO S’1’nodnle KomnliSsio

lleroomde Konlmissio to kennen gegovon heeft dat zij

hot uvork Iliot ollderllcnleli han. Zoodra zoodanig

honielit ontvailgen Woi’(lt, 1(1)11 alloeii (10 Synodale Koni—

1110,510 oven 0011 01? 011(101’ voorstol of versoolc ill vol’—

hand met close sank oondoelen.

11. Eon sdIl1’i~V0H van Us. 1). POstIlla IlaillonS de
Kyiiode cior Uonel’oi meonde Kork, do niedowenking van

(Ilizo 1’,.erk vragoncle tel’ verku’ijgillg van eoncessio—

kaait~es 01) 01150 spoorxvegen VOO1’ 01150 pl’odikaflteli

met Iiuoiie fnmiolies. 11(11111001 Zil oonniaal ill hot jaal’

01) vakailtio ga’,in.

Do modoratuni’ Illeelldo cia) hot boter is sakon to

Ilitoll ZOO ale sil spn.

12. Eon selinijvoll van dei~ Seriha van (1011 Ping

van .‘tlbaoie. bet heslint van gonoemden Rilg mode—

(leolonde dat do Modenatunr (10 Pogéning sal vlagell

Prof. (ory tot goselnedseln’ij yen vaui Zuid—Afnika ann
te stel loll.

Uenntwoord (lilt do ~‘iioderatuur goene vnijinoedig—
lieicl biooft zoiidei’ oodraelit vail (10 Konk of Syilode,
op ‘,ei’sook vaii 0011 Ring dir to doell.

13. Eon sclinijvon van Ds. (‘. F’. Kios, naniens do
gosamontlijko Koinonssio vool bet vontnlen van (loll
llijhel ill .~fnikannseI1, ill sake (a) Reis— 011 Verblijl—
hosten van do aniigestolde nevisenns, (b) Dc vortaling

1(111 01150 IlOIijdellis—sellniftoi) 011 1Ol’lll(lliOIOH ; Cc) I—let
tl( Icennen V~ll 0011 liolbonarium nail (10 vortalors.

1-let lnltwoold was Dat do gostolde vl’ngen (1001’ do
)-yuloda le Konlnli ssie oVerwogoll nioeten 1101(1011, Gfl

silIleil (1115 1(1111 gOllOelbIdO KOIllillissiO ton bohandolina
~yordon v~~onge li~~d.

11. Op (‘011 seli nijven ontVangen ill sake do goes—

t’lijlcc’ bell nboidilig van do loden ollsOn Kerk jii 1W.
.\lnikn, Itoolt si~ ann don Seniba V~11 deli Ping Vail

lh’icstown gos’bi rovoll, vragonde (a) wat or van Ring
110)10 biennnu godaall wurdi ~ (b) of ~noii sicli in do (

V~ll (loll l’nad on do 111111) dei _\i odonatuui- SOil wilon
hod (‘Il (‘lb.

1—li ~ ° P lice I L Zij (‘Oil ~l1 tWOI 10,1 (III Lvi Ilgoll oni to
zoggoll wat oi- godaan wonclt on to 1(01111011 govolide

(1 at ill ad (‘H 1111111 (1(1(11 (10 Moder~i tillI I’ 111 deso. al Lijd
soon gowaai’doerd sal wondon.
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LV In December 1921 ontving zii een schi’ijven
van den Zaakgelastigde onzer Kerk om te zeggen
tint vol~eiis nauwiteurige berekening de staat van het
Syiioda Ic Fontis Legal October 1922 zoodanig sal
zijn. dot cc niet nan bet lioucien van eene Synodale
verttadarig in geuoemcl jaar te cienken valt.

‘\a ernsti9e ovci’xvegmg besloot zi~, kraclitens bet
reeht linac verleend door Synoclaai besluit, (A cto
~9Il(.(I? XX1V. 9119 99), dc Sviicdalc Veigaderiiig nit
te stelien tot October 1923.

16. Len sclu’ijven van C. J. A. Kerstein en S. W.
Vail ‘rouder van lankeidnoin. Rhodesie, vi’agende dat
tie ~\l oede’rkerk twee pei’sonan zal zenden om zaken
in vorband met (le gemeente aldaar te komen regelen.

linac autwooi’d was ,, indien tie kerkcraad bezwaai’
heeft tegen wat de Ring duet, lnj 9iclm 01) de Svuo—
dale Kouimoissie han bem’oepeu. (Art, 391).

Naai’ linac oordeel is do opiossing van do iuoeiliic—
heid dat tie Konsulent voorzittei’ van den kerkeraad
moat ziju. en dat tie kei’kem’aad dan onder ziln voom’—
zittem’sclia p ecu overeenkomsa met Eem’w. Liebenbem’g
over de hearbeiding dec genicente treffe. Do iton—
sulent bhjft dan bet offieieële work doen.

17. Op 1-1 Meart 1922 wem’d 119 door den kerkeraaci
van Hanover gevm’aagd ecu liddag te bepalen wegeils
Je dmoogte en tie wei’kstakiug.

Haai’ antwoom’d was : Daar de droogte niet algenieen
is. son ‘t hetem’ ziJn (iat ecu ol mcci’ iliugen, w’aal’ do
droogte gevoc’ld wom’dt. ecu i)iddag bepalen. In sake
de staking. han zp nan het vei’zoek met voicloen.

I ~‘. Op ecu aanzoek vaii den predikaut van Mary—
dale on~ ccii iliddag terwil]e van de dm’oogIe aldaam’ en
(len tmltle)ilk tuestaud, meeude zil ook dat ‘t eon zaak
van den lung of ilingen, wani’ tie dm’oogte gevoeld
werd. was, 0111 lliei’ovei’ te besluiten.

19. Len selimi~ven gedateerd 24 Augustus 1922, out—
vangen vail i)s. Fleming, Alg. Secretaris van de
Presbvterjaausi’lie A lilautie, Edinbnrg, Schotlanti, 01w
Ic zeggen dat de Iliad van genoemde Alliantie be—
sloten heeft ecu Deputatie naai’ Znici—Afrika te zenclen
ii lens ooze volgende Synodale \ecgacioring, en verlof
vragcocie de Svnode toe Ic spm’eken en c,ok toegang Ic
hebben tot ouze kansels Ueantwoord : Dat ‘I ohs
ecu genot sal zij u zoodu ml ige tieputatie te ontvangs’n
en nan ha me Ieem’a lUll tmiegniig tot ouze kansels tc
verlenen.

20. Naar an nieidmg (‘an ecu verzoek door linac
ontvaugen van den iincr van Ilurgersdom’p besloot
zmj Zo,o/09 ia? Z\To(c1,ILC, 1912 vast Ic stellen als can
Do nlnIo~j cool’ regcu in sonliulge deelen van ons laud
gevalien, on teveus mils ccii 1 1(/(/01/ 011 i’et’li in ci io
ieeieu die iiog dour ecu gl’oote dl’oogte golds tem’d
wortlen.

21, (ievraagd of zg. met bet 009 op do berichten
on tva ugem I (‘all ecu oh 9cc tten do ci roogte in tie nooic1—
westelike gedcelteu van 005 laud. ecu ,-11i~enieeni’
lao/dug 0111 regen wil benaic’u, cu lloens(/og 17
il/nOon I 997 (reeds door de C erefom’mc’oi’de Neck ge—
miociod) don rtoi’ wi I afzoudem’eu, heslomit zij, lioewel

het aamizoek zoo laat outvangen was, onze Kom’k op to
roepcu zieli 09 bovengenoeniden (lag uict diepe vei’—
ootmoocli’~imi° en gebed voor den Hoer Ic stellen en
1—toni te vrageu geuacliglmjk ill tkomnst to geven.

22. Ecu sclirijvcu vau den heem’ C. J. Liebenbem’g
vamm tie lOerciormeerde Neck, Micidelbui’g, K.P. en
villager iiclmaat van onze Neck, die aanzock gednan
Ii eel t 0111 wt’dem’tuu all, 6(11111111 t ouzei’ Neck opgonomeu
te ivordemi He Ne i’kecaad tiom’ NC. geuleonte,
iii iiidelbmmcg, weigem’t hem op to nan/en, Lii mill vm’aagt
hij nat lieni Le doemm sLant. I—lot amitw’oocd was tint
tIe %l (1(10111 timmim’ tIe stim kkemi amni 1111111’ voorgelogd imeeft
i ngezicu en tint zij van oomdocl is dat tie zaak in
liamidemi van ciemi Icem’kei’aad clii) Middelbui’g is, en ook
1) ij hem beliooit, daai’ liij (tie lvcm’kei’aad) best in tiezo
oordeelen han. Zi~ (tie Modoratmimim’) aclit zic’h this
muet gcm’oc’peu in tic’ zn/dc to tcecieu.

23, Ecu srhm’ijvemi van Ps, I). Ilossouw. Menttnie,
(~eocge. to kouneii geveudo dot iuj, op verzoek, tie
mmionwe Hervom’mnde Km it van Natal goat bociienen,
wom’cit your uotifieatio ontvamigeu.

21. Op omitvaugen bemichit vnu den Zaakgeiastigthe
ouzer Kem’k chat de sLant van hot Svmiodaio Fouds hot
loudemi van calm Syuodalo Vem’gndei’iug tegen Oktober
1923 Ii ie t cccli tva a mci igl-’u sal, heeft zi j , no em’ns Li go
ovocwegiug, besioten, 1cm ac’hteus liet m’eeht hoar ver—
leenci doom’ Sy 11(1(10111 bed mu t Li rio ‘7y /10(11 XX IA gag
991, Jr ‘0~nm/ole Iri/iodri,niI on(Ierniool el Ic s/cl/rn,
(li ((‘U/ 1(11 (fl/ole 1921.

25, Op ecu seiiriivomi (‘011 cieu vooczitter van tien

N ng van (‘olesbem’g. wan ciii hi~, nauiens geuoemtieu
Iliug, vcaagt omu tie hepaling van ccii Do nlidoq (‘001’ tie
lieerlijke miitkoimist um) tie teistecende cim’oogte tile go—
hcerseht Imeeft, hesloot di, door mniddel van , Dc Neck—
lotie’ ‘, ammo tie linmid te tioc’u till t cc 01) then Svuodalen
Damik en lletlecing /6 lIlt’1 1923) ook daimkzeggiug voor
do uulde m’egens gesehmicclen sal.

26, Op eeue in tmiodigmg vaim omize Kem’k mu ecu mit
mccc afgcvan 10 igtlumi te zeucien molar tie Svimode tier
(~oi’cforumeecde Kem’kemi in Neciem’lauci, the DV. aan—
vaugemi zni 01) 21 Angustus 1923. Imeeft zp antlcm’muaai
uioeteu amitwtium’cleu dat ‘t voor tieze RemIt met doen.
lijk ~s miami de vcicudelike uituodigmug gehoom’ te geven.

27. Op ccii scum i/yen vmui The British Einpi’e
League Service’’ (talc Kaapsiacl) hot vem’zoclc holmel—
zemide dat ouze Kci’lc dcci sal neiuen nan tie feest—
vi ocing O~ (loll Z mid a g Ii et miaa st ann 1 ~ Jnli, ter
Imed nueri 1mg ann den Slag Ic Delvifle gedmmm’eucie dlsn
iaatsteim gm’ootou oom’iog, heeft zij gonicemici Ic moeten
ammtw otii’deu clot zij mmaim bet vem’zoek niet han vtildtien.

29, Ecu aanzoelc ontvangeu van de imuvonem’s op
de necloczcttimig La Motte, lcauseh 1—lock, ((mu ecu
cigemi lc’cm’aar (‘01(1’ imimune goostelijlce boacboichmig, J)e
,M otieca timmmr meoude tint tic Lvem’lccm’aad cmlii Fin useh
I—belt cu tie Ti lug van tie Pam/cl tie lic’iianien zijmi die in
close so aft ha mide loud um octen (iplhc’de n. Zij liocft bet
amlmi zoelc this iii limi ucien van den No rho rand van
Rca u sc’h 1—li iolc gostel d , en zijmi amitwoo m’d crop ann dcii
Ring van tie Pa mlii gczcoitien.

I—lot amitwoom’d vami dcii Flug was tint ii9 bosiotel)
helL Si/mI b ijdm’ago xmiii Loll r~. (‘001’ tic heam’boitlmg
van tic meuscimemmi 01) di miedeizettiug te vem’hioogemi tot



£150 pa. tot op de eerstvolgende Synodale verga
dering.

29. Naar aanleiding van een verzoek door de
N.G. Kerk in den 0.V. Staat, heeft zij besloten ~e
gerneenten onzer Kerk in de Kaap Provincie te vragen
ecu 01) Zondu~j 4 .Tuli 1923 met bovengenoemde Kerk
te vereenigingen in gebed tot God, om ,,de heerschen~
de en verwoesting aanbrengende sprinkhanen—plaag’’
weg te nemen.

30. Op eon schrijven ontvangen van den voorzitter
van de Kemmissie der Aig. Kerkevergaclering van do
Hervormde Kerk, Transvaal, om genoemde Kerk te
steunen in haar aanzoek bij (10 Regering om de vast—
stelling van con algemeene Biddag met liet oog op de
rampen die dreigen ten gevolge van de droogte en
sprinkhanen—plaag, heeft de Moderatuur besloten de
Regéring te vragen een algemeene Biddag te bepalen.

Toen de Regering meemle dat zoodanige oproeping
liever van Kerkwege meet geschieden, besloot zij dat
de eersfe Zviuluq in Jon uni (6 Januari 1921) als
dU~ VU fl erootmoed igi op en (Jebed, met het oog Op

bovengenoeinde rampen, zal worden waargenomen.

31. Op een schrijven van zijn H.Edele dcii Eersierj
Minister gedateerd 1 Februari 1924, mededeelende h~t
besluit van den Senaat em eon dag van verootmoedi
ging en gebed te bepalen, en zijn H.Edele’s antwoord
op eon vraag hem daaromtrent in den Volksraad ge
daan, en de samenwerking van de Kerk in deze ver
zoekende, heeft de Moderatuur geantwoord: flat ‘t
hare begeerte is dat de Ilegéring ann bet besluit van
den Senaat zal voldoen, en dat de Kerk in doze gaarne
met haar (de Regéring) samenwerken ivil. Voorts
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verlangt de Moderatuur dat in de oproeping, bij de
woorden ,,verootmoediging en gebed,” gevoegd zullen
worden ,,en dankzegging voor uitkomst en zegen reeds
ontvangen.’’

Deze (lag van verootmoediging wordt echter niet
bepaalcl.

32. Oevraagd door de Gereformeerde Kerk in
1-lolland em Prof. Di’. 1-1. H. Kuyper die als Deputaat
do groete dier Kerk nan onze Kerk zal overbrengen,
te ontmoeten, heeft zij cone vergadering van Pro—
fessoren en Predikanten ouzer Kerk belegd op
Donderdag 22 Mei 1924, ‘s morgens te 10 me in de
Groote Kerk, Kaapstad.

01) een verzoek van de nieuwe Regering aan do
Kerken em Zondag 24 Juli 1924, te bepalen tot eon
dag van vei’ootmoediging en gebed van wege do
ellende veroorzaakt (100)’ dc droogte en sprinkhanen
plaag, heeft zij de leeraren en kerkeraden onzer Kork
opgeroepen zieli met do gemeente op dion dag met
diepe verootmoediging on gebed voor Gods aangezicht
te stellen en Hem to smeekon Zijn slaande hand ge
nacliglijk terug te trekken.

34. Volgens opdrac’ht door dc Synodale Kommissie
aan haai’ gedaan heeft zij een program voor de
opening en inwijding van do niouwe Synodale Zaal,
alsook voor de viering van het Eeuwfeest onzer Syno
de opgctrokken.

i,~TorcOStor,
14 Augustus 1924.

I. F. A. DE VILLIERS,
Scriba der ~i1oderatuur.
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BIJLAGE 5

VERSLAG
Van den Zaakgelastigde aan de H.Eerw. Synode, 1924.

De ondergetekencle lieeft de ocr bet volgende ver
slag ann tie H.Eerw. Synode voor te leggen.

1. D~ FONDSEN.
Dc staat der fondsen is over bet algemeen gun

stig, zoals blijken sal uit tie versebillende staten van
ontvangst en uitgaaf.

Tussen 1 Julie 1919 en 30 Junic 1924 is op bet
kerkekantoor ontvangen de scm van £900,160 of ge—
micideld £180,000 per jaal’.

Ret totaal bedrag tier fondsen is gestegen van
£311,252 in Julie 1919, tot £357,091, of met inbegrip
van tie Scbuldbewijzen ann bet Pred. Pensioen en
bet Pied. Weduwen Fonds, tot £385,680. Van dit
bedrag wordt £150,300 door tie Zuid-Afrik .Assoeiatie
belegd en £235,380 direkt uit bet kerkekantoor. Aan
de Associatie woi’dt p.m. £280 per jaar aan kommis—
sic betaalci, cioch bet is onniogelik dit werk nit hare
banden te nemen en alle beleggingen te laten ge
sclnecien door bet kerkekantoor met zijn beperkt
pei’soneei. Door bet besluit dat voor nile ontvangen
bedragen nu ook kwitanties, benevens de officiële er
kenning in de Kerkbode, inoeten worcien uitgereikt
is bet werk 09 bet kantooi’ zodanig vermeerderd dat
bet ternauwernood door twee personen nog kan wor—
den behartigd.

KoR’rE STAAT DER F0NDsEN op 30 JuN15, 1924.
Fends. Ba tip So/do.

Hulphelioevende Genieenten £148 6 8
Zaakgelastigde Rekening 248 17 7
Buitenlandsehe Zending 499 12 6
Algeineene Armezorg 624 14 9
\Tei.dedigings Kanipen 646 12 4
Israel Zending 712 9 7
Soedan Zending 717 5 9
Hulpbehoevende Jongelingen 770 9 1
Synodale Opvoeding 1,224 10 8
Robben Eiiand 1,226 18 10
Spoorweg Zending 1,591 11 0
Zending Instituut 2,167 19 8
Dorcas Armenhuis 4,106 5 3
Synodaal 8,315 16 4
Trust 21,845 10 0
Tbeologiseb Seminariuni 45,649 17 3
Predikanten Weduwen 115,225 15 5
Predikanten Pensioen 151,368 9 5

£357,091 2 1

So/do ten loste.
Binnenlandsc’he Zending £610 5 5
Hugenoten Gedenitteken 1.188 5 9
Drostdij inriebting 8,255 5 4
Arbeids Kolonie 107,772 2 10

£117,825 19 4

1. Ai.ciEMENE ARMEZORO.

Dc totale ontvangsten sun geweest £33,597; de
uitgaven daarentcgen £57,087, zoodat ‘t batig saido
van £24,114 van 1 Juli 1919, gekrompen is tot
£624 14s. 9d. op 30 Juni 1924.

2. ALMANA1~ RE1cItNING.

1-Tot is te betrenren dat tie beiangsteliiig in den
Almanak al fianwer en flauwer scbijnt te worcien.
In 1915 wercien ci’ pi. In. 20,000 exenipiaren van de
band gezet, dock dit getal is in 1924 geduald tot
14,000. Er zijn vele gemeenten die geen enkel exein
plaar outbiccien. Ann samenwerking ontbreekt bet
yank ook nog en clikwijls moet de compilator tot in
November nog sineekbrieven uitzencien om gemeen—
teiijke en Ringsopgaven.

3. Aiuinins Ko~o~i~.

Dc sebuidonlast bedroeg op 1 Juh 1919 de som van
£145,290, docli is an dien gestadig toegenomen en
stond 0~ 1 Juli 1921 09 niet minder dan £152,648.
Ret is dus verblijdend tn zien tint tie sebuld nu weer
verminderci is tot 09 £146,880 lOs.

Ret nadelig saldo op bet kerkekantoor is weT ge
stegen van £59,413 in 1919 tot £107,772 2s. lOd. in
1924, dock dit is toe te scbrijven nan bet felt dat
wij nagenoeg £50,000 nan leeningen hebben terugbe
taaici ann anciere liebamen en Peisoilen.

4. BSNNENJANDSCRIt ZENniicG.

Beginnende met cell batig saldo van £3,168 in
1919, eindigt dit foods met ‘n tekort van £610, dus
een achteruitgang van £3,778. Dc gemiddelde op
brengst nan coliecten en bijdragen is gestegen sedert
de laatste Synode van £1,861 tot £2,142 per jaar,
dock oak tie toelagen aan gemeenten van gemidcield
£1,531 tot £1,823 per jaar.

.5. BuITicxLsNJJSCHE ZENDING.

Hier is ‘a hatig saido van £11,604 gcdaalci tot
£499. Dc gemiddelde inkomsten van 1915-1919 he
droegen £34,134, van 1919-1924 £33,753 per mar,—
de gemiddelde uitgaven £31,055 en £35,975 respectie
vehk. Dc uitgaven gedurendc’ de laatste vijf jaren
overtroffen this tie inkomsten met gemicicield £2,222
pci’ jaal’.

DoitxAs Am’,SENHUIS.

Ret batig saldo op 30 Juni 1924 is £1,995 nicer
dan bet was op 1 Juni 1919, dock daar ci’ gedurende
tie vijf jaren £5,304 nail legaten weid ontvangen,
is ci’ feitelik ccii tekort van £3,311 in cie loopende
rekening.Aan den anderen kant, echtcr, wercien ci’
a icuwe gebouwen aangekocht tegen ecn bedrag vail
over de £4,200, terwiji or ook nicer dan £1,500 nan



28

vei’anderingen (niet gewone reparatien) wei’d he—
steed. Be stant van dit foncis moet dei’halve als
bevi’cdigeiid worden bescliouivd.

fl~os’ruij.

1-Let stemt gewis tot dnnkbaarlieicl dat deselinid
op cut eigendoin sedei’t de iaatste Synode met £2,138
15s. Dcl. vei’iniiderd is. 1—let nadelig saido is nit
£8,255 5~. 4d. 01) :10 Ji.ini 1917 stond (le si3iuld °1~
£10,852 iSs. Sd., in 1918 op £10,747 Is. Gd., cit in
1919 op £10,394 is. 19.

I—luctFNoTI’.N (1 enesi(r~l~~c.
Het mar 1923—2 I sluot met ecil snide ten laste van

£1,188 5cc. 99. Be volgende bedragen moeten iiog
voor of hij de voitooi ng van bet gebouw worden uit—
hetaaid : ‘—Ilouwineester £22,140, Ai’chitecten en
(lerk of Works £833, Menbienient (Comitekameis,
(‘lIZ.) 1)111. £339, Moor en Tralies £400; zoodat ci’
een sehuld van p.m . £‘25.000 (‘1> bet a ieuwe gebouw
rusten sal.

01) bet oude gebouw is (IC kerk nog p.m .~C1 8.000
vei’sc’hiiicligd. weik bedrag op bet delgings systeem in
jaarl ijksche paaiementeii van £1,909 wordt a [be—
taald en eei’ste in 1936 geheel gedeigd sal zij ii. Om
dit ,j aai’lij ksc’he pan i enient van £1909 te viii 9en zij ii

ci’ de Heffingen van circa £940 en de contributie
van £480 nit bet Svnodale toads, en moet er dos
nog £500 gevonden worden, henevens de rente 01)
de sehuid 01) bet nieuwe gebonw. lieseheideniijk ~vil
ik ann de hand geven dat hiertoe de 1-leffi ngen voor
dit fonds worclea verhoogd van lid. tot 3d. per lid—
rnaat. Bit zoo dan ceo verdere £940 oplevei’en.

Be opbrengst van de kantoi’en die men nail de
commissiOn hoopt te vei’huren sal waai’schijniijk
siechts genoeg zijn 001 (IC municipale belastingeii Ic
ciekken.

fluapnicnoisviacne (iE~iicic~ci’icN.

Gedurende bet jam’ 1920—21 hehhen sleehts 32 go—
meenten gehooi’ gegeven nail den oproep van (Ic
Synode 001 eene betting op hare gewone inkoiasten
tot dit foncis hij te dragen ; in 1921—22 aadermaal
slechts 32, in 1922—23 sieehts 29, en in 1923-2-i. niet
mcci’ dan 24.

In Maai’t 1925 sal bet inatste paaiement uit lid
iegaat van wijien den beer Thomas Louw woi’den
ontvangen.

i-let vaste fonds staat no op £10,580. Sedei’t de
laatste Synode is ci’ geen enkele geineeiitclijke bij—
drage tot dit fonds ontvangen.

HuLl’nimoEvENafc JONG Eaiccu EN.

Sc’~ert bet mar 1904 is ci’ dc soil! van £5,160 nan
toelagen aan 141 studenten uitbctaaid. Van clezen
hebben 2 bet voile hedi’ag hon voorgesehoten, S mcci’
clan de helft, 23 (Ic heift en 5 (vaii inc 2 nil over—

leden zij n) mmdci’ dan (IC helft tci’ogbetaald—ten
bedi’age vail £867 lOs. 09. Van de 106 die nog niets
hebben gei’estitneerd zijn 2 ovei’leden, terwiji 5 lion—
ne studien niet liebben voltooid. Soianngea zpn no

leeds mcci’ (ian 13 j ai’en in dc bedien i ng.

PiiEaT~.(Nri~N PJcNSIOicN.

flit fends stood 01) 30 Junie 192-I 09 £151,368,
of met inhegrip van dc nitstaaade sc’huiclhewi~zen,
op £176,016.

Aandeeleii, ionds. Inkoinsten. litgavcn.

1921 110 L17o (116 1.13 2,0 £j 371
1919 2$, 111 206 9 211 1 619

\ei’ineerde—
i’ilig .5.5 1.32,810 £-1 ($19

I cii, nan ci ccl .stc i’s. ci eelc’ n

Kanp Proi’ 155 17 171 155
Traiisvaai 55 33 52 54
Natal 10 3 7 7
Zenci. Kerk, K,P (iS 28 .10 40
Andei’e lic’baineit — — 16 5-1

Er zi,jn seclei’t 1939 zeventien pi’edik’,ntcn 09 pen—
sicen afgctreclcn , 30 pcnsionai’jssen zi,jn ovenieden en

to-ce w’eei’ in clienst geti’edcn. Er zijn thans :31
pensionai’issen, cloch ann iic~n honner ~ Pensioei)
vcnrw-aardeli;k toogekenci en hij oatvnngt voor ais—
i’og goon toelaag nit bet toads, tei’w-ijl cca anciei’
(op gi’onci van Art. 300 nfgcti’eden) vriio-ihglijk van
zija penccioen heeft afgezien year soolang cils luj (‘Cii

c’ivieie hetrekkiig bc’kiecclt. Van de pensional’issen
trekken 27 hot vcille hecirag, c~ii kri jgt £88 6s. Sd.

~ £06 135. pci’ jan!’, Di’ oidccte onder hen
treeclt iiii in zijn lOOste ievcasiaar. Er zi,ja ac’ht
beneden (Ic 65 ai’en ood.

£755

Cci neci a Zoi idei’ i)eel beta An a —

‘Iotti~d 351 Si 2X6 :340

Anncleeien.

inanp Proi’
Trcoisi’aal
Natal
Zenci. Kc’i’k, K,P
‘rhc’c~i~~ isc’Ii Scm in iii inn

Zaakgeiastigde, K.P
Zend. Secretai’is, K.P
Zund . Seei’etni’is, ‘fin asvaai
Ba KicmiKimoi)
Z.A. Bijbel Vei’eeniging
Bi’. on Boit. Bijb, Gen.

Spooi’w. Pied., Ti’vl
Zending I nstituot
T(hhcn Eiiaiicl
St oila’rg (icdenksc’h oai
Transt’aal Zeiiclcl
Aig Ar amezoi’g

Spccci’w. Zencl. , it. P
Natal Zen dcii ng
Zend, Comm., K.P

Totaal

~i -~ r~
u~ X cc yc cc a

~ 1
70 3-I 32 47 2 185
16. 20 15 2 1 54
— — 1 2 1 7
— — — — —10 40

— 4——— 4
— 1 — — — 1

2——————- 2
— 1 — — —

— 1, -— — — 1
— 1——— 1
— 1——— 1
— 1——— 1
— — 2—— 2

—— 1—— 1
1—— 1

— — 1 1 1 3
—— — 1— 1

.t I
—— —— 1 1
— —. — 12 20 :32

86 66 56 65 67 :34(1
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‘~T.in do aandeelen door de Synocle in 1919 nan de
Algc’in. Zending Commissie toegekend zijn twee tesa—
nien met het Zendingwerk in dc Transvaal door cle
T’~erk alclaar overgenonleil en zi~ hoeft seclert dien
tie jaarlijksohe eontributiën betnald. Doze sehik—
kiigen client an (1001 de Synode goedgekeurci te
ivordcn.

BAPPOET OP DIE AKTTJATIIOLE WAARDERING

VAN DIE PREDIKANTEN PENSIOEN FONDS

VAN 1)IE NED. GEE. KERK IN SUID-AFRIKA

5008 OP 30 J1~N1E 1924.

(Dear M. S Louw. B.A., F.F.A.)

Ek het ojdirag ontvang oni ‘n aktuariOle waarcle—
ring te monk van bo-genoemcle fends en tegelykertyd
to rapporteei’ omtrent die moontlikheid van ‘a ver—
hoging Vail pensioene.

1. By die waarclering van die fonds het ek vry—
ivel diesolfcle basis aangeneern as svat by verige waar—
derings toegepas was, al. die H rn. (Healthy males)
sterftetafel met ‘a rentevoet van 4i- persent.

2. Die waardoring is gernaak op die gegewes nan
my verskaf dour die quaestor van die fonds.

Die inleiding van die aandole in die foncis is as
vo]g —

340 £3,430 10 0

Van hierdie 340 deelhebbencle geineentes was 24
vakant op 30 Junie 1.1. Op daarclje datum was claar
31 pensionarisse wat tesame £5,954 6s. Sd, ~aarliks
trek nan pensioen, maar twee van die pen5ionarisse
trek tydc’lik geen pOiisiOen nie.

3. By die hepaling van die waarcle van ‘iitgestelde
peiisioene nan cliencdoencle predikante cii hulle up—
volgers bet cit uitgegaan van die veronderstelling dint
nIle predikante op ouderclom 65 ~al aftree Dir is
verc1er veronclerstel dat alle vakatures, die hcstaanclo
vakatures soivel as die wat. in die toekoms sal ant—
staan, aallgcvul sal word dour proclikante vaii ‘ii

gemidclelcie ouclerdeni van 30 oar.

4. Die resultate van die waardering is korteliks
as volg:—

Waarde van pensioeiie Vail £15,954 6s. Sd.
betaalbaar ann 31 emeriti

Waarde van uitgestekle pensioene van
£200 aan preclikante van 273 gemeen—
tes, en van £100 nan prcclikante van
67 gemeentes

Waarde van uitgestelde pensioene aan die
opvolgei’s van dienscloende preclikan to

Reserwe vii’ administrasie-o-nkoste

Bate.

Belegde foridse en kontant £151,368
Skulcibewyse vir inlegpenninge 24,624
Waarcle van icontribusies betaalbaar vii’ ‘a

eeuwigclurende tyciperk ,76,233

£252,225

5. Dit blyk dus uit cirn waarclering dat claar ‘a
surplus is van bate ho laste vir ‘a bedrag van £2,066.
Die fonds is solvent.

6. Dit is nie genoegsaam om alleen die solvent
skap of andersins van ‘n pensioenfoiids te bepaal me.
Van ewe groat belang is dit oni die- algemene rigting
van die foncls noukeurig no te gnan en die winste en
verliese onder die verskillende hoofcle to bepa-al, am
sodoende die ongunstige e1einente te kan bespeur en
verwyder.

Voordat old op hierdie vrae antwoorcl is dit nodig
am korteliks nan te stip die verskillendo veroncler—
stellings waarop die berekenings van kontribusies en
pensioene horns en waarop die waardering gemaak
is, Dit word al, veronderstel

(1) Dat predikante gemidcleld op ouclerdom 65 op
pellsioen sal aftree.

(2) Dat die pensioene, inlegpenuinge en ko-ntribu—
sies sal wees seas neergelS in die i’eglement van
die fends, en dat vercler dlie gemidclelde kon—
tribusie ~ £200 pensioerl onveranclerci sal bly.

(3) Dat die sterfteonclervinding ooreen sal stem met
die van die aangenome sterftetafel.

(4) Dat die gemidldlelde gekweekte rente op die
fondse niet minder sal wees as 4i. persent nie.

(5) Dat alle vakaturos aangevul sal-word cleur lwe—
dikante van ‘a gemidclelde ouclerdom van ale
moor as 26, en dat ‘a adclisionele gelcisom. vol—

La-ste.

£39,774

163,132

44,586
2,667

£250,159

Pensioen
Klas. P01’ ann-

dccl.

Jaarlikse ken— Totale aar—
trihusie per Getal likse kontri

aancleel. aandele. busies.

£ £ s.d.

Die 1919 rapport het ‘a surplus aangeto-on van
£2,821, u~at gedurende (lie vyf mar verminder is met
£755. Daar was dus agteruitgang—die fends het

£ S. dl. ‘a verkeercie weildliflg geneem. Die vraag svat dius

1 200 15 0 0 86 1,290 0 0 dadelik ontstaan is, waaraan is di t toe te skrywe?

2 200 12 10 0 66 825 0 0 Is dlit slegs ‘ii tydelike verskynsel of is (lit Vafl ‘a

3 200 10 0 0 56 560 0 0 perinanente aard; en kan die oorsake verwyderword?
4 200 7 10 0 65 487 10 0

5 100 4 0 0 67 268 0 0



gens die skaal ueergelê in Artiekel 294 van die
reglement, hetaal sal word in alle gevalle waar
‘n gerneente, betsy deur aansluiting of deer
heroep, ‘n nuwe leraar in die foods bring wat
ho 26 jaar is. Pie onderstreepte dccl hierbo
kom nie in Artiekel 294 voor ilie. Ek behan
del bierdie punt later.

7. Pat die ondervinding haarfyn sal ooreenstem
met die veronderstellings is nie te verwag nie. Pit
is egter van belang em to weet of die afwykings
groot is en of dit nan die regte kant is.

(1) Volgens die teenwoordige lys van pensionarisse
iS (lie gerniddelde aftree-ouderdom 62. Pit is
‘n nadelige afwyking en kan baie ernstig,e go—
voige he vii die fonds as daar nie bierin ‘n
verbetering koin nie.

(2) Rierdie bepalings is nagekon volgens die regle
mont, inaar (lie gemiddelde kontribusie per
£200 peosioen bet gestadig verminder van £11
lOs. 3d. in 1915 tot £11 5s. 5d. in 1919 en
staan riDe op £11 3s. lOd. Pit word veroor
saak dour die fcit dat daar proporsioneel ineer
gemeentes in die laere Masse is.

(3) Die afwyking bier kan nie met juistheid bepaal
word nie omdat dit my aan die vereiste go
gewes onthreek. Ek bet, egter, rede om te
gb dat die afwyking ten nadele van die fondse
is. daar die werklike lewensduur van ens pre—
dikante beter is as volgens die Urn. sterfte—
tafel. Onder hierdie drie hoofde tesame bet
die fonds waarskynlik ‘a verlies gely van ‘n
paar duisend pond.

ç4) Pie behaalde rentekoers, aan die anderkant,
was byna 1 persei~t hoer as wat veronderstel
is, en die wins onder hierdie hoof alleen gedu
rende die vyf jaar meer as £7,000.

Pie netto gesanientlike effek van die poste
wat tot dusver onder beskoning was, is dos
dat daar gedurende die vyf jaar ‘n wins besorg
is aan die fonds waarskynlik in die omtrek
van £5,000.

(5) Die agteruitgang van die tends, rneteenstaan
de die aansienlike rentewins, is dos hoofsaaklik
toe te skrywe aan die feit dat vakatures ann
gevul word deer predikante van ‘n gemiddelde
ouderdom wat baie hoer is as 26. Pie oorsaak
hier is tweeërlei:

(a) (lie Gemiddelde ouderdom by ordening is
non iets meer as 30.

(C) Geen voorsiening is gemaak deer die op
steller (of opstellers) van die reglenient
van die fends vir die ekstra reserwe ~vat
nodig is waar ‘n predikant (ho die minie—
nium van 26) na die foods oorgeplaas word
uit ‘n nie-deelbebbende gemeente. Pit is
opvaljend dat (lit wel gedoen is in die
geval waar ‘n gemeente aansbuit. (Sien
Artiekel 294.)
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Pie weglating van hierdie nodige vereiste is baie
ernstig. Ek sal ‘ii voorbeeld noem om dit op te
belder. Veronderstel dat in ceo jane 20 predikanto
van ouderdom 50 uit deelbebbende gemeentes ver
plaas word deur 20 predikante van ouderdorn 60 uit
nie-deelhebbende gemeentes (insluit•nde O.V.S. ge
meentes). Pit sal die foods ‘ii verlies besorg. van
£11,700.

Pie feit is dus dat die gemeente wat dccl bet ann
bierdie fonds gedeeltelik ooi pensioene verskaf aan
predikante van nie-deelhehbende gemeentes, as ge
volg van die gedurige verplasings wat daar plans
vind, en die solventskap van die foods is in gedurigo
gevaar as ‘a get~olg hiervan.

8. Opsommiiiq.—Pie foods het ‘n klein surplus.
Pie skaal van inbcgpenninge, kontribusies en ‘‘addi—
si000le geldsomme,” soos neeigelC in Artiekels 293
en 294, is meer as genoegsaam em onder normale cm
standighede die vasgestelde pensioene te kan voorsien.
‘a Verkeerde wending is €gter ann die foods gegee
dour sekere ongunstige afwykings van die verwagte
ondervinding soos onder (7) hierbo uiteengesit. As
gevoig van dio vermindering in die batig saldo, ver
oorsaak deer die ongunstige afwykings van (lie ver
wagto loop van sake, lean ek op die teenwoordige
basis geen verboging van die bedrag van pensioene
aaabeveel ide.

Inteendeel, die foods word bedreig met ‘n tekort,
en oni dit to voorkoin beveel ek ann as voig —

(a) Dat Artiekel 298 van die reglement streng toe
gepas sal word, en dat Seksie 5 daarvan ge
wysig sal word dat dit verpligtend sal wees
aan die kant van alle pensionarisse, behalwe
in die gevalle waar die pensioen toegeken is
uit kragte van Artiekel 30, om jaarliks ‘n
dokters-sertifikaat aau die Sinodale Kominissie
voor to lê.

(C) Pat by die hersieniag van die rangskikking van
gemeentes in klasse, dit as ‘n vereiste neer
gelê sal word dat die genuddelde jaarlikse
kontribusie per £200 pensioen op nie minder
as £11 4s. sal uitwerk nie.

(c) Pat deelname nan die fends verpligtend gemaak
word on pogings aangewend word em die same~
smelting van (lie Predikante Pensiogn Fonds
van die O.V.S. met hierdie fends te verkrv.

Pit is gebeurlik dat uitvoering hieraan ge
gee lean word alleen na veel versuim. As dit
die geval is dan meet Artiekel 294 sodanig
gewysig word dat (lie ‘‘addisionele geldsom,’’
volgens die in Artiekel 294 neergelegde skaal,
ook goeis sal word van ‘n gemeente by die
bevestiging van ‘a leraar as die beranr bo 30
jaar is en nie afkornstig is uit ‘ri dcelhebbende
gemeente me.

9. ~erhoqinp van Fensioene.—Soos reeds vermeld
laat die fonds op sy teenwoordige basis geen ver
hoging van pensioene toe itie. Sodanige verhoging
lean alleen verkry word deur ‘n verboging van (1)
die aftree—ouderdom, of (2) die kontribusies.
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10. Die gemiddelde ouderdom by aftree bet ‘n
groot elfek op die pensioene wat verskaf kan word
op ‘ii vaste basis vail kontribusies. Ek kan egter
nie ‘n wysiging van Artiekel 300 aanbeveel iiie as
‘ii middel tot die verhoging vail die pensioene nie,
en wel om die volgende redes —

(a) Pit sal ne algemene byvai vind ne. Die hoog
ste ouderdom rieergelê in staats- en nader
pensioenfondse is 65. in die O.V.S. Kerk is
die algemene gevoel dat die aftree-ouderdorn
Ilter gemaak moot word, ni. nO.

(b) Pit is onmoontlik om vooruit te bepnal vat die
clIck van ri wysiging van Artiekel 300 sal
wees. As ‘‘ouderdom 65’’ vervang word dear
‘‘ouderclom 70,’’ son cUt sekerlik nie beteken
dat die gemiddeide aftree-ouderdom daardeur
met vvf jnar vermeercier sal w orci nie.

11. Dnar bly clus net eei~ middel oor, ni. vermeer—
derde kontribusies. Die volgende skedule gee die
kontribusies nail wnt nodig sal wees vii verhogings
in die bestaande pensioene van 12l persent en 25
persent respektiefiik —

Totale Jaariikse
kontribusies
01) die teens—
woordige ba
sis van 340
d e elhebben
de gemeen—

Hierdie skedule bet nie veel tc~eligting nodig nie.
Skema A is die bestaaude. Verondorstel dat daar
besluit word om Skema B in werking te stel waar—
dear bestaande pensioene met 12l persent vermeer
dei’ sal word. Daar is nou 340 gemeentes wat ‘n
totaal aan jnoontlike pensioene verteenwoordig van
£61,300, d.w.s. 613 £100 pesioene. Pie jnarlikse
kontribusies inoet dus woes 613-maal £7 17s. 6d.,
n.1. £4,827.

12. Vir aktuarb5le doeleindes kom dit Die daarop
nan hoe die jaarhkse kontribusies gevind word nie.
Al vat nodig is, is dat in die geval van Skema B
die totale jaarlikse kontribusies pins lni~Us £4,827
hedra en vir Skema C plus minus £6,217. Die rang
skikking van die gemeentes in klasse Gfl (lie kontri—
basic per kiasse is ‘n hnishoudehke sank wat die
aktuari0le berekeninge ne affekteer nie. Pie ge
niiddeldo kontribusie per £100 pensioen bly onver
anderd, maar die total kontribnsies vermeerder rim—
tunrlik in eweredigheid met die getal deelhebbende
gcineentes.

13. Waar daar besluit word tot ‘ii verhoging van
pelisiocite daar moet die vermeerderde toekomstige
kontriliusies, soDs bepaal in (ii.) hierbo. ook die nade—

lige saldo dek wat dnar dadelik ontsaan as gevoig
vail die te mill gestol te kolltribnsies van die verlede.
Die clIck hiervan is tweeerlei —

(a) Nuwe aandeelhoners kontribueer meer as wat
die geval son gewees bet as dnar van die begin
af ann besinit was op die verboogde pensioene
met die ooreenstemmende kontribusies. Hulle
help cins om die skuld van (lie on aandeel—
boners te hkwideer.

(h) Die inlegpenninge sal helemaal wegval, mnar
‘a “addisionele geldsom” sal nodig wees in aile
gevalle waar ‘n nnwe predikant (of sendeling)
in die fonds gebring word en hy bo ‘n sekere
minielnum onderdoni is. Onder Skema B is
hierdie minielnurn ouderdoin 35 en onder Ske—
ma C is dib 40. ‘n Nuwe tarief van ‘‘addi—
sionele geldsonime’’ sal opgestel moet word.

14. Pit is dus duidehic dat ‘n verhoging van pen
sioene gepnard sal gaan met sekere wysigings in die
reglement van die fonds. In verband met die voor
stel vir verhoogde pensioene wil dc die volgende
annbevelinge ma~dc —

(1) Dat die voorkeur gegee word aan Skema B.

(2) Dat as daar ‘11 besluit val ten gunste van ver
hoogde pensioene, gebruik gemaak word van
die geleentheid om die hele reglement in re
wiesie te bring. Artiekel 297 b.v. is helemaal
onwetenskaphk.

(3) Dat as daar besluit word ten gunste vail amal
gamasie met die O.V.S. Predilcante Pensioen
Fonds dit raadsanm sou wees oni luerdie kwes
sic hangende te hou totdnt die amalgamasie
denrgegaan is.

Kaapstad,
21 Augustus 1924.

Pusalic-usraN WEDUWEN.

Statistiek.

Aandeelen. Fonds. I]lkomsten.
1924. 284 £119,390 £10,442
1919. 272 86,178 8,135
Ver
rueerde
ring. 12 £33,212 £2,307 £413

M. S. LOUW.

Seclert 1 Jnli 1919 zijn er 17 deelhebbers over
leclen en 4 aancieelen vervallen, terwi~l er 33 nieuwe
aandeelen zijn uitgenoinen, zoodat bet getal aandeel
houders in de 5 jnrea met sleehts 12 vermeerderd is.

Van de 69 weduwen op de lijst, ontvangen 52 bet
voile bedrag van £8-I per jaar, en de ander 17 gemid
deid £65 16s. Sd. elk.

Pensioene.

Predikante. Sendelinge.

1 2

A £200 £100 0 0
B 225 11210 0
C 250 125 0 0

Jaaarlikse ge
in i d delde
kontribusie
per £100
pensioen.

3

£5 11 11
7 17 6

10 2 10

tes.

4

£3,430 10 0
4.827 0 0
6,217 0 0

Uitgaven
£5,550

5,143

Weduwen.
69
64

5
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RAPPOTIT

op die Aktuariele Waardering van die ‘‘Predikanten

Wc’ciuwen en Weezen Fends’’ van die Ned, (ler.
Kerk in Suid—Afrika SOOS 01) 30 Jmiie 1921.

(Dour M. S. Louw, BA., F.F.A.)

1. Die leaste ak tuariOle waai’dc’rm~ van hierdie
tonds is gemaak by geleentheid van die 1915 Sinode.
Intussen bet die ledetal gegroei van 224 na 284 en
(lie fends van £84,613 na £119,420.

2. Ek hot ‘ii waarderiio4 gemaak van die fends
soos 01) 30 Junie 1924, op die volgende basis: —

(a) ~S’terfIe-tufe1 Dieselfde sterfte-tafel is gebesig
as by die vot-ige waardering, nI, (lie ‘‘ British
Offices Annuity Experience ‘‘ talels,

(b) Ren tevo( I: Die verdiende i-cute op die fends
hot langsnmerhaud gestyg van iets minder as
,5 persent na 6~ pci-sent in die algelope jeer,
Die geiniddelde gekweekte rente oor die laaste
vyf jaar was £5 lSs. persent. Dit is besonder
hoog, main’ dat is ilie (lie mi nste waarborg dat
dieselfde hid route in die toekoms verdien sal
word ide, Die vraag is nie soso~r wet flOU
verdien word nie, maar wet is c1ie rentekoers
waarop met veilighemd gereken kan word in
die toekoms. Tn 1915 is (lie waarderi ng op ‘ii
I persent basis gemnaal( . Alles in aanmerking
genoem is ek van IncHing dat 4~ poi-sent hele—
meal veilig is, en deerom het ek ock hierdie
m entevoet gebruik by my waardering,

(c) J1m in is! rusie—onkoste Op die oomniik work
dit lit OP onttrent Ss. 9d per Jaal’ vir elke
lid. Ek bet voorsiening gemaak vir 9s. per
lid. Dit is nan die veilige kant.

(ci) Kontilbusies ci: h effinqe Toekomstige jearlik—
so kontr~busies is bereken op £5 per lid, sees
neergelS in die reglement van die lends, en
(lie ‘‘heffinge’’ op £4 per lid. ‘‘Heffinge’’ is
‘11 wisselvallige bron van inken’ste. Vir die
jeer 1919-1920 het dit £907 ingebring, terwyl
die svfer vir die volgencie jeer £2659 was, die
hoogste syfer wat nog behaal is. Die inkomste
uit hierdie bi’on vir die laasto 9 ear work
(lit op ‘n gemiddelde bedrag van £5 15s. per
lid. As die helfte van die preclikente wet nie
can die fends cleelneem nie son besluit en~ lid
te word, den son dit die ‘heffinge’’ kontl’il)u—
sic claclelik vermindem- na £4 p~r lid. Onder
(lie omstanclighede is ek van eordeel dat dit
me veilig is om die ‘‘hellinge’’ op ‘ii boOr
svfer as £4 per lid te dcat vim’ die toekomns
nie.

3. Die data wearep gewerk is, is soos can my vei’—
skaf deui’ die quaestor van (lie fonds. Ekstra informa—
Sic is clirek van ]ecle van die fonds ingewin, (near

ongelukkig is dit my nie geluk nie oin al die vorms
volteoi to kry me.

Dear was 01) 30 Junie 284 lode van die fends, en
67 weduwees en twee famielies wet tesame £5,487
1)01’ Jeam’ 1)1111 pensleen tick,

4. Met hierdie data en op die basis necrge]S onder
(2) hierbo het ek my waam’dei ing gemenk—veiligheicis—
lialwo is ci it in dluplikant gedoen——en die i-esultete is
115 velg:

5. L~s’ra.

(a) Waa ide van frentes van £5,237 pei’

laar ilou betaalbaar aan 67 weduwees £49,952

(h) ~\0mu’de van tvclelike lvti’entes vail
£150 per iaar neu beteelbaar mien
twee wees-fainielies,,,,,.,

(c) Waarcle van tydelike lyfrentes wet Hog
betaalbaer meg word nan mincler—
jarigo kinciem’s van 15 van (lie bego—
noemde weduwees

(d) Wearcle van lvfrentes v-all £34 per
~nai’ wat betaalbaar meg word nan
wecinwees en minderjarige weeskinders
van 284 deelhebbendo predika nte

(e) Reserwe vii’ adlministrasie_enkeste -

318

472

84,031

1,347

Totaal £136,120

0. BATE.

(a) Kontant in hande en belS ........,.. £115,225

(b) Skuldbewyse vim’ inleg (rentedm-aend).,, 4,195

(c) Waai’de van jearlikse kontm’ibnsies van
~84 lede teen £5 per lid 14,968

(d) Weai’cle van heflinge, bereken op £4
11cm’ lid iwm- ~aar 11,975

(e) Waarde van bespam’ing as gevolg van
vermindem-de pensioeml gedurende die
eerste 14 jaai van Iidmnaatskap 840

Toteal £147,203

7. 01) (lie ~l~11)gem)omm(e basis is deem’ clus ‘ml sum-plus
yam) bate he laste van £11,083. Dit is nodig ~m bier
clindel k te meek dat ek geen voei-siening gemaak bet
vii- laste wet op die fends gelS sal w-ord as gevelg van
die intl-ce van mmuwe lede en die hei-tm-ou van lede
van wie die eggenotes non in len-c is, Die helens
van verdiencle m-ente is myns insiemis helemnaal genoeg—
seam em clit te dick Aai) cue andem- kant bet ek nie
in bei-ekening gehi-ing me (lie veom-cieel wet can die
fends besem’g sal w’ord by die bem-tron van ‘n weciuwee
van ‘1) atgestoi-we ile lid.
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8. B~ geleentheid van die 1915 waardering was
daar ‘n surplus van £1,869. Die finansiële toestand
van die fonds het dus aanmerklik verbeter gedurende
die laaste 9 jaar. Twee faktore is hiervoor verant—
woordelik, ni. die hoe i’ente vat op die belegde
kapitaal verdien is en (lie vermeerderde inkomste per
lid onder (lie POS ‘‘heffinge.’’

9. Die vraag on fstaan non, hoe nioet met luerdie
batig saldo gehandel word. Onder gewone onistan.
dighede son el( liewers gesien het (mt die surplus on—
aangetas in die funds geiaat word teen snoontlike on—
gunstige afwykinge in (lie toekoms van die verwagte
1001) van sake. Die solventskap van ‘n fonds mod
tog altyd hoofsaak wees, en ‘‘festina lente’’ is ‘n
baie nodige waarskuwing en ‘n gesonde finansiCle he.
ginsel wanneer (lit 1~oni by die uitdeling van winste.
Ek voel egter oortuig dat daar nog vir ‘n geruime
tyd aansienlike winste gemank sal word uit rente ca
heffinge, en onder (lie omstandighede wil ek (lie voi—
gende aanbevelingc doen —

(a) Dat Artiekel 277 sodanig gewysig sal word
dat:

(1) Alle toel(onistige pensloenc £90 pci’ mar sal
wees i.p.v. £84 per jaar. flierdie veran—
dcring sal £5,999 kos.

(2) Die volle peiisioeii van £90 pci’ jaar hetaal—
baar sal wees in nile gevaile afgesien van
hoclang (lie afgestorwene pi’ediknnt liyl
was van (lie fonds. Bit sal £840 kos
(refercer na paragraaf 6.)

(b) Dat, wat betref teenwoordige pensionarisse

(1) Pensioene van £84 verhoog sal word na
£90, en

(2) Kleinerc pcnsioene verhoog word met cell
twaalfde vnii (lie oorspronkl ike heorag (in
(lie geval van (lie maksimum pensioene van
£8.4 IS (lie vcrhoging cen—veertiende), Inair
(111t (lie verhoogde pensloen in geeli geval
minder sal wees as £60 pci’ jaar nie.

Hiei’die wvsiging sal £3,622 kos. As uitvoering
gegee word nan hierdie aanbevelings dan sal daai’ nog

n klein surplus oorblv van £622, u-at waarskynlik
vmnig sal aangroei gcdurende (lie eerste paai’ jaar.

10. Elke nuwe lid werp ‘ii las van omtrent £44 o~
(lie 1 onds op (lie nuwe skaal van peilsioen van £90
per jaar. Die jaai’l ikse winste sal, meen ek, Vii’ ‘ii
geruime tyd voldoende wees 001 hierdie ekstra las.
waai’voor (lani’ geen i’oorsiening vooruit gcmaak is
Joe, te din, Ek verwag natuurlik inc dat die 137
(I iensdoende pied ikante almal dadel ik sal nansi nit
nie, hocwel ek moet erken (lot (lit my ‘a i’aaiscl is
hoe (laar gehuwde predikantc kan wec wat nic ann
(lie I 011(15 (leelneem nie. 01) (lie teenwooruige skanl
van inleg, en bereken 01) ‘0 rcntcvoet van S pci’sent,
behoort (lie jaarlikse bydrae van elkc J)redikant.
£12 lOs, te wees oin ‘n pensioen van £90 pa>’ jaar nan
sy weduwee te verseker, en tog is sy werklil(c bydrae

slcgs —~ pci’ jaar, Deur llie lid te word nie wvs die
pi’edikant (Ins ‘n ~aarlikse vrye gil van £7 lOs, van
(lie hand. Ek noem cut net in helang van die be—
ti’okke pi’edikante en teen (lie belange van (lie fonyls
self, want nic alleen hesoi’g elke nnwc lid die toads
‘ii dadelike verlies nie, soos ek i’eeds aangctoon liet.,
lunar (lit het (lie verdere ongunstige cifek oni (lie
ivaai’de van (lie ‘‘hcffingc’’ pci’ lid te verminder.

11. Wvsseixei~ IN DIE 1IECLEMENT vAN inc Foxns

(a) Artiekel 276. Hierdic artickel hems 01) ‘n
wanhegi-ip en is oorhodig. E1 veronderstel (lie
idec is oni die solvcntskap van die fonds cc
waarbou’g. Bit sal verkrv word dciii’ (lie he—
hoorlike uitvocring van Artiekcl 276.

(b) Artiekcl 277. ‘n Wysiging hiervan soos nan—
beveel onclei’ pau’agi’aaf 9 (a) hierbo, en weg—
lating van die woorde ‘‘zondei’ liet knpitaal
aan te roeren’’ in (lie l3de lyn.

(e) Ai’tiekel 278. Byvocging van (lie woorde ‘‘ccii
aktuariClc’ ‘ tussen ‘‘ci”’ en ‘‘onderzock’’ in
(lie cerste lvii,

(d) Artiekel 285. Wcglnting van (lie woordc ‘‘van
onheperkte vemautwoordclikheid’ ‘ in i-eels 5—6
en oob~ in reels 8—9, Sodanige kamcrs bcstaan
inc nicer mc,

(c) Ek kim nie icts voId in (lie Rcglcmcnt ointment
die lcwcring van bewys van gocie gesondhei’l
ide, In (lie Predilcantcn Pensiocn Fonds kom
dit wel voor, 1-her is so’n reel nog noodsaa.lc—
liker, tensy dcelnanic can (lie Fonds veu’plig—
tend is. Ek gee dus nan (lie hand dat so’u
artickel by (lie lleglcmcnt ingelyf sal word,

SOEDAN ZusNoiNc:,

1—1 icr heeft men steeds rekening tc houden met de
cnormc bcdrageuu (lie gedurig aan i’eiskostcn moeten
uithctaald wordcii. lic zie oolc dot dc Commissic
L1,500 nan bet Buitcnlauds~’he foods en aan het
Uitkomst llcddingshuis heeft geleend, van welk be—
drag mindcr dan de hcift is tci’ngbetaald.

S YNOIIE,

Ret jamnici’ dat (IC optinistis(’lie vei’waelitiigcu
van de Commissic ovei’ de foudsen (1919), dat ci’ 01)
30 Juui 1923 ceo Batig Saldo van £12,700 zon ziju,.

nict verwczenlijkt zijn gcwoi’dcn, Zij had waai’—
selujnhmk bet oog allccn op de inkomsten en hield
gceu i’ckeniig niet de uitgaven van p.m .C3,000
per jain, (‘U ZOO was bet ialdo op (lien datum ile~’lits
£5,929, Ei’ sun ook zw’al’c 1> nile nI a> one iii ~gavcn
gcweest. zoonls blijk’n zai ilit den aangeliecbte>j
staat, Men zal dus van dc heffiugen die (lit jaar

Ivaapstad, $ September, 1924.
M. S. LO1JW.
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moeten worden gestort, moeten gebruiken om de
uitgaven in verband met de zittirig van de Synode
te dckken, heel waarschijnlijk de Synodale kas met
een saldo ten laste latende.

SYNon~LE Ol’VOEDING.

Be cenige post die iner de aandacht der Synode
verdient is die van £62 lOs. 3d., onkosten in ver—
hand met een Congres in December 1920 te Middel
burg, K.P., gchouclen, waarheen men niet alleen
de reiskosten van de Commissieleden niaar ook die
van aiidere personen door baar uitgenoodigd om het
congres toe te spreken, betaalde.

THEOLOGISCE Sa~uN4RIu~r.

Bit fonds is vermeerderd met £6,360 lOs. Sd.
1-liervan werd cchter £1,847 17s. id. ann legaten
ontvan~en, zoodat Cr op de gewone rekeningen nog
cen batig saiclo van £1,512 13s. 4d. is. Doch gedu
rende de vijf jaren werd er de som van £2,250 nan
rente op bet J. H. Marais legaat in de kas gestort.

In elk geval ~tnat het fonds (de U2,000 van
J. H. Marais legant niet medegerekend) nu boven
bet beoogd bedi’ag van £30,000 (Acta XX: 77). Be
vraag is echter of men, de vermeerderde uitgaven
voor oogen boudende, 1mg met cen fonds van £30,000
tevreden zijn kan.

ARcrncv.

Be Afschriften van Doop- en Lidmaten Registers,
alsook de Notulen eli Versiagen van Ringsvergade
ringen, de Goclsdienst en Onderwijs Versiagen en dc

Synodale Notulen worden alien zorgvuldig ingebon
den en in de Brnndkamer bewaard.

Er wordt nog teeds veel moeite veroorzaakt door
bet verzuim van kerkeraden in bet opzenden~iaar
liet kerkekaitoor van stukken door den Ring voor
rectifleatie nan hen teruggezonden.

Ook worcit het inbinden vai Notuien, enz., zeer
bemoeiiijkt cloorciat men zoo dikwijls officieele stuk—
ken op postkaartjes schrijft en zelfs op kleine snip—
pertjes papier.

STATISrIEK.

Ret doet mij innig leed dat ik ook ditmani de
H.Eerw. Vergadering geen statistiek versing kim
voorieggen. Van de 188 gemeenten ontbreken ci’
heden nog 88 Vormen A. en 48 Vormen B. en C.
Bit is slecbts eene herlialing van de kiacht bij haast
elke Synode in het verledene ingediend. Men stoort
zich eenvouclig niet nail de herhaalcie kennisgevingep,
van den Zaakgelastigde, ja nan zijn eigen wetten
met.

In plants van bovengenoemde Vormen zond mcci’
dan ecu kerkeraacl ons den Vorm voor die Heffingen,
met en zonder geld erbij.

A,mN~iEiuc1NcEx EN AANBEVmJNOFN.

1. Gaarne zou ik van d~e H.Eerw. Vergadering
willen vernemen in hoe verre of Commissien gerecli—
tigcl zijn nit de fondsen onder haar beheer een jaar—
lijksch honorarium toe te kennen nan hare scriba’s,
Er zijn cttelijke zulke gevailen onder mijn aanclacht
.gekomen, één waarvan bepaald in strijd met do kerke—
wet is. Het schijnt mij niet billijk te zijn dat som
migen vergoecling voor hunne diensten en anderen
weer niets ontvangen, of dat dit van de willekeur
van dc commissie zon afhangen, of dat ecu corn—
missie een verder becirag boven het honorarium door
de wet vastgesteld haren scriba zou toekennen.

2. 1k zic dat de Ring van Clanw’illiarn in [920
do som van £2 2s. Od. uitbetnalcl beeft Ian eon
assistent-scriba, iets waarvoor er geen voorzienmg
in de wet gernaakt wordt.

3. Hebben Commissien bet rec’ht leeningen of
voorscbotten nit hare fondsen ann personen of
liebanien te geven zonder toestemming van de Coin—
missie van Toezieht en in strijd met Art. 265, 29

4. Is de Zaakgeiastigde gehouden op aanzegging
door den Sc’riba van den Federalen Rand dei’ Kerken
rekeningen voor ‘‘andere uitgaven’’ (Kerkewet, blz.
159 : 7) te betnien zonder dat die rekenin~en hem
warden vooi’gelegd of specificatien ervan non do Com
missie van Toezicbt worden voorgelegd? Zie Acta
xxii: 25 en Biji. pag. 15 No. 60: (b).

5. In Ai’t. 66, b. werden de woorden “ de ver
sehiHende Qunestors van genoemde fondsen’’ ver’
vangen door ‘‘den Zaakgeiastigde cler Kei’k (Art.
263).”

6 .Ai’t. 274 beboort zoo veranclei’d te woj’den dat
de bijclragen direkt naar den Zaakgelastigde worden
gezonden. Zeer weinige broeders bouclen zich ann
dit artikel. Ook is bet niet wensebehjk dat er twee—
maal erkenning van ontvangst zai gesehieden en
soms geeft diL ook verwarring af wanneer ecu Rings
Quaestor kwitnntie geeft voor bet loopend jani’ en
bet later nit de boeken vail den Znakgelastigde blijkt
dat bet verscbuidigde voor bet vorig jaar nog niet
is vereffend.

Met verschuidigde hoogacbting,

Heb ik dle cer mij te noornen.

Bet’ H ,Eerw, diieiIstmviiligen diennar,

JOHAN C. BE BBUIJN,
Zaakgelastigde.

*

Kerkekantoor, Kaapstad,
2 September 1924.
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1 .—ALGEMEENE ARMEZORG.

INKOMSThN.

Batig Saldo, 1-7-1919 24114 2 5
Bijdrageii en Collecten 1635 2 6
Bijdragen yr. Griepwezen 13327 6 0
Bijdragen vi~. Inrichtingen — — —

Rente op kapitaal 1151 7 1
Restituties en hour — — —

3770 19 5 2008 9 4 3362 7 6
171 11 19 — —- — — — —

586 10 0 300 6 0 45 16 9
2612 3 241 4 4 87 211

1923—24. Totaal.
£ s.d. £ s.d.

24114 2 5
2752 6 3 13529 5 0

145 16 5 13644 14 3
3771 9 4 3771 9 4

512 0 20891110
207 10 4 562 9 10

Totaal 40227 18 0 4555 13 6 2549 19 8 3495 7 2 6882 14 4

UIWAvEN.

57711 12 8

Totaal 19924 0 0 15121 5 1 7507 1 9 7843 9 2 731.5 16 8

2.—ALMANAK REKENING.

INKOMSTEN.

57711 12 S

1919—20. 1920—.21. 1921—22. 1922—23.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

Secrctaris, Collectanten en
Administratie 955 5 5 2270 18 8 1013 10 11 939 5 8 884 6 7 6065 7 3

Commissie vergaderingen 181 14 1 157 0 10 144 1 10 88 15 9 172 0 5 743 12 11
Toelagen aalI Inrichtingen 1259 11 6 9128 9 1 1370 0 0 4868 15 5 5110 0 0 21736 16 0

Do. Griepwezeri 17185 4 5 — — 564 14 4 539 17 5 — — 18289 16 2
Do. Leerlirigen 331 10 0 571 10 0 381 10 0 297 10 0 .— — — 1582 0 0
Do. C.N.O.,Rhodesia ——— 2361011 ——— 2361011

Aankoop, enz., Le Chasseur — — — 2967 5 0 916 15 8 765 4 0 400 6 6 5049 iL 2
Do. Goedemoed ——— ——— 277212 0 ——— 277212 0

Boeken, Pamfietten, enz. 8 14 7 26 1 6 238 17 0 100 0 0 116 18 5 490 11 6
Contributie, P. Pensioen F — — — — — 105 0 0 7 10 0 7 10 0 120 0 0
BatigSaldo,30-6-1924 ——— ——— 62414 9 62414 9

Almariakken verkocht
Advertenties

TotaaI

Drukken en verzenden
In Synodale Kas gestort

1919—20. 1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—24. Totaal.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

810 18 0 1026 18 3 893 8 6 724 14 7 685 15 3 4141 14 7
487 0 0 475 0 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 2162 0 0

1297 18 0 1501 18 3 1293 8 6 11.24 14 7 1085 15 3 6303 14 7

UITc~~vEN.

866 8 7 1297 10 0 1032 17 2 849 7 0 832 1 7 4878 4 4
431 9 5 204 8 3 260 11 4 275 7 7 253 13 8 1425 10 3

Totaai 1297 18 0 1501 18 3 1293 8 6 11~4 14 7 1085 15 3 6303 14 7
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3.-—DE ARBEIDS KOLON1E—KAKAMAS.

INKOMSTEN.

Bi~dragen en Collecten 618 19
Per Supermtenclent 4692 4
1-Four, Postkantoor • 30 0
Leeningen —

Per Winkel Bestuurcler 37244 16
Saiclo ten laste, 30-6-24 — —

Saldo ten laste, 1-7-19 59413 1
Commissie Vergaderin—

gen 89 5
1{estitutie, Sehoolge

hoUWen 1500 0
Salaris, Superinten

dent 454 3 4
Aciministratie, druk—

werk, enz 76 2 2
Schoolboeken 28 5 6
Leeningen terughe

tanki 35178 15 2
l1ente op leeningen ... 7366 18 5
I1ecognitiepenningen .. — — —

Winkel goecleren nan—
gekoeht 37647 17 7

Totnal 141754 9 0

1919—20 1920—21. 1921—22. 1922—23.
£ s. d. £ s. d. L s. ci. F s. d.

4 631 11 7 568 7 1 397 0 11
0 5972 7 4 5081 8 3 10105 17 8
0 3090 31132 4200

— ——— 272315 3

9 25334 8 9 18992 2 9 25773 3 3

Totnal.
F s. d.

2995 12 1
34851 17 3

175 13 2
2723 15 3

1:34206 6 9
107772 2 10

282725 7 4

Schaldenlast op 30 .Tunj~ 1924.

Ann het kerkekantoor
De Regeering
Anderen

£107772 2 10
30378 7 2
8730 0 0

£146880 10 0

Totani 42616 0

1923—24.
F s.d.
549 13 2

8100 0 0
42 0 0

26859 15 ~3
107772 2 10

1 31968 7 8 28297 6 6 36520 1 10 143323 11 3

UITGAvEN.

7 ——— ——— ——— ——— 59413 1 7

3 64 11 11 60 19 0 35 16 9 36 9 9 287 2 8

0 ——— —-——-- 1500 0 fl

303 14 0 500 0 0 500 0 0 .500 0 0 2257 17 4

120 0 0 74 10 11 83 0 0 72 10 0 426 3 1
28 5 6

188 16 2 — — — 8141 3 6 5983 14 2 49492 9 0
7189 9 10 825:3 9 8 8340 6 2 8227 19 0 39378 3 1

36 5 0 ——— ——— 36 5 0

25344 14 0 18656 8 3 23642 10 0 24614 10 3 129906 0 1

33211 5 11 27581 12 10 40742 16 5 3943.5 3 2 282725 7 4

Totaal
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4.—BINNENLANDSCHE ZENPING.

1NKOMSTEN.

1919—20. 1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—24. TotaaL
£ s. cl. £ s. d. £ s. ci. £ s. ci. £ s. d. £ s. ci.

Batig SaIclo, 1-7-1919 3168 9 3 — — — — — — — — — — — 3168 9 3
Bijclragen en Collecten 2525 11 11 1965 11 10 1682 3 6 209:3 7 9 2445 1 3 10711 16 3
l3ijciragen yr. Speciale

cloeleincien 278 5 7 338 4 4 357 0 0 606 11 8 375 14 6 1955 16 1
Legaten en rente 1135 16 10 938 6 9 551 ~3 9 1095 13 7 694 1 7 4415 2 6
Huurgelclen 42 0 0 69 3 2 — — — 60 0 0 25 0 0 196 3 2
Contributien tot pe1~—

sioen fonds 36 0 0 44 0 0 — — — 44 0 0 41 0 0 165 0 0
Bijciragen tot \Tanwijk

fonds 3783 16 2 778 14 2 730 1 7 446 1 7 — — — 5738 13 6
Bij ciragen, i~1oharnme—

claansche Zending — — — — — — 171 19 4 92 18 7 386 12 4 651 10 3
Saiclo ten laste op 30

Junie 1924 — — — — — — 610 5 5 610 5 5

Totaal 10969 19 9 4134 0 3 3492 8 2 4438 13 2 4577 15 1 27612 16 5

UI’rGAvEN.

Administratie en Sala
rissen 424 19 8 139 5 1 446 0 3 497 13 11 380 14 1 2188 13 0

Speciale bijciragen uit—
betaald 275157 33844 10200 243100 298174 125873

foelagen aan Gerneen
ten 1556 12 9 1747 4 0 2279 10 6 1828 6 8 1703 13 8 9115 7 7

Toelagen uit Vanwijic
foncis 2501 2 3 3888 1 4 601 10 0 420 11 8 — — — 7411 5 3

Premies aan Zencie—
lingen 203 11 9 215 0 0 257 12 11 185 12 3 130 0 0 991 16 11

‘feel. Evangelisten
School 202 10 0 150 0 0 1.50 0 0 150 0 0 75 0 0 727 10 0

P. Pens. Fends 162 5 4 206 14 6 206 14 6 206 14 6 2f’6 14 6 989 0 4
Glenn Zaal, Ronde

bosch 72 19 3 — — — 55 0 0 100 14 3 27 10 0 256 3 6
Stofberg Gedenkschool — — — 75 0 0 75 0 0 — — — — — — 150 0 0
Toel. aan Inrichtingen — — — 159 2 5 475 15 0 18:3 10 0 194 8 11 1012 16 1
Pensioen ann Zende

lingen 234 0 0 217 10 0 423 0 0 604 10 0 690 10 0 2169 10 0
Mohamineciaa a s c Ii e

Zenciing — — — — — — — — — 360 0 0 402 7 2 762 7 2
Rente op nacielig Saldo — — — — _- — .— — — — — — 45 16 0 45 16 0
Restitutie aan Vanwijk

foncls ——— ——— 380 1 7 ——— ——— 380 i 7
1)iversen 92 13 7 — — — 9 17 6 15 17 6 35 9 11 153 18 6

Totaal 5726 10 2 7436 1.85462 2 3 4797 0 9 4191 1 7 27612 16 5
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5.—BUITENLANDSCHE ZENDING.

INKOMSTEN.

1919—20.
£s.d.

Batig Saiclo, 1-7-1919... 11604 13 7
Boeken, ellz., verkocht 101 1 10
Govts. toelang, seholen,

enz 2048 3 1
Huurgelden 283 16 7
Bijclragen vasi De

Koningsbode “ 100 0 0
Bijdr. voor Kwatu 167 18 7
Leeningen en rente 1195 3 0
Legaten en rente erop 2130 11 6
Bijdrr. tot Pen. Foncis 419 15 6
Transvaal Kerk op

Rekening 908 9 1
V.Z. Bond Toe]ageii 3339 12 5
Vervoermiddelen 89 0
Gemeentelijke bijdr. 18652 11
Bijdr. voor spec. doel

einden 507 15 0
Nyasa Winkels — — —

Krige Studie Fonds 1029 0 0
Diversen 351 8 7

100 0 0
54 0 0

110 0 0
1076 6 10

72 5 0

3525 15 3 4220 4 5
0
0 22547 0 5 21988 15 5

436 17 11
4877 13 1

41 0 0
108 1 10

4079 12 1

24315 12 10

Totaal.
£ s. d.

11604 13 7
203 5 6

535 0 0
691 0 6

1305 3 0
11793 3 8

492 0 6

376 19 0 2526 8 0
487713 1
1551 8 3
492 9 7

Totaal 42928 19 9 32013 13 1 36146 0 1 34029 18 7

UTTUAvEN.

3.5258 4 2 180376 17 8

1920—21.
£ s. d.

9 13 6

3394 19 6
174 1 3

1922—23.
£ s. d.

60 10 0

1923—24.
£ s. d.

28 1 6

1921—22.
£ s. d.

3 18 8

2405 9 4
7 10 6

125 0 0
185 10 3

1745 18 8

3130 5 0 3875 0 0 14853 16 11
134 17 0 23 6 4 623 11 8

50 0 0
92 10 1

2417 2 4

160 0 0
191 1 7

4423 4 4

3937 1 4

21223 9 2

288 1 11

481 8 3

916 14 2

32 19 2

908
19102

89
108727

91
56
00
8 10

912 0 10
26 15 0

250 0 0
867 2 4
275 3 6

$420 0 9

934 3
6 19

434 19
636 12
643 10

9384 0

5
8
5
1

898 10 2
28 1 8

137 10 0
38 0 4

292 11 0
$082 16 6

811
10

214
42

446
7960

5 11
45

17 0
7 11

10 6
10 5

4847 1 0
134 0 2

1273 13 3
2479 4 10
2188 3 4

42915 5 6

5960 19 6 5135 6 0
1349 9 3 89413 6

Administratie (Secreta
ris, enz.) 1291 0 8

Belastisigen 61 19 5
Boeken en pamfietten 236 6 10
Diversen 895 2 2
Gebouwen en reparatiOn 530 7 9
Salarissen van arbeiders 9067 17 3
Evangelistea en oader

wiizers 3986 16 0
Reiskosten 789 12 9
Toelaag nan Transvaal

sche Kerk 500 0 0
V.z.B. rekeningen 2839 17 4
Uitrustingen 50 0 0
Vervoermiddelen 331 17 7
Rusthuizen 24 9 6
Xledicijnen en ihedi—

sche toelagen
Nvasa wissels
PP. Foncis en prensies

nan zendelingen 835 2 9
Rente op leeningeii 619 12 1
Kwatu, salaris en uit

gaven
Toelagen uit Krige

Studie Fonds 1050 0 0
Stofberg Geclenkschool — — -—

Batig Saldo op 30 Juni
1924

7155 6 2 5066 2 5 . 27304 10 1
623 14 4 795 16 9 4453 6 7

950 0 0
2374 12 2

907 0 0
108 9 4

850 0 0
3179 8 0

70 0 0
359 3 0

750 0 0
2781 15

40 0 0
58 7 2

136 10 5
44532 1 0

650 0 0
2965 5 3

110 0 0
65 13 1

363 7 3 457 3 5 151 16 2
11549 9 8 10556 12 0 14344 10 2

3700 0 0
14140 18 4

360 0 0
923 10 2

24 9 6

1148 9 11
60 3 3

168 1 11 1276 19 2
14217 14 9 65200 7 7

274 16 2 271 6 0 200 15 0

741 16 6 757 19 11 773 19 1 4257 8 2
-— — — 19 14 3 163 10 0 862 19 7

131 2 6 150 0 0
75 0 0 225 0 0

205 0 0 185 0 0 1136 17 2

86 0 0 531 8 3 1948 10 9
150 0 0 450 0 0

49912 6 49912 6

Totaal 35297 15 2 34284 9 9 38342 14 7 36623 18 0 35828 0 2 180376 17 8
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1919—20.
£ s. d.
2693 13 9
128 6 3

2822 0 0

Batig Saklo, 1-7-1919 1976 18 9
Pente 98 Ii 3

Totaal 20Th 10 0

Toelagen non leerlingen — — —

Administratie — — -—

Batig Saldo, 30 Juni
1924

Totnal 50 0 0 106 0 0

Totaal.
£ s. d.

2693 13 9
657 6 3

3351 0 0

6.—DE WET.

INKOMSTEN.

1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—24.
£ s. a. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

130 0 0 132 18 0 135 7 6 130 14 6

130 0 0 132 18 11 135 7 6 13014 6

Batig Saldo, 1-7-1919...
Rente

Totaal

Toelagen nan studenten
Administratie
Batig Saldo, 30 Junie

1924

Totaal

UrrGAvEN.

12800 10500 11900 12000 12000 59200
——— ——— 600 600 600 1800

——— ———- ——— 2741 0 0 2741 0 0

128 0 0 105 0 0 125 0 0 126 0 0 2867 0 0 3351 0 0

7.—DE WET OPVOEDING.

INKOMSTEN.

100 0 0

100 0 0

104 8 0

104 8 0

107 1 6

107 1 6

104 10 0

104 10 0

18
10

9

9
9

6

UITOAvEN.

50 0 0 100 0 0
600

1976
514

2491

291
18

2182

2491

73 0 0 68 9 6
600 600

2182 0 0

79 0 0 2256 9 6

96
00

00

9 6
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8.—--DORKAS ARMENHUIS.

INKOMSTEN.

Totnal . 7756 34 5 84:38 3 0 7711 12 1

UITGAVeN,

9683 19 11 9523 19 3 43114 8 8

Bijdragen en collecten
Huurgeiclen
Saldo ten laste, 30

Juni 1924

‘rot,sal

Saldo ten laste op
1-7-1919

Administratie
Assurantie
Rente

9.—DROSTIJIJ.

INIC0SIsTEN.

1919—20. 1920—21. 1621—22. 1022—-23 1923—24. Totanl.
£s.d. £~.cl. £s.d. £s.d. £s.d. £s.d.

liatig Saido op 1-7-1919 2112 iS 10 — — — — . — — — -— — — -— 2112 18 10
Bijclragen en coliecten 10 S 5 254 17 6 35 19 6 23 11 10 84 6 1 409 3 4
Hospitaal fooien 4380 9 2 6726 13 6 5933 18 11 6138 14 6 6686 14 7 30066 10 10
J-[uurgeld 521 iS 3 762 12 2 821 16 0 992 15 1 1022 9 4 4121 7 10
Legaten en rente crop 443 6 4 293 19 10 880 9 5 2415 8 4 1629 19 .3 5663 3 2
Rente 01) bacig said, 87 16 5 — — — 39 8 3 113 10 0 100 10 0 341 4 8
Leening terugbetaaid -— — — 400 0 0 — — -— — -— — -— — — 400 0 0

Salarissen 989 13 10 1332 15 0 1656 17 7 1700 7 0 1981 6 2 7660 19 7
Aankoop van gebouwen 3598 15 0 — — — — — — 635 19 6 — — — 4234 14 6
Reparation 233 11 9 1126 0 6 783 7 3 931 9 8 1507 17 2 4582 6 4
Huishoudelike uitgaven 2784 37 4 4720 12 8 4230 16 ii 4650 19 3 4927 2 2 23314 8 4
Belasting en assurantie 63 5 8 20 18 2 61 10 1 67 1 5 95 8 7 311 3 11
Meubleinent 403 12 2 — — — — — — 37 0 0 26 19 0 467 11 2
Administratie 82 6 2 117 5 3 89 18 2 65 0 0 82 10 0 436 19 7
Batig SaIclo, 30 Juni

1924

Totnnl 8156 1 11 7317 11 7 6825 30 0

—— — —. — — — — — — 4106 5 3 4106 5 3

8087 16 10 12727 8 4 43114 8 8

1919—20.
£ s. d.

1108 17 10
200 0 0

1920—21.
£ s. ci.

637 5 S
150 0 0

1921—22.
£ s.1.

546 7 4
250 0 0

1922—23.
£ s. d.

598 3 9
200 0 0

1923—24.
£ s. ci.

602 15 3
200 0 0

Totaai.
£ s.d.

3493 9 10
1000 0 0

8255 5 4 8255 5 4

1308 17 10 787 5 8 796 7 4 798 3 9 9058 0 7 12748 35 2

UTOAvEN.

10394 1 1 ——— ——— ——— ——— 10394 1 1
1100 11100 1200 1200 1200 58100
16174 888 888 888 888 50120

509 0 10 420 18 0 454 12 0 440 5 3 420 16 0 2245 12 1

Totaai 10930 19 3 440 16 S 475 0 8 460 33 11 441 4 8 12748 15 2

I

IA
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10.—HUGENOTEN GEDENKTEEKEN.

INK0MSTEN.

£ s. d.
Heffingeic 912 12 7
Contrib., Svnodnle Foods 480 0 0
Huurgelden 1777 10 0
Koopsom, gebouw en

ineubels — — —

Restitutie, belasting, ens — — —

Rente op kapitaal — — —

Saldo ten laste op 30
Juni 1924 — — —

4615619
8218

900 0 0 6112 17

Totaal 3170 2 7 49553 18 11 3:390 16 1 3543 10 8

UTTOAvEN.

3505 19 6 63164 7 9

Saldo ten laste, 1-7-19
Op leening albetaalci
Rente op leening
Belasting, assurantie.

ens
Reparatien
1~..oopsom, bouwterrein
Adininistratie en Comm.

Verg
Arcliitecten, Clerk of

Works
Bouwmeester
Diversen

2063 311
1152 8 5 5331 13 1
756 19 7 4300 16 6

19112 6 10057 8
71196

16929 311

Totaal .. 4521 5 8 1922 0 2 18919 4 10 4915 2 4 82883 14 9 63164 7 9

Batig Saldo, 1-7-1919...
Collecten en bijdragen
Spec. hijclragen vi.

gemeenten
Legaten en rente eiop
Rente op kapitaal
Fleffingen 01) gem. in—

komsten

11.—HULPBEHOEVENDE GEMEENTEN.

1919—20.
£ s. d.

130 7 10
1337 11 0

1NKOIOSTEN.

Totaal.
£ s.d.
130 7 10

6165 14 7

Totaal 3825 17 11 3843 7 9 2809 7 7

UITGAVEN.

3437 3 5 2638 7 4 16554 4 ~

Administratie 27 10 0
Commissie vergaderingen 11 3 8
Toelagen nan gemeenten 1427 17 11
Spec. bijdragen uitbe

taa,ld 1025 10 9
Belegd in vaste foods 500 0 0
Batig Saldo, 30 Juni

1924

Totaal 2992 2 4

611 2 7 301 19 9 1045 10 0
500 0 0 756 10 6 500 0 0

280 8 5 326111 6
.500 0 0 275610 6

1919—20. 1920—21.
£ s. ci.

910 4 5
480 0 0
447 10 0

1921—22. 1922— 23.
£ s.d. £ s. ci.

946 4 1 96711 S
480 0 0 480 0 0
227 50 96150

1923—24.
£ s. d.

932 13 9
480 0 0
500

Totaal.
£ s.d.

4669 6 6
2400 0 0
2554 0 U

46153 19 9 3 0 0
7814 9

1483 10 0 1734 7 0
4 4 0

1995 0 0

118$ 5 9 1188 5 9

9
9
0

2068 3 11
983 11 7

1011 6 0

389 12 8
71 11 6

1023 6 5 1064 13 2 1107 13 6
886 1 7 844 14 10 801 14 6

12 4 2 61 17 11 350 0 5
0 8 0 -— — — — — —-

16929 311

— — — 18 15 0 39 9 11 22 14 3 80 19 2
— — — 2604 0 0 1360 0 0 3964 0 0

— — — — — — — — — 29400 0 0 29400 0 0
12 4 0 ——— 12 4 0

1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—24.
£ s. 0. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

1726 13 1 1023 5 2 1082 17 9 995 7 7

1025 10 9
898 7 7
434 0 9

611 2 7
618 5 0
429 17 0

301 19 9
576 17 9
469 5 0

1045 10 0
567 13 9
483 5 6

— — — 457 10 1 437 19 11

280 8 5
545 0 0
506 0 0

3264 11 6
3206 4 1
2322 8 3

257 16 5 311 11 4 1464 17 9

29 15 6 30 0 0 28 10 0 28 10 0 144 5 6
26 13 10 26 1 0 4 12 9 6 14 6 75 5 9

1894 9 7 2624 19 1 2266 11 3 1951 6 3 10165 4 1

3062 1 6 3739 10 4

148 68 14868

3845 4 1) 2766 19 2 16554 4 0
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12.—HULPBEHOEVENDE JONGELINGEN.

1919—20.
£ s. d.

14 7 11
400 0 0

20 17 5
22 7 9
58 10 6

INKOMSTEN.

Totaal.
£ s.d.
14 7 11

400 0 0
102 14 6
130 12 2
254 16 6

Totaal 516 3 7 119 9 1 60 19 4 126 18 9 79 ‘1 4 902 11 1

UITGAvEN.

8 0 0 40 2 0
35 0 0 92 0 0

770 9 1 770 9 1

7 0 0 7 10 0 31 12 0 43 0 0 813 9 1 902 11 1

Batig Saldo, 1-7-1919...
Bijdragen en colleeten
Bijdr., Transvaai. Kerk
Rente

Totaa.1

Administratie
Commissie vergaderingen
Salaris van arbeider
Reiskosten van arbeider
Batig Saldo, 30 Juni

1924

!919—20.
£ s. d.

531 18 6
70 2 10

27 10 0

Totaai.
£ s.d.

531 18 6
295 7 3
400 0 0
147 17 6

Batig Saldo, 1-7-1919...
Leening terugbetaald
Collecten en bijdragen
Rents
Restitutie, oud-studenten

1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—24.
£ s. d. £ s. 0. £ s. 0. £ s. d.

29 16 1 12 19 4 33 S 3 5 13 5
2720 30100 3256 18 611
6211 0 17100 61 50 5500

700Administratie
Toelagen aan studenten
Batig Saldo, 30 Juni

1924

Totaal

7100 9120
22 0 0

800
35 0 0

13—-ISRAEL ZENDING.

INEOMSTEN.

1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—2.4.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. 0.

67 0 7 38 6 6 50 7 8 59 9 8
— — — — -— — 400 0 0 — — —

31140 27 7 6 3660 2500

629 11 4 98 14 7 75 14 0 486 13 8 84 9 8 1375 3 3

U1’rGAvEN.

500 600 6100 6100 6100 30100
6 18 8 14 10 0 — — — 11 14 0 52 14 0 85 16 8

— — — — — 80 0 0 160 0 0 166 14 4 406 13 4
~ ——— ——— 13913 8 13913 8

——— ——— 712 9 7 712 9 7

20 10 0 86 10 0 178 4 0 1132 0 7Totaul 11 18 8 1375 3 3



43

14.—PREDIKANTEN PENSIOEN FONDS.

INKOMSTEN.

Totaal 123609 0 S 12552 19 2 12660 13 6

UITGAvEN.

13696 16 8 14108 4 9 176627 14 9

Totaal 5011 13 0 4876 3 7 50.55 2 8 4941 14 6 156743 1 0 176627 14 9

15.—PREDIKANTEN WEDUWEN FONDS.

INKOMSTEN.

1919—20. 1920—21. 1921—22. 1922-—23. 1923—24. Totaal.
£s.d. £s.d. £s.d. £s.d. £s.d. £s.d.

Batig Saldo, 1-7-1919 116081 15 0 —- — — — — — — — — — —- — 110081 15 0
Kontributiën 28~8 6 7 3087 6 2 34.51 14 4 3735 14 11 3424 0 3 16587 2 2
lnlegpcnnirigen 3581 16 7 2130 15 0 617 0 0 627 15 0 858 15 0 7816 1 7
Rente 7056 12 6 7334 18 0 8591 19 2 9328 17 11 9822 14 0 42135 1 7
Donatiën 0 10 0 — — — — — — 4 8 10 2 15 6 7 14 4

Administratie 105 0 0 109 10 0 110 0 0 110 0 0 112 5 0 546 15 0
Aetiiarieelonder~oek 5210.0 ——— 84 0 0 ——— ——— 13610 0
Pensioenen 4854 3 0 4766 13 7 4861 2 8 4831 14 6 5262 6 7 24576 0 4
BatigSaldo, 30-6-24 ——— ——— ——— —— 151368 9 5 151368 9 5

1919—20. 1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—24. Totaal.
£ s. d. £ s. a. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

Batig Saldo, 1-7-1919 . 93301 19 10 — — — — — — — —- — — — — 93301 19 10
Kontrjbutjën 1375 19 1 1429 9 3 1431 5 0 1365 13 6 1443 7 0 7045 13 10
Iniegpenningen 1047 8 0 433 19 8 314 0 0 307 11 7 159 8 9 2262 8 0
Rente 5326 9 11 5256 4 10 6207 15 1 7368 13 6 7432 13 2 31591 16 6
Heffingen 907 2 3 2659 7 0 2019 0 6 1529 18 2 1406 12 0 8521 19 11

Totaal 101958 19 1 9779 0 9 9972 0 7 10571 16 9 10442 0 11 142723 18 1

L1TCAVEN.

Administratje 107 10 0 110 0 0 547 0 0
Toelagen nan weduwen 5267 10 8 5446 5 6 26951 2 8
Batig Saldu, 30-6-24 ... — — — 115225 15 5 115225 15 5

109 10 0
5515 1 8

110 0 0
5414 8 10

110 0 0
5307 16 0

Totaal 5375 0 8 5624 ii 8 5524 8 10 5417 16 0 120782 0 11 142723 18 1



Toted . 15940 16 6 16977 6 4 19918 0 0

TJITOAVEN.

222S9 7 ~ 21031 0 4 96156 10 7

Ann versehillende fond—
Sen 15940 16 6

Ter aanvulling van
kapitaal __ — —

Bank fooien —. — —

Toted 15910 16 6 16977 6 4 19918 0 0

Batig Saldo, 1-7-1919...
Collecten en bijdragen
Ilente
Legaat
Bijdragen voor kerk—

bouw
Restitutie

1910—20.
£ s. d.

439 17 2
572 15 8

26 19 5

17.—ROBBEN EILAND.

INIC0MSTEN.

62834 531104
33 8 0 54 8 0

10 0 0

Totaal.
£ s. d.
439 17 2

2950 15 4
187 19 5
85 0 0
93 7 0

29150

Totaal 1039 12 3 901 14 0 673 11 4

U1TOAvEN.

615 13 4 553 3 0 3786 13 ii
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16.—-R ENT II REKENING.

INKOMSTEN.

1919—20. 1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—21. Totaal.
£s.d. £s.cl. £s.d. £s.d. £s.d. £s.d.

Per ZA. Associatie ... 8162 6 3 8487 9 7 8325 17 0 9366 3 11 9334 15 2 44376 11 11
Per Kerkekantoor 7478 10 3 8489 16 9 11392 3 0 12723 3 6 11696 5 2 51779 18 8

16624 5 1 19740 S 3

320 6 3
32 15 0

72 13 9
104 16 0

21982 0 5 21024 10 9 95312 1 0

30619 2 ——— 700 1 2
0710 6 97 1448 5

22289 7 5 21031 0 4 96156 10 7

1920—21. 1921—22. 1022 —23.
£ s. d. £ s. ci. £ s. d.

700 3 0
36 4 0
85 0 0

83 7 0

1923—24.
£ s. c1.

51S 3 0
35 0 0

2915 0

Administratie 21 11 0 22 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 97 11 0
Salaris, leeraar 160 0 0 197 10 0 120 0 0 163 10 0 185 5 6 826 5 6
Contrib., PP. Foncis 7 10 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 47 10 0
Aan patienten uitbe—

taald 11258 244136 277130 440136 251176 132732
Kerkbouwfonds helegd — — — 200 0 0 — — — 61 5 5 — —- — 261 5 5
Batig Saldo, 30 Juni

1924 — — — — — — — — — 1226 18 TO 1226 18 10

Toted 301 6 8 674 3 6 42513 0 693 8 11 1692 1 10 3786 13 11
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18.—SOEDAN ZEND1NG.

INKO1iISTEN.

1919—20.
£s.d.

Batig Saldo, 1-7-1919 602 1 1
Collecten eli bi~dragen 1156 9 10
l3ijdragen yr. salarissen 1785 0 3
\Trouwen Zending Bond 400 18 5
Hoffman Ponds, Opleid.

v. Zend 3000 0 0
Do. yr. Evangelisten

School
liente
Voorscliot terugbetaald
Legaat

1920—21. 1921—22.
£ s.d. £ s.d

2000 U
1002 18
741 4
513 16

Totaal 9054 2 2 4731 12 6 5048 18 2

UITGAVEN.

3559 13 11 4196 6 4 26590 13 1

Administ.ratie en Secre
tans

Speciale bijdragen uit—
betaald

Gereedsehap., medici]—
neil, enz

Saiarissei, zendelingen
Statie uitgaven
Uitrustingen
Toelagen uit Hoffman

Ponds
Premies nan zendelnigen
Beiskosteii
Contnibutie, P. Pensioen

Ponds
Voorschot, Uitkomst en

Buiti. Z
Leerkaarten
Gebouwen
Toelaag, A. Murray

Tehuis
Batig Saldo, 30 Juni

1924

1000 0 0
75 7 0

15615 0

35 15 3
2749 6 1

351 5 1

374 14 1 1592 11 4

295 210

133 4 8
10480 9 ~
2787 11 1

396 7 1

6 5 0 25 0 0

1500 0
75 7

111 138 28216

6 5 0 1210 0

1549 18 10
1630 19 8

586 1 0

980 8 2
1476 0 0

287 10 0

1922—23.
£ s. d.

1393 9 0
1577 16 0
426 2 6

1923—24.
£ s.d.

1549 12 7
1543 9 8
576 0 8

Totaal.
£ s.d.

602 1 1
6629 18 5
8013 5 7
2276 12 7

2000 0 0
109 12 7

1700 0 0 11016 8

223 9 0 605 0 0 51 9 9
741 4 0

481016 8

13 7 0

513 16 5

0
4
0
a

31 12 0 393 17 2 387 13 9 404 14 4

252 210 13 0 030 0 0

40 0 0
1126 18 1

218 15 0
60 0 0

25 0 0
24 13 4

691 6 3~

57
2053

953
236

95
35
15
71

1876 17 6
462 10 0
100 0 0

1424 18 8
28 10 0

581 19 7

1052 14 7
41 10 0

2262 9 6

2674 4 7
801 19 7

450 0 0
42 14 1

241 19 1

480 0 0
54 14 2

889 18 3

650 650 650

3432 13
192 1

4667 12

3

S

500 0 0

14 7 6

650

0
0
2

717 59 71759

Totaal 2248 4 8 6106 19 11 7317 4 6 5491 3 2 5427 0 10 26590 13 1
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19.—SPOORWEG ZENDING.

INICOMSTEN.

Batig Saldo, 1-7-1919...
Coilecten en bijclragen
Rente eu kapitaal

1920—21. 1921—22. 1922—23.
£ s. d. £ s. d. £ s. d.

672 ii 6 524 9 1 503 16 11
56 4 0 48150 62 0 0

Totaal.
£ s. d.
927 19 4

2792 18 0
253 16 6

Tot~t 1559 14 3 728 15 6 573 4 1 565 16 11

UJTOAVEN.

547 3 1 3974 13 10

Administratie
Solaris en reisk. van

arbeidcr
Preci. Pensioen Fonds
Drutkwerk eli leesstof
Z.~V.-Afrika Fouids
Toelagen voor kerkge

bouw
Batig Saldo, 30 Juni

1924

375 0 0
400

32 10 0
100 0 0

35 0 0

370 14 0
4 0 0

50 0 0

25 0 0

1790 19 0
139 10 0

96 5 8
150 0 0

60 0 0

1919—20.
£ s. ci.

927 19 4
583 2 5
48 12 6

1923-—24.
£ s. d.

508 18 1
38 5 0

20 10 11

325 5 0
127 10 0

10 0 0

5746 1700 29129 2200 14682

$60 0 0
400

53 15 S

360 0 0
400

—. — — —. — — — — — — — —. 1591 ii 0 1591 11 0

Totani 183 5 ii 60314 6 ‘13415 8 479 6 9 1973 11 0 3974 13 10
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20.—SYNODAAL.

INICOMSTEN,

1919—20.
£ s. d.

Batig Saldo, 1-7-1919 9511 13 6
Wiust op Kerkalmanak 431 9 5
Admissie— en Legitima—

tieleges 86 13 2
Reffingen 3698 9 11
Honorarium van andere

fondsen 680 0 0
Restit. voor zegels en

auditeuren
\Torjuen, enz., verkocht
Commissie op cheques
Rente op kapitaal
Bi,jdr. bearbeiding van

studd. in Europa — — —

Restit. Ring van Stel
lenbosch — — —

1920~—21. 1921—22. 1922—23.
£ s. d. £ s. d. £ s. d.

204 8 3 260 11 4 275 7 7

Onkosten, Synode 1919
Prop. en Admissie Ex

arniua
Rings Comm. Vergade

ringen
Scriba, Actuarius, Audi—

teurs
Synodale Commissie
Andere Commissiën
Salarissen, Kerkekan

toor
Benoodigdheden (zegels,

enz.)
Druk— en bindwerk
Pred. Pensioen Fonds
Hugenoten Gedenktee

ken
Federale Raad der Ker

ken
Archief
T{ingsvcrgaderingen
Honorarium, Dr. WEE.

12616 6 289 5 9
45710 0. 8114 0
1210 0 1210 0

84 11 6
1.1 6 6
10 10 0

609 4 3
15410 0

30 0 0
23 17 6

Totaa~ 12599 19 0 3349 1 8 3095 7 4 3006 11 9 10743 15 3 32794 15 0

105 3 9
2793 19 10

1923—24.
£ s. d.

253 13 8

40 11 6 20 9 8 70 19 4
2729 1 11 2999 18 5 2786 18 8

705 8 6 $0817 5

Totaal.
£ s. d.

9511 13 6
1425 10 3

323 17 5
15008 8 9

72 10
202 5

0 17
225 11

0
0

0

803 16 6 855 4 9 3853 7 2

96 0 0 125 0 0 129 10 0 129 10 0 552 10 0
217 3 7 95 11 10 94 9 9 74 19 10 684 10 5

1 10 3 3 12 11 2 0 6 4 14 11 12 15 7
107 9 0 189 10 0 364 9 0 389 0 0 1275 19 7

Totaal 14909 10 0

50 4 9 ——— 491011 9915 8

46 6 8 46 6 8

9259 19 6

101 3 8 141 11 9 101 0 11

4231 3 2 4349 8 4 4690 1 5 4614 12 1 32794 15 0

UrreAvxN.

9258196

8612 8 3219 9 463 8 9

76 5 6 9413 9 ——— 394 5 1117 1 0 106 4 10

105 6 6 13813 9
33125

98 2 2 14619 6

136 0 8
688 2 7
102 16 5

133 1 6
475 10 5

68 14 3

1125 0 0 1230 3 4 1182 0 0

135 2 3
256 15 3

17 15 4

648 4 8
1751 10 8

434 7 8

5916 3 41187 10 0 1191 10 0

165 17 2
4 14 0
12 10 0

480 0 0 480 0 0 480 0 0

210 13 10 220 7 2 1013 0 5
81.1 9 ——— 55212 9

1210 0 1210 0 6210 0

866
49 8 U

480 0 0 480 0 0 2400 0 0

17216 6
13 0 0 3316 1
48 0 1

M 100 0 0
Reisk., Moderator naar

Rhodesia 73 1 10
Bearbeiding, studcl. in

Europa
Nieuwe Gezangboeken
Concessies, Registra

teur
Batig Saldo, 30 Juni

1924

287 8
90 6

107 19

6 6 6

0
7
0

85 0 0

100 0 0

79 8 4

609 4 3
23910 0

—: — — — — — 41 18 0 27 1 8 68 19 8

— — —- — -— — 8315 16 4 8315 16 4



48

21.—SYNODALE OPVOEDTNG.

INKOMSTEN.

1919—20. 1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—24.
£s.d: £s.d. £s.d. £s.cl. £s.d.
167 6~0 ———

581 5 6 594 19 0 589 1 6 602 19 8 609 4 6
12196 1580 2550 34120 324.0

150 00

Totaa~ 761 11 10 610 7 0 614 6 6

UITGAVEN.

637 11 8 791 8 6 3415 5 6

Administratie en Comm.
Vergaderingen

Pensioen (Dr. 1~Vhitton)
Toelagen can leerlingen
Onkosteii, Opvoed. [Con

gres
Batig Saldo, 30 Juni

1924

329 9 1
45 0 0

1753 15 6

6210 3

Batig Saldo, 1-7-1919...
1-leffingen
Rente
LegaaL

Totaa-1.
£ s. d.
167 6 10

2977 10 2
120 8 6
150 0 0

62 9 10
45 0 0

400 0 0

72 6 8 84 1 4 55 4 9 55 6 6

350 0 0 325 0 0 375 0 0 303 15 6

6210 3

— —- — — — — — — — 1224 10 8 1224 10 8

Totaa~ 507 9 10 -1841611 409 1 4 439 4 9 1583 12 8 3415 5 6
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22.——THEOLOG1SCH SEMIN A141UM.

INKo~rSTEN.

Totaal 43573 16 2 4976 12 8 4025 12 2 8654 2 5 6169 17 10 68000 1 3

UITGAvEN.

Administratie
Assurantie en belasting
Bibliotheek
(lebonwen
Curatoren vergaderin—

gerl
Examina
Pred. Pensioen Foods
Salarissen
Pensioenen
Diversen
Toelagen nit Thomas

Louw Foods
Portret Prof. Marais...
Panic Smal Foods, toe—

bag
Batig Saldo, 30 Juni

1924

491 12 6
30 0 0

85 0 0 85 0 0
89 010 89 110
90 911 34 9 9

10110 0 2610 3

85 0 0 41710
98 6 9 443 0
82 5 3 296 6

735 6 3 1078 6

1919—20.
£ s. d.

Batig Saldo, 1-7-1919... 39389 6 10
Collecten—

I~aap Provincie
Oranje Vrilstaat
Transvaal
Natal

1920—21. 1921—22. 1922-—23.
£ s. d. £ s. d. £ s. d.

864 2 5

295 19 0
17 16 4

230 10 9
95 5 0

1923—24.
£ s. d.

917 8
483 1
317 11

27 2
176 15

95 5

Totaal.
£ s. (1.

39389 6 10

Collegege] den
Rente op legaten
ilente, T1iomas Louw

Fonds 570 0 0
Rente op knpit’i 2110 15 10
Bijdragen voor Biblio

theek
Huitrgelden
Legaten
Danie Sinai Foods

5 793 15 9 943 5 10 860 5 8 4378 18 1
0 263 17 4 241 13 4 261 7 2 1249 18 10
0 290 6 1 296 3 4 196 10 7 1396 10 0
1 — —— — 25 16 9 54 0 1 124 15 3
2 167 10 4 197 11 0 269 9 5 1041 16 8
0 100 15 0 113 15 0 103 15 0 508 15 0

855 0 0 570 0 0 570 0 0 570 (> 0 3135 0 0
201619 0 2301 0 0 256610 0 2601 0 0 11596 410

— — — 87 11 0 84 7 8 —. — —

54 0 0 54 0 0
3645 7 2 1202 9 11

51 0 0

171 18
108 0

4847 17
51 0

8
0
1
0

80 0 0 8210 0
7116 4 941410
4218 3 46 3 5

100 4 0 11416 0

0
0

6

37 9 11 17 17 9 18 10 3 44 3 10 62 9 9 180 11 6
6130 1246 1750 1850 34126 8900
5000 5000 5000 5000 5000 25000

2865 0 0 3115 0 0 3115 0 0 3115 0 0 3166 5 0 15376 5 0
150 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 1350 0 0

9 13 6 1 7 8 1 19 7 1 12 10 2 17 9 17 11 4

570 0 0 570 0 0 570 0 0 570 0 0 2771 12 6
3000

50 0 0 50 0 0

— — — — — — 45649 17 3 45649 17 3

Totaal 3935 7 6 4404 14 2 4438 15 7 4334 3 6 50887 0 6 68000 1 3
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23.—VERDEDIGINGS KAMPEN.

INKOMSTES.

Batig SaMe, 1-7-1919...
Collecten en bijdragen
Restituti~ (boeken)
Rente

.Acljninistratie en Conna.
Vergaderingen

Salarissen
Boeken
Batig Saldo, 30 Juni

1924

Totaal

Administratie en Cura—
toren

Salarissen
Examen onkosten
Speciale bijdragen uit

betanici
Preci. Pensioen Foncis
Leeniicg terugbetaald
Reparatiën
Huishouclelike uitgaven
Batig Saido, 30 Juni

1924

1919—20.
£ s. d.

1013 6 1
182 3 11

20 0 0
44 9 2

15 18 9
331 5 0
650

24.—ZENDING INSTITU[T.

INICOM STEN.

1306 1000
20 0 0 20 0 0 20 0 0

72 5 0
11712 0

Totaal.
£ s. d.

1013 6 1
510 4 5

20 0 0
188 19 10

88 8 0
991 5 0
650

72 11 0
95 0 0

252 0 0
179 5 0
227 12 0

1920—21. 1921—22. 1922—23.
£ s. d. ~C s. a. £ s. d.

S3 12 6 35 8 11 62 15 7

46 8 0 35 8 0 41 9 8

Totaal 1259 19 2

1923—24.
£ s. d.

146 3 6

21 5 0

130 0 6 70 16 11 104 5 3 167 8 6 1732 10 4

LITCAVEN.

11100 1200 1800
100 0 0 100 0 0 160 0 0

30 19 3
300 0 0

-— — — — — —~ 646 12 4 646 12 4

353 8 9 111 10 0 112 0 0 178 0 0 977 11 7 1732 10 4

1919—20. 1920—21. 1921—22. 1922—23. 1923—24. Totaal.
£s.d. £s.d. £s.d. £s.d. £s.d. £s.d.

87715 4 ———- ——— —-—— ——— 87715 4
537 15 5 132 7 0 94 10 2 93 15 4 119 0 0 977 7 11

653176 58359 614 710 584123 632113 3066147
199 7 1 252 4 9 206 19 6 184 19 2 153 1 4 996 11 10
2060 3140 ——— 2538 55106 13242

2406 17130 1306 1000 25100 9040
210 0 —•—— 210 0 ——— 710 0 1210 0

68484 740157 652168 711198 73283 353086

Batig Saldo, 1-7-1919...
Bijdragen
Collecten—

Kaap Provincie
Transvaal
N~ta1

Speciale bi~dragen en
restitutie

Admissie leges
Legaten en rente

Totaal 3000 0 2 1757 10 1 1584 4 8

1JITGAVEN.

1618 10 1 1725 ii 4 9685 16 4

29 5 5
1256 0 0

38 4 2

33 8 ii
1191 6 S

47 0 4

36 5 8
1238 13 4

28 3 2

24 0 6
15 0 0

252 0 0
62 0 0

100 0 0

58 10 1
1301 10 10

30 11 3

204 11
6299 8

187 9

0
4
4

47 0 11
1311 17 6

43 10 5

25 10 0
20 0 0

45 0 0
10 0 0

— — — . — -.-. — —- — —• 2167 19 8 2167 19 8

Totaal 1756 2 8 1415 14 7 1122 8 5 1420 12 2 3670 18 6 0685 16 4



51

25.—TRUST FONDS.

1.—VASTE HULPBEHOEVENDE GEMEENTEN FONDS.

INKOMSTEN. UITGAvEN.

Batig Saldo, 1-7-1919 £7818 0 0 Aan H. Gem. Foods £2247 19 3
Legaat 256 10 6 Batig Saiclo, 30-6-1924 10580 0 0
TJit H. Gem. Fends 2500 0 0
Rente 2253 8 9

Tota.al £12827 19 3 Totaal £12827 19 3

2.—PIETER v. n. MERWE FONDS (ZENDING STUDENTEN).

Batig Saido, 1-7-1919 £525 0 0 Toelagen ann studenten £150 0 0
Rente 125 0 0 Batig Snide, 30-6-1924 500 0 0

Totaal £650 0 0 Totaal £650 0 0

3.—KRIGE STUDIE FONDS (Buitenland. Zending).

Batig Saldo, 1-7-1923 £1000 0 0 Batig Saido. 30-6-1924 £1552 10 0
Legaat 481 8 3
Rente 7119

Totaal £1552 10 0 TotaaI £1552 10 (J

4.—i. A. MALHERBE FONDS (Soedan Zending~~

Ontvangsten Mei 1924 £1000 6 9 Soedan Zending Fonds £6 10 0
Rente 6 3 3 Batig Saido, 30-6-1924 1000 0 0

Totaal £1006 10 0 Totaal £1006 10 0

5.—fl OBBEN E1LAND BOUWFONDS.

Batig Saido, 1-7-1923 £200 0 0 Batig Saido, 30-6-1921 £210 0 0
Rerite 10 0 0

Totaai £210 0 0 Totaai ~210 u 0

6.—NORMAAL COLLEGE.

Kaapschen Schoolraad, Rente £1507 3 11 Batig Saldo, 30-6-1924 £1530 0 0
Rente 22 16 i

Totaal £1530 0 0 Totaa.i £1530 0 0
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26.—ZAAKGELAST1GDE REKENING.

INKOMSTEN.

Totaai 10282. 12 4 11311 3 10 7906 0 0

LJTGAVEN.

6903 13 11 9735 3 1 46138 13 2

ITitbetanid
Batig Saldo, 30 Juni

1924

10024 7 11 11258 1 3 7815 10 5 7018 5 3 9743 10 9

1919—20.
£ s. d.

255 18 2

1920—21. 1921—22. 1922—23.
£ s. d. £ s. ci. £ s. d.

318 5 11
$51 18 8

4061610 500 7 6

Batig Saldo, 1-7-1919...
l3rit. en Buiteni. Bijbel

genootsehap 431 4 1
Weeshuizen, Kaap. Prov. 1284 1 4

Do. O.V.$
Do. Transvaai

Doofstomrnen en Bhn—
den Inst

Zuid ~Vest Afrika
Reciciingswerk
INIohammeclaansche Zen—

ding 81 11 5
Dr. A. Murray Monu

559 9 8
351 1 0
167 17 6

606 1 1
632 2 6

315 13 8

910 11 3
189 10 0
333 2 3

1923—24.
£ s.d.

965 2 11
1226 5 8

16 12 0
783 12 8

805 11 0
511 18 4
201 7 4

815 0 7
285 0 0
256 1 3

Totaal.
£ s.d.

255 18 2

2878 8 9
4459 14 10

4G 0 8
2422 9 10

3929 10 5
2043 9 0
1217 7 10

11913 7 32910 0

menb
Stofberg Gedenksehool
Voikshospitaai
Noodiijclenclen, Z.Afrika

Do. Europa
eN. Onderwijs, Rho—

clesia
Kosthuizen, K. Prov.
Duitsche Zendehugen
Diversen

524 14 9
462 3 8

29 8 8
.115 19 2

838 14 11
405 19 8
288 19 6

151 8 6
299 19 7
131 9 0
909 9 1

1191 14 1

98 14 6
136 6 9
375 1 2
343 10 11

200 4 6
396 10 5

19 11 6
4060 2 9

873 10 11
269 2 6

922 6 9

53015 0

10 13 9
151 7 6
506 8 9

43 4 6
6428 16 5

304 12 5

686 13 0

133 19 10
99 8 2

185 5 8
7 11 3

2884 2 8

512 18 10
12 11 0

153 8 10

147 10 5
122 0 2

65 3 0

3612 5 6

8 13 9
11 10 0

558 3 5
699 6 11

743 12 6
872 19 11

1281 16 10
979 16 4

18177 1 5

1798 10 5
429 10 3
933 4 7

3105 6 5

24817 7 4613813 2
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BIJLAGE 6.

RAPPORT
Van de Kerkekantoor Commissie in zake de Herziening van’ het

Reglement op bet Predikanten Pensioen Fonds.

Aan de H.Eerw. Synode,
vergaderd te Kaapstad,

A.D. 1924.

Volgens opdracht van de I-I.Eerw. Vergadering
(Acta XXIV 92), heeft Uwe Commissie de eer het
volgend, herziene Reglement U mits deze voor te
leggen.

•i,~Taar zij ccii paar ingrijpende veranderingen (zooals
onder punten 4 en 8, of het roeyeel’en van Art. 295)
voorstelt, doet zij zi~lks naar aanleiding van ann
bevelingen reeds meermalen gedaan door de reken
kundigen die het fonds van tijd tot tijd hebben onder
zoclit.

REGLEMENT OP RET PREDIKANTEN
PENSTOEN FONDS.

1. Art. 290. Ret Predikanten Pensioen Fonds
wordt gevonden uit :—

(a) Inlegpenningen en Jaarlijksche contributien dci
gemeenten.

(b) Accumuleerende Rente.
(c) Donatien of Erfmakingen.

2. Alle aanzoeken van gemeenten om deelname nan
het fonels moetn ingediend worden bij de Kerke
kantoor Commissie die bet aanzoek sal toestaan indien
nan de voorwaarden van dit Reglement is voldaan.

In het geval van gemeenten die flog niet geclas
sificeerci sun, zal de Kerkekantoor Commissie de
Synode of de Synodale Commissie verzoeken de kiasse
waaronder de gemeente vallen moet, vast te stellen.

3. Art. 291. Elke gemeente die bet tegenover
haren naam geeischte kapitaal met de jaarlijksche
contributiën betanit, is deelhehster aan het fonds, en
wordt door haren kerkeraad vertegenwoordigd.

4. (Art. 293) Ret bedrag van Inlegpenningen en
~aarlijksch.e eontributiën is als volgt :—

iste Kias: Inleg £200: Jaarlijksche Contrihutie
£15 : 0 : 0.

2de Kias: Inleg £150: Jaarlijksche Contributie
£12 : 10 : 0.

3de Kias: Inleg £100: Jaarlijksche Contributie
£10 : 0 : 0.

4de Kias: Inleg £25: Jaarlijksche Contributie
£5 : 0 : 0.

Onder de 4de Kias worden alleen Zendelingen en
Zending Gerneenten toegelaten.

5. (Art. 292.) Dc jaarlijksche contributie, alsook
de rente 01) Schuldbrieven, van iedere gemeente moet
elk jaar (bij gelegenheid van de zitting des Rings o~f
dci Synode) aan den Quaestor des Rings worden
betaald, ten einde door dezen te worden toegezonden
aan den Quaestor van het Fonds. l3ij verzuim van
betaling op den bepaalden tijd sal eene boete van vijf
shillings worden opgelegd voor iedere maand in welke
men ten achteren blijft, te worden berekend van 1
Januai’ie van bet volgend jaar. Blijft de gemeente,
eehter, een jaar in gebreke dan verbeurt zij nlle
rechteh en voorrechten op bet fonds.

Dc vernietiging dezer verbeurdverklaring sal alleen
geschieden onder betaling van bet bedrag der achter
stallige contributibn en opgelegde boete.

6. (Art. 294.) Be gerneenten die nog niet dccl
hebsters aan het fonds zijn, doch sulks begeeren te
worden, sullen benevens de gewone inlegpenningen
en contribntibn, moeten betalen eene additioneele
geldsom, geevenredigd naar den ouderdom van den
leeraar der gemeente volgens hieronder volgend tarief,
zullende echter gemeenten onder de IVde Klasse
slechts de heift van deze additioneele soin betalen.

Ouderdoin Additioneele Ouderdoni Add jtjoneele
van den geldsom. van den geidsom.
leeraar. leeraar.

27 £6 47 £388
28 18 48 422
29 :30 49 458
30 42 50 496
31 54 51 536
32 68 52 578
33 82 53 622
34 96 54 668
35 112 55 716
36 128 56 766
37 146 57 824
38 164 58 890
39 184 59 964
40 204 60 1046
41 226 61 1136
42 248 62 1234
43 272 63 1342
44 298 64 1460
45 326 65 1600
46 356 — —

7. (Art. 294.) Be gemeente die aanzoek doet om
cleelname aan het fonds sal, verdei, ecu certifikaat
van ecu gequalificeeiden geneeskundige moeten over-
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leggen aangaande den gesoiidheidstoestnnd van den in
dienste sijnde leeraar, oveieenkomstig den vorm nan
hat einde van bet wetboek.

Wanneer binnen den tijd van zes maanden, nadat
nan de applicant kennis is gegeven dat bet certificant
i~ goedgekeurd, de inlegpenningen niet sijn inbetnald,
sal Iietzelve als vervallen bescliouw-d en een nieuw
certificaat vei’eischt worden, alvorens vergllnning Lot
deelnaine sal worden verleend.

U een soodanig certifieaat sal, echter, geëisclit,
worden van can leeraar die nit eene gemeente welke
cleelbebster ann het fonds is, vertrokkan sal sun
naar acne andere (lie bet niet 15, (10(11 sedert sijne
overkomst, tot haar, znlks wanselit te worden.

8. indien in cane gemeente (lie i’eeds deelbebster
ann hat fonds is, mn leeraar die boven 30 jaren oud

en (lie l(omt van acne gemeente (lie niet deelhebster
is, bevestigd wordt, sal su] (IC additioneele som naar
evenredigheid van den ouderdom van (len leeraar, zoo—
als neergelegd in Art. 29-1, betalen, na aftrek van de
Som betaalbaar op 30 jarigen ouderdom.

Deze bepaling sal ecltter met worden toegepast in-
(lien de beroepene een Candidaat tot den 1-leiligen
Dienst is.

9. (Art. 296). Zending Gemeenten, alsmede
Zendelingen (lie (len grand van Candidaat tot (len Hei—
ligen Dienst verkregen liebben de Professoren ann bet
rfl1~0~0gj5~~1 Seininariuni, de Docenten nan bet Zending

Institunt en alldere Predikanten en Zendelingen zijne
Kerkelijke Ambtenaren, worden ook tot dit fonds
toegelaten door de Synode, mits zij ann de door
(lit Reglement voorgestelde termeii voldoen en de
(loor de Synode voor elk bijsonder geval vastgestelde
inlegpenningen en contributuën betalen.

10. (Art. 298.) Pensioen sal woiden verleend met
inachineming van de volgende bepalingen

(1) Aanzoek om pensioen sal door den Iverkeraad
of de betrokkene Commissie, (lie bet emeritaat
vonr sijnen leeraar, of baren ambtenaar, ver—
langt, bij (len Ring of (le Rings Commissie
worden gedaan.

(2) Dit aansoek moet vergeseld gaan van

(a) Ecu certificaat van eon behoorlijk gequalifi—
ceerden geneeslieer, alsmede een certifieaat van
den kerkeraad of van de beti’okkene Commissie,
(lat de leeraar werkelijk wegens ouderdom,
krankheid, licliaamskwaal of krenking van ver—
standsvermogens niet mcci’ in staat is zijne
ainbtsplichten belioorlijk waar te nemen.

(b) Bewijs van den Quaestor van hat fonds dat
de inlegpenningen en eontributidn inbetaald
zujn.

(3) De Ring of de Rings Commissie sal, desverkie—
sende, ecu certificaat van een tweeden, door
hem of door haar benoemden, geneesheer kun—
nen euseben, en in twijfelacbtige gevallen zieli
overtuigen van den toestand van den leeraar
door te handelen o~5 (IC wijse als voorsc1n’e~’eis
in Art. 198.

(1) AlIes in orde hevonden hebbende, sal (10 Ring of
(10 Rings Commissie toestemming geven tot
hat verleenen ~ pe~s~oe~ en onverwijid ver—
slag doen aan de Commissie van Toezicht die,
sander uitstel, finaal beslissen sal.

I ndien pensioen nuet verleend wordt, sal de
applicant liet i’eclit liebben zicli 0~ (Ic Synode
of de Synodale Conimissie te beroepen.

(‘5) I~lk pensioen, niet uitzondering van dat in Art.
300 vei’nield, wordt toegekend bebosidens bet
reclit (Icr Synode of (1cr Synoclale Commissie oin
te eeniger tijd een nieuw certificaat van den
pcnsiouaris te vorderen betrekkelijk zi~n ge—
zondheidstoestand, ten einde hem al dan met
weder beroepbaar te doen bekend stellen.

(6) Hat penSioen van iederen pensionaris begint
met den (lag van zijne denussie en lioudt op
met (len (lag van siJn overli~den of, indien lip
ecu beroap aanncemt, met den (lag van zijne
bevestiging.

11. (Art, 300) Een leeraar (lie den ouderdom van
6.5 jaren heeft bereikt en daarbij 30 jal’en in de
Evangeliebedieniug in Zuid—Afrika werkzaam is ge
weast, sal bet recht liebben 01) pensioen af te treden,
met inachtneining van Art. 298 1 en 2,b.

12. (Ai’t. 299) 1-let pensioen vail iedei’en leeraar
(lie oin een of mcci- redenen in Art. 298 genoemd, be—
let wordt sijne anibtsplicliten waar te nemen, of (lie
krachtens Ai’t. 300 aftreedt, is bepaald op £200 (rfn.ee
honderd pond stg.) per jaar, en van deelliebbers in de
I Vde KIas, 01) £100 (Ecu bonderd pond stg.) pci mar,
tenzij luj gereclitigd is tot cci) pensloen van liet
Gouvernement, ni welk geval slechts genoeg uit dit
buds a’’Cii~ hem sal worden uitbetaald oni zijn pensloen
tot 01) £200 aan te vullen,

13. (Art. 297.) 1-let lioofdkapitaal van inleg en
hetgeen aismade dOol’ aangroeiende bijdragen als kapi—
taal is belegd geworden, inag niet worden aangeroerd
(lan met toestemming van twee darden dci’ tegenwoor—
(lug sij nde leden dcc Synode, wier gemeenten dccl—
habsters zijn ann bet fonds.

11. (Art. 301) In bijzondere oinstandugheden sal
de Synode, 01) (lnai’toe gedane nansoek, en wanneer
bet fonds sulks toelaat, cane vei’liooging kunnen toe—
kennen, of bij onvel’lmoopte vei’meei’dering van pen—
sionarissen, hetsalve tot can minimum van £150, en
van deelliebbers in KIas IV tot £75, kumien brengen.

15, (Art. 297). Bi~alilien te aeniger tijd (le con—
tributiën en rente, wegens onverli oopte varmeerdering
van pensionai’issen, met genoegzaam bevonden
worden om ann al (le pensionarissen bet minimum
bedrag toe te kennen, sal de Qunestor vooreerst ann
elkeen sleehts in eveni’ediglieid uitbetalen, en daarnn,
wanneer bet vooi’handen sqnde badrag sulks toelaten
inoclit, bet oiitbrekende met de (Inarop verloopen
rente, berekend tegen ~ per cent pci’ ~aam’, nanzimi—
veren, omu alzoo hat kapitaal onanngeroerd te laten.
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16. (Art. 302). Dc zaakgelastigde der Kerk is
Quaestor van bet fonds met de volgende bepalingen :—

(a) Hil zal de revenuën van de gemeente die dccl
hebsters aan bet fonds zijn, ontvangen en de
zelve zonder verzuim in bet officieel orgaan
der Kerk verantwoorden.

(b) Hij sal de noodige boeken van ontvangst en
uitgnaf houden.

(c) Hij sal can het einde van ieder kwartaal nan
pensionarissen de hun toegekende penningen
betalen en daarvoor de voldoende kwitantiën
ontvangen.

(d) l3i~ elke zitting van de Synode sal hij zijne
rekening overleggen met zoodanige aanmer
kingen ala hij in bet belang van liet fonds
mocht noodig oordeelen.

17. (Aeta :XXIII 97). De Kerkekantoor Corn
missie heeft bet recht om waar zij dit noodig oordeelt,
Sehuldbewijzen op te roepen, en de rentekoers op
onbetaalde schuldbewijzen te verhoogen.

18. (Art. 303). Bovenstaande Regulatien, ult
makende het Reglement op bet Predikanten Pen
sioen Fonds der Nederduitseli Gereformeerde Kerk

in Zuid-Afrika, zijn verbindend voor alle nan dit fonds
deelliebbende gerneenten en alle pensionarissen.

Dc Synode beboudt zich echter bet recht voor om
van tijd tot tijd in hare wettige vergadering de voor
noernde regulatien, en alle zoodanige als hierna nog
va stgesteld mogen worden, te herzien, vermeerderen,
vernietigen of verbeteren.

Bij de stemming hierover worden de tegenwoordig
zijnde vertegenwoordigers van gemeenten die geen
deelliebsters nan het fonds zijn, voorbijgegaan.

Geen besluit in deze sal voor wettig beschouwd
worden tenzij door minstens twee-dercien cler tegen—
woordigzijncle leden genomen.

Dc H.Eerw. Vergadering des Heeren leiding toe
biddende, noemen wij oils, met verschuldigde hoog
aebting,

Be Commissie voornoemd,

J. P. VAN HEERDEN, Voorsitter.
1). S. BOTHA.
F. X. ROOME.
TOBIAS J. LOUW.
J. H. HABLüTZEL.

Kaapstad, 21 Juli 1924.
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VERSLAG
Van de Kerkekantoor Commissie aan de H.Eerw. Synode, 1924.

1. De Commissie is geregeld eenmaal in do maand
op bet Kerkekantoor bi~oengekomen voor do behar—
tiging van de financieele belangen der Kerk en het
behandelen van zaken die onder liaar aanclaeht werden
gebraclit.

2. Zij beeft den heer P. H. do \Tilliers (Gecertiii~
ceerde Rekenmeester) aangesteld als Auditour to
samen met den beer D. J. do Villiors die reeds velo
aren (lit werk waarnoemt.

3. Sedert 1 Juli 1920 wordon or op hot Kerke
kantoor kwitantien vo’)r alle ontvangen bedragen nit—
gereikt. Vat ‘t werk op bet kantoor hierdoor aan
zienbk vormoordord is, sal blijicen nit hot feit dat or
sedert dien datum 11,813 kwitantiën zijn uitgereikt.

4. Daartoe gelast door de H.Eerw. Synodale Corn
missie, hoeft zij cle Hugenoten Gobouwen aan die
Regering verkoeht voor (10 soni van £45,000, en in
overleg met het Curatorium, dc Normaal College
eigendommen aan den Knapseben Scboolraad your
£20,000.

5. Zij lioeft het Prodikanten Pensioen Fonds on
hot Predikanten Weduwen Fonds door Rekonkundigen
laten ondorzookon. Hunno rapporten vorschijnon
elders.

6. Voldoendo aan do opdracht doi H.Ferw. Synodo,
heoft zij vool tijd en aandacht gowijcl aan eon niouw
schema voor bet Predikanton Pensioon Fonds, dat zij
nu aan do H.Eorw. Vergadoring voor overwoging
voorlogt.

7. Op verzook van don korkeraad van Grahainstad
beeft zij orin toogesternd dat die gemoonto mag over
goplaatst wordon van klas V in klas IV, als deelheb—
stor aan bet Predikanton Ponsioon Fonds, mot opbo
taling van do adclitioneolo inlogpenningon.

8. Zij is in korrespondontie gowoest met den Score—
tans van (10 Arme Blankon Commissie cier Trims—
vaalscho Kork omtront zijn aandool aan hot Prodi-.
kanton Ponsioen Fonds, door do Synode in 1919 toe
gestaan. Daar sedort dien niets aan do soak godaan
is on goon inlogpenningon of contributibn betaald zijn
on do Secrotaris nn lid van don Volksraad is goworden
besloot do Conimissie do zaak ondor do aandacht van
de Synode to brongon.

9. Ook bad zij in bobandeling hot verzoek van do
Algemene Zending Commissio om ‘t aandoel nan
Predikanton Ponsioen Fonds van do Zending Go
meento to Murraysburg, waar thans goon zencleling
nicer arbeidt, over to dragon 01) ecu ander gomoento.
Ook doze zaak bosloot zij naar do Svnode to vorwijzon.

10. Zij hoeft do opnicliting van eon Korkoli~ke
Drukpers niot ‘t Bostuur van do Z.A.B.V. bosproken
on in beginsel gooclgokourd.

11. Zij liooft do nagolaton MSS. van wijion Vs.
C. Spoelstra van zijno woduwo aangekocbt your do
som van £10.

12. Zij hoeft schikkingon getroffon met de
Z. A.B.V. waardoor nu allo Korkolijke Registers en
vormen door die Voroniging, on niot langer on bet
Korkokantoor, worden vorkodlit.

13. Dc nieuwe bepaling van do Rogoning in sake
de toekenning van concessios op do spoorwogen beeft
die aanstolling van eon concossie-registratour nood
zake1i~k gemaakt en do Commissie hoeft Us. H. B.
du Plossis daartoe aangestold tegen eon honorarium
van £25 per jaar.

14. In sake ‘t besluit van do H.Eerw. Vergadering
(Acta XXIV : 88) omtrent ‘t aanstellen van twoo be
kwamo mannon van zaken om die kwestie van do ad—
mimstratie der fondsen to overwogen, spijt hot do
Commissie dat bet baar niet duidelik is ivat of do
Synode oigonli,jk hierniodo becioolde en vooral niet
wat of alles van die twoe personon verlangd wordt.
Zij had dus, nadat zij do zaak heel ciikwijls on breed
voenig bosproken had, goon vnijmoodigheid tot zulk
cone nanstelling, w-aaraan gewis grooto kosten vor—
boudon sullen zijU. over to gaan.

15. Be Coinmissie hoof t toestemming vonleond tot
bet toekonnon van nensioon aan do volgonde 17 prod1,
kanton —Prof. P. 3. (1. do Vos, Di J. H. Krige,
J. N. ~\iartons, J. H. Malan, (sedert overledon),
M. C. Mostort, 3. B. Kestell, G. B. A. Condoner, (nu
weer in dienst). H. B. du Plossis, A. 3. B. Albertiju
(sedert ovonlodon), Job. F. Marais, 3. H. van Wijk
(voorwaardelijk), J. (4. Reynoko, Z. J. do Boor, 3. A.

foyers, M. J. do Kook, J. A. Koch en A. G. du Toi~.

Do H.Eerw. Vorgadening do biding des Geostes
toebiddendo,

Noemen wij (ins met verschuldigde boogaebting.

tw dienstwillige Dionaars on Breeders,

K aapstad,
21 Juli 1924.

3. P. VAN HEERDEN.
U. S. BOTHA.
F. X. ROOME.
TOBIAS 3. LOUW.

J. H. HABLkTZEL.
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BIJLAGE S.

RAPPORT
Van de Kerkekantoor Commissie in zake Voortzetting van de Verzameling

van Bouwstoffen voor de Geschiedenis Onzer Kerken.

Aan de H.Eerw. Synode, 1924,

Aan de Kerkekantoor Commissie werd door tie
laatste Synocie opgeciragen

(a) De wenken in het rapport tier Commissie over
bescbrijvingspunt 48 (Acta XX1V : Biji. B., pag. 42)
te overwegen.

(b) Stappen te doen tot voortzetting van bet w4rk
in veiband met de Bouwstoffen voor tie geschiecienis
onzer Kerk, door Ds. C. Spoelstra begonnen, en wear-
toe eon soni niet tebovengaande £650 besehikbaar
word gestelti. (Acta XXIV : 98).

Aan deze laatste opdracht heeft de Commissie tot
haar leetiwezen njet kunnen voldoen ; zeifs een opper—
vlakkige kennisneming van den omvang dci stof, die
in ons koloniale en Synodaal archief, en in tie archie—
yen der bijzondere gemeenten voorhanden is, maakte
bet tiuitielijk dat, indien bet werk met cue nauiv—
keurigheiti en degelijkheid zou gedaan worden, die tie
kenmerken van allo historisehe navorsing bebooren
te zijn, bet toevertrouwtl moest worden ann iemand,
(lie ci zijn tijd en zijne beste kracbten, en dat wol
voor ccii reeks van jaren, daaraan wijden icon. Tot
tie aanstelling van zoo iernand Icon zij, met tie som
waarover zij te beschikken had, niet overgaan, ter
wiji zij geen vrijmoedigheid gevoeltie bet werk op to
dragen aan iemand die bet als bijzaak bij tie hand
nemen zou, en daarbij gevaar te loopen dat bet geld
grootendeols verspilti werd.

i,~rat het eerste punt betreft, is do Commissie van
oordeel dat inchen tie Synode wil tiat bet werk van
Di. Spoelstra moot worden voortgezot, en or genoeg
zame fondsen bescbikbaai’ zijn, iemand beboort te
worden aangesteltl tegen ccii genoegzame bezoldiging,
waarbij tevens rekening gehouden wordt met moge
lijke reiskosten, tenzij voor dit laatste nfzonderlijko
voorziemng wordt gemaakt, om

(a) Dc verzameling van Bouwstoffen voor do go
scliiedenjs onzer Kent aan te vullen en voort te
zetten.

(NB. Er zal door de Synode een terminus od quem
moeten vastgesteld worden, zoodat bij weten kan ivat
of de omvang van zijn taak is, tenzij men bet can
zijn eigen oordeel overlaten wil).

(b) Van tijd tot tijti mededeelingen van zi,jn work
in Populanen vorm in het officieel orgaan tier Kerk of
in andere tijtischriften te pnbliceeren, ten einde be
langstelling in tie gesebiedenis onzer Kerk 09 to
wekken en te bevorderen.

(c) Voorts zou aan bem kunnen wortien opgetiragon
tie voortzetting van bet Repertonium Synodale, eon
werk op zicbzelf van goon geringen omvang, indien
bet op tlezelfde sehaal voortgezet woitit waarop het
aangelegd is (Acta XXIV 39), benevens do be
waring, beboorlijke rangscbikking en ortiening van
bet Synodaal Arebief. i,\Tegel)s de uitbroiding van ‘t
archioi’ on tie vermeerdening van werkzaamboden 01)
bet Kerkekantoor, kan dit cues niot meer door cien
Zaakgelastigde near beliooren wortien verrielit.

(ti) De werkzaambeden van dezen ambtenaar staan
ondor toezicbt van tie Commissio voor bet Kerke
kantoor.

Do Commissie kan zich echter met veroenigon met
bet plan om een geschiodscbnijver voor do Kerk ann
to stellen. Do wetenscbappebjke gescbiotivorscber
is niet noodwendig de beste geschiedscbnijver. Dc
eerste verzamelt do stof en wijst do bronnon nan,
waaraan hij zelf of iemand anders do gegevons voor
tie geschiedschnijving ontleent. Bezit hij zeif tien
bijzondoren nanleg tlaartoe, dan zal bij zich van zelt
gedrongen gevoelen tie resultaten van zijne histonisclio
navorsingen to book to stellen ook zonder dat hij
daantoe door tie termen van zijn aanstelling ge—
dwongen wordt. Daarentegen levert gedwongon
arbeid zelden de besto resultaten. Wil do Synode de
kericelijice gescbiedscbrijving nanmoechgon, dan is het
verneweg beter aan hem, the zich vnijwillig daaràan
wijtlt een zekere mate van financioele buip to yen—
leenen, indien bij the bopaald noodig beeft, en zijn
werk de goeclkeuning van tioor tie Synode benoomde
beoondeelaars verwerft. In dit geval is de Synode
in do gelegenboiti bet work, dat geleverd wordt, to
Icennen, terwiji wanneen een kenicebjice geschiud—
schrijven aangesteld wortit, zijn wei’lc een officieolen,_—
aitbans eon semi-officioelen stempel draagt, a] zou
bet went ook mindenwaandig zijn.

~iet vonscbuldigde Hoogacliting noemon wij ons don
Synode thenstwillige dienaren,

Do Comniissie voornoemd,

K cc cited,
21 Augustus 1924.

J. P. VAN HEERDEN, VoorzitL~r.
A. MOORIIEES.
D. S. BOTHA.
F. X. ROOME.
T. J. LOUW.
J. H. HABLuTzEL.
A. C. KOCH.
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RAPPORT
Van de Curatoren van het Theologisch Seminarium te Stellenbosch,

aan de HoogEerw. Synode, 1924.

1. Anderrnaal hebben do Curatoren het genoegen
te rapporteeren dat het Serninariurn onder de
zegenende hand van God in zijn heerlijk werk heeft
mogen voiharden. [let neemt nog cell helangrijke
pleats in onder de inrichtingen onzer Kerk, en lieeft
ook in het afgeloopen tijdperk door de opleiding van
jonge mannen tot Evangeliedienaren vruehten van
reel waaide voor onze Kerk, voor ons yolk en voor
Gods Koninkrijk geleverd.

2. Door Gods goedheid wercien al dc Curatoren door
de vorige Synode benoemd, in het leven gespaard, en
zijn zij nog in dienit. Dc Kerk in den O.V. Staat
heeft in dc plants van Ds. C. Barn die uit dienst
getreden is Ds. P. S. van Heerden als Curator be..
noemd, de Kerk in Transvaal Ds. P. Nd in plaats
van Ds. A. J. Louw, terwijl Ds. A. M. Murray nog
de vertegenwoordiger is van de Kerk in Natal.

3. Dc Hoog Eerw. Vergadering ~al ingevolge Art.
129a twee Curatoren inoeten benoernen in plaats van
twee die bij loting uit dienst treden. En in vol—
doening ann Art. 130a zullen tien additionele leden
voor bet kios—collegie aan hetwelk do beroeping van
Hoogleeraren opgeciiagen is, moeten gekozen worden.

4. Dr. B. B. Keet is als opvolger van Prof. P. J.
G. de Vos op den 4 Februarie 1920 als Hoogleeraar
bevestigd en in dienst getreden en Dr. E. E. van
Rooyen, die tijdens de vorige Synodale Vergadering
als opvolger van wijien Prof. J. I. Marais gekozen
werd, is op den 5 Mci 1920 in dienst getreden na
bevestiging.

5. Sedert de vorige Synode werden cere-graden can
drie Professoren van cut Seminariuin toegekend door
Zuid-Afrikaansche Universiteiten en ecu eere-graad
aan een onzer Curatoren door een Universiteit in
Sehotland. Met vreugde en dankbaarheid en met
billijke trots niaken wi) van deze wel verdiende onder—
seheiclingen melding. Aan den Emeritus Professor
P. J de Vos werd de graad van Litt.D. toegekend
door de IJniversiteit van Stellenboseli, aan Professor
A. Moorrees de graad van Litt.D. door de Universi
teit van Zuid—Afrika, en aan Professor J. dii Plessis
de graad van Litt.D. door de Universiteit van Kaap
stad, terwijl aan Ds. H. P. van der Merwe, een onzer
Curatoren de grand van D.D. werd toegekend door
de lJniversiteit van St. Andrews, Schotland. Moge
de onderscheicling can deze Gods mannen te benrt

gevallen, dienen als deli aanSpOring voor velen tnt
ernst, vlijtigheid en getrouwheid in hun werk.

6. Dc Hoogleeraren hebben met voorbeeldigen ijver,
getrouwheici en degelijklieid hun weils gedaan. Door
hun Godzaligen wandel hebben zij een gezegenden
invioed ~p hunne leerlingen en 0~ ancleren uitge—
oefend. Op allerlei wijze hebben zij de Kerk en ons
yolk groote diensten bewezen. God heeft hun werk
met zi3n zegen bekrooncl. Onder toezicht dci Profes
Corel) heeft Dr. Stolk zijn werk als Lektor en Biblio—
tliecaris met getrouwheicl en vrucbt verricht.

7. Dc Curatoren hebben in bet jaar 1920 ecu
portret in olieverf van wijien Prof. Marais in de
zaal van bet Serninarium laten hangen.

8. Wegens de vermeerderde uitgaven aan bet levens
onderhoud verboncien, hebben de Curatoren liet phebt—
matig geaclit mu de salarissen der Professoren met
£50 p.a. elk, te verhoogen van den 1 Julie 1920 af.
Omstanchgheden bebben ook geeiseht dat die toelage
can Dr. Stolk van den lste Februarie 1924 af ver
hoogd zou worden van £200 tot £275 per jamS.

9. Sedert de vorige Synode werden tot het Semi—
nariurn toegelaten:

in bet jaar 1920, 7 studenten.
in bet jaar 1921, 10
in bet mar 1922, 7
in bet jaar 1923, 11
in bet jaar 1924, 21

Tezarnen 56 studenten.

~TaJ) dieZen hebben 2 hunne studien tiidehjk ge—
staakt, terwijl, tot ons iced, de naam van een cier
studenten wegens wangedrag van de lijit cier studen—
ten gesebrapt ~veid.

10. Aan bet Seminarium liebben bunne studiën
voltooid

13 studenten in bet jaar 1919.
17 ,, in bet jaar 1920.

5 ,, in bet jaar 1921.
6 ,, in het jeer 1922.
7 ,, in bet jaar 1923.

Dus 48 in de laatste vijf jaren.
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11. Met dankbaarheid clelen wij mede dat sedert
de vorige Synode cle volgende oud-studenten van oils
Seminariuni aan buitenlandsehe Universiteiten
graclen hebben ‘ erkregen

J. H. Greyvenstein den grand van Ph.D., Chicago.

N. J. van cler Merwe den grand van Th.Dr.,
Amsterdam.

H. 1). van Broekhuizen den grand van Th.Dr.,
Leyden.

T. C. de Villiers den grand van Tb. Dr., Amster
dam.

G. B. A. Gerciener den graacl van Ph.D., Tubingen.

S. F. Weich, den graad van D.D., Louisville.

L. P. Snijman den grand van D.1)., Princeton.

D. R. Snijinan den graad van D.D., Louisville.

H. C. de Wet, den graad van D.D., Louisville.

De Universitoit van Stellenbosch lieeft aan den
oud-student W. I-I. Murray den eore-graad van
LittD. toegekend en do Proponenten W. S. Conra
die, MA., en J. C. N. Mentz, B.A., hebben nan
dozelfde IJniversiteit den graad vail B.D. verworven.

Dc oud-studenten N. F. Burger, J. T. Kikillus,
BA,, P. J. Moller, B.A., F. D. Moorrees, BA., en
A. J. van dor Merwe, MA., setten hunne studien
in hot buitenland voort.

12. De studenten hebben met vlijt en met vrucht
gestudoerd en bun gedrag was good.

13. Dc Curatoren liebben do Comniissie van Re
visie verzocht Artt. 133, 137, 158 in overeenstem
ming te brengon met hot synodaal besluit in sake
het gebruik van Afrikaansch dat te vinden is op
pag. 40 van do Handelingen doi Synode van 1919.

14. Dc Cura~oren hebben uit dc Thomas Louw.. en
Van der Merw-e-F ondsen eon greet aantal studenten
gelclelijke hulp kuii.non verleenen. Hot Fonds voor
Hulpbehoovonde Jongelingen waar voor van tijd tot
tijd terug betaalde voorschotten ontvangen werden
en waarvan dc renten tot ondersteuning van hulp—
beheevonde studenton gebruikt worden bedroeg op
den 30 Juni j.l. do som van £770 9s. ld. Vele cud
stucienten hebben nog niet do voorschotten hun ge—
geven aan dit fonds torug botaald.

15 Van den heer Danie Smal is een brief out—
vangen waardoor hij belooft voor den tijd van vier
jaren £50 per laar nail de Curateren te geven, tot
enciersteunmg van ecu bohooftigen en verdienste
lijken student, (lie nan dit Seminarium stucieert. Dc
eorste bijdrage vail £50 is ontvangen en nan student
J. A Koch toegekend.

16. Do Curatoren hobben Ds. 1. S. Venter, dcii
Predikant van do gemeente Cachet, in Transvaal,
heleofd nan to t evelen dat die Synede hem, wegens
de geldelijke moeilijkheden waarin hij verkeert, out—
slaan sal van do verplichting om do sum van £32 lOs.
hem nit bet Fonds veer Rulpbehoevende Jongelingon
voorgeschoten torug to hetalen.

17. Uit het dnancieel versiag van den Zaakgolas..
tigde blijkt dat bet Theologisch Sominarium Fonds
op don 30 Juni 1919 eon batig salde had van £39,389
Os. Sd. en op den 30 Juni 1924 eon batig salde van
£45,649 17s. 3d. Dit toads is dus sodert do vorigo
Synode vermeerdord met do scm van £6,260 lOs. Sd.
Dezo vermoerdering is to dankon nan specialo collec—
toll door semmige gemeonton voor hot fonds gehoucien
en van do volgondo legaten er voor ontvangen:
t.w. nit don boeclel van wijlen Movr. Atkinson do
scm van £2,090 Ss. 2cl. en nit dcii boedel van wijlen
X[nr. J. C. Hefrneyr do som van £2,757 Ss. 4d.

18. Op vorzeek vail do Pro Ecclesia Drukkerij,
die 0011 buitengebouw op bet Theelogisch Semina—
rium terroii reeds lang in gebruik heeft, hebben die
Curatoren voranderingen en vorbeteringen, door do
wet op fabrieken geeischt, aan dat gebouw laten
annbrengen veer de scm vail £670. Veor dit bodrag
sal do Drukkerij aciditionelo huurpcnningen botalen,
berekend togen 10 percent per mar op dit kapitaal
veer den tijd vail tien jaar, eli voerts hot gobouw
in ee~i bohoerlijke stant vail reparatie hloudieil On
alle helastingen en assurantie golden or veor be—
talen Do liuurponningen sullen nu veor do volgende
tien jaren veer (lit gebouw zijn cie scm van £103 lOs.
901’ jaar.

19, Do Curateren hebben na raadploging met de
Pi’ofossoren hesleten veer hot togonwoerdige niet ann
to bevelen dat do studio cursus voer gogradueerdon
met eon jaar verkort sal werden (zie p~ig. 53, Acta
Synedi, 1919).

20. Tn voldeening nan do opdracht cler vorigo
Synode (zie pag. 53, Acta van 1919) hebben do Cura
toren die wenscliolijklioidi en uitvoerbaarhoidl vail bet
heuden van veei’lezlngen evei’ ondorwerpen ais
Seciologie on Paedagegiek ovorwegen en met do Pro
fosseren hespreken. Dnai’ dc Prefesseron Inoonen
dat in cie genoomdo endlerwerpen l’eedis op bevredi—
gondo wijze in hot Seminarium On lfl die Univorsiteit
alinei’, endorwijs wei’dt gogevon, on daar cie stucion—
toil klagen dat zij i’oods te vele los-uron per week
hobbon, word ci’ verdei’ niebs aan deze zaalc godaan.

21. Van die Cemmissie dcci’ de Hollandsche Kerken
in Zuid—Afrika honeeinci em den Bijhel in het
Afrikaansch~ to vertalon is in Octejjor 1923 een ver
scold naar do Curateren gekeiucn ~in Professor Dr.
Keot veer bet mar 1924 viii te stollen van hot goven
van enderwijs hi hot Sominarium toil oinde hem in
staat te stellon to sainen inot Professor Di’, J. D.
du Toit van die Gerefei’meerde Kei’k als eindvortaler
van den Bijbel .n hot Afrikaansch op to troden. Daar
de andoro Prefosseron niet al bet work vail Dr. Keet
op zich keiidon nonlon, en hot niet wonscholijk aclit—
tell dint jemandi van buiten son ingeroepen wercien
em hot enderwerp (Degmatioic) dat zij met op sich
1(011(1011 nomeil, te docoren, hobben dc Curatoren
besleton hot gevraagde voi’lof aan Dr. Koet te geven
ondor do veerwaardlo dat hij twee malen poi’ week
los seu gevon in Degiuatielc, toi’wijl de andei’e Pro—
fesseron do andere gedoelten van sijn work seuden
verrichten. Do Vortalings Colninissie hooft echter
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onder dezo voorwaarde van de diensten van Dr.
Keet geen gebruik gemaakt. Zij heeft iemand an
ders tot vertaler benoemd, en de Curatoren verzocht
andermaal te overwegen of zij Dr. Keet voor één
jaar, voor dit doel, van werk aan het Seminarium
zouden kunnen ~ nj stellen. Do Curatoren verlangen
naar meer informatie, en zullen tins DV. op do
vergatiering welke tijtions do sluiting tier lessen in
October e.k. staat gehouden to wordon, dit verzoek
anderrnaal in overweging nemon en ciaarna hun
besluit hieromtrent aan tie Svnode medecieelen.

22. Wij bevelen aan dat Art. 133 zoo gewijzigd
zal worden dat tie Professoren van hot Seminarium
de vrijhoid zullon hebben tle jaarlijksche vacantie
tijdon zoo to bepalen dat die zoo veel mogelijk gelijk
tijdig zullen zijn met die van do andere opvoechngs
inrichtingen to Stellenbosch onder tie voorwaartle tiat
die vacantie tijden to samon niet langer zullen zijn
dim nu tioor do wet bepaald.

23. Met do bode dat die God aan wien ons Semi
narium zijn ontstaan, zijn voortbostaan en zijn
vruchtbaarheiti te tianken hooft bij voortduning en

bij vormeertiering tieze inrichting met allen die er in
onderwijs geven en onderwijs ontvangen tot eon
grooton zogen voon velen ook tot iii verne nageslach
ton stellon zal, noemen wij ons van tie Hoog Eerw.
Vergadering,

Stellenbosch,
14 Augustus 1924.

Do Dionstwillige Dienaron,

D. J. PJENAAR, A.zn.

1. F. A DE VILLERS.
J. P. VAN HEERDEN.
H. P. VAN DEll MERWE.

P. C. J. METRING.

P. J. CARINUS.
D. S. BOTHA, Scriba.

N.B.—Socties 3, 12, 15, 20 en 21 eisclien do bij
zontiere aantiacht tier Synode.

BIJLAGE 10.

VERSLAG
Van de Commissie tot het Afnemen van het Examen van Kandidaten

tot den Heiligen Dienst, 1924.

1. Uwe Commissie heeft hot examen afgenomen
in 1919, 1920, 1921,, 1922 en 1923.

2. Na afgelegd examen werden tot do Evaugeiie
bediening toogelaten en gelegitimeord

in 1919 14 kandidaton.
in 1920 18 ,,

in 1921 6 ,,

in1922 2
ii 1923 8 ,,

Tezamen 48 kandidaten.

3. Na gehoutien colloquium werden gelegibimeerti
op 18 December 1919 :—

Proponent Hontirik Atiriaan tie Wet, en op 24 Mci
1923, de Eorw. Proponent Stefanus Francois Weith,
B.A. (Kaap), Tli. M. (Princeton), I’ll. Dr. (Louisville),
en op 6 December 1923, do Eorw. Proponent Dwight
Randolph Snyman hA., B.D. (Kaap), Th. B., Th. M.
(Princeton), en Tb. Dr. (Louisville) Verenigtie Staten,
Noorti Amerika.

Met verschuldigde hoogacliting,

Uw tiw. dienaar en brooder,

Namens do Commissie,

J. P. VAN HEERDEN,
Scriba.

4

Do Eorw. Proponent Sorvaas Rofmeyr Rossonw,
M.A., Th. Dr., en op 22 November 1921, do Eoiw. Kaapstad, Juli 1924.
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RAPPORT
Van de Kommissie voor het Admissie-eksamen tot het Theologies

Seminarium, 1924.

1. Uw Kommissie heeft cle eel te rapporteren,
dat sedert de lnatstgehoudene Synode hij bovenge
noemd eksamen vijfmaal heeft afgenornen, en wel in
do jaren 1919, 1920, 1921 1922 en 1923.

2. Tot de kweeksehool werden in 1919 toegelaten
7 studenten, zijnde ééo MA, en drie l3.A.’s; in 1920
9 studenten, zijnde eon M.A. en vijf BA’s; in 1921
7 studenten, zijnde twee 13.A.’s; in 1922 12 studenten,
zijncle twee X[.A.’s en drie B.A.’s; en in 1923 27
stuclenten, zijnde dertien 13.A.’s.

3. Uci’ Kommissie wil ann de hand geven, dat
de bepalingen, betreffonde het Admissie-eksamen, als
volgt veranderci worden : Na Art. 138 worde ceo ni~uw
artikel aangebracht van deze inhouci : ,,Heeft iemand
dc grand van 13A. bij ceo van de erkende Staats

universiteiten van Zuid—Afrika behaald met een kur—
sos van ten minste met sukses volbrachte tweejarige
studie van Grieks (d.w.z. Universiteits Grieks 1),
cii van teii minste met sukses voibraclite een;arige
studie van Hebreeuws (cl.w.z. TJniversiteits He—
breeuws 1), so zal hij, niettegenstaande hetgeen in
de vorige artikels (Artt. 137 en 138) neergelegd is,
tot liet Admissie-eksamen toegelaten mogen worden.’’

Met verschuldigde hoogaehting,

IJw clionswillige Dienaren,

A. X[. McGREGOR, Voorzitter,
G. 3. DU PLESSIS,
~T J~ NAUDE.

met vooi’behoud P. 0. 3. MEIRING, Sekretaris.

BIJLAGE 12.

VERSLAG
Van de Algemene Zendingkommissie aan de H.E. Synode, 1924.

TNLETDTNG.

Ooze NO. Kerk hereikt vanjaar ceo helangrijke
mijlpaal ill haar gesehiedenis. 01) 2 November o.k.
sal zij als eon aaneengeslotene en zolfbestiereiide
keric precies honderci joar oud zijn. Als wij ceo blik
terugslaan en rico hoe verhazenci ons zenclingwerk
in honclerci jareli gegroeicl is. clan roepen wij iiiet de
Psalmist nit: ,,Dit is van den Heere geschied, en bet
is wonclerlijk in ooze oogen.’’

Toen de eerste Synodale vergadering van ooze
icerk in 1824 hijeengeroepen werd, was or geen
zenclingwerk van kerlcwege geclaan om over te
rapportereii Do zaalc word echter voor do aandacht
clor vergacloring gehracht on men besloot, do zende—
lingen tot de keric bohorendo, die self sulks ver—
langden, “door cii vanwege doze algemone vergade
ring sullen icunnen geordenci worcion oni onder do
genieenton, door lien nit dc heidenon verzameld, do
heilige sakranienten to heclienen.’’ Hieruit blijkt,
dat er wel zenclingwerlc godaan werd, en clat men
cle behoefte ann geordencle mannen, die zich dam-ann
zouclen wijdon, gevoelde. Dit weric werci ondei’ do
slavon en andore heidenon van cut land geclaan.

In het jaar 1857 wei’d do eel-ste Buitenlandse
Zendinglcommissio bonoomd, bestaando uit Di. 1’.
K. Albertijn, N. J. Hofmeyr, A. Murray, Jr., en
J. H. Neethling, en in 1862 werdon de twee eei’ste
buitenlandse zendelingen, Di. A. McKidd en H.
Gonin, uitgozonden. Seclort die tijd hebbon 81 go—
ordende zenclolingen, die reeds hun oouwige rust zijn
ingogaan of emeritus zijn geworden, de kerk go—
dienci, terwiji or tans 153 goordende blanke— en 8
geordende naturellezendelingen in dienst van do go—
focleroerde km’kon zijn, die oncler klourlingen en
naturellen, binnen en buiton de grenzen van do
TJnie, bet Evangelic verkondigon.

Hot past one dus cle grote Hoer dci’ lcerlc lof en
dank toe to hrengon, dot }{ij one waardig geacht
heeft sulk eon groot work in belong van Zijn Rijic
to ondernemen, en dat Zijn zegon so konnelik OP

ooze arhoid gerust heeft.

Sodert do vorige Synodale vergadoring heoft do
Algomeno Zonclingkommissie sic-li niet zozeer daar—
01) toegelogd haar arhcidsveld nit to broidon, als ivel
001 bet hestaandc work in ooze zendingvolden to
konsolidoren en op to bouwen. Als uitzondoriiig

,~. .~



moeten wij noemen dat cc drie staties in tie Soeclan
en twee in Nyasaland gesticlit zijn, en dat uw Kom—
niissie eeli static met een groot distrikt in Nyasaland,
op verzoek van tie \Trije Kerk van Schotland, van
haar overgenomen heeft. Voor het ovei’ige is ons
buitenlands zendingwerk gestadig ontwikkeld en
lieeft het zieli uitgehreid, zodat er tans 139 arbeiders
en arbeidsters zijn.

Onze zendelingen hebhen zich vooral daarop toe
gelegcl tie inhoorlingkerk 09 te bouwen en te ontwik—
kelen en te leren, dat zij zichzelf moet regeren cii
uitbreicien. Ook cioen zij alles in hun vermogen om
liaar tic veran~woordelikiieid te doen gevoelen cii
zeif—onciersteuneod te worcien.

I. ZENDINGVRAAGSTTjKKEN.

(1) In de moederkerk self heeft deze Kommissic
haar aanciaeht aan verseinilende belangrijke vraag—
stukken gegeven. Dc kerk kan Isaac verplichting
jegens bet heidendom niet nakomen, tenzij ieder
Iidmaat en iedei’e afzonderlike gemeente zijn aancleel
in cut groot werk neemt. Uit tie Rings opgaven
voor 1923 blijkt bet, dat ci’ 30 gemeenten zijn, die
mcci’ clan lOs. en 64 cue mmdcc dan 2s. 6ci. per
lidmaat gegeven liebben, Be redenen voor dit onler
scheici sun verschillencl, zoais tie welvaart van tie
lidmaten, vooroordeel tegen zenciungwerk, omclat
men met overeensteint met tie metliocien van werk
van sommige genootsehappen ; cloth kunnen wij het
ook niet verzwijgen, tint veel afhangt van de belamig—
steiling en zendingijver van tie plaatseiike pi’edikant.
Wij vcrblijden ens cierhalve, dat cc nu elite week
ccii voorlezung over de zendingwetensehap in onze
Kweckschool gelioucien wordt.

(2) Deze Kommissic heeft zichzeif gedurig de
vraag gednan : ,,Hoe knnnen wij tie belaiigcn der
sending in iedcre gemeente behartigen P’’ Be Rings
Zending KonnnissieOn hebben in vele gevallen niet
met de gewenste ijvei’ en geestdrift de belangen dci’
sending in tie gemeenten van tie Ring hepleit. Ge—
durende bet jaar 1923 werden 86 gemeenten niet
door leden van tieze KoinmissieOn bezocht,

(3) In bijna nile geineenten heeft de Vrouwen
Zending Bond veel gedaan em de belangstcliing te
hevorderen, Zonder de huip van dit hchaam kan uw
Konimissic liaar werk onunogehk doen. Ook de
i~[annen Zending Bond voorzict ons jaariiks van
enige duizenden ponden, doch wij veriangen dat veel
nicer van onzc manslidmaten zich bij deze Bond
zullen aansiniten en dat de bewegung in onzc gemeen—
ten uitgebrcid worde.

(4) Ecu ander vraagstnk, dat seer prominent voor
ooze aantiacht .~ebracht werd, is bet grote natureile—
vraagstuk in Zuid—Afrika. Dc toestanden zijn in tie
iaatstc vijf jaren geheel veranderd, en ooze kerk
moet zich ciaarnaar schikken. Baaroin hebben wij
bet besluit van de Gcfcdei’eerde llaad dci’ Kerken
hartelik toegejniebt, om ccii konferentie te Johannes
burg, September 1923, te houden, waartoe ui~gc.
nodigci werden een 4Otal blanken, tot verschu1lcr;d~
genootschappen behorende, en ccii gelijk getal natu
rellelcidsmannen, em sommige van tue vrnagstukkcn
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tc hespreken. Van alle kanten hebben wij vernomen
dat cieze bcsprcking cen seer gcwcnste uitwerking
op tic inboorlingcn gehati hccft. WTij gevocicn dat
ooze kei’k in nauwe aanraking met tie nicuwe toe—
standen, tue geschapen worden, moet blijven, en
haai’ invloed laten gelden ten einde ecn christehkc
hehantieling voor tie inboorling te verzekercn.

Op hovengcnoemtie Johannesburg konfcrentic heb—
hen wij tie noodzakelikheid van saunenwerking met
do andere christelike kcrken in oils land in de op—
lossung van dezc gi’ote problcmen sterk gevoeld, en
heseft, tint onze kerk, als de invioctirijkste in ons
land, nicer tie leitiing in tiezc nemen meet.

II. BE ZENDING FINANCIëEN.

1. Oc’ei[rokkeic Rekening.—Gedurende de afge—
lopen tcrmijn. ten gevolge van dc geldschaarste en
lantisplagen, is het voou’ 11w Kommissic soms on—
mogelik gcwecs~ al haar zentlingwerkzaamhccien,
zontier bekonunennis, voort te zetten. Be geregelde
inkounsten zijn souls ontoereikenti geweest om tie
nootizakelike uitgaven te cickiten, en ware het nict
voor enige speciale pogingen en de legaten, later te
wortien genoemtl, zoutien wij in nog groter nsoeilik—
heiti verkeertl hebben. Van tijti tot tijti zijn on~c
i’ekeningen overtu’okken gewortlen, zoclat tie Aig.
Zenti. Kounmissie hij tic Synotiale Komnuissie ann—
sock moest doen en om vcnlof vragen, cic rekening
bij het Kerkekantoor tot 0]) £5,000 te mnogen over
trekken. Bit werd tocgestaan, doch, in bet begin
van 1924, bleek tieze som ouvoltiocnde te zijn, daar
or teen hiezontier grote rekeningen van ooze sending—
velden ingekomen zijn. Aangczien tie Aig. Zend.
Komunissie vast eigencioin in Mashonalanti en Nyasa
land hezit. ten waartie van over £30,000, meent zij,
tint tie H.E. Svnodc de Kerkekantoor Komunissje
opth’neht geven han ooze rekening, ontier seer biezon..
deu’e omstandiglietien, tot Op een nog groter sons te
laten ovci’trekken,

2. J3i,droqee —Dc bijtiragen van tie Kaapse kerk
als ccii gebeel zi3n als volgt geweest —

Binncn— Buiten—
lantise lantise Soetian
Zend, Zend, Zend, Totaai,

. £7,801 £33,875 £9,400 £51,076
. £4,134 £45,897 £4,732 £54,763
. £4,345 £38,363 £3,559 £46,257
. £3,967 £36,174 £4,914 £45,055

Beze grote sonnnen gelcis voor tie sending gegeven,
tonen ens tiuidelik hoedat de grote zaak des Konungs
situ in oils kerkelik leven een plaats heeft verwor—
veil, en zijn uuaar wij hopen cen bewijs van een toe—
nementi geestebit leven, waai’voor wij tie Hcer harte—
lilt tinuiken,

iJw Komunissie wil units cieze lunar oprechtc dank
nitsprckcn ann alle breeders pu’edikanten en an—
dei’cn, die zicli bcijverti bebben fontisen in te zaunc—
len. Rijken en arunen hehhcn praclutig gegeven voor
tie zaak, the zij licfhebben, Ann allen brcumgen wij
onze luartelike ciaiuk toe. Onder tie cicuizencien gcveu’s

1919-1920
1920-1921
1922-1923
1923-1924

I
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Do eorste tabel handelt over het getal leden onzer Kork in de versehillonde jaren, en de zwarte
strepen geven de projorti~ ann. in 1860 waren ci 18,000 ledon in onze Kerk; iii 1870, 53,000; in 1880,
69,000; in 1890, 81,000; in 1900, 101,000; in 1910, 122,000; in 1920, 147,000; in 1923, 152,197.

Be tweede tabel gooft de bijdragen nan. Iii 1860 beliepen die £705; in 1870, £1,570; in 1880,
£2,444 ; in 1890, £3,439; in 1900, £7,928, in 1910, £20,772; in 1920, £33,606; in 1923, £45,365.

Be derde tabel noemt do bi;drage pe1~ lid. Iii 1860 was die 3~d. ; in 1070, Sd. ; in 1880, 7d. ; in
1890. lOd. ; in 1900, is. 7d. ; in 1910, 3s. Sd. ; in 1920, Is. 7d. ; in 1923, Si. lid.

Dc vierde tabel geoft ons bet getal zoncløliagen (binnenlandse en bnitenlandse) ann. in 1860 waren
or 7; in 1870, 14; in 1880, 19; in 1800, 30; in 1900, 48; in 1910, 89; in 1920, 109; in 1923, 122.

kumien wij geen namen noeinen, niaar jock moeten
wij een woord i an biezonclere clank can die trouwe
rontmeester des Heron, de brooder P. K. I-Ioffman,
van Calodon, brengeii, die ons sedert 1920 do som
van £17,000 gegeven heeft. Zijn inspirerend voor
beeld is voor vele andereii oolc eels spoorslag geweost
meer ruim voor cle zending te goven.

Eeuirfeest Uitbs’eidii~ ps/on ds.—Door de eclolmoeclig—
hoici van eon zendingvrioncl, die ongeisoemcl wenst te
blijven, en die £1,000 beloofcl heeft, indien wij £2,000
verzamelen. on verder lOs. beloofde voor elk £ ver—
zameld, tot op ‘n totaal van £10,000, heeft uw Kom
missie eon beroep op do kerk gedaan met bet he—
moedigond gevoig dat er £6,247 gegeven of beloofd
is. Dit fonds nal gebruikt worclen om eon telcort
vail £3,000, dat er in onze drie zenclingkassen is, uit
te wissen, en vercler orn dc uitbreicling in verbanci
met Kasungu static te bokostigen, alsook do nodige
uitbreicling in dc Soeclan en in verband met ons
medics zonclingwerk.

3. Lc’polen.—De volgende legaten hebben wij
sedert do vorige Synodale vergadering ontvaisgen : —

BINNENLANDsIc ZicNDsNcs.

1919-1920.
Bdl. Mev. i’,’i. J. I’,iarais

Dr. Iiolm
,, Mnr. en Mev. A. C.

van cler Biji

Mej. Aitkinson 500 0 0
M. M. Pienaar 25 0 0

VERKLARING VAN BOVENSTAANDE.

£5 5 6
280 6 ii

25 0 0

£310 12 5
£310 12 5

1920-1921.
Bdl. Dr. Helm (balans) .~£228 0 4

— £228 0 4

1922-1923.

£525 0 0
£525 0 0
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J. H. en E. M. Hof
meyr.

C. H. Esterhuyse
Eerw. \Villemsen
A. S. du Plessis

S. C. Schoeman
J. P. F. Marais
Dr. Helm
J. P. K. de \Tilliers
G. L. Murray
Mnr. en Mev. A. C.

van cler Biji

Bdl. Mev. Ds. H. Suther..

Napier aanvulling Iegaat
Sara Loubser Te

Rev. S. Sing (To
ronto)

veld
Bdl. M. 1V[. Pienaar

P. J. Pienaar, Trans
vaal

1923-1924.
C. H. Esterhuyse £50
C. W. Gie 100
Rev. S. Sing 25
Mej. C. L. Murehi

soil
Dr. J. J. Hoffman
Mej. C. J. Faure
Eerw. 1~Villemsen
A. S. du Plessis
J. H. en B. M. 1-lof-

£51316 5

Wij willen ann de hand geven dat broeders pre
clikanten do belangen van onze zending voor de aan—
daeht van welgestelde leclen van onze kerk zullen
brengen, met het verzoek, dat zij in hun testamenten

£1,281 12 0 en heter nog in hun loven het work des Heren zullen
geclenken.

Do geliefde genoeshoer, Dr. J. J. Hoffman, levons
lange zendingvriencl en enige jaren ook lid van doze
Kommissie, heeft zija levenspolis, jaren i-oar
dood, nan uw Konunissie overgemaakt. 1—liervoor
hebben wij, na zijn oveili,jden, £1,000 ontvange.i

4. Adonn tstruf(’.—TJw Konimissie hoeft zich claar—
op toegelogd de administratie van onze zendingfoncl—
sen steeds beter te organiseron, zodat wij elk jaar
eon begroting kunnen maken van de vorwaclite nit—
gaven, en van dc inkomsten, waarop wij mogen
rekenen am doze uitgaven te dekken. Daartoe
moeten onze zendingraden nit elk zendingvelcl aan

£8.) 0 0 ~ begin van ‘t finantieel jaar ens eon gespecificeerde

begroting zenclen van do uitgaven veer hot volgend
jane.

Mar. P. H. dc Villiers, de rekenkundige van
Stelienbosch, heeft ons van tijd tot tijcl geholpen,
en Ds. C. L. van Heerde. vroeger van Moorrees
burg, was deze Kommissie zeer tot dienst in haar
finaneihle zaken.

63 7 10 5. Pluatselike Oadelstpun inp..—Op aandringen
£990 11 1 van de AIg. Zend. Konunissic’, leggen onze zende

£990 11 1 lingen or zich steeds op toe de bekeorlingen to leren

bij te dragen tot het plaatselik zendingwerk. To
1\Joehudi, waar wij vroeger zes buitenposten onder—
steunden. tegen ccii som van £160 per jaar, worden
al cleze buitenposten en evangelisten nu door de
bijdragen van de plaatselilee gemeenten ondersteund.
In Nyasnland word or, in 1923, de sam van £484
door dc christenen bijgedragen, on in Mashonalanci
de sam van £505. Door iniddel van cia winkels,

1 13 0 vooral cite in Nyasaland, worclt er een ruinie sam in
£4,157 1 11 de zendingkas gestart, afgezien van hot foit dat

£4 157 i ~i liege uitgaven anze zendingen en zondelingen be
spaard worden, doordat wij handelsgoedoren, die
veer mis work noodzakelik zijn, tegen kostprijs

0 0 kunnen krijgen. in Mashonaland is de winkel
0 0 bezighoid aok tot grote hulp geweest in tijd van
0 0 hongersnood, clear micldel waarvan miolies opgekocht

5 9 on wear tegen billike p1~jzen nan do inhoorlingen
0 verkaeht werci.

B.—UITGAVEN.

1. Bezuiniqinq.—Deze Kommissie heeft zich go—
dung ciaarop toogeiegci, waar niogelik, op dc nit—
gaven te bezoinigen. in Sonnnigo gevallon werdon
gebauwen, die bijna anmisbaar waren, niet opgo—
trakken, en in vole gevallen heeft dc KOmnlissie zich
verpiicht gevoeld, uitgnven, clear dc zenciingracien
goedgekourci, niet to bokrachtigen.

1923-1924.

£107 19 3
50 0 0
10 0 0
50 0 0

£217 19 3
£217 19 3

S0EDAN ZENnING.

Bdl. Moj. C. L. Murchi
son £513 16 5

BUITENaANDsE ZENrnNG.

1919-1920.
Bdl. £181 10 5

188 0 7
500 0 0
425 0 0
126 13 8

50 0 0
£1,470 18 3

£1,470 18 3

1920-1921.

land £8.5 0 0

1921-1922.

huis £150 0 0
Bdl. M. J. A. van Rvne

void 777 3 3

1922-1923.
Bdl. M. J. Aitkinson ... £3,968 9 11
Rosti. van Regering bdl.

van Rynoveld ... 86 3 8
Bdl. Mev. G. van Ryne

50 15 4
50 0 0

Bdl.

528
1,001

50
10
50

0
0
0

0
0
0

Ineyr 107~ 19 3
£1,923 3 8

£1,923 3 8

£8,626 14 11
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2. Inchntiitle Deporteinen ten~ tie jndus—
triële ciepartementen betreft, heeft tie Kominissie
zich daarop toegelegti tieze depaiteiiienten. zover
mogelik, zelfbetalenci te maken. }{et is noodzakelik
geworden cen mate van opleidmg in timmer— en bouw—
werk aan de inboorlingen te geven, maar ooze zentie—
lingen leggen zich ditarop toe, in deze cieparteinenten
de nitgavt’n door de inkomsten te clekken. In
Mashonaland geeft de Regering seer ruime toelagen
voor opvoetling in de gewone en industrible vakken.
Xoor bet jaar 1923 was de goevernementstoelage door
ons ontvangen £3,600, en in Nyasaland sleclits £200.

3. Pensweflen roor ijeieesh teen en on(lerozers.—
Ooze Koininissie is or niet in geslaagd nan tie op—
dracht van de vorige Synode te voicloen, om eeii be—
vredigenci pensioensehema voor ooze zending genees—
heron en gecertificeei’cie onderwijzers op te trekken.
rpenzij uij voor lien aandeel kunnen krijgen nan ceo

of antler kerkclik pensioenfoncis, zullen tie jaarlikse
bijdragen onbetaalbaar hoog zijn. Be enige alter—
natieven selnjnen ons te zijn, dat do I-I.E. Synode
toestaat tint geneesheren en onderwijzers ook nan—
dccl zullen krijgen ann ‘t Predikanten Pensioen
Foods, of dat dc Synode nan tie Mg. Zeuciing Kom—
missie volmaeht geeft een genoegzaam pensioen uit tie
algeniene zendingkas te betalen.

1lI.—ONZE ZEND1NOVELDEN.

A —--IIINNENLANDSE ZENDING.

1. Oat rooSt i’olksqeroei.—Geclurende tie laatste
jaren is dam ceo hesliste verandering in tie houchng
van de Kaapse kleurlingen, vooral in do steden en
dorpen. gekoinen. Er is ceo groot~ ondeiseheid te
bespeuren tussen do kleurlingen op bet plattelanci en
the in tie stoden wonon. Er is eon volksgeest hij
velen van hen ontstaan, en zij stellen zich nieuwe
idealen 01) niaatschappelik, politick en kerkelik ge—
hied voor. Er is tans ceo hesliste behoefte nan
christelilce leidslieden ~p inaatschapielik gehied onder
hen . Als eon openharing van close ontwaakte yolks—
geest is er ecu Volkskork gesticht, en wij bemerken
ann alTo kanten war genoemd wordt de ‘‘Ethiopiese’’
geest. Ooze kork iran deze nieuwo vraagstukken niet
over hot hoofd zien, maar moet zich daarnaar st’hik—
ken. en gereeti zijn de kleurlingen, niet slet’hts 09
goclsdienstig, boar ook ~p maatschappelik gehied te
helpen on te loicien.

2. Kleurlin(J—lerouirs,—Eon antler token van ont—
waking is tie begeeite cm leraars van uit hun eigen
yolk to laten opleicien. Overeenkomstig bet besinit
van tie vorige Synode, om kleurlingen arbeiders 01)
to leit1en, heeft cieze Kommissie, in sarnenwerking
met tie Sv node van tie Zendingkerk, ceo 15 tal evange—
listen te Wellington iaten opleitien, die over bet
geheel goeci week doen. Daartoc hebben wij £150
p.j. hijgetiragen. Wegens bet ttkort in ooze zending—
londsen, is ow Koinnussie verplieht geweest in bet
begin van dit jaar deze toelago tijtielik torug te
trokken. T)aar tie evangelisten, die opgeleid zijn,
voorziening inakon in eon gevoelcie hehoefte, menen
wij, 001 wanneor tie fondsen sulks toelaten, met

zocianige opleidiog voort te gaan. Wat hetreft de
opleithng van kleurling—leraars, waartoe cieze Korn—
music ooit opdracbt hati van tIe vorige Synotie, heeft
zij daarmee nog geen begin gemaakt, maar legt mits
dezo ceo reglenient (Bijiago A) nan de Synode voor.
Inthen cut aang000men wortit, ciaa verzoeiten wij ciat
tie Svnotie bepalen zal, tint er jaarliks eei~ kollekte
voor zocianige opleithngschool gehouden sal worden.

3. Gem! ~ietn ten tea —Dc N.G. Zendingkerk in
deze Provincie telt tans 70 gemeenten, zijnde eon
verineerciei’ing van 5 sedert 1919. Hot ledental be—
ioopt 20,405.

4. Orden ing en —Be volgentic’ broetiers zijn geor—
cienci setiert begin 1919 : —

J ac. Job. Zach. Marth. Bloinerus, Britstown
Willem Maitinus Brits. Stofherg Gedenkschool
Daniel Jakohus Rousseau, Clanwilliani
Petrus Jacohus Maritz, Lijtieaburg
Tertio Christi Esterhnizen, Witwatersrantl
Barend Frederik Gerrit Bastiaanse, Beaufort

~Vest
Pieter Johannes Conradie, Goutiini
Abraham Paulus Kotze, Vanrhijnsciorp
Eric’ Barn, Soetlan
Roelof Hendrik Venter, Wijnbcrg
Theodore Ernst St’holtz, Williston
Johannes Jacohus Olivier, Riehmonti
Nilcolaas Jakohus Bekker, Vretie
Petrus Arnolcins Vermeulen, Barrytiale
Maitinus \Vessel Nienaher, Nieuwoudtville
Stephanus Antireas tie Villiers, Merwevilie
liVillern Flentirik Albertijn, Colesherg
Barenci Frecierik Oosthuizen, Alexandria

5. Fin eriti.—De volgencie broeciers, the ooze zen—
clingkerk voor veTo jaren ti’ouw gechenci hebben, zijn,
wegens tooneniencie ouciertlorn of itrankheiti, uit de
dienst getreclen —

Stepbanus Johannes Cilliet’s, Beaconsfield 1921
Petius Willem Jaicohus van Zijl, Het Strand 1921
Johannes Petrus Rossouw’, Zuurbraak 1921
1-1 orman Dekker, Micitielburg (die tie Zenchng—

keik kostclike diensten als Moderator he
toond heeft) 1923

Iloedolf Daniel Krotzen, Wijnberg 1923
A. J. Kropholler, Do Aar 1924

6. Toelogen.—De Komrnissie stelt zith gcdurig
ten dod de grotei’e zcndinggemecnten aan te moe
cligen tot zelfontierhouci, cloth wij zijn nog vei’pbcht
geweest toelagen varieerentle van £15 tot £50 p.j. aan
52 hulpheboevende zendinggemecnten tc geven. Het
spijt ons tint do jaarlikse kollekten voor tie binnen—
lantise sending yoor tieze nootizakelike uitgaven
ontoereikcnci zijn. Ook belpen wij onze bunco—
landse zentielingen met cell kleine toelage van £5
pi, elk voor prenlie op hun levenspolis, aangczien
zij goon aandeel ann ‘t Pied. Wed. Fonds liobben.

s. IJet 1(111 11 ijk FOlidi.~rUClI cinde vc’le zenchng—
geineenten te belpen cli’ukkeude st’bnlcicn op kerk—
gehouwen of zentiing—pastoric’n af te hetalen, werci
bet Van Wijk Fonds, tioor wijlen dc broecier Jan F.

1919
1919
1919
1919
1919

1920
1920
1921
1921
1922
1922
1922
1922
1922
1924
1924
1924
1924
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van Wijk, vail Fraserhurg, gestieht. I-Iij gaf de sorn
van £500 voor dit doel, en het fends aizo gestic’ht is
tot de soni van £6,749 geklommen. Ten einde
zendinggemeenten nan te moedigen ziehzelf te
helpen, lieeft uw Kommissie als regel neergelegd dat,
voor elk £, door de zendinggemeente ingezameld om
hun sehulden te dekken, wij £1 zouden geven. Op
deze wijze konclen ‘vp, doormiddel van dit ionds, 24
zendinggemeenten helpen en is de imm van ongeveer
£12,000 aan vast eigendom in de zendingkerk af
hetna]d. ])aar het geld tans bestoed is, is dit foods
gesloten, (10011 or is behoefte ann ecu blijvend fonds
om do zwakkere gemeenton met het bouwon van kerk
of pastorie te lielpen.

9. Pro blelIlell —Be pi’ohlemen, met welke onze
binnenlandse zendelingen to doen liebben, sun —

(o) Dr dir pC On kill do .—Oncler ooze kleurli 0 gen
op het plattelancl in ooze onderveldse zendingge—
nieenton vindt nen in soinmige gevallen sleehts S
pei’ceiit, die Ciocis Woord kunnen lezen, en ‘t spi’eekt
vanzelf dot zulk ‘n kolossalo onkuiide hot werk
uitorst nioeilik in a nkt. Do Vrouweu Zendiig llond
lieeft zich deze zaak aangetrokkon en ecu eenvoudig
Bijbels Leesboekjo uitgegeven, dat door velen go
hruikt woi’dt oni de kleurlingen te loron lezon, Een
van ole Ringen oler Zendingko’rk heeft eon heroep 01)
ole AIg. Zond. Kommissie geolnan, om de loden van
do mooderkerk erustig to verzooken hun bedionclen
to huip Ic komen, door de kleurlingen op do hoere—
plaatsen ciods Woorol te leren lezen. Uw Kommis
sic gevoelt diep de noodzakelikheid dat do broeders
preolikanten hun gemeenteledon opwekken sullen oin
ole binnenlandse zen ololingen to helpen, door klei no
sehooltjes 01) mm plaatseii te stiehten, waar de
kleurhngen ten minste kunnen leren lezen.

(6) Dronkenselzup.—Onze zendelingen klagou van
a]le kantea, dat veol van him work verijoleld wordt,
door ole outzettende dronkensehap onoler ole klour—
lingen, vooral in sommige gemeenten van hot boven—
land. Doze Kommissie hotrour~ het, dot, aangezien
ole Svnode van 1915 reeds hiei’over bosluiten gono—
men heoft, er tot luertoe zo woinig uitvoering nan
gogeven is. Wij vi’ezen dat dit eon hewijs is dot
het geweten van ons yolk nog met ontwoakt is, en
wij nog met beseffen welk eon swore vom’antwooi’de—
liklioid 0i’ op ons rust. Wij vertrouweu dat do Kom—
missie van Waakzaamheid tegen Sociale Euvelen
ernstig bij hot Parlemout op do nodige wetgeving in
olese sal aandi’ingeu.

(c) Dr (lr)l1O1’Ul?sr 1011(10 1(1 ~S(’l~ Cr to 11(1011 10 n
(10 kleilrli?l(j(’Il 01) .SOi1l1iill10 lull 01(10 l101’])r)l (‘0 600)0—

7)luOfSrll —Er ziju lokaties, woar do kleurlingou vel’—
phieht sijn in pondokken to wonon, zoncler afsondor—
like kamers voor hun kinderen, en hot gevolg is een
droovige onsedelike toestand. \Vij vei’blijden ons
dat, clooi’ ole nannamo van ‘I Stocleliko Areas Wets—
outw’ei’i) close toostanden vorbetord sullen worden,
noam’ wij vertrouwen. Wuij verblijdon ons dat som—
mige boeron behoorlike voorzioniflg maken doch on—
gelukkig gevoelen sommigen nog iiiet hun voi’aiit—
woordehkheiol om hun bedienden von behoorlike

huisjos te voorsieu .1-let is de plic’ht van onse kerk
hoar oandaeht nan de voi’betoring von dese sociale
toostanden to geven.

10. 1S]1e1’iodr ll’ci’l,’krin grit.

(a) Ifllr ii i’zi’r,——Aamvtezion do howonors von Ebene—
5cr, hestaande nit omtrent 100 hiuisgesmnnon, niet

istoat souolen sun ole watorholasting 0~ plus minus
2,000 morgon bosproeibore gi’onol. vallonole onoler ole
Olifontsrivier l3espi’oeiingso’hemo, togen £1 12s. Gd.

1)01’ mol’gen. to hetolen, hieo’ft ole Rogering aan hon
eon oanhocl gedaon, hietu’elk oloom’ ole hewonors self
on door ole Zeuoling Konimissie goedgekeurci is. Do
Ilogering hiodt nomelik ann, in ruil voor 2,000
morgon bosproeibam’o gr000l, 300 morgen vrij van
waterholasting. on 500 morgon met holasting, met
uitgesti’ekte weivelden vail ongeveor 14,000 morgen
longs ole zeoloust. Daoar ole zonolingstatie vorsehoven
moot worolen naar olo’ seokust, waal’ or oolo golegon—
heid is your visvangst, hetaalt de Regering £3,000
kompousotie vool’ ole senolinggehouwen, on voor do
~voonhnison oler howonem’s, noar ole w’aarole vail elk
huis. Doso i’uihing moot nog oloor hot Parleniont
belom’aehtigol worolou.

(ll) Elan dskloof —Dose zonolingstatio, in ole go—
nioente Citrusdal gologen, is bet eigonolom van ole
Zenolingloommissie. Be klourlingon, olio olaar wonen,
hotalen £140 p.~. ann huum’ on omtrent £50, al orn
hot andem’e jam’, ann boechoegelden. Van deze S0~i

goat eon deol voor leraorsoloris en voor de instand
houoling van olo omhoiningen, wegen, watersloten,
ens, Do hewonoi’s l’nml close static tollen omtront
100 huisgesiunen. Be plaatseliloe loommissie heeft
heloofol vole 1)011)011 nan to plai~tou, om also ole in—
komston van ole statio te vorhogen.

(il Kont lnaq~/us.—Boze is ‘n zenclingstotie van do
Rhynso sending in Mashonalanol. Op versoelo van
do genootso’hap, heoft umw Komnmissie Eorw. Koeloe—
moor olaarheen gosonolon om hot zenohingwerlo to
cloen. 1-Iij ointyang von ous eon toeloge van £50
p .j., 0mm vom’olor worolt sij 11 solaris plaatsohilc gevondou.
Inolien ole howoimors olaam’in toestemmen, is bet
Rhijimse gonootso’hap gewillig ole static aan onso loerk
to ovei’hanohigon.

(ti) Vi, In aq nolan d,—Tn hot sui oloostel ihoe gooleolte
van ~\Ofl) aciuolanol uvonon 01’ loleum’hingon, vom’spreiol
op hoei’eplaatson, in enigo kleino m’esorvos, on 01) ole
clom’pon Goi’ios on Rietpooi’t. 1-Jior sun ole Roomsen
seer i~v0i’ig on hmebben reeds eon aantal van do
kloui’lingon noor hun kork overgehm’aeht. Mot he—
huip van ole Sti’evors [Tnie von Zuiol—Afriloa, die VOOl’

hot solai’is van eon sonolehing olaar sorgt, hoeft oleso
I~omnnssie Eoru-. B. P. B. Frylinelo, die ons vole
joron in Nyasolamiol geclionol hoeft, olaar geplaatst,
met Caries als miolololpunt voor hot togenwooroligo.
1-Iij hearheidt oolo ole loloine sondingstatie Riot
poort.

(r) ]JOllahlt III edo II Oil .—Govolg gevonole nan hot
hesluit van ole laatste Sl’noolo, lieoft uw Konimissie
olit uvom’lo van ole Ring van I~aapstaol ovorgenomen,
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en als arbeider onclor do ]~1ohanimedanen ill de
Kaapstad en voorstodea Eerw. A. J. Liebenherg,
voorheen velo jaren lang zondeling in Nyasaland,
aangesteld. flit work is eon zeer moeilike, en moet
met grote voorzichtiglieicl gedaan worden. Zijn
arheicl bestaat meestal in hot bezoeken van do Slain—
sen ann hun woningen. waar hij privaat of in kleino
vergacleringen lien toosproekt. Wij hebben reden to
geloven dat slit work niet tovorgoofs is, on dat hot
nooclzakelik is, niet alleen daarmee voort te gaan,
lunar c1at wij liet zelfs moeten uitbreiden, door cen
proponent, claartoo afgezonderd, naar Noorcl—Afrika
of Arabib te zondon, om hiezondere opleiding voor
slit werk to ontvangen.

To ‘‘Uitkomst,’’ nabij Wijnberg, is or eon red—
dingshuis voor kiourling—kindoren, die verwaarlooscl
zijn on govaar lopon om in hanclen van Moliammo—
danon to vallen. Er zijn tans 26 kinderon, waarvan
12 door de Regering daar geplaatst zijn en £1 per
inaand voor hun onderhoud hetaalt. Er rust nog
eon seliulci van £2,250 op slit oigencloni.

Hot spijt ons te mooten zoggen, dat do onder
steuning voor hot work onder do i~Iohammedanen
ontvangon, op vorre na niet tooroikond is. en slat
zolfs do Ring van Kaapstacl, van wolke wij slit work
ovorgenomen hobben, onze arbeider maar zeer karig
onclorstount. Daar cle Binnenlandso zendi ngkas
clezo adclitionele uitgave niet dragon kan, zal doze
I—I.E. vorgadering iniddolen aan do hand niooten
goven om do nodige fondsen to vinden.

13.—BUITENLANI)SE ZENDING BEZUIDEN BE
ZAMBESI.

(1) Tions rool.—Ovoroonkomstig het bosluit van
do vorigo Synodo, heeft doze Kominissie al ons
zonclingwork in sb Transvaal, in do Zoutpansbergon,
Waterborgen on to Saulspoort, aan do Nod. Her
vormde of Geroformeorslo Zoucling Kommissie. over—
handigd. Boginnonde met £1,000 pa. liobben wij
slit jaar nan doze Kommissie do soin van £700 tot
ondei-houd van cut work betaald. Doze som wordt oils
jaar met £100 vorminderd, totdat slit, na zevon
jaron, gehoel ophoudt.

(2) ]loch u~li.—Hot zendingwerk to Moehucli is,
naar wij vertrouwou, 0011 11 ieuwo 1)oriode van out—
wikkohng ingegaan. Be Hoofdmaa, Isang, ijvort
zoer voor do ophoffing van zijn yolk. Hij hooft
eon gocleoltolik clrankverbocl ingovoord, on door zijn
homiddohng is hot opvoecliagswork aldaar door de
Regoring under eon sehoolraad gostolci, waarop onzo
zonding vortegonwoordigd is. Hij hoeft eon gi-oot
sehoolgobouw laten optrokken, on Mnr. Steonsma,
B.A~, 0.1, van l3loomfontoin, is door do schoolraad
als prineipaal aangosteld. Allo opvoodingskoston
worcion door do Regoring on do Hoofdman, Isang,
godragen. Hot vorblijdt ons slat wij do dionsten
van Ds. Johan iloyneko voor hot work aldaar ver—
kiegen hobbon. Br. W. B. Hibbert is zijn hulp in
hot zenclingwerk, en stoat to Sokwani. Wij zijn tans
hozig eon dochnatigo pastorio voor do zoncioling to
Moehudi to bouwon. Voor hot woonliuis van Mnr.

Hibbort heeft do Hoofdman, isang, gezorgd. Eerw.
Thomas Phii-i, hoeft, na 30 jaar sliensttijsl, boclankt,
en trolct een pensioon van £2-i p.j. Moj. D. Retief
is nog steeds werkzaam onder do vrouwon. Ook
arbeidt i~1oj. Krynauw daar, en Pi[ej. M. Wahl als
vorpleegstor.

Ei- zijn tans 1,600 loden moot 92 eatos-hisanton, on
zes scholen met 801 leei-lingon on 7 evangelist
ondorwijzers. Do goineento gaf verledon jaar £160
voor koi-kolike dooleinden.

(3) Mush OIlOl(I1l(l Zendin ~.

(a) Stutistiek.—Ons zondingw-oi-k in Mashonalansl
is gostadig uitgebroid, zodat hot gotal lidmaton ver—
nieorclerd is van 550 in 1919 tot 1,116 in 1923. Do
kerkehlso bijsli-agen godnrondo 1923 waroa £505.
Hot gotal workers cmi workstors, slat tans daar arboidt
is 47, waarvan 13 georslonclo nmannon zijn. Do buitea—
postscholon tollon nil 287 met 20,482 loerlingen, ter
ondoistouning waarvnn do Rogoring van lbhodosië
ons vorledon jaar £3,682 lOs. gaf. Ton oinslo sb
oadorwijzoi-s voor onzo buitonseliolon betor op to
leidon hoeft doze Kommissio Mm-. J. Bostom-. BA.,
0.1, als normanlondorwijzer on hoofsl van do nor—
snaalschool aangesteld. Ds. I-I. W. Murray goat nog
steeds voort met sic opleiding van ovangelisten to
Morgenstor.

(h) Medics ~eei*.—Uw Konimissio is or nu eorst
in goslaagd orn weor eon zendelinggeneesheor voor
Mashonalandl to vinsbon in do pomsoon vail Dr. M. H.
Stoyn. Intussen hebbon do goevernomnentsgonoos
hoi-en, fm-s. Williams en Benson, zonsbor voigooding,
voom- onzo zoncbolingen in tijdon van lci-ankheisb nibs
gedaan. Er is slec-lits ééa vorpleogster en sb ho
hoefte ann zodanige workstors is groot. Eei-w. A.
C. Jackson staat nail hot hoofcl van do inrichting
voor mobaatson, waar or tans 120 patienten zija.

(e) Pe~’sonee1.—Sodort do laatsto Synodo zijn ver—
trokicon noar slat zondingvolsl —Ds. A. Loui~-, ji.,
Dr. SI. H. Stoyn, 13.B., J. Bostem, M. Schaap 0mm
os-htgonoton, 13B. A. Engels, J. C. du Plessis en J.
Marais, Mojj. Dii Toit, Fomnie, Hofnioyr, Pionaai-,
Joubert Oil Viljoon.

(d) Iidumtiieel ~reik.—Do Regom-ing van Rhosbesië
gooft mime oudom-stouning ann, 0~ sb voorwaardo
slat ooze zensling nan sb leerlingon in sb evangelist—
on noi-maalss-liolon in lanslbouw on inslustrieoi work
onsberricht govon wil.

(c) Liteiories.—Ds. A. A. Louw, lmoofcl van sb
zonsling. is met zijn eshtgenoto nag altijd hezig met
do rovismo van do vortalmng van hot Niouwo Testa
ment en do vortaling van hot Ousbo Testamnent in do
Vakarammga taal. Ook word eon nieuwo uitgavo van
hot gozangbook uitgogoven, bonovomis verschillonsbo
schoolbooken. Eon ma an slblaasbjo voor sb christenen
worclt te Moi-gommstei- in sb voikstaal godrnkt.

4. Solisbui~.—Eemw. T. C. B. VIok arhoisbt nog
steeds bier en doot een gioot worls onder sb Nyasa
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zien, zoclat hij met minder tijclverlies de afgelegeri

mijnen, waar de jongeflS arbeiden, kaii bereiken.

Er zi~n op zijn kerkboeken de namen van 6,698

lidmaten iiigesehreven, sedert hij lid werk daar
begon. Be som door hen in 1923 hi~eengebracht was
£215. Men berekent dat daar tans 80,000 naturellen
nit Nyasalanci werkzaain zijn.

CJ.—NYASA ZENDING,jongens, die naar cle mijnen in Zuid—flhoclesië komen.

Be Kommissie heeft hem van een motorkar voor— (1) R(n?o( N!,USUlO1d.~Daar cle spoorweg van

Beira naar Blantyre nu geopend is, kunnen ooze
zenclelingen bet zenc1ingveld in 10 clagen bereiken,
terwiji die kosten daaidoor ook zeer verminderd zijn.
Van Blantyre, het dorp in Nyasalanci, waar de trein—
spooi eindigt, nani Mkhoma, is er een motorpacl
door cle Regering gemaakt, en men doet cle reis in
éèn dag.
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(2) Era kering gekomen —Na de terugslag van
liet werk, ten gevolge van do oor~og, waarvan wij
op dc vorige Synode inoesten rapportoren, nlogc’n w-ij
dc Heer danken dat er nu weer ceo wending ge—
komen is, zodat velen van de afgedwaalden met
berouw zijn teruggekeerci, terwiji nieuwe bekeer—

lingen uit bet heidendom in aanzienlike getaHen
aanzoek doeri om in de cloopklas opgenomen te
worden. in dit werk zijn onse evangelisten, die eon
clegclike kursus in do Evangelistesehool liebben door—
gemaakt, oak tot grote zegen. Met goedkeuriag
van doze Rominissie heeft do zendingraacl besloten
twee van onze senior evangelisten, die alleszins

waarclig zijn, en reeds nicer dan 20 jaren in onse
dienst zijn als evangelisten, na aog ékn jaar van
speciale voorhereiding, aanstaancle j aar als onze
eerste iuboorling—leraars te orcienen.

(3) Sfutistirk.—Er zijn tails 68 blanke arbeiders—
(sters) in ens Nyasa zendiagvcld, waarvan 16 go—

ordende nianflen zijn. Ret getal inboorling—evange—
listen en onderwijzers is 1,454. I-let getal lidmaten
is 9.436 vergeleken met 7,253 in 1919. flet getal in
do cloopklas is onitrent 6,000, w-aarva n 1.072 go
clurencle bet algelopen jaar opgeaomen zija. Do
som plaatselik door dc hekeerlingen in bet afgelopen
jaar bijeengebraeht is £484.
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(1) l’e,’soneel,—Sedert 1919 Zijn de volgende zencle—
lingen uitgegaan Ds. U. J. l3arnard, Ds. J. J.
Stegmann ; als geneesheren 1)rs. J. K. Dummy,
1. F. A. de Villiers en C. L. L. Murray; als nor—
niaaiouderwijzer : 13r. J. U. Stevtler, BA., 0.1;
als lokearhoiders 13B. J. Nd, Gi’esse, De Jongh,
Kruger cii van Ileerden ; en de volgende worksters
~\[ejj. Ferreira, Owen, (lulow, Inimelnian, (onradie,
]~1atthee en Dc Villiers.

De volgonden hobben oni do een of ancler reden
eervol outsiag gekregen —Di. U. Barnard, 1)rs. J.
K, 1)unnnv en 1. F. A. do Villiers ; Eorww. U. C.
Oosthuizen en 13. P. 1). Frylinek ; 1313. J. Nd, J.
Kuhn, F. en D. dii Toit, Kruger en Gresse.

(5) Oproedinq.—Totnogtoe dod do Regoring vail
Nyasalanci weinig tot do ondersteuniug van onse
seucliugieholen, dock men verwacht dat hieriii
hinnenkort, au vrucht van de sterke aanheveling van
de Phelps—$tokes T~oninussie, die ~vasaiand bezocht
heoft en met hoge waai’dering van ons werk spreekt,
ecu veranderi ng komen sal. Dc versehillende
zeiidiuggenootsehappen Zijn ook hesig niet het op—
trekken van een nienw opvoodingstelsel. dat meer
gesc’hikt sal zijn voor do ])ehoelte van het yolk. Dc
Aig. Zend. Komnnssie verblijdt zich de hekwanie
diensten van Mni’. Stevtlei’, 13.A., 0.1, au norinaal—
onderwijzer te hebben verkregen. Ret doel is niet
zozeel’ oin hogere opvoeding in te vooren, als om hot
werk degelik en doelniatig te maken en een christe—
uk, Bijbollezend, werkzaani yolk te helpen vormen.
Er zijn tans 713 buitonsc’holen, die bearheid worden
dooi’ 736 evangelisten en hooldonderwijzers en 718
hulpondei’wijzers. Het getal kinderen 01) school is
38,384.

(6) iledies :endin p rrik.—In de afgolopen tormijn
hebben Drs. J. K. Dummy en F. de Villiers oiis
onige jaren hun gewnardeerde dieusten gegeven. en
na hun vertrek is de vakature opgevuld in de per
soon van Di’. C. L. Murray, de zoon van onse
Zending Sokretaris. Dc c’hristenen hebben sicli zeel’
vei’blijd over sijn koinst, daar hij in dat land ge—
boren is, en het schijnt dat luj cnn slaagt hot ver—
trouwen van de niensen t~ winnen. Daar het arheicls—
void zo groot is, hebben wij minstens nog twee ge—
neesheron daar nodig. ni. cb~n vooi’ bet werk ondei’
do Mohaminedanen en éón voor Kasungu.

(7) indusiricel irerl.—-Onso sendeliigen gevoelen
dat het van groot helang is voor onse inhoorling—
christenen ccii hestaan te vindon in het land sell,
daar si; duizendtallen naai’ Rhoclesie, Johannes—
burg en elders gaan oni geld te verdieaen ten cincle
hun belastingen to betalen en hun liuisgozuinen te
kunnen onderhouden. Dc l3ogering is ook gewillig
daarjn ineo te werken, door de inhoorlingen van
katoenzaad, ens., te voorzien. Onse evangolisten en
onderwij sers ontvangen ondei’rieht in de heginselon
van landbonw, sodat sij op de bniteuposten do
kinderen dnarin onderwijs kunnen gevon. Onse
sending doet ook m’eel aan het maken van mnanclen.
niatten, ens,, en ondere indusi rie6u. Er is ook eon
begin geinankt met spinnon en weven. Wanneer

w~ij diii sendingboei’eu en anihac’litslin uitsenden,
hebben wij mannen nodig, die insta.at sun ondei’—
i’icht te geven en dc arhoidei’s te bestieren.

(8) Life ru lies reel—In 192:3 werd (‘cii belangriko
mnij lpaal in de geschiedenis van onso Nyasa sending
hereikt, door (10 veitaling van de gehole l3ijbel in
de Nyasa taal. Dit is gi’otendeels liet werk van
Dr. W. I-I. Murray geweest, en de nankomst van (lit
hock hoelt grote vreugde veroorsaakt; niet alleen
in onse seudnig, nmaar oak hij de audei’e zendingen,
en de eei’ste oplaag vail 15.500 word hinnen enige
maandon uitverkocht. Ecu twede oplaag is nu vor—
schenen. Doze ]‘~onunissie verblijdt sich seer dat
do ITniversiteit van Stollenhosch hot hoofd van onse
Nyasn sending, Di’. ~V. 1—1. Muri’ay, vooi’ sun groob
nei’k in het vertalen van die Bijbel, veroerd heeft
met de graad van Dr.Litt IIij hoeft dese onder—
sehcidiig wel verdiend. Gedurende de afgelopen
tei’inijn zijn verscheiclone boeken in de Nyasa taal
versihenen of herdi’ukt ; sodat wij taiis hebben : (1)
1~iid~’rhi~hc’l ; (2) Lessen over het leven van Christus
(3) eon gesaughoek met :3:34 liederen ; (4) Bunyans
Pelgriinsi’eis ; (5) het kortbegi’ip met hewijsplaatsen
(6) ecu reeks ecuvoudige schoolboeken ; (7) een
Zending Kwartaalhlad worclt in ‘t Afi’ikaans te
Mklmnia uitgogeven.

(9) ito/i u in In edo n en .—lTet wordt hoi’ekend dat er
in ~vasaland 20,000 Mohainniedanen smj n. Hen dccl
van ons arheidsveld, nainelik Tainhalasland, wordt
bewoond (1001’ bet Yao yolk, dat, ondei’ de invlccd
van Arabieso slaveliaudolaars in vroegere jaren, bijna
gehoel Moliannuedaans geworden is. Under hen
hebben wij nu eon static te Chitundu gesticht, waal’
Di. M. U. TTys on echtgennte en Mel. P. de Beer
arheidon. 1-let werk is moeilik on het begin niaar
klein, doch dla~u’ sijn benioedigende tokenen. Er
bostaat reeds eon kleine Zoudagschooi. Zondag—
dionsten wordeu gehouden en een begin is met
medics work genmaakt, torwijl hiezondere aandacht
gogeven wordt aan evangeliesatiewerk, ivaar cen
opening swim voordoet. Dc evangelist, Samuel, doet
ook ecu gezcgendl werk ondei’ hen.

(10) Kusu n po .—‘l’en noordon van ons sendingvold
ligt er eon djstrikt gonaaindl Kasungu, hewoond (loom’
ccii Clunyanjasprekend yolk, dock onder ecu eigen
hoofdnian. 1)it wei’k inoest cigenlik (Tool’ ons be—
gonnon sijn. (10(11 aangesien wij, jaren geledlen,
daaitoe niot instaab waren, hoeft die Vrije Koi’lr van
Seliotland claar eon static gesticht. Dese is dIe
enige van hun statics xvaar mcii die Clnnyanja taal
spreekt. Xlet het oog op uitbreiding naai’ bet noor—
den. hobbcn ONsI’ Schotse hroodlcrs do Konimissie
gonadcrd, met bet vorsoek nut het werk te F.asungu
over tc ucincu. en na lang ondlorhandelon. heoft dese
Kouunissie toegestaaa sulks to doen en nan onze
zeudingiaad opgcdragon den Komnmissie van de
Livingstoiiia Zeud ing te ontniocteu, ten eindle hot
wcrk ovor te noinen. Dit wordi gcdlaan 01) S Oktober
192:3. toen eon koininissio van ouse sending, bestaan—
de nit Di. I1eticf en (‘olin Muriav on Br, Van dler
TI ict, naar Kasimugu gingen on ecu kommnissie vnii
(le Livingstonia Zendiug. t.w. 1)i’. Laws, Dr. Pm’en—
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Lice en Rev. Stuart, ontmoette, en na bespreking
word ecu overeenkomst getroffen en ondertekencl.

Kasungu static bestant nit 642 acres met ceo
schoolgebouw, dames tehuis, ruime pastorie, hospi—
taal en buitengehouwen crop. Ook ziju er sterien
gemaakt en is cc cement aangebracht voor ecu nieuw
kerkgebouw. Do Livingstonia Zending heeft ons
Kasungu overhandigd met al de gebouwen, zonder
enige vergoecling claarvoor te vragen. Ouze sub
korinnissie rapporteert onitrent doze onclerhandeling,
dat dc ccht christelike goest, waarin aBcs gedaan
werd, en dc grootmoedigheid van do Livingstonia
Zencling, ecu diepe indruk 01) haar gemaakt heeft.

Dc AIg. Zencl. Kommissie heeft dezc overnamo
bekrachtigd en besloten onze hartelike clank over te
zendcn nan dc Buitenianclse Zencling Kommissie van
de Verenigcle Vrije Kerk van Schotland voor de
wijzo waarop zij dit belangrijk clod van haar werk
ann ooze icerk heeft toevertrouwcl.

Ret westelik dccl van het Kasungu distrikt valt
onder Noorcl—Rhodesib, en daar heeft de Livingstonia
Zending eon static, Tamancla, gehad. Doze static
is no overhandigcl aan de Vrijstaatse Kerk en zal
bearbeicl worcien door hun zendelingeu tnt Noorci—
Rhodesië.

(11) Porte pees Oost-~1frika.—Met diep leedwezen
heeft doze Kommissic vernomen, dat de Ned. Her—
vormde of Geref. Kerk van Transvaal verplicht is
geworden door dc Portugese Regering, oncler invloed
van do Roomsen, haar belangrik werk in Portugecs
Angonia, dat reeds in 1909 begonnen werd, op te
geven. Zij werden verplieht dc cue static ha do anclor
to ontruimen en zulice restriktios waren opgelcgd, dat
het voor hen onmogelik werd dienstcn te houclen of
dc kindcren tc ondcrwijzen. Dc zenclelingcn van
doze kerk hehbou zolang mogclik nan ‘t work vast—
gehouden, doch tcvergoefs. Er waren zowat 100 lid
maten aan die zending bchorende, waarvan velen
naar Engels gebied zijn overgetrokkon, terwiji an—
dcron, van tijd tot tijd, naar oen van onzc statics,
Mpnnzi of Malingundc, overlcomen oni do sakramen—
ten te gehruikcn. Wij hebbon vernomen dat dc Ned
Hervormclo of Gerof. Kerk besloten lieeft haar krach—
ton in te spannon 010 dc heidenon in Sekukunios—
land en in ander clelen van dc Transvaal te be—
arbeiclen.

(12) Presbqfeijuunse K~’r1~ uit Mi(1(1Ca—~1fT~’ko.—
Ecu dringencl verzoolc is tot otis gokomon van do
Seliotse Kerken in Nvasaland, om dccl to nomon aan
dc stiebting van cen Presbytorinanse Kcrk in Nyasa—
land. Ooze zcndingraad heeft gevocld dat dezo stap
met niloen hoogst wenselik is, maar ook mogelik,
en do Aig. Zend. Kommissie heoft hnar ernstigc
aandacht dlaal’aan gegoven. Met het oog 01) de veic
sektcn, die ook in Nvasaland binncndringen, is bet
noodzakeljk gcworclen dc inhoorbngen nan olkaar to
vcrbinden door midclel vat) eon geestclik band, dat
alleon ill bet Evangelic gcvondeu worclt, en ze te
veren igon in één kerk.

Dezo Konirnjssie heeft bcsloten bij do Synode aan
to bevclen haat’ toestemming to geven tot doze stap.

Ten einde de rechton van onzc zonding to hand—
haven en te verzekeren dat ooze zendehngen nog
oncler ooze jurisclietio stanu hebben wij eon groncl—
wet voor onze Nynsa kerk opgctrokken, aanduiclencle
dc beginselen waal’oI) tvij met dc genoemde kerk
kunnen vcr~nigen. Doze gronclwct worclt nan do
Synodale vergadoring voorgelegd (Bijiage B).

D.—SOEDAN ZENDING.

Sodert 1919 zijn wij instaatgestcld, vooral door
dc milcic bijclragen van do brooder P. K. Hoffman,
van Caloclon, die cut work zeer 0~ hot hart clraagt,
clcze zencling uit to broiclen door clrie nieuwe statics,
Sovav, Mlcar en Hoffman (Adilcpo) to stiehten.

Do volgenclo arbeiders zijn claarheen uitgezonclon
Ds. en Mev. J. P. Ic Roux, Ds. on Mev. (1. do Vos.
Ds. 0. Thom, Ecrw. en I~1ev. E. Barn, Eerw. en
Mev. A. P. Kotze, Eerw. J. F. Orffer en L. Roux, do
broeders A. Sans (on echtgonote), ~ ~ en M.
P. Loedolf, do jonge zusters J. Jonker, E. Pionaar,
N. Vosloo, A. van Dijk en J. Liobenberg.

Ds. en Mev. Stryclom lcondeu. na 12—jarige dionst—
tijd, niot wecr teruggaan, wogens do verzwalcte
gezondhoidstoestand van oerstgonoernde. Ds. J. P.
le Iloux en Eerw. A. P. Kotze moesten oolc, wogons
do krankheicl van lititi echtgonoten, do Soeclan vor—
laton. Eorw. L. Roux en Br. P. Wcvers ziju door
eon ongoluk in do Katsenarivier vorclronken. In één
jaar tijcl is hot getal van onzo workers en worlcsters
in do Soedan van 26 vorminderd tot 20.

Er is hehoefto nan tiog drie of vier statics in
i~1unchilanfl, ondor ‘t Tivi—vollc, en vooral voelt uw
Konsmissie dat con arbeider to Makurcli, waar do

spoorwog do Benuerivier overgaat, geplaatst moot
worcien.

Do lois naar ons Socclan zondllngveldl is, door do
opc~nug van cell spoorweg van Port Harcourt op dc

zeelcust uaar Makurcli, omtront 50 mijlon van Mlcar
gelegen, in do laatsto tijd voel verlcort. Ook hobben
wij vernornen dat daar ‘n vooruitzieht bestaat van
eon gcrogeld stoomvaartvorkeor tussen Kaapstad on
Port 1—Iai’court, langs do wos~lcust van Afrika, zonclor
hij Engolancl oin to gaan. Enigo van ooze zonclo—

lingon zijn vanjital, langs die wog, 0~ hun rusttijcl
uitgekomon, en bebben daardoor orntront cle holft
van do gowone roiskosten bospnarcl.

I-let wcrk blijft nog steeds uiterst mocilik on
onvruchtbaar. Eon bernoocligonci token, ochter, is
dat op Mkar static dc kincloron moor gewillig zijn
naar do zonclingschool to koinon, on schikkingon ziju
gernaakt om eon aantal jongens van afgelegen kialon
01) dIe static to houcicu, terwijl zij daar onclorrieht
ontvangen. Do ‘‘Pagan Schools’’ van do Regering,
waal’in do gewôno vakken, zonder godlsdlienstondlor—
wijs, wordeu godoceerd, worden nog steeds voort

gozet, maln’ wij vernernen, dat or con inogelilchoid
bostant dat do Rcgering bet opvoeclingswerk in do

hanclcn van ooze zendling govon zal. Onzo zencle—
Iingcn doon veel moeite met do taalstudic on - ook
met do studio van do ingowilcicelde godsdicnst— en
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maatsciiappelike stelseis van cie Tivies. Drie van
cle Evangelieen zijn reeds in die tani overgezet en
uitgegeven en Ps. i~Ia11ierbe heeft een ~roordehoek
van 4,000 worden opgestelcl. De dringendste he—
hoefte van onze Soedan Zending is nan een gences—
heer, en wij vertrouwen dat een medics student,
P. Labusehagno, die clit jaar in leriand zijn groad
hoopt te behalen, as. jaar daarheen zal gaan. Het
is ongetwijfeld waar, dat het tropics kliniaat van
Tiviland, veel mccv dan in onze anclere zending—
velcien, afmattend en verzwakkencl werkt, vooral OP
het zenuwgestel van de Enropeanen.

Er zijn nog maar sleehts 5 gedoopte christenen,
die alien het iverk van evangeiist—onderwijzers doen
in vier scholen, waarin 200 leerlingen zijn.

Bin nenlon die Zemlinp
(1) Geordende zendelingen 60
(2) Evangelisten 15

Bu,tenlundse Zeiulinj
Geordende predilnu ton
Geordeude zendelingen
Geneesheren
Norniaalonderwijzers
kerkearbeiders
Echtgenoten van werkers
VZB werksters

(2) Ople 1dm ~ .—Gedurcncle do laatste j areil is uw
Komnussie nicer en nicer tot do overtuiging gekomen
dat dc behoeiteii vail ooze zcndingveiden zo ver—
anderd zijn, dat er veel nicer van ooze werkers en
werksters daii in bet begin gei~ist wordt. Dc vraag
stukken ziju vermeerderd en moeiliker geworden,
de mvloeden van buiten zijn sterker on gevaarlikcr,
de pc’riode van pionierswerk gnat langzaam voorhij,
en bet work van ophouwen—organisatie eist inannen
van bekwaamheid en oordeei en van eon breed nit—
zicht. Door dit te zeggen lvii deze Kommissie geen
reflektie 01) 005 tegenwoordig personeel in de zending—
veidon niaken. Die maunen en vrouwen hebben met
getrouwheid en ijver hun work gedaan en in dc dure
school van ondervinding zich voor het werk be—

kw-aaui genaakt. Pooh voor dc toekonist zijn lvii
daarvan ovortuigcl chat meer gedaan moet worden
voor de speciahe on wetenschappelike opleiding van
onze zendelingen, met bet oog op de nieuwe vraag
stukken, waarmce zij te cloen zulien hebben. WTij
hehhen niet sleehts ernstige en getrouwe werkers
nodig, inaar toegewijde ieidsiuanncn.

(4~ Medics ~n’ndinqueik.—Tn cut cIepartenieiit van
zenchingwerk zqn ivi) als ecu kerk riog ahtijd zeer
ten aehteren goweost, wegens dc grote moeilikheid

IV. ONZE ARBEIDERS EN ARBETDSTERS.

(1) Ste tistiek —Dc voigende zondingarbeiclers en
arhcidsters zijn tans in clicnst van onze kerk —

7r (3) Denies Zendinq Inst lie of, Fri edenh em.—
Deze inrichting gaat voort niet hiaar gezegend work

14 en levert ons vole nuttige werksters in onze zending—
veiden. Dc zusters van de \T.Z.13. liebben de in—
richting vergroot, togen ecu koxte van £2,000, en
hebben ons verlof eon predikant te henoomen om nan
hot hoofd te staan en voorzieuing te maken voor de
meer degehke opleiding van do jongo docliters.

15
42
40

139
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om geschikte inediese zendelingen en verpleegsters
to vinden. Alle andere zendiuggenootsehappen
leggen zich 01) dit werk toe, en de zegen is niet
uitgebleven.

(iw Komnnssie verlangt sterk naar do voltooiing
van Ilet \olkshospitaal, lvaartoe de Vioiiwen Zending
Bond medeweikt, met hot doel om daar verpleegsters
die gereed zulleii zijn naar het zendingveld te goon,
op te leiden.

in het verleden heeft mis zendingwerk ~‘eeI geleden
door gebrek nnii genoegzame mediose zendeliigeii,
derlialve heoft uw 1~oininissie zieh verblijd over de
gift van £3,000 vail do hr. P. K. FIofl’man, hestemd
0111 niediese en andere studenten to helpon opleiden
alsook ceo nalatensehap van £1,000 van wijiell (le
heci’ J. D. Krige, van Stelioiihosoli, waarvan de
rente voor lletzelfde dod gebruikt woi’clt. Uit dezo
fondsen is ondersteunillg toegekond non de voigeude
inediese studenton —C, L. L. Murray, P. Lnhii—
schagne, A. P. Vorster, Jeannette F. L. Murray,
M. H. Stovn. G. M. dii Toit, C. Malan, A. Boned,
B. Retief, 1. Ic Boux en Pauhne Muri’ay. Van deze
zijn 1)i’. L. Murray in Julie 1923 naar ~\yasa1and
cii Dr. M. H. Steyn in Augustus 1924 bar Maslioun—
land gezonden. Dr. Jeannette Murray is gokwali—
ficeei’d, inaar doet tails mcci’ ondervinding 01), en
zal as. jaar gereed zijn 0111 uit te gaaiI. P. Lahu—
scilagne, die zijn studiei$n ann ‘t einde van dit mar
voitooit, gnat, I).V., annstaande jam’ naar de Soe
dan. Dc anderen zulien in do vo]gencle jaren goi’ced
mjlI ill 0ilZ~ (lienst te treden,

(5) SIc! borq Gi’denkscli ool.—-Door de zegen des
Hei’on heeft de Stofberg Gedenkschool gedurende do
afgelopen terinijn gezegende vi’uchteil afgcworpen.
Gedurende (lie tijd Ilebben 7 inhoorling—lerani’s Iniii
studioen dam’ voltooid, en zip~ ill gemeenten van do
Trnnsvnal en \rijstaat geordend gew’orden. Ill de
Evangelisteklas worden ci’ tails 26 in hooi’li ilgeil op—
geleid, en velen, (lie de status van evangelist ver~
kregen Ilebben , doen kostolik werk, 1)eze mainien
(ben cell gi’oot en gezegend werl( onder de iuhoor.
lingen ill de [Inje, Be nornlanikiassen zijil ook toe—
genolnen, en 45 inhoorli ngeil worden tans opgelei d,
en den aanzielllik aantai inboorling—onderwijzers Vafl
Stofherg zijii reeds iii het lvei’k, 1)oor iniddel vni~
ecu toelagen nit de inboorimg—fondsen van de Lnic—
regering oiltvnngen, tezameu met hijdragen vail de
Gefedercoi’de km-ken, is ecu groot elI doelmatig ge
houw te Stofherg daargesteld, Jndien do fondsen
(lit toelicten, kon onze lerl ccii hog gi’otei’ invloed
uitoefenen (1001’ de opleiding vail ineer inboorling—
onderwijzers, (lie van nile kanten aanzoek (ben on)
de opleiding, die zij te 5tof1~ei’g kunnen krijgen.
Ook is ci’ (lOOi’ de V.Z.B, eon werkster geplaatst in (be
pe~’soon van Mej. Enslin , (lie ‘ii 15—tal moidjes he—
arheidt, In (10 kin dei’school zij 11 or 176 ki nderoil,
Be stat bestaat tans ~iit Ds A. M. Hoinlevi’, B.A.,
on Eerw. W. M. Bi-its, in do Evangelisteschooi do
hr. J, S. Davel, MA,, B,Educ’,, en Mej. Jessie
Mui’ray, ill (be normnalschooi ; Mej. Enslin in hot
meidjes telluis, en Mci’, Bvloveld Ills hoekhoiidstei’
en thesaurici’, Ecu 1111)0011 ng stant ann ‘t hoofd
van de kmdei’sehool,

(6) In ][einorom,—De volgende bi’oedcrs zende—
iingen zijn oils door de dood ontnomen —

(u) Pu- Konnnissie wenst eon ki’ansje te leggen
09 (Ic graveil vail twce lekebroeders, leclen van deze
homnlissie (lie sedei’t 1919 gestorven zijn, nl, Br, J.J.
Hoffman, van Hoi’niauus, cii (Ic hi’, Jan J. Moli,
van (le Paari, l3eide doze hi’oedei-s waren levens—
lange vrienden van do zending on lichbcn deze Koni—
unissie trouw gediend.

(ii) in Maslsonalaiid heeft (10 dood als slacht—
offer goi5ist de toegewijde hroeder, Jollannes Stefanus
Mninn, (lie onze kerk aldaar vele jareil met veel
ijvel’ en zegen godiend heeft, Ook de broeder Chari
\Iarais, die enige jaren ~ils zeildiughoer aldaar gc—
wei’kt heeLt, is oils ontnoulen,

(c) Ill de Soednn heoft ‘t ti-enrige uiteinde vail
onze hu’ooders Eei’w’, Laui’entius Roux en Pieter
Wevors, (1001’ het onislaan van eel) hoot iii dc Kat—
senariviei’, ‘n schok nan de hole kerl( gegeven en 0i15
vail twee i~verige ~onge wcrkcrs bei’oofd,

(d) Secbert (be iaatste Synode zijn or nail onze
Zondingkei’k OntvaHoil (be volgonde bi’oeders hinnen—
lauldse zeildehilgen : —Eerw, J, P. de Viiliers, van
Wolhngton, (lie (be Zeildiilglmrl Ills Assessor gediend
hoeft, on (lie ook de opleiding van do eei’ste 1(leui’—
ling—evangehsten oilderllonien lieeft, is Ii) 1922 gc—
stoi’veil, Eeriv, T. Haylett, van Franschlioek, en
Eerw .A. G. Ic Roux, vroeger van Elandskloof, zijn
ii) 1924 gestoi’von. Ook is de hroeder A, J, Pcpler,
dio na onze kerk te hi liherley gediend to hebben vele
jaren do gemecuite Z.A. Gesticht ill Kanpstad go
diend heeft, in 1921 zijn oeuw’ige rust ingcgaan, Ook
Ecrw, Wiiieinse is in 1924 gcstoi’ven, Voor de
trouwe arbeid vai’ al deze brocders (banleil lvi] de
Hoer,

V.—ANDERE ZAKEN.

1. Rusihnizen —Be Zending Kommissie bezit tails
vijf rusthuizen, 4w, drio to Sonieu’sct Strand, vOOi’
£1,800 uit het Zendingdaukoffei’fonds aangekoclit, on
lu-ce te Wellington. Deze rustliuizen worden ann
onze zendchiigen 09 rusttijd verlluurd, tegen £2
901’ iuaand, dat dooi’ Ilen alien zcer gewaardocrd
woi’dt, Do twee te Wellington zijn cen gcschenk
van wijlen Mnr, J. A, Joubei’t, en werdcn 09 doei—
niatige wijzo veraildord en vornicuwd, 01) kosten vail
(be Jonhei’t faullielic tc Wellington, \u’icnden heb—
hen ook (be nodige Illeubels daartoe gegeveil,

In Bellevuesti’aat, Kaapstad, word ci’ in 1922 ecu
tussenkerkel ike zendelingon rusthuis geopend, ci)
genaamd ‘‘Ret Andrew Murray Zcndehngcu Te—
huis,’ ‘ ter uagednchtenis nail wijlen Dr. Andrew
Muru’ay, Van dit hnis ulal(oil vele zcncbelingcn , die
dooi’ ile l\aap 1111111’ vei-scllilende dbcie van Afrika
i’eizeil, gedurig gehi’ink, Ook oilze zcndehngen
vinden hot een gi-oot geriof, wanneer zij in Kanp—
stll(l inoeteul z j n,

2. Kii’olit, bet tohuis )‘OOl’ mIsc zondelings—
kiildei-en to Wellington, woi’dt met zegen voortgezet,
ander hot l)ekwnnle 1)054101’ van Miii’. en Mev, B. J.
do hock, Doze Komniissie wcnst do Iloge wani’do—
i’ing ~‘ail dc km-k mt to spi’ekeii jegeuls (beze hu’oedci’
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en zuster voor hun zolfopofferenc1 werk. I-let gemid..
dold getal zondelingskinderen in hot tehuis is 20
geweest, tans zijn er 24, drie waaivan kinderen van
hinnenlandse zondeliiigon zij ii. Ook zendelingen
vaii ‘t Illiijnse geiiootschap hebhen van dit tehuis
gebruik gemaakt.

3. d.Z.K. Pcrsone(’l.—J-Jet doet ons leed te moeten
melden dat sedert de vorige Synodale vergadering
twee leden van eTc Algeinene Zending Kominissie
oils door tie dood ontnomon zijn, t.w. 1)r. J. J.
Floffman, van Hermanus, en Br. J. J. X[oll, van
do Paarl.

Dc volgencle leden, die tie Konimissie gediend
hebben, Inoeston wegens verplnatsing boc1anken. H tin
inodeworking is deze Konunissie tot grote huip ge—
weest. Zij zijn Ds.A. F. Louw, 1)r. G. B. A.
Gerdener en Ps. (1. L. van 1-leerde.

VI.—AANBEVELINGEN.

1. Dc Synode spreke haar hoge waardering nit
van de toegewijcie diensten van ni haar Binnen— en
buitonlandse zondelingen.

2. De Svnode spreke haar harteliko dank uit nan
alle zenclingvrienden, die zo ruim hot werk dos
Heron hebhen ondersteund.

3. Dc Svnode clanke do Br. P. K. Hoffman, van
Caleclon voor zijn ruiplo giten voor do zending, en
vertrouwe dat zijn edelmoedig voorbeeld andere ge
goecle leclen van tie Kerk inspireron zal om dcsgclijks
te doen.

4. Dc Svnodo danke de zusters van de Vronwen
Zending l3ond voor hnn mime bijclragon tot ons
zendingwerk, en bielde hnn Gods rijkste zegen toe,
ook 09 hun gezegencle i nrichting, Friendenheim.

5. De Svnode danke de 13B. loden van do Mannen
Zonding Bond voor hun hijclmagen en bidde hun do
leiding ties 1-leren toe 09 him stroven oin do mans—
leden van de kork te bowegon meet voor de zending
te doen.

6. Pc Synode geven verhof ann de AIg. Zend.
Ivoininissie inediese zendehingen en normani—onder—
wijzers, alsook do zende] ing onder de Mohianune—
danen, nit de lens te punsic,nnoien. 1)~~ Svnode geve
verlof ann tie Kerkekantoor Kommjssie oni ‘t nan—
dccl aan ‘t Pensioen Fonels van do zendinggenieente
Mnriaysbnrg nan ‘n ander zendinggemeentc over te
niaken.

7. Pc Synode acme ann ‘t ilegloment voor Kleur—
hingleraars.

8. Dc Synode erkenne de legitimatie on ordening
van kicurhing— of natnrehieleraars te Stofberg opgeleid.

9. Pc Synodo make cei wetshepahing, waardoor
haar bosluiten v’tn de Synoden van 1915 en 1919,
me tie dronketteohap ondei de klonrl ingen. horhaa]d
woicien, en ciringe ernstig bij tie ilegering nan om

in deze door cloortastonde wet-geving verandering aan
to brengen.

10. Dc Synode betronre hot lage poil op hetwelk
vele van onze kleurlingen en naturellen leven, en
dringe crop aan bij do leden van onze kerk, dat
zij ahles in hun vormogen doen zuhlen Oil) hun be—
dienden van betere woningen te voorzien.

11. Dc Svnode heticure tie diepe onkunde, die em
ondcr tie kleurhingon en naturellen hoerst, on clringe
bij onzo leden crop ann oin 01) do boereplaatsen,
door avondseholen als anderszins, nan hen een ge
legenheid te gevcn om te loten lezen.

12. Do Synode dringe hij de gehele kerk, en
vooral bi.j do Ring van Jvanpstad, crop nan, bet
werk oncier tie Mohammedanon mildehjlc to ondem—
stetnieii.

1:3. Do Synode bedanke de Regent, Morena Isang,
hartelik voor zijn moeciigc sta.p 0111 prohiihitic in zijn
land in te voeron, en voor zijn krac’htigo steini ann
do zendohing, en hititio lieni Gods rijkste zegen toe.

14. Pc Synode hokmnehtigc het konsept Regle—
mont voom tic 01) to richtcn Presbyteriaanse Kerk
van Middon—Afrika.

15. Pc Synode sprelce haar wnardering uit over
tic voltooing van tie vertaling van Gods Woorcl in
tie Cinnyanja tan], en hiddo tie vertaler, Pr. W. H.
Murray. nisook Ps. en Mev A. A. Louw, die in
Mashonaland, en tie zendelingen in tie Soedan die
Gods Woorti vertalon, tie heiding des 1-leiligen
Geestes toe.

16. Pc Synode sproke haar hartehilte omkentehilt—
heid nit jcgcns tie \Tcronigde ‘V rije Kerk van Schot—
hand voor tic edolmoedigo wijzc, waarop zij ons
bchandold hieeft met do ovcrgnvo van tie statio
Kasungu.

17. Dc Synocie. niet diep heociwezon kennisnemen—
do van het betreurd nfsterven van tie broeders en
zusters in onze Binnon— en Buiteniandse zonding—
vehden, wil tic achtorbhijvcitden do vorzekoring van
haar hoge - waai’dering van tie diensten tier afge—
storvenen govon, on bidde hun tie vcrtmoostingen tics
Hcicn toe.

18. Pc Synode beshuito anticrmaal ti6n ciag nan tie
belangen van tie zcntiing te wijden.

19. Pc Synodo geve opdracht aan de Korke
katitoom Komniissio oni, ondom dringonde omstandig—
heden, tie Ahgenicne Zonding Kommissie too to ]atcn
haar rekenitig tot op £8,000 to ovei’trekken.

20. Pc Svnodo hepahe eon Synode]o ko]hekte voor
tie oploitiing van kleurliig—lomaams.

21. Pc Svnotie gevo vemiof nan tie pretiikant nan
bet Panics Zendcl ing Jnstituut, Friedenhoim, door
tic Vrouwon Zentiing Bond, in overheg mot tie Aige—
Incite Zencling Konanissie, te wordon bemoepon, nan
bet Pmcc]ilcanten Pcnsiocn Fonds tied to hobbon.
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Met toebidding van do zegell des Horen op deze
H.E. vergadering,

BIJLAc~E A.

Neemen wij mis,
Uw. dw. d. en BB..

D. S. BOTHA.
J. DU PLESSIS.
D. BOSMAN.
P. C. J. ME1RING.
1). C. MALAN.
A. B. CILLTERS.
J. M. HOFMEYR.
J. RABJE.
A. J. VAN WYK.
J. F. BOTHA.
P. J. MARAIS.
C. MURRAY.
J. I-RICO.
A. C. MURRAY.

REGLEMENT VOOR DE TOELATING TOT RET
AMBT VAN KLEURLJNGLERAAR PER N.G.
ZEND INGKERK.

ARTIKEL 1.—Die zich ann hot leraarsambt van de
NC. Zendingkerk ivil wijden, sal, om tot de Op—
leidings lnriehting van kleurlingleraars te worden
toegelaten, ann dc volgende eisen volcloen —

(a) Hij sal het Klourling 0.3 eksamen moeten
hebben afgelegd;

(b) Fiij sal tevens eon verder eksainen moeten
afleggen in Bijbelgesehiodenis, en inclien luij
bij zijn 0.3 eksamen geell Afrilcaans genomen
heeft, clan ook in genoemde taal

(e) Hij sal hewijs leveren van minstens de ouder—
dma van 25 janr te hc’hhen hereikt

(d) Bewijs van licimnatsoliap van dc Zendingkerk
voorleggen

(e) En voorts howijs van goed sodelik gedrag en
gesclnktheicl voor het nmbt van kleurling—
leraar.

ARTIIcEL 2.—Tot hot afnemen van dit eksamen sal
or eon Koinmissie sijn, bestaande uit cirie leden met
secundi.

ARTIKEL 3.—Dc Oplcidingskursus voor kleurling—
lernars sal di’ie jaar cluren, en ann hot einde sal
een lcancliclaatseksamen moeten worden afgelegcl voor
ecu Kommissie, bestaancle tnt vijf loden met secundi.

AIdTIKEL 4——Die tot bi~ dit eksamen verlangt toe
gelaten to woi’den, sal claartoe aansoek doen bi’j dc

vooi’sittei’ van genoemde Koinmissic, en sal moeten
inleverc’n

(o) Bewijs van ininstens (Inc jarell liclinaat der
N (1. Zendingkei-k geweest to sijn

(l) Bewije van cirie jaren in dc Opleidings In—
ricliting voor Kleui’linglonaars te hebben ge—
studeorci

(c) Bewijs van vlijtige waarneming don lesson en
van betooncle t’ordening

(d) Bewijs van good sedelik godrag, en annleg tot
hot aniht van Evangel iedienaar, afgegevon
door hot hoofcl van de Opleidings lnriohting.

ARTIKEL 5.—Dc voorsitter, dc vereiste stukken in
oncle hevonden hebbende, cloet tijdig de noclige
lconuisgeving in bet ollieiiIlo orgaall den kerk, en
sc’hriftelik ann do applikant, omtrent do tijcl, plants
en het wenlc voor ‘t eksamen.

A1cTIKEL 13.—Dit eksamen sal gedeeltelik schrifte—
lik atgenonion warden, naan de bepaling door do
It_oinniissie. Dc eksannnatoron sullen sick ook over—
tuigen van do godsvrnc’ht van dc applikant en sijn
gehec’htheicl ann dc kerk en haar leer.

ARTIKEL 7.—I-let eksamen sal wonclen afgenonion
in de volgonde vakken : —

(a) Gewij do gesehieclenis

(b) Inleicling en inliouci don Bijbelboelcen

(c) Christelik geloof en ‘sedeleen;

(d) I’~erlcgescliiedenis en geselneclenis den chniste—
like sending

(e) Uitlegkuncle

(f) Pastoraal;

(q) Prodikunde.

ARTIICEL S.— Do Kommissie, do vereiste stukken
in orcle bevondon hebbende, sal do prediker als
kleurli nglenaar cler N .G. Zondingwerk toelaten en
kent de volgendo verklnring cloen alleggen en onder—
tekenen : —

‘‘1k, onclergetokende, door dc Komnussie tot het
afnemen van bet Kleunlingleraars—eksamen cler Ned.
Genef. Kerk in Zuici—Afrika als kleurlinglonaar toe—
gelnten, bolijdenis doende van dc Christelike Gods—
clienst, ‘volharciencle bij mijn eenmaal gedane lid—
inaatsbelijclenis, henhaal ook nit hi1 close, 0~ het
allerpleolitigst, dc gemoedelike verklaring, dat ik cle
leer, welke venvat is in Gods 1—leilig Woorci en do

Forniulieren van Enigheicl der Nedenduitse Gorefor—
meerde Kenk, van harte geloof. 1k heloof doze leer
hij mijn Godsclienstonclerwijs getnouwelik te sullen
volgen on leren, en nlij overeenkomstig dc bepalingen
coon kleunlinglernans bij do Nedencluitse Gerefor—
nieerde Kerk, oold in clese volkplanting vastgc’steld,
in alles stiptelik to sullen geciragen.

En also do Kominissie voonnoomcl mi) in mij it

kleurlingleraansbetnekki ng heoft toegelaten tot do

hediening van het Woond, so botuig en heloof ik
Inerniede op liet plec’htigst, dat ik alle aanstoot, cit
inbneuk ~p dc rec’hten van gevestigde cln’istengo—
meenten 01) het sorgvulcligst vermijclende, mij in
dose bedieiiing geheel en al sal houclen nail dc prak—
t—ijk cler Nedenduitse Gerefonmeci’cle Kerk ; onden—
werpendlc ilc Inij in geval van enige oventrecling
deses, en ook hij onverlioopt sedelik wangecinag, nan
het ooi’deel van het bevoegdc Kerkbcstuur, daaroven
toesieht houclencle.

I-let bovenstaande venklaar ik door inijn naanl—
tekening 01)red’htelik als voon dc Hcei’.’’
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ARTTicEL 9. Na de ondertekening van deze Akte
sal dc voorzitter, riamens de Kommissie, lieni deze
Akte van Toelating overhandigen, welke aldus luidt
‘‘Aizo voor dc Konimissie voor het afnemen van het
eksamen voor kleurlingleraai’s cler N.G. Kerk, ~p
haar vergadering to is ver
sehenen N. N., verzoekende, als leranr del N .G.
Zendingkerk, tot de hediening des Woords te woi’den
toegelaten, so heoft deze Koinnussie, na vc’rvuld
onderzoek, volgens het reglement, geen bezwaai’
gemaakt 0111 hem claartoe hevoegd te verklaren, zoals
gesehied hij doze, oncler de bepalingen van boven—
staancl reglement, waartoe dit getuigschrift lieni ~sls
Akte van Toelating sal clienen.

Aldus gegoven in dc vergadering der Kommissie.

A1lTII~ici. 10—Die begeert ale klcurlingleraar der
NO. Zendingkerk tot de becliening dc rsakranien—
ten te worcien toegelaten, sal, on’ daartoe geordenci
te worden, dc volgoncle dokumenten voorlcggcin bij
dc Sub—Kominissie voor de I3innc’nlandse Zending —

(0) Persoonlik aanzoek tot ordening met beweeg—
redenen;

(h) Akte van toclating tot Klcurlinglersar, volgens
vcorschriften dci’ Wet, of van ceo erkende kerk
of Zendiuggenootsehap

(c) Beaus Vail roeplog tot eon bepaalde workkring
in vei’baiid met tic NO Zendingkork, of door
eon nader kcrk of Zendinggoiiootseliap

(ci) Bcwijs dat lnj minstens vijf ~aar onderwijs
gegeven en gec stelik w-ork ged~saii heeft in ver—
baud met do NO. Zendingkcrk

(e) Beads van do ouderciorn l’ail 35 jaar to hebben
bereikt

(fi Getsugonis van dc kerkeraacl, waaronder hij
stan 1, dat do omstanchgheden sulks eisen en
dot dc applikant sulks waarclig is;

(g) Bewijs van een vorcler eksanien voor do Korn—
missie, die horn de Akte van Toclating heeft
ovcrhandigd, te hobben afgclegcl, in de volgen—
de vakkon Pastoraal, prcdikk unde, kcrkreeht,

AIcrIKEL il—Be Suh—Kommissie voor dc Bimien—
landse Zcnding zal clan, de vereiste stukken in goecic
orde bevonden hebbeiide, dc nodige seiukkingen tot
de ordening malcen, hetwelk gescliiedea sal of door
dc B ing tier Zondingkork, ~vaai onder dc applikant
sortc’ert, Of door d~ Sub—Konimissie self, Of door ceo
evangeiiedionaar clear do Sub—Kommissie claartoo ver—
zaeht.

ARTITCEL 12.—Ann cle georcleucle wordt door dc
Scriba dci’ Sub-Kommissie een Akte van l3evestiging,
volgens do vorm in Artikel 215 voni hon~ende. cloch
a aar oinstancligheclen gewi;zigd, overhaiidigd.

Aiei’im~i, 13.—Kincleren, die door also wottig go—
ordencle kleurlinglera are del’ N. C. Zenclingkerk
gocloopt of aangenomen ziju, sullen ale voIle hclmatea
der NO. Zendingicerk, an opgaaf van do redenen,
als zedanig in doop— en lidmaatboekon ingeschreven
worden.

Anvisuco 14.-—Alle kleuriingieraars der N.G. Zen—
dingkeric staan oncler hot opzicht en dc tuc’ht van
dc Ring der Zcuclingkerk. waaronder zij sorteren.

AuiTIKEL I5.—Naturellcleraars, nan de Stofberg
Geclenksehocd opgeleid cii niet van eon Alcte van
Toelating voorzien, snIlon kunnen geou’clencl worden
met inachtncming van Artikel 10 van cut Regie—
meat.

l3o.ia.sc~i~ B.

PTIOPOSEI) DIIAItT CONSTiTUTION FOIl A
NATIVE (1FIURCH IN NYASALAND.

The General Mission Committee of the Dutch
Reformed Church having noted the resolutions of the
Presbteries of Blantyrc and Livingstonia ancat the
formation of a National Native Church of Nyasa—
laud and being in hearty sympathy therewith, sub—
mite the following as a Draft Constitution, and
declares its intention of transmitting it ta the Synodi
of the Dli. Church in South Africa, which is due
to assemble in October, 1924, for its approval.

1. The name of the Church shall be ‘‘The Church
of Central Africa, Presbyterian.’

2. The doctrinal basis of tile Church be tile
Apostles’ Creed, a brief statement of the Faith as
hereinafter set fort l~, and a distinct acknowledge—
mont of tho Word of God as tho Supreme rule of
faith and conduct and tile worship, discipline and
govei’nilidflt of the Church shall be Presbyterian, i.e.,
oxerc’isecl tiuough sessions, prosbyteries and a Synod.

3. The Synod of tile Church shall consist of
ordained aliiiisters, whcthou’ European or Native,
and an equal nuuabei’ of elders delegated either by
the pu’esbytei’ics or the sessions as the Synod may
decide.

1. The first meeting of the Synod shall be held at
the time and place fixed by the presbyterics, and
thereafter every meeting of tile Synod shall fix its
own time and place for the next meeting. in accord—
alice w’ith the rules as may he framed by itself——the
intc’rval between Iho meetings of Synod rot to be
longer than fouu’ yea rs.

5. The functions of the Synod shall comprise : —

(a) matters pertaining to the general lveifare of
tile Church, e.g., public wou’ship, christian
life and conduct, native literature, etc.

(h) such cases, whether of discipline or otherwise,
as may he brought before it by way of appeal

(c) the promulgation of rules and regulations for
tile govcrnmc’nt of the Church, subject to tile
restrictions imposed by Article 6

(ci) the cmitroi of such monies as may have been
raised from native sources and entrusted to
the Synod by the respective prcshytcrics.

6. The functions of the Presbytories shall be —

(a) those which devolve 01)011 tilcnl ill accordance
with the gcnc’rai Presbyterian canon law e.g.
the establishment of new congregations and
appointaicnts of their first officials, . time
holding of regular chuu’ch visitation, tile
exercise of clisciphne over native ministors,
evangelists and members of sessions, the care
of religious instruction, etc.
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(b) the decision on eases brought before it by way
of appeal from church sessions

(c) the training, licensing, ordination and appoint—
ment of native ministei’s, the licenses of such
ministers to be operative only withui the
hounds of the preshytery concerned

(ci) the control of monies raised at the instance
of the Presbyteries from native sources,
whether by general levy, regular fees, special
collections or otherwise.

7. European members of sessions, Presbyteries
Or Synod shall stand solely undei’ the disciplinary
jurischction of the Home churches or committees,

8. A door shall he left open foi’ other missions to
join the Church (their missionaries meantime ic—
taming their Home Chui’c’h coiuiection) provided
they accept this constitution.

9. As far as possible the rights of the native
language shall he maintained in the Church assem
blies.

BRIEF STATEMENT OF TIlE FAITh
REFERRED TO IN ARTICLE 2.

1. The Holy Scriptures of the Old and New
Testaments ai’e the Word of God, and the only i’ule
of faith and life (Larger Catechism).

2. There is one God, the Father, the Son, and
the Holy Spirit. These tlu’ee are one God, equal
~ po~~’em’ and glory, and He alone is to be
worshipped.

3. All men are sinners and therefore in need of
salvation, and can be saved only by the glade of
God, through the recleemimig word of Clu’ist, and
the i’egeneratimig and sactifying power of the Holy
Spirit.

4. God so loved the world that He gave His only
begotten Son that whosoever believeth in Him
should not pei’ish but have everlasting life. The
Lord Jesus Christ, being conceived by the power of
the holy Spirit in the womb of the Virgin Mary,
and born of her yet without sin, was true man and
true God. To save men from sin, and reconcile
them to God, I-Ic perfectly fulfilled the law of God,
offc’recl Himself on the cross a true and pem’lect
sacrifice for sin, died, was buried, rose from the
dead, and ascended into heaven, from whence He
shall conic’ to judge the quick and the dead.

5. The salvation thus wrought for us by Cln’ist
is nppliecl to us by the Holy Spirit, who worketh
faith in us, and thins uniteth us to Christ, enabling
us to receive I-Jim as He is offered to us in the
gospel, and to bring forth the fruits of righteous
ness. In his gi’acious work the Spirit useth all
means of grace, especially the Word, Sacraments,
and Prayer.

6. The Sacraments of the New ‘restamemit are
Baptism and the Lord’s Supper, Baptism is a
Sacrament wherein the washing with watem’ in the

name of the Father, and the Son and of the Holy
Ghost, doth signify and seal oum’ iugrafting into
Christ and partalcimig of the Covenant of grace, and
our engagement to be the Lord’s. The Loi’d’s
Supper is a Sacrament wherein by giving and re—
ceivimig bread and wine according to Chm’ist’s
appointnient, I-us death is showed forthì, and the
w’orthy m’c’c’eivel’s are, not aftem’ a coi’poral manner,
hut liv faith, made pai’talcers of His body and blood
to their spiritual nourishment and growth in grace.

7. It is the duty of all believers to unite in the
fellowslnp of the Church to observe the sacraments
and other ordinances of Christ, to obey 1-us laws,
to cont me in prayer, to keep holy the Lord’s Day,
to macct togethc’r for worship, to wait upon the
pi’eac’hmg of the Word, to give as God has prospei’eci
them for the support and extention of the gospel,
and at all times to seek the advance of the Kingdom
of God.

Bi.jisc~s B.

VOORGESTELDE KONSEPT KON5TJTTJTIE
VOOR BEN INBOO1IL1NG KERK IN

NYASALAND.

De Algemnene Zencling Kommissic van cle Necier—
cluitse Gereformeerc1e Kerk heeft cie hesluiten van
de ii ingen van Blantyre en Livingstonia, omtrent cle
stichting van ecu nationale naturellen kerk in
Nyasalnnci. gelesen, en is in volle sympatie ermecle,
en heeft cle cci’ tans bet volgende als een komìsept
konstitutie voor te stellen, chat sij gereeci is ter
goechkeum’ing van dc i-i. B. Synocle van dc Ned. Gem’.
herk in Zuici—Afi’ika, die staat gehiouden te worden
in Oktober 1924, tem’ goedkeuring voor to heggen.

1. Dc mmaama van dc kerk sal sijn ,,De Kei’k van
Midden—Afrika, Presbyteriaans.’’

2. Be geloofsbelijchemns van dc kerk sal zijn dc
Apostohiese G eloofshelij denis, een korte samenvat
ting i’ami hiet geloof, soals hiem’mia uiteengeset, en
ccii uitclrukkehike erkemmniimg van het Woorci van God
als i’egel van leven en wanciel ; en dc goclsclienst—
vorm, tucht en regel’immg van do kerk sal sijn Pres—
byteriaamms, cl,w,z. door kerkeraclen, ringen en ecu
Synode.

3. Dc Synode van de E’~erk zal bestaan nit ge—
oi’clenche preclikammten, hietzij Europeammen of natui’el—
hemi, en cell gehijk getal ouclerhingen, afgevaam’chgcl
door dc m’immgen of kerkeraclen, naardat dc Synode
mnag besluiten.

4. Dc eem’ste vem’gadem’ing der S miode sal gehouden
wom’clen op dc plants en tijcl door dc ringen bcpaahcl,
en ciaarna sal dice Symiocie self dc tijci en plaits
van dc volgende vcm’gaclering bepalemm, overeenkoma—
stig he wetten doom’ liner gemnaalct, Dc tussemipozemi
timssen dc Synodemi sal met lamiger sijn dan vier

am’c’mm
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5. De werkzaamhocien van de Synoden zullen
zijil

(a) zaken die betrekking hebben 09 ‘t aigemeen
wo1zi~n van de kei’k, l).v. de openbare ore—
ciienst, het christolik leven en de wanciel,
n ate relic] ittei’atuui’, enz.

(b) nile zaken van tuoht of anderszins, welke hij
wijze van appbl voor haar gehi’aclit worcien

(ci bet inaken van wotten en i)epalingen voor de
rogering dci kerk. onderworpen nan do hepa—
iingen door Artikel 6 opgolegcl

(d) bet heheer van alle gelden door do natureile—
genieenten bijoengebracht, on door de ver—
schullencle ringen nan do Synode toovertrouwd.

6. Do werkzanmheden van de Ringen sullen
zijil —

(a) alle, die voigens dc Proshyteriaanse kerk—
regering 01) lien rusten, by. de stichting van
nieuwe gemeenten on de aanstelling van de
eerste amhtennren bet kerkelik ondorzoek
de uitoefening van tucht over naturelielornars,
evangelisten en ledon van dc kerkeraden. de
christelike opvooding, ens.

(b) bet verboor van zaken, die bij wijze van appbi
van de kerkeraden naar de Ring verwezen
worden

(e) do opleicling. legitimatie. orciening en ann—
stolling van naturelleleraars sal alleen goldig
zijn binnen de perlcen van de respektieve
Ringen;

(ci) bet beheer van nile gelden door do naturelie—
gemeenten, 09 bevel van de Ring hijeenge—
bracht, betzij door ‘a algemene heffing, go—
regelde fooien, specialo kollekten of anders—
sins.

7. Dc Europese ieden van do kerkei’aden, ringen
en Synode zuflen nileen staan oncier de tuclit van do
inoederkerkon of Zencling Koniniissieën.

8. Be weg sal opengelaten worclen voor andere
sendinggenootsc’hnppen 0111 zich hij do iceric nan to
siuiten, indien zi; cut konsept aanneinen. Run
zenclelingen hlijven ook oncior dc nioecierlcork en
komniissie.

9. Zover mogehic sullen de rechten van dc nato—
relIc—talon gehandbaald wordon in dc kerkelike ver—
gadoringen.

KOItTE SAMENVATTING VAN RET GELOOF IN
AIITIKEL 2 AANGEI-IAALD.

1. Be Heilige Schriften van bet Oude en Nieuwe
r1~estiui1ont zijn bet Woorci van clod en dc enige regel
eoor fovea en Ivandlel (Larger Catechism).

2. Er is den God, de \Tader, do Zoon en do
Heilige Geest. Deze drie sun den God, golijk in
macht en heerlikheid, en IIij alloen moet aange—
beden worcien.

3, Alle JileIlsell sijn zonclaren en hehoeven der
halve dc saligheid, en kunnen alleen gereci worden
ciooi’ de genado Gods, door bet verzoeningswerk van
Christus, door de wocierbarende en heiligencie maclit
van dc Heilige Geest.

4. Also lief lieeft Clod de wereld gehad dat Hij
Zijn Eniggehorene Zoon gegeven heeft, opdat een
iegelik, cue in horn gelooft, niet vercierve, rnaar hot
eeuwige loven hehhe. De Flere Jesus Cln’istus, door
do krncht des Heiligen Goestes in de schoot van de
maagd Maria on tvangon, en nit haai’ gehoren, doch
zonder zonde, was werkeljic incas en werkelik God.
Om do mcnscn van dc sondo te redden en hen met
God te vorsoenen, beeft Ru 01) volmaakte wijse do
wot Gods vervulcl, Zichzelven 01) Let kruis, ecu waar
en volmaakt offer, voor cie zoncie geofferci. is gestor—
von, hegravon en opgestaan nit dc clocleii en opge—
varen ton heniel, vanwaar Ihij komen sal cm to
ooi’clelon de leveuclen en do clocien.

5. Be zaligheici voor ons dos door Christus ge—
wroc’ht wordt ann oils geschonken door do Fleilige
(best, die hot goloof in ons werkt en OilS dus ver—
onigt met Chiristus, 0115 instnatsteliende oni Rein
ann to nemen, soals lhij ons aangehocien worcit iii
bet Evangelic en 0111 de vruchten cler gei’eclitigheici
voort te brengen. In Zijn genadewei’king gebruikt d1~)
Geest nIle genadennciclelen, vooral hot Woord, de
Sakrainenten en het geheci.

6. Do Saki’amenten van het Nieuwe Testament
sijn do 1)oop en hot Avoncininal. Be Doop is ‘ii
Sakramont, wanrin ce wassing met water, in do
naaiII des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes,
onze inenting ill Christus, onse cloehiame nail bet
genacieverhonci, on onse holofte 0111 cbs 1-leren eigell—
dom te sijn hotekont cii veisegelt.

Ret Avondinaai is (‘oil sakrainent, waarin door
hot goven en ontvangen van brood en wijn naai’ cbs
Reren bevel, Zijn cloocl vericondigd wordt, en wij
lvaardige deelgenoton woi’cben, niet 01) lichamelike
wijse, lnaai’ door hot geloof, cleelgenoton van Zijn
licbaani en liloecI voor mis geestelike voecling on
groei in do genado.

7. Ret is
geinOeilsd’llal)
snkrnmonten
Zijn ivetton te gehoorsanien, te volbarcien in Let
geheci, dc Sahhat te lieiligen, samen te komen voor
do gocbsdienst, do piedilcing dos Woords nan to
boren, om het geveil vOOi’ ‘t oncierhouci en de ait—
inoicling van hot Koniikrijk van God, naardat sij
welvaren vei’kregen hebbea, en te allen tijden te
sodden hot Konilkrijk Gods to bevoideren.

do plieht van alle gelovigen ma in dc
van dc Iceric sich te vorenigen, om de
on insettingen van Christus to houclen,
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RAPPORT
Van de Curatoren van het Zending Instituut te Wellington,

ingediend bij de H.E. Synode, 1924.

1-bog Eerw. Heer,

Be Curatorei’ van bet Zending Instituut hebben
de eer bet volgende te rap~orteeren voor dc vijf
jaren, sedert de laatste zittmg der 1-1. E. Synode

1. Met dankbaarheid kunnen wij vermelden dat,
door de goede hand oozes Gods over ons, dit belang
nj Is en gezegend werk onvenlunderd kon worilen
voortgezet en dat de Inniebting nog voorziening
maakt in eeoc groote behoefte den Kerk.

2. PS. 3. liABlE. Na een getrouwen en vnucht
baren arbeid van 8 janen aan deze lnnichting verliet
Ps. J. Rabie, B.A., ons tegen het eincle van 1921 om
dcii berdersstaf in de gemeente Beaufont West op
te nemen. Van zijn ciegelijk werk, zijn godsvrucbt
en gezegende invloed op de stuclenten iuaken wij met
waurdeering en dankbaarbeid melding.

3. Ps. P. LATEGAN. 1-let gelukte ons spoedig
ons van de diensten van Ps. P. Lategan, MA., te
verzekeren, zoodat bet werk zonder sebadelijke on—
derbneking kon voortgaan. Peze broecier maakte
ceo aaiivang met zijii werk bij het begin van 1922
en, wegens zjne bekwaamheid en degelijkheicl, bleek
hij spoedig eon aanwinst. voor sic lnnichting te zijn.
Ongelukkig word hij, tegen bet einde van bet censte
kwartaal van slit jaar, zeer ernstig krank, zoodat wij
voor zijn leven vrecsden. Op de gebeden van velen
van Zij ne kinderen lieeft sic Heere hem genadiglijk
beterschap gegeven en is hij nu in zoo venre herstelci
dat hij, tegen bet cinde van Juli, naar Puitsehiansi
kon verreizen voor verdene geneeskundige bebajith~
hog. Zijn gczondheidstoestand is canter nog zoo
daaig slat wij hem, op rand van zijn geneeslicer tot
bet einde des joars verlof van afwczigheid mocsten
geven. Wij hidden dat de Heerc hem met volkomen
herstelde gezondhejd tot omis moge terugzenden.

4. PS. P. WILCOCKS. Gedurende zijne krank
lieid en a.fweziglicid beeft Ds. P. Wilcocks goedgun—
stiglijk ingewilhigcl als zijn plaatsvervanger op te
treden. [-let verhhijclt ons Ic inogen melden dat zijn
work, zoowel aan de Curatoren als aan do Studenten
groote voldoening geeft. ~Vij zijn dien broeder en
zIjn Kerkeroad (Riebeckkasteel) mug daukbaan
voor tie bereidwihlighejd waarmede zij ons ter liulpe
zij n gekomen en willen bun dc vcrzelsering geven dat
wij boone zelfopofferende handelwijze ten zeerste
waardeereii.

5. STATISTIEK. Sedert de laatste Synode wb
1)011 24 Stucienten, na volbroebte stuclien, dc lunch—
ting venlaten, t.w. 4 in 1919, 4 in 1920, 5 in 1921, 6

iii 1922 en 5 in 1923. Van dezen hebben 2 (van
1923) nog geen vasten werkkring en zetten 2 bunne
studien elders voort, met het oog op het Binten
laudsehe Zendingveld. Van de ovenige 20 anbeiden
10 in sic Kaap Provineic, 2 in den O.V. Staat, 2 in
sic Transvaal en zijn 6 naan bet Buitenlandsche Zen—
ding velsi gcgaan, alivoar 1 (Eerw. L. Roux), na. ceo
korten dicnsttijd, in sic Soedan door verdninking bet
icven venloor.

6. GEDRMi PER. STTJPENTEN. Oven bet gedrag
den $ktndentcn badden she Curatonen gecn neden tot
kiagen en het. verblijdt ons slat er bij hen, over bet
algemccn, bcwijzen van godsvrueht en ernst tc yin
den zijn. Zij zijn steeds hercici oni ohs onderwijzens
in sic plaatseiijke Zondagscholen, als voorgangens in
sic Chr. Strevers Vcrecniging en op a.ndene wijzen
sled te ncmen non Clnistchijkc werkzaamheden.

7. B’ETERE TOERUSTING VAN ZENPELIN
GEN. Met bet oog op shen eisch des tijds van con
bcterc toernsting van onzc Zendelingen tot bun wenk
hcbbcn wij, samen met she Commissies voor bet Ad—
Inissie en het Zendehings Examcn, een schema. he—
spnokeii voor een ecnigszins strengere Admissie
Examen en de toevoeging van eenige vaisken bij den
tegenwoordigen cursns in bet Institnut. Peze vcr
andeningen zullen door gcmclde Commissics worden
voongestelsl en hebbcn sic ondersteuning dci Cunatonen.
Ais de voorgestelde wijziging va-n bet Admissie Ex
amen worcit aangenomen zal het veci helpen ib sic
voorbereiding voor dat examen, daar ‘t nu schien
onmogchijk is, voor sic som daartoc besehikbaar ge
stcld, cell geschilsten onsierwijzen voor die isias te
vinsien.

8. KOSTHU1S. Aa,n bet boofd van bet Kosthinis
in verband met deze lnnichting staan nog Ecnw. J.
S. Louiv en zijne cchtgcnootc, she hun wenk met toe—
gcwijslheid en getnonwhicid vcnnicbten en steeds vol—
doening geven, waarvoor wij hun onzcn harteli1 ken
dank betuigen. Ools is hot ons ceo oonza,ak van clank.
baanheid slat en over sien toestand van het Kosthuis
en den gccst, die en hecnscht, niet te khagen va-It.

In slit vc.rba.usi echter moeten wij hct volgensle onsler
de aandacht van de HE. Vergadcring brengen. Poor
bet werk nan bet Institunt to-aam~v~~iai~siemi hecft
Eerw. Louw zijn kans op pcusiocn venioren en sic
Cunatoren gevoehen dat zij pogingeu in bet werk moe—
ten stellen om dit te vcnhelpen. Wesbahve wij de
HE. Vergadening verzoelscn zijn gevai in gunsti.pi
ovenweging te ncnien en den weg na-n te wijzen ivaar—
longs pensmoen voor hem hsan vcrzehsensi worsien.
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9. FINANCIEN. (a) Over bet Fonds van hot
Zending I nstituut, onder beheer van den Zaakge—
lastigde, cloet hi] self versiag en claarin worden de
iioodige bi]zonderheden vei’nield. ~Vi] niogen echter
met clankbaai’lmeicl constateemen dat cht Foods, in dc
afgeloopen vijf jaren, betere onc]ersteuning heeft ont
vangen, zoodat bet amigstig sclnpperen van vorige
laren mmdcc nooclig ~ r]0~~1 is bet nog lang niet
naar wensch ermede gestclcl. Secleit ons Inatste map
port is van niernand ecu legant of noemenswnardmge
gift voor cut Foods ontvangen.

(b) Van de ontva ngsten en uitgaven in vemband
met bet Kostliuis geven wi] Inerniede cOil korten
~taat :—

1NKOMSTEN.

Batig Saldo
Logiesgclden
Adniissie en Zencliugiclas

gelden
Zaakgelastigde voor

1~eparaties £107 0
Electriseb Licbt Installatie 72 5
Telefoon 10 0
Tekort in huislioiiclel. uit—

gavell 100 0 0
Huislinnen 100 0 0

Logiesvoorscliotten terughe
tnald

Huislmuur
Producten
Diversen
lJitstnancle cheques

Salarissen
Bedienden
Repaiaties
Licbt
Tuin
‘mVasschen en Stri]ken
Brandhout
Eetwaren
Humsraad
Huislmnnen
Electrisch Licbt Installatie
Telefooi
Belastingen
Schri~{bchoeften en zegels
Diversen
Renten en corn. OP Cheques
Batig saldo

£SSO7 15 0

(a) Als men hi] bovenstaaiiden stoat erop let clot
er tegenover bet voordeelig snido van £1 9s. tivee
voorsehotten van £100 elk van den Zaakgelastigde
zqn ontvangen, sal bet blijken dot bet Kosthuis niet
zeifbetalcnd was. Bit is te wijten nan twee oorza
ken. Ten eerste, liebben wi schade geleden door
kostgangers, die zkb voor bet onderwi~zers ~inbt

voorbereidden cii hi] de plotselinge mntrekken of•ve~~—
mnmoclernig van staatstoelngen of om anclere redeimen
in moeilijklieid gernaicten. Hoewel Si] beloofclen bet
nchterstnllige getrouw op te betalen zi]n er, sedert
~919. hog 11, die gezamentlijk £91 14s. 7c1. ann de
lnrichting verschulcligd zi]n. Dc anclere oorzaak is
de behoeftige toestancl van hijna al dc Zending Stu—
clenten die, bij nml zonder uitzonciering, dc Inriebting
mnet schuld verb Len en bet zeer moeili]k vinden om
bet acliterstallige ann te zuiveren.

(e) Bi] de laatste zitting dci Synode moesten wi]
rapporteeren

1. Bat cene leening hi] bet Kerkekantoor was
aangegann voor £250. Die schulcl is nog niet
afbetaald.

2. Dat de Ned. Gcr. Kerlc in dcii O.V. Stoat zich
den weg oog nict open gezien had om ccii ]aar~—
li]lcsche collecte voor bet Zenci. Tnstituut te
doen geschieden flier in is er nog geen ‘icr
andering gekomen.

(f) Wi] wenschen mits ciezen onzen hartelijicen
danlc te betuigen ann nile lichamen en personen, die
ons doom boone gebeden, bclnngstclling en giften in
stoat bebben gestelci dit zoo nooclig cmi gezegend weric
voort te zetten.

Meencode hierniede nan dc ons opgedragcn taak te
hebben volcinan cmi cleze helnmigri]lce lnricbting der
crnstige voorbiclcling cii Imarteli]lce belangstelling der
i-I E. Vergaciering aanbevelencle,

Noemnen Wi] 005,

Met verscliuldigde lioogachting,

lJwe dnw. fIns, en Bm-s. in den fleer,

B. BOSMAN, Voors
A. B. C1LLIERS,
J. H. VAN AARDE,
B. WILCOCKS,
B. P. VAN HUIJSSTEEN,
J. F. BOTHA, Scriha.

(ci) I-IULPFONDSEN. Door dc niilcicladigheici van
persomien en hchamnen zi]n cc (buiten dc Bamsi en
Burgert Muint]es Fondscmm) clrie kicimie vaste Fondsen
(1—lamiekomim, P. v. ci. Merwe en Vos) wanruit cc on—
clcrstcumimng voor bulpbelmoevenclc Stndenten getrokken

£7 17 5 wordt. Benevemis cleze zijn cc particnlicre personen,
7163 17 ~ zowel als de M.Z. Bond, die lieipe~i. Be Algem. Zen-

ding Commissie heeft oolc liidp vericemici nan studenten

417 6 4 in dc Acimnissic iclas. In ‘t nfgelopcn mar iconden wij
nit die fondsen en bi]clragcmm £375 lOs. Od. tot bulp

0 ann rnmnclerverrnogenden bestecien. Uit bet Sunnyside
0 Foods, dat hi] oims Iaatste rapport per abuis ais nen
0 legant van wi]ien Dr . Andrew Murray vermelci werd

cmi dc rcnten waarva 0 final goeci vimicien door cue Cu—
ratoren kunnen worclcn bestecci, komiclen lvi] flog ‘nets
trekkeo voor lrnlpbehoevenden, danr dc £200, door

— £389 3 demi Zaakgelastigclc voorgcschoten, ecrst claaruit mocst
worden vereffend. Over nog twce ]nren zuilemi die

voorschottemm terug hetaald zijmi en zal cue opbremigst
oolc vool clit dod hcscliikhaar zi]n.

UITGAVEN.

239 19 7
30 10 0

107 5 7
422 16 8

28 17 1

£8807 15 0

£859 3 4
838 17 7
240 16 9
207 9 11
307 1 5
402 1 1
163 12 $

4109 13 0
71 2 1

100 0 0
72 5 0
10 0 0

296 2 3
13 3 11

1074 1 1)
40 15 3
190
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RAPPORT
Van de Kommissie voor bet Afnemen van de Zendelings en Oefenaars
Examens,—te worden voorgelegd aan de H.E. Synode die te Kaapstad

vergadert op 16 Oktober 1924 en volgende dagen.

Tiwe Kommissie lieeft de eel’ te rapporteren

1. Dat zij vijfmaal vergaderde te Wellington ten
einde kandidaten te eksamineren in verband met op—
genlelde Eksamens.

2. Dat volgens wet toegelaten zijn tot zendelinqen
Op 28 November 1919,.—vi~f kandidaten,—waar—

van een volgens speciaal besluit van de Synode van
1915;

Op 25 November 1920,—viet kandidaten;
Op 24 November 1921,—vijf
Op 29 November 1922,—zes
Op 2S November 1923,—vijf

Tezamen 25 kandidaten.

3. Dat volgens wet toegelaten zijn tot Oefenaars
en Ketecljjseerrneesfers

Op 25 November 1920,—dSn kandidaat;
Op 24 November 1921,—één
Op 28 November 1923,—den

Tezamen 3 kandidaten.

4. Dat zij herhalen moeten wat bij de laatste Syno
de gerapporteerd is, namelijk, cTat geen enkel kandi—

daat ziell heeft aangemeld voor bet Godsdienstonder—
wilzers Eksamen.

5. Dat zij gedurende hoar diensttijd bet afsterven
moest betreuren van ecu barer leden in de persoon
van Ds. J. D. Horak.

6. Uwe Kommissie zal gaarne van de H.Eei’w. Ver
gadering willen vernemen wie—in bet geval van bet
overlijden of bedauken van Primarii leden—in hunne
plaats moeLen optreclen —dc door de H.Eerw. Synode
aangestelde Sekundi of nieuwe Priinarii door de
Synodale Kommissie aangosteld.

Wij hebben de eer ens te noemen,

Uw I-I.E. dw. dienaars en broeders in Christits.

Villiersdorp, K.P.,
7 Julie 1924.

E. DOMMISSE, Voorzitter.
A. B. CILLIERS.
P. J. DE WAAL.
J. A. R. VOLSTEEDT.
E. C. MALHERBE, Scriba.

BIJLWE 15.

VERSLAG
Van de Kommissie tot bet Afnemen van het Toelatings Eksamen tot

bet Zending Instituut, te worden voorgelegd aan de HoogEerw.
Synode in 1924.

Uwe Kommissie beeft dc eel’ te rapporteren, dat
zij dit eksamen volgens de voorsehriften van de
HoogEerw. Syn~de heeft afgenomen, en bet volgende
getal kanclidaten tot bijwoning van de Lessen aan
bet Zending Iustituut lieeft toegelaten : —

Tn 1920 — 4 Kandidaten.
In 1921 — 8 Kanclidatcn.
Tn 1922 — 1 Kandidaat.
Tn 1923 — 5 Kandidaten.
In 1924 — 9 Kandidaten.

Totaal — 27 Kandidaten.

Ook wenst uwe I\Onlmissie eon Supplementair
Rapport nan de H.Eerw. Synode voor to leggen.
waarin zij verancleriugen voorstelt ill do bepalingen
aangaancle bet Toelatings Eksanien.

]N[ct versehuldigdo Iioogachting noeluen wij ens
van de I-I.E. Synode

Dc clienstwillige dienaren en breeders.

J. C. STEYTLER,
F. X. ROOME,
J. A. VAN DER MERWE.
C. R. KOTZE,
A. J. VAN WIJK.

Fransch Hock.
11 Augustus, 1924.
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van de Kommissie tot het Toelatings Eksamen to~
hot Zencling instituut te worden voorgelegd oan
de HoogEerw. Synode in 1924.

Uwe Kommissie wenst mits deze hij de I-I.E.
Synode voor te stellen dat do bepahngen aangaande
het Toelatings Eksamen ais vo~gt sullen worden ver—
anderd : —

.-Irt. 233 leze : —

,Die dezen grand niet verkregen hehhen en he—
goren tot Zendelingen der Nederduitsehe Gorefor—
meerde T~erk toegeiaten te worden, zuilen, om tot
liet Zending Instituut te worden toegelaten, ann de
I~ouunissie voor hot Toelatings Eksamen moeten
overleggen : —

(a) Bowi~s van lidniaatsehap van do Nederduitseho
Gereformeerde Kerk

(b) eertifikaat van goed zodeli~k gedrag en gods
vrueht, door don plaatseiijken leeraar to wor—
den gegeven ; alsook eon getuigsehrift van
den Principani van de Opleidingssehool of
Inricliting, waar zij hunne voorbereiclende
studiebn doorgemaakt hebben

(c) Bewijs van het Primaire Lager Onderwijzers
Examen to hebben afgelegcl.’’

Art. 235 leze —

,,I-Iet Toelatings Examon sal in de voigendo yak-
ken ivorden afgenomon

Gewijde Gesohiedenis

i’~eder1andseli en Afrikaansch

Engelsch

Grieksch.

A it. 236 rulle ijeh eel en ol eep.

Met lioogaeliting,

Fransch Hook,
21 Augustus, 1924.

11w div. dionaren en broeders,

J. U. STEYTLER,
F. X. ROOME,
J. A. VAN 1)ER MERWE,
C’. H. KOTZE,
A. J. VAN WIJK.

BIJL AGE 16.

RAPPORT
Van die Kommissie vir die Algemene Armesorg.

1. Person’el ran die Komioissie.—Pie bedanking
van Ps. A. F. Louw wat na die O.V.S. vertrek bet,
was ‘n swaai’ verlies vii (lie Kommissie ‘n man
met so veel ondervinding en so besiel met brandeude
viver vir die goeie sank van (lie opheffing van oils
verarmdos, icon heswaarlik gemis word. Sy 1jlek is
ingeneelu dour Ps. C’. W .Aiheit. In die pick van
Ds. H. P. i’i[aedooaid, wat weens nienigvuldige go—
meentehke werksaamhede (lit riodig gong hot om to
hedank, is benoem Ps. J. C. Truter, 0(11 (lie Arbeids—
kolonies—Kommissie to verteenivoordig. Ps. C. M.
I-lofmeyi’, wat ons tron vii’ enige jare gedien hot, is
verhuis na die Transvaal. Met die aftree in die
hediening van Ds. J A. Beyei’s, weens krankheid,
hot die Kerk, ton opsigto van (lie Armesorg, ‘n toe
gewyde worker vorloor. Vir die opheffing van arnie
hot hy sig onvermoeldl i)cywor, en met i’e moot liv
(lie vader genoem w 00(1 van die tw-oo gemoentehke
arbeidskoionios, Olifantshoek en Die Wildernis, in die
gemeente George.

2. Op/i efji,irj In l?1’(l’linII 1(10 Kinders. — By the
inaste Sinode het (lie Kominissie rapport gedoen van
sy optree in verban’l met griepWose oil verwaal loosde
kiidors. on van die groot scm geld dour die ver—
skiliendo gemoontes vie die dod opgebring. £36460
16s. Sd. Pit is aangenaam ens to ksui meMo dat
hiordie sam aaugovul is met £15,729 7s. lOd., sodat

die totale opbren~.is van (lie fonds die verbasende som
van £52,190 4s. 6d. beroik hot.

Aic Ons, C 110(1’, inc 1,01, 11001 f~ i\oiiiui UC~ eec!

In verband met die destyds hestaando wooshuise
en ichuise van die Kerk. en die voorgestelde nit—
breidings, then gemcid te word dat 11(1110 almal vol—
tooi is on tntstokend ann hul (1001 beaiitweord.

(a) Die Iii 0111’ 151,11 iii, p/i ii is, lion ps/Oil. hot non ‘u
takinrigting in (lie skone dorpio Purhanville, waar
(lie Bostuur (lie goluk gohad hot om ‘ii kosbaro en
baio goskikte eiendoin, met ruin gronde, goodkoop
in haiide to kry. In hierdie inrigting word iioci (lie
groter seuns versorg, en (lie hi’werking van die 4uino
vorm ‘n belangryke dcci van huile opleiding. Pie
Beseuur hot altosamo t3,5$9 12s. 7/1. vii die nuwe

rigting gobruik, cli daarvaa hot (lie Kommissie
£1,680 gegee . Ag-en-twintig seuns word daar 01)-
go]oi.

(b) Neirtvn—Tl’ees/l au, Kin ln’rley : Hie”dio brig—
ting is aannierklik vorgroot teen ‘ii koste ian moor
as vvf—duisend pond. en verskaf non dubbel die
akkommcclasie as vi’oePr . Alles is op moderne wyso
ingerig, en daar is ‘n model wassory met elektriose
toestel. Tot (lie ruwe uitbreiding hot die publiok
van Kimberiey junk bygedra, en die Rogering hot
ook mini gellelp. Die Kommissie let duisend pOudl
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VU’ (lie doel gegee. Die inrigting is in ‘n bloeiende
staat en versorg 013 (lie oonihlik 103 kinders.

(e) Tc1 nise, (ireofJ—Reinet Die Jongens—Tebuis,
Graafi’—Tieinet, is verryk geword met ‘a groot gebou
wat ruimte bet vii’ 60 kinders, sodot ook bier die
akkommoclasie verdubbel is, Die ~etal ~ van—
dag in die rigting is 127. By die Meisies-Tehuis
iS (lear ooi ‘n groot nuwe gebou opgerig, met plek
vie mcci as 60 kinders. Die getal uwisies is eon
1.54. Vjr hierdie nuwe uithreiding can die twee
inrigtings bet die Regering cirie—duisend pond gegee.
en die Kommissie £3,602 lOs. Altosame hot die
nuw-e geboue, met meubels, omtrent £10,000 gekos.

(d) Tleesh ole, Doisyfield Hierdie weesbuis vail

die Kerk iii Rbodesih bet ook hew in die laaste tyd
uitgebrei, en die getn,l kinders bet gestyg tot 160.
Daar is ‘ii nuwe skool gelon en ook ‘n wooiibuis vii’
die seuns en ‘n onderw’yrerswening. Behalwe ‘n
winkel filet roaclawels, is dear opgerig ‘n nuwe
inas~ienbuis vii’ (lie meal van koring en mielics, vir
boutsaag, v’ elektriese kg en klerewas. Altesame
bet die uitbreiding £4,400 gekos, ~ aarvan die Kern
missie £1,740 bygedra bet.

(e) ll’ecsh 1115, LUOQIUOi’Jtl’ : Ami die Weesbuis,
Langlaagte, is £2,000 nit die griepfonds beskikbaar
gestel 0111 voorsiening to mack vii’ 40 kinders, Bier—
(lie inrigting, hoewol in die Transvaal, is destyds in
ons uitbreidingskema opgeneem omdat sy deny nog
altyd 0110 staan vii kinders uit die K.P.

(1’) Weeshuis, Rolici’f son Die Herberg (Weeshuis,
Robertson), is ‘n stigting van die Ring van Tulbagh,
en was in wording tydens (lie laaste Sinode. Vie
bierdie Weesbuis Let die Munisipaliteit ‘11 pragtige
terrein as geskenl( gegee. Teen ‘11 ]oste van onge
veer £6,000 is toe epgerig ‘13 1fl00~ en stewige gebou,
en later is aangekoop ‘11 pace morge uitstekende
goeie tuingrond ounce besproeiing. Vier—en—sestig
seuns word in die inrigting versorg. Vir luerclie
inrigting hot die Kommissie £3,200 beskikbaar ge—
stel, en van die Regering is (lie soni van £2,750
gegee.

(g) IT (esh (I 15, ((13j: De Weeshuis van
Mcori’eesbnrg is ‘n stigting van die Kerkraad en bet
pick vii 48 Ineisies, Vjr die dod bct die Kerkraad
‘n kosbare stuk grand. op £8,000 gevalueerd, ten
geskenke gegee, Die leraar, Ds. Ci. L. van Heerde,
en die gemeente hot bartlik Vii’ die sack geywer en
nicer as £3,000 is plaaslik geidoilel(teer. Altesame
bet die Weeshuis cmtrent £8,000 gekos. Die jung
ting staan met vienels, soos twee inoederarme, jut
gestrek nil (lie noonclweste, 010 uit daardie streke
Lehoeftige hinders to verwelkem. Die Kon~mi~sie bet
£2,800 oygedra.

(11) Weesli ale, ,~oin ei’sef—Oos : Die voorneinc 3’flll

die gemeente Sonierset—Oos, soos genield in die rap
port vii’ d~e laaste Sinode, is vei’wesenhk geword,
en ‘11 tehuis vi’ scull is gestig, met pIck vir 65.
Die beer Gert \Tosloo bet twee waardevolle crIed p~’e—
sent gegee, en (lie gemneente bet ‘n buifengewone
poging aangewcnd ont geld bycen to bring. Dit was
vereers nie nodig ole te beu nie, dear die Kerk die
geluk gebad bet 0111 ‘11 grant eiendom, geskik vir die

duel, goedkoop in bande te key. Die Mnnisipaliteit
hot goedgunstiglik vyf monge vie speelgronde en
moontlike uitbreiding, as geskenk gegee .Altesamne
is can dic tehuis onltreilt £3,500 bestee, waarvan die
Kommissie £1,600 bygedra bet.

(j) IT’eesh ek, T0—Thisf : In (lie gesoncle dorpie Dc—
Rust is daai’ gostig ‘U nuwe tehuis vie meisies. Die
Kerki’aad van die gemeente bet die Koniniissie tege—
moot gekom (leum’. °p billike termo, (lie gebruik van
sy groot koshuis to gee. Die Wecsbnis heantwoord
kostelik can sy dccl, en 67 hinders word daar I’d’—
50mg. ‘n Flinke Kommissie van Bestnnr, onder Ds,
on Move, Burger, llot die toesig 001’ die inrigting
Die Koinnnssie bet bier £700 beskikbaai’ gestel ow
die work ann die gang te sit.

(l() J)je Boo hoff—Londbouskool : fTit die aanbeve—
ling vail die Kommissie oor (lie .1 nwendige Sending
(Sinocle 1919) on die besluit daaiop dour die Sniode
genceni, was dit duidelik (lilt die drang tot stigting
van landhoukundige skole. stork gevoel was, Dit
was veral un nanleiding van die besluit van die
Sinode (pagina 79), en met die oeg op die kenklike
weeshuise en tehuise, elI die vole kerkhke kosbuise
vir beboeftige hinders, dat die Kommissie born ge—
m’oepe gevoel bet 0111 steppe in di6 nigting to doen.
Sekere Uitspan—Le Chasseur—in die (listl’ik Robert
son geleO, en groot 710 morge, waarvaiu 305 ondem’
besproenng, skyn vir die dod besonder geskik to
woes ems die Kommissie begin toe met die Admini—
strateum’ to onderhandel ons die eiendom in hande
to kry. Die Administrateur hon (lie Kommuissie
togensoet komu alleen op voorwaarde dat die kapitaal,
dour 110111 can die Tnie—Regening vim’ die uitspan be—
taal, £1,500, tesame met die watem’belasting, opbe—
teal, £1,941, dciii’ die Kommuissie son vergoed, word.
Toe die Kommissie, na heboom’like ond€m’soel en deeg—
like inspeksio, in twyfel was of by die ealbod van
die Administra.teur son aanvaar, kom Mmii’, D, J,
do Wet, ‘n pm’ominente boom’ van die distrik. voom’—
waam’ts, met ‘11 aanbod 0111 drie—vierdes van die nit—
span vii’ ‘13 lang termyn van are Van die Komnsmssie
to huum’, en oni vei’antwoordelik to wees vir vyf—sesdes
van die hole watei’helasting op elm u~tspa1i. Die
proposiesie wom’d toe ‘ii haio gunstige, en (lie Kom
missie hesluit toe 0111 die aailbiedings van die Ad.
ministriuteum’ CO Mull’ de Wet to aacvaau’, Notarible
kontm’akte is toe met dmo betu’okko pam’tye aangegaan

Die twede stap sou woes die oprig van die nodige
geboue op Le Chasseur om die skool to lean opeui.
Dit sou ogteu’ gm’ote uitgawe betelwn, waartoe die
1’~onlnlissie horn nie dadelik gei’oed geag bet nie.
Toe hem daai’ onvem’wags die welbekende pleas
Goedemoed, by Klaas-Voogds—Stasie, Robem’tson, in
(lie mark. Op bierdie plaas was gebone wet teen
betreklik goringe koste, doeltreffend ko~i ingeu’ig
word. Op raad van bevoegde pem’sone word too be
sluit 0111 die gedeelte V~1l (lie pleas, met gebuue,
can to hoop. Middeleu’wyl bet die Komniissie, dciii’
bemiddeling van die Administratenu’, in aanrcking
gekorn met Mcvi’. die weduwee D. Haam’hofF, wat tem’
geclagtenis van beam’ eggenoot, wvle Mnr. Daub
T—[aarhofl van Kimberley. vail plan was 0111 ‘11 hemas
king van £10,000 can die Kerk to doomi, welke soul
hostee moes word nail ‘is landboukundige inrigting
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vir behoeltige seuns, Hierdie hemaking is deur
Mevr Flaarholf i’ehoori ik geregistreer, en sal on haar
dood deur die Kerk an nvaar word Ten ann sien van
hierdie milddadige voorneme, bet die Kommissie des
te groter vrymoedigheid gehad om (lie plans te hoop
en (lie werk te begin, en oni ‘n aansienlike soni uit
sy fmidse vii oie dod to gebizuik. Die Haarhoti—
Landbouskooi is toe gestig, 1922. Die skool bet
meer as 100 morge goeie grond, wat alles onder
besproeiing is. Die Kommissie bet ‘i’ nuwe gebon
Inat oprig om voorsiening te maak vii’ klas— en
demonstrasie—kamers, eet]samer, en vertrekke vii’ (lie
matrone. Die inrigting het pick vii 50 sculls. In
die afgelope mar is die gemiddelde getal leerhnge
20 gewees. Toesig vail (lie skoo] is in hande van
‘n plaashke bestuur wanrop enkele beproefde boere
(lien. Weens (lie besiiinigmgsmaatredls van (lie Pro—
ivinsiale Adnnnistrasie, is die getal onderhoudstoelae
beperk geword en het (lie skool ide did mate van
subsiedie ontvang wat vei’wag was me, en gevoiglik
was (lit onmoontlik om lopende uitgawes met die
inkomste te (lek. Tot einde Junie 192-1 bet die
Kommissie koste aangeganmm, altesaam £~.903, waar—
van £3,500 ‘ii lening is by die N.G. Kerk, Robert
son, Ons doen lner pionierswerk, en l;oewcl daam’
flog nie Vail veel snkses han gewag gemaak word
nie, hoofsaaklik omdat oris nog nie daarin geslaag bet
om (lie regte man ann die hoot te kry nie. bet die
shooT ongetmvyfeH ‘n groot toekoms, en sal Imy seker
ook (lie baanbi’ekem’ word van andere dergelike inm’ig—
tinge.

(1) Behalwe (lie Daisyfield-Weeshuis, Rhodesia, is
al die genoemde inr~tinge geregistreer ooder die
Kirmderbeskermingsakte vail 1913, en word daar toe
lae van c]ie Regem’ing ontvang vi kindem’s vat onder
(lie akte opgeneem is. flier (lien opgemerk te word
dat die toelaag pci’ hoof in die laaste tyd aanmerldik
verminder is, van £33 tot £21. Dit gaan moeihk
om met (lie verminderde toelaag ‘n kind behoom’Iik
te onderhou en, aangesien die Kerk iii sy optrce
‘n sw’are las cmi verantwoom’delikhejd van (lie ~taat
op honi geneeni bet, is dit billik orn te verwag dat
(lie On dersteun ing van Staatswed op ‘n regvaardige
basis sal gestel word. Die l(oste ~ kind in (lie
Tndustridle Regering—skole han (lien as rnaatstnf

(rn) Die optree van die Kerk ten opsigte van
bogenoernde uithm’eidings en nuw’e stigtinge, blyk ten
voile geregvaai’dig te wees, want al Inerdie mug—
tings, bebaiwe (lie laaste, is vandag vol. en (lie nood—
saaklikheid word gevoel om tot stigting van nnwe
teliuise nor te gaan. Die Kommissie bet sy attensie
nan die sank gegee en son grang in die Oostelike
Prowinsie ‘n nuwe stigtiimg sien opgerig. Ongeluk—
kig ontbreek (lit ann fondse, anders sou omms flue wag
001 ‘n begin te maak nie.

(n) Met (lie nitbreiding van die werksaamlmede
van (lie Kerk in verband met (lie redding van kin—
dci’s, bet (lie Kommissie (lit nodig geag 00) ‘0 (On—

ferensie in 1920 op Robertson te hon. Verteenwoor
digers vail aT (lie Kerl(like telmuise, en enkele ampte—
nare van die Regering. het dcci geneem, en daar is
belangrike besluite geneem. Die bred beginsel is
toe neergelS dat (lie kerklike tehuise vir lmulle lmefs
inoet bepaal by (lie ,onqei kinders, en (lilt die indus—

tm’idle Regeringskole veran Livooi’de]ik nloet wees vir
(TiC opleidimg ViOl die ~i1ih’i gindei’s. As vrug van
(lie konfei’ensie is daar i1OU onderling il baie hetem’
vei’stnimdboimding en samnewerkimg tussen die verskil—
lende tebuise en industm’idle skole.

3. Op/i e/Ji 1I9 i~U ml hHIddIS (2). — Ic,sh UjSd vu’
Br/i (ic/lice I~iIm dpr.i,~S’imcls (lie Inaste Snmode is daar
‘mm vem’bnsende aktiw’iteit van kerkwee aan die dag
~ele ten opsigte van koxlmuise vii’ hehoeftige kimiders.
Die getal kosbuixe hot van OS tot 165 en (lie getal
kimders van 2,01~ tot 7.145 geklinm. Roewel hierdie
ini’igtinge hoof saaklik as onderwysrnnatreels moet be—
skou word, em che kimd no (lie skool to bring, is
nogtans orals teenwoordig, die lie/dudih iid as be—
skerinengel, oimi to dma en te help.

Die kwessie van (10’ toekoms )‘amm (lie koshuise is
‘ii baie ermistige. Die Kerk bet ‘ii gewigtige verant—
woordebkbeid met (lie koslmuise 01) horn geneern, en
(lis ongetw’yfel waar dat die Stnat, deur (lie kragte
van (lie Kerk mmmcl sy Om’donnansie 50 In to span, ‘n
uitstekende voordeel op (lie gebied VCfl (lie onderwys
hebaal imet, Die iil](Oi’tiilg, demmm’ (lie Prowinsiale
Adnministrasie van (lie oimderhouclsteelaag per kind
tot £17, verwek onm’ns in kerklike kringe. Met (lie
lmodi’e cisc n-at non gesfel w’ord, gaan (lit rnoeiiil(
(Jill uitgawes met inkornxte te del(. Die Kerl( bet
horn reeds in (lie bewegmng gekompromniteer deur horn
vei’znmtw’nom’delik te st-el vim’ gm’ote laste, en verkeem’
nou in ‘n ommaangeimarne onsekerheid, daar by nie
weed of Imy nog ~‘ei’dere vem’ininderimmg van subsiedie
nmoet vem’wag ide. Daam’ die Kerk Ic goedem’trou des—
tyds in die bm’es gespring bet om die Administm’asie
in ‘ii grote cndernonz immg to help, mu ag by nan n ie in
(lie steek gelaat word me.

Die koslmuis-stelsel bet ongetwvfel pm’agtige vm’ugte
afgc’wem’p ; mmmi’ Lie )‘raiig word gedoen of dit ten
voile aamm s~’ dod beantwoom’d. flit lvk ol’ (lie fonda—
inent wel geld is. inaar ot (lie sInk onvoltooi bly.
Jim (lie Ordomimmmmmmsie is dnar voom’liening gernaak vim’
vakopieidimmg nn Standem’d ~I, nmaaz’ w’eens gebrek
minim fondse bet (lit feitlik ‘11 dooie letter gebly; die
pzmm’ nmnbagskole ivat 01) Moimtagu, Willowmom’e, Ugie
on Ladv—Oi’ev gestig is in verhaimd met (lie koshuise,
is iimaar ‘11 dm’nppel minim (lie cinmer

‘ii Ammdem’ belaimgi’ike vi’mmag is of kindem’s o~gemieen1
ondem’ die Kinderebeskei’mingsakte in (lie kerkelike
koshuise belmoom’ opgeneemmm Ic ivoi’d. Die Komhmissie
han (lit nit beginsel, on van w’ed (lie groot lsloof
tnssen die i w(’e klzmsse van kimmdem’s, nie anubeveel
nie. Die bedeeliig vamm (lie koshijise is seker ide orn
die band tnssen oner en kind te verstoom nie. Die
El). Akte, ann (lie nnmler kant, handel jimis in sulke
gevalle w’aar (lit ilodig is cmm (lie hand t~mssen oner
emm kimmd los te immank oiu (lie kimmd te i’ed, tree
die Stm at op. in O~o ~0 10,1 t/~.

In eimkele buitengew’omme gevalle bet (lie Kornmissie
lmoimm gero(’pe gevoel onm geineentes to help temm cisigte
veim kei’klike koslmnise vir belmoeftige kinders,

(a) (‘ci /uto Din gemileemmte Inmtatmm, in (lie bait
vmmn (lie Kath’i’—gebied. die fraimskei, bet met (lie

hmimlp vami die Konmmnixsio (~l .000) ‘ii koshuis vim’ be—
boeftige kindei’s in die stad Urntata gestig, Ds, D.
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P. van Huyssteen bet ook vir die gemeente ‘n groot
som geld in weiwillende geineentes gekollekteer. Die
koshuis 01) Umtata is van die begin af ‘a groot suk—
ses gewees en is ‘n hefboom in die hand van die
Kerk om kinclers to red wat nan gevaarlike Kaffer—
invloede blootgestel is. Die stigting van die kos
huis in hierdie Engelse sentrum bet ‘n gesoënde lilt—

working gehad ; nie alleen bet die Kork veel in
resz%~je gewen nie, maar ook was die onderwys—

outoriteite verplig, met die ir.stroming van Afri—
kaanssprekende kindors, cm beboorlike voorsiening
to mack vir onderwys deui’ middel van Afrikaans.
Daar is 51 kinders in die koshuis,

(b) Uíjie Ds. M. 1. R.. Smit bet ‘a groot werk in
sy gemeente aanvaar ten beboewe van die verarmde
en veragterde kiuders van huisgesinne van ons Kerk,
verstrooi onder die Kaffers, nie alleen in sy eie ge
meente nie, maar ook in nader dele van die Trans—
kei. Hy het vyf kosbuise opgerig en versorg daar
206 kmders, Verdl4’r het by twee tehuise gestig vii’
verwaarlooscle kinders (opgeneem oncler die KB.
Akte) en die getal hinders versorg is 75. Dour sy
kragtige optree bet Ds. Smit daarin geslaag 0111 ‘a
groot som geld vir sy work te kollekteer en die
Kommissie bet geheip met ‘n bydrae van £950. Al
die oiendomine staan op die naam van die Kerkraad
getransporteer. In verband met die kosbuise is daar
twee een-onderwyser-ainbagskoie.

(c) lciu’uinon Die Icomnnssie bet die Kerkraad
van Kuruinan, Betsjoeanaland, in staat gestel om ‘n
kostelike work ten behoewe van die vole arme in die
distrik tot stand to bring. Vii’ die nominale som
van £750 is die on Moffat-Instituut (deur die Lon
dense Sendinggenootskap vyftig jaar gelede teen ‘a
koste van £16,000 opgerig vir ‘n opleidingskool vir
evangeliste) deur die Kommissie aangekoop en in ‘n
koshuis verander, Die vier rervalle geboue moos
eel’s in orde gebring word, en dit bet beelwat geld
gekos. ‘ii Aangrensende erf, met woning cn met 15
morge gi’ond oncler besproeiing, is later ook aange
koop. Van die Munisipaliteit is aangekoop 60 moi’ge
weiveld, Die inrigting het nou meer as 100 merge
grond, waarvan byna 20 morge intensief denr die
seuns bewerk word, Under die bekwame bestuur
van Mm’, en Mcvi’. S. Botha is die inrigting geword
een van die bloeiendste kerklike inrigtiuge in die
land, Daar is meer as 200 kinders in die koshuise
on byna 300 in die dagskooi, Die Prowinsiale
Administrasie bet onlangs ‘n groot nuwe skool opge—
rig. Die Moffat-Instituut bet ‘n grete toekois on
betoken veel vir Betjoeanaland. Die Kommissie bet
altesanie £2,600 bygedra . Daar is nog ‘a paar
duisend pond skuki, maar die bate word geskat op
£8,000.

(d) Vaowk wulon ii Die buitengewone toestancle in
Namakwaland bet die Kommissie beweeg om in 1919,
in oorleg met die betrokke Kerkrade, ‘a ooreenkoms
met die Administrateur aan te gaan (lie Kommissie
son vii’ die stigting en kontrole van kerklike kos—
huise verantwooi’delik wees, en die Administrateur
sou soi’g vii’ al die nodige akkommodasie. As gevolg
is dam’ toe, 01) sentrale punte, nege kosbuise gestig,
waar op die oomblik 450 kinders versorg w~i’d. Syf

geboue aan die Administrasie beboremide~ is aan (lie
Kerk vii’ die work gratis heskikbaar gestel, en in
die loop van die laaste vier jaar is daai’ geboue (elf
in getal) aangekoop en nuwe geboue opgei’ig, ten
koste van ongeveer £24,000. Die geboue word almal
gratis nail die Kerk beskikbaar gestel.

Hiemvbe tegemoetkoming van die kant van die
Administi’ateur is ‘ii sack vail grote dankbanrheid,
en vii’ die disti’ik van veel betekenis, Die Koni.
missie bet van sy kant vir die koshuise alte iOnIC
£2,200 gegee, hoofsaaklik vii’ benodigdbede. In 1920,
met die bongersnood, bet (lie Kommissie ‘ii besen—
ding koring gestuur vii’ gebruik by die kosbnise;
~ie gemeente Moorreesburg het mildelik gehelp. Die
kontrole van die koshuise is later oorgegaai na die
betrokke kerkm’ade, Garies, Namakwaland en Namies.

(e) l’unwyksdorp: In die gemeente Vanwyksdorp
bet die meflSe, in (lie laaste jam, baie verai’in en
agtem’uitgegaan. Die toestand was sorgwekkend; en
die Kommissie, na behoorlike ondei’soek, bet toe be
sluit om Ds. Van Rooyen in sy poging te help, em
‘a koshuis vii’ behoeftige kinders op te rig. Under
beskerming van (lie Kommissie hot by in welwillende
gemeentos vii’ die saak gekollekteer, en is by later
in staat gestel on~ ‘n nette gebou vir did doel en
met plek vii’ 36 kinders op te trek. Die Kommissie
bet £400 vir die onderneming bygedra.

(f) Die Kommissie bet can do volgende gemeentes
hulp verloen mu meubels ann to koop: Deben, Kei
moos, Cedarville, Ohifantshoek, Vanwyksvlei en
Mafeking.

4. Ophefflcij von Kindei’s (3).’—illoeders 2’oelue.—
Met betrekking tot die versoi’ging van beboeftige
gi’iepwese, bet die Komnnssie dit nodig geag om
vii’ enkele arme en vei’dienstelike griepweduwees,
met jonge kinders, bulp to verleen. Dit was ge
mile waar, tei’wille van (lie mooder sowel as die kind,
cut me wenslik was om (lie kindem’s van die moeders
te skei en na tehuise to stuur nie.

Cedurendo die jare 1920—1924, is dl.anr aan nie
mmdci’ as 45 weduwees toclaes gegee, en die getal
kinders beti’okke was 181. Altesame bet die Kom
missie vii’ hierdie dod £2,578 bestoe. Na Junie
1923 egter kon die Kommissie, weens gebrek can
fondse, nie volbou nie. Gelukkig was daar toe net
‘n belangrike wysiging in die Kinderbeskerm~ags
akte aangebring, en ten behoewe mis van verdienste
like wecluwee—moeclers met klein kinders, Die Kom—
missie bet sy bes gecloen om psedikaite en kerl(i’ade
met (lie inboud van die gewysigde wet bekend te
macis, en tot gebi’uikmaiing danrvan can to moed,in.
In stedehike areas, waar gewoonhik die kindei’welvaart..
genootskappe die vooi’tou neem, word die ruimeto
gebruik van hierdie nuwe wet gemank. Dit sal vir
i’ekening van (lie kerkrade en predikante wees as
dam’ op die platteland gevalle is waar geen Stants
bulp verleen woi’d nie,

5. Opheffinp von Kinders (4).—1?esuitote Belaol,——
As vrug van (lie dii’ekte beinoeiing van (lie Kom—
missie gedui’ende die lanste jare, en die aanmoe—
diging can kei’klike bestm’e by wyse van geldelike
ondersteuning verleen, dien bier gem’appoi’teei’ te
word cmat daar nie minder as 1,650 kinclers bereik is,
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wet in inrigtinge. versorg en hekwaam geinaak word
vir die stryci van (lie lewe. Vir hierdie kinders was
dear geen ancler vooruitsig i~ie as em een dag cleur
die groot stroom van die armeblankedom meegevoer
te word.

6. Behoeftipe Leei’linpe.—Die Kommissie bet hem
geroepe gevoel em sorer moontlik hutip te verleen
aaiu behoeftige leerlinge in die Opleidingskoie. Die
ondersteuning wet gegee is. was meestal in die vorm
van lenings wet na voihragte stuclie ‘veer aloes
terugbetaal word, in die ioop van vier ~are bet die
Komnnssie hvna honderd sulke gevalle geheip, en
altesame is daar £1,661 in leningstoelae gegee.
Weens gebrek ean fondse kon die Kommissie met
bierdie onclersteuning, na 1923. inc nicer volhou nie.
Gelukkig egter was daar intnssen deur (lie Pi’owin—
siale Administrasie ruimere voorsiening vir beboef—
tige awekeling—onderuvysers, by wyse van hearse cii
lemnge gemaak.

7. inc nsh’ti’lc Si’ole.—Aan (lie Drostclv Indnsti’ie—
skool, Worcester, bet die Kommissie buip verleen
ten bedrae van £785; aan (lie Houvas-Meisies
Nywerlieidskool, Adelaide, £250 ; arni (lie Jon~ens
lndustriëie Skool, Adelaide, £100 .Aan (lie Telinis
vir Meisies, Blanwvailei, Wellington (stigting van
die A.C.V.V.), is ‘a ondersteuning gegee van £2d0.

Die posiesie van (lie kerklike industriele skole bly
meal’ hog djeseifcle as tyclens die laaste Sinode. Die
meeste van did skole wnrg em te bestaan, en nuwe
stigtings van Kerkwee is, weens swakke subsiedie
van Staatsweb, hnite kwessie gewees. Die hetere
subsidiere van hierdie kias skole, waarvoor seksie 120
van die On derw’ysordorinansie voorsiening mmii, bet
nog aityd agtersveh gebly. omdat die Adni inistra tear
nag nie sy weg ope gesien bet em die toepassing
te prokiameer nie.

Die vraag is of clit wel raadsaam is em na (lie
uitbreiding van lnerdie kias skele te sti’eef. Die
voeruitsigte van seuns, wat van die inrigtinge na
fabrieke gaan, is betreklik klein, om(lat buile dan
te ouci is ; en die vooruitsigtige op (lie plattelauci
is ook nicer twy[eiagtig, omdat die e~eninge ‘laar
beperk is, Die Kommissie is van opienie dat die
tyci aangebreek het vir nicer fasiliteite op gebieci
van tegniese onclerwys, waarvoor clear non op i’uime
skaal in die greet stede voorsiening gemeak word.
Die Kerk meet sorge dat sy kinders in die stede
voile gebruik meek van die tegniese skele van die
Unie—Regering ; en, met die oog op onsc’ boshuiso vii’
beboeftige binders, belsoor ens voorsiening in die
stede te meek vir hostels, om kinclers van die
piatteland die geleentheici te gee om van bierdie
skole gebruik te maak.

S. Le—Chesseu i’—T~i1spen. — Oor die Le—Cbasseur—
Uitspan, waaroor reeds in verband met dic’ 1—laarbeff—
Lanclbouskool vermeld is, bet die Kemmissie nsinder
gunstig te rapporteer. Tee twee jare verby was.
in welke tyd by etlike geboue opgetrek en vele
verbeteringe op die gronde aangebrni g bet, begin
Mnr. dc Wet by die Kemmissie can te clring op die
vernietiging by sy kontrak, claar by nie meer in
staat was, uveens (lie verhoegde sveterhelesting en
die gebrek aasi water geclurende die dine verneemste

maande van die jaar, om sy las hunger te dra inc.
Dear is toe onderbandel met (he Aclministi’ateur en
die Minister van Lande, met die cog op die yen—
nietiging van die kenti’akte. Die Minister bet einde—
lik ingewillig em die Uitspan terug te necm en em
£1,000 as konipensasie op die verbeteringe nit te
hetaal. Om van sy kentrak los te reek, was Mar.
dc Wet bei’eicl em die Kommissie die sons vais
£3,600, urat che Komnnssie reeds in die pi’opesiesie
ten koste gelê bet, te betael, plus sy dccl vail water
belasting iieg skuildig, met clien vei’stande, egtei’, dat
die £1,000 kempensasie van die Regering van sv
skuid son afgeski’ywe word. Die vein ietiging van
die kontrak is tee netariecl geskied. Tot eincle
1921 was Mm’. dc Wet arns die Kommissie skuldig
die scm van £3,176 ills. Od., reote teen 6 perseist
ingesluit. Naciat die kontrak gekanseleer is, begin
Mnr. dc Wet cm kwytskelding vail sy skuld te vra,
op grond dat by destyds te geeder treuu voorwearts
gekom bet em die Kerk te help, en vender, emdlat
(lie onverw’agte verhoogde waterbeiastnig die prepo—
siesie vii’ lieni oitmeontlik gemaak bet. Toe (lie
Konimissie die vi’ynieediglieid isle gebad bet em aan
sy versoek te volcloen nie, bet Mnr. de Wet hem
isa (lie Sioodale Kumiuissie geivendl. Die Sinedlale
Kemmissie bet die seek iveer na die Kemmissie
tei’ng verwys, en Miii’, dle Wet hiet tee besluit em
lions na (lie Sinede te wend. Daar (lie liele sack non
die card von ‘a geskil tussen Mnr. de ~Vet en die
Komnsissie geneens bet, dien dit hewer cleur ‘a Kom—
missie, spesiaal beneem deur die Sinede, in oenwe—
ging geneem te w’orcl.

9. ,Se’ukA’ere (~~ee~een tcs.—() Urn ~cfu Die Kern—
missie bet Os. Lampi’eclit, chic preclikant van die
gemeente (Jmtata, gevra cm ‘is gi’endige onderseek
isa (lie toeStahh(le you die verstroeide huisgosinne in
due Transkei, ira t can oils Kerk belieor, in te stel.
Op entvangs van sy i’appoi’t bet (lie Kommissie be—
slunt em die Kerkra ad can Ic nied’dlig em, met die
cog op die betere bearbeiding vais die buisgesinne,
hulppu’edliker can te stel. Die Kemmissie bet die
salons gewaarbong en oek vel’veermidldlels. Ds. C.
C. Nepgon is toe aengestel, en met veci vwer en
groet seOn bet by dim wei’k enderijeem totdat liv self
hater pl’edlikaust van die gemeente gewerd bet, in—
tussen bet (lid’ Ring sy ernstige aandlag can die
heboeftes van (lie Transkei gegee en ‘is nuwe ladle—
hug vms die omiuggendle gemoentes gemeak, waar—
dleun dlele van (lie Tnanskei non geveeg is ecu (lie
gemeentes Kekstad, Maclear, Ugie en Kemgha,
respektieflik.

Die Kemmissie bet eolc sy lsci’thike steun gegee con
(lie peging em ‘is kerk op Uintata te hen, Os. D.
P. van Huyssteen bet rendgegaan en vir cUd dccl
gekellek teen ; en Os, Nepgen bet oek, met samewer—
knig van die Konsinissie, ‘n koilekte—toei’ onclei’neem.
Aangenceni is dit em te ban rapperteer dlllt dlie
peginge islet sukses hekreon is, eis dat Umtata non
voersien is van ‘us sieilike kerk, waarep clear slegs ‘is
gE’u’inge skulcl neg isis.

(b) Urn [cli : Van al die geniecistes in Rhoclesib was
die geni(’euste Uuntali finausicdh die swakste. en by
bet endeu’ ‘n sw’are skuld gebuk gegaen. Tee die
gemeente in sy verleentheid en need tot ens (lie toe—
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viug neem, is daar besluit cm ‘a hydrae van £800
to gee, wat gehe1~) bet em die gemeente weer op die
been to bring.

(e) i?hodesit Gehoorsaam nay die opdrag van die
Sinode em die genieentes in Rhodesië in verband
met die C,N.O.—slcole te steun, bet die Koinmissie
altesame vir hierdie sank die scm van £b36 opge—
stuur, Later hot die C,N,O,—kominissie besluit em
die stryd op te gee, en met die Regering is dear toe
‘11 ooreenkoms getref.

(d) Kokstod Toe die Kommissie ontdek dat die
verstrooide huisgesinne ann ons Kerk behorende in
sekere distrikte van die Transkei, op die glens van
Natal, nie behoorlik bearbei word mc, bet by die
Kerkraad van Cedarville aangemoedig cm ‘n huip—
prediker vir die iveric ann to stel. Tot aiaris is
bygedra £150. Kort na die aanstelling van die huip
prediker is Kokstad tot ‘ii nuwe gemeente gestig en
die Kemmissie bet toe aanbeveei dat die iluwe ge
meente lions vir verdere huip tot die Kommissie vii’
Hulpbeheewende Gemeentes moos wend.

(e) ]fdlfeking : Die gerneente Mafoicing is Ineer as
~weo jare sonder predikant gewees en is ongeiukkig
in ‘n toestand van agteruitgang gernak. Dear die
verstroeide huisgesinne in die Protektoraet wat tot
ens Kerk behoor in die parogie ~ an Mafeking val,
en daar die sektes baio ywerig propaganda begin
manic, bet die Korninissie dit nodig geag em die
Kerkrand to help orn ‘n tydehke arbeider ann te
stel. Die Komnussie bet vii’ die saiaris gesorg, en
hierin bet (lie Konirnissie vir Spesiale Evangelic—
prediking mcci geheip. Eei’s is eerw. S. J. Schoe
mali, en later eerw. W. J. Wentzel, aangcstel, en
(lie bearbeiding van die gerneente icon toe behoorlik
voortgesit word. Met dankbaarheid ken bier gerneid
word ~et eerw, prop, J. C. Mentz die beroep an
Mafeking aangeneern bet, en dat die vooruitsigte
non veol gunstiger geword bet.

Die Kommissie bet ondersoek ingestel na (lie toe
stande en behoeftes van ens geloofsgenote iii die wye
I’reteicterant. en proheer wat by ken em die belange
van bierdie mouse to bevoi’der. Dear is non juis,
op inisiatief van die Kommissie, ‘a onderwyser op
pad na Gbansis, em ~ie voortrokkers dear te help.

(f) Port Ii~bzube[h : Die instroming van mense in
die Iaasto jare mu die platteland na. Port Elizebetb
bet so geweldig gegroei (let (lie gemeente, wat go
taile betref, non nommer 5 op (lie iys staan—siele.
4,669; lode, 2,053. Die werk in bierdie stacl was vir
die kragte van ccii man gans en aite veel, en dit
bet volstrek noodsaalciik gewor~ dint dls. A. SLog—
mann hulp inoes krv. Die Kommissie bet (lie Kerk—
read toe aiuigeincedig em ‘n bulppi-ediker ann te
stel, en bet horn verantwoordelik gestel vii’ sy salaris.
Ds. Osebe is toe anngestel, en (lie Kemmissie bet sy
salaris betani totciat (lie gerneente che verantwoor—
dclikheid self Icon di’a. Toe ‘n twede icerkgebou
neer~sanklilc gewm’d hot, en die rand en buip van
(lie Kerninissie ingeroep is, hot (lie Kommissie be—
sluit em ‘n bydree van £700 te gee, en also die
gerneente in steat te stel orn ‘n sekero lcerlcgehou,
wet teovailig in die maric gekorn bet, en mcci sea—

traal geleë is, aan to koep. Die andor gerneontes
van die Ring bet eolc £700 vir (lie dccl bygedra.

Die Kemmissie hot hem tot die verleen van so
veel geidelike steun gereepo geveel, emdat buiten
gowone toestande buitengewene rnaatreëls eis, on
onder die diepe oortuiging dat geestehke beai-bei
ding die vernaamste van nile redmiddols is, en
dat dit die enigste weg was em die situesie vir ons
Kerk, in hierdie groet handels— en fabriek—sentrum,
to red. Met die oog op die greet gotal jong mense
en kinders, hehoort (lie gernoento ‘n Icorkseai to
he; maar weens gehrek ann fenclse, icon die ideaai
nog nie vorwesenlilc word nie.

(g) Seutririei, Kao~stod Ook in die Kaapstad
hot die instroming van mense, meestai arme, van
die piatteland ifl (lie lanste jam, gewoidig toege—
neoun. Onclor die aandag van (lie Kominissie is toe
gebring dat (lie toestande waarin baie van hierdie
kias ieef, sergwokkend was, en (let (lie Apostohose
Broeders en nader sektes haie bedrywig was em
bulb van ens Kerk af to rokicel. Die Kommissie
bet toe besluit, in oemleg met die Kerkrnad van die
Kaapstad, oni die beer, S. J. do Villiers van Paari,
an Soutrivier testuur em sake guondig te ender
sock on u-appert te doon. Mar. de Villiei-s het met
veei vrug, enige maande lank, in die agtorbuurte
van (lie Kaapstad goarbei, en ‘n beiangrike rapport
ocr die toestande goskrywo.

~Vat in Port Elizabeth en Kaapstad piaasvind,
gebeur vandag ook in Oes-Londen. Die preses van
instreming gaan steeds sy gang, en, in die i-eel is
dit huisgesinne war tot ens Kerk behoer. Een saak
is duidelik As hierdie moose me dour die Kerk
in handle goneem wei’dl nie, sal baie van bulb in (lie
sosiale mcliee versink, of dciii’ vreomdo ebemonto
goabserbeer word, on also vir Oils Kerk vomlore
gaan. Die Koinmissie is diop eertuig van die need—
saakiikheid dlat (lie Sineclo sy ernstigo aandag nan
die sank beheert to gee.

10. Sedelike Optree.—Die Keunmissie is godurig
ondor (lie bewussyn van sy looping ens to inspireor
em nan (lie liofdadigbeidsuitingo vaui die Kork ion
dug to gee. In sy eptroe hot by toilconmalo na
samenworicing nset die Kemmissies vii- die Opveoding
en die Arboidskolenios, geseek. As vrug van bier-
die samowericing is gowees (lie greet opveodingskon—
gres op Stellenbesch, 1922, wet moor bopaald ge
genus hot 001’ (lie endorwerp : lice em d~e 01-rn kind
te red, en vair hem. ‘a ntcttige burger to mack P Die
Kengres was ‘a greet suicses en bet veeb gedeon em
die eC 0013 to manic on belangsteiling, insendorboid
endei- (lie Uuuwersiteitstudonte, op to wok.

Veerts bet die Kemunissie met (lie Kemunissio vir
(lie Arbeidsicebenies, en iatou met verteenwoerdigors
van die Sinednie Kemiuissies van (lie sustericorke in
(lie OX .8. en Transvaai, berbaaide epwagtinge, in
verban(l met die arnaebinnko—vraegstuk, by (lie Re—
gering gernaak, altyd ogter met telourgesteldo vei
avagtinge. En samonwericing met (lie Kerke in die
cinder Previnsies is tee hesiuit em ‘ii gl-eet gesa—
rnontliice lcongres ebr die vi-aagstuic op Bieomfentoin
te hen. Dit is toe veriode jeer in Juho goskied. ‘a
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Groot mate van geesdrif en eros is op hierclie kongres
geopenbaar, en belangrike besluite is geneem. As
gevoig van die kongres is later ‘n monsterpetiesie
in die land geteken en by die Parlement ingeclien,
waarin gevra word dat die Parlement sy aandag
nan die sank moet gee. Die petiesie is deur meer
as 60,000 mense in die Unie geteken

Daar die toestande van verarming en agteruit
gang in die laud steeds el’ger word, is ‘n kragtiger
optree van Staats-, sowel as Kerkweb, voistrek
noodsaaklik geword. Die Kommissie vertrou dat
die Sinode sy stem duidelik oor die saak sal laat
hoor, en dat ‘a sterk besluit hieroor sal geneem
woi’cl.

Dis verblydend om te kan rapporteer dat claar 01)
verskeie plekke gedurende die afgelope jare ge
nieentelik konfereusies ooi’ die armeblanke—vraag—
stuk gehou is. Die waarde van sulke konferensies
kan nie te hoog geskat word nie die probleem koni
prominent voor die aandag; lecle van die Kerk word
bekend met die toestaiicle; die oë van die Kerk
publiek gaan ope ; en al ineer en meer word cut clui—
delik dat geen oplossing doeltreffend sal bevind
word wat ilie 01) ‘1) suiwere wetenskaplike grond—
slag ~ nie.

In verband met wetgewing vir die stigting van
werkkolonies vir leeglopers en mense ~vat nie wil
verk en vir hulle huisgesinne sorg nie, het die
Kommissie te rapporteer dat sulke stigtinge opge—
neern is in ‘n skema deur die Arbeic1skolonie—Korn—
missie ontwerp, en wat eersdangs ann die Regering
sal voorgele word.

11. Oadeiste Un inq oon A ,beidskolon ies.—Vir die
arbeidskolonie, Die WTildernis, gemeente George, bet
die Kommissie ‘n geldelike bydrae gegee van £350.
Die gerneente doen ‘a groot werk vir die opheffing
van die arme met sv twee kolonies, Olifantshoek eu
Die Wildernis, en het aanxpraak ~p aanmoediging
en ondersteuning.

12. Fondse.—Dje kw-essie van fondse baar die
Komnussie veel teleursteiling en kominer. Nieteen
staande die duiclelike besluit van die Sinode, waarin
die gerneentes aangespoor word oni die Kommissie
kragtig in sy optree te ondersteun, het die gemeen
tes, oor die algerneen, maai’ baie swak geheip, sodat
die hande van die Kommissie beslis slap geword
het.

In aanrnerking egter moet geneem word die bui
tengewone depressie wat orals lieers, en die feit dat
die land ten dele gebuk gaan onder die las van
sprinkane en clroogte. Ook moat in gedagte gehou
word dat die nieeste gemeentes die hnnde vol het
met koshuise en plaashke inrigtings vir behoeftige
kinclers.

Volgens statistiek (Vorm Z) hot die Kerk by, in
een jaar, Julie 1921—Junie 1922, die sorn van
£53,311, in die verskillende gemeentes vir die arme
sorg byeengebring. ‘n Verbasende sorn, waaroor die
Kerk wel trots op mnag wees. Van hierclie sorn egter
is dnai’ slegs £1,827 an die kas van die Kommissie
vii’ die Algernene Arrnesorg opgestuur. In 1920
het die Komrnissie ‘n oproep gedoen en die gerneen

tes dringend gevra oni £22,000 byeen te bring en
die Kommissie in staat te stel Ofl) ‘1) aangegewe pi’o
guam van werksanmhede nit te voer. Die antwoord
01) die oproep was slegs £3,681. Tweernaal het die
Kornnjissje konferensie met die voorsitters van die
Ri ugs—Armesorgkomrnissie gehou, hoofsaakl i k met
die oog op fondse. Wat die Komnmissie so graag wil
he, en ~vat dlie kwessie van fondlse seker sal oplos,
is dat elide gemeente horn sal bind om jaarliks ‘a
poging nan to wend omn fondse vii’ due has van die
Konirnissie byeen te bi’ing. Daar is gelukkig enkele
gerneentes wat hierin ‘a pi’agtige voorbeeld gee,

Die vraag bet by oils ontstaan of daar ulie ‘11 nuwe
weg moet ingeslaan word nie, en of die Kommissie
nie, op voorbeeld van die Aigemnene Sending-horn
missie, genleentes rnoet via ma bepaaide werksnamn—
hedle van dim Armesorg vir bulb rekening te neern
ole.

had dlie Kornnnssie meer fondse tot sy beskikking,
sou by al lank gelede die gemeente vau Port Eliza
beth iu staat gestel het orn ‘n Kericsaal te bou, wat
broodinodiig is ten behoewe van die hondercie jonge—
liede wat in die fabrielce work, en vir die talie van
kindiers van die gemeente. 1-lad die Kommissie die
noclige fonclse, sou by dladelik stappe cloen om die
swaic gemneente Mafeking te help orn ‘a jongens—
koshuis 01) te rig, en oni in die Proteictoraat, êrens,
vir behoeftige kinders, ‘n Icoshuis te stig. Buiten—
gewone huip is claar noclig, omdat deur die Rege—
ring geen voorsieuing, soos in die Kaapprovinsie,
in die beboefte vail arme gemaald word nie, en so—
cianige stigting gebeeienal ‘n kerklilce ondernerning
moot wees.

Die gerneentes in die uithoek van die Provinsie
in die Nooi’de, Deben, Olifantshoelc, en Klein Boet—
sap, bet bul in hid nooci tot die Korninissie 00) hulp
gewendi, ornclat hulie verplig was om groot dinge ill
vei’banci met kosinuse vim’ behoeftige iciaclers te on—
derneeni, Weens gebreic nan foncise, egter, icon die
Komnmissie die he’lpende hand nie uitsteelc nie.

Die gerneente Kingwilliainstown bet hulp liodlig
in verbaudi met due behoefte nan ‘n groter kerkge—
bou; die gerneeute Upington bet aanspraalc op
hulp vir die bearbeidling van die vele huisgesinne
wat nit nader gerneentes na cue verskillende neder—
settings langs ‘die Grootrivier, die toevlug neon).

Had die Kommissie nleer fondse tot sy beskiicking,
sou by ‘n aanvang gernaak het met die stigting van
mneer tehuise vii’ verweescie en verwaarlooscie hin
ders, om in die behoefte van die land voorsiening
to maak.

13. S’lot,—Ten slotte wil a Kommissje konstateer
dat—hoewel by sedei’t sy bestaan, en onder die be
sondere omstandighede wat geheers bet, ‘a geseende
em) nuttige weric hon verrig, em) gedurendie die tyd
in ‘n besondere behoefte voorsien bet—bet hy geyoel
dat, dear die steeds nfnemende ondersteuning van
cue kant vail gemeentes, a~’ nut en werksaarnheid be—
perlc en belemmer word, en dat dit in twyfel han
getrek word of die verder voortbestaan van so ‘a
uitgebremde Kommissie geregvaardig bly.

Dit is tewens ons oordeel dat die doel wat die H.
B. Sinode horn gestel bet by che in lewe roep van
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a Komnussie, naamlik die sistematiese behartiging en
beter ko—ordinansie van al die liefdadige werksaam—
hecle van die Kerk, nie verwesenlik geword is nie,
en wel hoofsaaklik omdat die Kommisije nie clod—
matig gekonstitueor is nie. U Kommissie is derhal—
we van oorcleel chit waar die sentrale Konimissie vir
Armesorg, soos tans samegestel, bly bestaan uit ver
teenwoorcligers van ander verwarite, maar onafhank—
uk hanclelende kominissies, dit onvermvdelik is dat
die eea die nader in die wide sal ry, en dnt aan die
dod van die sentrale kommissie afbreuk gedoen en
sy arbeid bemoeilik word. U Kommissie ivil dci’—
haiwe aanbeveel dat (I) of die Algemene Kommissie
moet ‘n sneer bepaalde arbeiclsveld en werkkriug nan—
gewys word, Of (2) die Sentrale of Algemene Kom—
snissie meet, op voorbeeld van die Algeinene Sending—
kommissie, al die verskillende liefdadige werksaam—
hede van die Kerk onder sv kontrole kry ; en did
van die aanverwante afsonclei’like kommissies moot
verrig word cleur middel ~an sub—kommissies nit sy
middel. In die eerste geval sal dan die strowe na

ko-ordinansie moet prys gegee word; moet did be
waar bly, dan is die twede, na ons oorcleel, die enige
wvse waarop die dod kan bereik word.

14. In ‘ii bylae word aangegee die verskillende
Kerklike tehuise en weeshuise sowel as die judus—
triOle— en huisheudskole.

Met verskuldigde hoogagting,

U di enswillige Dieaaars en Broeders,

H. P. VAN BER MERWE, Voors..
J. C. TRUTER,
P. J. PEROLD,
JAC. A. VAN DER MERWE,
C. W. ALBEIT,
D. P. VAN HUYSSTEEN,
C. V. NEL,
J. H. CONRADIE,
W. J. JOUBERT,
A. B. LUCKHOFF, Selcr.

14 Augustus, 1924.

BIJLAGE 17.

RAPPORT
Van den Vrouwen Zending Bond te worden voorgelegd aan de

H.Eerw. Synode van de N.G. Kerk in Zuid-Afrika, K.P.

H.Eerw. Heeren,

Ret Bestuui’ van de V. Z. Bond heeft bet geneegen
het volgend versiag van zjin wei’kzaamheden gedu
rende den termiju van Juli 1919 tot Juni 1924 voor
uwe H. Eerw. Vergaderi ng te leggen.

Sedert ens laatste versiag vijf jaren geleden is Mev.
Albertijn, onze geliefde en geachte Presidente van
vroegere jaren, heengegaan. In dankbare ei’kentems
van hare toegewijcle en inspirerencle pogingen werd
haai’ vergroette portret in Friedenheim geplaatst en
ccii klein gedenicteken, nit naarn van de V.Z.B. 01)
haar graf gelegd.

I. ~t5tistie1~. Met clankbaai’hejcl kunnen wij mel—
cling malcen van teenemencle vooruitgang in de werk—
zaarnheden.

Be velgende epgaaf getuigt daarvan :—

Taicken. Ledental,
1919—20 15-1 11,065
1920—21 160 11,656
1921—22 170 13,2.56
1922—23 174 14,539
1923—24 178 14,600
Fensioen Fends: £2,193 15s. 2d.
d ,beidsters 69.
Sedert ons laatste verslag in 1919 is er cci) vermeer

dering van 32 taklcen, emtrent 4,000 leden, ruins
£2,395 in Inkomsten en £1,344 in de Pensioen Foncis.

Ret getal werksters is gekiommen van 43 tot 69.
II. Orgonisotie. Mej. Van Heerde ons thesauriere,

cloet haar wei’k met stiplheid en ~etronwlieid, en
geeft algemene bevrediging. Hare boeken worden
jaarliks behoorlilc geauditeerd en een verslag van

ontvangsten vesc’lnjnt elke chic maaudea in ,,De
Kerkbode.” Be aanstelling van ~Uev. Refmeyr als
Heneraii’e Reizende Sekretaresse (slechts met veor
ziening van reiskesten) was zeker een slap in de
i’echte ric’hting. floor haar geregelde bezoelcen
woi’den de bestaande takken bemeedigd en van de
noclige inliehting voerzien, en wercit oek de gelegen
heul waargenomen bin nieuwe talcken tc stiehten.

Be vergadcringen van ‘t Bestuur worden geregeld
dIce drie maanclen geheuden, en de verkorte notulen
vcrschenen in ,,Be Keningsbode.’’ Be samenwerlcing
met de Algemene Zending Komnnssie is van veel
betekcnis. Veer cle laatste twee jaren wenen enkele
leden van bet V.Z.B. Bestuur sommige bijeenkemsten
van dc A.Z.K. vei’gaderingen bij. Beze verheuding
vcrsterkt enze verbintenis met de Kerk en geeft ens
vrijmeedighcid em te rekenen op dc steun van de
Pi’eclikant en Kerkeraad,

(‘irkel Konjerenties. Omclat bet niet langer moge—
hic was voor zulk een greet lichaam em ellce jaar Ic
vergaderen werci besloten konferenties in de verschil
lende eii’kels te heuclen met ecu enclerwerp doer ‘t
Heofdbcstuur uitgegeven. In 1920 werd edit van
die bijeenkemsten gehouden met zullce gezegende ge
velgen dat ci’ in ‘t velgend jaar lien kenferenties
geheuden werden. In 1923 werden de bi~eenkomsten,
in sominige gevaflen, samen met cle Rings Zending
Kenunissie en meclewerlcing van de Kerkeraclen ge—
regelci, en klein bet getal tot derden. Be vrueht
van dc kenferenties werd veeral gezien in de gelegen
heid die dc kleine derpen hadclen en zulk een var—
gadering te ontvangen en bet veerreeht van bet ver
afgelegen V.Z.B. lid em daarin Ic deelen.

Inkemsten.
£15,485 9 3

14,845 6 6
14,516 18 11
14,298 14 7
16,394 19 8
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(a) Tferksters in ele steden onder de verachterden
van ons yolk. Hun getal is 20, en hunne week—
kringen zijll als volgt Kimberley, Johannesburg,
Wooclstock, Oost Londen, Port Elizabeth, Tjitenhage,
Bulawayo, Germiston, Jeppestown en 01) de Barkly
West Delverijen (ons eerste werkster). In de Tians
vaal hegmnen ~e Kerkeraden meer midersteuning te
geven aan bet werk. Rice is groot aanvraag en grote
beboelte, en cc rust ook veel zegen op de pogingen
van onze Zending dames.

Onlangs heeft ons Bestuur een Reglenient voor ooze
Binnenlancise werksters uitgegeven, vooral oni dc
s ~isiewerking met dc leernar en Kcrkeraacl te bevor—
cDven. Gus konstitutie omtrent de yeewaarloosden
van ons yolk blijft flog onveranderd. Wij hebbeis
~ ecu werkster te Stofbercj Gi’eienksrhocd en ecu te
I itkoinst, het huis voor kleurling kinderen, Kaapstad.

(b) I) inn en inn else Zen di nq—week. In dc laatste jaren
heeft cle V.Z.B. vooral haar simpatie en ook geldelike
steun gegeven aan cut week. Van de plaatsclike
uitbetaalde sommen weed niet altijcl kennis gegeven
nan ons Thesauriere dus bebben zij niet een plants
in ons geldelike Versing. In samenwerking met de
Z~ ncleling en zijn vrouw worden 01) sommige plaatsen
bicluren en !eer—klassen gehouden door V.Z.B. leden.
Door bet uitgcven van bet , .Bybelse Leesboekie’’ is
de cerste tastbare bIi~k vail belangstelling gegeven
en bet ontbreekt ook niet ann waaedering van dc
Zencling Kerk. Ook bij de Cirkel Konferenties
iverden belangr~jke besini en genonlen in verbanci met
de behuizing van kleurlingen cii de bearbeicling van
bedienden. Onze reizende Sekretaresse doet ook
haar dccl in dit opzicbt.

(b) Bin n en /o a dee Zen dj a p we ek. Rice hebben wij 47
werkstees (2-1 in Nyasaland, 15 in Mashonaland, 3
te Moclindi en 5 in de Soedan). Ook wordt oncler—
steuning gegeven aan ruins 100 buitenposten en 50
meidjes. Er is groot voornitgang in bet weric
onder de vrouwcn in Nyasaland en Mashonaland.
Onzc Zending dames doen een belangrijk werk in
verbanci met de opleiding van ondcewijzers en evan—
gebsten vrouwen door lien cell geziclit te geven van
de reinheid en beiligbcid van bet Christelik huizelilc
leveis. (iezondheidslecr en ook indnstrieel werk zoo—
als spinnen en weven, worden onderwezen.

In bet Jjinelee—Leh nis te Mkoma en ook te
Morgenster voor de kinderen van onzc Zenclelingen
doen onze werksters ook een nuttig en oninisbaar
werk. In 1922 weed Mev. Hofmcyr afgevaardigd om
onzc arbcidstees in Nyasaland, Mashonalaud en i-c
Moebudi i-c bezoeken. Zij bracbt oils niet alleen een
interessante veeslag terug mane gaf ons vele wenken
voor de verbetering van bet week. Be \T.Z.B. week
sters genieten dc bescheeming van dc Zending—raclen
en geven elk jaar officie(il versiag van bun week
aan. den Raad, zowel als aan bet Roofdbestuur.
Vooe de toerusting van onze werksters hebben
wij eels degelike kweckplaats nodig, en cut beengt
ens, ids van zelf tot onze bclangrijke Tn—
riebting, Friedenheiin. Veriecien jaar hebben wij
met toestemming van de Algemene Zencling Korn—
missie, dc vergeoting van bet gebouw ondernomen oiss
plaats i-c maleen voor 30 leerlingen—nu zijn cc reeds
32. Van de kosten (4~2,400) is reeds omtrcnt £1,500

door onze takkcn, Frieclenbeim leerlingen en andere
yjienden bijgedragcn. Wij kunnen bier niet nalaten
oni melding te rnakcn van die beeciclwillige hulp en
geldclikc steun die wij genoten bebben van de plaat.
selike Komutee en de gemeente van Wellington.

Dc twee—jarige kursus in Friedenheim sluit in
Bijbcl stuclie, Kerkleer, Kerk-gesehiedenis en arbeid
nan zielen. Ook ivoecien enige praktiese vakken,
zoals koken, naaiwerk en veeplcging oncierwezen. Mej.
Van Dcemter, dc peineipale cloet kostelik werk en
woedit getrouw bijgestaas door Ds. (tonin, en t.oeh ge—
voelt bet Bcstunr dat de Inriebting nict doelmatig
genoeg is. Be mincler-gevordcede leerling van Std.
VII lean nauweliks saam onderwezen worden nset die
student, die ‘is Matriek, 0.2 en zelfs BA. centificaat
beeft. Twee departementen zijn nodig, ci) dan rnoet
cc verandeeing in ‘t oncicrwijspeesoneel komen.
Dane is cen gevoel dat de status van Friedenbeim
vceboogci maci woeclen om de kursus meer aantrekhk
i-a maken voor de gecertificecrde dame, en, onder de
indeuk daaevan, beveelt dc wensiikheid van eeis
leceaar onzcr aan ‘t booM van dc Inriebting zich zeer
si-erie nan bij ‘t Bestuur.

Reel mogelik zal cleze zaak voor uw aandacht ge
bracbt warden. I-Jet is voor ‘t Roofdbestuur een
zaak van groot gewichi-, van diepe bepeinzing en si-il
gebed.

Mede—4sheidstcrs. In veeband met bet werk onder
onze jonge dochtces bc5taan ci flu 24 nsede-arbeidsters
i-akken. Somnuge van hen ondcesteunen leerliogen
op Friedenbeim en eeis tale zorgt voor de salaris
van ecu wceksi-er in ‘t l3uiteniand. Ret is duidelile
dat er in dii- opzicht nog ecn groot week voor ons
ligt.

Dc Kinder-Kin nsen doen nog steeds ecn gezegend
werk., Zij staan onder de V.Z.B. en Strevers
Bestuue en steun bet werk van ouze Kerk, vooral
door de bevordering van Bi~bel kennis cii Zending
kennis in bet jong gemocd. Volgens de laatste op—
gaaf tellen dc kindcr-kransen 177 thicken met een
ledental s-an 13,483 en inkomste van £3,478. 60
takken liebben bun eigen bnitenposten en verscbeidene
meicijes gcnieten onciersteuning. Voor kindcr—krans
avonden ml er binnen koet een nicuw bock door
Mej. Ella Neetlding uii-gegcven warden.

Veaagt men nu ,,Wat is de gecstelike groei van
bet eenstig V.Z.B. lid 1’’ dan antwoorcicn wij met
veijmoedigbeici ., ,Mece gebcds—keacht, geoter gewil—
ligbcici van moeclees om bun clochi-ees i-c lateis gaan,
en groter opoffering in bet geven

T.J.ive H.Eeew. Vergadeeing Gods leiding toebid
clencle, bebben wij dc ccc oils i-c noemen,

Met boogacbting,
TJwc dw. Dienaressen en Dienaars,

S. BOSMAN, (Pres.)
J. i~JULLER.
S. ALHETT.
C. BARRY.
M. HAARHOFF.
S. RABTE.
M. McGREGOR.
M. HOFMEYR.

A. C. MURRAY.
A. J. VAN WIJK

Augustus 1924.

Door de Synode

f benoensd.

I
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BTJLAGE 18.

VERSLAG
Van de Kommissie voor de Zending onder Israel aan de

H.Eerw. Synode, 1924.

Uw Kommissie heeft de eel het volgende te rap
porterell

1. (jefedeieeide Korn in issie voor de Zen di up onder
Isruel. Dc Synode van 1919 heeft, op ons verzoek,
besloten dat, in cle toekomst, de Zending oncler Israel
in de Keiken van cle Kaap Provincie, O.V.S. en
Transvaal door een gefedereerde kommissie gedaan
sal worden. Be onclervinding van vijf jaren heeft
echter bewezen dat deze methode bezwaren levert.
Daar de leclen van dc Konimissie ver vail elkander
verwijcleid zn, is het moeilik vergaderingen te
beleggen en woiden er onnodig hoge kosten geeist;
buiteridien is het blijkbaar onmogelik voor een arbei
dec om drie provincieën te bedienen. Be Kommissie
heeft gevolgelik op haar laatste veigadering de
wenselikheid uitgesproken van de band los te makeri
en de Kommissies van dc versehillende provincies
vrijheid te geven elk hun eigen werk voort te zetten.

Weshalve vraagt uw Kommissie bescheidenlik aan
deze H.Eerw. vergadering verlof om zich van de
Cefedereeide Konimissie voor Israel te onttrekken, en
bet werk zelfstandig voort te zetten.

2. Beioepen. Be (iefedereerde Komnlissie lieeft
lierhaaldelik beroepen uitgebraclit, maar kon er niet
In slagen eon werker onder de Joden te vinden. Eincle—
uk heeft zij Eerw. Ettman, een Jood. die in Zuid—
Afrika geboren, opgegroeid en tot het Christendom
bekeerd is, en later voor 20 jaren in Australib werk—
zaam was, niar Zuid—Ai’rika laten overkomen. Beze
bioeder heeft enige maanden hier vertoefd, en is
toen beioepen als zendeling nuder de Joden met
Johannesburg als midclelpunt, maar ook de Keep
Provincie en O.V.S. als werkkring. Voor dit beroep
heeft hij bedankt, clear liij geen leans zag sulk ecu
groat gebied te overvleugelen. Later heeft de
(lefeclereerde Kommissie, op aandringen van de
Kaapse hommissie, hem weer beroepen als arbeider
met werkkring de Kaap Provincie en middelpunt
Kaapstad. Bit beroep is door hem aangenomen,
en op 1 Maart 1921, heeft hij zijn plichten aanvaard.

Be methode van werk, die h~i volgt, is private
gesprekken met Joden aan hun womngen, op de
parade en bij venduties aan te knopen, en kopieën
van ‘t Nieuwe Testament nit te geven. Ook heeft
hi~ in verschillende N.G. Kerken op het Schiereilancl
gepreekt en hoopt hij spoedig avondklassen te be
ginnen. Hij is seer bemoedigd door de ontvangst
hem door vele van zijn volksgenoten gegeven.

3. ~Status en pensioen von Eerw.E. C. Ethnon.
Eerw. Ettrnan is een geordende predikant van de
S~hotse Kerk in Australië, en zijn kredentialen zijn
door cle Gefedereerde Kommissie gezien en goedge
keurd. Uw Kommissie verlaiigt dat deze H.Eerw.
vergadering zijn status in ouze lcerlc bepalen sal, met
het oog op pensioen en de mogelike stichting van een
gemeente in cle toekomst.

4. Finoneieen. Tot dusverre is Eerw. Ettman de
werlcer vail dc (lefeclereerde Kommissie gelveest, maar
als dc bench gebrolcen worclt, clan is uw Kommissie
alleen your hem verantwoordelilc. U~v Kommissie
versoelct dus vriendelik, dat deze H.Eerw. Verge
dering ecu Synodale kollekte voor dc Zending onder
Israel bepalen zal.

5. Dep tulie reck. Uw Kommissie veriangt dat
Earn. Ettman, als bet werk in Kaapstacl eerst emgs—
sins gevestigcl is, van tijd tot tijd ook centre, zoals
Oudtshoorn en Kimberley, waar er vele Joden zijn,
bezoeken sal, en onder onze gemeenten propaganda
maken zal, daarom begeert zij dat broeders predi
kanten hem uitnodigen sullen hun gemeenten te be
zoeldeil, ten einde vail son werk te vertellen.

6. l’ersoneel von de Ko.’nmissie. Baar bet werk van
Eerw . Ettman grotelilcs op bet Schiereiland is, ver
langt uw Kommissie dat minstens drie leden van de
nieuwe Kommissie voor Israel op het Scinereiland
woonachtig sullen zi~n.

7. T’oorbidilinq. Uw Kommissie clraagt bet werk
nan eTc vurige voorbiciding van deze R.Eerw. Verge—
dering op. Laat ons bidden dat de schellen van de
ogen van (Iocls ouch voile in 0155 land mogen vahlen, en
chat gans Israel meg zahig worden.

Met verschuldigde hoogachtiug hebben wij de eer
ens te noemen,

Uw Bieiistwillige Dienaren,

A. M. McGREGOR.
A. B. CILLTERS.
B. J. V1LJOEN.
(I. J. BU PLESSIS.
P. J. V1LJOEN.
J. W. L. HOTMEYR.

Kaapstad, 7 Augustus 1924.
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BIJLAGE 19.

RAPPORT
Van die Sinodale Opvoedingskommissie, 1924.

INLEID1NG.

1. Sedert die jongste Sinode verkeer u kommissie
diep onder die inciruk vail die gewigtige
stadimn wat die opvoeding in ons land bereik bet.
Die groot vraagstukke van ens land neem nog steeds
in ems en omvang toe, en roep em oplessing. Die
ekonomiese bedruktheid en die stryci om die bestaan
word skerper. In sy nood het die veils sigself gaan
afvma inhoever ens enslerwys vir die toestand aan~
spreeklik is, nan die een kant, en inhoever cut ‘n
redmiddel uit die toestanci kan nanbieci, aan die ander.
Die vmaag of die land waarde ontvang vii die geld
aan onderwys bestee, is gemakliker gestel dan be
antwoord. Daar beers ‘ii mate van onsekerheid
omtrent die gesonde rigtiug wat ens onderwys in die
toekems behoert in te neem; slit onthreek ens can
‘n vaste enderwvspelitiek.

2. Tot die eplessing van die ensekerheid is eek
die Kerk weer gereepe haar deal by te dra, gelyk
so dikwels in die verlede die geval was. Die ganse
geskiedenis van die Kerk ten epsigte van die ender—
wys getuig van wamme belangstelling en hulpvaar—
diglieid. In vele gevalle liet sy sells lie geaarsel
die inisiatief te neem nie, waar slit haar veergekem
het iieodsaaklils te wees. Die vraag is of seclanige
tydstip nie weer aangebreek bet flie. Seer gewigtigd
en dringende enderwysvraagstulske het u konimissie
besiggeheu. Alleen spyt dit ens dat weens gebrek
nan geleentheid ens ann die eorweging daarvnn geen
reg ken laat wedervaar nie, claar al die lecle hulle
bande vol bad mel hulle gewene pastorale arbeid.
Ons vemsiag maak dus geen aanspraak op velledigheid
flue, en word eels noedwendig gekenmerk cleuranclere
tekortkeminge.

1. UITVOER1NG VAN SINODALE BESLUITE.

Vele en belangrike besluite is deer die laaste Sinecle
u kemmissie ter uitvoeming opgedra, en is deur ens ten
speedigste ann die bevoegde euteriteite voergelê.

1. Deur wetgewing as andersins is die wense van
cUe Sinede verwesenlik in die velgende gevalle nit—
breiding van leerplig buite die drieniyl radius, lseste—
lees laer enclerwys, invoeming van ‘n skema van
iniddelbare beurse vir belowende leemlinge, geleidelike
vervanging van indiwiduële deur lslasinspelssie, ep—
leiding van tweetalige enderwysers, beneeming van
onclerwysorganiseerder vir die Neerdweste.

2. Meer sentralisasie van slsole. Aan die ernstige
wens van die Sinede lueromtrent is flog geen gevolge
gegee nie. Die Departement van Onderwys is heel
temal gunstig gesind, deg bet tot nog tee weinig

geclaan em die slsema pmalsties uit te veer, vermeede
lils weens geldslsaarste. Ons gevoele is dat die be
langrilse veerbereidencle wemls em die veils vir she nut

van sentralisasie op te voed, sender verder versuim
beheert aangepals te word. Valsmanne op die gebied
van sentralisasie clien ens slseelrade en oilers te be—
seels, inligring te verslsaf, en met slsoelrade meentlilse
punte vir sentrale sisole in hulle clistrilste te bespreels.
Preefnemings met die aanbeu van enige sentrale
slsole, die smiting van alle slsole binne ‘n ses— of ag—
myl radius cli arvanslaan, en die aanry van die lsinders
behoert gednan te word.

3. Mcci voorsiening in she leerplan vir enderwys
in praktiese valslse sees landbou, veeteelt, huishoud—
kuncle, ens. Oek die vorming van onderwysers vir
hierclie valslse. Hoewel lang file verisry is ivat die
Sinode bier begeer nie, is dit u isommissie tog ‘11 be
hoefte em te bock te stel die simpatielse bejegening
wat ons by she outoriteite, en byname by die Admini—
stmateur cii Superintendent endervind bet. Alleen
geldslsaamste bet bulle belet te deen ivat gevra s.
Dit is cluiclelils dat die sienswyse van she Kerls bier—
omtrent vandag die sienswyse van die Departemeit
is.

1. Die ernstige beheefte aan degehils enderwys in
godsdienstige en sedelike vaklse. Tengevolge van
representasies cleum u lsommissie gechaan, is Prof. N. .J.
l3rununer cleur chic Departemout gevra ‘n bandbeels vii
enderwysers oem secleleer 01) te stel. Hierin bet by
toegestem, en dhie bundel is byna gemeed. Oels iS
bemhaaldelils claarop aangeclring dat she bepalinge
ointment geclsdiensenclerwys sees neemgele in die wet,
veral wat betmef ens epleidingsslsole, trou son na
gekom irorcl. Die Departement verselser slat dit she
geval is. U lsommissie betmeur dit egter dat die
neiging tot die selsularisasie van ens onderwys nog
steeds toeneem.

Dit bet ons nie geluls ‘n organiseerder van gods
shiensonderws op ens sisole—volgens wens van die
Sinosle—aangestel te Isry nie.

5. Parallelskole in Engehssprelsende sentra. Se
slanige slsole is in enlsele gevalle opgerig ; owerigens
is veer ‘n sled in chic beboefte voorsiening gemnals
sleur paralleilslasse. U lsemmissie wil egter nie biermee
telsenne gee dat ens oortuig is slat chic Taalorclennan—
sic deum die liele Kaapprovinsie lsonselswent toegepas
word nie.

iT. SA~\iEWERKJNG MEl I)IE ALGEMENE ARM
SORGKOMMISSTE.

1 Daar die werls van beide luershie lsommissies op
meer clan can punt saamval, is die noodsaaklilshejd
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gevoel om meer in oorleg met mekaar te handel. Na
bespreking is cut be~luit om saam te werk veral wat
betref die opvoeding van die arme. As vrug hiervan
is ‘n kongres op Stellenbosch gehou in Junie 1922,
waaromtrent hieronder meer voig.

2. ‘n Belangiike pun wa1~ die nandag van beide
kommissies besighou is die toekoms van ons behoef
tige kerkelike koshuise. ‘n Wydlopend verskil van
opieme hieromtrent openbaar sig hoe ]anger hoe meer
onder die yolk. Ann die een kant is dit die bedoeling
VOfi (lie wet om duisende van ons minderbevoorregte
kinclers binne bereik te bring nie alleen van ‘n goeie
opvoeding nie, maar van die seeninge van die beska—
wing en van gereelde christelike bearbeiding. flit
is bes bereikbaar op ‘n doip. Die geleentheid tot
karaktervorming, verluiming van blik, ontwikkeling
van sluimerencle talente ~vat also verskaf word, en
ook die moontlikheid van behoorlike kontrôle van die

koshuis self, kan nie oorskat word nie. Dog nan die
ander kant word die beswaar sterk geopper dat die
feit dat byna al die kosliuise op dorpe staan, moe-
bring dot hierdie boerekinders a]so ann die plaaslewe
heeltemal ontwen word, en by gebrek ann verdere
beroepsopleiding na St. 6, feitelik in ‘n slegter posie—
sic kom te staaii clan voor hulle opnarne in die kos—
huis. Ons erken die krag van hierdie beswaar, en
meen dat die oplossing gesoek moet word langs die
volgende lyne : 1. Meer sentralisasie van kosliuise.
Die ewentuele vermindering van die getal sal toelaat
dat feitlik elke inrigting ook beroepsopleiding sal kan
verskaf. 2. Vereniging sover moontlik van die
beste elemente van die dorps— en buitelewe. ‘n
Seker persentasie van die kosgangers sal in elIc geval
nooit vir die buitelewe deug nie ; hulle moot dus ge
leentiieid ontvang volgens hiulle natuuriilce aanleg
te ontwikkel. Daartoe is ‘n clorp nodig. In die
gevalle waar bulb wel vii die boerelewe geskik is—
~vat waarskynlik altyci die groot meerderheid sal nit—
inaak—moet fasiliteito vir opleiding in wetenskaplike
landbou, ens. verskaf word in die nabyheid van die
koshuise, en claarna in meer gevorciorde landbouskole.

Om nou die koshuise van die dorpe te wil verwyder,
sal (lie bohoorlike kontrdle en bearbeiding daarvan
cleur die Kerk ernstig bemoeiiik, sal die deur open vu
misbruike en ongerePiclhede in die bestier, en sal seer
onbillilc wees teenoor die ganse Kerk wat reeds sowat
‘n kwart miljoen pond aan geboue te koste gelê bet.

TU. SAMEWERKING MET DIE SUID-AFRI
KAANSE ONDERWYSERS TJNIE.

Die feit dat by Inerdie onderwysliggaam feitlik die
selfde opvoedkundige ideale en strewe leef as by die
Kerk, bet u kommissie oortuig van die hoe wenslikheicl
van moor samewerking. ‘n Nouer verband tussen
Kerk en Skool SOU 0~ (lie wyse stehlig tot stand ge—
bring word. Met die oog biorop is clus die bestuur
van die S.A.O.U. in 1920 genader. Ook is u kom—
missie sedert die tyd op al bulb jaar]ikse kongresse
vc’rteenwoordig, en had also dikwols geleentheid die
idoale vail die Kerk ens opvoedkuncliges voor te hou.
Met die grootste liarthikheid en dank is hiordie blyko
van belangstelling verwelkom. Gesamentlike optic.
ding is in vole gevalbe moonthik gemaak. By al ons

kongresse had ons hulle warme belangstelling en
steun, veral in die optrek van die program en aanstel
ling van sprekers.

‘n Deur is also geopen wat met Gods seen tot nog
grotere dinge kan voer. Die waardering van die
Sinode van hierdie houding en steuri sal gewis seer
gepas wees.

IV. KONFERENSIES.

1. U kommissie bet die behoefte by die publiek
nan mcci iniigting in opvoedkundige sake gereahiseer,
en het besluit algemene sowel as plaashike konferensies
to organiseer. Die algemene is gehou: eon ,,p
Middelburg in 1920, ‘n nuder op Stellenbosch in 1922,
en ‘n (horde 09 Graaff-Reinet in 1923. Op die eerste
is die ganse omvang van die onderwys in oPskou ge
neem, die gevaar dat clit sal opgaan in fl (loire intel—
lektuahisme is aangetoon, en byname is klein geld op
karaktervorming as sy hoofdoel. Die Stellenboscn
konferensie is georganiseer in samewerking met din
Algomene Armsorgkonimissio. Hier is vooral die
sosiale en landlboukundige aspekte van die ondlerwys
01) die voorgrond gestol. Op Graaff-Ileinet is ann
getoon die belangrike rob wat die buiteskool in ons
ondorwys spool.

2. Hierdie samekomste hot nie alleen die belang
stellende nandag van yolk en pers getrek flue, maar
ook die sienswyse van die Kerk ann die ondlerwys
outoriteite vertolk, on hulie geclragslyn beinvloed.

3. As gevoig van chic Middelburg kongies en op
aandlrang van verskeie Ringe, het u kommissie sy
opwagting by die Aclministrateur gemaak betrekiiic
seldore kbousubes van (lie Konsoliderendo Ondlerwys
Ordonnansie van 1921. Dit is ons geluk onige be
bangrike wysiginge daarin aangebring to kry, veral
wat betrof die regto van skoolkommissios.

4. Op versoek van die Stolbenbosch konforensie is
(lie Superintendent genader omtrent die wensbikheid
van die invoering van intebligensiotoetse op skool, om
kindois also in (lie keuse van ‘n lewenswerk voor to
big. Egter sonder praktieso resultant, weens die
mgewikkolde aardl van die sank. Ons boveel aan dat
as voorlopige maatreël vakmanne aangemoedig moot
word verdere proofnemings op hierdie gebiodl te doen,
in dlio hoop clot also later ‘n skoma sal ontwikkel word
nat praktiose biding nan kindbers sal gee in die Icouse
van ‘n beroep.

5. Ook had ons ‘n onderhoudl met die Minister
van Ondorwys in 1922 en weer in 1923 oor die behoef~e
aan n sosiologiose opmeting, waardeur ondersoek sea
ingestol word na die bewenswyso on sosiabo omst in
clighedo waaronder die jeug opgroei, met die oog op
meet effektiewo opvoeding. bowel gunstig gesindl,
hot die minister ann hiordie weiss goon praktios gevoig
gogoe nie. Dieselfde lot hot die vorsoek aan die
)ilinister van Landbou getief om ‘n landboukundige
opmeting to doen geskiod. Die behoef to aan sodanige
opmotingo voini ‘iS (1001 van die aaubevelings aan die
end van hierdie rapport.

6. Die Giaaff-i{einet konferensie hot klem gold op
(lie behandeling van dlie platteland—vir ondborws.
doebeindos—as ‘n op-sigself-staando eenheid, met 1~O.
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sondere belange en moeilikhede. }{ier is die wenslik—
heid van ‘n landelike opmeting weer sterk aanbevoi

7. Behaiwe Inerdie grotere samekomste is oek +al—
ryke gemeentekonfeiensies met of soncler b&ioip van
u kemmissie georganiseer, bygewoen cleur euers,
eiiderwysers, skoolraadslede, ens. Die toenemende
belangstelling in die onclerwys by ens yolk waarvan
dit getuig, en die nut van vrye bespieking van onder—
wysaangeleenthede aldus gestig, kan nie geiloag waar
deer word nie.

V. REGERINGSRAPPORTE.

)~liddelerwy1 bet enige belangrike regeringsrapperL
oer die onderwys verskyn, bynaine :—

1. Die Lanclbouenderwysrapport van 1922, waar
van u kemmissie met Isartlike instemming kennis—
geneern het, en waaremtrent ens van harte vertrou
dat daarep deur die regering gehandel sal word. Ecu
gunstige gevoig was die afvaardiging van Dr. Viljoen
na die vreemde em alclaar metocles van plattelands—
onderwys te bestudeer. Seclert sy terugkeer het hy
sy bevindinge beliggaam in ‘ii reeks voerlesings,
saamgevat aan die end in 35 stellinge, ~vat die belang—
stellende aandag van die yolk getrek bet, en die 11001)

op ‘n beter clag vii ens landelike bevolking nanmerk—
uk versterk bet.

2. Die rapport van die Prowinsiale Finansieé
(Baxter) kemmissie van 1923 en die van die Staats
clienskemmissarisse, beide waarvan na die oercleel van
u koinmissie ‘xi seer gevaarlike strekking openbaar,
veral ten opsigte van ons lanclelike onderwys. Die
greet meerderheid van die Ringe het dan ook ‘n af
keurende eordeel daaroer uitgespreek. Dit alles was
aanleiding dat ‘n sterk deputasie in 1.1. Februarie
sy opwagting by Genl. Smuts gernaak bet em daar—
teen te pretesteer. Die Eerste Minister het daarep
(lie versekering gegee dat vii die teenswoerdige nie
op die lyne van geneerncie rappoite geliandel son word
nie.

3. ‘fwee rapperte van die Onderwys—Administrasie—
kommissie van 1923 en 1924. U kemmissie had neg
nie voldeende geleentheid hierdie twee belangrike vel—
slae te oerweeg nie. Dit geld voeral die onivattende
veerstel waarep belle bevindinge uitloep. namelik die
daarstelling van ‘n Tjnie Raad van Onclerwys ; heewel
ens, by die hg wat ens vandag besit, genee is dit te
steen, sees later in ons versiag blyk.

VT. ALGEMENE AANBEVELTNGS.

1. Die studie van al hierdie rapporte het ii kern.
m~ssie egter nie bevredig dat die gesende rigtxng
non aangegee is waarlangs ens enderwys beheert to
ontwikkel nie . Inteendeel weeg die oertuiging hoe
langer hoe swaarder by ens dat ens hele stelsel, en
byname ens landelike enderwys ‘n reorganisasie be—
heert te endeigaan, waardenr cut op ‘n streng weten—
skaplike grendslag sal kern te rus. Instede dus van
‘n reeks endergeskikte aanbevelings te cloen, wat tog
vanseif sal voertvleei nit die aanname van die ye1-

gende veorsLel, wil ons vra dat die H.Eerw. Sine~e
die Regering sal versoek ‘xi wetenskaplike epvoecl—
kundige opineting te cleen geskied. Sodanige ep—
meting meet inheu eensdeels ‘i~ onclersoek na (lie
landbeukundige eienaardighede en rnoentlikhede van
die veiskillencie gedeeltes van ons land, en andlersdleels
‘n ondlerseek na die sesiale omstandighede en leuens—
nyse van ons yolk, 01) cli~ hevindlinge vail se(lanige
onderseek meet dan (lie gedi’agslyn van ens onderwys
gebaseer wor(l.

2. U kommissie is geneë die aanbeveling van die
Oncleruysadmiiiistrasie—korninissie, dat naamlik ‘n
Unie Raadl van Onderwys daargestel sal word, te
steen. Die hoeffunksie van so ‘n Rand sal wees om
al die enderwysbeslrywigliecle van die land to kebr—
dineer, en in bree trekke die onderwyspelitiek van die
[nie te bepaal. Dit sal ui0 betoken dat alle segging
skap in onderwysnangeleenthede die Provinsies ent—
neeni sal word me inteendleel stel die kommissie veer
belle verantweor(lelikhede nit to brei, sedat nie alleen
die laer— rnaar oek (lie heeronderwys binne hulle eie
limiete deer bulb belieer sal word. Dog die Unie
Rand sal verseker (lat daar keordinasie en waar wens—
lik eenvoimigheid sal bestaan, en dint also ennodlige
geldverspilling voerkom sal word.

3. U kommissie meen dInt in (lie benoerning vail
regeringskommissies, persone en liggame wat in die
verlede blyke gegee hot, en nog gee, van belangstel
ling in en kennis van (lie lioegste epveedkundlige be—
hoeftes van ens land, mcci dien erken te word.

VIT. FINANSTëEL.

1. Die Sinoclale Opvoedingsfonds verkeer in ‘n go
sonde teestand, soos blyk uit die versIng van (lie
Saakgelastigdle. Vyf van (lie grotere epleidingskele
word gereel met toelae endeisteun, waardeur vele
behoeftige kwekelinge in staat gstel word hnlle stu
dies ~e volteoi,

2. U kemnussie is egter verplig te meld dat ens
ernstig in ens werk gestiern is dour die kornrnissie
van Toesig en KontrSbe. HerlianIclelik is (lie uitbe—
taling van rekeninge deer ens die Saakgelastigde
vooigefS, ter vereffening uit (lie opveedlingsfends, deur
genoemde komrnissie geweiei. Welke beveegdheid
hello diaaitee besit, is ens nie dlmudlelik nie. In dlis
uitveering van ~vat ens meen ens epdrag to woes en
ill die inaak van onkoste in verbandl daarmee, kan is
kemmissie ann niemand enige verantweerdelikl’
eiken me dan nan die Sinode self.

Met verskulcligde hoogagting bet ens die eer ens
to neem,

Un’ Dw. l)ienaie en Breeders in GI1rus’u~,

D, WILCOCKS, Veersitter.
H. P. VAN DER MERWE.
E. DOMMJSSE.
C. V. NEL.
J. P ALBERTYN, Sekretaris
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RAPPORT
Van het Bestuur der Inrichting voor Doofstommen en Blinden,

te Worcester, aan de H.E. Synode, 1924.

[we Koinmissie ban met dankbaarheid cle geregelde
voortzettiiig en uitbreiding van bet werk rappor
teeren. Gods goede hand is nog altijd over onze
lnrichting geweest, en ann Hem die de harten neigt,
brengen wij ook onsen dank voor de mime ondersteu
iiing die zij steeds inocht genieten.

Aanbouw en Hulpklassen._Wegefls den toevlo~d
van leerlingen, werden aan hot tehuis v~or Doofstom—
me meisies twee slaapkamers en studeerkarners toe-
gevoegd. Ook de Doofstomme Jongens ziln zoo zeer
in getal toegenomefl, dat tijdeli~ke schikkingen ge—
troffen zijn voor de kleinen, en het Bestuur besloten
heeft tot bet bouwen van ccii vijfde tehuis over te
gaan voor de jongere doofstomme kinderen.

Dc werkwinkels voor de Doofstoimnen, (timmerwin—
kel en schoenwinkcl) zijn vergroot. Gob iiaar andeme
zijden zijn verbeteringen aangebracht door aanbouw.

Voor blinde jongens en meisjes is er in de beide
Tehuizen nog plaats.

Een zeer gewaardeerd gescbenk was de erf1atin~
nit den boedel van wijien dc Wed. F. D. Conradie,
in den vorm van een stuk grond aebter de school voor
Blinden. Hierdoor werd het Bestunr in staat ge
steld aldaar ecu nieuw gebouw te plaatsen voor bet
ainbachtsonderwijs ann de Blinden. Alzoo ban bet
terrein, vroeger voor dat dod gebruikt, nu aangewend
worden voor bet bouwen van bovengenoernd vijfde
Tehuis.

]3ehalve do twee good ingerichte schoolgebouwen,
doet ook do Orgelzaal goede diensten, en geniet het
Bestuur de huip van Vakonderwijzeressen nan en in
de plaatselijke meisjes Hoogere School, voor de
gymnastiek voor do l3linden en bet onclerwijs in de
kookkunst ann do Doofstomme meisjes.

Staf en Salarissen.—Volgens de gewone wetsbe.
paling zijn beicle principalen aan de beurt orn 09

pensioen af te treden. Speciale vergunning werd
echter verkregen tot bet verder aanblijven van deze
heeren, ten einde bet Bestuur in staat to stellen naar
geschikte opvolgers nit to zien en to laten opleiclen.

In nauw verband luermee staat de nog niet opgelos
te saiaris-kwestie, met bepaling van eventueel pen
sloen. Fwe Kommissie wenscht de aandacht te yes—
tigen op bet feit dat onze onderwijzers nog niet
deelen in al do rechten en voorrechten van hun kol—
legas bij bet gewoon onderwijs sedert die Onderwijs—
wet van 1921. Terwijl in andere landen de onder

wijzers van Doofstommen, lihnden of Zwakzinnige
even goed indien niet boter bezoldigd worden dan
onderwijzers bij het gewoon onderwijs, is dit met onze
onderwijzors niet bet geval, en gaan zij dus ook den
djd van aftreding met zorg tegemoet daar bet uit
eindeli;ld pensioen berekenci worcit naar bun salaris
dat gebaseerd is op het ~ voor ~C stelsel, betwolk
ook nog maar gebrekkig toegepast wordt.

Desniettegenstaande is het werk met vlijt en ijver
voortgezet en zijn do jaarlijksche officieële mapporten
seer gunstig. Be inspekteur, die sympatbieke lei—
ding goeft, heeft nog onlangs zijn genoegen te kennen
gegevon over bet degelijk gelialte van bet werk.

Twee blindo onderwijzers, dc beeren J. P. Kruger
en W. A. dii Plessis zijn ens dioor den dood ontvallen.
Wegens mislukte pogingen om een mannelijken
assistent to vinden, zijn hunne plaatsen door onder—
wijzeresson ingenomen. Onder hot damespersoneel
vondon eenige ~vissehngen plaats.

In do school voor Doofstommnen arbeiden twee
onderxvpzers, vijf onderwijzoressen en twee ambacht—
leermeesters. In de school voor Blinden wordt hei
Hoofd bijgestaan door vijf onderwi.jzeressen, ecu
muziek-leeraar en ambacht-onderwijzer, beido laatsten
self blind.

Be tehuizen worden thans bestierd als volgt: Doof
stomme Jongens, die beer en Mev. P. J. A. Retief;
Blinde Jongons, de beer en i\[ev. J. J. Cronje; Doof
stomme meisjes, Mej. S. de Vos; Blindo meisjes, ±iiej.
A. Rabie; allen bijgestaan door blanke assistenten,
behalve de bedienden.

Braille Dmuklderv.—flet drukken van boeken in bet
verheven puntschrift, heeft, wegens gebrek nan
materiaal, tijdens den oorlog bijna stil moeten staan.
Nu, onder zorg van den beer J. J. Cronjé, wordt de
school weer gaandeweg van die noodige boeken voom~
zien. Dc bestaande afldortingen voor bet Engelsch
zijn nit ook op bet Afrildaanscll toegepast, zoodat de
leerlingen al do voorrechten genieten van moeder-taal
onderwijs, waarbij die tweedie landstaal niet vergeten
wordit.

Statistield.—De getallen bedroegen op 30 Juni 1924:
Doofstommen, jongens 67, meisjes 43; Blinden,
jongens 43, mneisjes 29. In bet tijdpemk sedemt de
laatste Synode, hebben 64 Doofstommen en 47
Blinden do inrichting verlaten. Be nieesten hunner
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verdienen hun brood, enkelen vinden ‘t onmogelijk
een levensbestaan te maken, vooral wades’ de Blinden
die ‘t niet te ver bracliten in de school, Ret is te
hoopen dat hierin verbetering sal komen, nu vele
ouders hunne kincleren vl’oeg naar school zenden.
Die eerst thuis groot en bedorven of verwaarloosd
wercien, hebben weinig kans nog jets te worcien.

in dit verband willen wi~ ook nselding maken van
bet opvolgingswerk onder cle Doofstomrnen door Rev,
A. W. Blaxall verricht, die vowel in Kaapstad de
voiwassen Doofstommen bijeenverzameld en onder
geestelijke en sociale bearbeiding gebracht beeft.
Near beric’ht worclt, is hij ook bezig plannen te be—
ramen oni de kleurling blinclen te huip te komen.

Kosthuis toelagen en reiskaartjes. Ret Bestuur
wenscht met erkentlijklieicl to getuigen van de ge—
reede huip van Regeringswege ontvangen voor hulp
behoevende leerlingen. Voor de Transvaal en Vrij
staatsche leerlingen sluit dit self s in vrij vervoer per
trein.

In belang van de ouders van arme leerlingen, uit
a]le deelen van de Kaap Pi’ovincie zijn wij blijde te
kunnen zeggen dat de speciale vergunning van goed
koope reiskaartjes voor de leerlingen van het Tnstituut
weer verleend zal worden door de Admjnjstj’atie. Be
opheffing van clezen maatregel in 1921 heeft op velen
zwaar gedrukt.

Medisch toezicht.—Tjwe Kommjssie wenscht ook
melding te maken van bet rnedisch onderzoek der leer
lingen dooi’ Di’. Gericke van Worcester gratis ge
houden. Behalve dat in tijd van ziekte al het moge
lijke voor de leerlingen word gedaan, wercien ook velen
dooi’ Specialisten in bet hospitaal behandelci, dik—
wijis met gunstig gevoig. Door speciale giften daar
toe geholpen hebben wij ook ,,de ziekenkamer’’ in
ieder Tehuis ‘.an gerieven voorzien,

Speciale schenkingen.—Ondej’ de speciale schen
kingen clienen te worden vermeld bijdragen voor
Bi’aille Bijbelboeken die bet B~, en B. Bijbelgenoot
schap ons billijk verschaft, en een bijdrage uit het
St. Dunstan Fonds en Bannerman Legaat,—alle
schenkingen voor bijzondere doeleinden.

?viet verschuldigde hoogacliting noensen wij ons,

DOOFSTOMMEN EN BLINDEN INSTITUUT, TE
WORCESTER.

Staat van Ontvangsten en Uitgaven vanaf 1 April
1919 tot 31 Maart 1924.

ONTVANGSTEN

Aan Balans
Collectenen l3ijcli’agen

,, Legaten
Braille Bijbelboeken
St. Dunstan’s Fends

Gouvernemerits Toe—
lagen
School Rekeningen

(O.V.S. en Trans..
vaal inbegrepen)

,, Randwerk Afdelin—
gen

~, R. v. d. Berg en W.
du Plessis Fonds

Route Rekening

UITGAVEN

Per Salarissen
Vier Logieshuizen
Aanbouw en Veran

deringen
Reparatie en Onder

bond
,, Assurantie en Water

Meubelen, Ruis
linnen, ens.

Klei’en Rekening
R. v. d. Berg en W.

du Plessis Fonds
Dokters en Rospi

teal
Handwerkmaterjaal

en Schoolbeno
digdheden

Drukwerk, Zegels
en Diversen

Braille Drukkerij
Piano- en orgel

stemmen
Braille Bijbelboeken
St. Dunstans Fonds
Ka~itaal Rekening
Bank Rekening
Balans ten gunste

£53403 15 9

£1095 2 8
£6138 9 6

7699 8 9
135 0 10
394 15 6

________—— £14367 14 7

13938 12 2

19476 10 3

1845 13 0

262 10 0
2417 13 1

£53403 15 9

£19634 14 2
17454 0 10

3925 0 5

1316 9 6
501 8 1

1176 5 2
1621 2 5

297 7 3

393 0 2

1873 9 2

161 11 8
194 17 3

107 11 6
50 2 3

189 11 2
2958 0 0

51 7 11
1497 15 10

J. C. TRTJTER.

P. J. PIENAAR,

R. D. McDONALD

C. H. BECK.

1. F. A. BE VILLIERS,

I
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BIJLAGE 21.

RAPPORT
Van de Curatoren van de Drostdij Industrieschool te Worcester,

aan de H.E. Synode, 1924.

De Curatoren van doze Jnricbting hebben do eer
to rapporteren dat bet werk gedurendo do laatsto
vijf jaren onafgebroken voortgezet is.

In de Inricliting is er plants voor 80 Jongens,
maar tlians sun el slechts 68 leerlingen gehuisvest.
Do Provinciale Rand heeft wegens financiële druk
hot getal jongens die hij bier onderstount op 35
bepaald, on de leerliugen onder do Kinder Bescher
mings Akte door bet Unie Gouvernement onderhou
den, tellen op ‘t ogenblik 33.

Janr na jaar verlaten leorlingen na voltooiclo kur—
sus do Inrichtiug oin hun lovenswork te aanvaarclon.
Sommige vroegore leerlingon hebben vandaag hun
elgen bezigheid, andoron woer maken goode vorde
ring onder werkbazon. Van enigen block hot nan ‘t
eincle van hun leorkursus dat zij—rneestal op nan
drang van hun ouders ‘n anibagt gekozen haddon
waarvoor zij mi nder geschikt waren. Enkolen heb—
ben hun ambagt laten varen en zijn elders in dienst
gotreclon, soms als politiedienaar, spoorweg—boambto,
enz. Ret kost veel moeite voor onze jongons altijd
plants te vinclon bij hun vertrok. Voor de jongons
die in do boerderij opgeloid zijn is or altijd ann
vraag, maar met die in do andero vakken opgoleidon
—timmerlieden, snij dors on scboenmakors—gaat hot
uiterst moeilik. vandaar ook dat sommigen dan emg
work bij do band neinon en also van hun vakop—
biding goon nut hebbon.

Met do gezondheid van de jongons is bet door
gaans zoer good gognan. Enkelen werden nnar ‘t
hospitaal gezonden voor kloine oporatios of vorple..
ging. Eéii jongon is ons door den dood ontvallon,
zijnde in do Breode Rivior verdronken. Twee, die
later blijken zwakzinnig to zijn, werdon naar hot
Alexandra Hospitaal te Maitland verplaatst.

Ann bet hoofd van do Inrichting staat do hoer
N. J. van dor Merwo, die met ijver on toegowijd
heici bare belangen behartigt. Hij wordt op bokwa—
me wijze bijgostaan door do heron J. A. van
Houwelingen over ‘t timmorwerk met 23 jongens,
N. P. Lombard over ‘t snijderswerk met 15 jongons,
S J. Burger over do boerdorij met IS jongons, en
M. Bik over do Schoonmakorij met 12 jongens, ter
wijl do beer J. J. Smit ondorwijzor voor do gowone
schoolvakken is, en tevens in do Inrichting woont
en mode toozicbt over do jongons houdt.

Gedurendo do Iaatsto twee jaren hebben wij eon
bodrag van meor dan £500 mooten bestoden aan ver
beteringen, verancleringen, on uitbreicling, en do
gobouwen zijn nu veel nettor en doolmatiger dan to
voren. Machinori~ voor orntront £200 aangekocht,
hoeft bet work vooral in do timmermanswinkel zoor
bespoed, en goeft do jongens ‘n kans voor betoro op
beiding in dit yak.

Wegens do drukkendo tijdon hooft cleze Inricliting
ook zwaar goboden door do vermindoring van leer
ling-toelagon. Do toelage van ‘t Unio Gouvorne
mont is vorminderd van £33 tot £24 per kind. Do

Provinciale Raad verminderde suit toolago tot op
£21 per kind. Hiervoor moot ‘t kind gevood, go
kboed on gebeel verzorgd worden. Van de Provin
cinbo Road ontvangen wij oen dod huishuur en do
boift van do salarisson. Van de winsten op werk—
wiukols en boordorij zijn wij afhankelik oni hot
ovorige to vinden dat nodig is oni do Inricbting ann
don gang te~ houden, claar elk kind do inrichting
£52 per jaar kost, nIbs ingesboten.

Met dankbaarbeid moldon wij dat do kolbekten
door do synodo voor deze Inricbting bepaald, door
verroweg do meosto geinoenten gotrouw zijn opgo
zondon. Hierdoor zijn wij in staat gosteld to voor
komon dat de ronten met banger opbopon mnar be—
taald worclen.

1~Tjj wilben ook onze innigo clank botuigon ann

Kerkoraclon, A.C.V. Voronigingon, en andere vruon—
den, die ons goldolike on andero gifton toozonden.

Mag ‘t ons vergund wordon enigo aaubevolingon
to doon —

1. Uwo Commissie wil aanbovelen dat do Synode
stappen neme tot bet ovormakon van doze Inrich
ting ann bet Unie Gouvornoment, on noemt o.In. do
voigonde reclenen : —

(a) Sodert do stichtiug van close lnclustrieschool
heoft bet Unie Gouvernoment hot zijn plicht
bescbouwt om do industrible oploiding van
muivormogondon in ons land to ondernomen,
on boeft reeds onige good ingerichte Staats
nijverboidscbobon daargostolcl.

(b) In die Staatsnijverhoidschobon is do toorusting
wat betreft Inachinerlo voor al dc ambagton
vool betor clan wij ooit zoncler bulp icunnon
hopon to voorzion, on onzo jongons bobben
thans l1iet cbezobfde kansen om Inter in de
openo arbeiders markt to icompetoron.

(c) Panr blijft do drukkencle Inst cler scbuld die
op do Kerk rust, on waarvoor zij jaarliks
ruime onderstouning moet goven.

2. Dat in govab do Synodo tot dezo stap niet ican
ovorgaan, hot Gouvornomont gonadord wordo oni
ton minste hot voile salaris van Superintendent en
Onderwijzors ,to geven, in plaats van op bet pond
voor pond stelsel abs tot hiertoe.

3. Dat hot Gouvernonient gevraagd wordo om
voorsiening to nlaken dat olko leerhng van een In
dustrioschoo]. hij do voltooing van zijn kursus, of
door boning Of door gift, in staat gesteld worde van
do nodigste stukken goroedschap voor sijn ambagt
bij zijn vertrek voorzien to worden.

Met verscbubdigde boogachtiu g noomen wij ons,

J. F. A. DE VILLIERS,
JAG. A. VAN PER MERWE,
P. A. MALAN,
J. H. VAN AARDE,
R. P. McDONALD,
C. P. KLOPPERS,
JAMES S. MURRAY.
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BIJLAGE 22.

RAPPORT
Van de Synodale Zondagschool Kommissie aan de HoogEerw. Synode.

Uw Kominissie heeft de eer mits deze rapport te
doen van hare iverkzaamheden

1. Volgens opdraeht (Art. 39) iieeft ~ ~aai’liks de
Zondagschool Lessen voorgeschreven volgens bet
schema, dat hierbi~ voigt

Schema van Lessen sedert 191S behandeld.

1918—1919.

(1) Ret Evangelic naar Markus.

(2) Oude Testament tot dood van Jozua.

(3) Petrus en Johaimes uit EvangeliOn en
1-Iandelmgeii.

1920—1922.

(4) [sraOl onder de Ricbters en eerste Koningen.

(5) Het Evangelic van Mattheus.

(6) Paulus—uit de 1-landelingen.

(7) Latere Koningen cii Profeten tot einde 0. T.

(8) Ret Evangelic van Lukas.

1923.

(9) Enige voorname persolseli uit 0. en NT.

(10) Dc Bijbel en de Zending.

1921—1925.

(11) 1-listories overzicht van 0.T.

(12) Levensgesehiecleuis van Christus uit de ~ler
Evangelbin.

(13) Uitbreiding der I’~erk,—naar Flandelingen.

2. 01) de Rooster hebhen wij plaats gemaakt voor
een los over de Kerkhervorming op Hervormings—
Zondag en ccii les over een Zending Onderwerp op
Zending Zondig. Ann de onderwijzers hebben wij
voor die lessen leesstof bezorgcl in Be Kindervrieud
of bij wijze van traktaatjes.

3. Zij heeft per omzendbrieven als anderszins bet
houclen van gemeentelike en Rings Zoiiclagschool—
Konferenties aaLsgeinoedigd en wil bier gewagen coor—
al van ~e gezegende Algemene Konferentie van Zon
dagscbolen 25—29 Junie 1924 te Bloemfontein ge
houclen, waanop de vice Gefedereercie N. G. Kerken
door onstrent 405 afgevaardigden vertegenwoordigd
ivaren.

4. IIiv Kommissie had liet voorrecht genoemcle
Konferentie hij te wonen en an afloop claarvan •te
vergaderen met de leclen van de Synodale Zondag—
scIlooi—I%olnmissie van die cirie zuster Kerken om za—
ken voortvioeiende uit de Konferentie te bespreken.

5. 1-let Zonciagscliooi-T)epot te Graaff-Reinet is
gesinten. Onze Z. A. Bijbeivereniging Iseeft onder—
nolnen voor cle verkoop van Zondagschool—benodigd—
heden te zorgen.

6.,. Dc Kindervriend’’ (het maandblad voor Zon—
dagsehooi—onderwijzers), een stiehting van wijien Ps.
A. McGregor, is door uwe Kommissie overgenonsen
zonder kosten van de Synode en wordt nu door uwe
Kominissie uitgegeven. Dc financible toestand van
bet bind is gezond en wij hopen dat in de naaste
toekomst bet bind c1oeltreffender zal gemaakt wor—
den en ccii veel rainier cirkulatie zal genieten.

7...Ons Kinderbiaci’’ is ecu maandbiad gewor—
den, is zeer populair bij de kinderen en beantwoorclt
uitstekend ann zijn dod. Ps. C. L. van Reercie, die
tot hiertoe de redaktie van bet blad op zich geno—
men bad, is naar dc 0. Vrijstaat vertrokken, maar
heeft heioofd tot bet einde van dit jaar als redakteur
nan te blijven.

10. Aanbevehngen :—

(a) Dat cell Zondagscbooi—Unie voor dc vier Gefe—
dereerde kerken gesticht zal worcien, die on—
der heheer zal staan van de Synodale Zondag—
seliooi—KoilJniissies van de i’ier Iverken.

(b) Dat zo spoedig inogehk an bet sticlitea van
dc Zondagschooi-Un ie den Algemene Zoudag
school—Sekretaris door die Unie zal benoemd
worden zonder kosten voor dc Svnode,

(c) Dat dc leden van dc i’ier Synociale Zonclag—
schooi-lvoinmissies cells per jaar vergaderen
om zaken rakencle bet Zondagsehoolwezen cler
vier Kerkeii met elkander te J)espreldell.

Met versehuldigde boogachting,

J. F. A. BE VILLIERS,
P. J. BE WAAL,
C. J. DU PLESSIS,
J. C. STEYTLER.
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RAPPORT
Van de Commissie voor ‘t Hulpbehoevende Gemeenten Fonds te

worden ingediend bij de Synode, 1924.

Uwe Commissie heeft d~ eer het voigende aall tie
H. E~rw. Synode te rapporteren -

1. Sedert tie laatste Synode (1919) werden de vol-.
geude gemeenten uit dit Fonds ondersteunci :—

(1) 1919-20 Per Jaar.
Port, Elizabeth £25
Ugie £50
Oost Londen IC

Kalkbaai £100
King William’s rfmvn £100
Salisbury £175
Enkeldoorn £100
Melsetter £175
l3ulawayo £150
FJmtali £150
Lusaka £100
Tudwe (alleen tot 30 Junie 1920) £50
Mafeking £75
Jlondebosch £50
Kuruman £75
IJeben £75
Grahamstad £100
TJmtata £150
Namies (van 1 Jan. 1920) £50

(2) 1920-21 Per Jaar.
Port Elizabeth £25
Ugie ‘ £50
Oost Loncieu £75
Kalkbaai £150
King William’s Town £100
Salisbury (van 1 Oct. 1920) £150
Enkeicloorn £100
Melsetter (van 1 Oct. 1920) £150
Bulawayo £150
Umtali (van 1 Juli 1920) £200
Lusaka (van 1 Juli 1920) £200
Mafeking (van 1 Oct. 1920) £100
Rondebosch £50
Kuruman £75
Deben (van 1 Oct. 1920) £125
Qrahamstad £100
1~Ifltitta £150
Nnmies £50
Olifantshoelt (van I Juli 1920) £50
StockenstrOni £50
Waterford £50

~3) 1921-22 Per Jaar.
Port Elizabeth (wegens benoeming van

een Hulpprediker) £300
Ugie £150
Oost-Londen £75

Kalkbaai £150
King William’s Town £100
Salisbury £150
Enkeldoorn £100
Melsetter £150
Bulawayo £150
Unitali £200
Lusaka £200
Mafeking £100
J{ondebosch (tot 31 Dec. 1921) £50
Kuruman £75
Deben £125
Grahamstad £100
Umtata £150
Namies £50
Olifantshoek £50
Stockenstrom £50
Waterford £50
Nieuw Bethesda £50
Mona en Gibeon, Z.W.A., elk £50
Parow-Goodwood (vau 1 Jan. 1922) £50
Van Wi~ksdorp (van 1 Jan. 1922) ... £100

(4) 1922-23 Per Jaar
Port Elizabeth (van 1 Oct. 1922) £150
Ugie, (vail 1 Oct. 1922) £75
Oost Londen (slechts tot 31 Dec. 1922) £75
Kalkbaai (van 1 Oct. 1922) £100
Kingwilliamstown (van 1 Oct. 1922) £100
Salisbury (van 1 Oct. 1922) £120
Enkeldoorn (van 1 Oct. 1922) £120
Melsetter (van 1 Oct. 1922) £120
Bulawayo (van 1 Oct. 1922) £120
Umtali (van 1 Oct. 1922) £150
Lusaka (van 1 Oct. 1922) £150
(iwelo (van 1 Oct. 1922) £150
Mafekmg (van 1 Oct. 1922) £100
Kuruman (van 1 Oct. 1922) £75
Deben (iran 1 Oct. 1922) £100
Grahamst.ad (van 1 Oct. 1922) £100
TTiutata (vnn 1 Oct. 1922) £150
Namies (van 1 Oct. 1922) £50
Olifantshoek (van 1 Oct. 1922) £50
Stockenstrbm (van 1 Oct. 1922) £50
Waterfond (van 1 Oct. 1922) £50
Nieuw Bethesda £50
Morin en Gibeon, Z.W.A., elk £50
Parow—Goodwood (tot 31 Dee. 1922) £50
Van Wijksdorp (tot 31 Dec. 1922) £100
flu Plessis £100

Aan Gwelo (Rhodesia) werd ook geschonkeri tie
balnns van de toelage ann Salisbury voor 1922 vail
den datum, w~1Op Salisbury vncant werd tot 30
September 1922.



(5) 1923-24
Port Elizabeth
[Igie
Kalkhaai
King William’s Town
Salisbury
Enkeldoorn
Melsetter
l3ulawayo
[Jnitali
Lusaka
Gwelo
Mafeking
Jcuruiuan
Dehen
Gralsainstad
Umtata
Namies
Olifantshoek
Stoekenstrhin
WTaterford
Nieuw l3ethesda
Mona, Z.WT.A
Parow-Goodwood (van 1 Oct 1923)
Van Wijksdorp (tot 31 Dec 1924)
Du Plessis
Kokstad (van datum van bevestiging

van Leeraar tot 30 Junie 1924)
Ka.kamas (van 1 Oct 1923)
Van Wijksvlei (van 1 Juli 1923)

100

I[.—Aan de gemeente Tjgie is reeds voor ‘t jaar
1924-25 de som van £50 toegekend, met. de verstand—
houding dat de toelage daa,riia, niet meer noodig zal
zijn.

III.—Op de vergadering van de Commissie op 25
Nov. 1921 werd het ernstig gevoeld dat, wegens den
toestand van ‘t Fonds, de toelagen aail de ge
meenten in Rhodesia verminderd moesten worden.
Bit werd ann de Finaneiële Commissie van den
Ring van Bulawayo medegedeeld, en het is in overleg
met haar dat het bedrag voor Rhodesia ni. £930
wercl vastgesteld, en dat de verdeeling van dat
beclrag oncler de 7 gemeenten is geschied, sedert
1922-23.

J\T._Aan de gemeente Oost Londen is cle son,
van £75 pa. heloofd, zoodra er een tweede Leeroar
bevestigd zal zi3rl.

V_Be Commissie wenscht de H.Eerw. Vergadering
de verzekering te geven dat zij steeds met
groote voorzichtigbeid met de gelden han, toever
trouwd gehandeld heeft. Bil de toekenning (icr toe—
lagen werden de Iliugen altoos geraadpleegd en Vor—
men 13 en C der gemeenten (of afschnifteii daarvasi)
opgehischt.

Met twee uitzondeningen werden geene gelden nan
gemeenten uithetaald gedurende vacaturen. Aan
Salisbury werd do som van £46 toegestaan voor den
arbejd van Dc. H. Murray aldaar voor 2 iuaanden.
En ann Port Elizabeth do soin van £10 voor hulp
door Dc. B. Botha van Koffyfontein verleend gedu
rende de inaa~d Janunrie 1923.

\‘j.—Twee besluiten werden 01) ne laatste Synode
genomen, één met betrekking tot de aaiivulling nit
dit Fonds vail de salarissea van Leeraren, in gevallen
waar de gemeente met in staat is het minimum
salanis van £400 te hekostigen; en één met betrek
king tot eene jaarli~ksche bijdrage (loor de Kerke—
raden van een zekene percentage van hunne gewone
inkomsten loopende over bet jaar (Acta XXIV,
pagg. 90 en 91). Wat bet eerste besluit betneft, heeft
m.twe Commissie getnaeht uit te vinden waar en Leer—
area waren, wier traktenienten minder waren dan
‘t miniinuni door de Synode vastgesteld, en isa be—
hoorlijk onderzoek naar den financibelen toestand
den gemeenten, werd in zulke gevallen hulp verleend.
In dit verhand heeft uwe Commissie nan Us. H. E.
du Plessis van Rondebosch, nms zija aftreden op 26
Maart 1921, de scm van £37 lOs. uitbetaald voor de
9 mnaanden van 1 Jnli 1920 tot 31 Maant 1921, nail—
gezien (lie Breeder nooit £400 per jam~ had out
vangen.

Ten einde uitvoering te geven nan ‘t tweede be
sluit, kwamen de ]eden uwen Conimissie overeen on,
onden . , inkoinsten’’ te verstnan , ,Zitpiaatsgeiden,
Gewone Kollekten, Registratie van Deep, Annne
in ing en Huwelijken, Dankfeesten, inkonisten op
vast eigendom.’’ En werd er hij de Kerkeraden
nangeklopt 0111 eene bijdrage, eerst van dén—en—’n
half percent en later van cell penceilt, van hunne
inkomnsten in de has te storten. Aan dit verzoek
wend, tot oils leedwezen, niet algemeen gehoor ge
geven. WTare dit gesehied, dan twijfelen wij er niet
ann of het Vaste Fends had de scm vail £20,000
beneikt.

Vu—Eon legaat ten bedrage van £256 lOs. 6d.
nit den boedel van Mevn. H. E. J. l3osman van Stel—
lenboseh. wend door uwe Comniissie in bet Vaste
Fends gestort. Bit Fonds, dat ~p 1 Juli 1919 £7,818
bedroeg. was 0~ 30 Juni 1924 gestegen tot £10,580.
Be gemiddelde opbrengst van renten per jaar nit ‘t
Vaste F’onds voon 1 Juii 1919 tot 30 Juni 1924, is
geweest £450 13s. 9d.

VIII .—Er is veel venbetening 01) to merken in het
bednag (icr Gemeentelijke Colleeten en Bijdragen. In
‘t tijdpenk van 1 Julie 1915 tot 30 Juni 1919 (vien
jaren) was de corn £3,805 lOs. 4d., d.w.z. gemid—
deld £966 Ps. id. per jaar. Voor do 5 jaren van 1
Juli 1919 tot 30 Juni 1924 was bet hedrag £6,165
14s. 9d., d.w.z. gemiddeld £1,233 2s. lid, per jaar.
Hienbij worden niet genekend de ,,Speciale ]3ijdra—
gen voon geineenten en werkkringen die niet door
uwe Commnissie wordea beheerd, mann door (lets
Zaakgelastigde worden uitbetaald voigens instruc—
ties den gevers.

I X~.—1Jit ‘t , ,Thox. Louw’’ legaat werden voor do
5 jaren sedent de laatste Synode respectiesreiijk out—
vangea £641 us. id. £618 Ss. Od. ; £576s 17s. 9d.
£567 13s. Pd. ; £545. In Maart 1925 zal bet laatste
paaienient nit doze bron aan ens Fonds worden
uithetaald. Bit feit verdient de ennstige aandacht
den Synode, en plannen moeten worden beraamd on,
langs andene wegen (lit bedrag, en nog meer, te
vinden.

Per Jaar.
£100
£50

£150
£100
£120
£120
£120
£120
£150
£150
£150
£100
£75

£100
£100
£150

£50
£50
£50
£50
£75
£50
£50

£150
£100

£100
£50
£50
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Uwe Cominissie son willen aaribevelen (1) dat het
Besluit der Synode van 1915 (Acta XXIII, pag. iii)
n.1. om £500 nit ne gewone inkomsten ieder Jaar
in ‘t Vaste Fonds te storten, herroepen worde, en
(2) dat hét Besluit der Synode van 1919 (Acta Synodi
XXIV, pagg. 90 en 91), met betrekking tot eene
jaarl ijksche bijclrage door de Kerkeraden van een
zeker deel van hnnne gewone Inkomsten, verplichtend
sal geinaakt worden en (3) dat het dan aan do
nienwe Comniisxie gelaten sal worden om te oordelen,
of en hoeveel zij jaarlijks nit hare inkomsten in het
\Taste Fonds zal kunnen storten.

X.—Zooals men ziet, is dit Rapport door slechts
drie loden uwer Commissie onderteekend. Ret doet
ons innig Iced te moeten vermelden dat het déne
lid, wiens aaam n iet onderteekend is, n.l. Ds. J. A.
Beyers, Leeraar van George, verplicht is geweest,
wegene toonemende lichaamekrankheid, om zija

Eiaeritaat aanzoek te doen. Ret ander lid, nI. Dc.
C. SI. Hofmeyr van Slurraysburg heeft een beroop
naar de Transvaal aangenomen. Onze beste wen
cohen vergezellen deze Broeders die altoos met den
meesten ijver met ons op deze bolangrijko Commissie
hebben gearbeid.

Wij eiadigen ons Rapport in hot ootmoedig ver
trouwen dat wij onigezins aan de one opgedragene
taak hehben voldaan, en met de bede dat de Heere
der Kerk de beraadslaging dei’ HE. Vergadering
zal leiden door Zijnen Heiligen Geest; en noernen
one van do H.Eerw. Vergadering,

Be Dienetw. Dienaren en Broeders,

(4. J. HUGO,
B. J. MALAN,
B. J. ER R. MARCRAND,

Scriba,

BIJLAGE 24.

RAPPORT
Van de Arbeidskolonie Commissie voor het tijdperk 1 Juli 1919

tot 30 Juni 1924.

Be Arbeidskolonie Commissie heeft de eel als
volgt to rapporteeren over haar werkzaamheden sedert
de •;ongste Synode tot 30 Juni 1924.

l3estuur.—(1) Dat or vole veraaderingea in het
bestuur hebben plaats gevondon. Eonige loden heb
ben bedanki. en do Synodale Commissie heeft de
vacaturen aangevulcl. Op 15 Februari 1922 is ook
de voOrzittor Be. D. S. Botha afgetreden na jaren
van trouwe diensten do Commissie bewezea. Zijn
helder doorzicht, takt, bekwaanlheidl en doorzettings—
vermogen hebben niet woiaig ertoe bijgedragen om
het werk eon succes te doen zijn. in zin plaats
i~ do beer P. J. Cillie C.zn. van Vruchtbaar, Welling
ton, eenparigli~k tot Voorzitter gekozen. Hij is do
eerste leek die geroepea is geworden om deze waardige
positie to bekleeden, en de wijze waarop In; dit go
daan heoft strekt tot bowils dat hot vertrouwen der
Commissie niot misplaatst is goweest.

Dr. H. P. van der Merwe, die de Commissie vole
jaren ale Secretarie heeft godiend, heoft zich geroepen
govoeld van wogo do vole werkzaamheden w-aarin hij
betrokken is, ale Secretaris to bedanken. Do Com
miSeie wenscht inits doze hare hoogste waardeering
voor zilno diensten uit to sproken. Be Commissie heeft
Kakamas jaarlijksch bezocht, en is alzoo op do hoogte
van gebeurtenissen gobleven.

Superintendent—Do Hoer J. H. Conradie die als
Superintendent zijn plichten met zovoel bekwaarnhoid
heeft vorvuld, voor wiene dieneton do vorige Synode
hare hoogete waardoring uitgedrukt, en nan wie
nogmaals dank wordt toegebracht, is in Maart 1920
afgetrodon. Eerw. A. J. Liebenberg, do Hoer P. E.

Beyers on Ds. J. C. Truter hebben tijdelijk hot world
van Superintendent verricht, en ook aan horn wordt
hiermode dank toogebracht voor do uitstekonde dien
ston bowezen.

Hot is do Commissie gelukt om in den Hoer J.
SI. Louw een man te vinden die van 1 Mci 1921 doze
botrekking met hokwaamhoid, ijvor en takt heeft
vervuld, en sun best doot om van do Arbeidskolonie
Kakamas eon eucces to maken.

Do Koloniston.—De Commissie verblijdt zich dat
do geest van ontevredenheid, waarvan in do laatste
Synodo melding word gemaakt verdwenen is, en dat
men niet alloen met waardeering spreokt van wat do
Kerk met opoffering doet ter ophoffing van vorarm
den, dock ook hartolijk samenwerkt om zaken te be
vorderon.

Besluiten der vorige Synode.—De Commissie is er
met toe overgegaan om overeenkomstig hot besluit
der jongste Synode, eon vakman tot bezighoids
bestnurder nan to stellen, niot alleen orndat zoodanigo
persoon moeih;k to bekomen is, doch ook omdat zi;
hot niot goradon geacht hoof t om in den stroom van
eigenaardige mooili;kheden verandeiing to maken. Do
tijdon waren zoo benard, en zaken zoo kritiek dat bet
beet weid geacht orn eon boproefd ambtenaar, be
kead met do plaatselijko ornstandigheden, en de be—
zittingon der Koloniston, aan to houden. Do uit
komst heeft doze maatregol volkomen gerechtvaardigd,
gelijk blijken sal uit den financioelon staat dor
Bezigliedon.

2/3 Leening.—Het is do Commissie niot gelukt
eon verdore boning onder hot dolgingssysteern, van
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do Regeering to verkrijgen. Door de Arbeiciskolonie
wet van 1910 is een som van sieclits £50,000 voor
Arbeidskolonie doeleinclen afgezonderd, en dit becirag
is op £17, 862 18s. Sd. on, door de Commissie reeds
verkregcn. Be onderhandelingeii om de balaiis
£17,862 1 $s. Sd. ais boning te verkrijgen dui’eii 1mg
voort en de 11001) woi’dt gekoesterd dat sun d~ recht—
matige aanspi’aak cler Kerk cindelijk sal wordeis voi
ds an.

Noordvoor Extensie.—De verdci’e uitbreidmg dci’
Arbeidskobonie ovci’eenkomstig besinit dee jongst€

Synode door de Omdraai en Rooiberg gi’onden onde~’
besproeiing te biengen is, vanwege eigenaardige moci—
iijkheden nog niet ges(’liied.

Zekere Basterds bezaten nog de plaats 1’%.l’antzkop,
liggencle tiisscbien do _\rbeidskolonie cigendonimen, ei
daar de extensie vail de Noordvoor noodwenclig over
dit cigendoni moet gescliicden ]ieefl de Coniinissie
gcooi’deeld dat Let van groter belang is de £1,000
voor de nitbreiding gestemcl, to gebruiken tot ann—
kiop van do piaats T~rantzkop, en zoodoende met
sheen de nitbreiding te vergemakkeiijken doeli ook
eon dreigend gcvaar af to Weien, indieii bet cigencloni
nioclit ovel’gaall iii de lianden van gewetenlooze ~

Soflen, die met ongezonde beziglieids competitie Cli

rnogehi~k niet ccii verderfeiijken di’ankliandel de
Arbeidskoionie 01) den dunr zonden kunnen Lena—
deelen.

I-let verbiiiclt (Ic (Oinn)issie oni te knnnen he—
ricliten dat zij do plants T~rantzkop 10, 10(1 niorgen
groot voor £2,600 heeft aangekoclit op 19 Jisli 1921,
zoodat nile hinderpalen rut dcii weg geruumd zujn en
bovendien eei~ aanzienlijk stuk bewei’kte en bewerk—
bare grond i’eeds onder besproeiing tee besclukkin
dec Commissie gesteid is urn als erven San T~o1onisten
uitgedecld te woiden. Er is nog éón cr1 omtrent 6
morgen gi’oot nan zekere Basterds behoorende. lie
Commissie meent ook dit eigendom ann to koopen en
aizoo nile belonimeringen nit den wcg te ruinlen.

Tleervlei,—De Commissie heeft na doortastend
ondersoek de stuclitiig cener Ai’heudskolonue te Beer—
viei in liii ts town laten vu ren, en zij liondt zich erva n
overtuied dat haar bosluit de goedkeuring dec F1.E.
Synode sal wegdragen met bet oog 01) de drukkendc
ti~den sHeen.

Dc Arbcidskolonie.—De bovolking tclt 533 liuis
gezinnen. Vele arme families hebben zicli abs
plakkers zonder bekonlen verlof te Kakama s geves—
tigd. Dc Conirni she heeft pogingdn aangcwencl urn
van de Begering vci’iof te bekomen oni zoodanige
huisgezinnen 01) Kanonkopeuland te vestigen, doe]) te
vergcefs. Sommige ziJn naur boschplantagies en
wcgw-erken gezonden, waar zij ceo beter heenkonien
vinden. Er zijn editor ring ettclijkc hnisgezinnen
die geen voornitziclit hiebben urn als Kolonisten te
worden opgenomcn. Nadat Ki’antzkop aangekocht
Cii (be verlenging en vergroting van de Nooi’dvoor vli(
is van aPe belemmering bestaat de mogelijkheid oni
voorziening te inaken voor verdienstehijke uitgcnocm—
(10 huisgezinnen, als Kolonusten,

Dc T\oIOllisten hebben met voorbeeldigeni ijver en
ti’ouw gebolpen urn ri groot dee] i’ai de nitgestrekte
cigendonlnien der Arbeidskolonie te onilieincn. Zn

liebben de paben verseliaft en bet week kosteloos von—
riclit, met draad door de cigenaars vail aangi’enizende
plaatsen gegeven. Do kosten voor die Ai’beidskobonic
Commissic bedragen sleebts £1 pci’ miji. Hierdour
is cc eon grootc vcrandernig gekomen ann bet gednri
schutten van bet vce der Kolunisten door onibiggende
groiideigei lanes. i ceder verdicnt vermeld te worden
dat de Kolonisten ziebi seer beijvcrd hebben onder
aanvocrung van (bell Superintendent urn sluepen te
openen tell eindc grondverzontung door drauneering
to verlielpen en Ic i’oorkornen, en de resubtaten zijn
bevestigend (1st verzonte dieeben (inardoor weer bruik—
b~iar gemaakt zpn. Dc vruchtenindustric bccft cell
gewcldigen stunt vooruit gekregcn, dank zij do be
moeiingen van dien voorzitter, den Hecr P. J. Cubic,
(lie met eel) onderi’icht van cen jaar (10 gcdruogde
vrueliten en snltanas en andere rozijneii industruc
tot znlld cen hoogte liceft gebracht, dat Kakarnas bij
geen slIder distrikt beboeft ac]itcr te stann in kwa—
litcit. Een boomkwekeril met moed begonnen is op
eon mislukking uutgoioopen doui’dnt bet hecte zomer—
sand ccii nadeehige nitwcrkrng 09 de enter bleck te
hcbben.

Be Corninissie heeft aan die onvoordeehge buerderij
op Drift Euband ccii einde gemaakt en bet edand in
erven van 5 morgen verdeeld en ann Kobonisten uit—
gegcvcn, waardoor jaarlijks £500 mccl’ san erfhunr
ontvangen wordt zonder uitgaven vnn dcii kant der
Cummissic.

Be Commissic heeft cen i-nil met grond to Baviaans—
krantsaangegann met den Fleer J. Muller en oobt
grond ter waardlc van £251 vnn bern gekocht. Deze
gronden ziJn in erven opgeineten en aan Ko]onisten
uitgereikt, wnarvoor zi.~ j aai’b~ks erf]iuur betalen,
Door deze inaatrcgel is bet gevnar voor de Arbeids
kolonue algeweerd, dat gcnocmde gronden rnogeh~b
in handen van ungewense]itc liersonen konden over—
gn an.

lie gezondlieidstocstand is door Gods gocdhcid over
hot nigerneen bevredigend gcweest. Be koorts beefI
on en dan slachtoffers geeiscbit, (10011 die strenge toe
passing van saintaire maatregclcn heeft met weinig
ertoe bi~gedragen urn (Ic Koloniston tegen epidcmieen
te vrijwaren. Di’. Ti-sill vervult nOg (he botrckking
van geneeslieei’. sunder gehdelijlde verantwoordehi~k—
heidi van (hell kant dier Commissie, alleeii wordt hem
con ironing tegen bihlijken hum’ versebiaft.

Sedert 1919 heeft die ~rbcidskolonic afwisselcnde
laren gehad. In Maart 1920 vund con watcrvioed
plants, zonls bet tegenwoordig gcsiacht niet heeft ge
Fend. Iitgestreidte dcelcn vaIl do huogstgeicgen
eulanden wurdben uverstroumd. Be schadc van icr—
spoelrngei, ci) liet verbos vail graanprudinkten cii
vee was untzcttendl. De Curnrnissie moest in vele
govnhlen bijstand vcrlcenen, (loch men heeft mel
vuurbeebdhgen truuw zaken lierstoldi, en die erven voor
den volgenden oogst spocdhg in gercedlicudi gobraeht.

Ecn voetbrng tusscheii Paarden en Witkup Eiland.
kurt tovorell tegen een kuste van £290 2s. 6d. up
geiic]it. werdi weggcspoeld. Gclukkig hoeft die Pro—
vi ilci ale Adniini stratie overconkomstig be]ufte deze
sd-Ladle vergucd. Dc Kolunistcn hebben (hour vuren—
breubd, i’uest, ri~p en watergebrek vri~ wat schadie ge—
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leclen, waardoor bet voor sonimigen nioeilijk geweest
ii orn bun jaarlijkselie erfbuiu’ te betalen.

Dc vooruitzicbten te Kakamas zijn goed. Ms dc
spoorweg nader gebracht is zai de Arbeidskolonie on
getwi~feIcl eeIl tijd van voorspoed beleven, claar mcii
clan in cle gelegenheicl gestelci zal worden om veel ann
den man te biengen dat nil verwaarloosd worcit, om—
dat er wegensafstaud. geen mai’Ict voor te vinclen is.

Be Commissie koestert de hoop dat de spoorweg
van bet noorden over dc Grootrivier, naar Soetap
ann de zuiderzijde gebracht zal worden, zooclat ne
Arbeidskolonie bet grootst mogelijke voordeel uit de
onclernerning trekken kan. Iliervoor dient echt~’ ~
ecu wakend oog gehouden te worden. Be Commissie
kim vooruitgang rapporteeren. Vele Kolonisten
liebben bun erven clege1i~k bewerkt, en die werkt,
gaat vooruit. Ongelukkig willen eulcelen cut met
inzien, en zijn tevreden met een zalig niets doen.
Hun getal is ecbter gering, omtrent 5 per cent.

Volgens telling zi~n ci 01) dc Arbeidskolonie : -

2310 Beesten, 566 Paarden, 3786 Donkeys, 4119
Schapen en Bokken en 1221 Varkens.

6800 Lemoen, 17500 Perzilc en andere boom iii,
250,000 wijngaardstoklcen, meestal Hanepooc en Sil—
tanas voor rozijuen.

Dc normale erfhuur is £5,500 per mar. Ann
ac’bterstallige erfbuur is er £8,336 14s. 4d. uitstaande.

Boeltreffende maatregelen zijn genomeii om dc be
langen der Arbeidskolonie te beschermen en te be
veiligen in het geval van Kolonisten die elders
sehulclen aangaan en eerder nan dc vereffening daar—
van clenken clan nan bet getrouw nakomen van hun
verphchtingen jegeus dc Arbeiciskolonie. Ret is dc

Commissie flog maar gedeeltelijk gelukt bet erfrecbt
dci’ Kolonisten tegen executie te beveiligen door Borg
aete door Miii’. Foucbe opgesteld. Be Regeering
heeft haren imeg claartoe open geziell om de constitutie
cler Arbeiclskolonie in clier voege te wi~zigen.

Be Commissie wil haar verder rapport indeelen als
volc~t

(1) C EEST I~LIJK WEt{K.

Bs. Sbaw en Eerw. van clcr Walt bebben met trouw
en zegen dc eeineente bearbeid, Bij bet veutrek van
Eerw. van dci’ Walt, ann wien nogmaals dank voor
trouwe cliensteu worcit toegebraeht, naar de Zencling
gemeente te [pington is Eerw. Theunissen door den
Kerkeiaad overeenkomstig Art. aangestcld.
l3eicle bioeders zijn ijverig en nauwgezet, en dc vruc’bt
van bun werk is cluiclclijk te bespeuren in bet leven
cler Kolouistcu.

Be gemeente telt 3,113 ziclen. Be Zondagsebool
wordt door 1.080 kincleren bijgewoond. In 1920 is
bet Kerkgcbonw dat £10,000 beeft gekost ingewijcl.
Er rust 1mg cen sebuld van £4,000 op. Be Kei’lce
mad meent door voorlezingen en vertooning vail
lichtbeelden van Kakamas tonelen kennis van dc
Ambeidskolonie te verspreiclen, en cene inzamebng
tot atbetaling van genocmcle sehuuld te cloen.

ONDERWI JS.

Imeeft vanjaar in standaard 10 resultaten de derde
plants in dc tTnie ingcnomen. Be Commissie is jaar—
lijks als Scboolraad te Kakamas bijeen geweest. Plaat
seli,jk worcien nile scholen bestimumcl dooi’ ccii alge—
meene Commissie door de ouders gekozen. Be Heei
Breyl doet als Scbooli’aadssekretaris ccii voortreffe
]i,jk werk. Fluur is vail dc Regecring verlcregen voor
de 8 schoolgebouwen die vroeger gratis werden ge
geven, en claardoor worcit de Commissie in staat ge
stelci om xc in bcboorlijke orcle te houclen. Ver—
beteringen zijn door bet Bepartement aan de C~cntra1e
en Albeit Rcgeeringsscholen aangebracbt.

Ret spyt de Commissie te mocten rapporteeren dat
de [ndustricble school gesloten is uit gebrek nan be—
langstelling. Zullc ecn inricbting is gebiedencl noocl—
zakelijk. ~5Tat moet anders van de steeds aanwas—
sende jeugcl worden ~ Be Commissie beeft gemeend
iiitgcbreidc Industricble werkzaambedcn te Soetap te
centraliseeren, zoodat voor niacbinerie gebruik ge
maakt kmin worclcn van dc cleetriselie krnc’bt waarvan
nicer clan genoeg is. Men bad bet oog op de be
reiding en bewerking van leder gevestigd, doch de
Regecring zag hnar weg nict open tot ruime onder
steuning.

FINANCTEEL.

Be schulclcnlast der Arbeidskolonic bedraagt
£116,880 lOs. waarvan £107,772 2s. lOd. ann de Kerlc,
en £30,378 7s. 2d. nan de Regecring en £8,730 aan
Particulicren vcrschulcligcl is.

Ecu son) van £1,500 is uit de £2,500 voor bet
Centrale Scboolgebouw van dc Regeering vcrkregen,
nan den Kerkernaci voor Kerkgebouw bctanld.
Volledige infommntic is te vinden in dc

aangehec’hte staten A (2), en B (1), (2) en (3).
Tcr vcrduidclijking wordt vcrwezcn naar het rapport
van den Auditeur ann dc staten gchecht.

Dc Synodale collecten toonen cen gestadige yen
nminclening ann. Uit de £1,000 waarop gerekend
wordt is ci’ gemiddelci jaarlijks slecbts £575 inge
komen. Be Kerk vcrkeert oogcnscbijnlijk onder den
inclruk dat cleze bijclrage zoo broodnooclig nict langei
01) gerekcnd wordt. Be belastingcn bedragcn jaar
lijks £513. ‘t Is zelcer niet teveel verwacht dat
sulk ecu onclemncming kwi~tscbelding vail Provinciale
bclastingcn minstens son genieten.

HANDELSBEZIGHEIB.

Daar de Commissic met bet oog op bet monopolic
ondernomen becft dat dc winst den hnnclelsbezigbeicl
nict 6 per cent sal te boven gaan zou bet niet billijk
zijn om deze bczigbcid met andere bekigheden wclke
grootei’e winsten opleveren te vcrgelijken. Be
winsten vmoeger in dc algcmcenc kas gestort worden
mt tci’ afbctaling van dc bezigbcidsscbuld 1’OOi’

w’ci’keucl kapitaal gebrmmikt. WTare bet niet vool’ dc ann—
zienlijlcc bijclragc in bet verleden door de handels—
beziglicicl voor aciministratie c[oeleinclen gestort clan
son de crfhuur aanmerkelijk vcrboogcl moetcn zijn ge—
womden, Dc winkelwinst kornt clus cue Kolomstcn
te Imuip. Em’ worclt clikwijls ten onreebte over dc
winkels geklaagd, Be winkels betalcn vaalc dc hoog—
ste prilzen voor proclukten, en Iijdcn soms schade ten

Er zijn 10 scbolcn door ointment 1,000 kinderen be
zocbt. Be Centrale is ecu Hoogcre school gcworden en
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voordele vail de Kolonisten. Ret rapport van dell
Auditeur wijdt verder uit over deze tak der onder
fleming.

BE I\IOLENS.

Be Hydro—Elektri sche en korennlolens werken nog
geregeld en liebben vooiai in bet laatste jaar buiten—
gewone winsten geleverd. Be Comniissie stelt seer
op P’~’3~ ilet werk van Mnr. J. van dci’ Merwe ecu
Kolonisten soon als kontroleur del elektrische
macliinerie. ku3 is bekwaam en vermeerdert steeds
zijn kennis en bruikbaarheid door verdere studie in
zijn yak. Hij is ecu voorbeeld voor andere Kolonisten
sonen.

ALGEMEEN.

Be Conlmissie wenscht er opmerkzaam op te maken
dat de 7 recksen stalen pijpen waarvan sommige 27
dmrn in doorsnede zijn en omtrcnt £7,000 hebben ge
kost weidra sullen moeten vernieuwd worden. Be
Commissie probeert om bet gebruik der oude pijpen
te verlengen door ecu konkreet omhulsel ter ver
sterkiug.

Baar zijil personeii die cle Kolonisten uitmergelen
door ongehoorde lenten op gcldeli3ke voorsehotten te
laten betalen. Ret is de Commissie nog niet gelukt
om genoeg informatie te verkrijgen voor een proef
saak tot afsehrik dersulken. Ret spi3t uwe Corn—
missie dat er door cell verantwoordeli ken Minister
zulke ongegronde en ongunstige kritiek is uitge
oefend over een dci’ grootste en belangrijkste onder
nemingen der Kerk. Be Editeur vai’ Be Kerkbode
die lid cler Commissie is lieeft crop geantwoord en
den wareu toestand van saken bekend gesteld. Dc
Commissie berust cnn overtuigd zijnde dat wie
Kakamas onbevoorcleeld bezoeht en kennis clraagt van
den toestand waarin de meeste I~olonisten bij ann
komst te Kakanias liebben verkeerd sal rnoeteii
erkennen dat het werk cler Kerk waarvoor zij helaas
mcci’ ongegronde kritiek dan steun van Regeerings
wege heeft genoten oneindig verre verheven is boven
cnige Staatsondernenling.

Niet alleen sijn dc adniinistratickosten gering
doch ook de kosten om een huisgezin op de Arbeids
kolonie te vestigen bedragen ongeveer £1,000 nunder
dan bet bedrag waarvoor de Staat dit vaak doet.
~Vij inogen dit verslag niet eindigen zonder onze
hooge waardeering nit te spreken van de cliensten van
alle ambtenaren die met toewijding geliolpcn liebbeii
0111 bet succes der ondernerning te bevorcieren. in—
zonderheid moet melding gemaakt wordeu van de
diensten van (len Superintendent Mill’. J. W. Louw
en den winkelbestierder Miii. P. E, Bevers die filet

voorbeeldigen ijver en trouw bet uiterste hebben nan
gewend orn de belangen cler Arbeidskolonie te be
hartigen.

Be dank cler Commissie wordt ook toegebracht aan
de Heer P. Fouche die als Auditeur cell voortreffelijk
werk heeft verriclit en isis man van doorzicht en
bekwaamheid de Conimissie filet memgen nuttigen
wenk heeft gediend.

ARI3EIBSKOLONIE TE GEORGE.

Be Commissie heeft de Arbeidskolonie Ic Olifants—
hock en ,,The Wilderness’’ door den Kerkernad van
George ondei’ leiding van Bs. J. A. Beyers gesticht
en bestuurd, bezocht. Be plaats Olifantshoek
wei’d gratis van de Regeering voor Arbeidskolonie
doelemden verkregen met voorwaarde diat tIc winst
el’van ann bet werk aldaar sal worcien besteeci. , ,The
Wilderness” is aangekoeht vool’ £6,951. Ann ongeveer
130 huisgesinnen wordt met merkwaardig succes eei~
levensbestaan versehaft tegen cell billijken litun’ van
iSs. tot 20s. per mol-gen gronds pci’ jaar en de kinde
ren genieten goede opleiding. Er rust £6,000 schuld
01) dc onderneming en tie Commissie bewondert de
ondernemingsgeest, moed en voiharding van den
Kerkeraad van Geoi’ge. Werd zijn voorbeeld alge
meen gevolgcl dan son de ai’me blanke questie weidra
opgelost sijn. FIet werk wordt voorbeeldig en goed
koop doch degelijk verricht.

Be jongelingen ontvangen onderricht in bout- en de
jonge cloc-liters in naaldwerk. Be ondernerning is
te groot geworden voor eei enkele gemeente 0111 te
behartigen - Andei’c geniecnten, wier amlen daai’
vcrzorgd worden, dienen bet werk te steunen en tie
Commissie beeft den Kerkeraad geraden 0111 nleerdcre
steuii vail de Regeering te bekonien ~‘oor dit werk
zoo economisch en suc’c’esvol behartigd, waardoor ccii
aaitsienlijke last van de schouders van den Staat
u ordt afgenomen,

Met toebidding van Gods zegen op de Arbeids.
kolonie en de bernadsiagingen (1cr Synode,

Be leden (let Commissie,

P. J. CILLIE, C!zn., Voorzitter.
H. P. VAN BER MERWE.
A, B. LUCKFIOFF.
P. G. J. MEIRING.
J. A. BIJ PREEZ.
P. J. JOTJBERT.

J. C. SMUTS (Sekretaris).

AANBEVELINGEN.

1. Be Synode mnchtige die Arbeidskolonie Corn—
missie 0111 verdere beperkte leeningen nail te gann,
ten einde bestaande watervoren te Kakarnas te ver—
grooten en nit te bi’eiden en zoodoende plants Ic
inaken root eei~ grooter aantnl arme huisgesinnen.

2. Be Synode diringe bij de Regeering nail op can
geemendeerde Arbcidskolonie Acte (a) met voorziening
van mime toclagen voor Iluisgezinnen ais Kolonisten
opgenorncn, tell eindle verdlere sticbting van Arbeids
kolonien te vei’gemakkelijken, (b) Met cene be
pliling dat erfrecbt tegen execntie gevrijwaard worde,
(e) Met voorsiening Voor proefkolonien tem sifting
van applicanten die als kolonisten begeeren opge
nomen te worden,



Ann die Voorzitter en Lede,
Arbeidskolonie Kommissie, Kakarnas,

Wei-Eerw. en Weled. lie ic,

Volgens opdrag aan mv dciii’ die Besigimeids—komitee
het ek ondersoek gedoen in die finansiëie sake van
die Arbeidskolonie vir die vyf jaar, 1 Julie 1919 tot
30 Junie 1924, en state sover moontlik vir die tydperk
opgestel en luermee imet ek (lie eer as voig ann u
versing te doen

1. Kommissie Winkels, Die boeke bet ek vir die
vyf jaar in so ‘n bevr~digende toestand aangetref
dat dit my rnoont]ik was ‘ii vertroubare sinopsis 01)
t~ stel, ivat (luidelik die finansiele verrigtinge in ver—
band met die winkels uiteensit, en hieraan beg ek
Sinopsis Winkel Staat gernerk A2 en daarann Sinopsis
Winkel Staat (ham1elsrekening) A2a. Die syfers
daarin spreek vir huiseif, maar in besonder wil ek u
aandag bepaal by die volgende:

(1) Die skuld by die Kem’kekantoor liet verminder
van £14,627 lOs. 4d. 1 Julie 1919, tot £9,921 2s. lOd.
30 Junie 1924. Die eerste drie jaar was die vermin
dering taarnlik gering, maar die laaste baie aan~ienlik.
Totale vermindering £4,703 7s. 6d.

(2) Die skuld ann koopini is verrninder van
£11,859 7s. id., 1 Julie 1919, tot £1,469 17s. 7d.,
30 Junie I 921, ‘n geweiclige verminclering van
£10,389 Os. 6d.

(3) Die skulcl aan die Kornrnjssje is verminder van
£3,998 16s. Id. tot £986 19s. Sd. t.w. met
£3,011 i6s. lid.

(4) Die opgelope winste is verrneercler van
£4,655 ids. 3d. tot £11,535 lOs. 2d. (nie ingesluit
wins 1923-24) t.w, met £6,879 i5s. lid. Die totale
opgelope winste staan non op £14,318 18s. 9d.

(5) Die uitstaande skulde is verrninclej’ van
£23,763 is. lid, tot £15,756 Os . Sd. t.w. met
£8007 is. 6d. Die son) van umtstaande skulde is
nog baie te hoog, en baie onwenslik, maai’ dit blyk
nit die iaaste drie mar dat die Bestierdei’ wakker
geskrik bet en horn besonder toelê oni die uitstaande
in te voider en (lit blyk uit ‘n onderlioucl wat ei
met horn gehad liet, dat liv uiteindelik daarin sal
slang. Dit blyk ook nit die lys wat cit met lion) en
ook die Superintendent ‘ii tycl gelede oorgegaan het
dat die waarde van die regte op kakarnas van die
skuidenaai’s genoegsaam sekuriteit vii’ die Winkel.
skuki en agterstallige erfhuur is. Bit ailes egtem’
neem die feit nie weg nie dat (lie uitstaande ongesonci
hoog is, en veel bydra orn die finansies van Kakamas
som’gwekkend en gevaarlik te maak,

Een geiuk is dat beide (lie Bestierciem’ en Super
intendent (lit isien en Imulle met alle ~ daam’op
toelO om die ongesonde toestand te eindig en mi.
han (lie sank veiiig in hulle bekwame lmande gelaat
word vim’ ‘n pain’ mar.

Om nou met wetsgeweid die uitstaande te probeer
invomdei’ sal 0~ ‘I) ramp uitloop.

in die geheel geneem verkeer die Winkels vandag,
vergelyk met vyf jaar gelede, in ‘n gunstige toestand,
vem’oom’saat grotendeeis deum’ die wyse stap wat di~
Kominissie vyf jaar gelede geneern bet. Of) nie die
sogeimaamde pm’ofyte van (lie winkelS in die vorm van
kontant te gebm’uik me, SOOS in die verlede.

Orntrent (lie profyte van (lie winkels blyk dit vir
my dat (laar veel misvem’stand bestaan, en vernaamlik
asof (lie pm’ofyte vi’ gebrmk in kontarit beskikbaar is,
~vat egter nie die geval is nie, of was inc in (lie vet—
lode. ~anneei’ handelswai’e aan ‘n persoon verkoop
word op km’ediet, word (lie rekening van so ‘n pei’soon
met die koopsom gedebiteer, wat insluit (lie profyt,
en dit spm’eek vanseif dat alvorens die rekening betaal
~S (lie pm’ofyt nie in vorm van kontant besldlbaar is
nie. Vii’ boekhou doeleindes en on ‘n besef van die

posiesie van ‘ii besigheid te kry word gewoonlilc
Iaarliks ‘n staat opgetm’ek, ‘vat in kom’t aantoon hoe
~‘eel waarde goed verkoop is, (lie bandels— en die
ander koste daam’rnee, en hoeveel die pm’ofyt daarop
uitwei’k, maar (lit volg nie dat die profyt getrek han
word in (lie vorni van kontant. alvorens die rekenings
van (lie kopers Of betaal Of buite twyfel verseker is,
en boonop alvorens die oi’ige goedere in die rakke van
van (lie hand gesit is. indien this (lie sogenaamde
pm’ofyte onder sulke omstandiglieid getrek word in die
voi’m van kontant, moat (lit gebeur (soos in die vet
lede met die A.K.C. Winkels) dInt (lie winkel bly hang
met skuld ann (lie konpiui, en (lie skuld van kopers,
en orige goedem’e in (lie rakke, sonder kontant om sy
eie verpligtinge en onkoste na te horn, ivat natuurlik
gewis op ‘n ramp mtloop. in (lie geval van biei’die
winkel sal die kontant ivat jaarlijks oor is, na I.e
skuld aan (lie Kem’kekanto,jr en kooplui betaai
beskikbaam’ wees en veilig getrek han word as te~u
die opgelope winste oni gebm’uik te word vir die alge—
mene i’ekening van (lie Kommissie en dit blyk OWiSi’

die teenswoordige omstandigheid dat die Bestierdem
hom beywer on) die gelukkige posiesie so gou moont—
lilt te behaai.

IT. Ek beg lneraan

(1) Opsomming van die gewone ontvangste en uit
gawe vir die vyf jaar 1 Julie 1919 tot 30 Junie 1924
en gemerk B2,

(2) Opsomming van buitengewone ontvangste en
uitgawe vir die vyf jaar 1 Julie 1919 tot 30 Junie 192-1
en gemerk B3.

(3) Staat vail bate en laste op 30 Junie 192i Et~
hat baie iuoeite gehad ons die state op te stel om i’ede
dat cit nie voliedige infoi’masie daaroor hon km’y nie
nit die boeke van die Superintendent. Djt blyk dat
in die verlede (laai’ geen boekhouer was nie in die
kantoom’ van die Superintendent en elite Superinten
(lent bet 0~ sy eie nianier (en wellig bevredigend ge—
noeg vir homseif) boekgeliou of op los stukkies papier
aantekenings gemaak. Ily veranclering van Super
intendent, bet (lie manier van rekening—Iiou ook ver—
ander, en (lit alles bet ‘n taamlike finansieie ver—
warring en ook shade veroorsaak, By (lie hantoor
van (lie Superintendent is nie werk genoeg nie mn
(lie aanstelling van ‘n bekwame boekhouer dlaai’ te
iegvêrclig nie, en (Ins ii permanente styl van boekhou
daam’ te versekem’, afgesien van die verandering van
(lie l)em’sooui van (lie Superintendent
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Kakarnas bied ‘n besondere goeie geleentheid aao
em die kantore van die Supermtendent en van die
l3estierdei’ von Winkels in ecu gebou te liuisves, en
wad’ die finansies van beide dear een bekwame boek—
lionei’ behartig kan word, al meet laasgenoemde
klerklike huip bykry. Bit sal ‘ii meer doelmatige
stelsel van boeklieu verseker en ook by verandering
van personeel, dat ‘n eenvormige styl von boekhou
sal voortduur, verwarling veimy sal word en (lUidelik
ook andci’e grote voordele behaal sal word dear so ‘ii
sentrale kantoor iii lewe te roep.

‘n ileliooi’like bestudering von aanhangsels 132, 133
en 134 lê aan die (lag ‘n toestand van sake in verband
met (lie administrasie van die Snpei’intendent wa
ernstige nadenking en opiossing vereis, t.w. (1) Op
I Julie 1919 was die totale skuldelas £112,13-l Is. lid.
en meteenstaande dat 09 (lie winkelskuld ~vat in (lie
soin ingesluit is, £4,703 7s. 6d. (met rente op die
totale winkeiskuld) afbetaal is, bet die totale skulde—
las met £5,201 17s. lOd. geklim tot by £117636 2s. 9d.
op 30 Junie 1924.

(2) Volgens Stoat F Rapport pagina 91 Aeta Synedi
Oktober 1919, was daar 01) 1 Julie 1919 bate 09 handc
vir die waarde vail £133,201 19s. plus £4,050 agter
stallige erfhuur; ‘n totaal van £137.25 1 19s. Volgens
aanhangsel B4 is die bate op 30 Jiuiie 1921 (agter
stallige erfhuur ingesluit) £151,074 17s. minus
£14,318 18s. 9d. opgelope winste van die Winkels
daarin bygereken, bly £136,75~ iSs. 3d. dus ‘n ver
mindering in bate van £199 Os. Jd. en voeg daarby
£5,201 17s. lOd. vermindering skuld volgens paragraai
(1) hierbo, bring (lie tekort op £5,700 iSs. 7d. vir die
vvf jaar.

(3) Ek vind verder dat die Neoi’dveor goedere ge
waardeer in 1919 volgens Stoat F ter woarde van
£2,100 in geld sedert (lie tyd omgesit is en die seal
vii’ administrasie doelemdes gebruik is instede von
Noordvoorbou £13,156 9s. 9d. daarmee te verminder
en eok £1,000 (van (lie £2,500) vii skeolgebeu ontvaiig
op dieselfde wyse gebruik is, dus meet by die
£5,700 18s. 7d. in paragraaf (2) hierbo nog £3,100
gevoeg word, wat dan uitwerk (lot (lie Superintendent
£8,800 18s. 7d. vii’ die vyf ~aar kort is, gemiddeld
£1,760 pci’ jaar, moor ek bet goeie rede em te gb
(lot (lie som tassel) £2,000 en £3,000 per joar is, wat
bewys word as ‘n mens, sender em in (lie ingewikkelde
syfers te gaan, net die vei’skil neem tassel) (lie gewene
onkoste en inkemste van die jaor,

(4) Die syfers in paragrawe (1), (2) en (3) hierbo is
volgens ware finansiële feite, en tool) aim dat wegens
die toestand van die on boeke geen ware stoat van
inkemste en uitgawe daai’uit gelmoal Iran woi’d inc
w’ant vergelyk daai’mee (lie syfei’s wat veorkom in
Aanhangsel 132 en 133 biei’aau wat nit die boeke ge—
neem is. Die gewone en buitengewone ontvangste
is neoit in (lie boeke behoorlil( uitmekaar gehon nie
en dieselfde geld vir gewone en buiterigewone uitgawe
dus kaii ‘n mens nie volgeiis boeko maai’ meet ‘n incus
volgens (lie eintlike resultate goon.

(5) Die teenweordige Superintendent is seker ‘n
uitstekende bekwaine pei’soon vir sy ~05 en deen gewis
met hai’t en siel s-v bes vim’ Kakamas maar hy kaii

enmoontlik vei’my dot (lie skuld i(lim daam’ sy go—
(iwenge iutgowe jaai’lijl(s die gewone inkomste met
£2,000 tot £3,000 oortref; en Oil) daaraan stop te sit
meet il nUW’e broil van inkomste nog bygevind word
of die 500) hog aol) die Regering verskuldig, t,w.
£30,378 7s. 20. olgeski’ywe woi’d, wat don (lie joarlikse
uitgawe sal vei’mmder dot (lie Superintendent met sy
gewone jaarli kse inkomste kan uitkom.

(6) In Julie 1919 was die opgelepe tekort sedci’t
1899 £9,229 ,5s. lid. mm £1,050 uitstoande erfhuur,
bly £5,179 5s. lid. ci) volgens Aanhongsel 134, Staat
vail Bate en Laste 1924, is claar non ‘n surplus van
£3,138 14~. 3d. vail bate oor bite, ‘n verbetering vail
£8,618 (Is. 2d. moar (lit is no vonjaar in rekening
geneeni is £14,318 18s, 9d. die opgelope winste van
(lie Winkels vii’ (lie vyf jam’ en waam’ooI’ ek bierin
Levere
tekort
totaal

uitgewei bet en dos tOOi) die syfers werklik ‘n
van £5,700 lSs. 7d. phis £2,100 en £1,000;
£8,800 l$s. 7d, (sic parogroaf 2 en 3 hierbo).

(7) Ek 11001) nie dat nit (lie bostaande syfei’s afgelei
sal word asof (lie Nedersettinct te I~akomos ‘n finan—
siële mislukking is. Soos (huge vondag (bodi’ stool)
oertref (lie totale waai’de vail (lie Nedersettirig met
bykons £100,000 (lie originele waarde vail (lie grond
en geld doar uitgegee, waarby eels flog gevoeg Iran
word (lie geeie werk wot gednan is. Die syfers tool)
olleen oan wat verwag ban woi’d Il (lie nabyc toekems
ai (laar inc ‘n middel gevmd field om (lie jaarliksc
tekert en styging von (lie skuld by (lie Kerkekantoor
stop te sit me, Mi. nioet olleen halt geroep word
illet (lie klim von (lie skuld by (lie Kerkekantoer lunar
eels so spoedig nlooiltlik ‘Ii begin gemaak word met
(lie afbetaal daarvon en vir laa sgenocmde dod sal die
winste van die Winkels (sodra (lie posiesie (lOal’vai)
veilig is) ‘ii uitstckende delgingsfends in die teekoins
wee s.

(8) Ek beveel sterk 001) (lot elke jaar ill Julie ol
Augustus lVailIieer (lie Komniissie 01) Kakamas by—
niekaar kom em. ‘n beraming van verwagte out—
vangste en uitgowe vir die konieride jaor sorgvuldig
opgestel sal woi’d en waarvolgens die Superintendent
(lie jaar meet handel, Bit is icts wat baie nedig is
in die bIas van administrasie w’erk 01)1 ‘n gesonde
toestand te vci’seker.

Bit is onnieontlik vir nhu’ on) p~’esies oon te wys op
welke wyse die jaarlikse tekei’t en opboping von
skuldias te vermy maar (lit blyk dat doom’ nie veel
bans bestaan 001 limimirgeld van koloniste te vermeer—
ncr en (lie enigite uitwcg is oni by die Regering aan
I.e dring om die balans von engeveem’ £30,000 nog aan
liul vei’skuldig of te ski’ywe. aongesien bykans £15,000
op die eriginebe Soil alreeds afbetoal is en ‘n gelyke
som vii’ rente ; en (lie versoi’g ig ci) i’edding van die
ai’me blaimke by (lie Nedersetting kos (lie Regei’ing
(lmisvei’ nibs,

Met agting,

U (lienswillige Dienaar,

P. J. FOUCHE.
Auditeur.
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ARBEII)SKOLONIE-WINKELS

WINS- EN VERLIES1IEKENING VAN 1 JULIE 1919—30 JUNIE 1924.

Transport- en Treinkoste
Flandelsuitgawe
Salarisse en loon
Salarisse en loon en lian-~ Marehand

clelsuitgawe van tak— Alheit
hesighede Schröder

llente 01) lening
Slegte skulde afgeskryf
Slytasie 09 gebouc
Netto Wills

Bruto wins (Soetap)
Do. çMarcharid)
Do. (Aiheit)
Do. (Sehröder)

Reiite cii kortinge
Afgeskrewe slegte skulde gevorder

1919-1920. 1920-1921. 1921-1922. 1922-1923.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

10532 2 94 6103 15 3~, 5298 7 34 2245 3 4
1018 6 1 800 17 1 983 14 6
1083 5 ~3 245 1 7 640 3 1

:34 15 74 640 1 2 893 5 11
1103 6 0 1397 18 1 699 15 104 997 19 0

4414 1 4 9 4 915 6

1923-1924.
£ s.d.

2769 9 3
1042 8 1
632 13 4
951 9 10

1000 2 11

STAAT VAN BATE EN LASTE VAN 1 JuLIE 1919—30 JuNIE 1924.

LASTE.

1923-1924.
£ s.d.
139 10 9

5761 6 8
15756 0 5

6 4 11
1017 19 4
3529 8 4

357 8 8
755 12 9

1919-1920. 1920-1921. 1921-1922. 1922-1923. 1923-1924.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

2971 5 9 2436 2 4 2975 12 5
795 16 11 404 12 1 703 7 5 172 17 2 98 11 1

2289 3 11 1516 13 5 1454 15 5 1400 18 10 1496 6 10
609 15 6 431 S 10 384 11 7 404 17 8
388 2 3 344 14 0 310 6 6 322 13 11
984 12 4 374 17 9 360 8 0 395 2 6

1340 0 0 1068 12 0 850 16 6 762 0 0 667 0 0
310 1 8 277 14 114 339 3 5 266 16 5 228 2 10
370 0 0

3606 14 74 1896 4 114 219 2 9 2102 7 4 2783 8 7

11683 2 104 9642 9 8 7693 18 6 5760 5 10 6396 6 5

11683 2 104 9642 9 8 769:3 18 10 5760 5 10 6396 6 5

1921-1922.
£ s. d.

1:3993 2 8
721 19 2

4946 0 9
380 10 7

9420 12 1
219 2 9

1922-1923.
£ s. d.

12169 7 10
1173 1 3
2526 6 11
1349 13 5
9639 14 10
2102 7 4

1923-1924.
£ s.d.

9924 2 10
1469 17 7

986 19 5
624 2 4

11535 10 2
2783 8 7

1919-1920. 1920-1921.
£ s. d. £ s. ci.

Kerkicajitoor 14627 10 4 14637 15 7
Koopiui 11859 7 1 6814 11 7
AK. Kommissie 3998 16 4 5147 11 2
Diwerse Krcditeure 791 6 4 806 14 9
Opgelope profyte oorgebring 4655 14 3 8087 4 44
Netto wins 3606 14 74 1896 4 114

1919-1920 1920-1921.
£ s. d £ s. d.

Kontant op Hande 1556 1 44 452 2 61-
Goedere 09 Hande 10773 12 104- 9940 1 81
Tiitstaande ilekenirige 23763 1 11 23243 11 3
Diwerse Skuldenare 102 11 7 16 4 6
Wissels 94 3 74
Geboue 3344 1 25 3400 9 94
Meuhels en Diere Tiill~els 24:3 9 0
AK. Kons. Erwe Oorgeneem

39539 S 114 37390 2 5 29681 8 0 28960 11 7 27324 0 11

BATE.

1921-1922.
£ s. ci.
146 ~15 114

5226 14 2
19936 ~3 101

184 14 6
516 0 114

3413 9 64
257 9 0

1922-1923.
£ s. d.
614 3 43-

5443 19 10
17877 11 14

73 19 0
1095 1:3 44
3528 15 104

3:35 9 0

:39539 5 ]J~ 37:390 2 5 29681 S 0 28960 11 7 27324 0 11



108

ARBEIDSKOLONJE-WINKELS.

HANrn~LsRE1~ExING VAN 1 JULT~ 1919—30 JUNIE 1924.

KAKAMAS.
1919-1920. 1920-1921. 1921-1922. 1922-1923.
£ s. d. £ s. ci. £ s. d. £ s. d.

Goedere op hande 10877 1 2 10773 12 10~ 9940 1 84 3414 iS S
Goedere aaiigekoop 43044 46 3 27431 (3 4 21015 3 8 28751 0 6
Bruto wins 10532 2 94 6103 45 33 5298 7 31 2245 3 4

64454 0 24 44308 14 6 36253 12 8 34411 2 3

1922-1923. 1923-1924.
£ s. ci. £ s.d.

31098 1 0 34012 14 9
3313 1 3 3447 0 2

34411 2 3 37459 14 11

1921-1922. 1922-1923 1923-1924.
£ s. ci. £ s. ci. £ s. d.

1638 12 11 737 15 0 1147 3 7
4337 7 6 6866 16 11 7104 5 0

$00 17 1 98:3 14 6 1042 8 1

6776 17 6 8588 6 5 9293 16 $

1921-1922. 1922-1923 1923-1924.
£ s. d. £ s. d. £ s. d.

6039 2 6 7441 2 10 8439 15 3
737 15 0 1147 3 7 854 1 5

6776 17 6 8588 6 5 9293 16 $

1922-1923 1923-1924.
£ s. ci. £ s.d.
623 4 4 594 8 3

2497 7 2 3069 13 10
640 3 1 63213 4

3760 14 7 4296 15 4

1922-1923 1923-1924.
£ s.d. £ s.d.

3166 6 5 3245 13 9
594 8 2 1051 1 7

3760 14 7 4296 15 4

1921-1922. 1922-1923. 1923-1924
£ s. d. £ s. d. £ s. d.
801 4 11 450 16 5 380 6 10

3892 1 9 4897 6 S 6111 15 3
640 1 2 893 5 ii 951 5 10

5333 7 10 6241 9 0 7443 11 ii

1921-1922. 1922-1923. 1923-1924.
£ s. d. £ s. ci. £ s. d.

4882 11 5 5861 2 3 7034 S 5
450 16 5 380 6 10 409 3 6

5333 7 10 6241 9 0 7443

1923-1924.
£ s.d.

3313 1 3
31377 4 5
2769 9 3

37459 14 11

1919-1920. 1920-1921. 1921-1922.
£ s. d. £ s. d. £ s. d.

Goedere vericoop 53680 7 4 38522 10 114 3283$ 14 3
Goedere op hccnde 10773 12 104 5786 3 64 3414 1~ 5

64454 0 24 44:308 14 6 36253 12 5

MARCHAND.

1920-1921.
£ s. d.

Goedere O1~ hande 2522 0 1
Goedere aangekoop 10849 19 2
Bruto wins 1018 6 1

14390 5 4

1920-1921.
£ s. d.

Goedere verkoop 12751 12 5
Goedere op hande 1638 12 11

14390 5 4

ALHEIT.

Goedere op hande
Goedere aangekoop
Bruto wins

Goedere verkoop
Goedere op hande

1920-1921. 1921-1922.
£ s.d. £ s.d.

1212 1 4 1714 0 4
3980 11 1 2278 3 3
1083 5 3 245 1 7

6275 17 8 4237 5 2

1920-1921. 1921-1922.
£ s. d. £ s. d.

4.561 17 4 3614 0 10
1714 0 4 632 -4 4

6275 17 8 4237 5 2

SCHR6DER.

1920-1921.
£ s. d.

Goedere op hande 1060 1.5 44
Goedere aangekoop 9971 18 4
Bruto wins 34 15 74

11067 9 4

1920-1921.
£ s.d.

~oedere vericoop 10266 4 5
(ioedere veikoop 1 801 4 11

11067 9 4
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ARBEIDSKOLONIE, KAKAMAS.

STAAT VAN GEW0NE OXTvANGSTE EN TJITGAWES VIR DIE 5 JAAR 1 JULIE 1919—30 JUNIE 1924.

ONTVANGSTE.

UITGAWES.

1919-1920. 1920-1921. 1921-1922. 1922-1923. 1923-1924.
£ s.d. £s.d. £s.d. £s.d. £ s.d.

Gem. Kollekte en Bydrae 648 19 4 631 11 7 568 7 1 597 0 11 549 13 2
Erfhuur vir Koloniste 5352 1 8 3089 10 9 4947 19 9 5854 7 8 8168 2 0
Andere Huur 459 0 0 256 0 0 965 8 2 774 0 2 721 8 6
Drift-Eilancl 165 4 8 1334 0 2
Boete 36 10 3 18 0 6 11 11 0 22 5 6 32 6 8
Meul 498 0 7 193 10 3 383 12 1 673 8 S 880 4 4
Dorsmasjiene 428 9 3 56 12 6 — — — 262 6 5 56 12 11
Rente op Kapitaal 1355 0 0 1068 12 0 850 16 6 789 0 0 667 0 0
Bydrae Sal. Supt — — — — — — 100 0 0 — — — 100 0 0
Wins-Thnke!s 246716 0 ———

Paarden-Eiland 224 10 0 66 15 3 — — — — — — — — —

Pont en Skuit — — — — — — — — — — — — 77 11 6
Diwerse Jnkornste — — — 34 6 0 0 2 3 — — — 29 4 6
Ekstra Watervergunning — — — — — — — — — 123 18 7 124 0 0
Kleurling-verblyfregte ——— ——— ——— ——— 2 1 0
Gemengde Inkomste — — — 2 18 0 33 0 0 — — — — — —

Industriele Skool — — — — — — — — — 101 12 4 — — —

11635 11 9 6751 17 0 7860 16 10 9198 0 3 11408 4 7
Tekort — — — 3127 3 8 3530 9 10 1378 8 1 — — —

11635 11 9 9879 0 8 11391 6 8 10576 8 4 11408 4 7

1919-1920. 1920-1921. 1921-1922. 1922-1923. 1923-1924.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

AIg. Instandhouding 811 14 1 558 7 10 600 14 5 156 8 1 118 14 5
Diwerse 98 11 1 141 19 2 117 19 5 182 5 1 298 15 5
Belastings en Assuransie 337 13 9 536 0 8 571 12 5 632 16 9 579 6 2
Plaasl. Kom. Lede-toelaag 152 3 0 163 4 9 118 0 0 88 11 8 83 0 0
Reiskoste en horn. \Tergg 180 4 10 242 5 5 103 5 0 83 1 3 60 3 9
Liefdadigheid en Siekte 9 11 9 — — — 12 8 11 26 16 3 23 14 3
Toelae Kerkraad 230 0 0 280 0 0 200 0 0 185 8 4 212 10 0
Administrnsie-Salarjsse 564 3 4 393 15 7 742 10 0 692 10 0 680 0 0

Losgoed 766 4 3 — — — 139 10 53 14 2 56 1 0

Pype en Dipbakke 165 8 8 48 15 8 25 7 0 — — — — — —

Industriële Onderwys 166 2 6 68 4 11 258 5 8 — — — — — —

Pont en Skuit 424 19 0 218 2 10 86 3 4 79 2 10 — — —

Rente Betaa3 op Lenings 7333 5 11 7189 9 10 8256 8 0 8340 6 2 8227 19 0
Kwekelinge Toelae 150 0 0 9 0 0 — — — — — — —

Bonusse aan Beampte — — — — — — 120 0 0 30 0 0 111 14 0
Reparasies Geboue 24 19 6 4 14 0 — — — 22 9 9 22 0 6
Geinengde Uitgawes — — — 25 0 0 2 18 0 26 0 7

11465 1 8 9879 0 8 11391 6 8 10576 8 4 10499 19 1
Suipius 170 10 1 — — — — — — — — — 908 9 3

11635 11 9 . 9879 0 8 11391 6 8 10576 8 4 11408 8 4
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ARBEIDSKOLONIE, KAKAMAS.

STAAT VAN BUITENCEw0NE ONTvANGSTJc EN UITGAwEs VIE DIE 5 JAAR VAN 1. JULIE 1919—30 JuNIE 1924.

BUITENGEWONE ONTVANGSTE.

Rest. Voorskotte
Erwe verkoop
Skoolgehou
Griep-Epiciemie
Noordvoor goed
Witkop-Hallgbrug
~VinkeI-Kapitaa1
Winke1~\Toorskotte
Masjienerie verkoop

Voeg by Surplus Staat 1

Netto vermiuciering skuld

1919-1920. 1920-1921. 1921-1922. 1922-1923.
£ s. ci.
980 0 4

2000 0 0

21:32 13 3
2785 15 3

7898 8 10

7898 8 10

7898 8 10

£ s. d.
228 2 5

35 0 0
63 4 11

196 4 7

522 11 11
170 10 1

693 2 0
2294 17 4

2987 19 4

BUITENGEWONE UITGAWES.

£ s. ci.
490 4 2
686 10 0

283 12 0

1460 6 2

1460 6 2
2673 2 6

413:3 8 S

£ s. d.

440

335 14 6

339 18 6

339 18 6
6153 18 1

6493 16 7

1923-1924.
£ s.d.

356 19 11

197 18 6

2245 5 0
2346 8 5~

120 0 0

5248 11 10
908 9 3

6157 1 1

6157 1 1

1923-1924.
£ s.d.

231 6 8

3070 4 10
51 17 1
45 14 3
26 17 2

239 10 9
27 14 1

3693 4 10

3693 4 10
2463 16 3

6157 1 1

Voorsicot Sicooiraad
\Tooi.slcot ‘Vinicels
Konstrulcsiewerlce
Witlcop-Hangbrug
Aankoop \Taste Eiendom
\Tooi.sicotte aan Kolonisle
Kommissie Proef Erf
Addisionele Eloofheining
Ekstra Meulrollers
Skoonmaalc voor (spesiaal)
Bydrue tot Pep. Fonds

\roeg by Telcort Staat 1

Netto vermeerdering skuid

1919-1920.
£ s. d.
44 14 1

403 0 10
210 4 11
290 2 0

1533 12 6
650

500 0 0

2987 19 4

2987 19 4

2987 19 4

1920-1921.
£ s. ci.

10 5 3

995 19 9

1006 5 0
3127 3 8

4133 8 8

4133 8 8

1921-1922.
£ s. d.

2785 15 3

171 17 0
5 14 6

2963 6 9
35:30 9 10

6493 16 7

6493 16 7

1922-1923.
£ s. d.

32.5 7 0
34 1 3

359 8 3
1378 8 1

1737 16 4
6160 12 6

7898 S 10
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ARBETUSKOLONIE TE KAKAMAS.

STAAT VAN BATE EN LAsTE os’ 30 JTJNIE 1924.

LASTE. BATE.

1. Koopsom Plase en
Eiendomserwe £10,755 1 6

2. Bou Suidvoor en
Takke 14,953 4 11

Bou Noordvoor 43,181 19 2
Paarclen-Eiland 11,684 18 3
Drift-Eiland 4,918 12 4
Oeboue 7,009 1 3
Hiedro - Elektriese

Meule £14,257 17
Miii Pepresiasie ... 350 9

S. Koopsoni Pont, Dors
masjiene, ens £4,941 16 9

Miii verkoop en Dc—
pl’esiasie 602 3 8

9. Oniheinings
10. Losgoed
11. Kapitaal belê in

~~Vunkels
12. Opgelope W i ii s t e

~Vunkels
13. Kommissie Proef Erf

verbeteriigs
14. Uitstaande vorderinge

(a) A.K.K.-Winkels 5
(b) Erfhuur 4
(c) Andere Huur ... 6
(d) l3oedel Moutons . 1
(e) Industriële Skool 2

9,572 11 6
2,728 17 10
1,000 0 0

Kontant op hande,
30/6/24 £577 4 2

l3atig Snido in Bank 24 16 10

£151,074 17 0 £151,074 17 0

Ek sertifiseer mits dese dat ek (lie boeke van die Superintendent en daarby die vnn die Arbeids—
kolonie-Kommissie-Winkels, Kakamas, geouditeer liet en ook die nodige stukke tot stawung daarvan na
gesien en hufle in orcie gsvincl bet en dat genoemde stnnt ‘n wnre en korrekte vertolking daarvan is.

P. J. FOTJCHE,
Ouditeur.

1. Balnns Lenung Regerung
2. Lenings Partikuliere deur Kerk—

kantoor
3. Leuing by Kerkkantoor
4. A.K.K.-Wunkels Balans Rekening

stems Kommissie Erwe Oorgeneem

£30,378 7 2

8,7:30 0 0
107,772 2 10

755 12 9
3.
4.
5.
6.

4
4

13,907 8 0

4,339 13 1
1,982 17 2

149 15 2

9,924 2 10

14,318 18 9

45 14 3

5. Surplus Bate oar Laste 3,438 14 3 15. Komunissie Ei’we
16. Depresiasie-Fonds

£986 19
8,336 14

211 11
27 14

9 12

Kakamas,

602 1 0

1 September 1924.
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BIJLAGE 25.

VERSLAG
Van de Kommissie aangesteld ter Geestelike Verzorging van de Leden

onzer Kerk langs de Spoorweg,—Te worden ingediend bij de
H.E. Synode, 1924.

11w Kommissie heeft de eer het voigende in ver—
band met haar werkzaamheden ann de I—I.E. Svnode
tI rapporteren —

1. Sedert ons vorigo versing is de geestelike bear
beiding van de spoorweglieden op de gewone w~ze
behartigd geworden. Wegens de iangdurige krank—
heid van de Spooiweg Zenclei ing is het bozoeken van
deze loden onzer Kerk niet naar wens gesehied. Niet—
teinin is er toch gearbeid en getraeht het verbanci
tussen de spoorweginensen en hun Kerk levend to
houden.

2. I-let is nw Kommissie gebieken dat het arboids—
veld mi helemnal te groot voor één Arbeider gewor—
den is, waar Z. W. Afrika en llhodesie or ook nan
toegevoegcl zijn. Voor het werk in Z. W. Afrika
heeft uw Kommissie gedurende de afgeiopeno viol
jaren £100 per mar bijgedragen 01) voorwaaide dat
do leden onzer Kerk, die aldaar in de spoorwegdienst
zijn, ook door de bezoekende Lerareii zouden bear
beid worden en dat ciezen nan ow Kenonissie van
hun work versing geven zouden. Zodanige veisiageii
zijn door one ontvangen van 1)s. M. M. do Toit
(Julie, 1921 tot Junie, 1922), 1)s. K. W. Ic Roux
(December, 1922 tot Junie, 1923), en Ds. W. F. P.
Marais (September, 1923 tot F’ebruarie, 1924). Ret
versing van 1)s. D. J. Gildenhuijs waeht uu~ Kom—
missie nog in.

Voor bet werk in Rhoclesib heeft ow Kommissie
goen geldelike linip verieond, oniclat hot getal ~
w-egheden aldaar zuiks niet reehtvaardigdo.

3. Uw Kominissie heeft getraeht de Korkeraden,
die heiangrijke spoorwegstaties ii hun gemeonten
hehben, nan to sporen 0111 voor de betero hearbeiding
van dc spoorlvegmensen aldaar te zorgon, en hoeft
lnertoe ‘n eireulair sehrijven ann hen gorieht. Wij
kun nen met dankbaarheid vermnoiden dat or merk—
hare veranderingen in dit opzicht op vorsc-heidene
piaatsen te bespeuren is. Te kookhuis is reeds door
de I~erkeraad van Somerset Oost, groteiideels uit (Ic
giften der spoorwegmensen, ‘ii Kerk gobouwd, wnar—
toe uw Komnmissie de soiii van £10 bijgedragen heott.
Te Aheedale Jnnctie is ‘0 kerkgobouw aangekocht en
hiertoe heeft ow Komnussie £25 gogevon. Op ande—
10 p~aatsen zoals Touws Ti ivier, Naauwpoort, Roe—
mend, Frasorhurg Weg, worden em’ geregeid cliensten
gehouden in kerkgebouwen en zalen. Over het aigo—
been zijn er duicielike bew’ijzen dat Kem-keradon nicer
dan vroeger besoffen, dat zij verantwoordehk zijn

ook voor die spoormgmonsen iii hun gemeonten en
deze op geestehke gebied dun ook beter verzorgon.

4. In Oktoher, 1921, is er to Volksrust ‘n konfe—
rentie gohoudon tor bespreking van het werk onder
do spoom’weglioden. ‘I’ot doze samonkomst wei’den at—
govaardigden van do vier gefederoerde Kerken geno—
ciigd. 11w konmiissio is door haar Skriba en Iiaar
~\m’boider aidnar vortegenwoordigd gew-eest. i3eiang—
rijko wenkon zijn er gogoven en ernstige waarschu—
u-i ngen uitgesproken tegen do nfseheiding van de
spoorwegniensen ale ‘n atzondlerlik deel der gemeels—
te. Sedert hoeft ooze I~.erk in Natal die lVraflge
vruchton van zodanige ufsehoiding moeton piukken.
En deze gebeurtenis beef t zekem’ bijgedragen tot de
nfsehaffing van do Spoorweg Loraar door de Tm’ans—
vaaise Kork. Uw Kononissie betuigt met dankbanr—
heid dat or in (lit opzieht nog nooit enigo kIa~ht te—
gen ommzo Spoorweg Zendeling geweest is.

5. 11w Konnnissie hoeft getm’aoht gebrnik te maken
vail koiporteurs en heolt do nanbiedingen vaii die Z.
A. Bijhel \ereniging, bet B. en 13. Bijbelgonnotschap
en van ow Kommissie zelf 0111 nnniohk £50 pci’ jaar
tot bet salnris van ‘n koiporteur hij te dragen, onder
die nandaeht van zekero Ring— en Kerkeraden ge—
bracht. Dod’h hiom’vnn is (1001- niemniid gebruik ge—
111 ~i~ikt.

6. Uw Konnnissie verhesigt zich erovor dat Eerw.
13. J. Pienaar nog zijn diensten nan de Kork 111 diit
heiangrijk work wijden kan. I-Iij is reedis 19 Jaren
mmcc hezig en is velen tot hulp cmi zegen geweest.
Ook in tij(iellke znkon is hi) mnenige werker tot voor—
sprank hi) die hogei’e amnbtenaren geweest en heeft
11011 uit lnoeilikhe(ieml en onanngenaamnheden kunnen
redden. Wi3 betreuren hot ten zeerste diat zijn go—
zondheid in (to laatste tijd veel te weneen overhet
en hidden dat God hem genndmghk horstelien zai.

7, Ijw Komm issie u-cost die voigende aanbevelin—
gen nan die 1—I.E. Vergadering ~-oom’ te leggen —

1. dat ‘n ndchtionele Arheidler aangesteld worde
2. dint er van tijd tot tijd idonferenties, zoals die

te ~oiksrust in 1921. gehsouden zullen worden
dooi’ afgevanrdigden (lit die gefedoreorde Tverlden
temm’ hespi’d’king van het work onder onze snensen
lange bet spoor

3. dat de Spoorweg Arheidem’ dccl zai hebben ann
het Pm’edikanten Pensioen Fondle in (IC TV(le
klasse cmi niet in die Vde zoais nu, en dat de omit—

bm’ekende inlegpeiiningen nit bet Spoom-weg Zen—
ding Fends i)etaaid wordeu



113

4. dat de dank der Synocle hetuigcl zal worcien aan
do Algemene Bestuurder van Spoorwegen voor
nile huip aan Eerw. Piennar op mjll reizen ver—
bend.

~ V~1~ verdere biezonderheden verwijst uw Koni—
missie do I-I.E. Vergacbering naar hot jongste versing
van Eerw. Pienaar, dat hierbij aangeheeht wordt.

9. Ten slotte ivil uw Kominissie zeer dringenci ver—
zookon dat dit dod van ele arbeid onzer Kerk ele
ernstige aandacht van do HE. Synode genieten zal,
zoclat de indruk voor altijd bij onze niensen langs
het spoor uitgewist zal worden, dat zij tot do minder—
gerekenden in onze Kerk behoren. Er kan nog on—
einclig veel gedaan worelen bij de arbeid van ele
Spoorweg Zendeling, oni deze leden onzer Kork te
verzekoron van do belangstelling, do hulpvaardigheicl
en dc voorbidding van hun Leraren en Kerkeraads—
leden.

Be HE. Vergadering Gods biding 09 iiaar boraad—
slagingen toebiddende, noemon wij ons,

IJw dienstwillige Dionaren in Christus,

C. V. NEL, Voorzitter,
H. ~T, GEIJER,
J. H. HOFMEIJR,
E. 1)OMMISSE,
A. A. VAN SCHALKWTJK, Skriba.

VERSLAG VAN ARBEIDER.

Aan do Eerw. Spoorwogzending Kommissie
van do Nod. Gerof. Kerk, K.P.

WelEerw Heron:

Hot is uw arbeider een voorrecht, anclermaal hot
een en ander, met hetrekking tot bet work langs hot
spoor moe to delen. Godurencle cle laatste vijf jaron
hebben wij eon en andermaal ons gaas bestek door—
reisd. Deze bezoeken werden gelukkig meestal per
trolley afgelegcl. en niet per rijwiel, zoals jaren go—
loden. Van voormelde bezoeken hebben do oostolike
lijnen, ininder dan de andero sektios gohaeb, en wol
niet omdat wij onderseheid makon tusson iijnen on
hj lien, many oinclat de konstruktio van do oostelike
lijnon, zo zoor van do andere hjnen versehult. Dit
rnaakt hot ook voor do autoriteiten moeiiiker ons over
weg to holpen dan op ancbere plaatsen . Al was hot
ook innar hior eon hande1ruk en daar eon woord van
bomoodiging ; toch kondon wij in aanraking met onzo
monsen blijvon, en longs doze weg trac’hten ze hij do
Kerk to houden. Trndon wij in biezondorheden, dan
verdionen do voigonde melding : —

Zuidu’est—dfi’i1~e ProtektorouL—Sodort do lnatste
Synode 1101)1)00 ivij hot voorrecht geliad cut Protekto—
rant to bozoekon . Aangezien or editor at on toe door
bezookonde Loraren van hot work, on onze niensen
in dat gewest in do Korkbode molding gornaakt word.
achton wij hot met nodig in biezonderhodon in to
gaan. Bohalvo dat do ploogbazen (gangors) moostai
hij statics w000n hetwoik hozookon per trein mogoiik
maakt. Do verplnatsing van Inspekteur Hamilton,

die tovens ouderling van do gemoento Gibeon was, en
to Swakopmund gewoonel heeft, is eon groot vorlios
voor do Eerie in dit Protoktoraat. Do hijdrage door
ebe Spoorwegzending Kommissio van tijci tot tijel nail
ebo Ring van Britstown gogeven, wordl zoer 09 prijs
gostold en heoft ongotwijfoicb vool goholpon om do
belangen van onze Eerie in dit gowest to liandhavon.

Rhnilesio.—Ook Rhodesia hobben wij gedurenebo do
inatste pant’ jaron eon on andermaal bozocht, en wet’—
e1en wij bovoorroe’ht do Rings zittingon to WTarrenton
en Buluwavo hij to wonen Cfl niodediolingeil van hot
work te doon. Onzo gotaisterkte bangs hot Spoor is
niot groot in hot Noorden. 1k weet niot of wij tus—
son ~Trijburg oil Bulawayo moor elan zog vijftien
huisgezinnen hebben. In elk goval hobben lvij tusson
Do Jdai’ en Buiawayo con afstanel van 860 mijion on—
icol ongevoer 53 huisgozinnen. To Warronton Static
hobbon wi~ oehtor eon heel aantai monson. Eon
treurig verschijnsei dat men in hot vorre Noorden
a anti’oft, is die gomengebo huwohken tusson blanken
on geklenrden. Bit maakt hot iovon waar nogal
souls do ploogbaas met eon klourl ing vl’ouw gohuweb
is, en zijn oneborgeschikton blanken zijn, met aan—
genaam.

~~Tat hot work ton Noordon van Bulawayo botreft
is hot otis hog niot goiukt koneossie to bekomon.
Zelfs pogigon door Sir Williim I-Toy onzonthaive
met Kolonei Birney, Aigemone Bostuurder van
Spoorwegen in Rhoelosia, aangowenel, zija mislukt.
Bit klinkt vreemel vooral als men ebenkt dat andere
gezindton wol koncossies eriangon, en in dat gebied
waar het missehien voor ooze plaatselico Loraren
mooililc is, ook onze lenson boarboiebon, hun kinebo—
ron dopon en zo tot loden van aneboro Kerkon nan-
ileihlOn,

Andere f’entra.—Naauwpoort is nog hot uitgangs—
punt van ons work, on zo is doze plants in do laatste
jaron anngegroeid, dat do gedachto al ontstaan is
01’ 0011 afzondorlike gemeonte to stie’hton. Ingevoig
hiervan is do Ringslcommissio van do Ring vail Cobs
borg elan oobc ten onzont gowoest, eboch naar bovinci
van zaken. tot do govolgtrolcicing gokomen dat af—
stiehting altans voor hot togenwoorelige niot mogelik
is. Dienston wordon ochtor to Naauwpoort bourte—
lings door do Lornar van Cobosherg en 01)5 gohoudon.
In do school hooft men circa 380 kinderen w’aarvan
die ineesto van Hollanclse of Afrikaanso aflcomnst zijn:
Ook heoft men iii’ eon Kosthuis voor Behooftigon
waar icincioren van Spoorwog—beambton, en andbore
behoeftigen emit hot eiistrilct vail Colesborg opgenomnon
worden,

Too us Ruler—To Touws Rivior zijn )Vij in eon
lange tijd niot gewoost. Eenscboels natuurlic wogons
Svnociaal besluit, dat do lijimen ten Weste van Do
Aar oneber do beai’boiding van ebe cbesbotroffende Lee—
raren on Kerkeracben zouden valbon. Ook eiozo plants
hoef-t in do laatste jaren vorebering gomaakt on hoeft
mon voel aan do Prodikant van Murray te elanicen
che ae’htmaab pci’ jaar 0~ 0011 Zondag to Touws Rivior
dionst hoeft, alsook voor do ovorige vier maanden
van hot jaai’ eens P01’ maanel 0~ eon weekdlag. Ooic
hoeft men ann dezo piaats eon Jongeheden Vem’oni
ging, die veoi nut sticht,
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Froserb erg Rood.—Aan deze plants word or laatste
jaar door cle K•erkeraacl van Prins ~\lbert een Kerk—
gohouw opgetrokkeu en ton clionste cbs Hoeron ge
wijcl, waar nu do Predikant van Prins _~ll>ert naar
golaiig van onistandighoden dienst heeft.

l?olinoo(1.-—Het getal van onzo mensoll te Rosmead
is tails niet gioot. Dionsten worclon eehter al en too
door oils eons per maand geiegelcl door de Predi—
kant van Middelbnrg gelioudon. De helangstelling
VOn Leraar on kerkoraad wordt hior ten zeersto 01)
prijs gesteld.

00/il o use .—Godurendc 1921 word or in overlog en
niot hul1) van do 1~oi’koraac1 van Sonloi’sot Oost eon
holernaal cloolniatig l’coikgobouw tor waardo van oil—
gcvoor -2800 opgotrokken cii in Augustus van hot—
zelfde jaar ten clionsto dos 11 colon gewijcl zijncle do
HoogEorw. Assesor van de Synocbo do foostrodenaar.

l3uitongowoon is hot onthusmasmc van onze Inonson
to Cookhouso zodat mcii sodoi’t Junie 1920 tot Junie
1924 niot mindor clan 2063 ter nfbotaliiig van do
Kerk hij obkaar gosukkolcl hooft.

Dienston wordon ook Inor door do Leeraar van
Sonierset on oils henrtelings gohouden, torwijl ook do
Preshvtoriaanse Predikant goi’ogold eon Zondag in
(10 maand in oils horkgobouw vooi’ zijn Inoilson oil
ook onso monson eon clienst licoft,

Op hot gebiecl vail ondorwijs kon hot echter to
Cookhouso hoter gaan.

.11,rp(l01e.—Uok fo Alicodabo hoeft mon flink fond—
son hij olkaar gosukkold, on eon zaal—dio oerstdaags
in ordo zal zij n—voor Korko] iko dooloinden flange—
kocht. Dit lnaakt dan eon golukkigo oindc nan do
maatschappi~ Kork, waarvan 111011 zic’h in hot vor—
loden moost boc1icuon.

Ook Us. Tianokom van Riohook Oost komt veo]
dunk toe voor holangstelling on help ann Alicedale
verloend,

Do ocrsto dionst door ons to Alicodalo jaren goloclon
gohoudon word door onkol drio monson hijgowoond.
Op latoi’o gologonhodon was do opkoinst zoker niet
vei’ honeveils tweo honclord of moor,

Ic lipploot.—Te Klipplaat word or af on too ook
(boor ciii, (10(11 gcregeld door \Vijle Us. van Hoorden
van Jansonville oei~s in do niaancl cbionst gohouclon.
Ook hior staat lang reeds OOil Korkgehouw.

Naast T~1ipp1aat konit Stormberg waar or ook tails
door do Prodikant van Moltono dienst gohouden
worcIt.

])e ,4o i—Van Do Aar valt woinig voor OIlS to rap—
portoron, zijndo hot eon zelfstandigo gomoonte, met
Lornar on Korkoi’aad, die aT hot horcloiljk work cloon.
Ook to Do Aar oc’hter hobbon wij abs in andero COil—

tm, in overlog mot Us. van Schalkwijk, die ook to—
vens Seiiba van do Spooi’wogzending Konimissie is.
kollekto—bju~1es in. tgcreikt.

Van doze rospoktiovo contra gosprokon, is hot
iflissehion niet ovorbodig to zoggon, dat or door do
Synodalo Spoorwegzondi ng Konnnissie ann aangron—
zOilde Locraron on Korkeradon con enlculair sc’hrij—
veil goric’ht word, hon vragondo toell hun porsoonliko
aanduieht nan die rcipoktieve contra to wijclen, toil

eiiido oils moor do gebogenhoicl te goven aan do moor
afgelogeno plaatsen Oil~O tijd on nandaclit te govon.
Doze cirkulaii’o, hoe goed ook bodoeld, vi’ozen wij
was cnigszils inisleidOildl. En weT tot clion effoktc
dat sonunigo Leoraron Oil T~oi’koi’adoil tot do govolg_
trekking gokomon wai’en. dat wij 09 somlnigo van
doze contra. met 111001’ nodig wai’en, en dnar dei’halvo
ook mets mocsten cloen.

1)it stclt Oils eingorinato 111 vcrdonkiig bi,j ouzo
nlensen lang~ hot poor, die blot maar nict hegri~pen
knnnon, waaroni ook u-il ze met iuiecr zieii, zoals in
lict verleden hot geval goweest is.

Getullen .—Secbort do laatsto Synode zijn onze go—
tallen iilO~Oil Wi] iotwnt gedaabcb, en word eon groot
nantal van onze mensen naar Natal on Transvaal
veiplaa tst. Doze vei’andering had oc’htor moosta] Op
do taklijnon plants.

I—let is Oils natuni’lik nloeilik hot ju~sto gotal van
do vertrokkenen to goven, clock ouii onkel maar iets
to noemon, is hot iner torboops gezogcl dat ei’ van
do lijnon KI ipplant—Mosselbaai Soktio alboen ongo—
veoi’ 33 huisgezinnon vortrokkon zijn. Alaakton wij
naar gelang van doze vorpbaatsing eon evenredigo
berekening 01) andore taklijnen, zo kon bet gotal
van do vortrokkonon mogelik 0~ 246 huisgezinnen
to staan koinon. 01 doze verpinatsing tot voordeel
vail onzo inensen goweost is. al dan met, is huiten
onzo bevoegdheid Opinie over uit to sprolsen. In
soliunuge govulllen hlijvon do vuikatnron open, door—
dat cie lengto van do ploeghazon tans hoo]wat langor
is dan vooi’heen, Jaren goboden had 0011 , .ganger’’
onkol vijf nlijlOil, tails heoft hij ill sOillilligo govablon
twintig niijlen vooi’ zijil rekening. In ancbore mis—

sc’hien do nloesto govallon, worcbon do vakanto plant—
son cber ondergoschikton dooi’ gekleurcbe arboicbors voi’—
vailgen.

line en Duo i—Abs oi’ ioniuundl is die weet wuit
,ti’ok’’ betokent. dial) is hot ongetwijfelcl dIe Spoor—

iveginail. Iluisolik lovon ileeft hij zoals hot is niot,
cii dan is lnj hij (lit nog onderworpon nan eon rondb—
tiokkend leven. \aildlulag Inor, lliOi’goil claar l flit
wei’kt nadbolig 01) hot lilliselik, kei’kehk ~n zoclolik
leven van onze mensen, ofsc’hoon zubldO vorplaat—

singen sonis pi’omotio on heter 10011 met zieh brongon

in Novenibei’ 1921 bozochton wij zokore famihe
Jonker to Icandlolaai’ Stn. in luet Oucltshoorri flustrikt.
Eonige illulunldlen dlaarna vondlon wp dliozoifdlo fnmilio
01) Vrijbni’g static. Zo troffon lvij ook eon fainihe
to II anioutsa, Rhodesia, aan, goon aelittien mnanden
tevoi’en to Eagle Statie in biet hart van do Tmanskoi
door ens hezoc’bu t.

T’i’eeni de Lcr1’.—ScTlOOn wij in die Kaap Provincie
over hot uulgenioen inisschion llliildbOI’ redon tot kiagon
hebben, dot onze lllOilsO lllOt nile wind cloi’ 1001’
omgevoerd woi’cbon, toc’h (boon do Soktoui zicbl ook
toil OlIzOilt voor, voVSpi’Oidboll zi] hun tu’aktaat—
jos Oil hoekon 011 gobruiken zij—sonis nogal 01)
eigonaaidige wijzo—hins invlOodl, Oil ZO IliOnsen af—
i’uil I ig to 111111(011. IloillOodigcildl is ec’htor to zion boo
diat sonunigo vuin oilzo loden gotrouw aol) die Kork
van hun vadoien blijvon.

lcoliiortu:ie.—i a do vei’sproicling l’llll boobcen on
ti’aktaatjos kondboil on illoosteli di’ij voei 10001’ gOdlaulil
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hebben. 1[ierin stonden wij longs het Spoor altans
achterwege bij anderen en tenzij men er toekomt
boeken, ens., te verspreiden, zonder om ons met de
inzameling van de sehulden te helasten, sal el in
deze geeli verbetering konien. Moeilik is het voor
onze niensen altijd kontant te betalen en onmogelik
is bet mis over sulk een uitgehreid gehied rakeningen
ann te houden, (lie W1j solos 01) slot van zaken ver—
effenen moeten.

Lidou (,utseh up.—Nog ininier dringen ivij bij onse
niensen nan, wegens lion rondtrekkend leven toch
eertifikaten van lidinaatsehap met mob mnee te nenme.n
—met ma so los van de lierk te mnaken, doch enl(el
ten bewijze dat sij loden van de Kerk zijn. Aan—
fleming gesehiedt nog 01) grote contra in overleg met
betrokkene Leeraren en Kerkeraden. bangs deze weg
werden dan ook sedert de sitting van do laatste
Synode tot datum dezes ongeveer 195 jongelieden tot
loden van Onse Kerk bevorderd.

Kin derdoop.—K inderen worden nog bet Sakrament
des Doops toegediend, soimis door de aangrenzonde
Leeraren, soms door ons. flit is en blijft hot moei—
likste deel van ons work, en moot met grote 0111—
zichtigheid godaan worden. Registratie van namen
vindt flog hij de naaste 1~erkernad—in wions pamochie
het kind gedoopt wordt—plaats. Sonmuge Leeraren
hebben het gebruik ons na ontvangst van zulke go—
gevens, een l)riefkaart ter zake te zenden. Dit
wordt door ons ten zeerste op pr~s gesteld, en is
bewijs dat de (loopsbiezonderheden door ons ver
zonden en door hen geregistreerd zija. Ruim 1,300
kindoren zijn er dan ook door ons sedert 1906 lanes
liet Spoor gedoopt.

Weeshuilesu.—Na do griep in 1918, (lie mugs hot
Spoor in de Kaap Provincie niet minder dan 776
levens gehist heeft, heeft men planuen beraamd de
achterhlijvendo l(inderen van Spoorweg Employees te
verzorgen. Na hekomen sanktio van do desbetreffon—
den heoft men insanielingen van 1/— of meer per
mnnand gevi’aagd. Zo ruim was en is (10 toesnollende
huip geweest, dat men binnenkort eon sterke fonds
l)ijeon had, en verscheidone weeshuizen gebouwd
heeft, namelik, te Bloemfontoin, Kaapstad, Graham—
stad, Oost Londen, Pretoria en Piotormaritsburg.
Ret gebonw to Bloemfontein is ten kosto van £22000
gobouwd. Tn (lose huizen worden oVer (10 200 kinde—
ron tans gehuisvost. Do vraag kan gedaan ivorden,
of hot niet beter son sijn doze golden in eon gezamen
like fonds to storton, on daaruit jaarlikso toelagen
voor (10 opnanie van kinderon in reeds bestaande
WOOShilisOn te govon. flit sou natuurlik (10 uitgaaf
van de kostelike gehonwen bospaard hebbon, en elke
Kork do gelogenimeid gegeven liebbon (10 kinderen
naar goeddunkon to versorgen. flit heeft in dit 09—

sicht, sijn voordool. Aan do andore kant weor stel—
len do Spoorwoglieden 001’ in (lie weeshuisen, spreken
ervan als van ooze woeslunsen’’ ; zodat wij twij felon
of do mnandelikse bijdrngo so groot son zijn, indieli
men eon auder weg inslant. Daarbenevens worden
do kindoren good versorgd, on or stiptolik toegesioli
dat sij naar lion respektievo Kerkon gaal).

Ondei’trijs.—A]s or jenmand 15, (lie met gesukkel en
opol lerimig nan sijn goleerdheid komt, dan is bet on—
getwljield hot Spoorwog kind. Trots alle pogingon

door hot Depnrtement van Spoorwegon nangewond,
doom imi solnmmge plaatsen, selmool troinen to hebben,
on do tijd van andore troinon, so to schikkon, dat do
kindoron lioon on weer bij (10 school kunnen 1(011101),
toclm is on blijft (10 toestand onbovrodigond. Om maar
iots to noemen—Kinderon to Rensburg Siding, 25
mijlen van Naauwpoort, besoeken de school op laatst
genoemde plaats, (10011 mnooten reeds 4.32 ‘s morgens
10 do trom, ton oimide 9 uur in (10 school to sun, on
woor 1 uur ‘S mmdclngs terug te gaan.

flit is vooral voor sommuge van (10 kloinoro 1(inde—
ron swaar, on maakt hot sclioolgaan eon last on niet
eon lust voor hot kind.

Spoorwogscliolon bestaan als sodanig met nicer,
toch beijvert sicli 1mg hot Departemont van Spoor
ivegen (10 kinderen naar (10 school to holpen.

Geestelik Lem’en.—Het geestelik loven langs hot
spoor hmeoft gelijk 01) andere plaatsen, sun ob en
vlood. i~Ienigoon is or editor ook langs hot Spoor,
(lie (10 knie voor Baal niet buigt, en nan do leer van
do Kerk, en do God van de vaderon getrouw is.

01) sommige contra werd or onlangs (1001’ (10 Broo
der Kolporteur Meyers speciale dionsten gehouden,
(lie Olini menson tot segen en verkwikking waron.
Toch is or voel dat OIlS verdriotig maakt, vooral (10
onkerksheid on onvorschillighieid.

Wat ill somflmnige plaatson misschien eon aanwinst,
en toch op andere plaatsen eon govaam’ is, Zijn do
.R ailway Institutes’’ en . ,Rocroation Halls.’’ Aan

sommigo van dose Instututen 15 eOn ,,bar’’ verbon—
demi—hetwelk niet tot hoil van (10 employees is,

Tijdons do Spoorwogsonding Konferentio to Yolks-
rust word or besloten do Algemeno Bostuurder 10 dose
dingen to nadoron. Do doputatie bostaande uit Ds.
Potgieter en ondorgotekendo, word good ontvangen,
on ons later eon sympatiek schrijven in die richting
toegozonden.

Ook is do (101)1)01 goest bij moor dan eon goon
vreomdoling. rfi.ouwens in één geval wordon ettoliko
jongeluoden 0~ eon Zondag in eon kamor bosig mnet
kaartspol en dobbolen gevonden, met do warschu—
wing 09 do dour: ,,Not to be disturbed!’’

Jndere Gezindten.—Dat uvij goon last moor van
andoro Gesindton—die onse kindem’on doopen, on so
tot loden van andore Korkon bovorderon—hobbon,
son to vool gesogd sun ..Toch IS (lit mindor dan
voorhoon hot geval is gewoost. flit is oensdeols
mogelik to danken ann ons work hangs hot Spoor,
maam’ stellig ook ann hot bit dat Kerkeradon tans
umeer belang in onzo mnonson stellen dan jaron go-
loden. Tel) nansien van indm’inging door andore
Gosindton, diont onze Kork do spoorweglui met oni—
siclitigheid on in do goest van Mntt. 17 : 27 ,,Maar
opdat wij hun goon aanstoot goven!’’ to handelon.

Dc Kerk en Oims. —Met innigo dankbaarlmeid jogens
don Floor, mogen wij imet niet nalaten, meldmg to
maken van do goode vorhouding tusson do Kork en
ons al (lie jalon bestaan. Niinmor wor(l ens door
(10 bospuokingon van ens work (10 un(lm’uk gogoven,
~mls soudon wij eon mnindor lang (lan andemen he—
klooden. Nog noout hobben wij ook geduronde onse
(hensttijd direkt of indirokt van iemand gohoor(l
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die zich met weersin door one heeft laten bearbeid.
Integendeel worden onze bezoeken en diensten op
p1~~s gesteld, zodat cle mening dot oaze mensen ver—
kiezen alleen door ilaatselike Kerkeraden en leerarea
te worden hearbeid, altans niet in onze Provincie
van toepassing is. WTist men hoedat andemen ook
lange ‘t spoor de besprek ingen van de Synode in
J)e Kerkliode, en in de nieuwsbladen volgen, men
zou natuiirljk mets willen (ben waardoor tie zonk
des Heren zelfs in de heggen en lange de wegen
scliacle eon kunnen lijclen. ‘t Zou stellig niets helpen
enerzijds ‘t Departemnent van Spoorwegen om Inmlp
of koncessie te naderen, wiji men anderzijcls indruk—
ken geeft, dat ‘t werk niet nileen niet nodig, maar
zelfs ongewenst is.

Fin tin cj~in —Met betrekking tot onze geldel ike
staat werd de klacht een en anclermani geuit tint
de mensen lange het spoor proportioned miii, of te
mm liijdragen voor het geestelijk werk dat oncier hen
gedaan ivordt. flit is deels waar, dock dat men niet
bijdragen iii, zou onjuist en onbillik zijn.

Integenc1eel is men lacer dan gewillig, clocli de ge—
legenheici doet zich niet altijcl voor, en one persOoll—
lijk is bet moeilijk zulke inzamelingen te doen, om
welke redenen wij in overleg met Kerkeracien in de
grote centra kollektebusjes hebbea.

Nog cut. Ofschoon het bedrag van £231 us. 8c1.
bij Gocisdienstoefeningen ingebracht, in vijf jaren ge—
ring Iijkt, toch mag men niet nit het oog verliezen.
dat onze mensen in overleg met Kerkeraden voor
Kerkbouw-doeleinden in then tijd £2,097 bijeen ge—
bracht hebben, flit is natuurlijk i)uiten giften bij
gelegenheid van dankofferfeesten dci’ respectieve go
meenten gegeven.

Dan flog zijn er versehillende Spoorwegfondsen, zo—
als Pensioen, ‘‘Mutual Aid,’’ ‘‘Superannuation’’
Weesliuizen, Ziekenfonds, enz., waartoe die spoorweg
man hijdraagt en waarvoor de Administratie ‘‘stop
pages” maakt. Docli genoeg. Indien wij zeggen
clot er gedurende de iaatste vijf jaren bij gelegen
heich van Godsciienstoefeiiiigeii en bij wijze van Ba
zaars enz. ten behoeve van het werk longs het spoor
bet hedrag vali £2,328 us. Sd. ingezameld is, zoo
zeggen wij niet te veel.

SLOT.

Het voorafgaande verslag is lang en mogeiijk zeifs
vervelenci, tocli vertrouwen wij clot men het Oni des
works wil in zijn geheel zal opneinen. Enkel willen
wij nog once dank ann den Koning cler Kerk, die
one al die jaren bewaard en bevoorrecht heeft longs
zoo vele wateren to zaaien, toebrengen.

Aisniede onze erkenteiijkhoid ann u ~Vel Eerw.
Heeren en Broeders, voor geciuld met onze gebreken
beoefend, en voor huip en mad one steeds verleend.

OoIc onze hartelijke dank ann Sir W. W. Iloy, eon
cier wiens liulp bet one onmogelijk zou zijn geweest
~ns weric te doen.

Eincielijk Gods ri;ksten zegen 01) tie bespi’ekiigen
der Floog Eerw. Synode afbiddende,

Hebbea wij die eer one te noemen,

Web Eerw. 1-Teeren en Broeders,

Un- dienaar en ineclearbeider in den 1-Jeer,

BENNIE J. PIENAAR.

STATISTIEK.

1—TT’estehike Sectie.

Lijnen : —Eerste Rivier, (‘aledon, Protem, Kraai
fontein, Malmesburv, Kbaver, Kanpstad, Touws Ri
vier, Dc Aar, Kalabaslcmaal, Saldanlia Baai, I-Jut
chinson, Calvinia : 324 becien, 332 kinderen; totnal
656.

2.—Oostehike Sectie.

Lijnen : —Dreunberg, Ahiwal Noorci, Engeband, Be—
thulie, Dreunberg, Stoi’mberg, Sterlcstroomn, Maclear,
Amabele, Koingha, Umtata, Stericsti’oom, Queens-
town, Oost Londen. Blaney, Alice, Koolchuis, Storm
berg, Schoombie, 1-lofmeyr, Rosmead : 292 leden, 577
lcmderen; totaab 869.

3—Yooidelile Sectie.

Lijnen —Be Aar, Kimberley, Vrijburg, Bulawayo:
106 beden, 318 kinderen ; totoal 424.

4,—Jliddehlondse Sectie.

Lijnen —Be Aar, Rosmnead, Naauwpoort, Gft.
Port Elizabeth, Klippiaat, Oudtshoorn, Mosseihaai,
Rosmead, Ci’adock, Kookliuis, Kookhuis, Alicedale,
Poit Alfred, Alicedale, Bandy Bridge, Alexandria,
Port Elizabeth, Pont Elizabeth, Avontuur: 666 leden,
1,210 kinderen; totaal 1,876.

Lijnen: Zuid-West Pnotectomaat: 213 leden, 221
icinderen; totaal 431.

Gnoot totaal: Leden, 1,601; Kinderen, 2,658. To
tonI, 4,259.
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BIJLAGE 26.

RAPPORT
Van die Kommissie vir Spesiale Evangelie Prediking, 1924.

BIJLAGE 27

U Ic~~e bet die eel’ die volgende can die
HE. Sinode te I’al)pol’teei’

(1) Aangesien daar sedert die sitting van die
laaste Sinode tot Des. 1923 geen verdedigingslcampe
vii’ jongeliede opgel’ig is me, kon U Kommissie oie
uitvoering gee can (lie besluit van cUe Sinode lie
(Sic Akta XXI1I p. 112). In 1924 is den oefeni~igs
kamp opgerig, macu weds di~ afwesigheicl van huis
van beide voorsitter en sekretaris van die Kom—
missie, kon daar nie betyds reeling vii’ die bearbei
ding van (lie jongeliede getref word, nie.

(2) Vir ongeveer ses maande na die sitting van
die laaste Sinode het U Kommissie voortgegaan met
die geetelike bearbeiding van die Poliesiemag cii
die Spoorivegbeamptes in Suidwes—Afrika, om lie
Ring van Britstown en die Spoorweg Sendingkom—
missie die geleentheid te gee em die werk daar oor
te neem volgens besluit van die Sinode (Sic Akta
XXIV p. 81.)

(3) U Kommissie bet in oorleg met cUe Kommis—
sic vii’ Algemene Armsorg die Ring van Britstown
geldelik gesteun om die geetelike bearbeicling van
Suidwes-Afrika te behartig en wel as volg: In 1920—
£150, 1921—~l0O, 1922—~100. Ook kon U Kom
missie in die gemeente Mafeking tydens die vakature
daar, £100 hydra om ‘ii spesiale arbeider aan te ste1
veral met die oog op bestryding van die sektes wat
toe in gemelde gemeente bedrywig was om pro
paganda te manic.

(4) in die groot behoefte aan Spesiale Evang.
Prediking, kon U Kommissie, hoewel nie voldoeiide

Uw Konimissie heeft de ecu het volgende aan do
H.E Synode te rapporteren :—

1. In het begin van 1921 heeft Ds. A. M. McGregor
wegens zi~n ti~clelike nanstelling als lektor te Stellen
bosch, sick geroepen gevoelci als lid vaii de Kommissie
te bedanken. in zijn plaats is aangesteld Ds. F. X.
Roome.

2. Dc afgelopene vijf jaren zijn jaren van zegen
en voorspoed voor de Inrichting geweest, waarvoor

nie, tog gedeeltelik voorsiening mack. Na herhaai—
die pogings om lerare te vind vir die doe het dit
U Kommissie geluk om in 1923 die dienste van Ds.
P. v. cI. Merwe, Sending-sekretaris van die N.G.
Kerk in die O.V.S., vii’ die clod, vir drie maancle
te vereker. Elke gemeente wat deur horn besoek
is kon getuig van veel vrug op sy arbeid.

In die t~d veral bet U Kommissie vele dringende
versoeke van Kerkrade entvang, pleitende om ‘n
besoek in eie gemeente deur die Spesiale Evangelic
prediker. U Kommissie het claarin nie geslaag om
can die versoeke te volcloen nie, omdat die dicnste
van Ds. P. v. d. Merwe nie verder beskikbaar was nie,
en omdat lerare wat genaderd is orn die werk
voort te sit, nie vcrkrygbaar was nie, weens moei—
likhede verbonde aan hulle afwesighcid nit eie ge—
meentes.

(5) Mder as ooit te vole is U Kommissie oortuig van
die wenslikheicl, en die dringende noodsaaklikbeicl
dat ‘ii leraai’ vir die werk afgesond•er moet word.
en U Kommissie wens met cue beskeidenbeid die
snak vir ernstige oorweging onder cim aanclag van
die HoogEcrwaarde Sinode te bring.

Toebiddende die seen van die Heer op die be
raadslagmge van die HE. Sinode en met verskul
cligde agting.

U Div. Dienare,

J. F. BOTHA,
G. J. DU PLESSIS,
W. J. J. A. DU TOIT,
JAG. A. v. d. MERWE (Skriba.)

wij de Heere, de Vader van Barrnhartigheden, loven
en clanken. In liefcle en trouw is zijn hand ten
goede over ons uitgestrekt geweest.

Ret is ongetwijfeld waar dat de Tnrichting in een
grote behoefte voorziening maakt, en bet Huishou
clelike komitee heeft altycl nicer aanzoeken clan ivat
behartigd kan worden. Ret getal inwoonsters is
73.

Met de afdeling, Diakones Hospitaal, gaat het bie
zoncler goedi, en bet is aangenaam melding te kunnen

RAPPORT
Van de Kommissie voor het Dorkas Armenhuis.
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maken van de goede naam die hot zich verworven
heeft. Ret Rosl)itaal is nooit zonder patienton en
heeft in de afgelopene vijf jaren aanzienlike winsten
afgeworpen, waarvan cle Dorkas Huizen bet voorcleel
hadden, en weardoor bet mogelik was lopende uit—
gaven met inkomsten steeds te clekken.

Met waardering moot gewag gemaakt wordon van
do gotrouwe diensten van die matrones vail ne iniicli—
tingon, zowel als van de staf van hot .Rospitaal.
Ds. W. A. Joubert is do pastor en zorgt voor de
geestelike bearbeiding van inwoonsters en patienten,
on doet bet werk met de grootste liefde en toowijciing.

3. Met grote dnnkbaarhoid moet melding gemaakt
worden van ettolike aanzienliko sommen golds die
outvangon sijn uit boedols van ontslapene vriencien
van do Inrichting.

Ekseku-Leurs boedel, wijien Moj.
Eldenidge

Eksekutours boeciel, wijien J C.
I-lofmeyr

Legaat, wijien Mev Atkinson
Gosohenk, wijlen Mni. Arthur de

Villiers

4. Naar aanieiding van bet besluit der Synocle,
is er een omzend brief near do versclnllende ge—
nieenten gezonden, waarop velen oiis goodgunstiglik
bijdragen toegezonden hebben.

gesohiod

(a) Ret blok gebouwon, bestaande uit sos u gnu
huizen, vlak tegenover bet Dorkas 1 gobouw, is aan
gekocht, tegen eon uitgave, reparaties ingesioten,
van £4,000. Doze was geen spokulatie transaktie,
maar wol do vervulling van ‘n verlangon van jarerl,
en om fiat alloon ann do hnider van huron eon einde
te maken, maar ook voor nnze verpleegsters gesehikte
liuisvesting to vinden. Dit nieuw eigendom is eon
groot aanwinst en voor do inrichting eon dubbele
zegen. Bovendien is de omgoving beslist verbeterd
gowoiden. Voorts, (1001 cle verhuizing van de vor

pleegsters, kon ecu aantal kamors voor gebruik van
Dorkas inwoonsters bosehikbaar gosteld worden.

Do drie huizosi die wij niot noclig hebben brongen
in Inurponningen op do som van £312. zoclat afge—
Zion van andore voordelon, do aankoop als eon goodo
goldbologging kan besohouwd worden.

(b) Eon groot verbotering is aangobracht door hot
niouwe ijzer traliewerk voor Dnrkas 1 en 2, vooriedon
jaar opgoriclit. Niot alleon dient hot traliowork
tot aflevoring van veol onaangenaams on hindor
maar ook tot versioring van do gobouwon, Do
uitgavon hioraan verbondon, zijn godokt door con
speciale gift nit do erfonis van wijlon X[oj. Elcleridgo.

(c) Ann do aehterzijde van bet Diakonos, is eon
nieuw balkon en eon soladium (voor zonnobadon) op—
gericlit, beidois van grout botokenis voor hot hospi—
teal. Do Kommissio heoft doze uitbreiding nodig
geacht 01) sterke aanbovoling van do gonoosheron.
Ecu andoro verbotering is eon brug om do bovon—
vordioping van Diakones met do straat achtor, to
konnokteron zodat hot met moor noclig is om zwakko
patienton 09 en af do trap, hinnonshuis, to dragon.

(ci) Do Kommissie lioeft eloktries instnllatios in
boicie inrichtingen laten aanbrongon, eon groot vei’
oetoring, want al do inwoonstors kunnen nu olok.
tries licht in him kamors hebbon,

(o) Voorts hooft do Kommissie hot nodig goacht con
oigondom in do Niouwo Korlcstraat voor £625 aan
to kopen, eon erf dat in ons cigondom inschiot, en
dat, valleiido in vorkeordo handon, tot con ovorlast
voor Dorkas lcrni wordon Hot huis wordt nil vor~
linurd, on cial. zondoi’ vorlios voor die 1 nrichting.

Do ondorvinding on dionston van do broodor Stoyn,
ton opzichto van al do gonoomclo uitbroidingon, en
nIle nodigo roparatie is eon groto bate voor do Kom
missio.

\Vat gonoomcie uitbroidingon betreft, client bier to
wordon opgomorkt dat do Kommissio altijd in over—
log met hot Dames Komitee hooft geliandoid.

6. Voor verdoro informatio no huishoudoliko aan—
gelogonliodon, vorwijst do Kommissie naar eon vorslag
van bet Dames Komitee, dat als bijlago aangohecht
wordt,

7. Met waardering wens do Knmmissio gowag to
maicon van wet do goneeskundigo, Dr. Lester, voor
hot Dorkas Hnis botokont. Hij is indordaad eon
goode vniend van do I nriehting on reeds voor jaron
lang gooft hij zijn dionston gratis ann do inwoonsters
van beido huizon.

S. Dear do Zaakgelastigdo in zijn rapport eon
volleciige verslag van de financies van do I nrichting
geeft, aelit do Kommissio bet niet nodig om dlit ook
to doen. Wij verwijzon sleehts naar hot saldo balans
01) 30 Junie 1921, van £4,106, dat seer bevredigend
moot besehouwd wordc’n Rot worde editor niot
vergeton dat do I nnichting zeor afhankoljk is van
onciersteuning van buiton, daar do gewono inkomston
niet voldnonde sun om do gewone uitgavon to clokken.

?ifet hoogachting en heilbodo,

A. D. LIJCKI-{OFF
F. X. ROOME.
P. C. STEYN.

£650 0 0
(t) Do gobouwon tot do inrichting behorondie, wor—

1~67 0 10 den in behoorliko reparatio gohouden. Do uitgavon
~ onder dit hoofd bolopon, weliswaar, eon grote som,

niaal’ dilt is omdat die gebouwen groot on uitgobroid

~0 0 0 zijn, en ook dicels aan ‘t veroudeien—hot jongsto go
honw is 23 jaron geloden opgericht. Do waarcie van al

£2972 0 10 do oigendommon worden ongovooi op £30,000 gosohat.

5. Aanmorklike uitbroiciing is in do laatste jaren
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BIJLAGE 27A.

RAPPORT
Van het Huishoudelik Bestuur van de Dorkas Huizen en Diakones

Hospitaal.

Aan do HoogEerw. Synode,
voorgelegd in Oktober 1924.

Ret 1)ames Komitee heeft de eer het volgencle te
berichten

Roewel Dorkas Inrichting. maar van af 1915 on—
dci de Synode staat, werd zij in 18S2 al opgericht.

Ret werk aidnar en te Diakones Hospitaal—do
dochter van Dorkas—wordt nog geregeld en met
zegen voortgezet.

Voor do inwenclige rogoling van beicle Dorkas on
Diakones is ‘n dames bestuur verantwoordelik. Voor
nicer dan twintig jaar diende Mev. Roos, eorst als
lid, en van hot betreurd afsterven van Mev.
Ltiekhoff, als Presidente, het Bestuur. Nu is zij ter
zijde gelegd, maar zij wordt nog als Eere Presiclente
beschouwcl, en haar voorbeeld geclurende de vele
jaren van getrouwen arbeid spreekt tot de leden de
woorden ,,Woest ook gij getrouw.’’ ‘a Ander vor—
lies door hot Bestuur is onlangs geleden door de
doocl van Mev. A. Smuts. Ook zij was ‘a twintigtal
jaren lid van he~ Restuur, en zeer naarstig in het
vorvullen van haar pliclit.

In de twoe Dorkas 1-luizen zijn or nog aan ‘t
hoofd als Matronen Mojj. Röntgen en Haupt respek
tiovelik, bijgestaan door assistenten. Ret getal van
inwoonsters blijft hetzelfde, want do huizen zijn
altijd vol en zodra één inwoonster wegvalt wordt de
ledige kamer aan eon van do op—kamers—wachtende
applikanten uitgegoven. In Dorkas No. 1 zijn or 34,
en in Dorkas No. 2 39 dames woonachtig. Van do
zen zijn 16 bovon SO jaren oud, 17 tussen 70 en 80
jaren, on 23 tusson 60 en 70. ‘ii Paar van die zijn
bijna van do stiehting aldaar inwonende. Hoewel
daar bij opname van do oude dames door kinderen
of vrienclen voor ondorstouning gozorgcl is zijn or
vole gevallen waar die oudo zusters alleen ovorge
blevon sun on an door het Bestuur kosteloos ver
zorgd worclen, on was hot niet dat do profijten van
Diakones Flospitaal lnorvoor beschikbaar zijn, zou
hot onmogelik wozen om de I nriehting in stand te
houdon zonder om van hot kapitaal to trekken.

Dzako~es Hospifaol.

Dit Flospitaal word in 1892 gesticlit door do loden
van~ Dorkas Bestuur, om in do eorsto plaats to zor
gon veer vorpleging in gevallen van ernstigo ziekto
in Dorkas. Allengs is hot uitgobreid totdat hot
vandaag eon van do oerste verplegings-huizen in
Kaapstad is. Be Matrone—i~1ev. Beocroft, geboron

Marais,—en haar staf van vior ,,zustors’’ on twaalf
loerli ng-verploogsters doen aldaar uitstokend werk.

in ‘t Hospitaal zijn or dertig (30) beddon met
plaats op het balkon voor dogonen die in hot buiton
lncht mooton zijn. Bit balkon, alsook ‘n balkon
voor zonbadon, is sedort do laatsto Synodo aango
bracht, on voorziot in ‘a groto bohoofte.

1n hot laatsto jaar zijn or 709 pationten opgono
men on nit die zijn slochts dortion (13) storfgc—
vallen goweest. Bit laatsto moot als seer bovredi
goncl besclmouwd worclon als muon oraan denkt wolko
orastige govallon inkomon, on aan do gevaarliko
oporaties die aldaar ondornomen wordon. Daar
waron by, in hot jaar 237 grotero oporatios aldaar
godaan, en van 394 van kleinero aard.

Do onkoston in vorband met ‘a Rospitaal zijn
altijd seer hoog nogtans is or in do laatsto jaron
altoos u-inst op gewoest, on dit geld—zoals reeds
gozogd—wordt in Dorkas kas gostort. Ook wordt
or ann liefdadigheid veol gedaan. Dorkas dames on
zondolingen van uit hot buitenland worden altijd
vrij toogolaton, terwijl in andoro verdionsteliko go—
vallen, sommigen togen half prijs en somnngon viii
opgonomea worden, naar oordeel van hot Bostuur.
Zo sun or in hot afgelopon jaar goweest 12 vrijo
patienten, on 22 die half prijs betaalden. Dit be
tekont dat do som van £277 17s. Pd. kwijtgeseholden
was.

Ret Rospitaal doet ook kostelik work in hot
oploiden van verploogsters die allen loden van do
Ned. Gorof. Korld zijn, en van wio men do grootste
verwaehtingon mag koosteron.

Als Pastoor van beido Inrichtingon is do geliefde
Ds. W. A. Joubert nog werkzaam. Rij is ‘n waar
digo opvolger van do onvorgetelike vador van de
Inriehtingon, wijlon Ds. A. B. Lbckhoff. Godurig
gnat hij rond ondor do oudo znsters en do ziokon in
‘t Rospitaal met woordon van vortroosting en be
moediging, on do Eeuwighoid alleen sal getuigen
van do vrueht op zijn arbeid.

In dit allos erkonnon wij do hand van do goode
God, en danken I-Join daarvoor.

M. J. VAN REERDEN,
S. STEYN,
A. J. DR TOIT,
M. E. J. BAM,
M. T. JOUBERT,
1W. I. BE VILLIERS.

Kaapstad,
11 Augustus, 1924.
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BIJLAGE 28.

RAPPORT
Van de Kommissie voor Psalm- en Gezangwijzen.

Uwe Kommissie heeft de eel om als volgt te rap
porteren :—

1. Twee vergaderingen werden gehouden met lecien
van dergelijke Kommissies uit tie O.V.S. en Transvaal.
Op verzoek van de Sci’iba, Ds. J. F. Botha, werd ‘t
Scribaat opgeciragen aan Ds. M. L. Dc Villiers.

2. Op tie vergadering van 19 Januarie 1920, wercl
er bcsloten ‘n verdere uitgavc van tie niesiwe Psalm—
en Gezangwijzen, volgens tie eerste Proefbunciel van
de Kommissie, te bezorgen, clitrnaal in tie Tonic Sol-fa
notatie, met woorcien erbij en vierstemmig gezet.
Deze uitgave werd opgedragen ann de Rh. J. Brandt
en Zoon en 15,000 eksemplaren werden gedrukt 01)
grond van verspreicling door onclerwi,jzers earn. Er
zijn, ecliter, nog vele onverkochte kopieSn in voor—
raad.

3. Verder werci bes]oten dat de voorzitter, door
middel van Dc Kerkbocle, tie aandacht van predikan
ten, oncierwijzers, hoofden van Normaalscholen, school—
raads-, en schoolkomiteeleden vestigen zoo op tie
noodzaaklikheid om deze uitgave op tie scholen te
gebruiken ook in ‘t geven van rnuziekonderwijs.

4. Di. P. 0. J. Meiring en J. F. Botha werden
toen aangestelci orn tie lijst van Psalmen zo te
zuiveren dat voor die Pss. die waarschijnlik nooit
gezongen zouden worcien, geen nienwe Wijzen oar:—
gevraagd worden.

Deze waren Pss. 7?, 10?, 49? en 64 (zie Acta, 191 ~i.
p. 98 voor volledige lijst). Voor tie overige Pss. en
Gezz. werden clan bier te Ianc1e zowel als, door tie
Ned. Z. A. Vereniging, in Holland en Duitsiand
nienwe zangwi~zen aangevraagcl, blijvende tie vojr—
waarden zoals voorheen vastgesteld. Dc lijst was
als volgt (‘n vraagteken duicit nan dat de melodic
twijfeiachtig is)

Pss. 5, 20, 22, 39, 40, 41, 15, 50, 51?, 56?, 57, 61?,
62?, 63?, 69?, 71, 782, 85?, 87, 88, 91?, 100, 104,
106, 110?, 112, 114, 115, 123?, 125, 126?, 128, 131,
132, 137?, 139?, 141, 143, 144, 115, 146, 147 ~,

149.

Gezz. 24, 26?, 30, 35?, 36?, 37, 51, 71, 75, 76, 78.
86, 102?. 109, 125?, 131, 134, 150, 157, 170?, 172?,
173, 174 en 176.

5. 01) dc vergacleringen van 14 en 15 Janilarie
1921, werclen ben 43 Psalm- en 24 Oezangwijzen
goedgekeurci, welke clan ook in ‘n twecle pi’oefbuucg~l
bun versclnjning maakten. Besloten werd ook om
‘n uitgave hiervan in tie Tonic Sol—fa notatie te
bezorgc’n ; cinch hoewel. tie Siss. ciaarvan gereeci zijn,
bereft uwe Kommissie nog nooit vrijmoec1igheicl gc—
had oni be publiscren wegells tie c1uizencitallen on—
verkoclite eksemplaren van ‘t eerste Sol—Fa bundeltje

6. Er blijven no nog over 26 Pss. en Ciezz. waur
voor wijzen gevonclen moeten worcien. Be Ko’ii—
missie hc’eft, ec’hter, gnedgeclacht om voor tie zitting
van tie 1-I.E. Synode gcen verdere nieuwe zangwi~zen
ann te vragen, verirouwencie tot dusver ann tie haai
opgedragen tank te hebben voldoan.

7. 01) de beicie proefbundels is ci’ de Kerk geen
gelcielike verlies berokkend, claar tie Kommissie tie
gesteicle perken niet oversc’lireclen is. Be ciruk—
kosten waren £154 lOs. en £195 respektieveijk.

AANBEVELJNGEN

1. [we Kommissie gevoelt dat bun went nog met
voltonid is, tie voorgestelcie nieuwe zangwijzen niet
genoegzaani door tie gelneenten op tie toets gesteici
zi~n en er onzekerheid ointrent tie toekomstige tool
vorm bestoat urn welke recienen 511 dan aanbeveeit
dot ‘t werk voortgezet worcit door ‘ii Kommissie
claartoe te worden benoenid,

2. Teneinde tie gelegenheid to geven om enige van
de voorgestelcie zangirijzen te horen, heeft tie Kom—
Inissie die door ‘n koor laten oefenen en zai zij biij
zijn als tie HE. Synode ‘n nor daartoe viI afzondei’er~
teneincie in dc Grote Kerk ‘t zingen bij te wonen.

Met toebidciing van ‘s Helen zegen, hebben we dc

eel’ ons te noemen, tie leclen van tie Kommissie en
Uw HoogEerw. ‘s dw. Dienaren en Broeders,

P. (1. J. iXEEIIIING, voorzittei.
J. F. BOTHA.

F. W. JANNASCR
A. C. VAN VELDEN.
M. L. BE VILLIERS, Scriba.

Sinlonstadi,
6 Augustus,1924.
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BIJLAGE 29.

RAPPORT
Van de Kommissie voor Vermeerdering van onze Gezangen.

lJwe Kommissie heeft de eel’ om als volgt te rap
porteren :~

1. Be Kommissie is, na ri~p beraad, van oordeei
dat ‘t niet wenselik is om in ‘t kerkelik Gezangenboek
‘n te groot aantal liederen op te nemen, omdat, in
dat geval, ‘n groot aantal van de Gezangen in de
gemeente zelden gebruikt worden en onbekenci bli~ veil,
en omdat ecu van de eerste voorwaarden tot ‘t stich
telik gemeontelik zingen is dat wat el gezongen wordt
zich reeds moor of mm ‘ii plaats in ‘t hart van do
gemeente~ zal hebben verworven. Verder wenst uwe
Kommissie nadrukkoiik te herhalen ~vat zij reeds in
haar vorige rapport heeft gezegd: ,,Bij do keuze van
de gezangen heeft uwe Kommissie in ‘t oog gehouden
dat niet nile godsdienstige lioderen gesehikt zi~n vool’
kerkehk gebruik ; en om die i’eden heeft zij vole go—
zangen moeten weglaten die zich ‘n plants verworve’l
hebbon in hot hart van vole gemeenteleden. Voorts
heeft zij gerneend dat do gezangen door haar vorkozen
zich zoveel mogelijk moosten aansluiten bij ens
Psalm- en Gezangbook.”

2. Tiwe Kommissie heoft do eec onl ‘t volgende
bij de H.Eorw. Synode nan to bevelon :—

(a) Ba Costa’s Pinkster-Gezangen, no. 2:
,,Ja, de Trooster is gekomen’’ (verkort).

(b) Rhijnsche Bundel : no. 90.
(c) ,,lloek of ages’’ (vertaald).

TIwe Kommissie hoeft do eel, em, inzako de haar
door do H.E. Svnode opgodragen tank, als volgt te
rapporteroli

1. ,$unleo u’e,king.—Van moot af nan zijn p0gm—
gell aangewencl ofli ill voeling to blijvcu met andere
bestaande Waakzaamheicls Koinmissies in ‘t land,
zoals hlijkt uit de cleelname van zitike lichamen ann
‘t Braiidfort Kongres van 1920.

2. Onledelikheid.—Als govoig vail dit Kongres,
heeft doze Kommissie ‘11 omzendbrief gericht nan
al cle Rings—Kommissies in cle Kaapprovincie 0111 uit—
voering to govon ann (a) ‘t holeggen oil toesproken

(ci) Halleluja, no. 10: ,,Kom, gij Bron van milde
zegen.”

(e) Ba Costa’s Paasch-Zangen, no. 5: ,,Halle
hija, lof zij hot Lam I’’ (verkort).

(f) Arcadelt: ,,O Lain van God” (oerste vers
gewijzigd. Wijze van Church Praise, no.
351).

(g) Hailoluja, no. 54; 291 (gewijzigd); 277,
278 (gowijzigd); 200, 90, 89 en 309.

(11) ,,Brief life is here our portion’’ (vertaalcl),
,,Bo ware hookstoon.’’

(i) Gezangen van Moravieso Brooderkerk:
no. 162.

(j) 1-met : ,,Mijn Heiland ik verloren kind.’’
(verkort), ,,Ik 1mb hot niet geweten.”

Menende hiormede ann do ons opgedragen tnak to
hebbon voldaan en, met toebidding van ‘s Heron zegen
liebben we do eer ons to noemen,

Uw H.Eorw. Bienstw. Bienaren en Breeders,

Kaapstad,
7 Augustus, 1924.

W. A. JOUBERT, voorzitter.
A. MOORREES.
I’d. L. BE VILLIERS.
(Naain Seribn).

van vergaderingen 0111 do publieke opinie aangaande
do onzodelikheid voor to lichten oil (b) sainenkom
sten met jongomannen, vrouwen, vaders, nlooders,
kinderen, studenten, miifairon, inzake ‘t onderwerp
voornoemd. Op verzoek van do Transvaalse Kerk
is do Synodale Kommissio in do Kaap gonaderd oin
‘ii Zondag af te zonderon voor do prediking over do
onzedehkheid. [lit samonwerking met do Roinheids
Boweging is weer voortgevioeid ‘ii pamfiot, door de
voorzittor, over do i’eiiheid vool’ ]ongemannen. Ook
heoft de Nationale Pers, op ons aandringen, do ver
spreiding van Stall zn boekon voor jongere mensen
heperkt.

I3TJLAGE 30.

RAPPORT
Van de Kommissie van Waakzaamheid tegen Sosiale Euvelen.
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3. i)ronkenschap.—Met de kwestie van de droii—
keiischap heeft uwe Kommissie zich voorlopig iiiet
ingelaten, aangezieil ‘ii speciale Kommissie claartoe
aangesteld is valiwege de Synocle en de Federale
Raad respektieflik.

4. Ech tscheid inq.—Aangaande de echtscheiding
heeft de Kommissie zich bereici verklaard oni met de
Koninjissie van de Road dci Kerken, zover ‘t kim,
mee te werken a-rn ‘ L gewenste doel to bcreiken en
heeft ‘t zich iii do publieke pers tegen ‘t wetso-ni
warp tot uitbreiding vail de gronden tot echtsenei—
ding sterk uitgesproken.

5. ~Sek a (o-rzsa[ic.—I-Ierhaalde paging-en zii nan—
gewend a-rn dc sekularmsatie van loden uit do wer—
keride stand tegen te gaan en misetanclen, indien
bevonden, to verwiicleren. Do autorltelten bewoer
clan dat voorrecliten tot kerkbezoek verleond sum.
Do betro-kkene kerkeraden zijn, echter, ingelicht en
gevraagcl ‘t werk, reeds verricht, op ic volgen
raken dc de Treji— cii Spoorwegma atschappi~en.

6. Dobhefruii.—Op verzoek van de Transvaalse
~,\Taalczaminihejds Korninissie hecft do \Tooizitier, op
kosten vail do Publikatie Kommissie, ‘a broenure
over do dobbelarij geleverd.

1 e-rdedug n qslw inpe a .—Volgens ‘a heroep op
uwe Konunissue, warden do Kommnissies voor Speciale
Evangelieprecliking en de C.S.V. en C. Strevers
\Teronjgjiigeii gevraagd am, zovoel mogelik, oak nan
de hand van gedane aanhevelingen, godsdienstigc en
zedelike gevaren tegon te gaan.

S. Lektuurrerspreiding.—Dooi midclel voornaam—
uk van de bestierder van de Z.A.B.V., als lid van
daze Kammissie, 15 Cr, van tijcl tot tijd, hteratuur
over sosiale euvolen verspreid. tot vornling van de
puhheke opinie en doorkneding vooral van ‘t jong
gemocci.

9. De Bioskoop.——Dc onderhandelinguin aangaande
de bioskoop en ‘t heheer claarvan staakten voorlopig
toen, ill ‘a onderhoiid met do Adininistrateur van
de Kaapprovincie, deze zeide te meren dat var—
schorpiuig tails onmogclik was van ‘t desbetreffend
reglenient. Krauhtens dit reglement beeft do Raad
van Censo-ren ta handelen, illag zich geen verdere
macht toebigenen, of door persOaillike apienie of ge—
voel, buiten hctzclve om, laten leiden. Dc bovindimig
van do Road voornoemd moet door de Adininistra—
tecu goad— of afgekeurcl warden en do cigeilaren van
raiprenten kunnen hij hell appelleren tegen uitspra—
ken vail de llaad, Verder ken uwe Konnnissic, dus,
niet gaan, anders komt ‘t in botsing met do wet
diana angaande.

10. Zondupsonfhei1i~~inp.—-Van ‘t begin of aan
heeft uwe Kamiuissie zieb bei;vercl cm door dc lIege—
ring de aanbevelingen, vervat in ‘t Zondagsbewarings
Kommni~sie lIaj port, No. 134~5 vaii 1913. tot wet—
geving, te doen averzettcmi. 1-liertoc werd ook de
huip van cle Synodale Konimnissie verkregen. Dadelik
heeft ‘4 ook geprocesteerd tegen de viiegtocht, gedu

rende 1920, va-il Wijnbcrg near Johannesburg, welke
nodeloos op ‘ii Zondag, zonder inachtnenung vail
‘t gavoel van ‘4 Christelik publiek, aanvaard iverci.
Oak werd waardering uitgesprokon jegens ‘t
Mocleramen van dc Rand dci kerken over bun
basitu t betm’elfende voo-rnoemd Rapport cii heieefde—
I ik werd aamigedrongen op cladelike nitvoering door
dc Regering vail (10 bepalingen daarvan. Ovarigens
werden nog dc 11 ingen in de Kaappravincie geuactercl
cmiii, cikeen afzoadorlik, bij Regering en betrokkenc
lmr~lIcsi.aadsiedIen op dc uitvoering voorimield nan te
dringd’n, terwi;l verzocht ward dc Zoiidagsbeiliging
te beliamidalcum op nile Dingaansfeesten cmi ‘t Oktaber—
Naebtina:il van ‘t Jaulr 1922. Do Oranje Vrijsfaat
werd gevraagd seam te werken hierimi , op ‘ii begeerte
door lien in dia cichtumig te kennem~ gcgevcml.

Daar nu dc Earste Minister op 23 flosember 1921
v-erzoeht dat op do uitvoeri og, sods haven, macf can—
gedrongen zou warden, gimlg men tot ‘t volgencl werk—
i)111fl over

1. Goedbijgewaande vergaderingcn met. ZAP.- en
N.P.—ladon afzonderlik, met bijzijn oak van Prod’.
de Vos, Moorrees en Ds. D. S. Botha, Moderator,
Do volgendie aanbeveiingen warden tocil geclaan : (a)
utile kerkon macten in ‘t reeOs (no d~ sitting van
1922) kaoporercn ; (b) Ilaulr dc Regering giman mat ‘ml

genlecnsellappeiike- formula ale basis voor onclerhan—
dlchngan nangaancle ‘t Rapport; (tI iii dit- geval
zoudan boide imrtiien de kork~n steunen.

2. Op 14 Julie 1922 kwamnen bijeon vertegenwoor_
digcrs van al cia erkande Kerkgeiuootschappen, Be
besluiteit toon genolilami n-area

(a) Op dc algemene grondslag van ‘t Rapport zijn
allen ‘t é6ims

(/) ‘ii Deputatie is orde naar dc Regerimig gezon—
clan

(c) ‘n [itvoereiide Koni itee van aeht laden, nit sos
Korkgenootsr.happen msordt aangesteld.

3. Daar ~le Eerst-e Minister, voider, ook van ‘a per—
soonlik onderhoud met do Depntuutie verzocht ver—
scitoonci to biijven, nerd em’ andermnoal zem r staric op
a angecirongeim en sulk onclarhaud verkregen, Brie
lerarc’n vail onzm’ Kerk ontmnctottan cia Eerste
Minister, met dc Minister van Mijnwazon cml Justi—
tie. Flieruit. bleek ‘t dat dc Regering meende dat
do aanbevelingan van ‘t Rapport grotendeels wum~’n
uitgevoerci cmi dat pagingen tot wetgeving afhrauk
Oman zauclen cloen. Dc Minister van Justitie oar—
claolda dat- sti’onge ii akoinim ig van dc’ tegenwoorcuige
wet de imioejijkheicl vuni do Eerie deals son bplosscn
waam’omu, dan. cia dri’~ Ministers ‘t hierop d6ns waren
cim do Eei’ste Minister dc Depmtatie vcrzoaht 0111 ‘0
studie van do bastaande wetten to malcen aanbava_
ii ngemi to dioan, waummna cia Regai’ing zic-h beijvereml
Son cmiii, ada do hand dlaai’vaim. spesifioke mishedrij..
yen, saver cloenlik, to verwijcleren Be Prokureum’s_
(~eneraai zoticlen dlaartac door de Regerimig geInstru—
eem’d wo-rdan, hoewel zij, miacli dieze, tie inaaht l’adclcn
am dc miuagistraton in dc beaam’deling van zakemi to
kolltroiereml
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Be Deputatie ondernam om diensvolgons te han—
clelen en besloot daarop oin, ter ovorweging van de
R.E. Synode, als volgt aan te bevelon:

Ai NUEVELINOEN.

(id Er bestaa U op ‘U ogenblik geen hans om nieuwe
Zondagsheiligings-wetgeving to verkrijgen;

(b) Aaiigedrongen moot worcien 0~ (10 handhaving
van hestaancle wetten;

cc) Voor bezon derheclen daarom Lrent rid.’ Zonclags—
bewarings Rapport en BE KERKBOIJE. \oorts

(d) Aangaande do bioskoop is verseherping van ‘U
reglement 09 ‘t ogenblik onmoge]ik.

(e) Vormning van publieke opienie aangaaricle de
onzeclelikheicl door vergade~’ingeii, als enclerszius.

Met vorsehuldigcle hoogaehting on met toebidding
van ‘s Heren zegen op ‘t work van do HE. \Tergade_
ring, imoemen we oils, do leden van de Kommissie,

Sinonsstad,
6 Augustus 1921.

N. J. 13RUM~N[ER, Voorzitter.
P. 0. J. MEITIINO.
A. C’. PU TOIT.
A. J. VAN WIJK.
P. J. PIENAAR.
J. F. BOTF1A.
E. 0. PU TOIT.
M. L. BE VILLIERS, Seriba.

BTJLAGE 31.

VERSLAG
Van de Zuid-Afrikaanse Bijbelvereniging, van 1919 tot 1924,

ingediend bij de H.Eerw. Synode, 1924.

Ret Bestuur heeft do eer hot volgende aan do
H.Eerw. Synode to rapporteren :—

Deze oude Inricliting, in do boeseni van de Kerk
door de vaderen in iSiS gestieht, is met do besluiten
van do Synode van 1919, eon nieuw tijdperk van
haar bestaan ingegaan. Die hesluiten zijn in hot
kort als volgt : dat dc kollekten voor Bijbelvem’sproi—
cling alles naar do Britse on l3uitenlanclse Bijbel
Genootsehap zullen gaan, en dat bet Genootsehap
nan do Vereniging l3ijbo]s op grotere afslag op do
vorkooppi’ijs zal leveren, en ‘a toelage voor hot salaris
van met nicer clan viol’ Ivolportelmrs zal bijdragon.
Berhalve moot do Veroniging nu hare werlczaam—
Imeden voortzotton zonder onige dirokte huip va’l
buiten, behalve enigo icleinere bi~c1ragen voor trak—
taatverspi’oicling ontvangen.

Enige loden van hot Bestuur hebben wegens krank—
heici of hun vortrok lilt do Stad, bodankt ; hunno
plaatsen zijn door do Synodalo Koinmissio aangevuld.
Ook is eon onzer ol1d1or~ oil gowaarcloorde loden ons
door do dooci ontvallen, in do pem’sooil van uo hoer
P. 0. Wege.

Be opclraeht cler Synocle was dat do Veroniging zich
vooi’aI zal toologgol) 01) hot voi’sc’haffon van gosehmlc
to, godsdionstig lolctuur voom’ onzo monsen. Be
Publilcatie Kominissio is dan oak dadelik fin do
Synocle begonnemi in dio riehting to wericen.

~Tifl,)’eid1i1( g.—Wogens do cluro pm’ijzen van boeken
en clrulcwerlc, na do ooi-log, was hot goon gemalcice—
hilce taak do worlczaaniheclen clom’ Vom’oniging uit to
bi-oiclen ; toeh zal hot uit ons voider verslag blijken
dat zulke uitbroicling wel plaatsgevonclen hmeeft. \Tol—
gons aanbeveling yam) do Synoclo Imebben lvii hat
levei-en van Kericoliko Rogistors en \Tormen van hot
Kem-lcelcantoom’ ovorgonomon ; oolc hobben wi~ hot

Zondagsehool Depot, vroogom- to Graaff-Reinet, over
gommomen; Zendingbus~es en ettiketten houden wij oolc
in voorraacl.

Do Puhlilattie Koninijssie,—Sedert do Iaatsre
Synocle bestaat dezo Komimnssie nit vijf loden van
hot Bestuur, met do Sekretaris als lid cler Ivomnmnis—
sic. Er bestaat nu ‘a nauwere voreniging tussen
deze Konmmissie On ‘t Bestuur en clus ook ‘n moor
vertrouwehilce samnenwem-king.

Beze Konimissie heeft met p ublikatie—werlc heel—
wat vom-dering gemaalct, vooral gedurencle do Iaatste
tijcl, seclert do prijzen van druklcosten woer moor
normaal zip) geworden. Van ,Januarie 1920 tot einde
Junie 1924, Imooft do Konnnissie 39,200 eksemplaren
van 21 gm-otore en kleinero boolcon uitgegoven, tegen
‘a lcoste van £3,041, en 328,000 elcsemnplaren van
traictaten voor £1,075. Somnmigo van die tralctaten
zijn herclrukkon ; mnaar or zijn ook heelwat niouwo

bijgelcomen. Omclat or nil 01) do seliolen sloehits
Afrihcaans on niet Nederlands worclt geleerd, is or
weinig aamlvl-aag voor Rohlandse boeken, bohalve
clooi’ sommigo oud6m-~ niensen, claam’om legt do Komn—
missie zich om- op too goselnicte godsdionstige boeken
in Afm-ikaans nit te goven, zodat oolc onze jongoro
nionsen Imet gewenste, godsdienstig lektuur Icunnen
vei-krij gomi.

In do Synodo van 1906 word do volgende aanbe
veling van do Synodlale Kommnissio aangenomen : ,,Ifl
aaimmnerlcing nenienclo do kollekten door do Bijbol—
vol-eniging vail onze gomnoenten ontvangon, belioren
do booken en traktaten tegon eon lagere plus to
wordon vei-lcoeht.” Niettegenstaande hot foil dat die
~met ulcer doze Kollelcten ommtvangt, wor—

don do boeken on tralctaatjes toch door do Kommis—
sie imitgegovemi tegen pm-ijzen heelwat lager dan die
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van cle gewone boekhanclel. Traktaten worden voor
hospitalen en armen bij honclerden gratis verspreid.
I-let zal dan ook later uit het geldelike versiag
hlijken dat wij jnarliks ccii tekort in mis boekhanclel
hebben, hetwelk aangevulcl wordt door cle renten 01)
onze belegde londsen, zoclat (lie fondsen a]zo dienen
0111 goedkoop godsclienstige lektuur voor onze mensen
te verseliaffen. flit beginsel passen wij ook toe op dc
boeken welke wij invoercn, waarop wij over liet alge—
amen zeer weillig profijt nemen. 1-ladderi ivij dos
mcci’ foncisen 0111 over te besehikken clan konclen die
ons helpen oni nog nicer in die i’iehtnig te doen.

De Kommissie gevoelt dat het zeer te hetreuren is
dat zekei’e publikaties, absoluut noclig voor ons
kei’kelik ]even, zoals Katechisatieboeken, Kinder—
bij heltjes, l’cerkgeseliieclenis, enz., niet van liet
begin of door dcze oude kerkelike im’ichtmg nit—
gegeven konden wooden, tegen cell veel vermin—
clercie prijs als Waai’VOOr zij tans verkrijghaar zijn.
Wij vertrouiven dc Synode zal dit in bet oog lion—
den, vooral met bet uitgeven vail Afriknaiise over—
zettingen van die Beii~clenissc’liriften, ‘n nicuwe Zang—
bundel en andere puhiiU ties welice op gezag ~an
dc Synode zullen worden uitgegeven.

Kolportoqe 110111 iiuasjc’.—Deze is eeoc nienwe Kom—
nlissie, bestaancle uit twee leden van let Bestuur
met dc Sckretarig. Deze Kommissie regelt bet werk
van dc Kolporteurs en cloet versiag ann ‘t Bestuor.

Volgens dc overcenlcomst met de Br. en Buit.
Bi~belgenootschap, dooi’ dc laatste Synode goedge—
keurd. geeft dit Genootsebap voor niet nicer dan
vier ~olportenrs ‘n toelage van ~lUO nict tc boven
gaandc voor elk. Tot lnertoe hecft het Genootsc’liap
nag moor vooi’ cirie Kolporteurs bijgedragen. Ecu
viercie toelage is nu voor chin jour belonfd, mono ‘Ian—
gezien bet work in bet Noordwesten tijdelik, wegens
dc clroogtc en de inoeilikhccien met vervoci’, go—
staakt is, heliben ivij van die toelage nog geen gc—
bruik gcmaakt. Wij hopen eehter, tijdcns deze
zitting van dc Synode, met de Kolportage Koniniis—
sic van de Ring van Clanivilliani ‘n regeling vooi’ ‘t
vei’voer van dc Korporteui’ te treffen, en dan zulien
ivij van die toelage gcbruik maken voor bet Nooi’cl—
westen.

Kolporteur Meyers, die de Vereniging i’ceds vole
jaren getrouw’ heeft gediendl, beeft sedert die laatste
Synodc in dc Ringcn van Qnecnstown, Albanie,
Colesberg cii in dc gemcenten van Douglas en
‘iVarrenton gewerkt. koiporteur Beukes heeft in
somniigc gemeenlen in dc Ringen van Swellendain
en Stellcnbosch en de gemeenten ‘i’ioreestor wend
gcdaan. Kolportcur Louw was werkzaam in de
Ring van Clanwilliam, totdat bet werk door ge—
ctaakt wend. Kolporteui’ Smith, die vi’oegcr in jnze
dienst was, werkt nu geregelci als kolporteui’ dci’
Vcrcniging. Hij wcrkt nu in de Ring van George,
en heeft ook vroeger enige gemeenten buiten die
Ring bezocht,

Ons versing zal tc ]ang werdlen indien wij iner
in biezondei’heden omtrent bet werk cler Koi por—
tcurs treden ; die informatic kunnen wij, inclien vci’—
cischt, bij bet bcspi’ekcn van dit Rapport gcven,

Van cnige Ringen hebben wij aanzoek gekregcn
010 ‘n koiporteur slec’hts l’ooi’ die dne Ring te onder—
steunen. Dat kondlen lvii echter niet doen, omdat
onze fondlsen oils niet toelaten mcci’ koiponteurs aan
te stellen dm11 dc viel’ voor dlewelke lVij ‘11 toelage
vail de Br. en l3uitenl. B. (lenootsehap ontvangcn,
en die vier zijn met genoeg 0111 111 die Ringen te
hezoelden,

Dc tegenw-oorclige kolporteurs ki’ijgen allen liet
lflaxinlliln salaris van £150 p.a., terwijl die gemeen—
tell waar zij nrbeidlcn zorgen vool’ vei’voer en logies.
Ret prof ijt 01) dle hoelcen door elide korporteui’ ver—
kocht, wanneer liij bet gehele iaar werkt, gnat geen
£50 te boven olndlat wij zo iveinig profijt op de
boeken nenien ; dilit is juist zoveei ails wij nit die ~er—
eniging voor zijn snlaris betaien, Mnar elide kolpor—
teur moet tod’b one mnandl pci’ jani’ vakantie met
snlni-is krijgon, Ook was eon koiporteur enige moan—
dlen ziek, gedlurende li-elide tijcl het Bestuur hem toch
zijn salons betnaldie, Wij hebben hel’ekcndl dat dc
Vereniging dus ongeveer ‘ii tckort van £50 01) koi—
poi-tngewenk heeft gehadi, 0111 niet eens van dc toe-.
loge door bet Genootsebap gegeven, te spi’ekcn. Wij
zijn dns niet in stoat oni nicer onkosten te malcen
voor kolportagewcrk .Aau die andere kant wordt en
i-eel nut verspi’oid door godsdlienstige boeken hij cie
hnizcn van mensen te brengen, dhe ze nict andici’s
zullen kopen, en dhe inissebien boeken van die icoi—
porteui’s van gevaarlike sc’kten zuilen aanschaffen,
Ook doen ooze koipoi-teui’s gecsteiik li-eric waar zij
i’ondgaan en hehhen zij alzo vcel zegen l-el’spreid
danroni, nI wcrpt dit werk geen geidlelike voorcleei
al. toddi gevoelen lvii diat bet nioet hhjien voort—
bestann. tei’wille van het nut en die zegen (lie aizo
vcl-spi’eidi wondt,

1)e P’i iiiiii e illc lf~oi~ In us ie bestaat uit vier iccien
you liet llestuui’ met (Ic Sckretai’is ais hd~ zij be—
hantigt de geldieliki’ zoken en l’apporteei’t aan ‘II Be—
stuui’.

Volgens ons Balansstnat zijn onze hatcn 01) :30 Ju—
nie 1919 £14,425 iRs. lOd. geiveest, en op 30 Junie
1924 1i5.6:37 Os. Rd., dus is oils kapitaal ill de viji’
jal’en inc’t £1 .211 is. I O~i, venmeei-diei-di, Wanneer men
nn de Baiansstaat van elk den viji jaren met clkaar
vei-gelijkt, dian vindt men dat die venineerdering van
die winsten afnnm, zodat in 192:3 ci’ zelfs ‘ii verlies
van (:91 3s. Sd. was, Dc oorzaak hiervan is dat ivij
jnnrliks nicer onkosten met Puhhkatie en Kolportnge
w-ci’k ninakten, zodat bet pi’ofijt groteliks in dieze
wei’kzaoinliedeii is opgegaan . AIzo (3011 zijn w-ij bezig
dc wci’kzaainbeden den \ei’eniging uit te breidien CII
de hoeken zo goedkoop te verkopen dat ivij nu haadt
oiis geb-ele inkomst, insluitende renten op fondisen be—
legd, vooi’ dc uitgai’en gehnuikcn.

Ons voorrnad is l-ennieei’dicl’di van £1000 in 1919
tot £-i,357 I Os, Odi, in 1923 en ons omzet per jaar
van £4,223 us, 6d, in 1919 tot £5,434 lOs, 3d1, in
1924,

Wij hebben voor £22,971 Os, i’d, bocken verkoeht,
als volgt: 8,R71 llijheis, 16,342 Ps, eli Gez, boeken,
cii 154,574 ondlci’c hoeken,

\OOi’ (IC iIOsl)itaalal’beidei’ en uie Vr. Zendl, Bondi—
anbeidstens te Zoutrivier ii-ei-den giften ten hedrage
vail £115 gedui’ende de 5 jai’en gegeven, Ret Be-
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stuur heeft besloten de Synode te vragen het toe ta
laten ‘ii som aan liefdadig werk uit dc winsten te
besteden, n anneer die fondsen daartoe genoegzaam
zijn. Ret Bestuur is er nog niet in geslaagd ‘n
eigen Depot te kopen, daar eigendommen in de ge—
sehikte delen van cle stacl voor (Ic handel zeer dour
zijn.

Dc Synodale Kommissie heeft bet aanschaffen van
een cirukpers vooi’ de Kerk opgedragen ann een sub—
kommissie. Deze moest in onderhandeling met, en
(Ic goedkeuring van het Bestuur van deze Vereniging
en van dc Kerkekantoor i~oinmissie, ~ogingel~ nan—
wenden om zulk ‘n drukpers nan te kopen. Dt
l3estuur heeft het begirisel van een drukpers voor
de Kerk te bezitten goedgekeurd, en de zank verder
in cle handen van de subkonimissje gelaten.

Ten stotte wiT het Bestuur de volgende aanbe
velingen doen

1. Dat de Synode bet zal opdragen aan de Ko!n
missies, die mogelik belast zullen worden met (Ic
overzetting in ‘t Afrikaans van (Ic Belijdenissclnift’en,
Foirnulieren en andere kerkelike publikaties, orn Ic

tc~ doen uitgeven door deze Vereniging.

2. Dat (Ic Synode bet zal opdragen aan ene Korn
missie, oi~ in onderhandeling met Kommissies nit (Ic
Synoclen van (Ic Zuster Kerken in Transvaal, Oranje
Vrij Staat en Natal, opzieht te nemen over (Ic over—
zetting in ‘t Afrikaans van onze Psalmen en Gezangen,
wanneer de tijcj el voor gekomen is, en dat het uit
geven van zulk ‘n boek door deze Vereniging zal ge
sehieden, opdat wij als Kerk niet weer afhanklik
zijn van firmas buiten ‘s lands, waardoor wij ver—
hinderd worcien de prijzen te kontroleren en de boeken
goedkoper nit Ic geven dan wat ons Psalm- en Ge
zangboek nu kost.

Wij sluiten ons versiag met (Ic bede dat deze oucle
Inrichting, door onze vaderen gesticlit, vercier (Ic
hnrtelike ondersteuning en voorbede van dc gehele
Kerk sal genieten.

De H.Eerw. \ergadering Gods, zegen op hare ver
riehtingen toebiddende, noemen wij ons met ver—
scliulciigcle eerbied,

Uw dienaren en broeders,

J. P. VAN REERDEN,.
\oorzitter;

Z. J. DE BEER,
C. R. BRAND,
A. BRINK,
W. M. CELLIER
(1. F. C. FATJSTMANN,
S. P. FOUCHO,
D. S. B. JOTJBERT,
A. J. KUIJS,
C. J. MULLER,
A. ~. MURRAY,
J. DU PLESSIS,
F. X. ROOME,
CRARLES MURRAY,
P. G. STEIJN,
A. C. DU TOIT,

Sekretaris.

BALANS-REKENING VAN DE Z.A. BIJBELVER
ENIGING, KAAPSTAD, VAN 1 JULIE 1919 TOT

30 JUNIE 1924.

HAN DELSREKEN1NG.

Aau Voorraad Bocken op 1 Julie 1919 £1,000 6 0
Boeken aangekocht 21,757 10 5
Balans, zijnde bruto winst op 30

Junie 1924 7,316 4 8

£30,104 1 1

Per Bocken verkocht van 1 Julie 1919
tot 30 Junie 1921 27,142 8 1

\oorraad 01) handen op 30 Junie
1924 2,961 13 0

£30,104 1 1

WINST EN VERLIES REKEN1NG.

Ann Onkosten DepOt £9,679 2 3
Giften aan Hospitaal en V. Zeildi.

Bond 115 0 0
Verlies op wissels 11 16 3
Afgcschreven op Publikatie

Komm., ens 349 14 2

£10,155 12 8
Balans zijude netto winst £1,211 1 10

£11,366 14 6

£11,366 14 6

Per Bruto winst 0~) boekon
Renten 01) beleggingen
B. en B. iiijb. (Ienootscha1, Sn—

inns Kolp
I’.ommissie
Koutributies

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OP 30 JUNIE
1924.

LASTEN :—

Diverse kreditcuren
Surplus (Kapitaai) op

1 Julie 1919 £14,425 18 10
Winst van de 5 jaren ge—

eindigd 30 Junie 1924 1,211 1 10

BATEN:—
Kassa op lianden en in

Bank
Beleggingen zn. bier

on der
Voorraad boeken op

handen op 30 Juni~
1924

Diverse Debitcuren

£15,955 5 3

7,346 4 8
2,690 6 4

920 0 0
84 13 10

325 9 8

318 4 7

15,637 0 8

£15,955 5 3

1,476 9 7

10,651 11 7

2,961 13 0
865 11 4



]3ELEGGINGEN

~Vijnberg Reck
Is.aapstad (rirote Kerk
Sinoustad Reck
S. Teper Verband

J. P. du ‘i’oft, verhanden
Kaap do 0. H. Spaar

bank 1,937 11 4

£10,651 11

Baten op 1 Julie
1921 £15,955 5 3

Lasten op 1 Julie
1924 318 4 7

1)us, kapitaal £15,637 0 8

Getekenci op last van liet Bestuur

A. (4. D(J TO1T, Sekretaris.
0. HOFFMANN, Auditeur.

i’~aapstad, 30 Junie 192-I.

BIJLAGE 32.

VERSLAG
Van den Afgevaardigde naar de Synode der Ned, Herv. of Geref.

Kerk in de Transvaal (1922).

Den Hoog.Eerw. Hoer D. S. i)otha,
Moderator Synodi.

HoogEerw. 1-leer en Broedei’,

In gevolge opdi’aclit van de jongete Synoclale ver
gadering (1919) begaf ik mu op reis naar Pretoria op
2 Mci, ten einde de groete van tie Kaapsc’he Kerk
aan tie Ti’anvaalsche Synode aldaar vergaderd over
te brengen.

01) Donderciag, 4 Mci, moeht ik mijn geloofsbrief
indienen, en word daai op hartolijk door den bog—
Eerw-. Moderator namens de broeclers welkom gelieten,
en word mij een eereplaats in tie vergadering ann—
gewezen.

01) Vrijciag, 5 Mci, werci nsij de gelegenheid gegeven
em die Synocie toe te spreken. 0. in. verzekerde ik
tie vergadering van do vooi tdurende boiangsteliing
dci moederkerk in haar docliter over do Vaal. Dc
Moederkerk verblijdt zich over do teekenen van leven
en groeikraeht in tie dochterkerk, en billi,jkt bet, dat
zij op moor dan eon punt ecu eigen besc’houwing ci
op isa houdt. 1k lierinnerde aan do uiterlijke bancien,
the one aan elkancler verbonden. zooals die Raaci tier
Kerken, Be Kerkbode cii bet Theologiese Senunarie—
banden, die wi.j niet gaarne verbroken of zelfs ver—
slapt zouden zien.

Terzeifdertijd wees ik ook Cd) do ciiepere banden
van eenheid, die ons aaneen snoerden, zooals dezeifde
leer en belijdenis, clezelfde gehec’htheid aan die funda—
inentele waarheden van bet christendom, hetzelfde
streven om one yolk geestelijk op to heffen, en hot
iieiclenciom van Afrika met bet evangelic to verlieliten.

Voorts bepaaide ik tie aandaeht bij de grootte onzer
I’iaapschie Kei’lc (180 gemeenten), zoodat hot probieem
van een lijvige Synocle al dringender begint te worden.

Onk toonde ik nan do uitgestrektheid van do work—
zaaniiieclen onzer Kerk, bijname op bet gebiod tier
Zending en tier Armeuzorg, en herinnertle nan de
branclende vraagstukken, welke zich voorcloen in ver—
band met beicle werkzaamhieden in dezen tegenwoor—
cligen tijcl.

Eindelijk woes ik op do minder gunstige teekenen
in one kerkelijk leveis, zooals do toenemende aardsch—
gezindiieid en afwijking van tie traciieties dec vaderen,
on tie vole soc’iale euvelen. 1k sprak do overtniging
nit, dat onze groote behioefte is aan eon doortasteride
geestelijke hei’leving.

Be HoogEerw. Assessor bedankte in reeht harte
lijke bewoordingen, mij tie verzekering gevende van do
voortdurencie gehioclitlic’id tier dochterkerk aan de
oucie Moeder. Ook waar do ciochitor al mccc zelf—
stanclig begint to worcien, en in eigcn riehtingon
wonsc’ht to gaan, zal tie band dcc liefde blijven voort—
bcstaan. Hij verzocht mij wederkeerig do groete
tier~ Reck nan tie onze over to breugen.

Hot was mij aangenaam em do broeciors to ont—
mooten, do besprekingen bij to wonen, en den indrult
weg to dragon van den ernst en de degelijkheid en tie
toewijdmg, waarmede bet neck ties I-Ioren in do
Zusterkerk van tie Transvaai behartigtl worcit.

Op den Zondagavond haci ik hot voorreclit cm in
de Drote Reck van Pretoria voor eon aanzienlijk
gehoor (isaac berekening 1.200 mensehon) op to treden.

1—lopende hiermetle nan mijn opciraclit voldaan to
liebben,

I-lob ik tie eec inij te isoomen,

fw I-{.Eerw, dir. cinc. en broedei’~

B. 0. MALAN.

126

Nota

£1,300 0 0
800 0 0
114 0 0

1,500 0 0
5,000 0 0

Paarl, S Junie 1922.
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VERSLAG
Van de Afgevaardigde naar de Synode der Neder. Geref. Kerk in

de Oranje Vrijstaat.

Aan do bog Eerw. Moderator Synodi, Kaap
Proviucie.

Roog Eerw. beer en broeder,

Als afgevaardigde vail ~Ieze Hoog Eerw. Vergade
ring in 1919 naar dc Synode van de Neder. Geref.
Kerk in die \Trijstaat, werci 1k op do 26ste April 1922
te Bloemfontein in de Synodale Vergadering vail die
Kerk seer bartelik door de Hoog l~erw. Moderator
(Ds. S. P. van 1-leerden) verivelkomd en inij ‘ii crc—
plaats aangewezen.

In bet overbrenge~~ van de groete van onse Kerk,
die aehtermiddag, gaf ik haar sic versekering van
d~ opreebte liefde van de zuster in de Kaap Provin—
eje, do innigste belangstelling in haar werk en dat
haai’ ivelvaart ook voor ens een oorsaak van grote
vreugde was eli naar verlies ook door ens gevoeld
ivordt.

1k seide verder o.a. dat, boewel daar eon ~van
e’lkiniiler onafhankclike en zelfstanciigo ontw-ikkeling
bij do Zusterkerken ill do vies ProvineiPu was, wi~
one tech verhlijden over bet sh~rke sentiment van
eenheid, dat ci’ nog b]ijft voortieven—een sentiment
dat ZO bclichaamd worsit in sic Federa]e Raad, de
Theologiese Kweeksehool on bet gesamentlik Mad Dii
Kiuusnonjs—een sirievoudig snoer, die veel bi~siraagt
tot versterkiig van sic band des eenboid. die naar
wij vertrouwen nog lang sal blijven voortbestaaii.

l)e twee beschrijvingspunton voor do Synode van
do Kerk in de Transvaal, Lw. bet weder in bet loven
roopen van eon a fzonslerlik kerkblacl cii voorsiening
maken voor eon tbeologicse o~1eiding van studenten
aldanr, waremi voor velen in do Ka ap Provincie eon
oorzaak van teleursteiling. Be wpzo cebter waarop
die twee zaken eon paar dagen geleden in de Vri~—
staatse Synode behandold waren geworcien en do
hesluiten in verbansi slaarmee genonien, sullen enge—
twijfelcl met Ni1dschap in do Kaapse Kerk ontvangen
woi’den.

1-bowel sb kerkeiike toestanclen in do Kaap ook
ecu schaduwzijde liebbeii, en de geest van do wereld
in do Kerk zieh ools indri ngt en opeubaart, is zij
tocb nog, dank zi~ sIc 1-Jeer, do draagster van bet
Evangelic des Verlossing. Ret Evangelic des Kruizes
wordt hog etrouw van hare Isansels verkoncligd en
voor velen is bet nog eon kraebt Gods tot zaligbeid
en eon middel om bet volksleven en bet volkskarakter
op to beften.

In do laa~sto jaron zpn or op injna elk gebiesi
ilieuwe toestanden iii bet levon goroepoli, waarmee
do Kerk sicli bewust is dat sij rekening bon~len moot
vooral in bnar methode van work.

l)aar is eon snel vooruitgaande begere wetensebap—
pelike ontwikkeling bij hot jonger geslacht en do
Kei Is gevoelt, slat zij hiervan kennis nomen moet in
sic wijze van do bearbeidimig des jeugd.

Zij geeft neg veol van haar aansiacbt en krachteii
nan sic sank dci’ opvoeding en zoekt neg steeds eon
Christelike naar omstandigheden vereisensie en ge—
zonde onslerivijs 1c bevorderen. Ifn hoewel niet This—
ssliion so overvloidig, siragen hare pogmgen tocb
vruchten.

I-let wordt al Inoer aigemeen erkend, dat do Sociale
toestandon van con yolk eon groto invleed bebben
op bmi zodelik on gocisdienstig leven, en met do ver—
anderde teestanden ools in slit land koiuit sic Kerk
to staan i’eor ernstige Sociologiese vraagstuiskon cii
sij zoekt met ernst nails sic gewenste o~lossing.

Be Kork blijft zicli hewust van baar liege rooping
in sle nitbroisiing van Gosls Koninkrijk en met dank—
baarhcisl kan zij gotuigen van veornitgang op bet
gebiesl des Zending. i\l aar eels bier sloen sieb nieuwe
problemen veer met sic veertgaanslo entwikkeling
van klouriing en naturel, welker behandeling grote
wijsheisi, voorsis’btigheisl en meesl vereisen. Hot
Evangelic is cebter voei allo ocuwen cii alle omstan—
digheslen en sic Keris boudt such siaarvan overtuigsl
slat de Geost des Heren bear dat licht en die leiding
geven sal, waaraan zij beboefte beeft in she vel’—
ansiersie em stansligbesien. En sic lsracbt, bemoesiiging
en voorbchtiug van silo Geest bidt sic Keris in sic
Kaap Provincie eels bare zuster foe in sic \Trijstaat
in haar greet, hcerlik en belangrijk werk.

Be Hoog Eerw. Moderator bierep antwoordcnde,
wenste do verzelsering te gevcn dat do greete en
goode wensen van do Moesierkerls met bhjdschap en
slanlsbaarbeisi entvangon wordt sTeer do siecbter in
do Vrijstaat. Be veertslurendo belangstelling en
licfsio van sic inoosier in do sioc’htcr is haar con eel—
seals van grete vreugsio. Zij heeft dczelfde stnijd te
veeron als sic moeder, inaar zij is everfnigd slat sic
krasbt van (10 o~igcwekto Heiland ens in she strild
sal to veorschijn brengen met lauweren van over—
li-inning.

Be Korls in dc \Tnijstaat is sianishaar veer die sine—
veushige siiocr—Kweelsss’hooi, Ibaasi dci’ Kerlsen en
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I~er1cblad—die ons aan elkander biLldt. 1-Jet is haar
verlangen, dat die ongeschondcn bewnard r:al Ni~ve~.
I-let klein getal van studenten in cle Kweekschool is
haar eon oorzaak van teleurstelling. Zij traeht alles
in haar vermogen te doen jongelingen nun Le moe—
digen zich a an d.c Evangeliebediening te wijdon.
Be Vrijstaatse dochter zieb nog steeds op naar de
moeder voor leiding en rand on hoesbert steeds nog
innige liefde en editing voor hear. l)e dochtcr is
sad vooruitgegaan in bet gebruik van de Mrikaanse

taalvorm iiis een bewijs van haar gezonde krachtig
leven. Hij verzoekt oils eindelik de hartelikste groete
tn zegenweiisen ann de Kerk in de Kaap Provincie
over be brengen.

i\let hoogachting, heb ik do ocr to zijn,

TJw dw. dienaar en bi’oeder,

DAVID WILCOCKS.

BIJLAGE 32e.

VERSLAG
Van die Afgevaardigde na die. Sinode van die N.G. Kerk van Natal.

I-IoogEerw. 1-leer,—Ek het die eel die volgende
vei’slag ann die HoogEerw. Sinode voor te lê : —

Aangesien Ds. C. V. Nd van Oudtshoorn. prima—
nius afgevaardigde on die Sinode van die N. G.
Kerk van Natal, aim sy opdm’ag ilIC 1(011 voldoen nie.
bet ek. as sekundus, dciii’ hoill daartoe gevra, die
voorreg gehad 0111 b~i’ die opening van die laaste
Sinodale Vergademing van genoemde Kerk teen—
woordig te wees en is aan my goedgnnstiglik die ge—
leentheid gegee Op Saterdag, 17 Mci 1,1., oni die
vergadering toe te spreek en die groete van (lie
Moedei’kerk oor te bring.

Ek het begin met daarop te wys dat die N. 0.
Kei’k vail Natal, (lie Keik van Sarel Cilliems en Piet
Retief, haar eerste lewenslig geslen hot in (lie (loll—
kere nag van stryd en lyde. Wie kon (lie gedenk—
waardige dug vergeet in (lie geskiedenis van die
Voortrekkers, waarop (lie Boerevolkie eenpam’ig (lie
gelofte van Sarel Cilliers aanvanr hot ~ En in ‘n
under stryd, 0~ ‘n under gebied, is sy formed gestig,
ul, toe (lie monster Vail (lie Libernlisme in ons ge—
ledere so fel gewoed bet. Sy is dus by uitstek ‘ml

sfi’ydende Keik. En dat sy nan die naanl getrou
gebly bet gedurende al (lie tyd van mar bestaan,
blyk genoegsaam nit haar wyxe van optmee op elke
gebied. Onder duisendba.lle van mense van ‘11 ander
taal en nasionaliteit bet xv (lie i~aan~ en (lie ~051051~

vail (lie Afrikanervolk en Kerk gehanebauf. En
onder (lie menigte van Soeloes, Ivie xc vadere soveel
Boerebloed gepleng bet, het sy met die geestelike
wapen van (lie Evangelic te velde getrek.

Voorts liet ek (lie breeders verseker dat die on
Moederkerk met bulie in dieselfde strvd palstaan
en nog jonk en sterk is, soos duidelik blyk uit die
reusewerksaaillllede waarmnee sy besig is van dug tot
(lag. O,m, bet ek gewag geniaak van wllt dciii OilS

Kerk gedoen word tot opheffing van (lie sinkende
dccl van ons yolk, by wyse vail iidustrie— en buis—
houdskole, weesinrigtinge, losieslinise vii hehoeftige
hinders, arbeidskolonies, eils tot bestryding van (lie
drankeuwel ; tot vei’hetemimig vail ons opvoedingstel—
sd ; tot voortplailti ng vail (lie Godsryk binnen— en

buitenslands ; jii, tot in (lie ~‘e1’m’e Soedan ; tot ver—
spm’eidimig van Gods Wooid ondei’ (lie nasies vail dcii—
kei’ A frika.

Eindelik het ek stiigestaan by enige grondbeginsels,
waarvoor ens as ‘n Geieformeerde Kerk staan en
waamdeur ens in (lie ry van Kerkgenootskappe geken—
merk woi’d.

Rh het gewys 0~ (lie Kalwinistiese heginsel van
Gods opperlmeerskappy. en Sy goddelike albeskikking
10 (lie lowe van volke son-el as van indiwidue, en
ivat (lit betoken bet vi’ (lie vol’ming van oiis yolks—
kai’nktei’ cii (lie opbou V11i1 ‘ml Alriknner—nasie in
Suid—Afeika.

Rh het gewng gemnaak vami (lie betekenis en waarde
van (lie ouderbngskap as kenmnel’kemld van ens kei’k—
uk bestnnt’ ; Vail (lie em’eplaas ivat (lie Bvbel dii (lie
loot’ aangaande (lie Versoening OH (lie 1—I. Goes, en
(lie jaariikse waam’neem van (lie Lydenstyd en
i,~inkster—geleentlleid, ton eiimde hiei’op 1(10111 be Id,
nog steeds in ohs kerklike lowe omlang, en hoe (lit
vei’al bygedia het tot die ontwikkeling en bestendi—
ging van (lie geestelike lewe van omis yolk.

Ek bet opgemerk watter vernamne plans ens toe—
ken nail (lie bearbeidimmg van (lie kind in ons kem’k—
like pi’ogrinn cmi hoe ons Hog altyd van ens toekom—
stige lede ‘H taamlik aansienlike mate van gods—
diouskemlnis gevoi’dei’ bet, Ook bet ek in ‘ml enkel
wooi’d attemit gemnaak 01) (lie ontwikkeling van ‘ii

gesonde volksgees cml ilasioilale karaktei’ in verband
met ons Kei’k, en (lie hoop uitgedrnk dat ons vii’ (lie
toekoms tog met nile mag aail genoeinde grondbe—
ginseis sill vasliou en daai’op voortbon, wil ons nail

oils hod roeping as Kerk cmi yolk beantwooi’d ~Il ill

hierdie Snidlioek van die donkem’ vasteland pmllstaail
in (lie stryd teeml (lie magte van (lie (luisternis.

Ek bet gesinit met (lie woom’de van (lie apostel Pan—
los, opgetek.end in Efeze 6 10—12, en (lie wens uitge—
spreek (lIlt buile uI (lie Kerk van Natal en ill OHS

ganse Kei’k iml Suid—Afi’ika verwesenbk mimg word.

Riemop werd toe met biykbare waardering geant—
woom’d (leum’ (lie pm’edikant van Newcastle en (lie
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HoogEerw. Moderator. Veral is deur laasgenoemde
ann my opgedra om nan die Moederkerk (lie opregte
(lank vaii die Natalse breeders oor te 1)ring vir hear
voortdurende belangstelling in die nlgenieen en by
name vir (lie tashare bewys daarvan dciii’ ‘a nail—
sienlike aantal gemeentes gelewer in die geldsoinme
(leur hulle vi die bou van (lie kerk iii Durban in—
gesamel en opgestuur. Ny bet ook die wells geuit
(let (lie ~i1 oederkerk ‘n baie geseende ceufees meg
vier en (let hnlle ook (lie veering meg ho em tydens
die feestelikhede by oils verteeiiweordig te wees.

Hiermee meen ek dat ek nan my opdrag voldoen
het, en na toebidding van Gods rykste seen op al (lie
beraadslagige van die HoogEerw. Vergadering,

Bet ek (lie eer my te bern,

U dieasw. Dienanr en Br. in Christus,

C. J. DU PLESSIS,

Calitzdorp,
24 Julie 1924.

B1JLAGE ~l3.

RAPPORT
Van de Kommissie voor het Dr. Andrew Murray Monument.

Un- Koinmissie heeft (IC eel’ als velgt aangaande
mill werkzaambeden te rapporteren —

1.—Door de laatstgehoudeae Synede werd nan hem
opgedragen ‘a marnieren standbeeld van wijlen Dr.
Andrew Murray, naest de Grete Kerk, Kaapstad,
tegen kosten van erntrent £1,000 te deco upriebten.
Ten einde de nedige fendsen tot de velvoering van
zijn opdracht te viaden, incest uw Kemmissie cen ep
xeep doen op de kerkcraden van de gerneenten der
vier Gefedereerde Kerken deor midde] van Dc KanE-
BODE en clrI(ulaires nan de versehillende kerkeraden.

2.—Un’ Koininissie heeft zieb dadelik na de Synode
in verbinfenis gesteld met Mnr. A. van Wouw, van
Johannesburg, met wie ‘n overeenkomst getroffen
werd, lvaardeor hij ondernam bet standbeeld tot
satisfaktie van do Kominissie op te riebten. Hij
was echter van eerdeel, dat bet gedenkstuk in mar
Iner iniustens C2.000 kosten zen. lip gaf can de
hand, dat bet van brons gefllaakt zeu worden. bet
geen op veel minder te staan zou komen.

3.—Uw Keinnlissie heeft (IC Synodale Kemmissie
geraadpleegd aangaande de mogelikbeid em van
svnedaa] besluit af te wijken wat bet materiaal van
‘t monument betrof, mane de Synedale Kommissie
meende geen verandering van ‘t synodaal besluit te
kunnen aanbevelen. Uw Koinnussie gevoelde eohter
dat met dc verhoging van werkloen en materinal in
Europa hij in ziin enderbandeling met Mnr. van
Wouw aim gewilligheid te kennen geven moest em
het gestclde maksimum tot £1,500 te verhogen.

4.—Mnr. van Weuw heeft daarop ‘xi model ge
maakt, waarln Dr. Murray zittende werd voorge
steld, met een band in zegenende houdhig uitge
strekt. Dit gaf geen voldoening. Eon nader
model, waarin Dr. Murray stanride werd af—
gebeeld, vend oek niet bijval. En een derde
model evenmin. Terwiji I’ilnr. van Weuw bezig
was can doze medellen beeft hij van de Kern
missie ‘n maandelikse toelage gevraagd, die echter
in rekening zeu kemen bij de betaliag van bet ye1-
teoidc monument. Op deze wijze is aan Mnr. van
Wouw in bet geheel £500 uitbetaald.

5.——Nieuwe wenken zijn aan Mnr. vail Wouw ge—
geven, en luj is in kerrespenden Ge met Un’ Kommis—
sic met het oeg op ‘t maken van ‘n viurde model.
Un- Konimissie gevoelt hoe rnoeilik bet de kunste
near vallen meet ‘n veorstelling te geven van ‘n
vurige prediker als Dr. Andrew Murray, (lie hij
ongelul(kig neolt gezien heeft. Met bet oog hierop
wil 11~ Kemmissie Olin (le hand geven, (tat (Ic Kern—
nlissie weer aangesteld zal worden, met de opdracht
tee te zien, dat bet monument zender verder verzuim
opgericbt ml worden.

6.—Un- Keinmis~ie ~vi1 zijn teleurstelling te ken—
nen geven over de flauwe wijze waarep de gemeenten
op de horhanide epreepen geantwoord bebben. Was
bet niet. dat de Synodale Kemnussie eexis instruktie
ann de Kerkekantoor Kommissie iraf em ‘ii veersebot
van £200 toe te stalin, zou uw Kommissie zi~n uit
betalingen nan do kunstenaar niet altoos he]~ben
kunnen doen. In bet gebeel is £740 14s. ontvangen,
en daarvan is £500 uithetaald nan Mum, van Weuw,
en £18 16s. lid, in verband met de Kernrnissie
vergaderingen, ]atcnde ‘n batig saldo van £221
17s. id.

7.—Un’ Kommissie wil aan de band geven, dat de
Synede bet gestelde maksnnum van £1,000 verhegen
an], en dat, als em bezwaar is tegen ‘a grete vermeer
dering (Ic vraag near bet materiaal weer overwogen
zal werden.

8.—Ecu van de leden der Kommissie, Dr. C. B.
A. Gerdener, is nanr Transvaal vertrokken. In aim
plants is Ds. J. C. de Brnijn aangesteld.

Vertrouwende hiermede nan aim opdracht vo]dnan
te bebben, noen~en zich de leden der Kommissie de
dienstwillige dienaren der Synode,

I. F. A. DE VlLT~IERS.
D. C. MALAN.
JOHAN C. DE BRUIJN.
B. PIENAAR.
J. M. DURE.
F. L. P. STEYN.
P. C. J. MEIRING,

- Seriba.
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BIJLAGE 3.. FINAAL RAPPORT
Over de Normaal School, Kaapstad.

Dc nog in fiuictie zijncle leclen van bet Ciiratoriain
dei’ Noriuaal School hebben de eel’ bet finoal Rap
port dec HoogEerw. Synode voor te leggen.

1. Handelende op aanbeveling van de HoogEerw.
Svnode heeft uwe Conmiissie bet aanbod van den
Schoolraacl, Is.aapstad, aangenoluen.

Dc som verkregen, t.w., £20,0fl0, is bil die Admi—
nistrotie van den Provincialen Raacl beiegcl tegen
zes percent van I Janoarie 1921, betaalbaar no zes
niaanden no de sitting van do vclgende Synode, die
stonci gehoudcn te worden in October 1922.

2. IJit bet Financieele Versiag blijkt dat geclu
rencle dc viel’ jaren eeoc schuld geinaakt werd you
£2,612 14s. 6d. Beze schuld bestonci uit oude lecnin—
gen en een nieuwe schulci nooclzakelijk geworden door
dc Orcionnantie i’oor de verliooging van Onderwijzers
Salarissen.

Beze schulci is thans afbetaaicl, latencic in dc has
ceo saido van £1,129 lOs.

Be koopschat van £20,000, dragende rente tegen
6 percent, is nu betaalbaar op zes nuaonden icennis—
gevin g.

Bit rapport maalct het f~nole nit van een lang en
belangrijic hoofclstuk in de geschiec1enis onzer Kerk
op bet gebieci der opvoeding.

Wat het Normaal College met zijne scbolen voor
Kerk en Stnat geleverci beeft is moeiliik te hepalen,
aangezien dc resnitaten tot in lcngte van clagen nog
gezien znllen worcien.

i-Jet weric op iniatief van cie Ned. Geref. Kerk
begonn en en (in latere j aren met do karige huip van
dc Staat) voortgezet, heeft de weg gebaand voor de
opricbting van ilergelijke kweekplnatsen, waaraan
bet yolk ccii steeds toenemende behoefte heeft.

Met ceo rechtmatigen trots en eon inhlig gevoel
van dankbaarheid jegens den Heer, in Wiens Naam
dc oprichters bet fondament gelcgcl, en waaro~ hunne
opvolgers gebouwcl bebbeii, ]eggen wij nnze tnak
necler.

W’i~ hebben de eec ons te noemcn,

lJw ciw-. clienaren cii broeciers,

J. S. VAN 1-1EE1IDEN, Voorzitter
W. M. CELLIEII.
C. H. RABLOFF.
F. X. ROOME, Scriba.

NoltMA~~a Scuioo1.—ST.~AT VAN INKOMSTEN EN UtreA
VEX, 1 Juai 1919—3OsTsX Juxi 1924.

Oat von gsten.

Batig saldo, 30 Juni 1919 £104 2 8
Schoolgelden.

Jongens School £3271 1) 9
Meisjes School 2641 17 8

5913 7 5
Kerkli,jkc toeiaag 25 0 0
(1ouvcrnements toclaag.

Jongcns School £30S4 19 0
Meisjes School 1965 11 11

Stucienten
Iiuurpenningen

Geleencl van Kerkekantoor 1920,
£400; 1921, £1000

Renten 01) £20,000.
1921 £1200 0 0
1922 1200 0 0
1923 1200 0 0
1924 600 0 0

________ —— 4200 0 0
Reiiten 01) saldo van £1507 3s. lid, in

ha mIen 09 Kcrkekantoor
Kontant inbegrepen in balans

Salarissen. onderwijzers £10557 1 0
Huishoucling 1697 6 10
Si’hoolbebocften 311 0 S
\Tei..tndIei.in~,.eii en repara

tion 392 0 0
Advertenticn 85 0 3
Schoonmaken en oppassen 120 3 1
Gas en assurantie 116 4 10
Water en electriciieit 105 6 0
Belasting 258 2 11
Opmeting van groncien 64 10 0
]1enten 126 13 0
Terugbetaling van Leenin—

gen £1400 0 0
()ude bestaancic scbulcl ... 1212 14 6

2612 14 6
Bonussen aan Scriha, Thesaurjer en op—

passer 107 10 0
Nil—Ret bedrag zijndo £20,000 waar

voor dc gebouwen verkocbt sun is be—
legd bi,j Provincialo Administratie te—
gen 6 percent.

Saldo, 30 Juni 1924 1429 10 0

£17983 3 1

W. M. CELLIE-R,
‘[‘hesaurier.

5050 10 11
202 6 8
749 19 6

1400 0 0

22 16 1
14 19 10

£17983 3 1
Uitpovcn.

Kaapstad, Augustus 1924. Kaaastadi, 1 Juli 1924.
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RAPPORT
Van die Kommissie ter Bestryding van die Dronkenskap.

TJ Kommissie bet die eer as volg oor sy werksaam
hede te rapporteer : —

Deur die beinoeiing o.in. van die Kerk was die
Baxter-Kommissie cleur die Regering aangestel, wet
in 1918 ‘a rapport met aanbevelinge ingebring bet.
As non moonUik gesS word dat hierdie aanbevelinge
nie gebaseer was op die aanbevelinge van die Kerli
ijie, dan was hulle in elk geval in byiia alles dear—
nice in ooreenstemining. (Sic besluite en aanbeve
bags van die Sinode oor die drankkwessie.)

U Kommissie bet die Baxter-Rapport bestudeer, en
claarint die aanbevelings van die Siriode uitgebrei
in die gees van die Sinode, soos hierby aangeheg
word.

U Koiomissie bet sig opgemaak om met eras
pogings aan te wend om wetgewing te verkry ‘‘in
de richting aangeduid.” (Sic slot van die opdrag
nan die Kommissie. Acta XXIV, p. 27.)

Om die gewenste medewerking to verkry van lede
van ons Kerk in die Westelike Provinsie, die veel
belang bet by sulke wetgewing, bet u Kommissie eers
gesoek oni met bierdie lede van die Kerk in voeling
te kern. By die aanvang van die werksaamhede is
‘n deputasie van wynboere cut die Paarl ontmoet,
n.l. op 18 Februarie 1920. By die geleentheid is ‘n
namicidag gegee nan ‘a breedvoerige hespreking van
die onderhawige sank. Op 28 Julie 1920 is ander
meal ‘n ontmoeting gewees met diesel(de deputasie.
By hierdie geleentbeid is nan u Kommissie voorgelé
die opienie van die deputasie ten opsigte van die
voorste]le van u Koinmissie. Daar was ‘ii aanmerke
uk geta] punte, waaroor daar eenstemmigheid was.
mane dear was ook heelwat afkeuring, en wel soms
van punte unaniem deur die Sinodeaanbeveel, soos
(1) verboci van drankverkoop by die bottel nan kleur
lingo; (2~ die permitstelsel (3) wetgewing om die
dopstelsel te reel (4) plaaslike keuse ; (5) verbod van
drank ann sekere ha flerrasse ; (6) verminclering van
lisensies proporsioneel na die bevolking.

‘a Kongres ter voorligting van die publieke opienie
ooreenkomstig die versoek van die Band dei’ Kerken
is gehou geworcl te Worcestei• 0]) 24 November 1924.
met verteenwoordigers van ander Kerke. Belang
hebbencies van die drankhnndel was goed verteen—
woordig. Ook bier was die eenstemmigbeid nie op
nIle punte nie, en is met meerderheid van stemme
afgekeur (1) die permitstelsel ; (2) reCling van die
dopstelsel dour wetgewing (3) betere samestelling
van liseusiehowe ; (4) pl.aaslike keuse (5) drankverbod
ann kieurlinge by hotelbars na die sluiting van die
kaiitiene ; (6) die sluiting van kantiene op vakansie
da e.

Sedert was die gemoedere in groot beroering oor
(lie plaashke keuse, en oor wetsontwerpe in die Par—
lc’ment in verband daarmee.

Op 31 Januarie 1924 was dane weer ‘ii samekoms
tussen ii Kommissie en verteenwoordigers van die
wynboere. Die dopstelsel en die Cloete-wet is ter
sprake gewees, asook die ontwerp van ‘n drankwet,

soos deur die Regering voorgestel. Met meerder
hoid van stemme is hierdie laaste goedgekeur, eileen
in ‘‘ zoverre die wet tea dod beeft de dronkenschap
op praistiese wijze te bestrijden.”

Vertlere vordering met die wynboere is nie gemnak
nie. ‘n Konsep vie ‘n nuwe drankivet is wel dour
die Begering opgestel, maar is nie voor die Voiks—
~ ad gekom nie, en cliii bet ci Kommissie daarin nie
geslaag om wetgewing te verkry ‘‘in die ricbting
door de Synode aangeduid “ nie.

Ons bet die ocr em te wees van die

Hoogeerw. Sinode die div. dienare,

P. G. J. MEIRING.
D. G. i’JALAN.
P. J. CARINUS.
J. A. D1IEYER.
G. P. ~ DER SPUY.
H. J. RAUBENHEIMER..
H. P. VAN DER MERWE,

Scribe.

BIJLAcrn.

1. 0-eon drank to worden verkoeht nan kleurling—
vrouwen en kinderen onder 18 jane.

2. Verandering van dc Cloete-wet : Boeren macten
licentie uitnemen en register bouden.

3. Beter toezicbt op de kantienen en meerdere reeb
ten van do politic.

4. Betere clefinitie van den dronkanrd en nicer dod—
inatige straf voor dronkenschap.

5. Betere kias lieentiebouders en geen overdracbt van
licentie dan door ‘t gehele liceutiehof.

6. Beperking van licenties bij venduties, tentoon—
stellingen, enz.

7. Strenger mnken van de Vervalsingswet.

S. Geen nfsehortinen, enz., bij kantienen om
lokani privnat to bouden.

9. Goon verkoop van drank nan kleurlingeu bij bet—
tel.

10. Invoering van eon permit-ste]sel. V

ii. Begeling door wetgeving van dopstelsel.
12. Betere samenstelling der licentiehoven.
13. Plaatselike keuze.
14. Aanbeveling I3axter-Rapport inzake onderwijs in

gezondbeidsieer op de seholen, ook omtrent effekt
van alkohoi op hot nienselik licbanm.

15. Geen kiourling drank to krijgen bij hotelbars na
smiting van dc kantienen.

16. Smiting van kantienen op vakantiedagen.

17. Boter politietoezieht over buitenkantienen.
18. Afeebaffing van buitenkantienen.
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BIJLAGE 36.

RAPPORT
Aan de WelEerw. Voorzitter en Leden van de H.E. Moderatuur der

N.G. Kerk. (Zie Rapport Van Scriba der Moderatuur).

4

WTeIEerw. 1-leeren en Broeders,

111 gevolge opdraeht de studeiiten hehoorende ann
de N.G. Kerk in Europa hunne studibn voortzet—
tende namens die Kerk te bexoeken, met bet oog 01)
geestelike hearbeiclmg, heb ik het volgende te sub—
mitteeren

Op 5 Septeniber 1920 nam ik afscheid van mijne
gemeente, vertrekkende diezeltde week per Cans—
brooke Castle uaar Europa, en arriveerde den 6den
Sept. 1921 bij terugkeer in I~aapstad.

I.

In Europa aangekomen zijnde, bediencle ik mij
van informatie naugnande getallen, namen, adressen,
enz.. reeds in Zuid—Afrika van dezen en genen von—
kregen, en vulde ik die nan door onderzoek bij ann—
konistal~~aanc1e weg. 1k beyond dat er 10 in Duitseb—
land en Zwitzerland stucleerden in Holland p.m. 40 te
Amsterdam, 14 te Groningen, 12 te Utrecht, 13 to
Rotterdain, on 2 te Deift ; in Londen p.m. 80, in
Edinburg p.m. 60, in Aberdeen 12. in Glasgow 20,
in Dublin p.m. 60, in Oxford p.m. 16, in Cambridge
p.m. 3, inakende ccii totaal van tusehen 3.50 en 400
tot onze Kerk behorende.

Daar de overgroote meerderheid in cle medieijnen
studeert, is de waarscliijn]ikheid dat over eenige
jaren (lie getallen aaninerkel ijk vorminderen zullen
niet uitgesloten. Dc studenten tot andere gezinclt’~n
behoorendo, doen lacer clan die gotallen te verciub—
helen. Oiaclat die getallen groot zijn, schijnt do
professie geen te belovende toekomst voor te honden.
Voeg lnerbi~ do hooge stucliekosten in den vreemde,
en laatst maar niet bet minst, bet ontstaan van
do mecliseho facultoiten in verband met Universi—
toitseentra in Zuid—Afrika, en men vinclt dc ver—
wacbting van cone vermindering in (lie getallen niet
eene onreclelike.

11.

Moeilikheden verbonclen nan d~ volvoering van do
opdracht waren er ook, en van verseheidene aard.
In sonimige plaatsen ging bet uiterst moeilik om do
adressen cler studenten te vinden. zelfs waar men
kon zeker maken van bet hospitaal of college waar
zij lessen hebben. Ta ecu komp]ex van gebouweri
z.a. Guy’s Hospitaal by, in Londen. waar or diii—
zenden studeren, en do eon do ancler niet kent, was
bet ecu haast onmogelike Laak ze altijcl 01) te spOren,
vooral als men zelf vreemdeling is. Van do hoofdea
van inrichtingen knijgt men ook niet altijd do hulp,

daar 01) (Ic vraag naar studenten (lie tot dc 1—lolland—
sehe Kerk hehoren. geantwoord wordt, dat loon goon
in~oniiiatie geven kan, dewijl men zich met do gods—
clienst cler studenten niet bemocit. Soias als ann eon
student lila zpil aclres naar ziju college geschrove’
word, gaf bet ook niets. Er kwam vaak geen ant—
woorcl. Daar hestoncl blijkhaar in bet begin vooral
vooroordeel tegen dc komende ..domine.’’ Men won
honi in sommige gevallen niet ontmoeten. Ook word
gepoogd on) door medestudenten adressen to bekoinen.
Dozen kenden dc anderen of mel of lconden do go—
wenschte infonmatie aangaande hen niot verkrijgen.
Zo was er eon aantal die ik nooit bob kunnen vinden,
ton spijto van veel nioeite en veel kosten zelfs.

~og moor. in Lonc1en waren do afstanden tegen
mu. Met do woningsnood van die dagen gingen do
studenten hehuiziag voor zichzelvon zoelcen in cli
huitenwijken dor grote stacl, on bet aiim mij zeiclen
miacler clan 3 uren rijdens been on torug per trein,
bus of tube als ik ecu of lacer in den avoncl ging
opzoekea. Dan kwam ilc gowoonlik om 12 uur thuis.
Voeg hiorbij dat zij slechts in den avoacl to vinden
zijn op hun , digs’’ en vaalc zolfs dan niot to huis,
clan kan men zicli voorstellon dat do taalc niet allcen
sonis teleurstellead was, oinclat die dilcmaals met
vergeefscho pogingon gopaard ging, or soms vool tijd
verloi’en ging, en hot werlc yolstrolct niet goniaklcelik,
vernal waar bet vooroorcleel moost worden overwon—
neil. In plaatsen zoals Dublin en Oxford ging hot
veel gemakkelilcor. Daar stoncl do student ondar
direk toezicht van de Universitoit zelfs buiten
klasuren. Doch zelfs bier word do student yank ni~t
thuis gevoncleri.

III.

Koinondo tot hot geestelik milieu ivaarin dc student
in hot buitenland zich bovinclt, moet~ ilc clanrop
wijzon dat de verzoekingen tot zedolilc vorval ilaar
zijn, en or gevaar hestaat dat lacer dan een zich
zelf yerliezen zou, en zonclor God en Godsdieust
geraken kan. Die verzoekiagen bestaan overal i1i do
wereld, lanai’ luer is do student buiten do terug—
houclendo invloecl van bet Chnistolik huisgezin, looP
hij tussen dle klaskaiaer en zijn ,,cligs,’ ‘ waar hij
slechts hot gezelsehap heoft van eon of Iii6er mode
stuclenten, en soms dat niet eons. In sommigo ge—
vallon is daar weinig oin hot gemis van familioleven
te vergoeden. Daarbij komt nog dat hij uit do
gemeente. w’aarvan hij clod uitniaakte, wog is, zicli
vreemcl voelt in do huitenlanclsc’he kerkon, en gees—
telik aan zichzelf overgelaten is, dlewijl claar niomand
is die hem aanspoort of opwekt om naar een gods-
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clienstige samenkomst te gaan. In Dublin is Ds.
Haona, en in Oxford Ds. Lusk, beiden Prcshvte~
riaansehe Leeraren, die veel nioeite doen om met de
studenten in aaiuaking te komen, de onzeil opzoeken
en trekken naar hunne kerken en pastorieën, en
lion waarlik good doen. Men ban merkbaar he—
speuren do bogere godsdienstige t3on in bet studente—
leven 0~ die plaatsen. Die leeraren verdienen de
dank van ooze Kerk en van dc ouders in het
bijzonder.

Iv.
Hoe bet loot lien gesteld is onder ometandighecien

Pas genoeind, dot POog ik loer niet in hijzonderhederi
te beschrijven. Bijzonder ondercoek in bet privaat
leven van dc indiviclueele gevallen is delikaat. Van
soniloige stucleoten in soinlioge centra zijn er wel
nonder gunstige gei’uchten. Hoe vet die altijd van
redeliken grond ontbloot zijn Zeker is bet ook
dat ci eon groo~ getal Afrikaoers met oclelo inborst
in bet buitonland studeeren, die do vorwaclitingen
in hot hart van Zuid—Afrika aangaande lien niet
zullen teleur stellon.

Do reputatie van den Z. A. student in Edinburg
was in do laatste jai’en oiinder gunstig. Op ce
ongerogeldhoclen die daartoe bebben aanleiding go—
geven, wordt bier niet ingegaao, vooral daar ooze
kennis 01) hooi’en—zeggen gegrond is. Alleen moat
ik het weor als mijne overtuiging uitsproken, wet
ik hun ook hij mijn vertrek hob ioeciegedeeld, dat
de ,,bar’’ die aan de Z.A. Unie in Edinbnrg ver—
honderi is nan de bodem doarvan I igt. Kon de drank
claaruit verwijderd w-orclen en de ouciere studente’i
altijd in den geest van ouclei’e broers in fle familie
belang stellen in do jongereu en zo aanmoedigen,
ban die Unie veel van hot geziosloven govon en tot
eon zegen wezen. Op ceo pertineote vraag can Mnr.
Tissington Totloiv. die door zi~ii j arenlange onder—
vinding als Secretaris van do C.S.V. intiem bekend
is met bet studontenlovon, sprak liij bet als zijo
ovei’tuiging nit dat die Unies, alles iii aaomerking
genomen, niet ccii zogen zijn.

~~Tat do godsdienst aonbetreft moot worclen go—
zegcl dat ivij in een geestelik doodsehe oeuw leven,
en die eeuwgeost zich biezonder sterk sterk laat ge
voelen hij diegenon die den goosehon dog met phv—
sisch wetenschappelijke studio bezig zijn, en Zoo—
clags behoefte gevoelen aan rust nenion, vooral als
men dan vroeg moot opstaan zoals in Holland, of ver
Per trem of per bus moot rijden om de eredionst bij
to wonen, zoals woder in Looden vaak bet geval is.
Kei’kgaan wordt vooral in sommige Universiteits—
ceatra niet voel aoogctroffen. Tocli zijn er overal
jooge niannen die zieb opofferen vool’ lion godsdienst
en Gods liuis hezoeken.

Bij eon en ancler word niet alleen onvorschillig—
heidi ten opziclite van dc godsciienst aangetroffen
maar ook heslist oogeloof. Dc eon verklaart diat dit
met hem reeds in Zuici—Afrika bogonnen was Dc
Kerlc was te cog, te priootief in hare opvattingon
van diigen die ancier: ,, Do lei’aar was te oosympa—
thick ten opziehte van mijuo hczwaren.’ ‘ Zo heeft
men dan ou soms Iliet veel tijcl voor die (iogen die
ann dci vaderen goloof clierbaar waron. Dc over—

grote meercierheici liunoer goioven in ‘t hestaan van
God of heeft elk in zijnc mate nog de vreeze Gods
beliouclen.

V.

Biezonciore pogingen werden in hot iverk go—
stelci 0111 dc studeoten iii ccii goclschioostigo samen—
komst bijeon to krijgen. Ta London giog hot vooral
in liet begin zeor mocilik, nict olleen vanwege dc
grooto afstanden, boar omdat in den aanvang niet
te gemakkolik to verkrijgen was eon geschikt lokaal
besclnkbaar 01) eon voor do student-on gelogen tijd.
Eiodelik was na veel zoeken en korresponcleatie er
ccli hckomeo. Dc Dean van Guy’s I-Iospitaal stelcie
bet Anatomiese Theater van die inrichting oos ton
ciienste, cii claar vergacierdea wij ‘s Zoociags uamicl—
clogs. Later mochteo wij in eenigeaudere lokalen
samenkomon door die vi:ieoclelilce bemocing van Dr.
Ritsoa van die Brit. en Buitool. Bijbelgenootscbap.
Somiiugen cler stuciontea kwamoo om ecu of andes’
rodeo nooit nabij die cliensten. Te Echinburg was ook
zoo con plaats van samookomst toot to gereedolik te
hekomon, dewijl or ohjoctie oocior somoiigeo dci’
loden van de Z.A. [Tnie ontstoiid tegon eon gods
chionstige saioenkoiost in do ,club,’’ zoals cut beet.
Ilc geioof dat do gi’ote meerdorlicid ten gunste van
dc dlienst aldiaar was, maar ik won die situatie niet
pl’aecipiteoron, hoewol het bestuur bet in bOijIie ban—
dien gaf, ooiclat ilc oioeode hot prae~uchic’ieel icon
zijo voor mijn zendiog. Buitcodien is dc atmosfeer
daai’in, in bet leven geroepen door de aanwezigheid
van do ,,bar,’’ niet eono waarin do godisdioust zich
uiteroiate ioheemsch zou bovioden. In Dublin on in
Oxfol’di stonclen die tw’ee g0000mdio leei’aroa Otis hun—
lie kerkeo of van die kerkolike gebouwen af voor do
dieosten. Ta Dublin mod’Ilt ik zelfs voor do gemeente
optredeu, tot do ouzen en tot andere studooten, zelfs
tot solooiige Uoiversiteits professoi’en hot wooed
spi’c’Icen. In Amstei’cloin vouclcu cie sanienkomsten
plaats in die looskamor. Jo anclei’e centra, ivaar hot
getal kloioer was, vorgadorcien wij iO die studeerka—
11101’ van eon student, in die meesto govallea waren
do oplconistea naar wenscli, en schenen zij tot zegea
to zijo gow’cest. Met one logecrplck was hot chikmaals
zoo getegen dat wij do studenten niot lcondon oat
vangen, tea minste niet in groote getallon. Wij bee-
geli dan versclieiden reizon ceo geschikte zaal, waar—
heel) wi~ zo uitnodigen, en waar wij zo some op
vei’vorschingcii ootliaaldon en loot godsdionstige toe
sprakon, zingeo en bidden do sanionkoinst ciochigdlen.

01) doze en aodere mameron zocliten wij eon espi’it
tie toI’ps to verwcklcon en te sterken.

~Vat vooral veel tijcl, golci ~‘o kracht vordlerdie was
hot opzoekon dee stucleoten bij hun , digs.’’ Hiertoc
ivas veel wijsbeid, sonitijdhs veel liefdie on gedulcl
nodig. Solos was cie student alleon. Moor dildboaols
waron diane viol’ of moor to zanien. Do gcsprekken
liepon aanvaokelik over allerlei, over sport, over
Zuid—Afi’ika en do belangen von ‘t dierl)lim’ vader—
land1. Laogzamerhanch glddlen w-ij gewooulik ii) dlO
hcspi’eking van mcci’ ernstigo diugen. Do Bijhel
konit vaak to vooi’sclnjn. Er wordit over die eouw’ige
diogeti gesproken en hot oiiclei’lioud loot eon gohed
gcPindigd. Die hezookco ciuurclen sonic neon aancoa.
In bet begin scllcelI 11)015 vi’eomd te zij ii. SpOodlig
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werci in vertrouwen gewonnen. 1-let werci interos—
santer, aangenamer en stiebteliker. Niet zeiden werd
ik geciwongen langer to hlijven, zodat ik zelfs enige
malen voor bet afreicen van do laatste trein van den
avond te mat was, en lange can ulnweg met wat on—
gerief in den nnnaeht eerst in nujn verhliji nan—
landcie.

Dc studenten komen in Z A. reeds met nieuw-~re
denkbeelclen in aanraking. Ondere waarbedeii—zoo
vorkiaren zij—cloen zich in ecu nuder liclit anti ten
voor dan do vaderen die hebben gezien. Be Pitysislie
wetensebal) selujnt cello omwenteling te brengen i~n
do wet-old— of Ievensbescbonwing van lacer dan
eon. Men is nag godsdienstig lunar somnhlgen tan
bet twi~felen gei’aakt ; men lieeft ccii breeder nit—
zjeht op bet bestnan dci’ dingen, en verklaart die
nit met ineer lu’ecies zoo te kitunen iazien tds do
kerk die leert..’’ Te Ituis had men some niet do
vri~moedictbeicl om met cii n leeran r over zij no ver—
standelike moeilikbeden to spreken. Men meont
aebter solumige overgeleverde besehouwingen iii de
tegenw-oordige ti~d vi’angteekenen te zion verriJzeli.
Het dcccl mij yank verwezenliken bce zwanger do
atmostfeer in sommige Iniversiteiten van bet seep—
ticisine is, eli lice veel sympathie, behendigbeid, (Sn
wi3sheicl bet vereiscbt cm met dezulken reelit cm
te gaan, en ze voor bet geloof in Cliristus to winnen
of to bebouden. 1k vond bet steeds jammer dat
waar de gemoederen cieb selujnen to openen ocr
mij en wat ile bun te brengen had, bet begonnene
niet kon ~vorden voortgezet, en bet alice weer zoo
in de stock te laten omdat ik iveer naar ecu andere
Universiteit nicest gaan.

VI.

]XIet eenige wenicen u-il ilc volstaami

1. Eerst coo Ut willen afraden dat coons van to—
dere jaren naar Europa gezonden worcien. ‘t Is
gebleken dat do stuclenten die van bun loopbaan
cell mislukking Itebben gemaakt, vroeger of iat”r
in do moerassen van onsedeliklteici of verkwisting
verzeild cii n, bij tin. zonder uitzondering man non zij it
die seer jong van onder bet ouderlik dak in Europa
aangckomen cijn, en met bestand wal’en tegen de
verkeerde invloeclen die op lien bebben ingewerkt.

2. Ban dienen ouders wel zeker te maken dat cmi
bunne kinderen niet in gevaar zenclen. Daar zijn
Cr Univorsiteits centra, welke ik cc coals bet titans
met de Z.A. stuclenten gestelcl is niet con kunnen
aanraden, vooral ale de student nog jong en taar
bet knraktei’ niet sterk, of nog ongevormucl is,

3. Een vergaclerplek voor Afrikaansche student~ui
waar zij elkander kunnen ontmoeten, gezelsen, epe—
len, niaar waar dc drank verwijdercl is, waar z!j
niet onnoodig bun tijd verlcwisten. ivaar dc atmoef cci’
Cbm’istehk is, waar ecu snort famiheleven gekweekt
wordt, de jongere student oncier goeden invloecl van
de oucleren komt, waar claar gelegenheici gemaakt
wordt voor l3ijbelkringen, cal cOO ku-and niet cijn
kon dit zoo verwecenlikt worden.

4. lIet bewustzijn dat de baas tbuis en 01) (Ic
plants nanwecig is, geeft bet werkvolk cell spoom’—
slag tot pliebttrouwheicl en arheid. Zoo ook bet

hewnstcijn dat do boofdondem’wijzer in de school claar
is, til worcit bij niet elken dag in iedere klaskamner
gezien, ale hij eon man is van persoonlikheid, die
respekt en liefcle inboezenit, is eon onweclorstaan—
bare prikkel tot vlijt en getrouwbeicl, bij dc leden
van cijn etaf coowel ale hij (IC Iced ingen, Doom’ ntt
een predikant onder dc stndemiten in bet buitenland
te hebben, iii W~~0il dc I iefclo dci’ Ket-k voOm’ liai’o
zomiert in don vm-eemtide, en do helangstelling van Zuid—
A [nba in ben, ime zen ~ konkm’eet steeds no.it
bemi is, nmoet OCI) bewuetcij mi in ben verwekt worclen,
wat zielk nndig te oordeelen met andem’s chiti eon
stem-be faktor wozen cal otn lien Ic doemi reclit leven,
en getrotmw Ic dccii blijven nan hun voonleden. hinmi
Kerk, en clemi God buminem’ vaderen, I It colt htieromu
ale gemioegzaitte meden zoodan igo vertegonwoom’diging
wi I len it It H bevelen

!~,~iIoc’li I cle RemIt bet mmii vnem’lotar vimiden ecu
clikant pormnanent aamistel I imig to geven ale geestelilte
am’lieidem’ omidem’ do sttmdentemi, dali monet lii~ iemnand
zijn die nmet to jomig, seer vooi’zielitig en wijs, hox-omial
tegent oct koti cmi (1 ,5~ liii) a tit i ok i~,e n god mild g ntet lice m
die allerlei clenkbeelclen bebben.

6. Be mnodeu erki ig van de C.~.V. mnoet w-om’den
gezoi’h t en el to mmdii. Watt m’ I tet itlogd 1 ik w~t S lie])
ik 13ij Iielki’ingeit tot stand gebraolit met bet cog op
(10 afliliatie daarvamt toot do (.S,V. Met bet oog
Ii cr01) cii itt gezel ~il tap i’a It con p≥t a r stmiclemiteit
werd becoelit liet kas [eel Harcieb roelc—Iio I Hoofd
eeitm.rtmmn vait do ~ op ltet vastela ticl, on ,uet

dcii ~ec’m’. Di’, II tmtgers ccii omitmnoeting clot’ Z.A.
s Ittdd. iii d~m am oi~ clot’ do a (tell it’i a clem’ C’ ,~ .V.
ti-ti itiseei’d. Die samnetikomust glee]) plttate ill de mitt—
week vmt n do Paasc’livac’a ii tie cii hop goed van eta—
gel. Va ii dc VOl iii a mete profc’ssoreit kw’amen ze
toospt’oltem. l)o stmmdd, gottmigclen alien dat bet
uitoi’st leerzaamn was en de gemneensc’liap met
elkaticlem’ mtiterst gelukkig ott zogent’ijlt, ‘t Is un
-.t stgestc’I ci dat (hi’ dolt fem’enti o ‘it jan ml i kse sal zij n.

Zotm do Kem’k niet iii ovorw-eging wilion nemen de
namibevolimtgemi cmi gecloeltc’Iike bezoidiging vami cell

N.G. pm-odikant door dc C’,~,V, te wom-clen aangestclcl
ale m’c’izemicle soc’m’otanis dci’ ~ onclor do stuclenten
ill don vt’eentcle Deco coil kimnnon diemist cloen vool’
de vet’st’lnllcmicle secties van al de Protestanteebe
kerltemi. I It geef dit ttan de hand oniciat tIe inogebk—
hteid bestttat zocloencle gelclelike omiclersteunimig te vem’—
krijgen van die Regem’ing, die zieb in bet w-el~in vami
jomtg Z,A, in den vneemnde interesseem’t. te oordelen ca.
ian t’ u-at gezc’gd wem’cl itt ‘ii onciom’boutl mltc’t cleti 1—loogeti
(omnmissanis ill Loncieti. Van den kant vaIl dc
versta ik w-ot-dett reeds door imivioecli’ijke pei’sollen in
die rigtimtg hi,j cle Rogerimig l’epicsotitaties gcclaan,

7, Eimtclc’lilt ivil ik met coo )‘eol miadruk ale ik kan
aaiiclni migomi op comic cioeltm’offemicie bearbeicling van onze
stuclenten van korku-ege nog voom’ zi] bet vaclenlancl
t’enlatcmi. Veloti hij w ie oenc’ omw-emiteling in do gods—
diemistigo clomikhecldemi lteoft plaate gegrepen vem’klaremi
dat zij daanmedc’ van Zmmicl—Aftika gekomen cijn, en cii
n iet tt It i jcl cli’gencn liii dt len tot wi e zi j ci cli komlden
wc’ndcmi omit inliebting cmi Iciclimig. Wat Inervan cij
ccli cling schijnt cekem’, dc twijfel crystaliseert bi,j nicer
dami ccii htier cmi do otivcrsc’lollighteid ten opcigto vail
de goclsdiemist wttrdt bestetichigcl, Als w-ij bedenken
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line die hoiiclerden en duizenden jonge inannesi door
hun hogere opleiding en daarcioor verkregen invloed,
richting geven nan ons vollcsleven, hoe zij van oriein—
dig veel beteekenis in one kerkelik leven kunnen
zi~u, doon wi~ wol do ernst v:n1 cia zaak to besoffen
en ineer aanclaeht danraan to wijden.

1k heb mijil ziel vole ma1en~ gekweld dat iic geen
beter succos van mijn werk heb gemaakt. Toch durf

ik de verzekering geven dat ik met zoo veel hart,
getrouwheid en toewijcling nail dc opdracht, getracht
heb mijn taak te voibrengen, als ik kan, en het is in
dit vertrouwen dat ik mijri werk den Heere aanbied
en u dit miju versiag ciaarvan terwiji ik de eer heb
te zijn,

Uw dw. dienaar en broeder in den Heere,

H. P. VAN DER MERWE

BIJLAGI4 37.

VERSLAG

~we Commissie heeft de ear to rapporteeren dat,
niottegenstaande al do pogingon door haar aange
wend, hat met do inzameling van fondson niet al
te voorspoedig is gcgaan.

Hot finn neieei versing hiorbi,j gevoegcl toont nan dat
do coin thans in handon en door haar bologd ecu
totaal bedraagt van £12.79C 3s. 6d. en dat bcloofcio
dock nog uitstaande golden £5,2S1 uitmakon. Eon
goschikt terrein aangekoebt en do koopschnt afbo—
taald.

Toen hot blooic •iat hot mooilijlc gaan zou hot gold
te vindon voor eon Hospitani van 70 bedden, zooais
oorsproniceiijk booogd, word bosioten bet gotal bed-
den tot 30 to verminderon met do godaehto dat men
later aanbouwon hon indhen dc fonclsen zullcs toe—
lioten.

\Toigons berokening van den architect zen eon
hospitaal van 30 boclden zoowat £30,000 kosten, zon
cier moublement on bet noochg npparaat. Ooi met
dit plan werd niot voortgegaan omclat do Cominis—
sic van gevoelen v-as dat men niet met hot v-eric
eon aanvang zou maken aivorens do 5orn in banden
gestegen was tot ten minste £20,000 sterling. Do
bohoefto nan eon Hospitnal in don geost van ons
volic wordt zeer diop govoolci Ofl is in den laatston
tijd genceentueercl door gebrek ann accommodatie
in do bostaancle Hospitalon en Verplegings Inrich—
tingeri. Dc Commissie hoopt dat betere tijden en
moor samenwerking haar ill staat steliori zai met
hot weric, zoo spoeclig mogelik, eon aanvang to
maken.

Aan allon die bijdragon hobben gozondon wordt
bij dezen innige dank betuigd.

\Tooral do zusters hebben zich acer beijvord en
door bazaars ais anderzins aanzienh3ko sommen bij—
eengebracht.

in do stollige vorwachting dat de Groote Hool
moostor en Vorzorger dor Kranken, doze ondorne
ming tot verzachtiig vail bet hjden dor vele lijdon—
don zal doen wolgeluicken, noemon wij ens

Van de Hoog Eorw. xTergadering,

Do d’v. clionaren en broeciers,

Nameas do Commissie,

J. P. VAN HEERDEN,
Vooralttor.

J. SMUTS,
Secretaris.

5226 19 5
2462 14 2
1609 13 4

813 14 1

tar) 421 11 0
Andere bijdrngeii (w.o. tv-co va~~ £500

elk on 17 van £100 en me-or) 7812 10 2
Legaten (boedels L. Wioner, £100; Lie-

berman, £25) 125 0 0
Ronto 1586 8 0
Gelcollokteerd door Eerw. A. Droyer 1361 5 6

Van de Volkshospitaal Commissie, 1924.

I
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HET VOLKS HOSPITAAL.

GicLOELIE VE1cSLACi TOT 30 JONIE 1924.

Inkoinsten.

Opbrengsten bazaars: 1919
1921
1922
1924

£ s. d. £ s. d.
1995 1 5
1472 S 2
965 9 0
794 0 10

Bijclragen
Do.
Do.
Do.

V.Z.B
A.C.V.V
Helpmelcnar
Schoolicinderen (per A. Rit

£21449 15 ~



Koopsehat van gronci, met
rente.

Optic .

Belastingen
Komnussie op aankoop (~V.

i~1. Martin)
Herereebten
Transportkosten

Driikwerk en advertenties...
Salaris, Eerw. A. Dreyer
BazaarskosLen 1919

1921
1922

Bankkosten
Ailerlei
Kollektekosten
Honorariuni Sekretaris .

Auditeur

Geld belegd, kapitaal met
rente:

Exekuteurskamer, Kaapstacl
(kapitaal £11,010 plus
£1,199 2s. 3d. rente) 12239 2 3

£21149 15 8
Nagezien en korrekt bevonden.

P. H. BE \TILLIEIIS,
~\uditeur.

h.aapstad, 14 Augnstns 192-1.
7134 1 S

179 2 0 RET VOLKS HOSPITAAL.
566 4 10

Toie,szica Iii; Soiuiiicx.
Behalve do genoemcle summon in ‘ I versing van

inkoinsten en ujfgaven , zii dc volgende sommen
Loegekend —

295 13 2 Door Sir Jakobus Graaff
23 6 3 Door Lady Jakobus Giutff
2:3 14 3 Door do Flelpmeicaar

132 15 6 *Door boedel A. de Villiers
150 0 0 Door boedel J.

6 6 0 Door C.J.V
________________— Door Luekhoffs Funds

5514 3 8
£5281

‘~Nota.——1Jit dc l,ocdel van A. de Villiers is reeds
£400 na 30 Junie 1924 ontvangeh en belegd.

J. SMUTS,
Sekreta ris.

BIJLAGE 38.

RAPPORT
Van die Kommissie vir Arbeid aan die Jeug, 1924.

1. Opdrag. Hierdie kommissie weiki in die lewe
geroep deur die Aigemene Sinodale kommissie in sy
eerste vergaclering na afloop van die jongste Sinode
(sic Kerkbode, 6 Mei 1920). Die opdrag was as voig

Om in oorleg met die hoofbesture van die Christe
like Strewers— en Christelike Jongeliede-Vereniginge

(a) Die geestelike bearbeicling van ons jongeling—
skap beter Ic behartig.

(b) Moontlike web van koöperasie en konsolidasie
te beproef.

(c) By die volgencle Sinode te rapporteer, en indien
moontlik, die weg tot koo clinasie van ons poginge
aan te wys.

2. Die eerste vraag wat die kominissie besig ge
i:oU liet, was die moontlikheid van samesmeiting
van die Strewers— en C.J.—Vereniginge. Na raad—
pe4ng met beicle hoofbesture, en mime oorweging,
bet cns tot die gevolgtrekking gekom dat sodanige
stap onuitvoerbaar en onwenslik sou wees. Beicle

liggame bet in bulie langcinrige bestaan sekere vaste
vorme en nietocles van Christelike arbeicl aangeneem,
en is by sekere seksies van oils jongelieclegemeenskap
gewilci en beminci. Ook meen die kommissie dat aan—
gesien ecu die kiem iaat val op ‘a enigsins verskil—
lencle gesigspnnt van die christelike lewe clan die
anciem, daar muimte is vim aitwee om naus mekaar te
bestaan, en mekaar aan to viii.

3. Vervoigens bet die komntissie die wenslikheicl
besef van noner verbanci tussen hierdie verenigiuge
en die Kerk. (a) Vireers met die Kerkeraad. Bit
geld veral van die C.~J .V. want die Strewers clring
cinarop can dat elke talc ondem toesig van die Kerke—
raad sal work, hoewel clit in die praktyk nie aityci
gebeur nie. (b) Met die Ring. lOuse Ring behoort
inc alleen ‘n ~aarhkse versiag van hiemclie hggame te
ontvang nie, niaar ‘n konimissie te besit wat insonder—
heici die belange van die jongeliede en kinclers be—
liartig. (e) Met die Sinocle. Die slotsom waartoe
die kominissie aan die end i-an hierdie versIng kom,
is dat daar ii pemmanente Sinodale kommissie vir

Ui[~jc’ men.
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Nationale Bank, Kaapstacl
(kapitaal £300 i]us £51

£ s. d. £ s. d. is. 3d. i-elite) 551 1 3
- ——-———— 12190 3 6

5 Balans in l3ank 145 S 66084 1
200 0 0
541 18

150 0 0
120 0 0

38 1 10

76 5 11
68 1) 5
89 0 9

1924 653 1
£1000

1000
1000
1000

500
500
281
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arbeic1 ann die jeug behoort te bestaan, ivat sa~ sorg
dra dat nile jongeliedewerksaainhecle voor die aandag
van (lie Sinode sal korn.

1. Mcci samewerking. Hoewel amalgamasie on
wenslik geag word, kan en behoort daar veel nicer
sanieweri(ilig en koördinasie van poginge te bestaan.
me alleen tnssen genoemde vereniginge nie, maar
tussen nile werksaamhede onder die jeug, insluitencle
die Sondagskool. Die vermenigvuldiging van l3ijbel—
stndie kni’snsse. godsdienstige tydskrifte vii (lie jeug,
en organiserende sekretarisse, veroorsaak verwarring
en onnodige kragsverspilling. insonderlieid behoort
die Kerk toe te sien dat ten opsigte van Skrifstudi€
(lend die jeug daar ‘ii duidelike en eenvoudige gedrag~—
lvii neergelC word.

5. Die beste wyse oni sodanige samewerking te ver—
seker is——sons hierbo aanbeveel—die benoeming van
‘n Sinodale komnussie vii arbeid nan (lie jeug. Hier—
01) belioort on, sitting te ho ‘ii lid van elke liggaam
vat onder (lie jeug van ons Kerk arbeid.

6. Hierdie Sinodai~ kommissie moet opdrag ont
yang om met soortgelyke kommissies in die vier Gefe
dlereerde Kerke saam te werk, om also eenvormigheicl
en kobrdjnasie in al die christelike arbeid onder die
jeug van ons voll( te bewerkstellig. In verband bernice
verwys one na (lie versoekskrif van (lie Bijbelvereni—
ging konferensie 01) Brandfort gehou ivat as bylae
aau hierdie rapport geheg is.

Met verskuldigde lioogagting, bet one die ocr ons
te iloem,

U dw. Dienare en l3roeclers in Christus,

D. G. X[ALAN, ~T00i.zitter
J. G. STEYTLER.
J. ii. ALBERTYN, Sekretaris.

BYLAE.

Hierdie konferensie van Bybelklas \Tereniginge in
die O.V.S., gehou op Brandfort van 26-29 Mci 1921,
wens met (lie meeste beskeidenheid die vo]gende
nienioranduin betrekkelik (lie arbeid aan die jeug voor
die aanclag van die vier gefedereerde kerke te bring

1. Die seer grote belangrikiieid van hierdie arbeici,
veral in (he teonwoordige tyd, sal vir ‘n ieder duide—
lik wecs. Nuwe stromingo, veelal los van die Kerk,
word oral waargeneom. Die oorsake hiervan moet
oils sock in die afgelope wOreldoorbog, deels in die
intellektnele ontwaking by die joug van ons yolk,
waardour, ‘n grote toevloed tot ons hoer skole,
kolleges en lJniwersiteite ontstaan is. Gevoiglik is
nuwe toesrande geskep en nuwe behoeftos ontstaan.

2. Ons Kerk word geroep om met die grootliks
vorandorde toestande rekening te hou, en om to trag
met idle mag die strominge iii die rogte bedding to
]ei.

3. Ons moon beskeidenlik dat hiertoe nodig is
die hartlike samowerking van al vier (lie Suster
Kerke.

-1. Die konferensie versoek due dat—il) geval dit
nog me is geskiod—elke Sinodo sal oorgaan tot (lie
daarstelling van ‘n pei’manente kornmissie vii’ arbeid
nan (lie jeug. Die opdrag aan sodanige kommissie
sal wees om te trag onder haar kontrole te trek dice
fase van kinder— en jongeliedo-arbeid in die Kerk,
coos Sondagskoio, kinderkranse, Strowers, Jongeliede,
en Bybolkias Voreniginge, ens. Sy sal verder trag
Oni soveel moonthk al luerdie kerklike werksaamhede
met mekaar te koordineer.

5. in geval (lie Fedorale Rand voor die vers~ci1-
londe Sinodes sitting hou, sal hierdie memorandum
ter eerster instansie tot hulie gerig word, met die
i’ersoek on hulle medewerking.

BTJLAGE 39.

RAPPORT
Van den Afgevaardigde naar de Gemeenten in Rhodesië.

Aan den Moderatuur Synodi.

Hoog Eei’w. 1-Jeer—In voldoening nan een opdracht
mu door do H.Eerw, Synode op bare 26ste zitting in
bet jaar 1919 gegeven, lieb ik do gomeonten in Rho
desiC in liet jaar 1920 bezocht.

Het is mij ecu vooi’recht geweest de gomeenton
Bulawayo, Enkeldoorn, Salisbury, Umtata, Molsetter
en Lusakas to bezoeken, de leeraron en de kerkeradon
dci’ rospeetievo gemoenten te ontmooten, de Heihge
Sacramenten to bedionen, bet Evangelic op do hoofd—
plaatsen en ook in vole buitenwijken te verkoudlige~i
(In onderwiizors, onderwijzeressen on (10 leei’lingen cler
scholen 09 vole plaatsen toe te sproken, en ook de
Rings vergadering te Salisbury bij to wonen.

Ons Zonding void in Mashonaland bob ik in dion tijd
bezocht, de -broedei’s en zusters aldaar weri(zaam,

ontmoet, en de vei’gadering van den Zending Raad op
de static Morgenster bijgewoond.

in , ,De Ivorkbode’’ hob ik tijdens mijn bezovk
breedvoerige mededelingen van niijn bevindingon go
(laan 1k voi’wijs (ins die ledon van do Hoog Eerw
~ei’gadering naar (lie mededeolingen en in zonderlied
naar do laatste van die mododoelingon to vinden in
,,De Kerkbode” van den liden November 1920 op
biadzij 1193.

Do kerkoi’aden, do loeraron en vole leden clor go_
ineonten in Rhodosie hebben mij verzocbit do Synodle
to verzokeren dat zij do afvaai’diging van eon beoi’aar
om lien to bezoeken Op hoogen prijs stollen. Zij hebben
mij opgedragon (10 Synod1e VOOd (lie afvaardiging c’n
dat bezook bun dank to betuigon.
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XIij is bet een groot genot geweest ouze broed’rs
en zusters in die streeken to bezoeken van hunno
werkzaambeden, onclerneiningon en moeili3kheden,
bun voor— en tegenspoed kennis to nemen ; met hen
Gods Wooi’d te ovei’denken, met hen nan de Avond
manls Tafel gedaehtenis te vieren van bet lijden en
sterven van den Zaligmaker en met lien te bidden.
Biddencl hoop ik dat de liefderijke Hemelsehe Va4er

zi~n zegen op bet werk in verband met dit bezoek
gegeven beeft.

~XIet versebuldigdo lioogaelitiig noem ik roii, bog
Eerw. beer,

[Jw dienstivillige dienaar,
P. 8. BOTHA.

Stellenbosch,
9 Augustus 1924.

‘~Yij, do ondergetekendon, loden van do 33i~bolkennis
Eksamen Kommissie hebben do eer bet volgende ann
do H.Eeorw. Synodo te rapporteren :—

1. l3ovongonoemcl Eksamen word, sedert do laatste
vergadering van do H.Eerw. Synode, elk ~aar afge
nomon op do laatsto Zatordag in do maand Augustus.

2. Hot Eksamen wordt eehtor mi nog maar even
zwak ondersteund als toen or laatst versiag gedaan
word aan do H.Eei’w. Synode.

Pit wordt bewozen door do volgende foiten :—

In 1922 liobben or van do 186 gomoonten in do
haap Provincio sloehts 7, en van do 64 gemeenten in
do O.V.S. sleehts 1 cloolgonomen, iuzondende alto—
zamen slochts 57 kandidaten.

In 1923 waron or 67 kandidaten.

In 1921 waren 01’ slochts 32 kandiclaton uit slecbts
4 van do mccl dan 200 Dorps Zondagscholen dor
Kaap Provincio, om niets to zoggen van dc moor dan
1,100 Buiton Zondagscholon.

3. Wij bobben getraclit do Zondagscbolen tot
deolname aan to moodigen door :—

(a) Kancliclaton too to laton in ‘t Afrikaans
Eksamon to doen.

(b) Moor clikwels in ,,De Kerkbode’’ to herinneren
nan ‘t Eksamon.

(c) Pri~zen uit to loven.

doch hot sc’hijnt alles tovergoefs.

1. Wij willon besc’heidelik do H.Eorw. Synode aan
(10 band goven. ten einde cut Eksamon, dat toeli vooral
mot Zondagschool work to doen heoft, zijn reehte
plants in onze Kerk to doen innomon, em de volgende
stappen 1e doon :—

(a) I-let vooi’oc1n’i~von en nfnornon van bet Bijbel—
kennis Eksainen opclragon ann do Synodale
Zondagsehool Komnnssie als deol van hun werk
en (1001 van ivat van elke Zondagschool elk
jaar verwacht wordt.

(b) Do intreo golden (volgens Art. 40(5) onzer Kerk
wetten) in (10 Synodalo Zondagschool Konunis—
sic Kas te stortoii, en alle onkoston ann bet
Eksanien verbonden, aismodo hot uitreikon van
Diploma’s en Pri~zen nit dezoltde Kas to vel’—
effenen.

Ten oindo do Snodale Zondagsehool Kommissie
ilierin to bolpen, kan ci’ dan door do Synodo ‘n sub—
kommissie bonoenid worden, instede van ‘n goboel
apait staande on met vele ontmoedigingen kampendo
Iii jbolkennis Lksamen Kommissie.

Do H.Eerw. Synode Gods rijkste zogoli toebiddonde,
linemen wij 0115,

Un clxv. dienaron en 1313. in Christus,

C. H. RADLOFF, Voorzitter.
A. J. PEPLER.
J. P. KRIEL.
J. J. ‘,VASSERFALL, Sekretaris.
M. P. MARAIS.
G. E. RUDMAN.

0

BIJLAGE 40.

VERSLAG
Van de Kommissie voor het Bijbelkennis Eksamen aan de

H.Eerw. Synode, 1924.
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BESCHRIJVINGSPUNTEN VOOR DE SYNODE,
1924.

Dc ondergeteekende heeft de eer mits dezen, in
gevolge Art. 82(a) der Kerkelijke Wetten en Be
palingen, aan do kerleeraden to doen tookomen een
opgaaf van do besehrijvingspunten. die nan cle
Synode, to worclen gehouden op 16 Oktober eerstk.
en volgonde dagen, zullen worden vSdrgelegci : —

1. Beroep op de Synode door Ps. W. C. Malan,
Cedarville, van de uitspraak van den Bing van
Queenstown in zijne vergadering gehouden te Tim—
tata op 18—22 Oktober 1923, in verband met de
stichting van de niouwe gomeento Kokstad door do
Ringskommissie van genoemden Ring.

2. Protest van don kerkoraad der Ned. Geref.
gernoente Molteno tegen de uitspraak van de Aig.
Synodale Kommissie op hare vorgadoring gehouclen
to Kaapstad 28 Jul—i Aug. 1921 in zake hot appèl
van de hoeren S. A. Cloete, 0. C. J. Cloeto, C. J.
Hattingh en L. P. Fourie van de uitspraak van den
Ring van Burgorsdorp. (Zie rapport van Scriba der
Aig. Synodale Kommissie.)

3. Protest van den kerkeraad der N.G-. gemeente
Warrenton tegen do uitspraak van de Aig. Synodale
Kommissie, op hare vergadering gehouden to Kaap
stad, 4 Dcc em1er 1923, (a) in zako hot apphl van don
kerkoraacl van Warrenton van do uitspraak van den
Ring van Warrenton in do zaak van W. Ras tegen
don kerkeraacl van Warrenton ; (b) in zako hot appbl
van don korkeraacl van Warronton van do uitspraak
‘ian den Ring van Warrenton in do zaak van Movr.
C J. Human tegen den kerkeraad van Warronton.
(Zie rapport van Scriba dor Aig. Synodalo Kommis—
sic.)

4. Eon schrijven van eon aantal loden van do
gomeento Cradock to kennon govonde, dat zij zich
met do uitspraak van do Aig. Synoclale Kommissie,
op hare vergadoring van 4 December 1923, in zake
hot gobruik van afzondorlijke kelkjes bij do viering
van hot 1-1. Avondmaal, in do gomeento Cradock,
niot kunnon veroonigon. (Zie rapport van Scriba
dec Alg. Synodale Kommissie.)

5. Eon schrijven van don kerkoraad dec N.G. go—
meento Enkeldoorn (Rhodesië) to kennen gevonde
dat hy niot tevroden is met do uitspraak van do
Aig. Synodalo Kommissie op hare vorgadering go
liouclon 4. 5 cmi 8 illei 1922, in zake toekenning van
don status van prodikant aan den Eorw. A. J.
Liobonberg, en vorzoekende dat do zaak naar do
Synodo verwozen zal worcion. (Zio rapport cier Aig.
Synodalo Kommissie.)

6. Eon schrijvon van den kerkoraad der NO, go—
meente Enkoldoorn (Rhodesib), in zake zijn beroop
van dê uitspraak van don Ring van Bnlawavo in
zijn vergadering van 20 Augustus 1921 (in verband
met hot benoomen door do Ringskommissio van eon
korkeraad voor do gemoente Enkeldoorn), en do nit—
spraak van do Aig. Synodalo Kommissie op hare
vorgadoring van 24 en 25 Mei 1923, to kennen
gevonde (a) dat luj (do korkeraad) zich niot aan
do uitspraak van de AIg. S,vnodale Kommissio ondor—
werpen kan ; (b) dat hij (do kerkoraad) die geheole
zaak voor do Synodo door tweo afgevaardigdon
wenscht to bopleiten. (Zie rapport van Scriha dec
Aig. Synodalo Kommissie.)

7. Eon Schrijven van den Br. P. Brummer, van
Graaff—Iioinet, namens die ontevredenon in do go—
meente, to kennen govendo dat aan hot hesluit dcc

Aig. Synodale Kommuissie, genomnon op hare vergade—
ring gehouden op 4 December 1923 nog goon uit
vooring gegeven is, en verzoekende dat do zaak voor
do Synocio zal golegd worden. (Zio rapport van
Scriba dec AIg. Synodalo Kommissie.)

S. Do I-I.E. Synode overwege do wenselikheid van
do to grote en to dure Synodale Vorgadering van
onze Kerk in twoo Provincialo Synodon to verdelen.
—Ring von Alhaiue.

9. De I-IoogEerw. Synode wordo verzocht om de
Kaapse Kerk in tweo Provincialo Svnodos to vet’
delon.—1?iag von GraofJ—Renet.

10. Die HE. Sinodo bespreke die verdehng of
verkleining van once Sinodo.—Rtng van Britstown.

11. Ingoval do Synode, naar aanieiding van zekere
ingezondone boschrijvingspunten, besluiten mag tot
do totstandbronging van eon of moor Provinciale
Synoden, zoo doe do Synode dadolijk stappen mu eon
Ronstitutie voor eon Generale Spa ode op to trokken
op voetspoor van Artt. 29, 36 on 50 van do Dordtse
Kerkonorde. Met bet oog on do mogelijke toetrcding
iii do toekomst van do kerken in do andero Provincies
worde doze taak aan don Rand dec Korken opge
dragea.—Piedikunt von Elliot.

12 Do Synodo besluito in eon barer oerste zit
tingon Art. 86,f. to suspendeeren en do aanstelling
van tijdolike comnmissiën over do pormanento corn
missiën af to schaffen ton oinde tijd en onkosten to
besparen.—De Kerkekontoor (Jommissie.

13. Die Sinodo oorweo die noodsaaklikheid van ‘a
adviserende kommissie to bonoern, vorteonwoordigen
die elide Ring in verband met die beroepe van brace.
—Predikant van Dc Hoop.

14. Die Sinode besluit dat nieteenstaande enige
bestaande wetsamtiekoi wat hiermeo in strydi mag
woos, dat diaar deur elide Ring jaarliks in sy gowone
vorgadoring ‘n korninissie sal gekies word, bestaando
nit twee leraars, prociikante van die Ring, wat die
naarn sal din vail Vakaturo Kommissie. 1-lierdie
komniissie sal, wanneor diaar ‘ii vakature in die
Ringsressort ontstaan, namens die Ring, die name
van twee beroephare pm’echkanto of propoliente, wat
die kommissie geskik vir dhe gerneente ag, aan die
voorsitter van die gekornbineercio vorgadering, wat
‘n ieraar of huipprediker boroep, oorhandiig. Hierciie
name sal dour die voorsitter, nadat die nominasie
lys dour die kerkraad govorni is, daaraan toegovoeg
word, waaruit dim kerkraad dan ‘a vrye keuso sal
doon. Pit sal the Vakature Kommissie by die nit—
bring van elide beroop horhaal dour bf diesolfde ef
andero name te noein. Die name also gesuggesteer
sal nie deum’ pubhkasie Pubhek gornaak wordi nio.—
Prcdtkant ccii l~ri~burg.

15 Die Sinode hesluit dat dit voikome geoorioof
en wettig sal woes. nieteenstaando onig wetsartiekel
ivat hiermnee in stryd lung WOOS, vii 0mg leraar
of propomieimt 0111 aan dlie lode van die Vakature
Kommissie, met of sondor opgee van re~ie, bekend
te rnaak, dat hy gewillig of begerig is omn in daardie
vakanto gerneente, as by daar heroep nag word, die
kous horn to laat wolgeval. Die kommissie hot ook
cog onig cinder leraar of boraars to suggosteer.—
Preclikont van J7rmjburg.

16. Die Sinode dra dit acm die Modoratuur op om
‘ii biddag vas to stob met die oog op die alge~nene
oleksies van Volksraadslode.—Kerkroacl, Joubertina.
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17. Die HoogEerw. Sinode gee opdrag ann die
Moderatuur van ons Kerk om, by geleentheici van ‘fl
aigemene verkiesing van lede vip one \Tolksraad, ‘n
clog van gebed vii hierdie gewigtige saalc te bepaal,
die clog te val op ‘n clatinn so spoeclig moontlilc na
aankoncliging van die verlciosing.—Errste 1’reth1~ant
Coil S ii dIe 0(10 OL.

13. Dc Svnode wordo verzoeht non te wi~zen in
iioeverre en op weilce wijze icerkeraden en Ringen
lint recht hebben korrekties en verancloringen non to
brengen in kerkelike registers—Ring ran Koopstod.

19. Die I-Ioogeerwnarde Sinode neem die nodige
stappe tot die verdeling in twee van die Ring vail
Queenstown.—Predz kant von fimtoto.

20 Dc Synode drage lint ann de Moderatnur op
in icorresponclontie te treden met dc anclere Hol—
landse Kenicen in Zuici—Afrilca, die met one dezeltdo
belijclemsscln’iften houclen, oin te vernemen of or de
hogeorte bestaat van toenodeivng en somenu’ei’king
met once Kerk en 09 wellce wijze zuilcs zou icunnen
gesehi eden—Fred, koiz t von Elliot.

21. Dc HoogEerw. Synode doe de nodige stappen,
in samenwericing met do Gefeclereerc1e Kericen, en
do andere Gereiormeei’de Kerken des lands om een
formulier op te stelien voor cle openbare beimjdenms
met dc voom’steiling cler jonge lidmaten. Do belijcle—
nisvrngen bij die gelegenheicl to worclen geclaan,
woiclon opgestelci nit cle drie vragen tot lnertoe in
gobruik en vragen in gebrmk bij do Heilige Doop.
Dosnoocls icon ook dc liuip ingeroepen wonclon van
dc Geroformeerde Kerken in Necleriand —Fred, kont
von .1liuiol Nooi’d

22. Do HE. Synode geve ‘n verlclaring van liet
woord “Kerlcgeuootsehap” in Art. 72 : 11, en zegge
of seicten z.a. do Apostoliosen, Sabbataribrs, ens.,
i ngesloten worden.—Rin g von (irooff-Rern et.

23 Do HoogEerw. Synode doe do nodige stappen,
in samonwerking met do Gofodoreerdo Kerken en
do andero Christolike Kericen des lands, Oil) do Rege
ring to naderon met hot vorzoolc, eon zokor bopaalcle
dag van elk jaar vast to stellon nis eon nationale
clog vail gobecl, vorootmoocliging on clankzegging.
Die dag moot wezen eon weelcsdag, on niet eon
Zonclag, wannoei’ aBe bezighoiclsplaatsen, nile piaat—
son van puhii~lc vormaalc en sport sullen gesloton
wordon.—Predikont von .4 lnvol Nooi’d

24. Die Sinodo nadore die Regering en Vollcsraad
in ooriog met andor kerkgonootskappo by wyso van
potiesio om die naam van die I—leer in die lconstitusio
van die TJ nie ingovoeg to kry.—Keikrood, Joe
bertino.

25. Doze vorgadoring bovelo aan, dat do Synodeil
dor Gofocloroordo Korlcen van do bostaande wet—
goving gebruilc malcen sullen, toil oindo koricelilce
Oil goclsclienstige mvlooclen op do jongemensen. die
tot onderwi~zers en ondorwijzeressen wordon opgo
bid, uit to oofenen.—De Rood dci Kcrken, 1921.

26. Do Road dor Kerkon worde gevraagd zicli ten
gunsto van hot ‘~ olgend verzoelc, dat door do Synodo
van do Nod. 1-Ierv. of Gorf. Kerlc nail do jongsto
Synodo van do Kaapso Kork goricht word, to ver
IdlarOil: ‘Doze vorgadering verzoelco do I-I.Eerw.
Synode vail do Kaapso Koi’lc, of zij niot ertoo son
ivilben overgaan, dc nodigo stappen to doen, waar—
door do KerkalmanaJ~ hot eigendom van do Gofocle—
j’oorde Kerken worden zal. Aan do Ilandi worclt
gegeven, clot hot boheer van do Korlcalmanalc nan do
Fodoi’ale Rand sal wordon opgodragen, zulbonde go
mloomdlo RaacI dan met niodeworking vail cle vor—
echillendle Gefedei’eerdo Korken, inoeten zoi’g dragon,
dat aPe informatie dooi’ do 1\ei’ldalnlanak verselmaft,
so voliodig en vorti’ouwbaam’ mogelik moot zijn.’’—
Sqnodole Kommissie ion (IC Acd, Heir, of Gei’. Kei’k
von Zuid—.4friko. [Memo Bosluit van do Knapso
Syilode: ‘‘I-lot vom’zoolc vail do Synodo dci’ Tm’ans
vaalse herk woi’do verwezen naam’ do Korlcekantoor
KOillillissie. 0111 daaromtront to rapportoi’eil, mnclien

mogebik staande doze vergndlorlng,’’ (Goon rapport
word ingecliend).]—Door do Rand dem’ Kerkon ann—
bevoben,—De Rood dcv Kerken, 1921.

27. Ailtwoord WOrdit bebeefdl govi’aagcl Op ‘t ver—
zoolc doom’ dlo Raad der Kerlcen in 1919 ann do
Synodlo gericht (1) Oil) zijn niedewerking to voi’lenomi
nail do ancloi’e Gofodlereordle Korken on Gereformeor—
do Kei’lc uI do vortaling in Afrilcaans van onzo
helijdenissclirifton. formubioi’on, OilZ. (2) O~l met
hot oog 01) do misbm’uilcon, welko dikwols iii verhand
met heroepeml voorlcomnon, do zaalc ill overwoging to
ilOlilOil Oil imldlien mnogolik - vom’bojioi’nig iil bet boroep—
steisel nail to hrengon.—De Rood dci Kerkeii, 1921.

23. Do Synodo worde govraagcl do volgoado ho
palilgoil good to keiii’eil Oil ill hot wetboelc 09 to
nenien : I. Eon lidlmnaat vnil ccii gronsgonieente en
aail do gronslijml woonaehtug kail, met verbof ~ler
beicle,’ bet:’okbcono lcerlcei’aclon, zijn lcoi’kelilce voor—
i’echtoil over do lijn gonieteml. II. Waam’ eon groep
licimaton anmi do gi’ons woonaelltlg wegens gogi’oncle
m’oclenen nanzoek doomi, bangs do gewone korkolilce
iveg, om over do lijn tot do aangronzendo gemnoento
van Coil Zustom’-1~ei’lc to mogon bOblom’eml, han, met
vorbof cler beiciem’ betm’obclcono Riiigon, do grenslijn
naar voreiste wordlen vorandord,—De Rood der
Kerken, 1923.

29. Do aamlmtanlo van do volgondo nanbevolingen
van ‘Il bcomnmissio van do Raacl worcit verzocht

1. Hoowel do k0millui~Sie hot hoti’oui’t, dat or telbcon
male rochtgedlingen plants vinclon, waam’bij do Kork
hetrokkon ~voi’clt. noelitamis meont Zij, diat met clank—
baarheicl keiinis goilomilen Ican wordon van do volgon—
do foiton, t,w,, dat onzo Kem’lc, ill al viem’ Pro—
vineueen, van dIe banclon, die liaam’ zolang hobbon
gekwelcl, bevrijd is gewoi’clon, en cii rim omlgollindloi’d
al hoar iimwoIldluge zakeil m’egeion nlag ; nlsook, dat
lmerhaabcle nialemi, hot pr000dlOmlt doom’ once gem’oehts—
lso~’on is noom’gelegcl. dat in zovei’m’e blot puur geesto
hiko zakon nangaat. eon rechtbanbc zich hI dozen
not kan laten golden en dat do Kerbc, nls instituut,
in do ogon vnii do Stoat, doom’ do Stoat boschouwd
wom’clt abs ‘ii reehtspersooimlikbieid en clus vooral wnai’
hot burgerlike m’ed’htemi geldlt, Oil door do civiebe wet—
toil Wom’dlt besellei’nidl, precies ale enig ailder ver—
onigiimg of genootsehap.

2. Do kommissie u-il voider ook eerbiediglilc aini—
boveben, dint em’ door ieclor der Svnoden vail do
Godbefereoi’dle Koi’bcemi eon m’echtskonmmjssio sal wordon
aamigestebcl. die do lcoi’kebilce bosturen, in geval van
OOil of nuder zaalc duo leidon hail tot ‘ml i’eelltsgodiilg
voor ‘t hmmi-gei’lik hof, met voorbiehting on adlvios,
i nclien voi’bangcl, dienoil han—Dc Rood dcv Kerken,
1923.

29a, Do Rand dom’ Kerkon bovebe vortogenwoor
cligimig ann van do Znstem’—Kem’ken vai’ do \Trijstaat
on ‘l’,’ansvaal 01) do Aclmissie— ems Pi’opomiemits—
obcsanmen Komlmmilissioen van do Kaapse Kerk, Oil met
‘t oog huerop worcbe do Synodo van do Knapso Kerk
govi’aagd de wotsai’tikelon hiem’op betrolclcing bieb—
bemidle, ni clioi’ voego to vei’aildberen, on do Synoclon
van die \i’ijstaat en Transvaal wordien gevrnagdl do
stnppon to cloemi, die vereist nmogon w-orden voor
zodnnige veitogenwoom’diging, Net wordt verstnan,
dat ellce Koi’bc do m’eisbcosten, ens., vail hoar eigeno
nfgova-arcligden dragon zal,—De Rood dci’ Kcrkeii,
l9~≥3.

30. Die Sinocle tolcen pi’otes ann by dio Ned,
I-Ierv. Kei’k yams die Transvnal tool) clue stigting vail
‘n sbcenr—gerneente te Gwolo dour eon van sy beranrs
ut chin ‘l’i’ansvaab —Ri op ion liiclowo ijo,

31 Doze Ring vorzoelct do N.E. Synedo opdi’acht
to gevon OOil zijn Komnmnissio Ovem’ Ilot Korkblad toe
to zion, dat goon naamboos schm’ijven in Do Konj~—
BOfl~ cal woicben toogelaton,—Ruiiq Con- Britstou’n

32. 1)io N.E. Sinode vorsoolc die Regem’imig oni chIco
Jaar ‘ii ding van vorootmoediging Oil dnmik l’ilS to
stel, en sock bsioriil die medlewerbcimlg vail die andem’
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Kristelike Kerke in die land.—Kcrkracid van Graaff—
Hem et.

33 De Synode spreke zich cluidelik uit over de
Bisset huwelikswet en geve aan de hand hoe elko
kerkeraad moet handelea.—lling van Dutoitspa’n.

34 Die HoogEerw. Sinode dying by die Regering
aan dat die prodikante van die Ned. Ger. Kerk die
alleen as huweliksbeambte vir die Kaap Provuisie
aangestel is, aangostel sal word as huweliksbeambte
vir die Unie.—1?is p van Dutoitspan.

35. Dc Synode verzoeke het I’arlement eon wet to
passhren soclat wanr or eon echtEcheldlng wegens
onzeclelikhoicl piaats gevonclen heeft, dc schuldige
iersooa niet toegolaten sal worden in bet huwelik to
treden voordat do gewezen echtgenoot of echtgenote
ovorleden is De Synodo trachte andere kerkgenoot
schappen to krijgen in deze zaak mede te werken.—
Predkant van Burkly Oost.

36. De Synode besluite orn to doen wat nodig is
om van de Goevernernentsregulaties van 1804, die
betrekking liebbon op de Neder. Geref. Kerk, en de
latere wijzigingen ervan (do huwoliksregulaties uit
gesloten) ontslagen te worden.—Prcdilcant van
Jiarkly Oost.

37. De HE. Synodo worde gevrangd de wenselik
heid to ovorwegen van hot aanstellen van ‘n be
voogdo rechtsgeleerde, die ‘a spocialo studio zal
maken van onze kerkelike wotton on bepalingen, en
die door kerkelike lichamen, wannoer verhist, kan
geraadploegd worden.—Rin p van $teilen bosch.

38. Do H.E. Synode worde gevraagd do wonsolik
hoid to Ovorwogon van hot aanstollen van ‘n be
~aegcle architekf, die zich zal thuis makon in do
bouwstijlon goschikt voor onze N.G. korken in Zuid
Afrika, en die onze kerkoraden met deskundig advios
han dienen, ~ anneer korken gebouwd moeton
warden —limp van Steilenbosch.

39. Do HE. Synode worde gevraagd do nodige
stappen to doen ton einde hot in haar wetbook
duidelik bepaald to krijgen dat goon uitspraak van
enig lager kerkelik lichaam door ‘n hooggerechtshof in
behandoling sal kunnoa genomen worclon, alvorens
do zaak in kwostie finaal voor do H.E. Synode hoeft
godiond.—Thnp von ,S’tellcnhosch.

40. Do Synodo herhale on bevestige haar bosluit in
1915 genomen in sake hot boginsel ‘‘dat in hot toe
staan van drankliceaties do volksstem door middel
van do gesloten stoinbus beslissea zal.” (Acta xxiii,
pp. 53 on 61).—Predikant van J3rie Anker Baai.

41. Do HE. Synodo spreke zich uit ton gunsto
van totnle prohibitio van do cirankhandel in do Unio,
en wekko liaar joden, on bij name do opzieners cier
gemeonton, op om zich daarvoor to boijvoren.—Pre
dikant van Paterson.

42. In vorhand met hot drank-vraagstuk kouro do
HoogEorw. Synode good hot beginsel begrepen in
hot ontwerp gonaamd do pinatsolike kouze.—Predi
kant van Aliwal Noord.

43. Do Synodo sproko zich uit over plaatsolijko
house en prohibitie.—Ouderlisip van Robertson.

44. Vorzook van die Kommissie vir Bybeivertaiing
in Afrikaans vir ruimoro gelcioliko ondorsteuning vir
die Bybelvertaling. Die hoop is. volgens besluit
van die komniissio, dat olko Sinodo vii did dool ‘n
sinodale kollokte sal instel vir minsteris twoo jaro.
Die kommissie hot onlangs besluit dat die bonoeming
van twee addisionolo ent-vortalers onvermydolik is,
en met ‘n oog op die salarisse van vior vortalors
i.p.v. twee, sal ons uitgawe vir 1923 minstens £2,800
bedra, waarvan ons moon am £1,300 in hande to
hê.—Di e Konirnissie van Bybeii’ertal’ng.

45. ‘t Psalm— on Gezangbook, tans in gebruik,
wordo zo spoedig inogolik in ‘t Afrikaans vertaald.—
Pi’edm1~a sit van ~Smmonstad.

46. Do HoogEorw. Synodo besluito om zijn kerko
like wotton on bopalingori in Afrikaans over to
zotton.—Predikant van I~einioes.

47 Die Sinode golasto ‘n Afrikaanse uitgawo van
sy TVetten en Bepalisigen met noukeurigo bladwyser.
—Psedikan t van J?ietbroie.

48 Do HE. Synode worde oorbiediglijk govraagd
do HoogEd. Regering to naderen, met het verzoek
den nimani der \aderen Gadi in dle Constitutie dies
landis en yolks opgonomen to krijgon.—Im. erkeraad
vale Wijsiberp.

49. Hot valgendo Reglemont worde in hot wet
boek opgonomen

REGLIsiiIENT.

Vaai~ hot heheer van kerkeiijke goedleron en fond—
son bohoorendie nan do Nedi. Caret. Kork in Zuidi—
Afrika

(a) Elke gemeente der Ned. Geref. Kerk in Zuid
Afrika, als zoodanig door hot wettig kerkbestuur
erkend, is do wettigo oigenaros barer goedoren,
eigendammen en fandsen.

(h) Do kerkornadi, als vortegenwoardigendle do go—
moente, hoeft hot bestier van alle hare hezittmngon.
Vaste eigendiommen wordlen op dion kerkeraadi go—
transporteerdi on verbonden op ziin nanm gore
gistreerd. Oak is do kerkornad hot bevoegd lichaam
am in rochtzakon voor do gemeente op to troden,
Bij ontstentenis van den kerkeraad, treedt do Ring.
mvaarandem’ die gemeento ressorteert, in diens plaats
op.

(a) Alle vaste eigendammon aan don Ring toe
behoarendo warden gotransporteerd op trustees door
diion Ring van tijdl tat tijdi benoemd, welko trustees
oak hot bestior sullen hebben van golden nit die
van al hunne werkzaamhodion aan don Ring versIng
to doen.

(d) Alle tvansporten van eigendommen behoorende
nan do Svnade dier Nedi. Geref. Kork in Zuid—Afrika
(met uitzondiering van eigendiommon dloor do Algom.
Zonding Commissie van gezegde Kerk vorkregon on
door liaar bestierd) On nile vorbasidon ten faveuro
van genaemde Kerk gepnsseerd, sullen warden go
registroord op na~nn van don Zaakgelastigde in der
tijd van die Kerk, die editor met hot rocht hobbon
sal enig gedoelte dior synadale eigondommon to vor
vroemden dan aileen op last van do cornmissio met
hot bolmeer van hot botrakkon eigendom bolast.

In nib rechtznkon rakoiide synodalo eigendommon
on fandsen is do Zaakgolastigdo dor Korld do be
voogde persoon am nnmens die Kerk op to tredien.—
Dc Kerkekantoor (Jommissie.

50. Dc HoagEerw. Synodo vorieone vergunning nan
don kerkeraad van do gemneonte Kaapstad am vorlof
to geven aan do B.B. sendelingon, die in wijken
van do gomoento arbeiden, lidmaton voor to stellen,
met suspensie van Ai’t. 41.—Kerkeraad van Kaap
stad.

51. Die Sinode bepale dat, by die stigting van ‘n
nuwe gomeonte, dens’ die moodergemeonte ann die
nuwe gemeente sal afgestaan ward, naai’ die getal
lode aan die nnwo gomeonte opgogee, ‘a sam in geld
(of waarde) gelykstaande met die pro rata doel van
die bate van die mnoedorgemoento, volgens vorm C,
minus 20 porsent. Die uitvoering word gelaat in
handle van die botrakko Ringskommissies.—Ps.edjkan~
van dibertinia.

52. Doapgetuigeu warden alloon toegelaton abs
dioopouders to staan, wannoom’ zi,j hot kind aangeno
muon (goiidlopteordl) hobbon.—Kerkeraad van A lban Ic.

53 Kindoron buiten do ocht gebaren sullen niot
ton daap golioudon warden doom’ pemsonen die enkel
als daopgotuigon staan.—Is. erkeraad van A ibanie.

54. Do HE. Synodo bopale duidelik, waar ‘ii lid
sijmi kerkelike voorrechtoa in ‘n andere gemoente



geniet, binnon welker grenzen hij niet ressorteert
(1) of hij opgeliouden~ heeft lid te zijn var’ de ge
meente binnen welker grenzen hij woont (2) of liii
in do gemeente, wnar hij zljn voorrechten geniet
kan dienen als kerkeraadslid.—Kerkeroad van
A U)a?1 i e.

55. Do I-I.E. Synode late, terwille van do een
vornugheid, ‘n vorm voor ‘t invullen van ‘t doop—
register opstellen, aantonende o.m. hoe de namer’
van cloopgetuigefl moeten ingeschreven warden, en
ivat onder ‘‘aanmerkingen’’ moet warden vermeld.—
Thnq roi Graafj—1?einet.

56. De H.E. Svnode stelle een tijdsbostek vast
binnen hetwelk iemand. die aaugonomen is, moot
warden voorgosteld.—l?rno eon Graaff-1?eiii of

57. De N.E. Synode bepale dat, in geval vooral
x an bulphelioeveude gemeenten en gemeenten, wier
(igging het moebrengen dat zij oorcien zijn, waar—
been vernrmde leclen onzer Kerk gedurig verhuizon,
en waardoor zodanigo gomeenten steeds zwaardere
geldelike laster’ to dragon krijgen, er vorliehting
gesehieden zal in zake de heffing van Gd. per lid—
maat en, in geval van de instromende verarmde
leden. vrijstolling van ne verpliehtiug ervan.—lfinq
ran (Joan fJ—Reinet.

58 Die konsept_huweliksforinulier, soos dour die
llaacl cier Kerke 0~ die Sinodo van 1919 aanbevoel.
worde dour hierclie Sinode aangeneem.—l’redi kant
von Rietl,ron.

59 Aangezien hot clool ijeoogd door do F1.Eerw.
Synode met do aanstelling van eon Reizende Zending
Sekretaris nu ~rootendeels bereikt is, besluit zij,
vooral ook met hot oog op (1) bezuiniging, en (2) de
sehaarschheid van predikanten voortaan doze post
op to heffon .—Kcrkeraad von Maim p.

60. Die I-Ioogeorwaardo Sinode hosproek die wonse
liklioid am, saucier versuim, sonclingwerk oncler die
oaturolle van die Transkei gowesto to begin—Pro
dikant ran fiintata.

61. Die Sinode stuur ‘n sondeling vir die hoarbei—
ding van die blauko mouse in die Congo BeIge.—
Pmedthcin t von B,rlawago.

62. Die Sinode besluit ‘n reeks van gegradeerde
Bybelgeskiedienis boekies in Afrilcaans, wat die teen—
woorclige Sondagslcoolroosters sal vervang, uit to
gee. (1) Elke nookie moot bovat 52 hosse, afwisso
lende uit 0. on N. Testament, Bybeltoics, gesangvers,
on ‘ii lcart gedeelte aangegee word, wat uit die Bybel
gelees moot word. Die laore reokso iran geillustroer
woos. (2) Daar moot ‘n reeks van vior of vyf boelcies
trees. (3) Die grootste godeelte van die onkoste
behoor dour die Kerk of Gefedoreerdo Kerke godra
to word, so dat die bookies haie goodkoop iran ver—
icoop word. (4) Die Mocieratuur of Ilaad der Korico
moot die opstellers benoem on bosolciig.—Piedlikaflt
l’Ufl Vr(/b org.

63 Die Sinocle noem dadehik stappo am ‘n hand
book in Afrikaans, waartoe rho Sinoclalo Kommissie
en die Raad dor Kerice reeds besiuit hot, in aarleg
met die Gefedoreorde Kerice vir kategotios anderwys
nit to gee. (1) Dit moot al die waarhede van die
Kort Bogrip bovat, mnaar oolc nag baio wat in die
Heidelborgse Kategisinus is insluit. (2) Moot
moderne ciwalinge (liusselisme, ous.) korteliks be—
handel (3) moot liclmaatspligto on or’s kerkehke
organisasio hehanciel (4) moot kerkelik gesag uk ; (5)
moot korte vrae agter elke hoofstuk he, en ‘n
glossarie bevat van booko on geskrifto, waaruit meor
uitvaorigo gegowons iran verkry ward.—Pred.kant
van Vryburg.

64 Er zij eon Zondagschoolkommissio vaor do vior
Gofederoerdo Kerken, waarap or vortogonwaordiging
zai zijn van elk die,’ Korken, en dat zaclanige kam—
missio eon program van lessen of roasters vaor do
gonoomdo Kerkon sal optrekken, on andere maat
rogolen nemon, waardaar Zondagschoaianderwiis
moor doeltreffond dan tans sal gesehieden. Do
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HaogEorw. Synade warde vorzochit zich over dit
gevoeion van do Ring uit to sprekon, en, indion zij
met do Ring claarin deoit, zich dan to wonden naar
do Synodes der andere drie Kerken met hot vorzook
met do onze in close samen to werkeu —Rn p van
(Jroaff—Rein of.

65. Die Sinodo word govra die bovoegde departe
mont to nader met die sock van eon einde to maak
aan die ongowenste kompotiesie van salarisse vii’
andorwysors tnssefl die aparte Provinsies, en dat
‘ii aoreenkonis in die rigtiug van unifarmiteit sal
gevinci word—Ring van 13 org emsdo op.

66. Do Synade worde gevraagd too to zion dat in
‘t onderwys auzer kincleron do kwestie van do go—
varen van storken drank opgonemen worcit in ans
schoolcurriculuni —Ri ii p ron llii mqersclomp.

67. Aangosien die Opvoeclings Departemont van or’s
eis am vir die opleicling van onse seuns on clagters
tat anclerwysers( sse) gebmuilc to maak van die naas—
to apleiclingskale, so versook die Sinode beleeldolik
clog dringend dat chic departoment sal toosion, dat
0~ sulko inrigtinge nio dingo sal ingevoer w-ard mvat
indruis teen die sedes en gowaantes van anso Kork
nie, so as clanspartyo. ens. So iets word deur die
N.G. Kerk beskan as bepaalcl omwcnselik vii’ die
oploicling van porsoncm ann wie die aploidiug van
onse kinders op skoal moet toevcrtrou ward—Ring
von Bmitstoirn.

68. Met die aag op die groat getal kinders in sy
Ringsressort tvat sander onderwys apgroei, met goon
ander voaruitsig dan hater to lando in die grate
straam van die armeblankondani, en in sv noad en
radeloosheich oar die sorgwoirkencle taestande, i~aep
die Ring ciringend en vrienclelik die hulp in van die
Siuode met die versack dat sy by die hevoogde
autoriteite sterhro represontasies sal maak am ‘n vor—
anclering tot stand to br!ng.—Rni p ron llmitstown.

69. Do I-I.E. Synode konno den status van pro
dikant toe ann Eerw. E. J. Leonard op grand van
zijn trauwe en bekwame cliensten nan do gemoente
Gibeon (Z.W.—Afrika).—Kerkemaad van Gii,oomm.

70. Do Synodo beshuite dat alle bosturen en coIn
mnissibn, die beheor hobbon aver synodale oigen—
clammen hij ieclero Synodale Vergadoring eon staat
van baton en laston sullen voarleggon.—De Kerke
kantoom (!onimsszo.

71. Do Svnodo hopalo in hiooveri’e of loden van
synoclale eomnussieim gorechtigd zijn op i~eis en clag—
golden, waar zij conforentiën huiton do gronzen cler
Kaapsehe Kork bijwaneu.—De Kemkekontoom Corn
missie.

72. Daar die besluit van chic Kanunissie van Toe—
sig on Kontralo oar die Kerkekantoor (sien Kenn
nanir van 25 Oktoher 1922, hladsy 1321) onhihlike
iaste 1k op die lode, wat komnnmissicwerk moot claen,
versoelc die Ring boskeidenhk van chic HaogEerw.
Sinode am Art. 75 to verklaar in die hg van Art.
102(o)—Ring ran Bnlowago.

73 (a) Die Sinade gee opdrag ann die Kerke
kantoor am die gemeentes van aims Kerhr to help met
leninge vii kerkelike clooleindes.—Rism p van Biria—
100110.

(b) Die I-IoogEerw. Sinodale Vergadoring ward
dringenci gevra am in chic ressort van hiorclio Ring
‘ii fiukse kolportour aan to stel met die oog op Bybel—
vorsproiding. nuclei’ gesondo chuistehike lektuur on
aohr Dr KERmoimaDo in die veiskillonde gonleentes.—
hug von Bela ion go.

74. Do Synode wordo govraagd duiclelik to ver—
kiaren in welke gevallon do woorclen in Art. 340,
ahuca 1 : ‘‘of nit do lrerkefondson to vergoecion,’’
kminuon of bolmoren toegepast to warden—Ring ran
Stellesi bosch.

75. Aanzoek van den karkeraad der NC. gemeento
Kevtnio nsli oop (Z WA.) an, dccl to hebben ann bet
Procld. Peimsiocim Fouchs in do IVcle klas.—Kemki’raacl
ran [seetnranshoop.



76. Aanzoek van den kerkeraad der N.G. gerneen
te J)urban (Natafl om toe te treden tot het Predd.
Pensioen Fends onzer Kerk in de hide kias.—
Kerkeraad van Dorban.

77. Dc Synode bepale dc voorwaarden. onder welke
een Reizende Secretaris van de Christelijko Strevors
Unie in verband met de Ned. Gee. Kerk, zoo hij een
prothkant of zendeling van de Kerk is, ann ‘t Pre—
chkanten Pensioen Foods doe1 krijgen.—Predikaot
van Prins Albert.

78. De contributibn tot bet Predikanton Weduwon
Foncis worden met 40 percent verminderd, en do
toelagen met 20 percent vermeei’derd, vanaf 1
Januarie 1925.—Piedikunt van Bee ofart TVcst.

79. Die Sinode besluit dat die tyd aangebreok is
em ale finansiëlo verantwoordelikhoicl van die Kork
tot die arboidskolonie nan die flegering op ‘a vir
die Kork bestaanbare wyse oor to inaak.—Risig van
l/ryburg.

80. De HoogEei’w. Synode dringe Mj de H.E.
Rogoring aan op ‘t passeron van ‘n gedwonge
arbeidswot voor ‘fl zokere kias arme blanken —Pie—
thicant von Keimoes.

81. De Synode wordt govraagd om ceo speciale
arbeider voor de doeltreffendo bearbeiding van do
stodoliko hospitalon aihier, en roope de huip in van
do hele Kork tee bokostiging ervan.—llznq van
Kaapstad.
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82. Aangozien do geestelike bearbeiding van
Z.W.A. to zwaar geworden is voor de behartiging
van eon enkole fling. zo besluit de HE. Synodo
het ook aan do andere ilingen van de N.G. Kerk
in do Kaap Provincie op te dragen de financidle
verantwoordeliklieid daarvan na,ar evenredigheici to
holpen dragen.—Bing ran Jiritsto wa.

83. Dc H.E. Synode wordt dringend verzocht met
hot oog op de bohoef to nan speciale diensten in onze
Ringsgemeenton opdracht te gevon nan de Kern
missio voor Spocialo Evangolioprodiking om ceo of
moor pi’odikanten van ooze Kerk, die do biezondoro
gave daartoo bozitten, to vindon om zicli bepaald
aan dat week to wijdon.—Risig van Britstown.

84. Die Sinocle gee opening vir behoeftige jongo
liedo nit Rhodesiö 001 opgolei to word in die indus—
trible inrigtinge in die Kaap Provinsie.~—lling von
Bulawaijo.

85 Do HoogEerw. Synodo overwege do noodzake
likhoid oni toegang te verlenen tot kerkoliko indus—
trible inrichtingea in do Unie aan bohoeftige jongo—
liodon uit Rhodesib, en wendt zich tot do Rogoring
van Rhodesië om toolagen ten behoove van dogenen.
die van zu]ko inrichtingen willon gobruik maleen.—
Ring van l3ulawayo.

86 Daar do dringende behoefte nan eon reddings
huis in do 0. Provincie prominent voor do nan—
dacht van de Aig. Vorgadering van de V.Z. Bond
zitting houdendo to Beaufort West, word gobracht,
zo heoft hot haar goed gedacht dezo zo dringondo
zaak, nainens do V.Z. Bond, voor do Synode to
leggen. Daar do oprichtiug van zulk eon inrichting
met berust bij do V.Z. Bond, belooft do vorgadoring
van do V.Z. Bond ochter ham’ zedolike stoun ann
sulk eon ondorneming to govon.—Bestuur van de
V.Z. Bond.

VoORsTieLLEN, WET5IIERZIENING BETREFFONDE.

A.—Bij die (Joinsnissie eon Re c/sic ingediesid
(Art, 83.)

87 Do Ring verzoeko do H.Eorw. Synodo, Art.
18: 15, to verdnidehjldon, met hot oog op do laatste
datum, wannoor ‘ii bezwaar togon ‘n gokozon koi’ko—
raadslid mog wordon ingodiend.—Ring van Stellen—
bosch.

88. Do Ring bovolo aan dat Art. 312(b) dooi’ do
H,Eerw, Synode in horziening genomen wordo, ton
erndlo ‘t before indeling van roisgoldon to vorkrijgon

naar ois van tegonwoordige toostanden.—Ring van
Stellenboseli.

89 Do Ring vorzooke do H.Eerw. Synode, Art.
359 also to wijzigon, dat hot sal duidolik zijn, wee
bedoeld wordt onder ‘‘iomand.’’—Ring von Stelien—
bose/i.

90. Do Ring vorzooko do H.Eerw. Synodo do
noodige stappon to doen ten einde hot in haai’ wet—
book dluidolijk bopaald to krijgon, dat goon uitspraak
van eonig lagei’ korkelijk lichaam door ‘n Hooggo—
rechtshof in oohando]ing sal kunnon gonomon
woi’den, alvorens die zaak in kwestio finaal voor rio
H.Eerw. Synodo heeft gediond.—Risig van Stelien
bose/i.

91. Dc Ring voi’zooke do I-1.Eerw. Synodo let
ann haar Pormanento Kommissio van Rovisie (Art.
83) op to di’agen do artikolon ouzel’ Korkelijko Wet—
ton on Bopalingen in 000 hetero on moor logiese
ordo te rangscbikken, vooral wat betreft die nogonde
afdeling : ‘‘1~.orkoIijk opzieht en Tueht.’’—Resg von
Steiien.hoseh.

92 Dc Ring verzooko do H,Eorw. Synodo, Ai’t 75,
also to wijzigen dat hot sal lozon : “Do koston van
allo kommissien door do Ring gokozon of bonoeind,
worcien eerst tor goodkeuring nan do Ringskomrnissie
ondorworpen, en daarna dooi’ d1e Rings—Quaostor ter
botaling nan do Zaakgolastigdo aangobodon —Ring
ro~ Stellcnbosch.

93. Do Ring vorsoeke do H.Eerw. Synode, Art.
400, 11, (1) on (3) alzo to wijzigen, dat olko Ring
0~ dio koinmissio van do Algonione Armonzoi’g sal
vortogenwooi’eiigd zij n.—Ris g can Steliesi bosch.

94 Art, 58: do woorden na ‘‘bonovens ~én oucler—
ling,’’ wordon goschrapt. on ~ plants oi’van gesteldi
‘‘of oudi—oudlorling.’ ‘—Ps’edIcant von Zwartlosid.

95. Do Synodo hosluito dat in Art. 271 na do
woorden ‘‘tafol ~ei’ineld1’’ rio volgoado sin sal worcien
ingovoegd : ‘‘Maar bij hot aangaan van eon derdo
liuwolijk sal do geidsom door eon prod/kant bij hot
tweedo huwelijk inbetaaldi, kunnon afgotrokken
ivoi’den van die golden, duo hij volgons bovenstaancio
norekoning bij hot dierde huwolijk nioost inbotalon
en ovensoo bij bet aangaan van eon viordo on vijfde
iiuwolijk sullen die vorige iahotaaldie geidlen kunnon
wordon afgeti’okkon.’ ‘—Ps’edilcant van Victoria West.

96. Do Synodo bosluito dat in Art. 300 do woordon
‘‘65 jai’en’’ zullen wordon vervangon door do woordlon
‘60 jaren.’ ‘—Predelcant von Victoria West.

97. Bij eon van do eersto sameakomsten van do
S,vnode wordon dloor do diaar togenwoordig zijnde
afgevaai’ciigclon dor verschilloncie Ringon oen com—
inissie bonooind, bestaando uit twee voi’togonwoor—
cligers van elkon Ring, om binnen acht dagon do
ergadering met acivios to dlienon in sake do samen—

stolling van do vorscbillendio poi’manento commissies
dor Syuodo,—ltvn p van (Jolcsb erg.

98. Art, 312(b) word so vorandor dat die oorste
dool leos: “Do ioisgeldon voor olkon afgevaardigdo,
ens,’’ En dat due woorde ann dio cnn van die
soksio : ‘‘Ann gemeonten . . . . lean afleggon’’ go
skrap word—Ring von (.‘oiesherg.

99. Art. 343 (4) word aangovuld met dio woordo:
met of sondor afkondiging van dio naam.’’—R/ng

van (‘olcsberg.
100. Do I-I,Eorw. Synode verduidolijko hot wooed

‘Quoi’uin’’ in Ai’t. 23.—Ring von (‘oiesberg.
101. Art. 47 word dour die Sinodo so verander

dat na ‘‘voorgostold’’ al die woordo geskrap word,
on vervang worci dour die woordo : ‘‘alwaar ook
gobruikolik i’egistratio geldon sullen worden be
taald.”—Risi p vail Colcsberg.

102. (1) Bij Art. 67 wordo doze pai’agraaf go
voegd: “Bij do stichting van ‘n niouwo gomeento
of hij do vordeling van one gemoente, sal ‘t do be
trokkeno kerkoraad of kerkoi’adeii vrijstaan eon
dccl van do kerkegoederen en gobouwen of van do
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gelden en fondsen van de moedergemeente ann de
nieuwe gemeente over to maken; en in geval van
vaste eigendommen, naar els van de landswetten to
laten transportoren.’’—Predikant eon Zwartland.

(2) (a) Alle vaste eigendommen van een gemeento
zullen in noani van de kerkeraad en hun ambtsop—
voigers worden geregistreerd, zulleiade de benodigde
dokunienten bij hot passeleli van transport en het
K-ailsellerefl van verbanden, voorts nile kontrakten
en prokurasies, die namens de gemeente inogen zijii
aangegaan, door do voorzitter en scriba des kerke—
raads, in der Lijd, worden ondertekend. (b) Geldt
de transaksie do Ring of do Synode, dan geschiedt
cle registratie in naain van de Ring of de Synode
respektievelik, zuliende de henodigclo dokumenten,
enz. enz., iii geval van do Ring, door do voorzitter
en Scriba des Rings, in der tijd; en in gevai van
de Synode, door do voorzitter van de Koinmissie
ran Toezicht on Kontrole (Kerkekantoor Koin.), en
do Zaakgelastigde, in cler tijd, worden onclertekenci.
—Piedikun t run Zwai’[lund.

103. Aanzoek oni rectificatie van omiauwkeurig—
lieden in korkehjko registers worclen sdhriftelijk In—
aediend bij den kerkerand, die na behoorlijk onder—
rook en op genoegzaam bewijs verlof tot de ami
gevraagdo roctificatie vorleenen han .Alle zoodanige
roctificaties worden in do notulon cbs korkeraads
aangeteekend, naar weike aanteekoning bij wijzo van
kantteekoning op do origineeie registers verwozen
worcit, en worden tee kea n isge rio p nan den Ring
voorgoiegd. Bepaalclo naainsveranderi ngen kunnen,
noch door kerkeraacl, noch door Ring worcien nan—
gebracht, en inoeten langs gerec’htelijke wegen
worden aangezocht.—.Ictuoi’i us Syn odi.

104. .lut. 17. Al do woorden na hot wooed ‘‘voor—
gosteid’’ worden geroyoerd, en in plaats daarvan
gesteid het voigende: “Do kerkeraad van do go
meente in welke do registratie gesclnedt. ontvangt do
logos, on verantwoordt do heffingen geeischt volgens
Art. 115: a en 319: c.—dctuorius Si~~odi.

105. Artt 117-124 worden geroyeerd.—.lctuarius
S~,noth.

106. In Art. 16 : 23 worden tussehen do woordeis
en’’ en ‘‘nadat’’ ingevoegd : “Kerkerandsvergade—

i ingen uitgezonclerd. ‘ ‘—Actuonus S~,n odi.
107. In Art. 16 : 20 worde sectie 2 aidus gewij

zigd : ‘‘In eene kerkeraadsvergadering, editor, zai
eenig vroegor genomen besluit. zonder kennisgoving
in rovisie kunnen komen, indion geone stein ~ich
d aartegen verheft. ‘‘—A duo i’ias Syn odi.

108. In Art. 24 worden geroyeerd ai do woorden
na ‘‘aanwezig is.’’ en in de plants claarvan gesteici
‘‘wordt do voorzitterstoei ingenomen door den oucl—
ston in leeftijcl der tegenwoordig zijndo oucler—
hngon.’ ‘—.1 et no i’i us Syn odi.

109. In Art. 147 worden al do woorden : “Be
pahngen—Godgeieerdhoid’’ geschrapt.—,4 etuorius
~S’ynodi.

110 Art. 5 (pag. 182) van de Provisionele Huwe
lijks Ordonnantie worc1e geschrapt.—d ctuarins
Silnodi.

111. Verzoei- nan do Commissie van Revisie om
Artt 133, 137 en 158 in ovei-eenstemming to brengen
met ‘t synodaai hosluit, in verband met hot gebruik
van Afrikaanseh, to vinden op pag. 40 van do
f-Jandelingen der Synode van 1919.—Dc Curoto ion

‘t Th eol. Seminoi-ium.
112. De Ring verzoeke do H.Eerw. Svnode do

Kerkewet zoo to wljzigeil dat voortaan afschriften
van doop— en lidmatonregisters ook geschieden zulion
en wordon ingeleverd in hot jane waarin do Svnode
ergadert.—I?i up run Koopstod.
113 DeSynode worde govraagd om Art. 72 (8)

zoo to wijzigen dat do woorden : ‘‘aismede Von A’’
ngevoegd wordon na do woorden ‘‘doop— en lid—

inatenrogisters.’ ‘—Risig non Koopstod,
114. Bij Art. 72 worde gevoegd: “wat wordt or

in uw gemeento gedaan om nienwe intekenaren op
Do Koisieisono to vinden P”—i?isig run Koopstod.
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115. Aan Art. 16 (15) worde toegevoegd hot voi
gende : ‘‘Wanneer do stemmen staken, besluit do
vooi-zitter, die als lid dci’ vergadering eon stem
heeft, en als voorzittor nog eon boshssende stem.’’—
Preilikont ron Bunk/p Oost.

117.~ Do ~ynode besluito, en doo vat noodig is, oni
Art. 4 van hot regloniont omtrent den Rand dee
Koricen (bladzijde 159 van onze Wetten en Bepa
hngen) als volgt to doen iuiden : “Dat doze Raad
in behandehing nemen zal, wat door eOn of moor doe
rospoctiove Synoden, Synodaie (iomunssiOn, of Mode
atui-en ann horn zal wordon oi~gocirageii.’’—Al cie

woorden nn ‘‘opgeclragen’’ worden geschrapt.—
Predikont VOn Ba i/dy Qost.

118. As-f. 5 van hot rogienient ointront den Raad
der Korken luide als volgt : ‘‘Dat do vergaderingen
van dozen Rand gehouclon zuilen worden, wanneer
or eOn of moor oaken door COn ol nicer van do
hcharnen in Art. 4 gonoeind vooi- den Rand gebracht
worcien, Do voorzitter zal den t~1d en do plants
vooi’ do zittingen bepalen.’ ‘—Pied i Co ut von Bark/p
Oost.

119, Doze Ring verzoeke de 1-1.Eerw. Synode om
Ai-t 312 (b) in iovisio to nemon, on zo to emenideren
dat or vool-zioning zal gemaaict worcien in do von—
hoogcie reiukosten.—Bi ny eon Bi’itsto irn.

120. 1-laudelingen van do vorgadoring - dee Aig.
Syn. Konnnissie gehoudon van 28 Julie tot I
Augustus 1921. (Zie KjclcJ~i3onE van 11 Augustus
1921, png. 915, No. VJIT.) “Er woi-de ei’gons in het
wotboek ecu artikel opgenomon om nan to tonen
hoe rektifukoties, bijroeqin yen en i’erundei-in yen in
lcericelijke registers kunnen worden aangebracht.’’
Ds. J. P. van Heerden. 1-lot bosluit cloi’ vergade
ring is: ‘‘I-let bier gevi’aagde worde vei’wozen nanr
do Koiniuissio can 1{evisio met opdraeht do nan
staaude Synode in doze te dienon.’’

121. In A~t. 174 worden do wooi’den, ‘‘zijnor go—
meente” geroyeerd, Of zoodanige wijziglng aange
bracht, dat hot cluiciolijic blijicen zal dat hot boginsel,
dat door de Synodo in ‘t artilcel is ei-kenc1, ooic van
toepassing is 01) predikanten, die, ofschoon niet
leraren eonor gemeente, toch nog in den dienst den
Kei-ic zijn.—Pi-ediku nt ron Frins Albeit.

B,—.BIj d~n Scuba Synodi inqekosnen

122. Die HoogEei’w. Sinode hesluito tot die nodigo
w-etsveranderings, sodat die Aigemene Sendingicom—
missie en die Algemene Arinesoi-g Konunissie respek—
uieweliic sal samogestel u-oi-d uit con pormanente
selcrotai’is on sodanige vei’teenwoordigers van die
vei’skillonde Rhi~o, coos nit dice Ringsressoi’t dour
die Sinode tydeus dice gow-ono vergader:ng sal be—
noons word, on w ci 0~ voor-lrag van die preciiknnte
on afgevaarciigdo ondorlingo mt die respelctieive
Ringe.—Prediku ut lu n 1Ieidclhei-q,

123. Dio Sinorlo hespi’eelc die wensohkho:d oin Art,
203 so to voi-andor, an die wooi-cle “Eon beroep
gedaan - worden’’ woi-ci die ~ olgende bygevoeg, ‘‘be—
halw-o in ‘erafgelee genieontes, waar die finansiyle
on nndoro toesfando sulics verhindoi-’’ ; (h) dat in
geval van aim geineentos, i’essoi-torende onder cUe
huiphesoovendo gemeontes, dio leg sal gogoe word
oni ondor - toesig van dio konsuient, deui’ ‘n geordon—
do scudding lean hearbei word tot tyci en wyl die
gomeento stei-lc gonoeg is, voigens die Ringslconi
iflissie so oordioel ; (c) dat Art. 309 (21 na die
woorci - ‘ ‘loel-aren’’ die volgcnde in to sluit : ‘‘ ‘ii
condoling die ‘‘m blank gemeente bearbei . ‘ ‘—Ke ek—

run bIn fcOin p.
124 .Ai-t, 89 worde zo verandoi’d dat do loden van

die Aig, Svn. Kommissie gelcozeis zulien woi-deii bij
dice gewono Ringsvei-gacberiug, en in ‘t jaar van do
Svnocle op ‘n buitengewono vei’gaciering van do Ring
ti,jdons do zitting van do Svnodo—Risiq van
1311 rgei-sdo up.

51-Tier is goon besehi’ijvingspunt uitgevallen, Waai~
sd-hijnhlk enicol ‘n font bij bet nommeren —Red.



125. By Art. 89 word bygevoeg of as deel daarvan
if as afsoriderlike wetsartiekel, die volgende Alle
vakatures in die Algemene Sinodale Koinmissie word
deur die komniissie self aangevul uit die lede van
die betrokko Ring 01) voordrag van die Ring self.
ingeval egter ‘n vakature ontstaat in die reses tussen
twee gewone Ringsvergaderinge, dan sal die voor—
drag gcskiecl deur die Ringskomrnissie. ‘n Vaka
ture op die Siandale Koniniissie ken o.m. 00k out—
staait deur die veitrek van ‘n lid—primarius of
secur.dus—ujt dI~ ressort van die Ring, waaruit liy
benoem was.’’—J-’redikant von Gedarville.

126. Art. 19 (2) van ons Kerkwet moet lezen
‘‘. . . buiten en binnen ‘s lands, en biezonderlik
binnen de grenzen dci’ gemeente ‘‘, in plaats
van ‘ binnen en buiten ‘s lands.
Predikant van Aijual Noun?.

127. Na Art. 16 (22) worde als nieuwe sub-sectie
gevoegcl ‘‘Loden van kerkelijke vergaderingen
mogen niet cleelnemen nan de behandeling van
zaken. wanrin zi) rechtstreeks betrokken zijn (Art.
333)—Kerferaod von Kaapstad.

128. Art. 42 Kerkewet word as voig gee”n)e~deer:
Na “toegelaten.” lees : “Dit zal echter met op
gehuwde personen beneden deze ouderdommen van
toepassing zij n.’ ‘—limp van Bulowu~yo.

129. Art. 75 word verklaar in die hg van Art.
l02 (e), nnmelik, ~vie moet koste van Ringskomnus—
sies sntbetaal ?—illflg van Buluwuyo.

130. Art. 89 word as voig gebmendeor: Na
‘‘Ringen,’’ lees ‘‘Vnkaturen ontstann door vertrek
uit eon Ring, aftreden als ouderling, of nnderszins,
worden door do betrokkene Ring anngevuld.’’—l?ing
van Thdawayo.

131 .Art. 400, ii (1) word as voig gewysig: die
woorde : ‘‘ ...bestnande uit twanif loden door de
Synode benoeincl, wnarvan wee leken moeten , zijn’’
...wordl vervang dour : ... , bestaande iiit een
dienstdoencle pieclikant of ouderling uit elk Rings—
resort.’’—Predu1~ont van Umtata.

132. Dc HE. Syuode breuge eon artkiel in de
Kerkewet a an, bepalende hoe de ‘‘heffingen’’ te be—
rekenen, waar hot vereiste bedrag dci’ leges voor do
registratie van doopsbedieningen of aangenomen lid—
inaten niet ten voile betaalcl is geworden.—Rinp
van GraaJJ—Re’net.

133. Dc H.E. Synode worde verzoeht Art. 400 (3)
zO te wijzigen dat do Aigemene Arinenzorg Kern—
missie ale volgt worde saamgesteld dat ten ininste
elke Ring claai’op vertoenwoorcligcl zal zijn door
~On lid door die Ring voorgedragon. ‘ ‘—Bin p von
GraofJ-lie’ii ef.

134. Dc I-ioogEerw. Synode brenge eon artikel in
de Kerkewet ann, waarin aangetoond wordt hoe
gehandeici moot wovdon met aanzoeken oin naams—
eranderiagen in kerkelike registers. en stelle do

ieges vast voor zodnnige veranderingen.—ll’n p van
Groaff-ilein (t.

135. Daar or in die Kerkewet met uitdrukkelik
wordt bepaalcl tot welke gemeento do hezitters van
grensplaatsen of andero lidmaten, die diaar later
komen te woaen, behoren, zo waagt deze vergade—
ring die I-{.Eorw. Synode als volgt to hesluiten : Bij
‘n nieuwgostiohte gemoeate zulion dc bozitters van
grenspinatson ‘t rooht hebbon to kiezen tot welke
gemoente zij bohoren, lunar zodra ecu afldler lid1—
maat daar komt to wonen, sal hij beseliouwd wordon
h dinaat to zij n van de ni euwgestiohto gomeento
The (7 VOn 13(1 1(ei’sdOi’j).

136. Dat ann Art. 89 toegovoegd sal worden: “In
geval van ‘n vakature sal die door die Syn. Kern—
missie bvorden aangevuld nit diienstdoendo loden van
dc Ring op voordlracht van vie Rmngsvergadering, of
mndion vereist, van die Ringskomnrnissie, di~ ‘n
dubbeltal stollen sal voor elide vnkature.—Ring van
Burgersdorp.

137. Daar die omstandigheden grotehiks veranderd
zijn sedert Art. 312 (b) wet der Kork geworden is,
~rraagt dezo vergadering de Synode boleefd dock
dirinoendi genoemdl Art, in herzioning to nemen, orn
in biezoncler diegenon tegeinoet to komen, die op ‘n
afstand wonen van spoortroin of zeohaven.—liing
van Bargersdoi’p.

13S. Dc HE. Synocie overwege de wenseliklieid
van ‘t aanbrengon van ‘n wotsartikol na Art. 31
(uitgavo 1919): (a) Verbiedende hot dopon van
kindoron, die door doopgetuigon ton doop warden
gobracht, tenzij zodanige doopgetuigea vooraf do
leraar eon gonoegzaam hewijs leveren, diat zi), in
zoverre vu weton, genoegzamè seggensehap over do
dopoling behouden zuhlon oni nan hun doopsboioften
gotrouw te kunnen blijven ; (b) verbiedendie ‘t dopen
van ii kind van ouders, die geheeh van de Kerk
afgosnedon zijn (Of van ouders waarvan dOn afge
snedon en do andor nog goon lidlmaat is) totdlat dat
kind self belijdenis van sun geioof doet, of totdat
die ouder wederorn in de Kerk opgonornon wordt,
mits zodanige opnarne geschiedt vódrdat ‘t kind
seven jaar oud is.—Ring van .llbanie.

139. Die Sinode benoom in eon van sy eerste sit-
tinge eon kommissie, wat staande die vergndering
rapport sal uitbring orn Art. 72 sorgvuldig to ondor
sock, tonoinde aanbevelinge to cloen orntrent ivat
goedskiks daaruit kan golaat word, en wat daarin
hehoort govoeg to word—Ring van George.

140. Do HoogEerw. Synodo wordo gevraagd omn
eon artikol in onze Korkwet ann to brengon over
eonkonistig die ‘Transvaalse Korkwet, wanr hot lid—
maten geldt, die onze Kork verlaton hebben on zich
bij eon sekto aangosloten liebbon en terugkoron.—
Thng ran iVarrenton.

141. Do Synode overwege Art. 312 (b) en verandere
negen pence in twaalf ponce.—Ring van Dutoitspan.

112. Do Synodo wordo govraagd soktio 9 van Art.
iS dier kerkelike wotten to royeeron.—l?ing van
.libanie.

143. Tot hot wotbook envoy Kerk wordo eon bijinge
govoegdi, anugovendo die (finale) boshuiton 4cr Syno—
den, die wetsam’tikelen ophelderon, of die saken
rakon due van bolang zijn voor hot korkohjk loveñ,
in zoovorre zij met in liet wotboek zijn opgonornen
gowoi’dion.—Predi kant l~On Beaufort iT7est.

141. Die vorwaai’iosing op geestelik gobied vail OnSo
mouse 01) che delwervo worde Ondlor die anndag van
die H. E. Sinocie gebi’ing, on driigbend word ‘~evra
(let in hiei’clie behoefte hetero voorsiening sal gomaak
word in die tookoms. —Aeikei’oad von MallJclc(le.

uS. Do Synode ovorwego wat or ken gedaan worcion
omn don onbevredigomiden status vail goorciendo zen—
de~ingon, die in bii iike genleonten arboiden, to ver—
heipol, zoodat tonminste hun ponsioon vorzokord zij.
—Ji’eist’ PiPdikclIlt Vflfl Ti eilington.

146. Do Hogoorw. Synodo iprelve sick boslist uit
over bet Bijbei standpunt met betrekking tot hot
1)01 angrik storiv~ diranlr vi’aagstuk .—Precfi kant van
The f( (/(004,

117. Die Sinodo seek ‘n uitweg orn once beroepsstel
sd so to l’erander, dat wan000r daam’ iangduri.ge, of
0iiooi’~doni0ljlde mooilikhecle tusseu gewente en ioraar
is of wannoor die gesoncihoici van ‘0 lamar of van sv
vrou ‘n vorancioriug noocisnaklik manic, die Sinoclalo
Kommimissie die reg sal hO ‘ml ornriiili ng of die verpin—
sing, 09 eon of envier manier, to bowerkitohhig.—
A~rkei’nod von Indhre.

I. F. A. DR VTLLTEBS.
Scriba Svnodi.
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Ook is door ons ontvangen
1. Eon schrijven van den lieer J. C. van Rooy,

Potchofstrooni, Traosvaal, namons ‘‘Die Federale
Bestuur van die Afrikaarise Studeotenbond (O.\T.S.

n Transv~al) en die Stuclontebond ‘‘~T~~~’’ (Ivaap—
land),’’ als vo]gt ‘‘Die Fedeiale l3estuur van die
Afrikaanse Studentehoncl (O.V.S. en Transvaal) en
die Studentehonci ‘Werda’ (Kaapland), in vergade—
ring hijeengekom te Kaapstad op 15 April 1922.
woos uitdrulcking te gee can die verlange, ~vat claar
onder (lie jeug van Siiid—Afrika hestaan an ‘n Afri—
kaanse uitgawe van die Psalmo en Evarigelieso
Gesange, desnoods voorlopig net vir gehruilc in ver—
gacloringe en skolo, ens., en bring hiordie sank met
die nodige eerhied onder die aandag van die vor
skillonde Sinodes van (lie Hollandso Kerko in Suid.
Afrika.’’

2. Eon schrijvon van den Scriba Synodi van de
Kerk in den OV Staat namens de Synode clier
Kerk, beheizende de volgendo vorzoeken: (a) “Dio
Sinode versoeke die Kaapso Kerk om aan die Vry
taatse Kerk verteenwoordiging to verleen op die

Eksamon-Kommissie vir Toolating van Kandidate
tot die Heiligo Evangeliobedioning.” (b) “Dezo
I-IoogEerw. Synode vorzoeke de Kaapse Kerk om do
maximum toolage nan prodikantenweduwen te stellon
01) £100 p.a. in stede van £81, mits do fondsen sulks
toelaton.’’

I. F. A. DE VILLIERS.
Scriba Synodi.

Beselirijvingspunten die no den ti1d door de wet
bepaald (Art. 82) ontvangen ziju

1IS. In Art. 16 (12) b, pcs~• 3, worde sia de woorden
‘‘Op doze Commissiën sullen met’’ mgevoegdl ‘‘dan
bij uitzondering.’’—Predikont Von ROUdrbOSCli.

149. De Ring van de Paarl, vernomen hebbende clot
do Zaakgelastigde bezwaar heeft korrekties, die door
do Ring in doop— on lidmatooregisters toegestoan zijn,
in do afsehriften onder hem bernetende aan te
brengon, vorzookt de H.E. Synodo hierover duidelik
uitspraak to doen.—Ri’g ian de Poorl.

150. Do HE. Synodo worde verzoeht Art. 18 (4) so
to verduidelilcen, dat bet uitkonie, dat ‘n owl kerke—
raadslid van ‘a gemeente, die, no ‘a ti~d in ‘n andero
gemeento to hebben gevoond, woer naar ziJn vorige
gemeento terugkoort, 01) inlevoi’iog von zijo attest
dadel ik sal erkond wooden als lid van do gekombi—
neoi’de kei’keraad van laatstgonoemdo gomoente. 1?inr,
ro ii Bea ufort.

151. Dc Synodo woi’de gevraagd om to bepalen, dat
dc collocten, (lie ifl die llingsressort voor dc Spoorweg
Zending ingozamold worden, goan sullen tot onder—
steuning van ‘n arheider onder (10 spoorwegwerlcors
to beaulort West. Ring ron Jieou fort.

152. Die HE. Sinode spl’OlO sy melling nit oor die
Lanclswot, handelendo oor huwelike tussen ‘n man
met (lie vrou van sy oorlode bmoer. Rio p rUn Beau—
fort.

153. 1-lierdie vergadornig spreek (lit as sy mening
uit, (lot (lie tyd aangebrook bet, dat (lie Kaapse Keric
in twee of moor Prowinsiale Sinocles vordeel sal word,
en versook (lie 1-i.E. Sinode seer beleeldelik oni die
nodigo stappe in luerdie rigting to noem. Ring van
Boo ufort.

154. Do Synocle doe ondersook naar do oorzaken
van do verdoeldheid en do doodsheid die or hoerst
in ooze Kerlc.—Oudrrlng (‘On ltOl)eitSOfl

155. Do Ring van do Paarl, vernomon hebbende dat
do Zaakgolastigde bezwaar heeft korrekties, die door
do B lug in (loop— en lidmatenregisters toegestaan zijn,
iii do afschriften onder hem horustende aan to
brengon, verzoekt do HE. Synode Inerover (tuidelik
iutspraak to doen.—Rin p ron do Pocrri.

156. Do HE. Synode dringe aan bij dIe bevoegde
aotoriteiten mu hot sluiten en do opening VUfl scholen
met de vakant iotijden so to bepalen, dat ouze kin—
(TorcH met geiioodzaakt wooden oni op Zondag te
reizen.—ite,1erood VU 0 ,S1erlutrown

157. Die Sinode oorweeg die wenslikheid dot by
Il i ngs— en Sin 0(101 e V(~~O (1001 nge door go lyke vertue n—
woordiging von ouderl inge en predikante sal wees.—
Jccrkrciad van Wellington.

\oorts 1. Eon sehrijven van ‘‘Die Dagelikso em’
Fmansiele j~onimissio van die Afrilcaonso Bvbelver—
ta] ing’’ heholzende bet versook reeds onder Beschrij—
vingspunt NI). 40 genoomd.

2. Eon potitie oiidertekend door do ouclor—
lingen en cliakenen van (10 Immanuol Zonding
Kerk Cradoek, misc Synode ootmoedig verzoekendo
hun arhoider. do hoer Van Niekork, on bun work—
krin~ ale eon door do Ned. Cierol. Kook orkondo
zendinggemeento op to ilomon.

I. F. A. DE VTLLTET3S,
Scriba Synodi

Woi’eostor,
25 Augustus 1924.

Worcester, 5 Septombem’ 1924.


