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AANBEVELINGEN.
Dc ondergetekenden hebben de eer, ingevolge Art. 86, de volgende Aanbevelingen

te doen aan de HoogEerw. Synodale Vergadering :—

i. Dat Art. 83, laatste zin, zal worden gehandliaaf, en dat de shdting van de ver
gadering zal pints hebben, zo mogelik, niet later dan 15 November.

2. Dat or ‘n Broederlik Onderboud zal worden gehouden Dinsdagavond, 23 Oktober,
over de Zending, en dat die dag zal gegeven worden aan de bespreking van
wat voorkomt onder “Zending” in het Scbema.

Dat I)insdag, 30 Oktober, zal worden gegeven aan de behandeling van de zaken onder
de Algemene Armenzorg, en dat er die avond ‘n Broederlik Onderboud zijn zal over
het onderwerp: “Dc Kerk en hare Sociale Roeping.”

Dat er Dinsdagavond, 6 November, ‘n Broederlik Onderkoud zal worden gehouden
over het Onderwerp: “De Kerk en de Bekoeften van once tijd.”

Dat bet Fleilige Avondmaal zal worden gevierd Dinsdagavond, ‘3 November (met
suspensie van Art. 86 (b)).

3. Dat, tér bespoediging van de werkzaamheden van de Synode, de volgende zaken
dadelik zullen worden verwezen naar speciale Kommissieën :—

(a) Nan de Reclstskomrnissie wat voorkomt onder Nos. 13 12, 2, 26 tOt 29, ~6, io4;
(b) Naar de Kommissie van Revisie: Nos. ~ tot ii, 22 tot 25, 30, 41, 45 tot 49,

52 tot 55, 57 tot 62, 65 tot 68, 7°, 77, 78, 79, 97, g8, ioi, T02, 103, 107, zo8, zog;
(c) Nan de Kommissie over cle Fondsen: Nos. 50, 71, 72, 73 tot 76, 8o tOt 91,

94, 95;
(ci) Naar ‘n Speciale Kommissie in cake de Leer, enz.: Nos. 13 tot 21, 99
(e) Naar ‘n Speciale Kommissie over bet Beroepstelsel: Nos. 39 en ~o;
(f) Naar ‘n Speciale Kommissie in sake ‘n Synodus Contracta: Nos. 35, 36, 37, 51.

4. Dat de Notulen van iedere Zitting dageliks zullen worden gedrukt, en de vol
gende morgen en half uur voor de zitting op de zitplaats van ieder lid van de vergade
ring worden bezorgd. Zij worden dan niet door de Scriba gelezen man dadelik bij de
aanvang van de zitting als gelezen beschouwd.

j~. Dat ann de verschillende Hoofden op bet Schema aangegeven niet meer tijd rid
worden gewijd dan hieronder aangegeven. —

I. Synode 2 dagen
II. Kerkelike Inrichtingen ij dag

Ill. Zending a dagen
IV. Armenzorg 2 dagen

• V. Eksamina z Bag
VI. Opvoeding en Onderwijs i dag

VII.. Biezondere Werkzaamheden . i dag
VIII. F’ondsen 2 dagen
XI. Andere Versiagen 2 dagen
X. Versiagen van Tijdelike Ko.nmj~jeen 4 dagen

J. P. VAN HEER DEN, Voorziit.’r
D. WILCOCKS.
G. J. HUGOr
H. J. PIENAAR4.~.4be.4LMdQ
J. R. ALBERTIJr?.
D. S. B. JOUBERT.

Kaapstad, A. f. VAN WWTJK, Scribs.e
i~ Aug. 1928.
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Schema van Werkzaamheden.

I. SYNODE.
II. KERKELIKE INRICHTINGEN.

III. ZENDING.
IV. ARMENZQRG.
V. EKSAMINA.

VI. OPVOEDING EN ONDERWIJS.
VII. BIEZONDERE WERKZAAMHEDEN.

VIII. FONDSEN.
IX. ANDERE VERSLAGEN.

I. SYNODE.

Rapport van de Actuarius Synodi.
Rapport van de Scriba Synodi.
Rapport van de Scriba van cle Algernene Svnodale Kommissie.
Rapport van de Scriba van de Moderatuur.
Rapport van cle Federale Raad der Kerken.
Rapport van cle Kommissie voor bet Verenigcl Kerkblad.
Rapport van de Afgevaardigde naar de Svnode van de N.H. of G. Kerk, Transvaal.
Rapport van cle Afgevaardigde naar de Syn3cie van de N.G. Kerk in de Oranje Vrijstaat.
Rapport van de Afgevaardigde naar de Synode van de N.G. Kerk, Natal.

1. Die H.E. Sinode gewe spesiale vorlof aan
minstens Eerw . Albert Jacobus Liebenberg, leraar
van Enkeldoorn, om ook licimate van onse Kerk te
kan aanneem en voorstel.—D. du Pleads Steyn.

2. Die Sinode verlene die status van prodikant
ann Eerw. A. J. Liebenberg, Enkeldoorn.—Predi
kant van Salisbury.

3. Die Sinode voldoen nan die versoek van die
Ring van Clanwilliam dour genoemde Ring in twee
te verdeel (Bp. 43). sodat die gemeentes Calvinia,
Namakwaland. Niouwoudtville, Branclvlei, Caries,
Nanues en Niouwe Rust ‘n nuwe Ring van Cal—
vinia vorm, en die genseentos Clanwilliam, Pikot—
berg, Van Rhynsdorp, Leipolcltville, Aurora, Redo—
linghuis, Citrusdal en Velddrift die Ring van
Clan~vilIiam uitmaak.—I?inq van Clan ~rilliain

4. Na die woordo ‘‘Zuid—Afrika’’ (Art. 2) word
ingevoeg ‘on elders.’ ‘—Predikant van Swartiaad.

5. Bij Art, 15 : 13 worde gevoeg “in hot geval
van pasgestichte goifleenten zullen hezwaren worden
ingeloverd bi,j de voorzitter van do Ping of Rings
kommissie.’’ (Zie Art, 18 : 2.)—Preclikanf 5’(Th
Elliot.

6. in Art. 18: 2 worde het woord “aangesteld’’
vel’vangen door het woord ‘‘benoenici.’’ (Zie Art.
61. )—Prediko n t van Elliot.

7 Art. 197 worde als volgt veranclerd: “Bericht
ontvangen zijnde dat hot beroep aangenomen is,
zal de kerkeraad nan de Praesos van do Ring, of
inclion de ~r.oorzitter zoif do beroepene persoon
mocht zijn, of bij zijn ontsteatenis, aan do Scriba
van de Ring one officible verklaring zenden dat do
beroeping volgens Kerkwet is geschied, dat bij do
atkondiging goon bozwaar ingekornen is, en dat do
beroopone in eon skriftelijk antwoord bet beroep
heeft aangenomon. Bij ontvangst van doze ver
kiaring wordt hot beroep korkelijk goecigekeurd.’’—
l’jedikan t ran Fra nsch h oek,

8. Na do woordon crdie naar bevinci van zaken
handelen zal” in Art. 354 wordo bijgovoogd: “ook
waar hot gotal dor oatovredonon mincler is dan twee
dordon van do loden van zodanige gemoente.”_—
Predikan t von Fran svh h oek.

9. Do HoogEei’w. Synodo vooge bij Artt. 352-354:
“in buitengewone govallon, waar hot do geestoliko
belangen van ‘n holangrijk dool doi’ gemeente
goldt, sal do Ring hot recht hobben handelendi op



treden tar bearbeiding van dat dee!, ivaa r de
kei’keraad woigert toestdniming ertoe te vei’leiien.—
I’ii’dikaot van Ladis,nltli.

10. In Art. 3ö2, eerse regal, worde ‘tivea-derde’’
veranderd in ‘‘de hoilt.’ ‘—iLs .4. F. Lu a a’, 1’,’edi—
kant ran, ,Stellenbosch
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11. I’oorst(’l am dii. 16 (12) (h) [a rerundei’.—
Tveligtini, : 1. Volgens (lie eerste roël van Art. 82
word oiis professore, dosente, Sekretaris van
Armesorg, ens., me as then sdoende predikante
gerekeii nie. 2. Volgens Art, 16 (12 )(b) kari nie
thenodoende predikante (emeriti) me 01) pei’nianente
kommissies dien nie. 3. Vo!gens usansie word
p~’ofessore, en oak nader nie—diensdoende predikante
(be. 1)i. Wilcoeks en Luckhofi) tog as lode van
perinanen Ic komnussies toegelaat. Om hiordie
blykbaro teenstrycligheid nit die wag te ruim, en oak
aol ander redes, stel ek VOOl’ ‘‘Paragi’aaf 3, van
Art. 16 (12) (h) heginnende met die woorde, ‘‘OP
deze kommissien word geskrap en in plaas
daarvnn die volgende gestel ‘Predikanten, loden van
pernianente komnussien, veil iozen hun lidmaatschap
vail do koinniissieii zodra ZI), 001 welke ooi’zaak oak
a!, 01)1)00 den laden van do Svnodo to Zij n in aar zij
znllen, 1ji~ latero henoemingen, opnieuw verkiesbaar
zijIl 001 OP pel’llllll)ente kommissian to dienen.’
1’ in? ika n I ion Pa iC ii ilie

12. Tn Art. 82 nan het omda van paragraaf ccii

worde ingevoegd ‘‘Do professoren van hot Theolo—
gisali Soiiiinarium zijn ei—officio loden dot Synode.’’
—1)s .1. F. Lv in’, Le i (101’ ‘OIl S [(‘lie II hai cli.

1:1. Be Synode veioordele als dwaal!eer, OH als
stri,jdig aid do leer der Ned. (jerof. Kerk (i) Do
voorstelling dat de iogevlng van do Ilei!ige Coast
Zich heperkt heeft tot zekero delen dec Selirilt, en

Zich niet uitgohreid heoft tot (10 gansa inlioud dos
I1i~hels. (ii) Be kritieso datering van do z.g.
dokuinenten (J E 1) P), waaruit do Pentateucli zou
zijn ontstaan, tastende doze voorstelling do Selirift
nan in haar historiese geloofwaardigheid. (iii) Bat,
01) grand van do waarachtige niensheid van Christus,
nfge!eid kan warden dat 1[ij ann dwaling en vergis—
sing hon schuldig goweest zijn in Zijn diiidelike
uitspraken. (ivj Bat Christus niet do last van Cods
toorn heeft gedragen, naal’ luid ran ons Avand—
niaalsfoi’niulior en de Heidelbergse Cateolusmus. (v)
Oak stelle de Synode vast Bat do leer dcc ovalutie
loot hetrekki Hg tot ‘t ontstaan van do nioiis nut k
l’ijlnefl is met (a) Be werkolikhoid van do zoncloval,
on (b) Gevolgel ik met do vorzoen ing (1001’ Christus,
(a) Met do lle!ijdenissehriften, hij name do Nodar—
landse Ge1aofs1~olijdanis en de Bordso Leerregels.—
1)1’, 1). 1?. Sn gui (lii . I’l’C(ilk(t iii lUll 51 i’ll (‘ii bosch

14. Dio HoogEerw. Sinode stel uit sy midde ‘a
stork kommissie aan 010 siaande (lie vorgadering ‘n
omskrvwing van Art. 158 (uitgawo 192—4) op die tafel
to lê, ten einde in die toekoins volkome duidelikhejd
van inhoucl te verseker en suiwerheid vail leer in ons
Kerk ta waarborg.—Predika iii 10 ii .1111 i’iIinm.

15. Die Sinode benoeme in een van sy eerste
Si (tugs ‘a koniinissio iiit s fl)idd~ 001 tyclen’s hierdie
vorgadering rappord Hit te bring aangaande die
wonslik!ioid ani ‘Ii kammissie nan te stel bestaande
lilt vertoono oordigers van die NC. Kerk in die s’ier
Provisios van Suid—Afrika, niet iipdrag am veral die
leerstnk van die inspirasie van die Heilige Skrif en
a ndero leerpunte en aanliangige sake, wat tails so
prominent ~‘Oal’ die aandag van die Kerk is, in diode—
like tarina to bat form nleer .—lh’s (il/(ill I Iii II 1 1111 C 15—

dorp.

16. (a) Die Sinode sproek sig nit oar die stand—
punt in verhand met die inspirasie van Gods Woard,
w,iar ‘Ii skeidsiyn geti’ek word in die l3yhel tnsseii
saliginakando kennis wat ire?, en kronologiese,
argealogiose, historieso en natnui’wetenskapliko
kennis, nat me geInspireer is inc. (h) Die Sinode
spreola sig nit ooi’ die leer, dat ,Jesus vesenlik on—
knndig was met betrekking tot die autourskap en
saniestelling van die hooke van die Ilyhel, en in Sy
iiitspraka daaromtrent gedvaal het, (a) Die Sinode
spreek sig duidelik uit oar die vraag, at ‘n predli—
kant i’illI otis Kerk die nleninge filerho gelloem onder
(a) on (h) kan toogedaan weds, en dan nag getrou bly
aan die leer van on’s Kerk,—Preaiiko iii ‘on ]Iio’roys—
burg.

17. Die Sinade stel ‘n karto verklaring op, nat
die iìoiiding van die Kei’k moot wee’s teenoor die
ewalu~ ic-leer —Pin/i kit iii iou A 6 e is/c iii,

18. Do Svnodo dringe ci’ op aan, dat hot do pliclit
van hare professai’on en leraren is am in mm
spreken en selii’ijven, de Bij bel niinder als literaries
prodnat, on lacer illS ‘t Woord van Clod, waariil
Ilij zich opeimhaart, voor te lmauden,—l’i’edikoiit ran
be Rust.

1$, Be Svnade veroardele al’s alivaalleei’ en als
sti’qd g met die leer i-an anze Kerk de voorstellin—
gen a) dat de Heiligo Schi’ift met in al hare delen
gein~pireei’d 6.; ~b) dat Christus gefauteercl of ge—
divaald heelt in Zijne duidelike uitspraken.—Predi—

(‘(ill IC ot foi/ ll’e.st,

20. Die HaagEerw, Sinodo verklaar anamwonde in
duidelike heivoarding, wat sy handing is teenaar die
inadeine rlgtiligs in OIls kerk, saas geapenhaar in
lid Zockiii/ii- dciii’ Prof. J. do Plessis, ca.—
Pin/i/o Ill lull .libei’tii iii,

21, Die FloagEerw, Sinado besluit am in art. 158
agter di, waorde ‘‘Bat lvi) van harte geloven’’
in te voeg die volgendo : ‘‘Bat nie slegs die sage—
niiamde rellglens-etiese gedleeltes of geloofswaarhede
IIIC, 110011’ (10 hole Ski’if van God ingegeo is.’’—
i11C(i i/li ii? ‘(lii 11 (‘111(1 hen,

22 .Ai’t. 18 (4) worde vei’anderd te lezen abs
valgt ‘Tot - doze vergadering warden na afkondi—
gmng op drie aehtei’eenvolgende Zondagen bij ale
Oponlial’e godsdiensaefeningon genodigd en als voor—
stellers en stemgereehtigdon toegelaten alle niet
gecensureerdle manslidmaten, die do ouderclom van
25 jat on liehhon hereikt,—~, F. Iiodgson, Oluierltng
1(111 .111111 lilielhO’llil
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23. Ait. 1$ (17)._Die woorde “Tenzij liij her—
kozen. zijii geweest’’ w oi’cl geskrap.—l’red—
kim / 0111 A/ic, (/CCO.

24. Die Sinocle besluit, dat waar ‘ii lid vail die
Algemene Arniesorgkominissie [Art. 396 11 (1)] cii
van (lie Algemene Send mgkoii,missie [~~rt. 21iS (a)1
tilt ‘n Ring vei’rek. iva L by ver Leenoordig 01) ge—
noeinde konunissies, dit dan beskou siil word, dat
by bedank het, en (lie vakatui’e sal op die gewone
wvse a angevul word .—Predikun to nd b erdeen.

2.5 .Art. 18 (4): Met die oog op Art. 194 en Art.
t95 word die hetrokke artiel(els so gewvsig dat at—
l(ondiging van slegs [ice agtereeni olgende Sondae
i 01(10(91(10 sal wees. (Dink bier b.i . aaii onse
mode ne vervoermiddels, boos, posgeriewe en 1100(1—

saaklil(lleidI 0111 vakatures So spoedig moontlik op te
vol. 1—l’r, (1 i/o ii / 11111 A lie ide vi,

26. Verzoek van de beer J. lliggo oin toegelaten
to word tot bet Zending lnstituut, en daar sleehts
ccii jaar te studeren.

27. \erzoek van de Protesterende NO, ~iemeente
to Oraafb—llein.it 0111 opname.

2$. Verzoek Vflfl de hliiide oefenaao F. W.
Potgieter om kwijtschelding van cmi jaai’ studie aali
bet Zending Instituut.

29. Aanzoek van (IC heer J. J. J. van Noordwijk,
oefenaar en kolporteur, om tie status van zendeling
to mogen ontvangen.

30. Die Sinode verandere (lie Jverkwet sodanig dat
by die uitbring van ‘n beroep van ‘ii predikant geen
foam van (lie name 09 (lie nominasielvi 09 (lie
tweetal geplaas sal word, alvorens sodanige naanl
nicer dan die lielfie van die stemme op sig sal ver
enig 6k. (Art. 16 : 9)—lIz ..1. F. Lou u’, Pie,/i—
ku n/ run ~$telle n bose/i.

31. Die Sinode neern stappe om sy wette en be—
palilige in Airikaans oor te sit.—l’vedjkimn / ‘un
ll’e/louitoii

32. Die \Vette en Bepalinge von (lie Ned. Geref.
1’~erl( (Kaap) worde delir die 1—1 .Eerw. Sinode in die
Afrikaaiise taal ooi’gesit.——-J’rediko ni i’i,ii 1/jet ii ron

33. Daar word met (lie Weslevaanse Kerk onder—
handel (1111 te sien oni tot ‘ii vriendskaplike verstand—
homidiig te 1(1)111 (101’ (lie prosadure, wat moet gevoig
wor,1, ivaulneer lode van oils 1~ei’k naar huiie cii lede
van biulle 1~erls naar (ins wil oorkoni, (If waffled’ lede
Vflfl (lie ecu K elk voorregte in (lie ander Kerk wil
geniet.—Ker/ 15101/, Beo ufort West.

34. Die Eli ng di’ing in’ (lie Siiiode ann, dat, waar
twee of nicer geordende leraars in ‘II gemeente arbei,
die lei’aars 0111 die i,eurt naar [I ing of Sinode sal
afgevaa i’d ig word —I/in q ‘on ])o id, er/I t,

35. Die Sinode keur goed die beginsel van ‘n
Synodus (ontracta, en dra (lit aau ‘ii konunissie 0~
0111 die iiesnnolei’hede daaronitrent nit te werk, en
staande die vergadeu’mg i’app’u’t nit te hring.—Pie—
(/ikli n I run Kim beril ,,

:16. Met (lie oog 01) die ondraaglike koste van die
Sinoda]e vergadering, en tewens met (lie oog op die
niiodiveiidige vertraging van seer belangl’il(e sake
weens (lie te lang tydperk tussen twee op elkaar vol—
gende vei’gaderuige, hesluit die Sinode sy ledetal te
verm i nder ,—I bred I ku ii I ‘un ~S’ ii’,, i/lund,

37. Die Ring spreek Sig uit ten gunste van die
wenslil(ileid vaii fl Sviiodus Contracta.—1?ing von
])o i’d IC v/i /

3$. Die kerkraad van Klein Boetsap vra goed
keuri hg van sy besluit 0111 (lie naam van (lie gemeen—
Lu te verander in ileivilo. Die Ring van Grikwastad
besimiit 0111 (lit liv tIe Sinode ann to beveel.—Rinq
vu ii ~ elk 1,0/u 11(1.

39, Die Sinode hekragtig die oordeel van die Raad
der Kerke, uitgespreek in sy vergadering te Durban
op 16 ,Junie 1923, (Tat by (lie uitbring van beroepe
daai’ ‘ii koinnnssie van advjes hehooi’t te hestaan.—
I’red j kim ii / i’i,ii 1~. un be rI el.

40. (a) Daar ‘n verandering in ons heroepstelsel
as nuodsaaklik erken is geword heide in ons Kerk en
~ii (lie Gefedereerde Kerke, besluit bierdie Sinode dat
daar (leul’ elke Ring jaai’liks ‘ii Vakaturekoniniissie,
bestaande nit drie pi’edikante, lede van (lie Ring,
gokies sal word. 1—lierdie kommissie sal die name
V~1l1 twee predil(ante of proponente ann die kon—
sulent of voorsitter van (lie gekonibineerde kerk..
raadzvergadering ieder keei’ by die nitbring van n
bei’oap in (lie Ringsressoi’t stuur. Hierdie name sal
die voorsiLter nan die nonunasielys, iiudol (lie ge i’Oi’n

i’., laat toevoeg. Die Vakature Komnussie sal vol—
koine vi’yheid 6k in die kense van lernars of pro—
piiilente, wat bul as (lie geskikste ag vir die vakante
werkkring en voor u-ic (laar (lie moontlikbeicl bestaan
dot hul die beroep bnl sal bat welgeval. Die name
:,lsu gehloeni sal nie iJe~’ publikasie bekend gestel
word nie. ~b) Bat nieteenstaantie Art. 157 van ons
Kerkwet (lit ann elke pu’edikant of proponent, indien
liv sulks verkies, vrv sal staan sy naam by die Rings—
\akature Tvounmissie in te stnur, met sy rede, waar—

nni liv ‘ii vei’andering verla ng of 1mm, nidien hy
daai’ beroep mag word, die kense sal laat welgeval.
Die Val(atnre Konnnissie sal sulke korrespondensie
as kouufiden~ieel heskon,—]’i’vdj/’u n / run Itolkbuo I.

41. Die Sinodale Kommissie beveel nan, dat in
Ai’t. 292 (lie volgende verandering sal, geniaak word
(lie w-oorde, ‘toegelateii dooi’ de Synode,’ ‘ word ver—
auiderd in ‘‘toegebu ten doou’ tIe Synode of Synodale
Komin issie , ‘‘—.51 nm/u / e En in m issi e

42, ‘‘Dc Ring van Beaufoi’t spreekt het als zijn
ovei’tniging nit, dat lidunaten, die niet wegens
on tut’bt gesebeiden zijn. en u-ecu’ in ‘ii antler buwelik
treden, teu’wijl beide pai’tijen nog leven, in overspel
leveii, en tbus ondm’ eensuur beboren geplaatst te
worden, Be fling vei’zoekt de Synode om wetge—
vi ng in te voeren 6 eze overtuiging steunende, ‘‘—I/in p
run lIeu u/oil.

43, Tn gehoorzaamheid nan de Tleer hesluite ole
Syniutle dat heide de lidmaat (lie eon nuder trouwt,



naclat hij zijn vrouw verlaten heeft, anders dan em
hoererij, en dc lidniaat die de vorlatene trouwt, als
overspelers zullen behancleld worcien. ‘ ‘—Freclika at
van Beaufort—T Vest.

S

44 ~ van die imp can clan william am do
indoling van genoemde Ring in twee Ringe, en wel
so, dat die noordelike van die twee Ringe sal bestaan
nit Calvinia, Namakwaland, Nieuwoud tville, Brand—
vlei, ~aries, Namies, en Nieuwe Rust met byvoeging
van Amandelboom uit die Ring van Beaufort, en
die suidelike uit Clanwilliam, Piketherg, Van
Rhynsdorp, Leipoltville, Aurora, Redelinghuis,
Citrusdal met byvoeging van Porterville uit die
Ring van Tulbagh, en Koringborg nit die Ring van
Do Paarl.—1?in p ran Clan willia in.

45. Tn ons Kerklik Wetboek sal vermeld word, dat
die afskrifte van doop— en lidmate—registers vir die
mar waarin die Sinode vergader by die volgonde
Ringsitting sal ingelewer word.—Ring ran Gnil,wa—
StaLl.

46. Aangesien daar omtrent Art. 74 (13a) steeds
moeilikheid onlstaan, webns verskil van opvatting.
so versoek die Ring die IloogEerw. Sinode em die
vraag duideliker to stol, of ‘n verklaring to gee van

wat eientlik daarmee bedoel word.—Einp van
Bnits town.

47. Die HoogEerw. Sinode ste1 in Art. 201, vas:
(a) Teen ~vie die vordering gemaak imoet word: die
predikant wat beroep is, of die kerkraad wat beroep
hot. (0) Hoe lank na die beroepene aangeneern
bet, die vordering gemaak snag word.—Fredikant
rail La (us in ith

48 .Art. 60—Do Synode formu]oero Art. 60,
tweede paragraaf, (luideliker.—Ds 4. LouW,
Predikan t van .S’tellen bosch.

49. Die Sinode besluit, dat in Art. 69, par. 1
die woorde ‘‘drie hondord pond’’ verancler sal word
em to lees ‘‘vier honderd pond.’’—Predikant ran
&nik nastad.

50. Die Sinodo besinit, dat in Art. 307 (b) die
waarde ‘‘één shilling’’ vorander sal word om te lees
‘‘nege ponnies.’’—Predikaiit van (]rikwastad.

51. Do wenslikheid word bespreok orn die Sinode
in die vervolg saam to stol uit één afgevaardigde
van olke goineento, inaar so, dat die vorgadering so
na as maontlik nit ‘n golyk getal ouderlingo en
predikanto sal bestaan.—Preclikan.t ran. Grikwastad.

IT. KERKELIKE INRICHTINGEN.

Rapport van de Kuratoren van bet Theol. Serninariurn.

Rapport van de Kuratoren van bet Zending Instituut.

Rapport van het Bestuur van de Inrichting voor Doofstornrnen en Blinden.

Rapport van de Kuratoren van de Drostdij Industriële School te Worcester.

Rapport van de Kommissie voor bet Dorkas Armenhuis.

Versiag van de Zuid-Afrikaanse Bijbelvereniging.

á2. Bij Artiekel 231 worde bet volgende bijgevoegd:
“Ann do Ned. Ger. Kerkon in do O.V.S. en Natal
en do Ned. Herv. of Ger. Kerk in de Transvaal
wordt bet recht verleend, em, desverkiezende elk
eon lid tot doze Kommissie toe te voegen; onder
de voorwaarde dat elko Kerk do reis- en daggelden
van haar vertegenwoordiger betalen zal.”—Predikant
van Wellington.

53. Bij Art. 228 worde hot volgende bijgevoegd:
~ian do Ned. Gorof. Kerken in do O.V.S. en Natal

en do Nod. Herv. of Geref. Kerk in do Transvaal
worcit hot recht verleend am dosverkiezende elk eon
lid tot doze Kommissie toe to voogen, onder do
voorwaarde dat olke Kerk do reis- on daggeldon van
hare vertegonwoordigers betalon zal.’ ‘—Predika at

an Wellin glon.

54. Bij Artiokol 218 (1) worde hot volgende bijge
voegd : “Aan do Ned. Gor. Kerken in de O.V.S. en
in Natal en ann de Ned. Herv. of Ger. Kork in do

Transvaal on do N,G. Zending Kerk van de Kaap
Provincie wordt hot recht verleend em, clesverkie
zende, iodor èèn lid tot doze Kommissie toe te
vaegen, met dien verstande dat elke Kerk do reis
on daggelden van haar vertegenwoordiger zal
hetalen. ‘ ‘—Predikant van Ti7eilsnpton.

55. Oncler ‘t Regloment voor ‘t Beheor van
Kerkoliko Goederen (Kerkowet, bl. 160) worde
Klausulo (d) alzo geamendeerd, dat do Kommissie
vooi~ ‘t Doofstommen en Blinden Instituut te
Worcester oak vallon zal onder do uitzonderingen
alclaar gonoernd (alinea 3 en 4).—Koinmissie voor
Doojstoin in en en Blinden Institinit.

56. Die Sinode besluit dat cen jaar afslag van de
vierjarige Kweekskool-kursus gegee sal word nan
sendeling of sendeling-kandiclaat, wat verder vir
predikant wil studeer, mits hy nan die voreistes vir
die Admissie-eksamen tot die Kweekskool voldoen.—
Predika n t vain Piketb erg.
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57. (a) Tot Artikel 212 ;vor4e toegevoegd “Ret
zenclingwerk in Rhodesie en Beehuanalanci worde
beschouwd, zoals tot hiertoe, als vallende onder de
hnitenlandse zending [volgens Artikel 215 (b)]
bezuiden dc Zanibesi.” (b) Dc laatste paragraaf
van Artikel 363 worde vervangen door bet volgenle
“Geordende arbeiciers arbeilende in verband met de
buitenlandse sending, staan onder het opzicht van
de Algemene Zendingkommissie en oncier tucht van
de naaste Ring, of waar die moeilik te beretken is
(zoals by. dc Soedan), onder dc tueht van een Ring
door de Algemene Zen di ngkonnnissie verzoeht. (e)
Fot Arti kel 33S worde toegevoegd : “Ongeordencie
arhejders en arbeidsters arbeideude in verband met
dc buitenlandse sending, staan oiìder het opzieht
van de Algemene Zendingkoinmissie eli onder dc
tucht van de naaste kerkeraad, of waar die moeilik
te bereiken is, onder ne tueht van cell kerkeraal
door dc Algemene Zenclingkomimssie verzo(-ht.—

1 l!,ecnene Zendin~koininissu’.

58. Aangezien (1) Dc ordening van zendelingeit
in alle gevallen, behalve waar zij als leraren van
zendinggemeenten bevestigd worden, a an de Alge—
niene Zendingkommissie (of haar Sub—Koinmissibn)
opgedragen is (Artikel 236). (2) Dc Kerkewet
(Artikel 396, 2) voorziening maakt, dat geineenten
~1er Moederkerk zicis van dc diensten van zenclelingen
bedienen mogen. (3) Er vele gel-allen voorkomen.
svaar mannen met eon status van zendelingen door
gemeenten van do Moederkeik gebruikt worcien. Zo
verzoekt tie Algemene Zenciingkommissie de Synode
orn ill Artiekel 236 (b) paragraaf twee, na “Zending
Sub—Kommissie’’ bet woord ‘‘Ring of kerkeraad van
1e Moederkerk’’ in te voegen.—dlqemene Zending—
kommissie.

59. “Dc Aigemene Zendingkomniissie wendt zich
tot dc IloogEerw. Synode met het verzoek, dat de
volgencie wijzigingen sullen worden aangebracht in
Artikel 253, dat aldus luiden zal (a) In nile

get-allen. waar do icerkeraad van de Moedergemeente
ininstens twee-derden van hot salaris van de zende
1mg waarborgt, zal hij de scudding beroepen. (b)
\Vaar de Binnenlandse Zending iSub-Kommissie
nunsteus tw-ee—clerden bijdi-aagt, zal hij dc zendeling
mogen beroepen. (c) Waar de Moedergemeente
nllstens een—cierde en de sean inggemeente minstens
Cell—del-dc t-all liet salaris respekties-elik hijdragen,
sal de ker1el-aad van dc zennlinggemeente uit ‘II Iijst
t-an chic namen, door de kerkeraad van de Moeder—
gemeente voorgedragen, ‘n zendehng mogen beroepen.
(ci) Draagt de zenclinggemeente minstens twee—derden
van ‘t salaris bij, zal zij het voile recht hebben een
ieraai- te beroepen. (e) Geen zendinggemeente zal
bet i-eeht hebben tot bet bei-oepen van een eigen
lei-aar ovei- te gaan, tenzij een nnmmuni salaris vail
£200 voor ecu gehuw-de, of £150 l~OOl een ongelsuwnie
scudding gewaarborgd is.—dlqeinen e Zcndingkont
ii

60. Die Sinode bepale onder wie se toesig B.B.
setideiiige van die buitelandse sending val bf direk
en enkel ondei- toesig van die Algomene Sending—
knmnnssie bf outlet toesig van die gemeentes dl
II i nge, binne Wie se grellse ]suile val. Art. 221.

I Jai at cci a S~litli ui-.

61. Tn Art. 236 (b) woi-.d die navoigende wysiging
aangebring ‘‘Bew-ys s-all ecu looping (of aanstelling)
in ecu bepaalde (of onbepaalde) werkkl-ing.’
I bed I ko at van Rue f/iion.

62 Art. 236 (b) pai-agraaf 2 worde als volgt ver
andes-cl ‘‘Bewijs van eon l-oeping in eon bepaaide
~verkkring door ecu del- Zendiug—Sub—Konimissien of
Ring of ker:keraad van de A:[oeclet-kei-k.—4lqeniene
Zendinykoin niissie.

63. Die Sinode besluit dat die pos van Organiseren
do Senn ingsekretaris tue nicer nodig is nie.—
Pceclikon t c-nit Aberdeen.

IV. ARM ENZORG.

Rapport van de Rommissie voor cle Algernene Armenzoi-g.
Rapport van de Kommissie voor Hulpbehcevende Gerneenten.
Rapport van cle Arbeidskolonie Kommissie.
Rapport van de V~ikshospitaa1 Kommissie.

64. Die Sinode is van oordeel en beveel sterk nan,
dat waar die gemeentes van oiis kerk al mccv stads—
hesvonei-s geword bet, want- die versoekinge en kerk—
loosheid veel giotei is as op die platteland, om nie
te spreck van die sterke kompetiesie met andel

kci-ke en sckttes nie, u-dial- cleur meet- intensiewe
ai’beici noodsaaklik gewol-d bet, deur ;kei-ki-ade mccv
gcbruilc moet gemaak woi-cl van toegewyde leke—
at-heiders en -aibeidstei-s ook met iedeli’ke vet-goeding
wadir nodig.—Predikont i-on Kolkbaoi.

III. ZENDI~G.

Rapport van de Algemene Zending Kommissie.
Rapport van de Vrouwen Zending- Bond.
Rapport van cle Kommissie voor de Zending onder Israel.



65 dr t. 226 (e) word vervang deni’ die volgontie
bewoordiing ‘‘Bewije dat hij Of liet Matriknlatie Of
liet Sehool—Eind of Senior Certifikaat eksamon heeft
afgeiegci.’ ‘—Joe .4. r. u’ .]Ie rue, ~c ribu, Teol. Eks.
Koin missie.

66. drlikel 232 1) worde in (~ veranderd, en na C’
worde het volgende iils 1) ingevoegd : ‘ Bewijs van
bevreciigende vordering in toegepasto \ollcerenkunde.
en in dOn van tie Bantu—talen, met then verstande
ecliter, dat do studio van ‘n taal permnissief sal
wezen.—Predikunt eon TVellin jton

67. ,1rtikel 231) 3 worde als volgt gewijzigd
1-let eind—eksanmen ~vorJe afgenoimien in tie voigentie
vakken (iewijde (~e lectlens, inleiding (Jsago~iek)
en inhoud tier Bijbelboeken, do (‘hi’istelike Geloofs—
]eer, Algemene Suciale en Ethiese beginsels en tie
C’liristeiike Zodeleer, Opvoedkimnde (do voorna aniste
beginsels), Kerkgoselmiedenis, Pastoraal, algemeen en
gewijzigci naar tie behoeften van tie kieurling en do
naturel, Psyehoiogie ~ i-ooral do Sociale Psychologie)
Gesehiodenis van do Christelike Zending, Uitleg—
k uncle en Predikku ole.—! ‘redi do ii 1 ‘un .11 ‘e Iii o p ton

VI. OPVOEDING EN ONI)ER\V\VIJS.

Rapport van de Svnodale Zondagschool Kommissie.

Rapport van de Kommissie voor Arbeid onder de Stuclereiide Jeu~cI.

Rapport van de Svnodale Opvoedingskom rnissie.

68. \oorgesteldu verandering van die l-Ioolstuk
‘‘Lager Ondor;vijs’’ in oils Wetboek. (1) Die wooed
‘‘lager’’ voor ‘‘onderwijs’’ in die opskrif van die
hoofstuk word gerojeer. (2) Ook die wooed ‘‘skool’’ in
Art. 110, (3) .1 it, 111 iu) on (0) bly onveranderd. (r)
word as voig gewy.,ig : ‘‘\oorziening Ic inaken in
de on~ierwijsbehoeften van do uitgewekene loden
onzer Kerk, in overleg snot do Kommissio vool’ tie
Algomene Armenzorg.’’ d it. ill (d) word as voig
verander ‘~De staat van hot ondorwijs onder do
aandaeht van do Synode to brengen. (e) Bly onver
andoi’d. 4 .drt. 112 word as voig gewysig ‘‘Zij
ontvangt aanzoeken van inrieht ngen cue your do
opleiding van ondorwi,jzers(essen) zorgen. Waai’ zij
van tie gesclnktlioid van zocianige inriehting—zow el
ivat de godsdenstige gezindhoid als hot lotterknndig
ondorwijsaangaat_gonOegzailul ovortuigd is, is zij

gorechtigd do toelagen hierondor bopaald toe to
kennen.’ ‘ (5) .i~ 1. 11:3 lees as voig ‘Toelagen sullen
nan applikanten worden toegekend alleou op tie ol—
gentle voorwaaition (a) dat zij tot de N.G. Kerk
behoren, (b) dat zij voortdnrend bewijs van christe—
lilt gedrag en vo~iloende vordem ing leveren.’’ (6)
.4 it. 114 bly onvorandord. (7) ,4rtiekels 115 en 116

woi’d geroijeel’. ~8) .4rtiekels E17, 118 en 119 My
onveranderd,—!)ie .Sqn . Opm’oedinqiil ow inissle,

69. (1) Die Sinode oordoel dat die tvd vie ons Kerk
aangebreek is oni in v~rbant1 met godsdiensonderwys
aasm die joug lcragtiger op to tree, en dat die ~ondag—
skoolkatkisasie on die korkliko pci’s hiortoe meer
dionsbaar gemaak moot word. (2) Dat vii’ deeglike
Sondagskoolonderwys nodig i’~ : (a) doeltroflendo en
afsonderlike klaskamers, (h) ‘n ge~kikte on gegra
iliseorde reeks ‘~an Sondagskoolboekies vii’ Bybel—
geskieclenis, geloofsleer en kerkgeskiedonis (band—
leidings), (e) ‘n stat, elko week deegiik vie die kias
voorherei, (0) ‘ii gekwalifiseorde superintendent.
(3) Dat waar die jeug in ons tyd m~iioer, ook 01) gods—
diensgobied, geInflnenseer word dour wat hul lees,
as done wat html boor, ‘is behoorlike weekblad aan
godsdiensonderwys gewv, vie die jeug noodsaaklik
geivord is. (4) Die Siu~ie beset dat om dit alles to
oerkry daar aansioniike uitgawe On vie die kerk—
raad On vie die kerk aan verbind sal woos, Bou van
klaskainoes, moontiike supei’intendentsalaris. opiei—
ling van suporintendente on Sondagskoolpubuikasies,
flimar oorde~i dat die toekoms van ons kerk die nit—
gaaf voikoino sal regverdig.—l’iedikont run Isulk—
boo i,

10

V EKSA.\IINA.

Verslag van de Kommissie tot bet Afnerne n van bet Eksamen van Kandidaten tot de
I Ieilige Dienst.

Rapport van de Kommissie voor bet _\drni ssie Eks~samvn tot bet iheol. Seminariurn.

Rapport van de Kommissie voor bet Afnemen van de Zendelings— en Oefenaars—
Eksarnina.

Versiag van de Kommissie tot het Afn emen van bet Toelatings Eksamen tot bet
Zending I nstituut.

Versiag van de Kommissie voor bet loelaiings Eksamen van Kleurlingleraars.

Verslag van de 1~oiT1miSSie voor bet Eincl Eksamen voor Kleurlingleraars.
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VII. I3IEZNI)ERE \\TERKZAAMIIEDEN.

Rapport van de Kommissie your Speciale Evangel ieprediking.
Rapport van de Kornm~ssie voor de [3earbeiding van onze Leden langs de Spoorwg.
Rapport van de Kommissie van \Vaakzaarn heid tegen Sociale Euvelen.
Rapport van de Kommissie voor de J3estrijding van Dronkenschap.
Rapport van de Permanente Rechtskommissie.

70 Art. 74 ç23) (j) word vervang cleur die bewoor—
cling ‘‘Spesiale Evangel icprediking.’’—Seribo. Spec.

con q Pri’d. I~on~

VIII. FONDSEN.

Versiag van cle Zaakgelastigde.
\Terslag van de Kerkekantoor Kommissie.

71. De Svnoclale kollekte voor cle Drostdij Inrich -

ting ~vorde a[gescliaft.—1?n (I run (i,uoff—1?ein et

2. l)ie Sinode besluit dat elke kerkraad (lie leis—
koste van S~ algevaardigde naar Sinodale en Rings—
ergadering self hetaal (ride Art. 307 (b)).———Predi—

kant ran .1 berdeen

7:3. Aangezien bet kapitaal van bet Predikanten
tVed nwenfonds niet 6 ij na £17,000 ix aangegroei 0
scdert de laatste S~vnocle, zo besluite dc Synode dat
a lIe pellsioeilen nit dit foncis oi) £10)) pa. zullen
titan .—i’red,1~ci at cult lieu a fort We~d

74. Die FloogEerw. Sinode besluit met die nog op
hesnoeing van onkoste out Art 307 (b) as volg te
v:vsig ‘‘Die reisgelde vii elke afgevaardigde is he—
peal op ses pennies per inyl been en ses pennies per

I terng.’ ‘~ (Verder onveranderd).—Eerste piedi
at ran die l’ao ii.

75. In Art. 307 (6), word ‘ ‘een shilling per miji,’’
verancler in ‘‘ses penolas per niyl. ‘ ‘—.—Ptedikont DI Id

1 ‘o t-ttrr lie.

76. Art. 307 (b) tvarde als volgt veranderd (1)
Dc reisgelden voor lie a/ge raardigen rao ‘a ge—
itIeeil te ZOO bepaalcl op ... (2) volgens tarief det
I weede klasse,—l’rediko n t ran tin In, attic.

77. In Art. 291 worden tie woorden ‘‘die komt van
s’n gemeente, die niet deelhebster is,’’ veranderd in
die niet komt van ecu gemeente (lie deelbebster is.’’

Aan ‘t einde van art. 2 worde nit ‘‘1-leilige Dienst’’
gevoegd ‘‘of een leraar die pensloen nit bet funds
ontvangt’’—Jiertekoit tout- Ko~t at ix~i1.

78. In Art. 264 worden dc woortlen ‘‘niterlik ceo
asr na hon levestiging in (le gemeente’’ geschrapt—
1.eriekan toor Kant ut issie.

9. in Art. 269 worde (IC voizin, “Jilijft liij eehter.
enz.’ gesebrapt Cli ecu )iepaIing overeenkomstig die
in A it 288 i ngevoegcl .—1~e rk eka a toot- 110w In isxie.

80. Die Sinode word gevra 010 voorsiening te maak
VII (lie stigting van ‘n eie Assuritnxie~1i’onds.__._I?inf,
tall Un knox [0(1.

81. Verzoek vail Dx. M. S. Daneel oni de kwijt—
sehelding van tie sUm van £141, door hens versehul
(ligd Ce 15 he4 Predikanten Wecluwenfonds bij ziju
vierde huwelik.

82. \erzoek van cle Zaakgelastigcle van de Vrij—
~taatse Kerk, namens de Synodale Kommissie van
die Kerk, oni de benoeming van ‘a icleine kommissie
Din tezamen met ‘n koinmissie van hun Kerk. te
werken ill zake assurantie van kerkelike gebonwen.

~3. Dc Svnade stelt in ceo van hear eerste zittin—
gen CCII kommissie ann 0111 in te gaan op tie zaak
i-au assurantie op kerkelike eigendommen. (a) Of e1~
met door gezamentlik optreden ‘n betei- tarief ZOU
kiinnen verkregen worden op de assurantie van
kerkelike eigendonimen. ~b) Of er niet ceo hans
bestaat van kerkwege zeif die zank te drijven. Deze
kommissie doet vei-shtg nog tijdens de zitting van de
Synode —l’j-ed t ka itt ran (a ledo a -

84. Die Ring besluit ons die Sinodale Kornniissie
driugend te veisoek OflI die Vornis 11 en C, en die

orin vii Sinodale F’ondse in ooreensternming met
die nuive cisc te bring, en dra cut ann sy te worde
gekose finansihle kommissie 01) 0111 aanbevehnge voort—
vloeiende nit die bespreking in verbnnd daarmee te
doen.—Rin 9 ian Urauf/—Reinet.

85. Die Sinade bespreek die kwessie van kapitaaI—
belegging van die verskllende Kerkfondsc.—f>i-edj—
fatal ott .4 be ct/ce a -

86. Die Ring beveel can by die HoogEei-w. Sinode,
dat vraag 19 van Art. 74 so sal uitgebrei word (lot
ook gevra word, of kerkelike eiendonsme behoorlik
ye rassureer is.—1?inq s-an Unjktraxtod.

87. Die Sinode stel die Ineronder genoemde leges
vax as voig Registrasie van doop 5s, buitegewoon
ills. registrasie van aanneming lOs., buitegecroon
£2 7s. 6d. registrasie van huwelik £1, buitegewoon
£2 us. 6d. ekstrakte uit Registers 4s.—A. F. Loaa’,

1(1(11 ralt St rile a bosch -

$8. Die Sinode versoek die Federale Raad on can



te dring by die Gefedereerde Kerke om hulle kerke
lure leges almal eenders te rnaak, wat aanbeveel word
te woes as voig: Registrasie van (1001) 5s., buitege
woon lOs. ; registrasie van aanneming lOs., buitege—
woon £2 7s. 6d. ; registrasie ~an huwelik £1, buitege—
woori £2 iTs. 6d. ; ektrakte Registers 45.—nt. F.
Lou Ic, Leinu, cue 1S’tellen bose/u,

89. Dat die liE. Sinocle gevra word orn die fooie
v’ registrasie van doopsbedieninge en aaulgenorne
lidmate af te skaf.—Bing run Doidrecht.

90. Die Ring van Dordrecht via die Sinode am by
(lie vasstelling van lidmate vii heffingdoeleindes (lie
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persone at te trek, ~vat werklik gereelde alimentasie
ontvang nit die Kerkekas.—Rin~i ruin Dordreeht.

91. Do .L-loogEerwaarde Sinode hespreek die ~vens—
likheid em Kias 4 weer by te voeg by (lie Piedikante
Pensioenfonds, sews voorheen. lnlegpenningen £50
kontrihusie £7 lOs. Wet te lees~ ~~sv olg iste Kias
—Inleg £150, jaarlikse kontribusie £15; 2de Klas—
Inleg £150, jaarhkse kontrihusie £12 lOs. ; 3de Kias
—Inleg £100, jaarlikse kontribusie £10; 4de Kias—
Inleg £50, jaarlikse koiitribusie £7 lOs. ; .5de Kias- —

Inleg £25, jaarlikse kontrihusie £5.—Kerkruud you
~S’tel1a.

IX. ANDERE VERSLAGEN.

Rapport van tie Kommissie voor Psalm- en Gezangwijzen.
Rapport van de Kommissie voor Vermeerdering van onze Gezangen.
Rapport van cie Kommissie voor bet Dr. Andrew Murray Monument.
Versiag van de Kommissie over bet Arme-blanken Vraagstuk.
Versiag vna dc Kommissie voor Arbeici aan de Jeugd.

92. Die Sinode stel ‘n kommissie aan, svat staancle
(lie vergadering sal rapporteer, om firmas wet under—
neern urn orrels te stem, te nader, ten einde te verkry
dat in (lie toekoms orrels van ens Kerk teen ‘n
mindere fooi sal gestem ~voi’d, veral waar (lit 01) The
jaarlikse reise van die verteenwoordiger van ‘ii be—
trokke firms geskied.—Ive ikioud ron d be ide en.

93. Die 1-IoogEerw. Sinode spreek sig heslis nit teen
(lie invoer van Staatsloterye.—Eersfe l’redikun t run
Jr J’uarl.

94. Aanzoek van de N.G. Kerk in Natal oni dccl-
name aan bet P.P. Funds voor de Spoorweg—Arheider
van gemelde Kerk.

95. Dc HE. Synode drage bet aan de Commissie
over (Ic Fondsen op urn (IC reisgelden dec afgevaar—
digden Art. 307 (b) in overeenstemrning te brengen
met do veranderde tijdsornstnndigheden.—Frediku nt
van Het Strand.

96. Die I-IoogEerw. Sinode van do N.G. Kerk in
S. A. oorwege ‘n nuwe indeling van Ringe.—Predi
ko ii 1 van Strydeuuburg.

97. Tn Art. 232 (a) worde bet woord lucre veran—
dord in thie, orndat hij bet Toelatings—eksarnen
[Art. 226 (a)] reeds Bewijs s-an Lidrnaatschap ver
eischt wordt.—Piedikunt ran T’illieu’sdou’p.

98. Tn Art. 232 worde bijgevoegd bet volgencle:
‘(3). I-let svordt afgenornen in de s-olgende vakken
Gewi~de Gesehiedenis ; Inleiding (Isagogiek) en In—
bond Ocr Bijbelboeken Kerkgesehiedenis ; Christe—
like Geloofs- en Zedeleer ; Uitlegkunde ; Pastoraal
Gesch iedenis Ocr Cbristelike Zending Predikkunde.’’
—Predikn of coo Villiersdorp.

99. ‘‘Met het oog op ‘n duideliker formulering van
do Leer der Kerk, verzoekt de FT.E. Ring de HE.

Synode 0111 stappen te (loon ten eincle leerpunten,
uvaaromtrent bet in de laatste jaren gehleken is dat
er in onze Kerk versebillende opvattingen zijn, in—
dien inogelik, dniclelik geformuleerd to krijgen door
eon kommissie door deSy node aangesteld, hij welke
aanstelling de andere hefedereerde Kerken gekend
sullen worden.’ ‘—1/n 9 ruin ,S’f el/en bose/i.

100. ‘‘Do 1-I.E. Synode stelle eon hekw-amo Rechts
geleerde nail, die zich sal tbuis maken in do Wetten
en l3opalingen van ooze heck, 0111 Kerkbesturen,
wannoeu’ voreisclit, met hot nodige advies te clionen
in geval van eon of nuder sank wat tot ‘ii rents—
geding your hot Bnrgerlike I—lot leiden iran ; sodanige
rechtsgeleerde te werkon in verband met de door do
Synode reeds henoemde Permanente Reehtskornrnissie
(Art. 337).’’—Ji’inq run Stellenhosrli

101. Art, iS (17) worde als volgt veranderd : ‘‘Do
(lienstijd van elke Ouderling en Diaken is bepaald
op twee achtereenvolgoncle jaren, waarna hij zal
moeten nftreden, en niet herkiesbaar zijnzal, dun na
ten minste eon mar buiten dienst to sun geweest.
Eehter sal do Synodale Commissie hot recht hebben,
met bet oog op kleine gemeenten, dispensatie te
geven tot herkiesing voor sleehts nog twee jaren. Een
Diaken sal nietteinin toestond tot Ouderling .

(tot eincle van Ai’t. 18 (17)).—Prey/ikonf ran ,Swellen—
do in.

102. Die wet.shepalinge oor die ‘‘Wijse van hande—
len voor de Kerkeraad” in tugsake Artt. 338—350
wnrd so s-evander, dat ‘n kerkraad ‘n staande k-nm—
inissie han aanstel om sake van erkende oortreding
at te handel en te rapporteer op die gow’one kerk—
raadsvorgadoring.—Keu/~is,,ic/ run Oudtshooiuu.

103. Die [[-I.E. Sinor]e omskrvw-e duidelik (lie be—
tekenis van (lie nitrlrukking ‘‘grensplaas’’ in Art.
69 (51 .—Riuu q si ii Do to it span.



104. Die F1.E. Sinode word versoek, em by die be
gin van sy sittings die besware van die Kerltraad
van Warrenton en alles, ivat daarmee in verband
staan, te verivys na een of ander kommissie orn
staande die Vergaderiug rapport te doen.—Rinq run
J)utoitspun

105. Hierdie Kerkraaci versoek die HE. Sinode
urn die Regering te vra oul Wetgewing in te clien
wat sport van euige soort sal belet 01) die dag des
Heren .—Ke it 10(1(1 tOO 1100(00 ole rp.

106. Dc Syuode verkiare zieb tegen Staatsloterijen
en wende pogingen nan orn ivetgewing ten gunste
ervan te verbindereu.—F .X. 1?000(e.

107. Dat Art. 16 (26) ZO worde gewijzigd, dat do
~sotuien alleon door de Voorzi tter, é~n Ouderling en
édn Di aken kunnen getekend ivorden —Ne rte,oad
VOil TForeeter.

108. Dat Art. 74 (2) aldus leze ‘‘Is oak tell Thin—
Ste twaa If ma:il in bet ~aar. geregeld flaar volgorde
over den Cateeliisrnus gepredikt, indien met. hoe—
veel inaal tin ii en zijn op de gewone tijden de
lijdensstoffen behaucield ‘‘‘—iserkeraod von TT7or—
(ester.

109. Art. 74 24) aldus te warden gewijzigd : ‘(el)
i~T00~ de a rrnenverzorging, met afzoriderlike ver—

meld, ug buoyed aim do kas van tie Algernene Armen—
zo~•g bijgedragon is.—K~ikeruod on Worcester.

110. Dat do Siiode nader uitleg geve van wat
in Art. 4 sta:it : ‘‘door woord of daad ten duidelikste
toiie~ zieb van baar a f to seboiden.’’ [s over te gaan

~ tot ecu tier sekten, of ziehzelve weder te laten dopen,
V • genoegzarne reden ? Is voortdureude inoetiwillige ver—

ivaarlozng van Gods Hills 00 tie genademitlcielen, en
volbardend woigeren urn tot tie gemeentelike fondsen
bij to dragon, genoegzalne reden P—Jseikeruod von
11- orcester.

ill. Die Sinode stel op eon vail sy eerste vergade—
rings ‘ii kommissie nan oui uudersoek te cloen ill die
huidige. droewige ornstandghede van die gerneente
te Graaff—Rei ilet, en staande die vergadering, SO
spoedig inoontli;k, rapport te doen .Aan die koin—
missie word opgedra die bole sank van die begin na
to spoor ten einde nit te vind, wat na sv oordeel
die oorsaak of oorsake is van al die onaangenaam—
hede in die gemeente en wat 0.10. daartoe gelei bet
dat oor die 700 lede van ons hon beciank bet en noit

‘n ouafbanklike geineente vorm. Die kommissie sal
0.111. ondersoek instel Ha (lie rode waarom die Minis
ter van Onderwvs -die ki nders uit die vyf innigtings
vii beboeftige hinders te Graaff—Reinet verwyder
bet. Die kommissie sal die leg he, clesierkiesende,
getu:es nit Graaff-Reinet ill verboor to neem.—Pre
I/iCon I tOll Cradoek,

112 .Ar t. 18 punt 9 leze als volgt: “Er wordt go
zorgd dat geen vader en zoon, schoonVader en
seboonzoon, broeders en zover inogelik zwagers, ens.”
Pied. van Nie Iroodt-rdle.
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113 Art. 74 ua punt 14 wordt volgende vraag in—
gevoegd : ‘‘is ann voorskrif van Art. 18 punt 9 vol
dna n P ‘—Fred i toll t Vull Ni CII (CO (I (it ~‘ ill €‘.

114 .Art. 1S punt 17 word na ivoorde ‘‘zal do

Synotlale Commissie ‘t recbt bebben’’ ingevoegd
‘na grondig onderzoek en alleenlik.’ ‘—Fredilta nt
roil Ni CII ((Oil (Itt die.

115 Art. 74 (17) na tie ivoorden : ‘‘Is er bebooi’lik
rekensehap gednan, enz. . euz. , van tie I nzaineling
en Uitdeling?’’ ‘‘Zijn er beboorlik itwitanties nit—
gereikt door Kassiers en Ontvangers van Kerkelike
Finanties aan diakenen en personeri die gelden
hebben gedeponeerd P’’ ‘‘Zijn tie financihle hoeken
minstens eon keer pci maand beboonlik opge—
sebreven P’ ‘‘Hoe groot is ‘t bedrag dit jaar, enz.
ter ondersteuning van armen uitbetaald P’’—Predi—
toni run Iveiiiioes.

116 .Art. 74 (18): Bestaat en ‘n bevoegde Finan—
ei6le Koimnissie in uw gemeento. en heeft zij tie
IFiuanci6le boekeii getrouiv van tijd tot tijd nage—
zion P Zijn tie Finaneible boeken van do Kerkeraad
aan ‘t einde van bet Finaneible mar beboorlik nage—
zien of geauditeerd door bevoegde personen P—P-re -

diku at (on Ke in~oes.

117. i)ie Sinode bespreek (lie boucling van i)e
Kerkbollc insake die Ker;k—knjesjs.—Predjltant von
.4 (be itin ill

118. Verzoek van Dr. I. le Roux, Soedan, die
reeds 18 maanden aan bet Zending Instituut beef t
gestudeord em toegelaten te wooden voor 6 of 9
inaanden daarheen terug te komen en daarna zijn
ci n-deksameu te mogen doen.

119. Aanzoek van bet Kindertebuis, Langiaagte,
em Ilet’ nandeel ann bet Predikanten lPensioen Fonds.
vroeger oitgenomon ten leboeve van do Assistent
Dire-kteur, nu over te dragon 01) de Dire!teur. daar
en niet weer ‘n Assistent Jirekteur zal worden be—
noemd.

120. Die Ring van Beaufort verzoekt die HE.
Synode orn tie lijst van Synoclale kollekten onder
revisie to nernen, vooral die voor Drostdv en Spoor—
weg Zencling em te zion of sominigen niet weggelaten
kunnen wor-den.—J?in q ron Beo u-fort.

121. Do HE. Synode spreke zic’b ilit over do
speciale bearbeiding van onze gemeenteleden door
pel’sonen, niet- -door do Kerk opgeleid, en speciaal
voor tint work goedgekeurti.—J’redjkont, Richmond.

122. DIe Siuode bespreelt die wenslikbeid van
sentralisas ie vail l3eboeftige Kerk—Kosbuiskinders
op geskikte piekke venal niet die oog 01) industrieel

onderwys.—Oucle rho p (‘ciii die S/re iid.

123. Dc Synode besluite dat do versc’billende
kerkeraden tie reiskosten van bun leraren en afge
vaareligden naar Synoclale Vergatleringen zullen he
talen uitgezonderd huipheboevende gemeente n.-
Predilcan-t voi Sie?’kStrOO Ill.

Rapport van cle Kommissie voor dc Vertal ing van de Bijhel in Afrikaans.

1’ransehlioek. A. J. VAN W1JK,
Waarn. Scniba Synodi.23 Augustus 1928-.
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RAPPORT
Van de Actuarius Synodi, 1924—1928.

I Ilet Kerkehk ~Vetboek wei’cl herdrukt en lie—
sehikbaar gesteld ook werd el ecu Bijiage opgesteld
en uitgegeven.

2. Op 9 i)esember 1924 werden, na colloquium
(bet nm, gelegitinieei’cl de Proponenten

Aieolaas F’rancisc’us Petriis Burger
Roelof Johanues tIe Jloer

bede van dc Vrije Univers iteit, Anisterlamn.

3. Op 10 Desembei’ 1924, iverden. nfl examen, ge—
legitineerti

Gabriel de Vos de Ia Bat, ij.A.
Jan Ditlof (bertenbacli, BA.
Ebenhaezer Greyling, B .A.
Johanues Petrus Joubert, BA.
Stephanus Johamiucs Latsky
Nicoltias Jacobims \eltuman, B.A.
Iza:k Jacob Viljocn.

4. Op 30 Desember 1924 werd, nit afgelegd coHn
quiumu dot’tnnt, gelegitimeerd

Ds. Adiiaan Jakobus Lonir Flotmeyr, 13.A.

5. Op 7 ~pri1 192.5 werden, tin Oxamen, gelegiti—

Gustave Theodor Tobias Kikillus, ,Theo. Dr.

umeerci

en op 1 Desember 1925

Johannes C’hristoffel Cronjé, MA.
Johannes Gert. Stephanus van Jaarsveld, B. A.
Abraham Johs. v. 6. Merwe, MA., Theo.Dr.
Ruben Daniel Remis;
Theunis Christoffel Botha Stofberg, BA.
Jacobus Andries Theron, 13.A. ;
Barend Johannes Gildenhuvs V iljoen.

6. 01) 2 December 1926 werden toegelaten en go—
legitimeei’d

Pieter Hendrik C’oetzee, BA.
Jacoius tie Ia 11ev Conradje, MA,
Daniel Ferdinand lbnsmn an do Beer, M. A
Evert Johannes tin Toit, B A,
1-lei’mnanus U’rarn’ois Gem’rvts
‘I’ohia Johannes Kotse
John \dtiey ~[aI1ierbe
Flarper Martins;

J niiatliaii Willem Minnaar, B. A.
Joltannes Daniel van Niekerk, B. A.
Marthi nns Hermauns van dci’ Gout

en op 9 Maart 1927
Francisens Diony.sius Moorrees, BA., Theo.Dr.

7. op 2 Deseniber 1927 werden gelegitimeerd
(‘oustantin Andrens l3eyers, BA.
(‘orneli us Bertie Brink. B A.
A dna an Julia ii V jet or Burger, B. A.
Gert “, tolaas Petrus Cloete, BA.
‘Thomas Fredenik Cron,jé, M . A.,
Jan Stephaitims Erlank
Paul Frederik Greyling, 51. A., B.D.
1 ohianues Jacobus Griesel, BA.
Johan Aimgustinus Ko~1i, B. A.
Jan Jakob Daniel Malan, 51. A.
Archibald Thomas Martinson, B. A.
Paul 51 i inc 51 uerav
Wi 11cm ~H en dii k Oust hi iii zen
Daniel ,Jaeobus iletiet
(‘hail Jtit’oltiis Stern. B. A.
Job an Daniel \\‘ ii lie1 in Strvdoni
David Rudolph van dem’ Meulen
I—len tirik Petrus vau Stratcu
A,hert (himistiaau van W’ijk, 51 A.
l3enson Henry Visser
Abraham Jat’ohns Wagoner, B A., Phil.Dr.

8. Akten van J3evestiging werden afgegeven;

in 1924 aan
Ds. .Johannes (‘ornelins Nicolaas Mentz, B.D.

in 1925 ann
Dc. Izak .Jaeub Viljoeu
Dx. Nieolaas Fraut’isc’us Petm’iis lbum’gei’
I)~. I—Ieudm~k Rudolph Chm’istiaan Barrish

(Dupli~kaat1

iii 1926 attn
Dr. (I ustav Theodore Tobias Kikillus;
i)s. Stepbauims Joliamiues Latskv
Dc. Theunis C’hm’istnffel Botha Stofberg, BA.
Dr .Ahm’ a h a mu job a nit en vtl ii dci’ Merwe
Ds. Ruben Daniel ibemis

in 1927 aan
Dx. ‘l’oliias ,Johtiuues J’~ot~~

Ds. ,Jonathan Wiliemu Slimmuaam’, BA.
Ds. Slamthiuimc Hermtuius van 6cr (01ff;
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1)s. John Addv Mailiei be
1)s. Evei’t j olian nes dii ‘Foit 11 A.
l)i’. Ebenliaezei’ Greyliii,

ii 1928 a an
l)s, Daniel javobus Retief
1)’~. 41 endrik Petrus van Si.i aLec
D~. (hail Jakobus Stevii, 1l,_\,
Ds. (‘onstantin A ndreas hovers. 11. ~,.

1),, \Vihlem llendi’ik Oostlinizen
l)s. Paul Milne Murray
Al) ra ha in J a kob us Wa go nor, 11. A.. Ph. Dr

9. Tsorrespondentie tei’ [aid.

Al et versc’h dcli gde lie oga (‘lit I on oi’ hid I ii g v a
do leidjng des Geestc~.

kaaij,tad.
18 Julie 1928.

LJiv chi. dioniiai’ cii bi’oodor,

.J. P. v_SN hINEulIFIN,
,~t’tiiarins Svno~1i,

RAPPORT
Van de Scriba Synod~ aan de H.E. Synode, 1928.

Do ondoiae[okondo hiooft do cci’ in its dozen, over—
eenl(Hni’,tig Ai’t. I0:lie) vei ,~i,,g to doe o van zijiiei.
iv ei’kz i a ci lied on a l~ Sc’i’i ha Svn cdi sc .1 oil. do St n odo
van 1924 tol 15 jn~o 1327.

1. Do okspedicies vooi’tvloeionde nit do H aiido—
Ii age n yin do iii ng~tgoli oit’len Sv nod ale ~oi’ga de ii nit
not Ion hiolniorlik itojaan .,~,n(iv inodon op zijn
~a’hi’ijvon ontvin,,ieii znllen ann do I I.E. \oi’,4ado—
ring ivoi’.le ii i’oorgolog-l.

2. \~i ontvangoii boi’iclit van de Seriha’~ van do
hot rokken 11 ci gol i ii isa ho vein n Jo ii n i~o n vaii g i’diiS—

selie di iige n t n~so ii cromee nI en in do it i tig a an go—
Inn cut, 1i oo Ct lnj (10 volgonde iota ndei’ in gen in t
o liii’ joel olga an dci’ Kci’k a a ngeknn d igd —

1) ‘I’usson do gol1100nten I opotown Pet]’usvillc,
Philipstnwn en l)e Jar, in (10 Einq ion ( ‘olesln’iq.
Zie Dr T~Enl[liO1)F1 van 11 Novomhici’ 192.5.)

(2) T ns~on ‘Ic genieontcn U a jonda Ic en Jouhierti no.
in tie 113iq ion Geoi’qe. (Zie Dr T~riu~iiour van 2
Deseinhier 192.5).

(:3) Tnssen he gemeenten (‘eclarville en Nokstad,
in do llhiiq too ])oidi’ecli C. (Zie Dr ItERKIIODE vail
13 Desember 1925.)

(4) Tu~sen tie goineenten Glen Lynden en Adelaide,
in tie lliq i’oii 4/lIon i(’, (Zie 1)it T~EliKBODE vail 21
.1 die 1926.)

(5) rl~11s~en do geincdnten Prins—Albert en Mei’ivo—
ville, in do Rio qen loll (.‘eonje ~n lleontorf, (Zie
Dr krnKlii)nE van 24 Noveinhei’ 1926,)

((1) ‘I’ u’,seii ‘ho gonioe nE oil K oiihia i’dt cii Ke i ci ocs, in
tie Ii’iii ion ]i,itsloirn, ZR’ Dr Kicurnoinc van S
l)osonihier 1926.)

(7) ‘I’ns’,on ile gonieonten Steynsbnrg en Venter—
stad. in (ho l?;iq ‘cii (‘ole,slo i 3. (ZR’ Dr Kriiicnonr
ia ii 12 1 ~iiiuiiiio 1927,)

3, Do Ntokkon door do ,jongsto Synode niot afge—
it ii lol cI 11 i’do. i volgons hioslu it (A ii a a ndi , XXV,
io g. I I 6) tor 1 iohi andlOhin ~ an ii do A Ige nione Synod ale
it H ci liii ‘~s i o von i’gol ogd , ( Z ic I In ppm’ C van de \‘er—
gadiri 13 van do Algoniono Synodale Konunissie ge—
ci nd en op 3 en 4 1 )eseln her 1925.)

Evenoens lvei’iton do St uldcon 3001’ (Ic Svnode nan
do Aloderatunu toevci’trouw-d, voor hoar golcgd en
(1001’ hOt in helm udol ing genonlcn , ( Zie Rapport
you do Modoi’atuui’,)

5. 01) ontvangan lierieht van de Seriba van tie Ring
van Kaapstad liceft hiij do stiehting op :30 Desein—
her 1926, van do genieente (Ioodo’ood aangekondigd.
(Zie Dr KERKBODE van 30 Maart 1927.)

Voor vei’dere werkzaamheden sic Rapport van de
Sc’riba van tIe Algemene Synodale Ttommissie en van
de St’i’jba i’an tIe Aiodei’atuui’.

1. F. A. nis VILLIERS,

Scriha Synodi.

IS Julie 4927.
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RAPPORT
Van de Waarnemend~ Scriba Synodi.

a henoem jug door sic H oogEerw. t-leer Ds. D.
d. Botho. \Vaarnenlende Praeses Synodi, ingevo]ge
~‘irt. 103, werden op l~5 Julie 1927 de pliebten ver—
bonden aan het Soribaat van sic Svnode door de
ondergetekende tijclelik aanv~und.

2. Op sliezeilde clog werden van de H oogEerw. Hoer
1)s. I. [~. A. do Vilijers, ex—Scribo Synodi, dc vol—
gende stnlsken per iiiventarii, overgenonien TIe kor—
respondentie in verbo nd met (te fl roaff—ilei net zook
n beschri~vingspunt van do Ring von Gric1nastoci,

gecloteerci 13 Oktober 1925 ‘n hosehii~vingspnnt von
dc Ring van Ornoff—Reinet. gesiateerd 24 November
1926 ; hot Versiog van sic afgovaarcligde naar do
Synode van do Ned. Gerof. of Hiorv. Kerk, Trans—
voal ; ‘ii besehrijvingspunt vini sIc H ing van i)or—
cireelit, geclateerd 4 Januarie 1927 en n brief van
i)s. J. P. sin Toit, vragende noniens sIc Ring van
Cianwilliam oni sic verdeling van gemelde Ring in
twee atzonslerlike Ringen.

3. Op 6 Augustus 1927 is van sic Seribo van do
Ring van Britstown ‘n brief ontvangen, woarin hij
namens she Ring ‘n afsehriit vroagt van sic glens—
iijnen tussen do genieenten (iibeon en Mona. Met
huip van de Zaalsgeiostigsie iversi do gevroagsle infon—
inatie verkregen, en gezonden aan Us. C. J. Grobler.

4. 01) dIe vraag van sb hoer ‘1’ .1. (lravett von
Kokstad, gedateerd 27 Aug. 1927, of iemond, die
insolvent gegaan is, mog dienen 01) sic kenlceraasl
en wel als Seriba en Kassier, ais iiij flog niet gere
habiliteersi is, wersi fla raasipieging met sic 11.14.
Actuarius, geantwoord clot er in de Wet geen bepaling
is aangaansle cle insolventie van kerkraadsledeu.

5. 01) 24 Sept. 1927 werden sic loden van dc Svno—
dale Kommissie opgeroepen tot ‘n Bui Leugewnne Von—
gasiening ~p 3 November, eerstk.

6. Van 621 vroegere lesion van oiize Kerk to
Graaff-Reinet, werd op 26 Sept. 1927 ‘n kennis
geving nntvangen, slat zij haciden hedonist ale loden
van sic Kerk, or waren overgegoon tot sic stiehting
van ‘ii onafbonkl ike gemeento aidaar.

7. Op 30 September en 14 Oktobei’ 1927 werclen
verdere kennisgevingen in verbond met sic l3niton—
gewone Vergadering van dc Synoclale Kommissie ge—
zonden n ran 1)is Konisnonis.

8. Aon Us .A. J. Stale, Seriba van sic Ring van
(lniqnoetad, word op 30 Sept. 1927 geschroven, en
zij no no n~oeIit vriendohk hepaoisi hij sic vokature
•untsdoan in sic Synndoie icninmissie wegens bet ver—
trek nit goniolde Ring von Us. P. Eksteen (Art. 93).

9. Op 17 Olstober 1927 word aonznek gedaan bij
sit’ ~ssistont Algemene liestiorsier van Spnorwegen in
sic Na opetad 0111 vcrnnndorcie tori of over sic spoorlvc’g
vnor de a fgeva o rdigde onderi i ngen noor do Bniten—
gowenle \erga(Ler rig von do Sy noslale Kominissie.

it N ados op ii) Oktnber 1927 kennisgevingen
ivoren onti-angeii van i)s .A.P. Pretorins, (bat ousler—
hog i. I’. van \Vijis, primanins hsi von sic Synociaie
hnmiinssie, wegens isronlsbeisi sic vorgadering van sic
Svnsidaio Koni nussie op 3 November niet zal isun 1101)

bipvonen. en van ouderling P. sIn Prd le Linux, dat
no is hij do Vs? rgo sieni ng met zo 1 is an nen b ~ WO lien,
iveid do rospeistievo seenndi ieclen de 1411. 1. S.
i-on den Morive on P. J. \l aims cbadelik’ isennis gege—
lOll 00 ire ide n zij opgol’oepeil

ii. Op ‘ii brief van JR . A. A. Louw-, Jr., gesla—
teerd S Nov. i 927, vi’agende om iiforniasie aangaansle
zij ne a a its tel hit g ale liii c-eli ksbea m p to in de K a a p—
1) rev i 11510, ivorci goantw-onrsi sia iii zieli vorvoegen
inoest bi~ sic i—I .149. l)r. 1). li’. Maian, ),Jinister van
ili noeniandse Zaisen.

12. Op iS November is isennisgeiving ontvangen
van sic Seriha, Ring van Coiesberg, aongaande ver
o nderjng a angebraeb t in hestaansie grenssc’heislingen.
1—lierva n wend on~erwi~is1 isentus gegeven in Hz
KEREBODE.

13. Van die Seriha van dc Ring van Kaapstasl
wet’d op 1 Desemben 1927 hsennisgeving ontvangen
van do stiebting van ‘n nieuwe gemeente te Chubut,
Ai’gentinib, on ~vei’si berieht gozondlon naan His Kxiin—
1101115.

1-i. Op 19 December 1927 wersi medociehng gedaan
in His 1~isois tin ri is ott ngo anile ‘n brief van sleeineming
nntvangen vail she Koris in No toi in venbansi met hot
afstervon van do 1-1.14. Waarn . Praeses Synodi, Us.
I). S. Botha.

iS. Op 29 November 1927 is bonieht ontvangen
van do Seriba von do Ring van Britetown van die
stiehting dma’ sb Ring v an sic nienwe genteente
Mareliand, en weid ‘n offieiObe isennisgeving vail ge—
nieisle stic’hting gezonsion noon His KEIucao.DE.



9. Van (IC Scribe van de Ii ing ~in Ivaapstad nerd
01) 1 1)e,ember 1927 hericht ontvangen van cie

ng van de genleelite Chubut, Argentinib, en
weld n keniiisgex lug gezonden noar i)u KERKII0I)E.

17. op 19 De-ember 1d27 werci van cle i-I.E. Scriba
Svnodi N .11. Ner,Natal, ‘u brief van cleelneming
out on ugon hi bet at sterveti van 1)s. I) S. Botha. en
n cod (lit nwegecleeld in 1)c IvanKiuna.

IS. Aaigaande de stichtmg van do genleente Veld—
diii t, weud op 1 Fehi. 1928 hericht on Ivangen van
do Sen ha van dci Ring van Clanwilliam, en werd ‘a
keninsgcving gezonden naar B1~ KERKIIOBE.

19. 01) 22 Fehr. 192$ Word nodedelnig gedaan in
1)ii K 1(11 K flOOR a a nga a ndo do ha ndeli ngen van dc
(leputatle aigevaardigd door de Synodile Ivonnnissje
near Cirna if—Il ci net.

22. Van dc Seniba van de Ring van Bnitstowii
bericht ontoangen zijncle van do stitelitnig van do
gemeente ~VarnibacI, wend luervan officihle mededeling
gedaan in Ba KERKIIODE 01) 13 Julie 1928.

23. Ook wend 09 13 Julie 1928 aanvraag gedaa’i
by bet Spooiweg~leparteinent om koncessietarieven
over do spoouwegen voor dc algevaardigde ouder—
iingen naar do Syiiode.

22. Ann do kerkemaad van de Grote Kerk, Kaap—
stacl, iverd 01) 19 Julie ‘ii verzoek gerieuit 01)1 liet
gobruik van zijn kerkgebouw, kerkeli.ice beambten en
lcooi nj gelogenheid van de pleehtige opening van
(IC Synode up 18 Oktober 1928.

2.5. 01) 10 Augustus 1928 word heninnerd in Ida
Ku(RKR0DI( nan (IC Ilicidag voor dc $ynocle 01) 16 Sop—
leni her.

20. 01) 8 Macnt 1928 word inodedeling gedaan van
bet besluit van de 7tloderatuun oil) d t j aa r de H.E
$yoode hijeen CC

21. 01) 5 Julie 1928 wend ‘ii offieui]e oproep van
(le N F Synode gezcnicien noar Ba

li’ran,cuilioek,
22 Aug. 1928.

A. J. \TAN WIJK,
‘~aarn. Seriba Syiuodi.

RAPPORT
Van de Scuba van de Algeinene Synodale Kommiss~e.

1)e ondergetekende heeft de cci ants dezen aol
do I-I F Synode voon to leggen ‘1) veislag van (10
zaken, (lie sedent dc Synodnie Vongadering van 1924
tot 15 Julie 1927 (1001 do Svnodalo [von)inissje oven—

ivogon zij n go~vordon hij wijze van rondsehrijven,
al a ((0(10 ci ie we! he door Iiann boli a ode] ci zijn hi j gele—
genheid van hare vergaclening gehouden op 3 en 4
1)esemhor 1925, en TO, 11 en 12 Maart 1927.—

1. Aanzoek van dc kerkeraaci van (lwelo (Rhode—
om dispensatie van Art. 18 (17) 4cr heikiezing

van die Br. Ouci, I). J. Oosthuizen die reeds vier
jaren achtereen geciiencl heeft. he gevreagde •lis—
pen~atie word venleenci.

2. Aanz icic vail die konkeraacl vaui d$tO(/tlC ((‘(lip 010

dispensatie vai~ Art. 18 (17) ten oinde dc herkiezing
vu~ dcii Br. Oud. Ci. F’. Piotonsen no vienjinige

(beast te wettigen. I) isponsatie wordt toegestaan.

3. Ide klassifiketio vaiu de gonleenton in ‘I’nan~v~ja~
voo r bet Precid. Pc os (lenI 01)95, oJ )getnokken door dc
Kerkeka ntoon Koinndssie voigons opdraclit van (le
Synodo (.4(/0 •~‘!/“ udi XXV, 1)0g. 103), ivondt door
ha in goedgokeurd.

~ci’xoc1~ van do Alg. Zendingkonimissie 01)1

do vakatnre oiitstaan door ‘t aftrcie)) van i)s. A. B.
( i]]iers ann te vullen.—Ds. 1). ,J. \‘iljoen w-orcit
benoenid.

Op hear vengaclening van 3 en 4 Desember 1925
wondon dc volgende stukken (Nos. 5—15) behancielci

5. Rapport van die KeikekantOOl’ Komnassie door
do jongste Synocie niet afgelia ndelci en cameo met
heschrijvingspunt 152 nan dc Algemene Synoclale
Koinmissie opgcdnagen. met volmacht om t~ bancle—
len (zie Ado ,Sqnodj xxv, peg. 113 met Bijiage 8,
peg. 47, alsook Schema van Werkzaamheden, No.
152). I)e vergadening besluit ye het Repertorium
Synodale: (a) Te blijven bij wat reeds in dezen door
(10 Synode van 1919 besloten is (zie .4cm ~S’ynodi
xxiv, pagg. 38, 39), en (b) het aan do Kerkekan
tooi’ Kommissie 01) te dragen bij do voigende yen—
gadening van de Algemene Synodale Koinmissie een
rapport in te dienen van bet work in dezen gedaan.
Voorts wordt besioten dat do verzameling van do
bouwstoflon za] worcien voortgezet door ceo bevoegde
pers000, door do Kerkekantoor Kommissie te won—
den benoenid, en tegen een bezoiding dioor cie
l’~enkekantoo Isonniiissie te wondon vastgesteld ; do
lutglive Inc’nien veihonden niet één cinizenci pond
£1,000) te hoven te geali, lip. 152 (ISehema van
Wenkzaamheden, Into $~jnodi xxv) ‘‘Tot bet Wet—
hock onzor Iverk wordt ceo bijiage gevoegci, ann—
gevoncie die (finale) besluiten den Synoden die Wets—
antikelen opheideren, of die zaken raken die van
bela ng zij n voor bet kenkelik ieven, in zo vorre zij
net in hot Wetkoek zpn opgenonien gewonden.’’



Besloten diet bier gevrnagde ann iDs. J. P. van
1-leerden, Prof. A. Moorrees, Ui. 1). S. Botha en
H. J. Pienaar (lec1en vail do pornianente Rcchts—
kommissie) 01) te ciragen.

6. Aanzoek van cle Vulksliospitaal Kumniissie dat
non ‘hoar re(’ht zal worcien verleend (a) ontstane
vakaturen zeif aan te vullen in overleg met do lieha—
men don’ de afgetredenen vertegenwoordigd (b)
nienwe loden bij )laar getal te voegen waar zuiks
noodzakelik geoordeeld wordt (zie ,Ictu ~‘ynoi1i XXiv,

pagg. 68, 69).—De vergadering is van oordeel dat
met binnen Zij 11 bevoegdheid valt, bet oncler (a)

gevraagde roclit te verlenen. Voorts meent liij dat
de koinmissie altijci do gelogenlieid ml bebben (10
namen van enige persoilen, door hem wenselik ge—
aeht, to su’bnnttoren, en die dan door do Soriba hij
w’ijze van rondsc’brij von ann dc leden der Synodale
Ivomniissie zullen warden voorgelegd.

7. P red 1(11? ten Pens to CO fun d.s.—1 . Een sehrij von
van do Iverkokantoor Ivommissie in zake hot becirag
van ponsioen ann zendelingen onzer Kei’k.—l)e
vergadei’ing is van oordeel dat dc Kerkekantoor
Tvoiumessie zieh hie~hij te hondon beeft ann beslui—
ten door de Synode. volgens de .~eta Synodi, geno—
nien.—2 . Annzoek van (10 kerkerand van (~e~rpe 0111

eon tweede nandeel, en wel in do 3cle klas.—1)o
vergadering is van oordeel dat (lit verzoek niet kan
warden toogestan na bet besluit door do ,jongsto
Synode genomen.—3. Annzoek van de Armo—Blankou
Kommissie dci’ Transvaalse Kerlc namens Us. M. L.
Fiek oni dccl to beitben ann bet Predikanten Pen—
sioenfonds. —Na toelichting door dc Zaakgelastigde
onzer Kerk ijesluit de vergaclering dit aanzoek naar
de Svnode to ver;vijzen —4 Aanzoei van de kerke—
mad der N.H. of 0. gemeonte IT’ufeii’ul (rfI.ans_

vnai) am lagere klassifikatie.—Uaar do kiassifikatie
der Trnnsvaalse gemeenten sedert do jongste Synode
bij ivijze van i’ondsebrijven voor do Algomene Syno—
dale Kommissie gelegd en door hoar goedgokourd is
geworden, kan do vergadering hot annzoek niet too—
staan.—5 Eon sehrij von van do Algemeno Zending—
sekretnris nainens do Binnonlandso Zendingkrnmn Is—

sic bet verzooic beheizende, (Tat daar do kerkerand
van do zendinggemeonte Middelburg (K.P.) weigert
aanzoek tot bet doolnemen ann bet fonds to doen,
boewel allo geldelike verantsvoordelikhei d dnartoe
van hem is weggenomon, (10 hinnonlandse zending
subkominissie verlof zal ontvangen hot aanzook to
cioon.—Hot besluit is ills volgt ‘Met inacbtneming
van Art. 2S6 keurt dezo vorgadering de handelwi~ze
van de Kerkeka ntoor I’l.onunissio good, doc’h betreurt
do bonding door do kerkeraad van die zendirig—
gemoente an ngonomen. Zij heveelt tierhalve nan dat
de Algemone Zendingkommissie (10 koninkl ike wog
zal inslnan 0111 volgens wet hot geivenste clod to
hereiken. ‘‘—6 . Aanzoek van do lerkernad van Do
J’looys(, ilu (cm van do tireei/p in do horde kias go—
plaatst te wordon.—Met bet oog op do veranderde
omstandigboden 01) tijclehk gebiod in do gemoentr’,
hesluit de vergadoring bet annzoek toe te staan.

Bnlaivavo. Edn prinlal’iuS—lid in die ploats van I)..
J. N. Geidenlinys (nit de 11mg vertrolcken). lb
11 ingskoinmissie geeft nan do hand dat Us. J. \
Pieii nar tot prmii’ilis sal benoeind worden.—Ilior—
mode voronigt zich do vorgadering. ( (d 11 i ng van
Stellenboseh Edn seolindus—lid in die plants van Ds.
A. 13. (illiers (afgetreden).

(2) J.cuuiiforen Ziiid,iiij lnjti[ii of (lFolIiiuj ton).- —

‘l’wee ledlon in ne p1ant~ VIII Di. A. 13. (illiel’s a
P. Wileod’lds.—Do voi’gadering henoenit, op vorzook
van do Ivuratoron, Di..]). 8. 11. ,Jonhert on ,J .

Ktevtler.

(3) Jsoni music ek.sonm In Zen itch ii u)Ciu un Ouf( /00115.

—Eén pl’iniai’ills lid in die plants van Ds. A. 13.
(illiers.—Ds. ML. de Vilijois wordt tot pi’imnrms
1)011 emd. met Us. P. J. Pei’olcl tils zt]n sO(’lilIdU,,

(4) Konmmnissic Z .J. Buflud’cmjiiimiiui,—Ei5n lid ~fl
pinats van do beer (. l—J. Braiicl (ui l-orleden).—Op
verzoek 1011 die konimissie honiionit die vergadoring
do hr. B. von Moltko Lana.

9. Een seiirij von van do hoer W. J. ~erwoerd,
ilalnen, do hei’en ,J. Brand en Zoon, ill sake vor—
taling Oil uitgawo ill Afrildaans viii onze Psnimon
en Geznngon, (1001’ do Synode a ‘in do Kommi.ssie vaii
dc Z.A . Bij beiveren iging toevertronwd. (Aota
$vnodi xxv, pog. 17.)—Ann de So ciba Wordit opgo—
dragen die hoer \erwoerd to aniwoorden, d’t do
Si-node die U itvoering van do overzetting in bet
A frilcians van oIls Psalm— en Goznnghook, zowols a Is
bet uitgeven cia-ui-an, ann die Kommissie van ic
Z.A . Bijbolveroniging hooft opgedrngon, en dint g’—
noomdo kommissie reed]m bozig is do opdr~eht ann
ha-u’ gediaan uit to voeron.

10. Annzook van dlo kerkeraacl van So/ui, Ii!/ oni
(lispolisatie van Art. 18 (17) toi’ horkiezing van die
twee broediers ondorliigon 1’. C. B. ~iok en K.
(reiner.—De gevrangdle clispensntie ivoi’dt verloonci.

Eon scbrij i-en van Us. J. ii ohio, vragolidl.’
diat die Synodale Kommissie eel) poging sal annwoll—
don 0111 (10 IlindOrlildo 200 mijl boporking nit do
spoorweg—koneossie verwijdlOrdi to krijgon.—Nn icoi’to
dliskussio hoslnit die vorgadoring van do zaalc of no
eta 11(1011.

11. Us. J. (. dlu Plessis met Us. Fl. \V. (3oy.~r

stoit i-nor, on do vorgadoring keurt bet voorstel
gnedl. ‘‘1-lierdlie vergadlering bonoein die HE
Ad’tnariux In (lie Saakgolastigdo tier Keric as ‘n
kolunlissio am u-nor die aandiag van dim ~\1 ini~ter van
Binnolandso Sake to bring dat dlenr (lie oplo van ‘/1

sebibolasting van 2s. 6c1. llJ) elide hnwoliksn’rtitika it
pl’ediknnte godlwing woi’d 11111 to hoP logos vir
buweliksortifikate to e~, onidat clout’ die wet vail
l’tdS roedls ‘II tooi vail -is. vii’ dice lniwoltktort ifikaat
hl~Igelê is.,,

l3ei’oop van dio horen P. Jonbert, C. (~.

.1 unbOlt, J i’., P. .J. Loots. —1. J. Retiof, W. ‘1’.
Tlueron, A. P. Sonlniers, (3. J. Titerun. e.a,., van
uitspi’aa]d vail tie TI il/it van (tra’lff—Reinet 4]]. .Z1.ul
bnitongewone vergadei’tsng anhou don to Gre
11 ci net, 29 .Jul ie—i Angustus 1920, jn zalcu blit ‘II—

8. .1(1,1 ruiiiiuq roim Tblkoful’en sn I’.omnonssieen
(1) Dc .liyemcne S’p’nuddde Iconuioissie (a) Ring van
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tell en bezwaren iiigediend door ontevredenen c a
bozwaardeu in de gemeente Graaff—Reinet (zie DE
KF]RKnOnTs van 19 Augustus I 92.5, onder Off icie’l
i)~g 1057). Hot rapport van do Rcehtskonunisse
over do stukken Imar iii liandon gesteld word t gele—
zen en behandeij.—Na breedvoerige hkussie en
opheldering en iniiehti ng in verhand met .ie versciiii—
lende pnnten gevraagcl on gegeven, is het besln’t
waai’toe do vergadering gekouien is, als volgt:

(1) Dat or met tie behandeling van do kiacht
tegen Us. J. F. Naudd niet stiptelik werd gehandeid
hoar tie cisen dci wet (Art. 364) cii tie liozivoarden
dus, toen do kiaclit tocli werd behandeid, in eon on—
gerieflike en onbili ~ke positie wordon geplaatst.

(2) In zake do kiat’ht van tie hoer 1). TIrilmnmer
tegen Us. J. F. Naudé is hot genoegzaaiw gobleken
en ook tloom Us. Nriude erkeiiti, dot iiij zi(’h aan sic
ovoreenkomst (in ziko liet preken in liet Nederiandsi
niet Iieeft gehou Ion. Do Ring had hem (ins op dit
punt he~hst schuldig mooten vinden, hewolk idot
isgcse liiod.

(3) In zake de kiach t s-an do 1)roeders P. J ouljert
cii 0. J. ()hivier tegen I)-,. J. F. Naudd en ouder—
ling P. A. Thieron iii verband met tie ‘‘aaii wining—
kwestie,’’ is bet duiciel is gebiekeim dot 1)~. Naudé on
on dciii ng T hioion iii sty ij ci met tie hop iii ngen ic iv sic
korkeraad gemiakt, gehancleld hehben. Do Ring
li-id dus zijii afkeuriiig hierover niocten iiitspreken,
hetweik lnj niet Iieoft gedaan.

(4) Wat betreft (10 klacht van Zondagontheihiging,
door do hoer A. 1-leunis tegen Us. Naudé ingebraeht,
is de Algemene Synodale Kommissie van oordeel dat
do verklaring van zijn reizen zeer onbovredigend en
met overtuigdend is, en dat do JUng dus goon ge—
noegzahhle reden had sun die klac’iit als ongegrond to
bestempelen. In dit verband dient aangeinerkt to
wordon dat zekere brief van tie hoteihouder to \Vil—
iowmore in do hand van do voorzittor ties Rings
gesteld, niet is voorgeiezen.

(5) Dat do bevinding van do Ring in paragroaf vii
van zijn uitspraken. to weton, dat vole van do grie—
yen tier bezwaardon tegen hot optrodeu van tie ieraar
‘‘01) bouzeiaehtig vorinooden gegrond zijn,’’ in
strijd is met do feiten door tie 1szwaarden genoomd,
en door Us. Naudé met uitzondering van (d) en
(e), erkond, noniohk (a) Dat hij zn-h niot win tie
overeenkonist over hot prelsen in hot Necieriands
hoeft gohouden. (h) Dat hij wat do aanneming van
zekore hdmnaton aangaat, in strijd met een kerke—
raadshesluit gohandeld hooft. (o) Dat hij zn-h van
onvoorzichtige uitdrnkki ngon van tie kansol over
ouderlingon en Zondagsehoolwerk hoeft becliond. (d)
flat zijn vorliouding togenovor Us. Mentz niet
brooderlik is gewoest. o) Dat hi~ tloor do nfdan—
king, zondei’ opgaal van rodenen, van Mevr .Ashor,
en tioor zijn handelingen in verband met do kost—
huizen (Kincier—tehuizon) en Zontiagscliwd voel ann—
stout heoft gegevon en do gemnoodoren hoeft verbit
tei’d. (0 Dat hot roizon 01) Zondag door Us. Naudii
veel misnoogen en ontevrodonhoid Iieeft voroorzaakt.

Do Aigomneno Synosiale Ktinuuissio is dom’hiaiwe van
gevoolen dot sic appèHanten in bet gelik iuioetcu

worthen gestolsi in tie govallen in paragrafen (1) tot
(5) hierbovon gonoeniti (Am’t. 318), en dat van sieze
nitspraais ss-hriftehk kennis zal gegovon wortlen nan
sic Ring on ann do bezwaarden.

13. Voorts hotreurt do Aigemneno Synodale Kommis—
sio hot ZOOm’ die1) slat ‘t hoar is geblokon slat er eon
voorttlurenslo en tliopgaantio ontevi’otlonlioid in tie
genieento van Graaff-Uoinet hestaat. Zij at’ht ‘t
hoar phs’lit van tiezo ongeiukkige toostanti kennis
to nemen, en wil tins best-heidon sloth tiringend ann—
hovolen —

(1) Dat sic Ring tlatiolils omislerzoek zai sloon of nan
Art, 351 door de kerkoraad van Graaff-Roinet is vol
daan.

(2) Is slit niot gosehieti, (lilt sian tie Ring stappon
doe om to w-oton to komon, hoe grout de proportio is
van sic ontovredenon in tie gemoonto, on vertier
hansiele in tom’rnon van Art. 352.

(3) Dat in geval tieze ontlorhanclelingon met tot
ecu gowensto uitsiag ieiden, tie Ring aistian moat
i’ogoion nomo nilar ois van Art. 353.

(4) Dat eon koniniissie wortie benoemsi bestaansio
imit sine lesion van tie Motioratuur, met hot vierde
lit) sier Mosieratuur ais socunslus, urn, intiion zuliss
sioor tic’ 11 ing wom’dt bogeorsi, met raasl en siaasl sic
Ring in tie uitvoering van sioze zijne werkzaarnhetion
behuipzaani to zijn.

Eon ss-hnijven van do St-i’iha van tie Ring van
Swolienslain in zalse Vorm A (pag. 19 tIer Kerkwet—
ton en Bopalingemi).—fle vergasioring is hot bier eons
met do flcs-hitskoniuussie in hoar oortieel slat Vorm
A loopt ui-er hot kerkjaar 1 Julie—30 Junie, on die—
non moot beisie als statielse opgaaf en urn to be—
ivijzen slat de hoffingon zoals op sic vormen verant—
wosird korrekt zijn.

14. Hot rapport van tie lsornnnssie benoemsi in
zaise hot antwoorsi van Us. J. A. van Bloris, waar—
urn liij niet ten vorgasioring isan vorsehijnon, wordt
geiozen.—flo vergatiei’ing lioeht hoar goosikeuring ann
wat tie koniniissie bier aan de hanti goeft, narnelik
(a) ‘‘flat tie voi’gadoring, per schnijvon, zijn storko
afkouring zal to isonnon goven van tie taal on sic
toon van zijn brief en tie onbest’hoision wijze waar—
op hy uitsirulsismg goeft ann zijn vem-hittercie go
mootistoinnimug, on dat n-el over tie liogero hs-hamen
van onze Kenis. (b) Dat ‘t zeker nooit in tie he—
tioeli ng van tie Si-nosie lag urn sloor haar rechtsple—
ging zijn gozag of dat van do kerkeraad to onder
nlilnon. Tntogonsioel hooft zi~, urn sic goode orde to
hansihai-on, em- sloclits isioni op golegsi slat men toch
niet ovei-haast zij n toovlus’ht moot noinofl tot
uitorsto niaatrogelon x-oom-dat mcmi alle ansloro p0gm—
gon aangowond heoft urn hot gowenste duel to be
roiisen. 0-) flat siozo vergasioring horn wil vorzelse—
i-on van ziimi govoel van innig mnedohjtien mi van
eon broetlerliko gezintiheiti, she al hot mogelilso wil
cloen oni oemi oinsie to mnalsen aan alie betroursio wan—
verhoudingen.’

1.5. Naai’ aanloisi uig van eon brief vami Us .3. 11.
I~’ horn iig. a igomiio no sekm-eta ii va mi do ‘‘Ge mio nol
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Preshterian Allinioc,’ besluit do voi’gndoring voor
(lit joar C2.5 te geven Lot clekking van (10 kosten in
vorband niot (lie Al] iantie.

lb. Aanzoek van do kerkeraad van ])u Toi (spa ii

on? (lispellsatio van Art. i’~ (17) tor liorkiosing vail
do Br. Diakon (I. do Vifliors die reeds vior broil
acli Leroon godiond hooD—I )isponsa Lw Word 101’—

bond.

17. Aanzook van do kerkoraud (icr N .11. of (4
((emeente, lbetoiia TT’’s(, am (1001 to liobbon non
hot Prodd. Ponsioon Foiids onzor K~rk. Daar ~ij
in 192.5 gestiolit word, word ZiJ nadat hot aanzook
toogo~ta liii IV Ill 4)? 1) ‘ iS 10)) ((1 iil sb II (be Kin s go—
pIaIltSt.

l~. AaflZOOid Viii) do kerkenand you ho!, stud ow
(lisponsatio viii Art, iS (17) ton onicio do liorkiezing
viIfl (10 JIB. Oudd. C Abbe rtyui on J. Muller, no
vior~arige dienst to wettigen.—T)ispensatio zoals
gevraagd wordt toegestoan.

19. Aanzook Vail do korkeraad vail Rielou k (lost
((In (lispensatie van Art. 15 (17) ter herkiozing van
de Br. Ou(l. J. C. Nd na vierjanige djenst. 1 let
aanzl)ek wordt toegestaan.

20. Op eon vorzook ViOl do Moderator (Dr. Fl. P.
van dor \Iorw o) voor 1i~iar goiogd oiui abs vertegon—
woordigor van onzo kerk dod to gaan nomen ann
do Mouiunsentsontimullings—ploehtigliodon to Dolbvilie
(Frankrijk) iii de unaand Oktobor 1926, hooD do
Koiniojssio toostemniend geantivoord.

21. Do vakaturon in komniissieon, ontstaan door
hot botreurd aisterven van Ds. 1). J. Pienaar. A.zn.
wordoui als voigt aangevuId (1) I~oin 01.0(11 ‘00?

J~eiki’i~e( lie cisie Ds. I. F .A. do Villiors, . (2)
Aolleqe Iviirotoren Vi eol.—Kn’eeksehool Ds. 1). G.
~\ [alan. (3) Ann ni los ie roar ~‘t nile ceo de .Je a 1d Ds.
D. S. B. Joubort.

22. Aanzook viii do gemoente ( och ef (Transvaal)
0111 in do i/cede in plaats VOil ill do I a’eede klas vooi
hot Prodd. Pensioon Fonds geplaa hA to wordon,
wordt op aanboveling van do T’vorke—Tvantoor Kom—
il)iSliO to( gestaan,

23. .\a iizools van (10 korkoraad van Qii eefls[oa’-n
oni disponsatio van Art. 15 (17) ton ~inde de lien—
kiozing van do Br. Dud. W. J. Prinsloo, no vior—
jarigo dienst to wottigon. Disponsatie ~vordt ver
10011(1.

24. (49 0011 aaiizoek Van do kei’l ooi~i d viii ‘4bn on—

stwl am disponsatie van A it. l~ (17) ton liorkiozi og
van do Br. II. I. Potts, no s1orjllrigo dionst, wordt
ti o~te 1)1 niond goa lit 00 >1(1.

25. Op vorzook van do Zoi elag~oh nolk Gin ilU so 0 (110

aanvnlling van ‘lo vakaturo, Olitotallil door hot
altrodeii van II,. P. J. do VanI, hooD zij Do. P. K.
Alliortvn 1)011 OOiil d

Ili’. Dud. F. N. J . Iluni ~ln, ii 0 (lilt 101 i’oeds v or ja iou
aohteroon godiond liooft. Die govraagdo dispensatio
wol’ dt ioi’l (‘on d.

27. _\anzook vail (10 Isorkora ad you ,]lofek inq ow
dispollsa tie van Art, iS ç17) oil? do horkiozi hg you

do Br. Dud. J. (‘. KnoJol na Viorjarigo dionot to
i~et t go). I lot I?’? nzook w aid t LI ogost: an.

UI) haui r vOi’gildOi’ilig v’~n 10—12 ).lllart 1927
we rdoul do volgon do st Ii isk on ( N (IS. 25—oS] ) boh a n-
~bo1cl:—

koo ,-~‘li I’ i j V 00 1111? tb An (0(15k’ 11(11? jo—K Onhill I-’—

0. 5 orb of VIII ~(‘l( (10 1)1??, met hot oog (~1~ 001? vorzoi’k
o ill gol ~lol i ho 1)11(10 rNtou in ng voor do A rboidskoboi I 1)

to (4001-go. 0011 zokon hod rag op to II oinoii —Il et ho—
ui t (or vorga don ng is ‘...I )o gonwon to van (ioorgo

IVOI’do 1111111’ ubo Sv 110(10 VOl ii ozo 0. ( Z 0 (old .1 e’o
,~i~,onli xxii , p)gg. 7th 79 dli 191).’’

29. Eon 5111 i’ij Von VU? ilo Ii 00?’ (4. 11 . i—I of I? levi’, do
sI) me lIwork i hg ben 5yn (1(11)10 Iv nmoi (SIlO VIII gon (10 in

(be za a is VI) 11 do bioi’oii igili i-an ons volls —i) aol’
1111111 hot vooi’stol , 110111 thin (101’ 1)11? (‘11(101111’ 11 ton , 1iij

do vel’gadonillg iigediond, do 1000 ‘dorhoid van stem—
111011 V0l’SVOi’VOii hooD, wor~ft or goon bosinit in doze
itOlIollloil.

39. Eon ~ohl’i1 VeIl V0 H do Soniha van do Konnnis—

5(0 1(11(1’ 10 goo ‘Aol ,ko 1)01(1’ heiliii g v 1111 do otis doren (10
Jougd, ‘‘0111 to vel’llolllon 1101150 golIbobIldo o’ool’—

z 10111 ug do K orbs go rood n to In ‘ddOll Va’ In do 111111—

stililIg VIII) 0411 lii 11100?’ a?’hl’idors (older do studen—

ton.’ ‘—NI) h rood Vool’ (go hesprobs i ng is I lot 1)0510 it
I )ozo Vorgadoni og svui vaIl bIll ?‘tO ibit gowiohtig work
1101111011 ; (1(1(1?. ((‘1 ‘U’ zij niet oVO?’ gebdoike ‘IlIdol’—
StollIli ng hu~’hiis1sen lsaii, ivil zjj aiim) do hand gov. Si

(Ia t (1(11)1’ do l~ 1)11)1)11 S~lO 100)’ a rho i-I (older do stn—

doi’ondo j ongd ~1 nzor Kork dozo za als is 111(11 t i gel’ (01—

dor do aaiidaoht van do gel000nten onzor Koris, met

hot (log op gel (loll Iso v oorz loll jug. xl I woo ben go —

h~’a ((It.

31 , Fell 5(11 Ii j vOl 1 VI ii do (5015 i’ot Ii 115 11)11 ‘‘Fl? 0

\Vo’dovllil ~lotlllIdi’—t (blnlx’ll of Smith .\I’I’ioa° ‘11

zalso (11’ ivoinoliklioid vail do stiolltilig vaIl Coil
11’ocboralo Il’ua d s-an (10 vooi’Iltl’uflste godsdienstigo
gol1oot~(’bl 1(91)011 (II (Ills 11)11(1.—All ngoz( 011 (10 ZIl ~ik van
Zn I ng~’ ((fI (‘11110 a and i ~, hosi in t do (-orga doi’i ng Ii et
Vd’l’ZOOls vo 11’ gnnstigo ovorwog ng inilill’ do Syno’lo

•Lo ZO n don,

32. Ed’ II sill I’ij Veil vail do koi’ko]sa I) tool’— Lvoinn) is—
sip nanlon.o hot (uratoriun? van hot Zending—1 nsti—

tout to Well I l?gton. hot vorzook bohlolzOlldo, Oil) nit
do bouidsoll van hot ] nslitiiut 2100 ian do Vrou—

wen—Zondingbond to govoll —Na ibo Zaakgolastig—
Cia gohooi’d to 11 oh (loll, he’d nit do vol’d’l (10 ‘i ug v ui

(10 zaak af to stappon. aallgozion hot aallzook waar—

vaIl lneldiou4 goniaakt w-oi’~1 hag niot antval(gen is

3:3. Aa1IZ1lek 1)111 kwijtsoholdi ng loll hot hedrag
nag vorskul dig’l asn hot Hub phobloevendo ,J ongo—

I higs FoIld’,, (a) (boo?’ Ds. 4(1. .T. 4(loij , (h) (10111’ Do.
W. L. Stoenk’llop.—hIosloton ivoi’dt lIlt hiieu’ go.
vu’aagdo, alsoohs do gohelo Loodi’acht VIlli Zalsell (II

26. A anzools ~i1I (10 kerkei”uad van ]l’o rico Ion
Ibispoosatlo van Art. 15 (17) for horkioziug I’I)il (1”
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verband met genoemd Ponds, zoal, door do Zaak—
gelastigde ann de vergadering voorgelegd, ann do
Synode te zapporteren.

3d. Een sohrij yen van do kerkernad van Nam a—
kwaland, onderstemining vragende nit een zeker
fends van T~1 .000, dat beweerd worclt vermazkt te
zij n voor opvoeding in Namakwalancl, en onder be—
beer geplaatst is van de Synole, veer enige zonen
van Nanmak~va1and tans op studie—Besloterm In
kerlcerand van Namakwaland met zijn verzock .naam’
de Synode te verwijzen, claar zij alleen de lievoegd—
heid Imeeft em over gonoenid londs to disponeren.

35. Een schrijveiz van de Ringskonzmis•sie van cm
B ing van Dutoitspan inzake doopbediening nan
kincleren ,vier anders weigeren zwh aan d~ kerkelike
bnw-el~ksinzegening to onderworpen.—De vergadering
hesluit do Riiigskemmissie van do Ring van ihitoits—
pan te wijzen °I~ bet besluit door de Synode in 1919
genomen (Actn Synodi xxiv, pag. 47), en Imar
-voor verdnideliking va ii dat hesluit aaar dc eerst—
komende i$~n ode te verwijzen.

36. 1)aar de viering van iinksteien elk jaar ~
biezonder vruchtbare instelling in oimze Tverk go—
worden is, zo verzookt do Ring van George de H. R
Synodale Ivonunissie zicli verantwoordeLk te stellen
Voor die nitgave va ii (l0( Ii ,iffr n (Ic Pi nkster—onder—
werpeil in beide de ~sederlandse en Afrikamnise talon.
—Flet besluit der vergadering is ‘‘1)ie Ring van
George si aid anabeveel sig te wend naar die
Publikasie—Kommissie, svat tot biertoe die work go—
daan bet, en as die Ring inag verlang dat van kerk—
wege die Pinkster—onderwerpe sal uitgegee word, am
dan die snak onder die aandag van die volgende
Sinode to bring.”

37. lId Piedi1~o n to n—Pen sioc n foe ds.—(1) Ver—
iiieuwcl aanzook van dc Svnodale Kommnissie der N.J—I.
of G. Kork, Transvaal, namens haar Konimissie voor
Arme—l3lanken, em died te behheim ann bet Preth—
kanten—Pensioenfonds in belang van l)s. 51. L. Fick,
en hem (Ds. Fick) voorloopig to besc’bonwen als Peel—
liebboncle nan bet PP. Fends sedert 1919 (eer.te
aanzoek), inclien zij die gowone kontrihutie met 6
percent boete tot uitnno 1925 hotaalt.—Besioten
wordt als volgt. ‘‘Hot verzoek van do Svnzdalo
Kommissie van do Transvaalse Kerk am doolname
nan bet Predd. Pensioenfonds clooi Ds. 51. L. Fiek
ivorcle naar dc Synode verwezen, en (10 verg:-mdering
blijve clerbalvo -bij lmaar besluit in i)eseni-ber 1925
gonomen.’’

(2) A anzoek vail de kerkeraad vamm Bnrgersboop,
Transvaal, am deel to bebbon ann bet PP. Fan is
in do Tilde, in plants van do lide, kias, zeal, door
ole Kerkokantoor—Kommissie voorgesteld, on door do
Svnodale Komnimssie goedgekenrd.—Aan bet verzook
ivordt voldaan.

(3) Vernieuwd aanzoek door do Alg. Zeading—Kom—
inissie in bela ng vmmn de zendoliizg van Sfiildolburg,
K.P.—Het antwoord van do vorgaderimig is dat zij

01> grond van Art. 286 ann bet aerzoek niot kan vol—
(loon.

(4) I3ekrachtiging van do Tolassifikatie van do ge—
meenton Cachet on Pretoria-West, Transvaal, zoal,
bij ronclsc’hrijven voorlopig vastgestold.—De vor—
gadering beslnit (lilt do gemeente (aebet blmjven zal
ill do II do kIn,, zoals c1oor do Iverkekantoor—Kom—
missie oorspronklik bopaald, en dat do gemeonte
l’iOfoIio—11 (it in (lie Gte kla-~ geplaatst zal wom’den.

(5) Do aanclacbt cler Syimodalo Konzmissio wordc’
bepaalcl bij bet groot getal gemeenten in do Kaap,
Natal on Tran~yaa1. die nog goon dccl bebben ann
bet Prodikanten—Pensioenfoncls,—J)e Road cler Kei—
ken —Do vergadering is van oorcleol (Tat or eon
dringencl scimrijven gerieht zal worcion an)) do go—
ineonten omizer Kerk in do Kaapprovincio, die nsg
met cleolgenomomi hebbon aan hot Formds, om zuiks
zondor verder nitstel to doen.

38. hot P10(11/on ten—lT’edu non foods. — Aanzoek
van L)s. 51. 8. Daneel oni aerinindoring van geld—
~omzz geëist ondor Art. 265.—Do vergadering loan
am) is bet verzoek met voicloon dlaar ‘t in strijd is met
wat bepaald wordt ondor Art. 265, oil Pc Synodo
alleon dispensatio van bare wotton geven han.

39. Aanzook dim dispon.cof ic van Art. 18 (17) tor
horkiezing van eon Br. Onderling die zeocis vier
moon acbteroen geclienci heoft, govraagcl dl000 —

(1) Kerkeranci van Koksfod. Dit word tnegestaan.
(2) Iverkorandi van Don icls/- nil. Dispensatie wordt

void 0011(1.
(3) Korlceraacl van ]IoiIo. Toegestaan.

(4) Kerkoraad van T’osb erg. Dit wordt niot toe—
gestaan.

(5) Kerkoraacl van Stello ter lierkiozing van eon
Br. Onclorling en eon 13r. Diaken. Dc vorgadioring
geeft toestonzining.

40. .-ioi> ri>llinc ‘eu ‘olofnusn i,u Kouuu,njssi1n.~

(1) Do ill/-s/u ospifool—Koun nu lssle. Do vergadering
geeft verlof (lot do voigencle porsonen die vaknturon
ontstaan, znllen nanvullon Us. A. Cd. (hi Toit, l)r.
W. J. Viljoon, Edlele F. S. )Ialan, Zijn-Edole do
Acimninistratour (A. P. J. Fonrio), do heron Von
Sloltke Louw, Arondl Brink, A. Benning, Dr. (‘Ian,.
son, Dr. do Bu’nyn.

(2) Zo (((1(11111/5- (in Go/oIl ((0 i’s-Fkso in en loin uuu issjo
Di. P. B. Aekermann wordt benoonid tot Primarijis
lid in do plaats van Ds. P. J. do Waal (afgetroclon),

(3) .4 lqeuuu one Zendin plain in is-sic Ds. WT. F. P.
Slarais wordt gekozen ill (10 plants van D5. P. A.
Albeit die nit do Ring vertrokken is.

(—1) Ao ii> In 18511 (‘001 .4 uli ei(/ oil do I (/0 ~f I> (/1’ (‘0 iude
Jroqd.—Di A. 51. SleCirogor svom’dt benoemd in cI~
ph) ats van Di’. H. P. van cier Slorwe (ovoriedon).

(5) 4 u’l,~jds/-o1oniojibj,,u in hue. Ds. 51. Snzuts
wordt benooindi in do plants van Dr. H. P. vaIl dei’
Slerwe (evorieden),

— -1—i. Do 1100(1 dor F eu-/en vrangt die Synodale Koni—
missio één of mcci’ loden to benoomen am oi> 00(1
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keurkoinnns~je to clienen ton einde het work van Dr.
G. B. A. Gerdener (Hanclleiding ten gebruike bij
Katechisatieën) te onderzoeken en, na goedkeuring,
bij de Svnode voor kerkelike sanktie aan te bevelen.
—De vergadering benoeint Dr. B. B. Keet en Us.
P. J. Perolcl.

42. Verzoek van de Br. I). G. (illié (enderling
te Stellenboseh) aan do Svnoclale Kommissie om
eon verkiaring door do I~oinmissie inzake hot er,,—
stige versobil tussen toonaangevencle loidslieden .

ooze Ned. Ocr. Kerk, zow-ol aongaande do botrouw—
baarbejd al dan niet van geselnedenissen in

Gods Woord vormold, als betreffende tie besohouwin—
gon (lie OIIZC Kerk claaromtrent tot hiertoo heeft
gehuidigd.—Ue vergadering besluit in autwoord 01)
bet verzoek van de Br. Oud. U. 0. Cilli6, born
te verwijzen naar 4~~t 158, onder welke Akte elk,’
predikant van ooze kerk pleehtig heeft verklaard
de leer van ooze Kerk, zoals vervat in (10 Formi,
lieren van Eenighoid, isaarstig te zullen loren en
getrouw to zulien handhaven, zonder jets tegen de—
zelve leer, hetzij direkt of indirekt, te lerosi or
to schrijvon. Daar bet verzoek eon zijdelingso
klaoht inhoudt tegen ‘‘toonaangevende loidslieden
van ooze Kerk,’’ Ijehoort zodanige klaoht ingediend
to worden bij do Ring waaronder zodonige pei~—
sone)i rossorteren.

4:). Ecu sebrjjven van de kerkeraad van Duploovs—
burg in zake zekere grensplaats tussen do gemeenten
Dutoitspan en Duplooysburg.—Het besluit der a-er—
gadering is ‘‘flat aangosien (lie Ring van Dutoits—
pan sowel as die Ring van Grikwastad in hiordie
grenskwessio betrokke is, hierdie saak dour bej.de
Binge of Ringskommissies moot geskik word. (Artt.
61, en 69, Pal. 5.)’’

1-i. Een sohrijvon van tie Soriba van do Ring van
(‘lanwilliam namens genoemde Ring, aanzoek
doendo om een vordoiing van de Ring in tw-ee afzon—
derhke Ringen.—De vergadering besluit to ant—
woorden dat ‘t huiten haar bevoegd’heid is aan hot
verzoek to voldoon.

45. Een ~ohrijven van cle Sor(ba der Gerefor.
moerde Kork te kennen gevende dat de Synode van
genoemde Kerk te Reddersbnrg vergaderen zal op

~5 Slaart 1927. en dat nile brieven en stukken voor
die Synocie bodoeld, naar Bloemfontein gezondon
moesten worclen.—]iosloten dat tie Soriba tie ont—
eangot van dit sellrijvel) erkonnen zal, en voorts do
groete onzer Kerk aan genoemde Kerk zenden zal.

46. Oj) eon schrijven van Us. G. 1). dis rI~ojt out—
vangen, besluit de vergadering te ante-oorden dat zij
in de zonk door beni genoornd ii iet tredeui kan.

47. Eel) sobrijven van Dr. J . LI. U’leining, Sckre—
tans van tie Alg. Presibyteniaanse Ailiantie, ooze
Kerk verzoekolldO ceo vertogenwoortiiger to zencie,,
iniar do konferentie to wordon gehouden te Buda
pest van 3 tot ~2 September 1927.—Besloten to
antivoorden tint ooze Kerk, tot hair spi1t, bi,j cioze
gelegenhoid geen afgovaardigde zenden kan, die baaj

zal vertegenuvoordigen. ~\loeht ‘is eeliter later blij—
ken tint iemantl, die ooze Kork kan vertegenwoor—
digen, zuli tijtlens do Konferontie in Europa ho—
vindt, dan zal tie Sloderatuur hens ti’tartoe autbori—
sore,,.

4$. Eon st-iirij yen ondertekenti door zokere P. v.
B. liaison van Malmesburv. Jiesloten worclt (c ant—
woorden dat do zaak waarol) lsij reflokteert roeds
von) tb Ring gediend heeft, on afgehantield is.

19. Bornep van :le korkoraad dci gemeente
Graaff—Reinet in zija vorgadering gebonden a
Kirkwood 01) 11—16 Oktober 1925, inzako ‘‘do nieu—
we eischen van (10 bezwaarden to Graaff—1)einet.’
1—let rapport van do Reebtsltornmiss~o over tie stisit—
ken ha~r in handen gostold, ;vordt gelezen. A. (1)
Die kerkraad verkiaar ‘‘dat the Ring sonder roke—
lung to hon met die besluite in A ugnstns geneern,
wat die kerkraad hesig was nit to voer, nuwe beslnite
geneem bet, wat indruis teen die vonige.’ ‘—Die
ivomnnssie hesluit bieronitrent. ‘ ‘Aangosien by
tile LI i ngsverga dening van Oktober 1925, ‘n tin ngen 9
versoek deur die beswaardos, ons goesteiike boarbei—
ding ingodien was, so ag die Komnmissie die be—
smite, in vem’bn nd hiornsee geneem, as ale ilsdruisen—
tie toois die vorige besluit nb, lunar as ‘is aanvulli ng
daar;-an.’’

(2) Do korkeraad verklaar ‘‘Die Ring bet in .stryd
gehandel met Art. 328 dour tile predikant van Uiton—
hage sitting to gee en leidiug te laat neern.’ ‘—Die
Kommissie besluit ‘‘Aangesion tile name van die
suster en swaor van tile pretiikant van ITitenhage,
u-at to Graaff—1{einot uvoon, volgens getnienis van die
Ringskommissie, op goen enkel klagsknif vonskyn
me, so is tile Kommissie van oordeel dat daai ole
in stryd met Art. 32$ gehantiol is me’’

(3) Die kerkraatl veikiaaj : (a) ‘‘tint die besluit
dour (lie Ring geneem in Okto’ber 1925 re (lie inoei—
iikhedo te Graaff—1{einet ‘ultra vires’ is 01) tint dit
indruis toen (lie gevestigde regte van tile kerk—
maci ;‘‘ (b) ‘‘dit gee opdrag tot die stigting ~ a
‘11 gemeente, wnar geen miansoek of waarborgiys is
ole.’ ‘—Die Regskommis,ie is van geu-oeio ‘‘tint, hoe—
wel tiaar ale stiptehic isaar the letter van dio wet
gehandel is ole, sOOS 1). 0. the voile ~utvoering van
A nt. 352, tla,sr tog heeltemisl in tile gees vail tile
wet genantiel is.’’

B. JieSUU)0 teen ‘lit )itrQt),n(/ ~()n J?inqs(,ea,1u71
itt Ill (I it lii n iiil~o 10 1?) lisle.

(1) Die ke,-knaad u-erklaai-. ‘‘dat tile Ringskons—
missie vergadening hou met the i~eswaardes teeiu die
lena ar en kerkraati son tier erkenn, ng of toestt’mmi ng
van die kom-ki-aad.’’———--J)ie Begskommissie u-intl nit
tile stukke dat tile Ringskominissie kennis gegoe hot
ann tile kerkraati u-an sv oo,-konss en na ii- ont—
n,oeti ng ms~et the beswaarties, tile lterkraati ontmoet
bet en ann horn tile voorsteile van die kant van
die boswaardes voorgelS bet. Dat daar dos geen
grond is u-in tile bewening dot the Ringikommissie
gekom bet ma vergadeninge teen the kerkrand se
hon nie.’’



2) 1) ie korkra ad v orkia a i’ ‘dot die lii ngskoni—
missie hesin ite neern en van die kerkraad verwag
word orn dit goeci te keur svat (a) verdeeldbeid aim—
moedig en bestendig, (b) die kerkraod, behaiwe bi
paar, as ongeskik of onwoardig beskou om saam met
die beswaaries te aanhid.’ ‘—De [legskornniissie be—
skou hierdie hesviar as ongegi’oiid.

l)e vergaderi ng vorenigt zich nat do hes mdi ig

van do Ueehtskornrnis~ie, en wijst let appbl van de
kerkeraad VOfl (10 hand. Ds. J. (, du Pleads ver—
zockt aantekoning dat bij in die ininderhoi d gosteind
beef t.

B~ hare besluiten over do punten van appèl voegt
do Heelitskorninissie bet volgondo —(a) J)a t dit
horn duidelik is, dat die goes van bitterheid on wan—
ti-one reeds te (1101) wortel geskiot hot to (i i’aaff—
Reinet. Vandaar dat die voorstel Ic van die kant van
die kerkraad tot versoeinng So onverbiddehik dour
(lie bosw~iiii’des ververp iS. ‘Ii Feit wat (lieu to be—
treur is. (h) l)at volgeiis die oordeel van (lie Kom—
missie, sake te (lraaff—Reinet tot so ‘n stoduni ge—
kern bet, dat die Ring Art. 3.53 in toepassing sal
moet brig. (i) Dat inchien selfs daarna geen op—
lossing niag gevind word 11 ie, do ii is door goon
aiider smg 001) lie, doii (lie stigtng van ‘n twede
geneente to (lraal’f—Reinet, en (hat daartoe, indien
vereis, Art. 69, par. 6 cloui’ die Sinode gesuspeiideer
word.’’

I )e vergadering hieont hoar goedken ring ook nan
doze toevoeging door de Rechtskominissie.

50. Beroop van de heron P. Joubert, J. J. Retief,
P. J. Loots, (1. J. Ohivier, A. P. Somniors, Ca.,
vail het besluit van (Ic [I ing van (li-oa ff—liei net ii
zij ii vergadering to Jansenville 09 13 Oktober 1926,

jnzake (10 (11 tspro ik van ~le Synodale Kommissie ~n
verhand met (10 ontevrodonheid en mo~ihikhieicI in
(10 gensoente vail (iraaff_Jieinet.

Hot bosluit vail do He(’hitskoininissie hier is~-. (1)
Dat dit to betreu 0 iS, dat die Ring verklaar bet,
dat by, met betrekking tot 00)1 van (lie beshute
vail (lie Siiodahe Kornin issie. horn nio by die besluit
k~mn neerlê nie. (Sie sittrng to ,lansenville 1926)—
Art. 10. ç2) Dot dit die govoele is v-sn (lie Komnlissie,
(lIlt die uitspiaak van die Si iiodale Kunuisissie by
sy lililstO sitting, insake (lie kiag van Sondagont—
beihiig teeii die prolkant s-all (lr-iaff—Roinet, goon
opdrag tot strafoefeni ng beheis 1510. (3) Dat die
Kornniissie daa tvlln oortnig is. (lilt .Jaai’ genoegsiinle
puislisiteit aan die besluite van (lie Sjnodale KoHl—
inissie 00)’ do inoeilikliede to Gi’1i1(tl—ReilOt gegee
i~.—l)e veigadoring vereeingt ziohl ook bier met ne
bevinding van do iieohitsi(orn1ili~Sio, en wijst tier—
halve hot appel van dc lieei’eii P. Jouhert, J. J.
lietief, P. J. Loots, 0. J. Olivier, A. P. Sornrnei’s,
ca., VOH tie hand.

51. Fen soli nj s-en van do Sci’i ba van do B mg v~5n
Griqnastad bet verzoek bebeizende (lot .Ds. J. N.
Geldenhuys tot pr narius lid van (10 Synodaie Koin—
flliSsjO bonoernd zal wondon in do phoats vai’ D..
A. J . Ohivier (lie uit do Ring ertrokken is—he
i-ergadeiig meent dot (lit 115 ~tnijd is met Art. 93,
o oar gespiokon svondt van ‘‘veitnok nit de Ring
you 1,rjde prinlOninS on secuodus.’

15 Julie 1927.

I. F. A. Dii VILLIERS,

Scriba van do Ahg. Syn .Kornrnissio.

RAP PORT
Van de ScHba van de Algemene Synoda~e Komm~ss~e voor het tijdperk 15 Juhe

1927 tot 31 Juhe 1928.

1. [is genoeind tij dpeik 0-01(1 disponsatie visii Art.
is 17 vei’Ioen 1 aon (10 i-oigende genirenten. (a) Aim
]Ielscf (c-i, tot honk ieziiig von do hr. diaken P. F. do
Bnuyn (1)) .~ on kiln) ceo, tot lienkiezing i-al de hr.
Ondeil jug N. J J. Badeiihorst (e) A -ui (.brelo, tot
hierkiezing van do hr. (1101(011 P. L. Swart ; (ci) Aaii
Sb fe1-io~i, tot berkiozuig viii -do hr. Oudorhing J. (.

Knebel ; (ci Aon ,S’ul,sb (((9, tot lierkiezuig visis de
bh. On deil i ngen Karol (i-oilier, en Eorw-. r~ ( ~r101~

2. Op verzoek van le rospektieve liehanien werdeis
ten oanvuhl hsg van vakituren (10 -ogendo henoernin—
gel) gedoan Op do 1~0nlrnissie year bet Doofstoin—
isioui en lihinden I nstitnut, Ds. J. S. Murray op do
Kerkekontooi’ Kommisse, us ,J . (‘. Truter 1 0~) de
Komniissie van Revi5ie, Dr. 1—1. A. Lainpreoht on
Ds. A. J. von Wijk 01) (10 Perrnanente Reelits—
kommissie. Dr. B. B. Keet op do Konirnissie veer

de BeaiTheidiiig van do Stiiderencle Jeugd, us. A. (.

Stegnsonn ; op do Konsnsissie voor do Z.A Bijhei—
verenigilig. do 110cr J. A. Faure ; op bet I-ioofd—
hestuun van ile Vi~. Zonding Bond, tie AIg. Zending—
sekretori, 09 bet (‘urotoriuin van bet Theol. Semi—
iiaiiuisi, Os. 0. .J. Hugo en Dr. 1). R. bnijlilofl ; op
do Kommissie s-con do Dnostdij Industnielo School,
Ds. (‘. V Nel ; op (IC ,~lg. Zendingkoinnussie. PS. -‘i.

F’. Louw. Tot AIg. Zendiug—seknotanis ill (10 piaats
va l)s. A. (. Murray wend gekozeis 1)s. 0. L. von
1~I -s0. rp15~ pl’iilsu’i i loden von (he Konirni~sie real’
bet Eksarnon vsli K:inlidaten tot de Ileihige Dienst
woi’don bennernd do ,eknncli loden Di’. M. J . s. d.
~Vesthiuizen Oil Do. 0. J. (in Plessis.

3. Op verzoek vail zes loden s-an do Svnodale Kern—
nimssie (Art. 96). en von do Kornrnissie von hot hoof—
stdlunl iris en RI ill (loll Inst i tii ut to WI) neestor, met hot
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Oog 01) de overname (1001’ de Unie-Regering van de
dagscholen in verband met genielcie inricliting, wercl
er ‘n hi den qeieofl e cc ryode rio p van dc Synodale
Komniissie gehouclen op 3 en 4 November 1927. (Van
punt 4 tot punt 26 worden hieronder vermeld cle
ha ndeli ngen van cle huitegewone vergadering.)

4. lIp onstentenis van beide dc Moderator en de
Assessor nerd 1)~. (I. J. IIu~~o gekozen tot your—
sitter van do Synodale Koinmissie.

~. Met bet oog 01) do aftreding van J)s. J). S.
JIoIh ~r ivoid do volgende niotie eta ando aangenolnen
‘‘Do Synodalo Koniinissie, tans sitting houdende to
Kaapstad wenst hierinede uitdrukking te geven aan
haar gevoel van hoge waarclering van de kostelike
cliensten door do algetreden Assessor, J)s. 1). 5.
Brth o weed de volgende mote etnando aangennlnon.
kingen gednrendo eon reeks van jaren met voorbeel—
dige ijver en soliopofferende toegewijdheid. Zij be—
tuigt lien) in sin zware krankheid haar illnig iiioilo—
gevoel, en hidt hem toe do versterkingou en vel—
troostingen van do Fleer, Die hij met so grote go—
trouwheid heelt gedien d.’’

6. Dam’ ook Di. 1. F .d. do [illie,u, Scriha
Synodi, wegens kiiminende jaren sijn oineritaot had
aanvaard, weed het volgende voorstel unaniem aange—
nomen : , ,De Synodale Konlmissie, tans sitting lion—
,lenclo te Kaapstacl, ivil hiormedo te kennen geven
ham’ hoge wa1l rdering van do gotrouwe dienstc’n
door do afgotroden Scriha, De. 1. F. A. de Villiers,
gedurende zovele Jaren ann do Kerk in versehillende
hetrekkingen hewesen. Zij wenst heni van harte
toe, clot de rust van zijn dienstwerk heni nuttig en
genoegelik zij, en dat hi) steeds Gods beste zegenin
gon tot spn tijdelik en eenwig heil ondervinde.’’

7. Tn sake do voorgestelde overname (1001’ Ce
Ilegering van de Dioetdi1 Industnele School to
~Vorcestor werd het volgende bosluit genomen ‘‘Do
Synodale Kommissie heeft met genoegen kennis go
nomen, dat do overname van de Industrible School
te Worcester door de Regering, waartoe de Synode
reeds besloten heeft, nil op ‘t punt stoat ‘n vol
dongen feit to worden.”

8. Hot verzoek van de Ring van Groaff-Reinot om
wi(siging in ~orins B en C weed naar do Synode
verwezen.

9. ‘n Brief van do FIB. Scriha Synodi van do
\.G. T~ork in de 0.V.S., waarin hi) kennis gaf van
hot volgende bosluit van do Synocie alciane, had do
a all dacht van do Kornmissje ‘‘Aspi rant—kollektante
nit ancler Provinsies moot eers by one Sinociale
T~ommissie aanklop met n anriheveling van hnlle eie
Sinodale Koinnii”sio, (lot (lie soak ciringenci of nood—
sakolik is. Kenr one Sinodalo Konimissie die appli—
kasie good, clan mag hnlle die lcollelctnnt voorsion
can ‘ii aanbevel ing nan die lcerki’ado. Mane van
~odanigo kerkrade moot ci ie kollelctant ‘n skeiftelike
vorgu nih ng hekoni ‘00? Ily in enigo gomeentc’ ver—
skvn om to lcolloktooe.’’ Do Konunissie 110111 close
konn isgowing aan. loan’ speak daarbij de won’, nit,

dat, ivat onz,? Kerk aangaat, do uitclrnkking ‘‘Syno-.
dale Komnnssie,’’ son worden vervangen door de
woorcien ‘‘Eon of ancler vorantwooi’delike Synodale
Kmnnissie.’’

lb. Met hotrekki ng tot do voorgosteldo ovei’n an,o
door rio II egeri ng v~l n do do g-wii ole ii in veil) and iiii’

liet I)oofetoinnien en B1,n,len Jns[ituut to ll’ureester
word bet volgoncle vooi-stei aangenomen ‘‘(1) Dat
die aanl,od deur die Konimissie van ,mcc’ Kook ~ai
ii an vane word (2) dat met die oog op die skool wesc’
alleen die Regoring die log sal uS 0111 twco vc’rioon-
1100 i’d igers to 1,0110010 0111 5011111 met ci io K 0mm issi e
i-an once Koi’k ill sake aangaand die skodwoso
01) to tree (3) dat verder. die hostels in verhand
niot (lie ineigtiiige uitsluitelik ondor liohoor van clip
Ivonlnhissie. Coos done die Si node vasgestel, sal
to an.’’

[I. in sake Assu 1(111 tie run Aerkqeliou ion word
cut vooi’stei door do vei’gaclering aangenomen ‘‘Die
veegacler I ng lie noenl ‘11 koni ill i 55 ie 1)111 in sa he ci ic
vel’assnroor van lcel’keiondlolnlne ‘n cleoghkc’ under.
cook ill tc’ stol, of korkejendomnic’ nie van kerkwee
han voeasc,il’eer word nie op ‘ii moor voordoligc’ wy~,

ii’ die Kerk 115 w:it clit tans geskic’d.

Hioi’ooi’ sal I’ll pport geclaan ivoeci by die vol—
~ol1de veigadeeing van die Sinodalo Konnnicsie.’’

12. Naai’ aanleiding van ‘ii voi’zoek van do Ring
van Gooi’go ivorcl besloten tot do vaststelliiig van ‘ii

1(11(1 1(111 1’O !oOllno ed I pin p en ~j,’1, oil -op de tweecle
Zanclag van Fobruarie l92~, met close bopali ng ci’hi1,
(lilt do aandacnt van do Kork twoo maan:Un vdSr
do genielcie datum 5011 wordon gevostigcl op de noon—
zakelikheid van hokering.

13. Op ‘n sc’llriftolik aansoek van do thosaurier
Vail de C One ,ul I’ve sb plc i’iu H .1 thu flee, via gende om
‘n bijclrage vanwege do Nod. Geref. Keric ~ Zli:dl..
Afrilca tot do fonclsen van genheldie Alliantie, word
besloten om, c venals voile hot mar 1926, oolc -roor
1927 do 1001 vail C25 hij to dragon.

14. Met hot oog op do aftroding vail Ds .1. C.
i-i-up, als Zonding—sekeetaris, ivoi’d het volgencle

voorstel oonparig aangonoinen :,.Did vel’gadlering
van die Sinoclale Konimissie betuig nuts close sy
hartlike clank vie, en lunigo waarderi ng van die
getrone on uitstekende dienste dour Dc. A. (‘.

Mnri’’lv aan ons T’~erlc in die belaligeike hotrek:kuig
van Algemene Sendi ng—eeki’otaris boweso.’’

15. Op bet verzoek i’an die protesteroiide ~,ioiiiee.iitc’
‘u n (~h-uuf f—Rein of om ill lcel’klik verbancl to nionen

komon met do NC. Kook ill Zuicl—Afrika, en indien
dit niot Fan gesc’hieden, chni au sustergeliloente to
w’ordon orkend, was hot antwooed : ‘‘Die Kolnlnissie
is van oorcleol tint (a) aangosien cut volgens wet,
Ai’t. 9i buite cUe bovoogdheid van die Alp. Sinociale
Ivomnlissie i-al 0111 aan die versook 1-au (lie protos—
terenclo gemoonte van (Iran. ~-1Ioinet to voidoen, so
cel’wys rile Siliodalc’ Koinmissie hic’rclie gemeonte
naar die Sinodo, ii’at alleen bei’oeg is am die go—
01001110 in kerkilke vei’band op to 110cm, u-at vc’i’—



moeclelik oak ivel bvval sal viid (b) chit, hoe (lit (lie
Kommissie ook fling spyt, die twede versook, ul. am
erken te ~vord as sustergemeente, insgelyks buite
die bevoegdheid von (lie Snoclale koinmi-~sie vol.

16. 1(1 verbond met do pie [(‘SteI(’n(I(’ (/101 eon to to
Grooff—Reiiiet werclen oak nag do volgende twee roar—
stellen aaiigenomen “floewel deze vorgaclering bet
buiten zij II bevoegdheid he-,eliousvt hot i-erzeek van
do protosteroncle geineente to Oroall—Ileinet, em haar
als zu-,tergenieente to ei’kenneii, toe to ,staan, so wi I
zij toeli gonoemde geineonte verzekereii, dot hoar
lidinoatschopcertifikaten en (loopl-edek bj alize Kerk
erkencl sullen warden. ‘‘Die Si iiodole homnussie hot
met grate droefheid kennis geneeni, cii hetrour d
ten seerste, (lot daar ‘n U ittredug van ii groat a~iiital
lode nit die moodorgemeente to GraaIF—Reiiiet pl~as—
gevind hot. Sy wil beleeldelik hr die kerkroad von
(ira.aff—lleinet, sawel as hr die kerkraad von lie po—
testerencle gemeente ten sterkste daarop anndring,
dot die brooderliko liefde sal beoeten word an dat
door woclersydse verdrnagsaomheid teenoar inekaar
sal bowy-. word. Sr herinner hullo non die Skrif—
wean1 ‘Drnagt elkanclers lo,ten en vervult alzoc
dc wet von C ‘hni~tus.’ \let die OOg ap sadiinige
toenadering tusseli die partye en die bevonclening
i-an vrodo en (lie herstel VOll (lie betreurdo brook
hesluit die vergadening ‘n kemmissie to benoeni am
vorteenwoordigers van albei konto te outmoet.
Tot Irommissie werde ii benoemd Di. G. J . Hugo
A. J. van Wijk en J. P. Burger.

17. 01) hoar verzoek word de gomeente ( uch ut
roar hot Predikanten Pc nsioenfnncls geplaatst in
de hide kias.

18. 01) het verzook va ii Eorw. B. Piennar,
~8pari’og~endin q, am aondeei to mogen hebben
non hot Predikanten Pensioenfands word geantwoord,
dat deze soak voigons Art. 292 bij de Synode aileen
berust.

19. Ook op grand van Art. 292 ken bet verznek
van do Zendelin q ‘an Mid/dell) ne am dccl non hot
Predikonten Pensioenfands niet worden taegestaa n.

20. De w-enselikheid van dc ovornaino VOll (10
qein cc n/c in Rh odesia door do Vrijstoatse Kerk wend
(lear die Komnnssie ovorwogen. I-let volgende roar—
stel wend bosluit van de vergadening —‘ ‘Met lion
versto ndle (lot (lie hole soak anclerwnrpo is a-in (lie
sonksie v-in die Sinode, besluit die Sinndole
kommissie die II .E. Sinode van die Vrystontse Kerk
eerbiedig en dningend to versnok am die oarnanle
van (lie gemeentes in llhodesib to nonvoor met
inbegrip vail (lie ver~digtinge van die Predikonto—
Pensioenfonds, en ivel am die volgende redone (a)

Omdot die Koopse Kerk weens bestaande toestonde
nie by magte is am oan Rbodesië genoogsome golda—
like steun to voileen nie; (13) Oinclat die Vrvstnotse
Kerk op duidehke wyse sv tegemoetkonnng en
hnlpvoordigheid teenonr Rhodesib botuig bet, n
tnouens. in ‘n gunstiger posiesie OS (lie Kaapso Kerk
is cm die nodige 11011) to verleen ; (e) Omdat (lie Ring
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van Fiulawoya op sy jongsto vei’gadering von
September 1.1. sig hegenig vc’rklaar bet am so
roiling to aaflvaar.’’

21. Op verzaek von do Alg. Armenzorgkonunissio
ivei’d bet i-algendo bosluit genonlon inzake onze
(/(lOOfs(1e1i()te!( iii II(((’iitini( ‘‘Aangosieii die HE.
Sinado die hearheidiug van mis golaofsgonote in
Argontinib 0011 (lie Algeniene Arniesongkomiiiissio
taevertrau hot; cii oongosion gonoemde Konunissie
non vei’klaar dat, as vrug op die arboid van sy (1090—
tate, door aau die cisc vi dio hestoan van
selistancligo geinoonte sever moautlik voldoon is, on
aa igesian (lit die gosamonthke eli iiitdnuklike
hegeorte is van die lidninto ohIoan em in
lowonclo vonhand met (lie N(i. Kerk in Snid—Afrika
to staan, so bosluit liierdm vorgadening van die
Sin adalo K nium soc am die Iii ng van K a opsta I to
vensoek aol ens uitgeweko lidmato in Ai’gentinib,
met middolpn at Chubut, as ‘n afsandorlike gomoonte
von oiis Irenk te itig, en haar vir aile kerklike
daoleindos anden (lie i’ossart van die Ring van
kaapstad to plans, waoi’toe gonaemdle Ring sig ho—
reid vonicloar hot

22. Op (Ic vraog at ‘o predika nt die ols lid von
do Svnodo tat lid van con at (laden kaiiiiaisse
henooiacl wer(i, on dan later nit dc gerogelde clienst
tneedt am in ‘ii a ndor hetnokknig, zoals 1). v. decent
of professor, do Kerk to dionon, don nag lid hlij it
von zodanige Koininissie, word geaiitw oard. ‘‘1’
Kommissie is van oordeei (1) Dat ‘n predikant, vot
015)) nit die dions getroe is, nie op dieseifde root
stana met ‘n oineritus—predilcant 1)10, 00. emdat
~oclanigo predikant nag wel ap eon at anden
konunissie dour die Sinade lion henoeni word, terwyl
(lit nio geld van ‘ n enieritus—prodikant nie (Art, 16,
12 (b), pan. 3). (2) Dat nIle lode von poi’manente
kommi-.sies dour die Sinode oangestel, in funksie bly
tat (lie valgende Sinade, behalwo emeniti—predikonte.
en predikanto wat intusson ‘n sokuléno niiip of
hurgenlike hetrekking aanvaar (Ant. 16, 12 (h) pan.
3). (3) Dat in die wet niks is am ‘u sodonige
predikant to belet out no sy uittrediiig (log 01) (lie
kammissie at kommissies. wanrop by benoem was, to
dien -

23. i-let voigonde beschnijvingspunt von hIs. G. I
1-hugo verd behandold Be.sclinijvingspuut (hIs. G. -T.
1-Ingo).—’’ Die Sinoda]e Konimissie spreek sig uit 001’
(lie besluit you dio Iland cler Kerken genoeni 01) ~
vorgadening sail Moart 1927. intake die bestedi’ig
v an die geld eli/-c win ste p ole ocr doe,’ I )s
KEiuuiaae.’ ‘ Hot ontivoord von tb Kommissie was
‘‘Wat betref die gelde ivat dour Dc IrcRKBone as
ivi nste afgew-erp word, is die Sinodale Kommiss Ic
i-all govaele, clot die besluit op grand van Art. 6
van die Reglemont von die Road den Kerke in
genedelo icon uitgevoen word nie, roan on aleen die
vie)- Sinados sig ten gnnste VO0 (lie soak uitgesprcek
bet.”

2-1. 01) venzaek von do Ring van Kaapstad, (loon
‘a deputatie voor do Kommissie gelegd, dot ‘u stem



Vail OIIZO IvorK sal uitgaan naar do trustees van de
(arnegie— Korporatie met betrekkiiig tot gelden, (lie
iii (le handen vail do ixorporatie zijn Veil’ Ilavor—

singswerk word (lit voorstel an Ilgoliomoil ‘Deze
vergaderi ng besluit 0011 konunissie to benoemon 0111

nfl illOils uilZ(’ IVeik a a ii zoek te (10011 lHj 10 Ca riicg e—
trustees oni ‘ii toelage tell ci ide navorsing te doen
iii s-ciba nd nice liet Arnie~ fin nken—vi’a agstuk. Zij
beveelt nan dat doze koinmis~ic de niedeworkiiig en
linip van do l?egcriig zal zoeken te’ verkrijgen, on
in overleg met de Ilegering liandelen zal. Tot
konnuissie worden benoemd Di. F. N. Roome,
J . II. Albertiju, A. 1). Lik’khoff, en Ouderlingen
F. S. liLilan cii C. Murray.’’

2.5. Dc volgende niotie van declneniing werd door
(Ic vergacleriig stanncle aangenomen. ‘i)eze
l~inuinissie u-oust Inermede haar iniiige doelneining
to betuigen met (To weduwe en kinderen van do
overledon hroeder Fore’. B, 1’,~nouï, (lie jaren
aclitoi’oen de kerk ills zendingleraar, cii vooral al-.
bestierder en sekretaris van (Ic Z.A, Bijbelvereniging
lieeft gediend. Zij biclt (le aebtergebloven wedu we
en kincleren de vertroosting Gods toe in hun
smartelik verlies.

26. 01) verzook van do Aetuarius wei’deii Di, (1. j.
1—lugo en F. N. Roome benoeind 0111 (10 twee leden

van eTc Moderatnur, waar nodig, met advios ie
(Iieileil.

27. 01) 24 F0ebruarie 1928 werd ‘ii berieht
ontvangen van (Ic komiiiissie voor bet Doofstommen
cii I3linden I nstituut2 waarill zij zn’h geWil]ig
verkinarde do soul van 1100 bij te dragen tot do
kosten van do bu itengewone vorgadering v~l 11 (IC
Seiio:lalo Ivommissie, gehouden in November 1927.

28. I—let aanzoek vail de gemeente (Joodu’ood cm
(leolilame am bet Prodikanten Pensioenlonds in de
lorde klas word toegestaan,

29, Daar (10 Ilegering vooreci’st de D,ostdij
indusl i-i l/e in nell till (J niot sal o vernolnen, word
toestemni iilg verleend aan do kuratoren 0111 geinelde

iili’icllting nan de koinmissio vool’ hot iioofstonnnen
on Blinden I nstituut te verkopen voor bet bedrag
van do s~h 111(1 nog 01) (Ic I )ro~t di j— I nrn’Ii ti iig.

:30. Ilij wijze van rondselirijving word verlof
gogoveil 111111 (10 Koniinissie voor hot I o1l,~li o.mpit ool
mm ‘11 verband van ~20,000 te passeren 01) cle gron—

(1011 0)1 (10 to wordeii opgerichte gebouwon van
geniehi Hospitaal.

F’ ra use Ii hook.
ö Augustus 192$.

A. J. VAN ~V1JK,
Sc’riba van do Svnodale Koniiiiissio.

RAPPORT
Van de Handehngen van de Moderatuur.

1)e oiidei’getokondo hooft do cci’ huts dezeii nan
do 1-I.E. Sinode to rapporteren wat sedei’t ic Syno—
dale Vorgadering van 1924 tot 15 Julie 1927 door (10
Moderatuur is godaan.

1. 01) 12 Februarie 1925 hoeft zij do stukken, haar
door do jougste Synodo tor uitvoering in handen
gesteld, in behandeling genomen —

(1) Do 1’,o use Zu’u ite Too 01)0)) 1109 jO Dl) 11111)0(1.
(Acta Synodi pagg. 11 on 15.) Volgens opdraeht
word ‘t beslnit viii do Synode in close door haar
111111 (10 Regoring gozondon, (Antwoord van do
Regoring Ilijiago A.)

(2) Bepu Ii)) (JIll ‘0 n Zo Ill/u (Is—IT’ It I’ll 1)10(0)1)1(I)) (J
(Aeta Sviiodi p11g. 13 No. 112 Rapport Svnod’slo
Iyoillllussle,) Na ‘n onderhoud met die Minister
v~) is Ondorivijs over doze zaak word do uitslag nail

(10 111111(1 (Icr Korkon meegocloold. ( Bijiage C’ (1).

(3) .lunslnitin~j III] (/0 Pre.sllytrniouIlsI’ .IlliUIltiI’.
(Aeta Synodi psgg. 15 on 16.) Ann do Alliantio
word moogodeeld dat, 01) Iiai’o uitiiodiging, 0ilZ0

Koi’k hosloton hooft ziu’h luij haai’ nan te sluiten.

Voorts word (10 Assessor benoenid tot .Ifqeo’uordii—
I/C I’)))) 01) 0 KIrk 1)1)07’ (/0 lsonfo 101) tip I’)))) (/0 .41—
liu,u tie die to Cai’difl’ stond gehoudon to woi’den.

(4) ])e. J\u1 ‘Oil (1)1’ )‘O)llll’l) God ill (lie I~_onsti—
to tIe 11(1 U0 10, (Aeta Synodi 1)11g. 18, Nos. 30 ~
38 i-all Is ot Schema.)

41 iei’over had do Modcratuur :011 ondei’hond met
do iotrokken Miii ister. (Zij i~ antwooi’d l3ijlago
C’ (2).

(.5) Gu’rlo (11/I Ode5?))) Cl) I/I’ A ed ile’r. Kent,
Tronsruo/ (Aeta Synodi pag. 40—Rapport. Bp. 45.)

Aan do Voorzitter van do Algenleno Korkvorgado
ring van (10 Ned. Hers-. Kerk, Transvaal, 1)5. L. E.
I3randt, w’oi’d ‘n sohrij von goridIlt waai’in do saab
moo)’ do aanclaoht van genoeuide Iverk gelsraeht word.
Koj~ie van ‘t antwooi’d oiitvangcn (1lij I’lgo B) w’ei’)I
aan do hotrokkeil Ring (Ilul aw-ayo) gezonden,

(6) (Po/en:opl, ‘01) /on)le/)/ ()nd(’nl)’ii.’)—’ 1) /0 lId)’—
li/I’ 0]) lOll/I, 1)1)1/1(1)’ 0])))) (‘til)(J—lu)l)sl(ll,n 1] I’)))) CII)

(),o/enu’iIs~nu/, (Aota Synodi , pig, 43, No, VI, 1,
2.)

1-Let autw’oord van do Minister van Ondorw-ijs

op ‘1 s)’Iirijvei) naar aaiibeidi ng van close zaak
asii hem geric’ht ( Bijlago (‘ (4) (5) ) wc’rcl in handen
van do Opvllodingskomlnissio gostold,

(7) Tru-zoe/: dot on~e 15011, 001) pnedil:ont noun

.41(101) tilli Z(lolCll :01. (Aeta Synodi, pag. 103.
Rapport Kuuinniissio van Orde. No. 3.)
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Vol”ens aanheveling van de Synode ~vordt ‘t sehrij—
yen in verbanci met doze zaak ontvangen, in hande~
van cle Arjnenzorg—Kolnlnissie gesteld.

(8) Gewetrnxklu u.sele in Wet op Iloyei Onderuijs.
(Acta Synodi., pagg. 108, 109,—Rapport No. 11.)

Na de korrespondentie hierover gelezen te lieb—
hen besloot de Moderatnu r do zaak voor do a an—
daeht van do Opvoeclingskoimii.sie te ]eggen. (Zie
Bijiage D.)

2. Op een verzoek tot hoar gekomen besloot do
Moderatuur de gemoenten van ooze Kerk op to roe—
pen om op ne Synodalo i3ededag, di. op Zondag,
3 Mci 1925, do Heel ook te d4inken voor uitkoinst
door do milde regens gesehonken. on veer verwij—
clering van cle oprinkhanenplnag.

3. Bij gelegenheid van ‘t bezoek (1001 ne Kroou—
prills ens land gebraoht heeft zij, namens ooze
Ned. (leref. Kerk, aan Zijn Koninklike itoogheid

ci welkomstodres aangehodea

4. Naar aanleiding van ‘n verzoek aan hoar go—
richt door do Synodale Wa akzaamheidskomnhissie,
dat den Zondag zal ‘worden afgezonderd, waarop over
do Zondagsheiliging zal worden gehandeld, hesloot zij
l’ous—Zondug (4 \pril 1926) rIo Opstanciingsdag van
ooze Heei. daarvoor to q)epalen.

5. 01) ‘n schrijven geciateerd 17 Febrnarie 1926,
van (10 predikant van Warrentoil, rio vraag hehel
zende of (10 ~il oderatnur ne bepaling van ‘ci biddag
0111 regen zoo willeii overwegon, daar ‘t in do oni—
streken van Warrentoil zeer droog is, en ‘n soort—
golijk ~chri3ven von rio predikant en dc kerkeraad
van Victoria—West ontvangen, heeft zij geantwonrdl
cia t ‘t ileter is cut a an de betrokkon Ti ing to late Ii

‘n h:ddag te hepaleii, da)r fl algoinene bicidag than’,
met gewenst schijnt te zijil.

6. Op ‘ii verzoek, 6 Juine 1926 ontvangen van de
kerkeraad vail Beaulort—West em, met ‘t oog op
de droogte, do eerste Woensdag in Jniie al’, bidclag
vast te stellen, h00ft do Moderatuur geantwoord dat
ill plaats van eon algeniene biddag te bepalen,
beter zal zijO Z0 de kerkeraad ne Ring waoronder
hij ressorteert zal vragen om zodanige bicidag uit
te schrijven. Op kennisgeving hiervan in Hz
nono icunneli andere gemeenten dan ook op die nag
in ‘t gebed aan do ciroge streken denken.

7. Op ‘n sehrijven van do Sekrotaris dec 5yrio—
do Ic Opvoed i ngskoinmissie ‘‘01 er, ti1 dens do kie—
zing van leden voor do Provinciale Road, niet weer
een poging tot Jiereniging 01) politick gebieci aange—
wend moot ivorden P’’ heeft rio Moderatuor geaiit—
~voord dat zij meent dat rio kerk zich met met rio
verkiezing van loden voor do Provinciale Road ho—
inoeien meet.

8. Tn antwoord op ‘I) selu’ijven van ne Sekretnris
van rio Arnienzorg_Kommissie inzake ne boarbei—
cling VOn 01150 inensen, ne stiehting van ‘n gelileen—
to. en rio henoennng van oen kerkernani in Argeii—

tinie, hooft Si) ann do hand gegeven, dat men in
cleze ‘t gevoelen van rio Permanente lioehtskom—
rnissio moet mw-muon.

9. Aanzoek van rho 3 ansenvile Boereverenigilig em
‘ci biddag om regen to bepalon. Geautwoord riot
10011 rio botroklnon Ringen moot vragen em, so nodig,
znlk ‘ii biddag to bepalen.

10. Ook Op ‘n dergelik oanzoek van de Kerice—
raacl van M icldoiburg heeft zij geantwoorci dat ‘t
ann rio betrokken Ring gelaton moot worrion rio go—
vraagdo bidclag to bopaleci, vooral wool er iii ro
vole delon van ens in nd reeds gozegonclo regens ge—
yahoo zip).

11. 01) ‘11 dringencl verzoek later uit vele go—
meonton vail ooze Kerk tot haar gokomen, besloot
do Mncieratuur TT’oenw/uhi, 6 Oktoher 1926, te bepa—
len als ‘ci clog vail verootmoerliging en gebeci van—
woge do grote droogto die ciog in zo vole delco van
(Ins i~iiid iieerst, Cii riep zij do gemeonten van ooze
1~er1r op oin zich op cue dog met diepe verootmoe—
riiging en hoiijdenis van zonde voor Gods aange—
zicht to stollen en Mciii ootmoodiglik to smeken zic’h
genadiglik ovor ens to ontlermeli en uitsonist u~t
(10 1100(1 to govon.

12. Overeenkomstig Synodaal besluit (Zie TUe-ftc n
on Bepulin poll, pag. 157, No. XVI) ‘‘clot el één Zen—
dog in ‘t jaar zal warden afgezonnierci woarop in ol
ne gemeenten van ooze Kerk geproniikt zal wornien
tegen rho nironirensnhop, en dat op rho nag ook ne
nanclaclit van dc Zondagschooikinderen bij dc zaak
sal wordon bepaalci,’’ heeft zij , 09 ‘ci “,renk van ne
Synodale Zonidagsc1hoolkondnissie, aaci rio hand ge—
gevoli dat Zen du(I. 28 ~Vo rein lu’r, cloartoe zal wooden
o fgezondernh, zij ode die nag ook v(,ml’ nat noel in die
Zennia gsc’hioolhossen oingOgeven.

13. Met ‘t cog op do onrustbarende niroogte waar—
door so vole dolon van ens land goteisterni werden en
de grote nood waarin velon verkeerden, zag do Mode
ratnnr zich geroepen Zoor/op, 20 Februoi’ie 1927 7e
bopaien als ‘n dag van verootmoediging en gebed,
die door ocize ganse Kork sal worden waargenomen.

14. 01) ‘Ii schrijven, gedateerd 10 Maart 1927,
ontvangen van Ds. J. F. van Wijk (Dorclreeht), vra
gende of de Moderatnur met de Regering van ens
lanri verzoeken sal andormaal ‘n biddag em regen
te hepalen, heeft zij geantwoord dat zij ‘t niet ~‘.‘ens—
lilr ocht wool ‘n bininiag te laton aankondigen, VoQi’—
al ook rlaar CV ~ci rio atgelopen dagen, door mininlel
van do nieuwsbiacien berieht ontvangen werd dat
or in vele niolen van miS lanri woar do niroogte ge—
hoer~t. heeft heorliko regens gevalleil zijn.

‘15. Tijrions rio krankhoid, en ook niaorna bij hot
betrourni heengaan van onze Moderator (Dr. H. P.
von der Merwe) op 24 Desember 1926, hooft zij ‘ii
schirijven van innige nleelcieming gorirht ann do
ochtgonote on ooln ann ne korkeraani van rio ont—
slapon brooder. Voorts heeft zij ‘t aan do N .E.
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Prof. J. du Plessis opgedragen haar, bij gelegenheid
van de tel aarde bestelliug van ‘n stoffelik oversohot
van de ontslapene te vertegenwoordigen

16. 01) ‘n vergadering van de Moderatnur gehou—
den te Kaapstad op 8 Julie 1927, naar aanleiding
van ‘n kennisgeving van de Scriba, dat hij om sun
emeritaat aanvrage gedaan heeft, en ter voldoening
nan de eisen van Art. 103, besloot zij vooraf te bock
te stellen hare zeer hoge waardering van de lange
en kostelike diensten door de aftredende Seriba (Us.
I. F. A. de Villiers) ann cle Kerk als Seriba Syiiodi.
Seriba van de Synodale Kommissie en in versehei—
dene andere belangrijke betrekkingen bewezen. Zij
ivil ook hierinede met dankbaarheid melding rnaken
van de anugename en broederlike verhouding die
gedurende zij ii diensttijd van 28 jaren tussen loden

van do .~1oderatuur heeft bestaan. Zij bidt hem toe
do keuro van Gods zegeniugen in zijn rusttijd en
vertrouwt dat hij flog velo jaren zal warden ge—
spaarcl om op dc eon of nucleic \vijze de Kerk van
dienst iO Zijfl.

Overgaande tot de benoeming van eon Ieraar oni U
zijn plants te fungereu, totdat dc Synocle ‘ii op—
volger sal hebben gekozeu, besluit de vergadering
Us. A. J. van Wijic, van Fransehhoek, tot agorencle
IScriba Synodi te benoemen, zijn dionsttijd te be—
ginnon met 15 Julie eerstkomende.

Ann de Voorzitter worcit ‘t opgedragon bovenge
uoenicl bosluit ann I)s. van Wijk nvde te dolon.

1. F. A. mc Viaaimcics,
Scriba van de Mocleraturir.

RAPPORT
Van de Handelingen van de Moderatuur te worden voorgelegd aan de H.E.

Synode in Oktcber 1928.

Volgende op bet Rapport van de N.E. ex-Seriba
Synodi heeft de ondergetekondo dc eer ants doze
nan do HoogEerw. Synode to rapporteren ivat or
door dc )Joderntuur geclaan is sedert 15 Julie 1927 —~

1. 01) 16 Julie 1927 ontving de Waarnemeude
Moderator, wijien Ds. U. S. Botha, ‘u brief vail
do Scriba au do Ring van Ben ufort~ vragende,
namens de Ringskounmissie van die Ring, dat er ‘i~
verzook soil uitgaan tot do 1-I.Ed. Regering om de
bepaling van ‘n A Igemene Biddag met bet oog op
do aanhondende diroogte, en dnt wel op ‘n week—
(lag.

Hierop heeft do Waaruemende Moderator op 18
Julie, narnons de Moderatuur zodanig vorsoek go
mdcht nan Zijn HoogEdele de Eorsto Minister, en
heeft bij dat verzoek ‘a afsc’hrift van do gemelde
Rings:kornmissie ingesloten. Tegeiijkertijd heeft hij
ook mededeling gedaan in Us KEnKB0TXE van het
ontvangen verzoek, on van wat Jo Moderatnur daar
op had gedaan.

Op 13 Augustus ontving imij het antwoord van do
HE. Eerste Minister, waaruit bleek, dat Zijn
HoogEdelo met vrijmooclighoicl bad ‘n Algemene
Biddag uit te sehrijven, ounclat ar reeds in ver—
scheidene pla at~en milde regens gevallon ivaren,
omndat hot verzoek oni ‘n Bicidag hem enkel van de
zijde van onze Kerk had bereikt, en omclat do Re—
goring mneende alleen in sulke gevallen te moeten
optreden, waar bet duidolik blijkt, dat daardoor
dc belangen van het yolk in spa geheol snu worden
hotraeht, en dat sulks gcsc’hiedde met de wens van
hot voilc in bet algemeon.

Do Moderatuur beeft eehter, ender dc indrui dat
ci behoefte nan regen voorduurt, de noodsalcelik
heici govoeld orn ann bet versoek van de bovenge

inelde Ringskomniissie to voldoon, en beeft op 17
Augustus do Kerk dringend opgeroepen tot ‘u Bag
van Verootnioedigi ug on Gehecl, on wol op 31 Augus
tus. Odc werden andere (thristoidce Korkon in bet
land gevraagd ziuli in doze met oums to verouigon.

2. Op 16 ~epteniher word bosloten to voldoouu nan
hot vorzoelc vail 6 Loden van cia Svuodale Kommis—
sic (sic Art. 96), en van do Kommissie voor hot
Jioofstounmomi on Bliuden Institunt to Worcester,
dill) die bijoenroepiug van ‘a Buitongewono Vergade—
ring vail do Synodale Kommissie met bet oog 01)
do mogolilce overuanmo door do Unie—Rogoring van
do Dagseholen in verbauci met gemoldo I nriohting
to Worcester.

Do Modoratuur had to mcci’ vrijrnoedigheid ta~
hot toestaan van dit vorzook wogons do aftreding
van do HoogEerw. Assessor, en do HoogEerw.
Seriba Synodi, en wogens andero spoedoisonde za
ken.

3. Van Ds, U. Poitma, Synodalo korrespondont
met Binnonlandso Koi’kon van do Geroformeorde
Koric van Zuid-Afm’ilca, word 01) 19 Dosomnbor 1927
ii sebrijven onti-angon, vragendo of onse Koric niot

met rio hunne son willon samnouiwerlcen em van
do Regoring to vorkrijgen, dat do dom’do Woeusdag
of Ponclorclng in Maart of April, als ‘ii Bidclag zou
wo’ den geprolclameerci.

Horn word goantwoord, ‘dat ‘o Moderatuur daartoo
~iot vrijmoedighoid bad, ouidnt do Suodalo Kom—
missie tot hot hoimdon van ‘n Biddag 01) do tweode
Zondag van Febm’uario moods bad besloten.

4. Op 22 Desombor 1927 word ‘u brief ontvangon
van Eorw. A. J. Conic, BA., Sokretam’is van do
Znid—Afrikaanso Matigbeids-Alliantie, waarin hij do

iS Julio 1927.
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Moderatuur vroeg oxn namens cle iierk te protes—
terms tegen de invoeging van Art. 104 van do Roos—
Drankwetgeving. 1)e Moderatisur besloot dit ~chrij
yen te erwijzen no or do Svnodale Konunissie.

5. Met i)i. G. J. Hugo en F. X. borne, do ad
viserencle leden benoernd door de Synodale Korn—
missie, werU el 01) 8 Maart 1928 ‘n vergadering
gehouden, wnarop bosloten werci de ISynode in cut
jaar bijeen te roepen. Hiervan sverd dadelik kennis
gegeven in Dc KERKBoDE. Tegelijkertijd werd be
sloten, omclat er niet genoegzaam werk voorhanden
was, dit mar gene gewone vergadering van de Syno
dale Kommissie to houden.

6. 01) dezelfdo vergadoring van S Maart 1928,
word hesloten Ds. H. J. L. du Toit, MA., predi
icant vail Richmond, als oudste ioraar in loeftijd
(Art. 16 (7) ). te vragon de voorzittorstoel in to
nemon on cle openingsrede uit te sprekon in de
Grote Kerk ais do Synode, DV., samonkornt 09
18 Oktober.

7. Met hot oog op de vorkwikkondo en overvioo
dige rogons, die or gevallen waren, word er op
31 iVlaart 128 besloten tot do vasstelling van ‘n al
gemeno .Dankdag op 29 April.

8. 01) ‘il schrijven van do Sokretaris van hot
Nodorlands Jongolings Verbond in Amsterdam vra
gondo ons do bopaling van ‘n koilekto in do go
moenton van onzo Kork, met het oog op hot 75-
jarig bestaan van hot Vorbond, hoeft do Modoratuur
goantwoord (16 April 1928), dat cii niet gonoog
met het Verhond hekend is, en dat hot bovon
clien met in hare macht is ‘n kollokto to bepalen.

9. 01) 17 April word namon~ onzo Kork innigo
doolnoming botuigd met Zijn Eksollontio do Goo
vornour-Gonoraal eli zijno ochtgonoto in hot zwaar
vorlios door hen golodon door do dood van hun enigo
coon, Lord Trematon.

10. Dear do 1-lollanciso Goreformoorcie Koch in
Amorilca togon do isoift van Junie 1928 hot best
van hear 300-jarig bestoan zou vieren, on once
Kork had uitgonodigd zicli bij die foostviering to
laten vertegonvoordigen, zo word or op 9 Moi go—
antivoorcl, dat aan hot vriondelik vorzook niot icon
worcion volclaan, nicer wordon do broodors al—
clear vorzokorcl van onzo hartoliko zogonwensen on
gebo don.

11. 01) 31 Mci word do ontvangst van ‘n schrijvon
(met begeleidendo rapportoa van do Konferentie to
Lausanno gohoudon in Augustus 1927) van do Aigo
mono Sokrotaris van do ‘‘World Conference on
Faith and Order” ~Wore1d-Konforentio over Geloof
on Orclo) orkond, on do bolofto aan hem gedaan dat
doze stukkon voor do Synode zullon wordon go
legd.

12. Op hot vorzook van do Algernene Sokretaris
van do “Aigemeno Pres(bytoriaanso Ahliantie” dat
scnikkingon zullon wordon getroffon door onze
Kork om zich to laton vertegenwoordigon op hot
Vierjarig Kongres to Boston in Junio 1929, word
geantwoord op 31 Moi .dat doze zaak verwozon
wordt naar do Svnodo.

13. Once Synodalo Kommissie word in het begin
van Juno vriondolik gocraagd door do HoogEerw.
Voorcittor on Scribe van do Noderd. Horyormd~
Kerk om eon of moor afgovaardigden to zondon near
do foostolikliodon, tor viering van do 42sto Algo
mono Korkvorgadoring van hunno Kerk to Pre
toria in Augustus. 01) ons verzoek, tozarnen met do
WelEerw. Voorzitter van do Svnodalo Kommissio,
Ds. G. J. Hugo, heoft Dr. H. A. Lamproclit
toogostomd onzo Kerk bij die geiogonhoid aidaar
to vortegonwoordigon.

A. J. VAN Wijn,
Waarnomendo Scriba.

Franschhook,
26 Julie 1928.



RAPPORT
Van de Kommissie voor het Verenigde KerkbIad~

BE KERKBODE.

ST~T VAN ONTvAxGsTlnc EN UITGAVEN VOOR BET JAAR EINDIGENDE 31 DEsERBEE 1927.

Am voorclelige balans op 1.1.27
‘Foelaag van drukkers
Renten op belegd kapitaal
Temug ontvangen kapitaal van

Prof. Du Plessis
I igevorderde achterstallige sub—

skriptiegelden van vorige druk.
kers overgeno]nen

Intogengelci verkeerdelik gede
poneerd

Salaris redakteur (elf rnaanden)
Salaris sub-redakteur (elf maanden)
Toelage ariditeur
Kontributie Predi. Pensioenfonds
(4ratifikatie meclewerkers
Transvaalse Byvoegsel (deal van

vorige jaar ingesloten)
Bewerking Zondagschoollessen en

Wykhidstonclen
Reis- en daggelcien Kommissie ver

gadering
Gelden belegd
Raad der Kerken uitgaaf
Tijclsehriften voor ineclewerkers
Brancikist
Boekekas
Diverseri
l~roordelige balans

£ s. d.
779 3 4
412 10 0
220

15 0 0
125 3 6

114 10 4

61 19 0

17
3,174

250

30
44
00

447
27 10 0

4 10 3
12 17 0
31 2 5

£5,031 19 9

B.~LAxssrAAT VOOR RET JAAI EtNIflCENDE 31 DEsEMBEB 1927.

• BATEN.

£ a. 1
Patig ~aIdo op 3]. Desember 1927 31 2 5
Gbld belegrl 12,010 16 4

£12,041 18 9

Nagezien en korrekt bevonden.

G. S. X[ALAN, Auditeur.

LASTEN.
£ s. d.

Totarl batig sa]do 12,041 18 9

£12,041 18 9

P. G. J. MEIRING,
Redakteur.

ONTVANGsTEN.
£ a.

80 18
4,000 0

529 17

UITGAvEN.

7 Per
0
S

375 0 0

45 11 0

0 12 6

£5,031 19 9

Kaapstad,
8 Februarie 1928.
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VERSLAG
Van tie Atgevaard~gde naar de Synode der Ned~ Geref. of Hervormde Kerk ~n

de TransvaaL

Op 7 X[ei 1925 had ik de eer de Synode der Ned.
Gerf. Kerk in cle Kaapprovincie te vertegenwoor
digen op de vergadering dci’ bovengenoemde Kerk,
en de groetenissen der Kaapse Kerk over te bren
gen. De ontvangst was een van broederlike harte
likheid. Onze eenheid werd verwezenlikt. Die be
staat met maar in de drievoudige uiterlike snoer
van cell gezamenlik kerkhlad, de Federale Raacl,
en gemeenschappelike Kweeksehool. Ook met rnaar
in de gemeensehappelike belijdenisscliriften, leer,
tradities en idealen, maar in ‘n dmp gevoel of Ic
yen, door het kruis in ons godsdienstbewustzijn ge
wekt, waarvan nile pasgenoemde dingen maar de
uiterlike openharingen zijil. Op (it gemeenschap
pelik godsciienstleven werd klein gelegd.

1k mocht gewag maken van onze eeuwfeesvie
ring in 1924, en de stof tot dankbaarheid, welke
onze harten vervulde bij de terugblik over de hon
derd jaren, die tussen ll~24 en 1924 inliggen. ~Vij
herdachten de wonderbare groei van de Kerk, die
toen uit 13 genleenten bestond, maar sedert aan
gegroeid is tot tussen 300 en 400 gemeenten in de
Unie, benevens de gerneenten der Gereformeerde en
Hervormde Kerken, eveneens daaruit gesproten.
Ook werd verineld hoe de Tcerk nitgebroken is in dc
ongeveer 200 zendinggemeenten, hare vertakkingen
heeft uitgebreid tot ill het donker hart van Afrika,
ja. zelfs tot in de Soeclan, en gaandeweg miljoenen
oncler haar gezegende invloed krijgt.

Wij konden ook niet nit bet oog verliezen hoe de
Kerk de kracht was van oiis volksleven hoe de
Kerk het Hollanclsspreken Afrikaans yolk in al
de dagen van zijn hestaan ~heeft onderricht en ver
licht, getroost en bemoedigdl in de donkerste uren
van zijn leven; lice de Kerk bet zedelik karakter
van het yolk heeft beschermd, zijn ziel heeft ge
inspireerd met hogere dingen, en vervuld met ver
waehtingeri voor de eeuwigheid. In kort de Kerk
met het Evangelic van bet Kruis was de geestelike
kracht, die het yolk gestaaid heeft in dc strijd om
bet bestaan en zal de enige kracht wezen om bet
Afrikanerdom te verheffen en te bewaren van zede
ilk en geestelik verval in de toekomst. Wordt de
Kerk ooit nitgeskakcld nit bet volksleven van bet
Afrikanerdoul dan moet c~Ikabod~ gesebreven wor
den hoven tie portalen van zijn nationnal bestaan.
(4 .1 geve dat tie Kerk die ellige plaats in bet leven
yan one yolk moge bebouden.

Dc grote problemen, waarvoor de Kerk komt te
stnan, hidden onze aandacht oak bezig. Dc eko
nomiese, inthistriele, en de daaruit ontstane sociale
toe~,tanden, brengen ons in cen gans ander milieu
dan onze vaders ooit gekend bebben. I-Jet arm
blankendom, dat zicli in de achterbuurten der gro
tere centra en op de clelverijen in verschillende fa
Sen of aspekten vertoont, en bet naturehlenprobleem,
dat zelf ccii zeer ernstige is, maar dat het eerst
genoemde nog akuter maakt,—deze zijn de twee
voornaamste connie problemen, welke dc ernstigste
aandacht van Kerk en Staat in beslag nemen.

Hierbij werden hcrdacht de dingen, die de kracht
der Kerk uitzuigen en haar zwak maken. Dc tijd
geest is one tegen. Dit is ecn geest van gejaagd
heid. Vanwege die snelle lokomotie en de veelvul
dige afleiding, waarmede tie uitvindingen der we
tenschap bet modern leven vol maakt, is alles ge
jaagd, en worcit bet mensdom oppervlakkig. Ret
liceft gccn tijd voor de dingen, waarover men moet
ernstig zijn. Dc cbristclike Sabbat wordt allengs
vcrdrongcn door plezier, en de godsdicnst ahlengs
ook opzijdc gezet. Wat flog meer bet leven dcc
Kerid bcdreigt, is bet gebrek ann zondegevoel van
dczc ecuw, vcroorzaakt door al de gejaagdheid, bet
plezier en de daaruit ontstane geestelike oppcrvlak
kig’cid. Waar geen zondegevoel is, is geen be
hoefte aan bet Kruis van Christus.

Semen hcbben wij cleze dingen betracht, en ge
vocki dlat dlaar ecu stcrker uitzien moet zijn bij
Gods knechtcn en kinderen. om ‘n nieuw gezicht
van de Here Jesus, cell nicuwe doop des Geestes
voor de bedienaars des Woords, en een nieuwe on
tierviuding van de kracht dIes Heihigen Geestes, Ic—
rnendc ook over de geineente, zodat de dingen dee
eeuwighcid oak voor dub geslacht levende en krach—
tige werkchikheden mogen worden.

Ooze woorden vondcn wcerklank in de barten der
broedorcu, en hunne gcwaarworclingen wer.den op
gevoelvohic wijzc vertolkt door de HoogEerw. Mo
derntor, die ons ook de zegenwensen der Trans.
vaalse Synode veer deze Synode medegaf.

I-Jet door one vcrrichte week hiermede belcefde
lilt dc HE. Synode aanbiedende, heb ik de ecr
te ziju van haar,

Dc dw. rlienaar,

H. P. ve’c miii 2v[eiiwe.
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RAPPORT
Van de Kuratoren van het Theo~og~es Seminarium te Stellenbosch.

1. Andermaal hebben de Kuratoren het genoegen
te rapporteren dat bet Seminarium onder de goede
hand Gods in zijn belangrijk werk heeft mogen ye!—

harden.

2. Sedert de laatste Synode Ziju ons door de deed
ontvallen : Daniel Jozua Pienaar, A.z’n. Hendrik
Petrus van dei’ Merwe en Daniel Stephanus Both a,
in leven leclen van het Curatorium. Eerstgcnoemde
iioeft voor ettelike jaren bet (~uratoriurn gediend ~ls
Praeses, en laatstgenoemde ais Scribã. Het is ons
‘n behoefte des harten em hulde te brengen aan dc

zalige nagedaehtenis van deze Godsmannen, die, be
nevens de Kerk te bethben gediend in de hoogste be
trekkingen, zo vurig ‘waaliten voor de hoogste be
langen van dc Theologiese Kweeksehool onzer Kerk.

Ook heeft bet (uratorium afstand moeten doen
van de hekwame (liensteil van Ds. [. F. A. de
Villiers, gewezen Scribe Synodi, (lie intussen ziju
emeritaat heeft aanvaard. Dc vakaturen zijn aldus
aangevuld geworden ~Ds. D. G. Malan, Vs. G. J.
Hugo, en Dr. V. H. Snyman. Dc voile lijst van
Kuratoren is alsvolgt: Ds. P. G. J. Meiring,
Praeses, Ds. J. P. van Heerden, Ds. G. J. Hugo,
Ds. P. G. Malan, Ouderling P. Carinus, Dr. D. R.
Snyman (Scriba). Voor de Transvaalse Kerk Vs.
Paul Nd; O.V. Staat: Vs. P. J. J. Boshoff; Natal:
Ds. Al. W. Odendaal (in pleats van Vs. A. M.
Murray, emeritus).

3. Dc !HoogEerw. Vergadering zal ingevolge Art.
121a twee Kuratoren moeten benoemen in plaats van
twee dci’ niet-officihlo leden die bij loting uit dienst
treden (zijnde deze weder vodkiesbaar Art. 121a).
En in voldoening can Art. 122a zullen tien addi
tionele leden voor bet kies-kollege, ann hetwelk de
beroeping van hoogleraren opgedragen is, moeten
gehozon worden.

4. Door Gods goedheicl zijn cue vier de professoren
gespaard gebleven, en genieten goede gozondheid.
Aan Prof. A. Xloorrees is verlof toegestean geworden
voor 6 maan(en, beginnende met de winter-vakantie
van 1928. Wij bidden hem Gods zegeu toe met deze
welverdende rust, en vertrouwen dat h-v met ver
nieuw{e kraehten sun werk horvatten inag bij bet
begin van aanstannde mar.

5. Dr. M. F. Stoik, die de inriehting als bibliothe_
karis heeft gediend, en als lektor in Hebreouwse
Grammatjka en Nieuw Tesfamentiose Grammatika,

heeft bedankt. Dc Kuratoren wensen hun waar
dering uit te spreken over de getrouiwheid en dege
likheicl, waarinede hij zijne- plichten heeft vervuld.
Een opvolger is nog niet bonoemd geworden. Pro
fessor E. E. van Rooyen houdt, benevens zijn gewone
kolleges, voorlezingen in Hebreeuwso Grammatika om
enigszins de schade veroorzaakt door het vertrek van
Dr. Stolk, te vergoeden.

6. Dc Kweekschool-lokalen en do beide woningen
aim weersidanten zijn in goede staat van onderhoud,
zijnde zij onlangs behoorlik opgeknapt gewordon.

7. Sodert de voi’ige Synode werden tot het Semi
narium toegelaten: In hot jeer 1925, 11 studenten;
in 1926, 21 studenten; in 1927, 24 studenten; en in
1928, 38 studenten; tezamen 94 studenton. Wan
neer deze getallen vergeleken worden met die der
vorige vier jaren (1920-1924), toen 56 studenten
werden toegelaten, blijkt bet dat or ‘n grote ver
meer{ering is geweest in het getal dergenen die zieh
voor de bediening des Evangehos aanbieden. flit dit
getal hebben twee hunne studidn tijdelik moeton
staken, en zeven zijn voornemens em na bet Kandi
daats-eksamen hunne studieën in het buifenland ‘voort
te zetten.

8. Aan bet Seminarium hebben hunne studiën vol
toojd: In hot j ear 1924, 8; in 1925, 6; 1926, 11; in
1927, 19; teznrnen 44 in do laatste 4 jaren.

9. Van tijd tot tijd worden niouwo boeken en tijd
sclirften voor do bibliotheek dor Kweekschool aan
gekocht. In 1926 werd £100 door bet Curatorium
beschikbaar gestel voor het verrijken van case
bibliotheek, die in ‘n lang gevoolde behoefte eniger
mate voorziening maakt. Hot Curatorium is voor
nemens oni eerstdaags ‘n beroep te doen op onze
Gefedereerde Korkon oni bij te dragen ten einde
hot Bibliotheek-fonds te versterken, dear bet zich
bewust is van hot feit dat do bibliotheek niot op hot
peil is dat bet behoort to sun.

10. Ret doot ens genoegen fe mogcn snoldon, dat
sedert de i-orige Synodo do volgendc oud-studonton
van ons Scm~nariurn can buitenlandso ITniversitoiten
gepromoveerd hebbon: A..J. Wagnor, do graad van
iPh. V., Bonn; Eben Groyling, do graad van Ph. Dr.,
Louisville; G. T. Kikillus, do graad van Ph. Dr.,
Utrecht; F. P. Moorroos, de graad van Th. Dr.,
Utrecht; A. J. van der Merwo, do graad vau Tb
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Dr., Utrecht ; W. P. Steenkamp, Tli. Dr., tie graad
van M.D., Louisville en Leiden.

11. Do Kuratoren hebben uit de Thomas Louw-,
Van tier Merwe-, Wicht-, Murray-, Gert Naude-, Dc
Wet~, Huipbehoevend Jongeling-fondsen, ‘n groot
aantal behoeftige studenten gei.doiike huip kunnen
verlenen. In 1928 is de aanzienliie som van £1,307
uitgedeel’d ann beurzen.

12. flit het finaneieel versiag van de Zaakgelas.
tigde blijkt dat her Theologies Seminarium—fonds op
30 Junie 1924, een batig saldo had van
£45,649 17s. 3d., en op 30 Junie 1928, een batig
~aldo van £50,543 Os. id. Dit foods is derhalve
sedert de iaatste Synocie vermeerderd met de som van
£4,893 3s. 4d.

13. in voldoening ann do opdracht der vorige
Synode (zie pag. 67, Aeta, 1924), is het Curatorium
in onderhandeling geweest met de professoren over
do uitvoerbaarheid van hot houden van voorlezingen
in Sociologic en Paedadogiek. Ret antwoord der
profossoren is dat het theologies curriculum no reeds
o~:erIaden is, en dat zij geen kane zion om nog mcci’
vakken daarin 01) te nemen.

14. Twee der prefessoren, t.w. Dr. B. B. Keet en
Dr. E. E. van Rooven, nemen deel nan do vertaling
van de Bijhel in Afrikaans, eerstgenoemde ais offi
cible mede-reviseur, en laatstgenoerndo als een van
de vertalers van het Oude Testament. Zij doen dit
went zonder afbreuk ann hun gewone koiloges.

15. Versoek van student H. C. J. Flemming. ‘a
Brief is ontvangen van deze broeder waarnit blijkt
dat h~j nu bezig is zich voor hot B.D.-ehsamen voor
te beroidon. Hij verlangt te weten of, na bet B.D.
eksamen met goed gevoig te hebben afgeiegd, hij zal
worden toogelaten tot do Kweekschool onzer kerk,
en wel so dat hij slechts na eon jaar verbhj’f, zich
mag aanmeiden voor bet Proponents-elisamen bij
ons. Mnr. Flomming studeert tans to Potchefstroom
in hot IJniversiteitskollege (IJnivorsiteit van Zuid
Afrika). lIij is ‘n lid van tie Ned. Geref. Kent. De
HoogEerw. Synode wordt gevraagd om dit verzoek
to overwegen.

16. Do zaak tegen Prof. J. du IPiessis.---’n Zeer
ernstige krisis is ontstaan in do Ned. Ger. Kork,
wegens hot theologieso standpunt dat Prof. du Pleads
inneemt in zijn blad Ilet Zoeklieht. Na do gowone
vergadening van hot Curatoriurn op 24 November
1926, wachtte eon doputafie hestaande ut wijlon Ds.
D. S. Botha on Ds. P. 5, van Heerden op gonoemnde
professor, ids gevoig van besluiton door do Ringen
van Britstown on Coiesborg, die bozwaar rnaakten
tegen zekore dingen die in Hot Zoeklicht waron
vorsehonon. 01) do vei’gadoring van hot Curatorium
van 30 November 1927 word bozwaar gemaakt door
loden van hot Curatorium togon zekore artikels in
genoornd bind nit do pen van Prof. Du Plessis. Oolt
word kehnis gonomon van do bosluiton van de
Ringen van Swellondam en Beaufont West, tegon
dtm editing van iTet Zoeklicht. Op dezo vorgadening

wend eenparig bosloten om ‘ii subkomrnissie uit hot
Cunatonium to bonoomon ‘die ‘ii schnijven richten
zou nail Prof. Do Plessis, inhourleado do punton
wanrtogen het Curatonium bozwaar anaakt. Dc be
zwaron liopen over do volgende punten: (a) Dot do
professor ‘a inspiratieleer voorstaat, die het abso
lute gezag van to Hoiligo Schnift ondormnijnt. (b)
Dat do professor do rosultaten van de Hogero Kri
tick aanvaardt. (c) Dat do professor door sun voor
etching van de 1-lere Jesus Chnistus, Zijn goddelik
gozag aantast. (d) Dat do professor in strjd han-
dolt met zijn logitimatie-belofto (Art. 158). Dit
sclim’ijven is gedatoerd 31 Januanie 1928. Ret ant
wooi’d van do professor op dit schrijven werd onbe
vm’edigend beschouwd, on gevolgelik word ‘n sposiale
vergadening van hot Curatoriumn belegd op 7 Maart
1928. Op doze vergadoring bosloot bet Curatoniumn
om do professor bij tie Ring van Stellenbosch aan to
goven, volgons Am’t. 122 (b). Intussen ontstond en
opgewondenheid on borooning. Do voorzitter belegde
‘a buitengewone vongadering van hot Curatorium als
gevoig hiorvan, met do hoop tot ‘n schikking to go
m’akeu bij wijze van ondem’handeling met do professor.
Men vergadeide op 5 April 1928, zijnde ~rofessor Du
Plessis aanwezig. flit doze bijoonkomst werd go
bom’omm do ovoroonkomst, do inhoud wnarvan gepubh—
ceem’d is goweest in DE Ksisamioao. Kort echtor an
tieze vongadoning, waarop do overeonkomst wend go
troffen, vorseheon hot Apnil—nomrnor van Het Zoek—
licht, bevattende ‘n uitlog van do ovoroonkomst, die
opschudding veroorzaakto onder loden van hot Cuna
toniuin. Govolg hiem’van was dat tie Kuratoren bij—
eenkwamon 01) fl speciale vem’gaclering (11 Mci 1928).
Door doze vorgadening wend unaniom togongespro
ken do uitleg die do professor nan do ovoroenkomst
gaf (sic do gopubliceerde verkiaring van do Kura
tom’en in Do KomiKonna van 16 Mci 1928), menonde
somnnmige loden dat do uitleg die do professor aan do
ovem’oonkomst gaf, on sij n vendene oprnerkingen daam’
omtnent, mets mmnder was dan ‘a venbreking van do
ovem’eenkomnst; on gevolgolik wend met ‘n meerden—
heid van stemmen besloton am do Professor bij do
Ring ann to govon 01) grond van do vrooger opgo
stoldo stukken, die intusson (na do vergadening van
5 April 192~) women toruggetrokkon. Dit wora go
daan. Do hevinding van do Ringskomrnissie was ten
gunste van do professor, lunar met 8 stemmen tegen
1 bosloot hot Curatonium om anal’ luicl van Am’t. 367,
zich op do Ring to bem’oepon. Dezo bovinding sal
DV., in gehoor wom’don genomon door do Ring op
14 Augustus 1928. Do beroening is nict beprekt tot
do Kerk in do Kaap Urovincie. Do richting van
Jiet Zoekhlelit is ook besprokon goworden door do
andero dnie Svnodon van do Qofodoroorde Kerken.
Dit nibs schept con zoom’ knitieko toestand in onze
Kerkon, on onso bode is dat ‘do Rore God, Die Zijn
goode hand over doze inm’ichting heeft gehoudon, en
Die door hoar zoveel zegon lmooft vcrsproid, ons do
m’ochte weg in doze em’nstige toostand mag aanwijzen
doom’ do onmishare biding des Hoiligon Geostes, en
dat Hij steeds sal waken opdat do zuivero loom’ onzer
Kom’k gohandhaafd mag blijven.
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1)e T-IoogEerw. Synode Gods zegen en de leiding
des Reiligen Geestes in al hare beraacislagingen toe
ijiddende.

Uw dienstwillige Dienaren,
J. Mmiucso, Voorzitter (met voorbehoud).
HuGo.
VAN HECRDEN.

1), (~ MAIAS.
P. J. J. Bosnoer.
P. CAIUNus.
D. 11. SNYaLiN, Scriba.

Stellenboseh, 23 Julie 1928.
N.B.—Sekties 3, 13, 15, 16 eisen de b~ezondere

aandacht der Synode.

RAPPORT
Van de Kuratoren van het Zend~ng-hist~tuut te WeNington,

Met genoegen en dankbaarheid kunnen w-ij,. de
ondergetekenden, Kuratoren van het Zending Insti
tnut, rapporteren dat, onder de goode hand onzes
Gods, het werk nan deze inrichting onafgebroken
is voortgezet en nog steeds in ecu grote behoefte
der Kerk voorziet. Dc belangrijkheid, de noodzake
likheid en, llaar wij menen, ook de doeltreffendheid
van de opleiding van zendelingen is eer toe- dan
afgenomen. De ondervinding heeft geleerd dat lie
zendelingen onzer Kerk wel toegerust moeten zijn
tot hun werk, en het is, gedurende de afgelopen
vier jaren, ens streven geweest om nan die vereiste
zoveel mogelik te voldoen.

1. Ds. P. LATEGAN.—ln one laatste rapport moes
ten wij melding mnken van de ernstige krankheid
van Dc. D. Lategan, die naar Duitsland was gegaan
voor geneeskundige behandeling. Bij zijn terugkeer
in 1925 bleek het, dat zi,jn gezondheic[stoestand nog
so ongunstig was, dat het voor hem orimogelik was
het werk aan het Instituut te hervatten. Dnar hij
verplicht was om op pensioen nf te treden, word
hem, op 25 Maart 1925, zijn ontslag gegeven.

2. Ps. P. Wiacocjcs.—Gedurende Ps. Lategan’s
afwezigheid op ziekverlof had Ds. P. Wilcocks eerst
voor omtrent een jaar lang zijn plants vervangen
en, hij zijn gemeentewerk, ook met de meeste vol
cloening aan KuraSoren en studenten, de plichten
van docent op zich genomen. Daarna werd hij, in
April 1925, tot docent beroepen en als zodanige in
Augustus van dat jaar bevestigd. Van hem en sun
mededocent, Ds. H. T. Gonin, kunnen wij getuigen
dat zij met getrouwheid en tot groot genoegen der
Kuratoren hun w-ei’k verriehten. Hun belangstelling
in en medewerking tot de toenemende doeltreffond
hoid der inrichting wordt seer op prijs gesteld en
hun rand was ons veel waard.

3. S’as~’is’rian.—Tn de afgelopen vier jnren heb
ben 2S studenten hunne studiën ann hot Initituut
volbi’acht, t.w., 1 in 1924, 5 in 1925, 10 in 1926 en
12 in 1927. Van clezen ai-heiden 11 in de Kanp
provincie, 4 in cie \Ti.ijsbaat, 3 in Transvaal, 2 in
N. Rhodesië, 1 in Nyasaland, 1 in Z.W. Afrika, 1
in Ceylon, 1 (tans sander work) was tijdelik in de
Kongo, 3 zetten hunne studiën voort nan dc Kweek
school cii 1, de toegewijde en veelbelowende Br. A.

J. de Klerk, is na een korte, doch vruchtbare dienst
tijd, te Ceylon overleden. Er sun tans 32 studenten
in bet Instituut en 13 in do Admissie-kias.

4. Gsomce vicic STuDicNTEN.—Over hot gedrag der
studenten i-alt niot te kiagen. Zij hebben met ei’nst
en ti-ouw geetudeerd. Die huisvader rapporteert:
“Die gecirag van die kosgangers is goed en voorbeol
dig. Onder hulle is toegewyde on geestelike jong
manne wat die moeite werd is om dour die Kerk
oriclersteu ii to word.’’

5. Bismics ToERusTINC VAN ZENDELndGRN.—Wij
hebben sedert do laatste Synodo pogingen aangewend
om onze toekomstige zendelingen steeds beter toe
t~ rusten tot hot belnngrijk en moeilik werk, dat
hun waeht. Van de Zondingsekretarissen der sns
ter-Kerken hehheii wij vernomon dat het eon nood
sakelike i ereiste bij lien is, dat de zendelingen
kennis macten hebben van do Bantu-volkerenkunde
en talon. Pit gelclt ook do oostelike delon van onse
oigen Provincie. Au gevolg daarvan is er een aan
yang gernaakt met bet ondorwijs in dez& vakken
en clit worclt seer gewaardeerd door do studenten.
Drs. Engelhrecht en Eiselon, van do Universiteit vau
Stellenbosch, koinen iedere week over em voorlezingen
over die onderwerpen te houdon. Wij betuigen die
professoren onze hartelike dank. Als eon verdore
maatregol tot do betere toerusting van zendelingen
komen onige verandoringen in het Admissie- en het
Zendelings-eksamen, alsook in de leerkursus aan bet
Instituut, bij wijzo van beschrijvingspunt,• voor d~
Synode en wij willen dit van harte steunen en bij
de Synode aanbevelen. Zie Beschrijv. No.

6. KosTHuie.—Er zijn tans 44 kostgangers in het
kosthuis. Wij. sijn dankbaar dat Eerw. en Mevr.
J. S. Louw, die reeds voor bijna 12 jnren met ge
trouwhoid en toogewijdheid hot werk van huisvader
en huisinoedor verrieht hobbon, nag aan hot hoofd
ian die inrichting konden stann en steeds voldeening
hebben gegovon, on wij willen hun opnieuw onze
clank betuigen. Ongelukkig is de gezondheid van
Moyr. Louw in do laatste tijd so nfgenomen, dat zij
vorplicht w’as haar bodanking als huismoeder in te
ciienon en moost Mevr. Basson in hanr plants worden
aangosteld. WTij bidden haar een spoedig on vol
komon herstel van gozondheid too. Do toestand van

P. G.
G. J.
J. P.
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het kosthuis en de geest, die er heerste, geven ook
flog steeds reden tot dankbaarheid.

7. FINANcIEi~N.—(a) Van het fonds, onder beheer
van het Kerkekantoor, doet dc Zaakgelastigde ver
slag. Daaruit blijkt dat er, wegens buitengewone
uitgaven, in het afgelopen jaar een tekort van £111
19s. 6d. was, zodat het batig saldo op 1 Julie 1927
van £2,123 6s. 6d. verminderd was tot £2,011 7s.
op 30 Junie 1928. (b) Van de ontvangsten en uit
gaven van de kostinriehting volgt hieronder een korte
staat voor vier jaren:—

Inkoncsten.

Batig saldo
Logiesgelden
Admissie- en Zendingklasgelden
Zaakgelastigde:

Eetwaren £176 17 ~
Belastings en Reparaties 310 9 10

Logiesgelden door oud-studenten terug
betaald

Huishuur (~Tolkshuis)
Produkteu
Diversen
Uitstnande cheques

£6,796 6 10

(c) Hulpfondsen. Behalve de Barn- en Burgert
Meintjes-fondsen, die onder de administratie van het
Kerkekantoor sun, zijn er tans vijf audere, kleinere
vaste fondsen, waarui~ huip nan behoeftige studenten
verleend wordt: Ranekorn, P. van dci Merwe, Vos,

Christinan en \XTouter Rabie. fleze fondsen ziju met
twee vernieerderd sedert 1924. Het ene is ‘n gift
van £1,000 van Dc. C. Rabie, waarvan de renten
hesteed moeten worden tot ondersteuning van gema
trikuleerde studenten, die, na volbrachte studibn nan
bet Instituut, ecu mediese kursus wensen door te
inaken ; het nndere is ‘n gift van £400 van dc Br.
Wouter Rnbie, de renten waarvnn tot ondersteuning
van behoeftige zendingstudenten nioeten gebruikt
worden. Met biezonclere clank nan de milde gevers
waken wij hiervan melding en hopen dat hun good
voorbeeld navolging znl vinden. Uit die hulpfondsen
kon in de lnatste vier jnren £1,317 Si. 8d. ann be—
hoeftige studenten uitbetnald worden.

8. 1 ERSONEEL VAN HET KU1(ATORIuM._Wjj achten
het seer wenselik dat het personeel van het Kura
torium uitgebreicl worde, socint ook de Transvnalse
en Vrijstaatse Zuster-Kerken en de Knapse Zending
kerk dnarop vertegenwoordigd worcien en onder
steunen beschrijvingspunt, dat dit heoogt.

9. J BILEuM.~Jn 1927 moeht dc inrichting haar
Jubijeum vieren, hetwelk veel ertoe heeft bijgedra—
gen orn belangstelling in bet Jnstituut te wekken en
te sterken. Flet Jubileum-fonds, toen gesticht, heeft
reeds het beclrng van iets ineer dan £700 bereikt.
Be corn beoogcl was £1,000, en wij doen ‘n beroep
op alle vrienden van hat Instituut ow de nog out
brekende £300 nan te vullen. Het Gedenkboek,
“Kruisgesante in Suid-Afrika,” bij die gelegenheid
uitgegeven, willen wij ook hartelik aanbevelen.

Met toebidding van Gods zegen 01) de werksaarn
heden van de HE. Vergadering, noemen wij ens,

Met versohuldigde hoognehting,

£1 9 0 (d) Leningen. Telkens inoest geld nit bet Insti
5,559 16 6 tuut-Fonds van die Zaakgelnstigcle geleenci worden

395 5 0 vow lopende uitgaven van liet kosthuis. Be enige

wljze. waarop tot nog toe die schulden konden wor
den verrnindei’d was door dc renten op bet Sunny—

_________ — due-1ond~ (~600), in 1919 nan het Instituut ge
— 487 6 ~nonken. Met dankbanrheid hebben wij vernornen

dot die Vrijstaatse Kerk hesloten heeft ow ook ecu
0 jnarlikse kollekte voor het Tnstituut of te stann.
0 Onze hartelike dank wensen wij liierrnede te betuigen
1 ann alle lichamen en personen, (lie door kollekten,
2 giften, enz., hebben geholpen om dc inrichting in

stnnd te houden en behoeftige stnclenten te onder—
steunen.

£6,796 6 10

220 16
21 10
4~0
51 1
11 2 6

Uitqavem.

Bankkosten (Renten op overtr. reke
fling, horn. op cheques)

Snlarissen
Loon ann Bedienden
Wassen en Strijken
Boter en Vet
Eetwaren
Mccl en Gebnk
Brandbout
Licht
Vlees
Tuinonkosten
Belastingen (Municipale)
Belastingen (Provinciale) en Reparaties
Schrijfbehoeften
Huisraad en Linnen
Reparaties (metselwerk en waterpij pen)
Diversen
l3atig saido

£46 0 6
762 10 0
520 8 5
375 1 6
187 18 0

1,623 5 6
298 11 2

86 15 6
224 10 7
825 0 5
481 17 11
191 5 6
310 9 2

18 5 9
240 13 7

96 10 3
488 13 3

18 9 8

Uwe dnw. Bars, en Brs. in die Heei’,

J. (4. Smi.jraaa,
B. P. VAN HUTSSTEEN,

B. S. B. Jounmi’r,

J. F. I30THA.
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RAPPORT
Van de Komm~ssie over het Doofstomman en BHnden ~nst~tuut te Worcester.

voor hanclwerk en piallostei~~~i~en, Mnr. F. J. Verster
look ‘n blinde) en één instruktrice voor rneisjes—
lianciwerk, Mevr. Pedersen. In de aftieling voor
doofstommen zij or benevens de principaal, ~dn onder
wijzer, Mnr. P. Retief; zeven onderwijzeressen, Mejj.
CPe, l)e Vos, Cilliers, Viljoen, Mevr. Taljaard, Mejj.
Marais en Giliard; en twee instrukteurs voor hand—
werk, Mnre. )J. de Kook voor de schoenmakerij, en
J. Nolte voor hat timmermanswerk.

ScHooLKoaLaIIssIE.—Jaren reeds is hat gevoeld
dot bet onderwijzend personeel van ons Instituut op
‘n •~ehaaI bezoldgd is geworcien i-eel lager dan bij
hi de Provinciale hf de [Jnie-regering, en dan ook
op ‘ii zeer klein pensloen aanspraak gehad heeft.
Na jalen ‘-an pogingen om ‘n verbeterde toestand te
verkrijgen, heeft de Unie-regering verleden jaar ‘n
aanbod gedaan om bet onderwijsdeel van onze inrich
ting geheel roor ~ijn rekening te nernen, mits daar

STAF.—De hr. B. J. C. de Labat, onder wie dit twee Regeringsvertegenwoordigers op bet school
[nstituut 47 jaren geleden zijn eerste lieht zag, iS OP bestuur geplaatst worden. Ret gehele schema is
pensioen afgetreden. Al die jaren heeft lii; als Pi’lfl voor bet hestuur voor de Aig. Synodale Kommissie
cipaal, getrouw geholpen door ‘n groeicndo staf, do ge~egd, en door hen goedgekeurd, en de nieuwe sehik
belangen van de doofstomrnen behartigd. Mnr. M. king is in April 1.1. in werising getreden. Dc princi
J. Besselaar, principaal van de blinden-afdeling, moet paid en stafleden (voor schoolonderrjcht eñ yak
na 42-jarige dienst aan het einde van dit jaar OP opleiding) warden nu geheel door de Regering
pensioen aftreden. Deze beiden hebben de hitte des gesalarieercl, en staan onder bet vergroot school
daags gedragen, en door hun onverdroten ijver, hun bestuur. Dc logieshuizen (hostels) en al de eigen
lieelhartige toegewijdheid en hun zelfopofferende domnieri blijven echter, nog zoals tot hiertoe in
liefde, ‘n enige plaats in de gesehiedenis van deze bezit en onder heheer van de N.G. Kerk.
gezegende onderneming onzer Kerk, en in de harteii
van 655 cloofstommen en 408 blinden, deze ongelub- UImREIDING.—In do afdeling voor doofstommen
kige minderbevoorrechte zoons en dochters van ons wordt tie geharentaal nog gebezigd in do opvoeding
land, ingenomen. En “voor zooveel gij dit een van ran de kinderen, die reeds doar aan gewoon zijn,
deze Mijne minste broeders gedaan hebt, zoo heht maar met de nieuwe kinderen wordt het lipleesstelsel
gij dot Mij gedaan.” Dc Heer geve bun rijke be- alleen gebriiikt, d.w.z. tie kinderen worden geleerd
loning aihier, en dat hun eenmaal “rijkelijk toege- van iemands lippen of to lezen, n-at daar gezegcl
voegd zal worden dc ingang in bet eeuwig koninkrijk wordt. i)eze methode is bij al de nieuwere inrich—
van onzer Heer en Zaligmaker Jezus Christus.” tingen in gebruik, en vereist meer moeite en~gednld,

Als principaai van dc afdeling voor doofstoinmen moor beloont cc vermeerde arbeid en kosten. Daar
is aangesteld Eerw-. Prop. C. tie Labat, die in deze afdeiing van one Instituut aanmetiklik aan
Ainorika en Engelanci opleidirig genoot en vele in— gegroeicl is, zodat veel ineer plaatsruimte nodig is,
i-ichtingen bezoeht in verhaiid met de oproeding dci- moet door iii tie orimiddellike toekomst groto uit—
doofstommen. En ale principaal van de afcieling breiding plaats vinden. Op bet oude terrein is er
coos blinrien is tot opvoiger benoemd Mar. P. E. lioegenaanid geen kane your behoorlike uitbreiding
Biesenbach, die tans in Europa de nieuwste metocles mcci. Oni do aankoop van ‘n stub grond 10 morgen
en materiaal in verband met zijn werk hestudeert. gi-oot, b i-cede aaiizoek gedaan bij de mnunicipaliteit

Er zijn in de afdeling voor blinden benevens do van Worcester, op hetwelk dan de afdeling voor
principaal, vijf onderwijzeressen werftczaam, t.w. doofstommen tiapegewijze ontwjkftcelen ban. Ret zal
Mejj. Pick, Botha, Hugo, Rossouw, en Malan (-zelf cc-liter enige jaren duren eer dat die afdeling in zijn
blind); étin mnziekorderwijzer voor piano en orgel, geheel overgeplaatst zal zijn. Wat de afdeling voor
Mnr. H. Greenwood (ook blind); 6dm instrukteur tIe blinden hetreft is er ook isitbreiding geweest,

Als bestuur kunnen wij met dankbaarheid getuigen
dat tie zegen van onze fleer kennelik op deze inrich
ting heeft blijven rustesi. In alle opzicbten is er
vooruitgang te bespeuren, en hot u-eric ontwikkelt
lamgzaam doch zeker.

In het bestuur is daar ‘n verandering gekomen.
Ds. 1. F. A. de Villiers, die omtrent 40 jaren op bet
bestuur ~ediend en als predikant te Worcestes. in
allernauwst verband met do inric-hting gestaan beef t,
moest bij zijn uittreden nit aktieve dienst en het
neerleggen van tie herderstaf te Worcester, ook als
lid van bet bestuur aftredon. Hy verdient do innige
dank van onze Kerk voor de toegewijdheid en be
kwame wijze, waarop bij al die jaren tie hoiangen
van tie inrichting behartigcle. Op aanbevoiing van
het hestuur heeft cc Alg. Synodale Kommisie Ds.
J. S. Murray, ran Worcester, in zijn plants als kom
missielid aangesteld.



Een nieuw gebouw voor vakopleiding werd opgericht.
De logieshuizen zijn vergroot. Een bovenverdieping
is op de bestaande school voor blinden geplaatst,
waardoor in cle behoefte aau kiaskamers voor vele
jaren voorziening gemaakt is. Tegenover cle hele
zaak van de opvoeding en opleidnig van cleze minder
bevoorrechte kinderen, is de Regering vooral in de
laatste jaren biezonder sympatiek gezind, en begerig
om dit voor te helpen. Do voorgenoinen uitbreiding
sal door haar aangemoedigd en ondersteuncl worden.

‘STATIs’rIEirs OPGAVSN.—De getallen der hinderen
tans in de inrichting zijn als volgt: —Blinden jon
gens 46, meisjes 40, totaal 86. Doven: jongens 80,
meisjes, 58, totaal 138. (iroot totaal 224. Deze still
gehuisvest in vijf tehuizen, onder de bekwame zorg
van Mnr. en Mevr. P. Retief, Mnr. en Mevr. Cronje,
Mejj. Rabie, Swarts en Naudd, die door blanke assis
tenten bijgestaau ivorden.

RESULTATEN.—(a) Doi’rn Sedert I Julie 1924 zijn
daar opgenomeu 48 mons en 41 dochters. ~edu
rende die tjd hehLcn 33 scans en 33 doebters cL
inrichting verlaten. Velen s-an hen hebben ‘n goede
vei’clienste vandang. \T.~y~ die zoons werken 12 in
de landbouw, 4 doen timmersmanswerk, 4 sdjn schoen
makers, 1 kleremaker, 1 smid, 1 spoorwegwerker, eu
1 doet tikrnachinewerk. Twee zijn zwakzinnig en
onbeirwaam tot werk. \ an de dochfers doen er~ 6
naaldwerk, 11 wonen thuis en doen huiswerk, en 1
is werkzaam als moedershulp.

(b) Blinden : Sedert 1 Julie 1924 werden opge
nomen 37 zoons en 34 dochters. l~ de nfgelopen
vier jaar verlieten 33 zoons en 19 dochters de inrich
ting. Daarvan waren 2 onbevoegd am te loran.
Drie jongesnannen logeerden buiten bet lnstituut. en
werden geholpen om mandenmaken en matrasmakeu
te leren. Alle drie hebben nu ‘n verdienste. Onder
de niuziekleerlingen behaalde den bet Muziek Onder
wijzerslicentiaat, en bekleedt nu ‘is post au orgelist.
Drie jongelieden verkregen bet klavier~temmers
certifikaat. Twee anderen warden nu in Engelan:l
opgeleid als masseurs, en bijna al dc overigen maken
‘n grotere of Irleinere verdienste met mandewerk
en matrasmaken. Drie hebben de inrichring verlaten
minder dan half geleerd, en sullen maar verder door
hot leven moeten drijven. Tw-ee meisjes waren onbe
kwaam om to leren. Onder do verstgevorderden
waren er zeven die nu hun eigen breirnachine hebben.
Dc klacht is dat zij de wol so dunr moeten kopen.
Alle meisjes leren nuttige handwerken, en de grotere
dochters ook stoeleumatten. Toch blijft de blindheil
‘n struikeiblok voor het gehele leven,

Sedert bet begin van het Tnstituut hebben reeds
517 doofstommen en 322 blinden (jongens en useisjo.s)
hun opleiding voor korter of langer tijd alhier
genoten, en zijn reeds nitgegaan met gelukkiger
levens en vergrote kansen voor broodwinning.

ONDERSTEuNING .—Wij wilien met dankbaarheid
melding mairen van do getrouwe ondersteuning van
de zijde van de gehele Kerk genoten. Ret lot van
deze ongelukkigen raakt flog bet hart van ons voile.
Tot onse vreugde is daar ‘ii prachtige erfiating van
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wijlen de heer 1~I. Hiddingh ontrangen ten bedrage
van £10,000, waarvoor wij innig dankbaar zijn. Deze
erfiating komt biezonder tijdig, en zal ons in staat
stellen om met de nodige uitbreiding ‘n begin te
maken.

FINANCISEL \TE1COLAG

Staat van ont.vangsten en uitgaven vanaf 1 April
1924 tot 31 Maart 1928:—

Ontvangsten.

Aan Balans
Kollekten en Bijdra

gen £6,478 15 0
Legaten 10,050 7 4
Braille Bijbelhoeken 0 12 0
Nazorg 39 14 11

Goewerments-toelagen
School-rekeningen
(O.V.S. en Transi-aal inbegrepen)
Handwerk—afdelingen
H. v. d. Berg en ~ dii Plessis

IFonds
Rente-rekening £2,360 5 10
Heyne’s Memorial-

Fonds 416 2 0
— 2,776 7 10

Salarissen
Vijf Hostels
Aanbouw- en Veranderingen
Reparatie en Onderhoud
Assurantje en Water
Meubelen, Huislinnen, ens
Kleren-Rekenng
H. v d. Berg en MT. flu iPlessis

Fonds
,, Dokters en Hospitaal
,, 1-Iandwerkmateriaal en School—

henodigdheden
Drukwerk, Zegels en Diversen
Braille Drukherij
Piano— en .Orgelstemmen
Braille Bijbelboeken
Nazorg
Kapitaal-Rekening
Bank-Rekening
Balans

Auditeuren
E. P. TITER0N.
J. J. JORDAAN.

£51,714 1 3

AANBEvEIJNG.—Met hat oog op die aangroeiencle
get allen, die ui-t al tie Provinciën van do Unie koinen,
en ook op de noodzakelike iiitbreiding en vermeer—

£1,497 15 10

16,569 9 3
13,536 8 6
14,759 13 11

2,274 5 ii

300 0 0

Uifgavem.

Per £18,396 18 9
15,316 9 1

5,247 11 0
943 9 10
504 5 10

1,382 1 0
1,559 5 10

300 0 0
315 18 9

2,001 10 11
104 13 8
250 18 2
127 15 8
34 9 4

212 10 8
4,372 0 O

52 2 11
591 19 10

£51,714 1 3

C. H. Bscv,
Ere-Thesauriere.
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derde uitgaven, beveelt uw Kommissie aan dat do lolL sal onder de uitzondering a1daar genoemd ciii
Synode ‘n veezoek riehten zal aan de drie Gefede- klausule (3) alinea 3 en 4). Dit laatste is ook nb
reerde Kerken, om goedgunstiglik ‘n jaarlikse kol- hesolirijvingspuut opgozonden.
lekte ten behoeve van de inriehting toe te staan.

RAPPORT

J. C. TisuTsa, Voorzitter~

Van de Drostdij-Industr~eschoo~ te Worcester.

r~al1 de HoogEerw. Synode,

Onder Se zegen des Heren heeft deze inrichting
hoar belangrijk werk onverhinderd en met vrueht
inogen b]ijven doen. In ‘t bestuur echter hebben emge
veranderingen plaatsgevonden. Ds. J. H. van Aarde
is reeds tijdens Se laatste Synode overleden. Ds.
1. F, A. de Villiers is in 1927 01) pensioen afgetre
den. Wij willen hier uiting geven nan onze hoge
waardering van de bekwame en getrouwe wijze,
wnarop hij al die ja.ren als lid van ‘t bestuur en later
als voorsitter, de belangen van Se inridliting behar
tigd heeft. Zonder sun helder en voorsiclitig be
stier van saken zou Se inriehbing waarschij nlik niet
Se periode van bloei ingegaan zijn, die zij tans geniet.
In zijn plants heeft de Aig. Synodale Kommissie Ds.
C. V. Nd van Robertson, abs een i an die Kuratoren
benoenni.

De Regering heeft ook onlangs als eis voor onder
steuning twee vertegenwoordigers op hat bestuur
willen plaatsen. Dit sal dan waarschijnlik eerlang
moeten geschieden.

Sedert de laatste sitting van •de Synode hebben
76 jougens Se inrichtiiig na voltooide kursus verlaten,
en de meesten hunner volgen vandaag hun aange
leerde ambacht. Daar sun uitgegaan 25 die in tim
rnermanswerk, 16 in kleerrnakeri~j, 19 die in
schoenmakerij, en 16 die in praktiese landbouw op

leiding genoten he~bben. Tans zijn or in de inrich
ting 75 jongens, abs valgt verdeeld: 30 in de tim.
mermansafdeling, onder Mnr. J. A. van Houwelin
gen; 15 in de kleermakersafdeling, onder Mar. N.
P. Lombard; 15 in die schaenmakersafdeling, onder
Mnr. H. W. Ryksen; en 15 in de boerderij, onder
)Jnr. Schalk Burger. Mar. F. Gerber is onderwij
zer voor Se schoolvakken, woont in Se inrichting, en
helpt met taezicht over de jongens. In al (lie yak-
ken worSt or good werk gedaan, en Se gehele Indns
triesehoal staat ander de b~kwame leiding van Mnr.
N. J. van der Merwe, (lie ools huisvader you do
inrichting is.

Pit jaar zijn Saar in Worcester gesticht voortset
tingsklassen, die ‘s avonds gehauden warden, en (lie
ook door 26 van onse gevorderdste jongens bygeivoond
worçlen. Pit stelt veben huner in de gelegenheid
om voor hot Proliminaire Techniese-certifikaat te
;kwalificeren, wat hun later tot groat nut sal zij a.

Do gezondheid is doorgaans seer good gebleven ~‘ii

er is geen sterfgeval geweest, waarvoar wij innig
Sank,baar sijn. Er heerst ‘n goede geest amber do
jongens. Ann sport nemen sij oak deel, krijgen goode
lichainelike aefening, en konien also in aanraking
met de scans van ease jangens hogere school.

Voor hun geestelik heil word ook gesargd, en be
nevens (be dagelil(se hnisgoclsdienst, kerk n
Zandagscboal, he~bben zij wekeliks hun eigen bidunr,
waar sij geestelik gehalpen en gesterht worden.

Gedurende Se afgelapen vier jaren sijn or nan
sienlike verbeterings aangebracht ann Se gebouwen,
de gronden, het ameublement, en bet gdreedschap van
(To inrichtiig. Voaral is er ill (be tuin zichtbare vool
uitgang. Van Se 9 morgen grand is ‘n groat deel
met bamen beplant, en er staan 115 vygebamen, 128
abrikosebomen, 52 pruimebomen, 393 perebomen, 25
kweperen en 2,000 wingerdstokken, allen ias in
voile draoht gekomen. Dose boorden Sragen goed
en lue~bben ons verbeden mar ‘ii inkainsb van £11]
hesorgd.

Daar do Regering hoar verantwaordelikhejd tegeui.
aver behoeftige jangens cii meisjes overal aanvaar,l
heeft en Se meeste 3ev kerkelike industriescholen op
haar rekening genomen heeft, hekben wij (be Rege
ring genaderd am uit Ic vinden of zij begerig is
Seze inrichting, die eigenli;k Staatswerk Soet, ouk
over to nemen. Hierop word geantwoord Sat Se
financien dit op ‘t ogenblik niet toelieten, maar dat
wij weer in 1928 over dese zaak moesten schrijven.
Pit hebben wij dan oak gedaan.

Dese inrichting gnat nag onder ‘n schuldenlast ge
bukt, maar wij kunnen tat hemoediging seggen dot
door middel van de jaarlikse kalbekten Se schuld van
£12,000 tot op £7,500 gedaald is, terwyl do grand
door gaede bohandeling seer in waarde taegenomeui
is. Dc inrichting stoat op Se Synode geta-anspar
teerd, en het bestuur beschikt over geea fandsen
Ijehalve wat voar bapende uitgaven gegeven warlt,
Wij vertrauwen (lot (bar mi (Idol van do kollekte a
de Dm’ostdij binnen enige jaren afibetaald sal sijn, en
zijn good werk sal kune vaartsot±en waarSoar vole
van anse verachterde soons ‘n hans voor ‘a fatSoen]il(
eerbaar, en onafhankelik levenshestaan sullen kunnen
krijgen.

1. A. v. a. Mzawmi.
C. V. NSL.
J. C. Rims.
J. S. MURRAy. -

~TERzoEm~....Dat klausule (5) van ‘t Reglenient voar
b Beheer van Kerkelike Goederen (Kerkwetten bl.

160) also geanuenSeerd worSe Sat So Kanamissie van
(to inrichting voor daofstammen en blinden oak val

B. P. McDON.iLD,
P. J. VAN DER MERwE,
C. H. Baca,
J. S. MURRAY, Sekretaris
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VERSLAG
Van de Komm~ss~e voor het Dorkas Armenhuis.

Uw Komnsissie heeft tie eer over deze inriehting
ais volgt te rapporteren

Sedert wij Versing indienden bij de vorige ver
gadering der Synode, rnocht, door do goeciheid des
Heren, het went van verzorging en verpleging in
Dorcas en Diakones zijn geregoide voortgang hobbon.
De veelvuidige aanzoeicen oin in Dorms te worden
opgenornen, en het grote gotal patienten, die
om bohandeling naar Diakones kwamen, strokten ten
bowijze van hot nnt, dat, onder Gods onmisbare
zegen, door deze beide inrichtingen wordt gesticht.

Wegens grote uitgaven ann reparatibn ann de
uitgestrekto gebouwen van Dorcas, do huurhuizen
mede ingesloten, en noodzakeiike veranderinigen in
Diakones aangebracht, benevens honderd~en ponden
opnieuw ann schilderwork besteed, heeft uw Komitee
ernstig moeton letten op de financibie zaken der in
richting.

Dan, in vroegere jaren had do Municipahteit geen
belasting gelegd op Dialtones, en do gebouwen door
hot Di akones personeei bewoond, maar onvorwacht~
kwam er een rekoning van bijna £600, nan achter
stallige belastingon, die hiet Kornitee had te betalen.
Na is er ochter, wegens eon bepahing door Se
Administrateur gemaakt, hienin s-erandening ge
komen.

Gedurig schiet Diakones aanmerklike sommen in
door minvermogenden, en vooral personen uit bet
zendingveld, afsiag to schenisen, of ze ook gratis op
te nemen. Er schijnt een indrulk te heersehen, dat
Diakones, als eon kerkehike innichting, gehouden is
ann zendelingen en arnien tegernoetkorning to ver
ienon. Dit is echter geen vaste bepaling, want elk
aanzook om afslag wordt op sun eigen inerieton be
handold. En, daar de uitgaven in eon hospitaai
groot zijn, en Diakones in do laaste jaren, wegens
buitongowono nsoeilikheden, weinig of niets tot hot
Dorcasfonds kon bijdragen, zou hot good zijn, ais or
in gemoonton, vanwaar en behoeftigon komen, die
om vormindoring vragen, oak soms eon kolieklo ann

Dorms wordt toegodacht. Want afsiag in Diakones
hotokent ook vorlios voor Dorcas.

Tntusson zal hot ook blijkon uit het geideiik rap
port van do Zaakgelastigde (KEREB0DE, 8 Aug.) dat
hot knpitaal van do inrigting, sedert do opgaaf bij
do jongsto Synode, toon hot op £4,106 stond, steeds,
door do gunst des Horen, is aangegroeid, en op
oinde Junie 11. £7,799 lOs. 9d. bohiep; blijkonde het
aize dat do aanwinst bijna uitsiuiaond too to
schrijven is ann do volgende orfiatingen

in 1924-2.5, £3,045 4s. 3d.; in 1925-26, £209 13s.
2d.; in 1926-27, £150; in 1927-28, £1,257 lOs. 3d.

Op den uitzondening na behoren do 14 kweekeiing
verploogsters, alsook drie ,,zusters,” en do pas von
trokken niatrone van Diakones tot onze Kerk. Edn
,,zuster,’’ hior opge]eid, is in hot zondingveld, eon
tweede, die oniangs hot exainen hoog passeerdo. hondt
zich goreod naar hot zendingvoid te gaan. Maar
list spun ons to mooten nieiden, dat ifle Mediose
Rand heeft besloten onze verpieegsters niet moor toe
to laten tot hot exarnen, osndat zij, naar do mening
van do Rand, niet genoeg oefening hebben in modiese
gevallen, daar in hot Diaconos de modiese geval
len zo goheei ongobvenredigd zijn ann de opera-
ties die or gesehiedon. De Kommissie betrourt dit
optroden van de Mediose Rnad en sal ijveren dat de
bosiuiten in cieze in herziening gebracht sullen
worden.

‘Dr. Lester, die jaren lang zijn diensten gratis
ann Dorcas heeft gogoven, heeft s-oorgested dat zijn
plants sal worden ingenomen door Dr. Morris, die
daarin goedwillig toegesternd heeft.

Uwe HoogEerw. Vergacioring de genadige leiding
des Heiligon Geostes toebidtende,

Noemen wij ons Uwe dienstwilligen,

A. D. LitciduoFF, Voorzitter.
F. X. RooMe,
OnARLEs MURRAY.

P. T. STEYN.
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RAPPORT
Van het Huishoudelik Bestuur van de Dorkas Huizen en Diakones Hospitaa~.

Ale uitslag van ‘n beroep op de weldadigh~id van
t puldiek door wijien Dc. A. 1). Ldckhoff voor “hot

th~arstelIen van ‘ii huis voor oude zwakke en kranke
arnien, van goede getuigenis, behorende tot Ohriste
like Protostantse Kerkgenootschappon” werd de
hoeksteen van D0RKAs op de Dde Februarie 1882
gelogd.

Sedert clien tyci heeft de Heer de lnrichting kenne
uk gezegend. Zes jaren na do stichting van Doiu~As
werd besloten om uit to breiden en ‘ii Ziekenhuis te
bouwee, lunar eerst in 1891 wercl DiAwoses H000ITAAL
gebouwd. Eben-Haezer, de woning voor de leraar
die onder de ouden in DORKAS en do zieken in
DLsT~oNEs arbeidt, werd in 1894 opgetrokiten. Her
•daarstellen van de twee laatstgenoemde gebouwen
word mogelik gemaakt door do inilddadigheid van
wijlen dc Ed. Fleer J. H. I-{ofmevr en zijne eeht
genote die £5,300 voor dot dod als gesehenk gaven.
in 190U word wecler uitgebreid, en D0RKAS 2 is
gebouwd, grotendeels uit ‘n legaat ~an wijien do
heer J. C. 1-Iofmeyr.

Door de genade Gods wordt het werk voortgezet
met veel zegen. In de twee DorniAs IHuizas zijn
en 73 inwoonsters, de meesten waarvan itoogbejaard
zijn, 15 zijn tnssen 80 en 90 jaren oud, en 31 tussen
70 en 80. In de lantste 4 jaren zijn 22 oude zusters
aldaar gestorven, allen zoer oud.

Sedert do laatsto Synode hebben de twee getrouwe
Matrones van D0RKAS 1 en D0RKAs 2 ons verlaten.
Mej. Röntgen van D0IIKAs 1 is door do dood weg
genornen, en Mej. Haupt van D0RKAs 2 moost
wegens klimrnende jaren en zwakko gezondheid haar
work aldaar opgegven. Do twee edele vrouwen hebben
diepe spore in D0RKAs agtergelaten. Met diep
leedwezen moeton wij melding maken van hot af
storven 11. Mci van Mej. C. Noethling, Matrono van
Donitss 2.

Oak van die Bestuursleden heoft de Heer tot Zich
genomen de znster Lizzie Barn, die ‘a twintigtal
~jaren Hem met iiefclo en ijver op bet Bestuur cliendo.
Hare custer, Mci. E. Barn, heeft hare plants op ‘t
Bestuur ingenomen.

Verder zijn do loden van ‘t Bestuur nog dozolfden
die iii 1924 ann de HoogEorw. Synodo Rapport in
dienden behaiwo dat Mev. Fouché de plants innam
van do hooggeaehte Mev. Roos, die destyds nog in

Levea was rnaar niet moer in staa~ am ‘n workonci
clod te nomen in de werkzaamheden van ‘t Bostuur.
Mev. Roos is nu tot Roger Dienst opgeroopen “en
hare werken volgen met haar.’’

Zoals voorheen is de inwonclige regeling van boide
DolurAs en DIATroNEs in do handen van het Dames
Bostuur. Enige winst door Di.ucoNEs afgeworpon
gent tot ondersteuning van DoinrAs.

DIAKONES HOSPITAAL.

Het work iii verband met hot verplogen van zieken
in DI.SK0NE5 HosPx’rAAL is ook rijkelik gezegend.

In ‘b jaar 1927 eileen zijn 801 patiOnten toegelaten,
verreweg do meesten am ernstigo operaties te onder
goon. Als men clean denkt dat uit do 801 Patientoli
dear moor 14 sterigevallen plaatsgevonclen hebben
dan ziet men hierin ook do bewaring van de Goode
Hand Gods. In gonoemd j aar—1927——werdon 731
opcraties van grotere en kleinore aard in DIAK0NEs
gedaan.

Voel word er in DIAKoNEs geciaan am armen te
hulp to komen door vermindering van hospitaal—
fooien. Dorkas inwoonsters warden altijd gratis
alclaar verploegd, en urienclen nit liet Zenclingveld
warden ook gewoonlik bf gratis bf tegen halve prijs
opgenomen.

Ret geestolike werk van DoRK.~s en DIAK0NEs is
nag in do handen van do waardige vader, Ds. W. A.
Joubort, die met liofde en tool zogon do ouden en
zioken bezoekt. In ornstige krankheid heeft God
hem hewaard, en Hij heeft hem ann dc Inrichting
teruggegeven tot heil van zielen cii tot eer van Zijn
Naarn.

in dab alles erkennon wi~ de handS van de Goode
God, en danken 1-1cm daarvoor.

Geteldend

M. 8. Jounaur, Presidente,

L. STEYN,

A. J. nu Tour,

M. J. VAN HEERDEN,

J. A. BAI~I,

C. Foucnc,
M. 1. rns Vinninas, Sekretaresse.
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VERSLAG
Van de Zuid-Afrikaanse Bijbe~vereniging van 1 JuNe 1924 tot 30 Jun~e 192&

[let Bestuur heeft tie eer hot volgende aan de
HuogEerw. Synode te rapporteren —

Be Zuid-Afrikaanse Bijbelvereniging, door de
vaderen in 1818 gesticht, heeft steeds hand aan
hand met onse Kerk gewerkt. Takken van de ver
eniging werden in vele gemeenten opgerieht, en ge
durende vele jaren was deze Vereniging haast het
enige ]ichaam dat Gods Woord, ons Psalm- en
Gezangboek, traktaten en andere godsdienstige lek
tour veer do Kerk hezorgd heeft. Vooral in de
vroegere jaren van zijn hestaan heeft tie Vereniging
een leidend aandeel iii het zendihgwerk van onze
Kerk genomen, door Bijhels tegen vermindere prijs
en sorns ook gratis aan de zendinggemeonten te
leveren. Sedert 1903 stoat do Vereniging ondor de
Svnode en ontvangt ‘n deel van de koliekten voor
Bijheiverspreiding. De Synocie van 1919 hoeft be
sloten al tie kollekten in de kerk voor Bijhelvorsproi
ding, naar het Brits- on Buitenlands-Bijbelgenoot
schap te laten gaan, op voorwaarde dat het Genoot
sciiap do Vereniging op biesondere termon met
Bijbols zal voorsien, en ook ‘n bijdrage voor kol
portatiewerk sal loveren. Be Vereniging ontvangt
due goon direkte goldeliko ondersteuning meor ujt
de Kork.

Twee ledon van hot bostuur sun gestorven en een
i”°’ zijn vertrokken. Be vakaturen daardoor ont
staan, sijn door de Syriodalo Kommissie aaagevuld.

Uitbreidin p—Die Voroniging legt zich toe op een
gestadige uitbreiding. Kerkeiike vormen en regis
ters, Zendagschoolbohoeften en zendingbusjes wor
den nu door ens geleverd.

Er is eok een takvereniging te Bloemfontein ge
sticht. Ret doel met deze stichtiiig was (1) voor
onse vele klibnten in de Neordolike Provinsies een
afieveringsdepôt nader te brengen en hun tijd te
besparen in het ontbie~lon van de boeken; (2) om
te vorboeden d~t andere handoisfirma~s onse kiibnten
sullen afsnijden, en (3) omclat hierdoor weor
nieuwe hand tussen de alsondorlike dolen van onse
Kork in Zuid-Afrika gelogd wordt. Door samenwer
king wordt ouze omset groter en kunnen wy dus
tie godsdienstige boeken, veer de leden van onse
Kerk, steeds goedkoper uitgeven. Ret begin van
sulk een nieuwe zaak gaat met heelwat onkoster
gepaard en veroorzaakt daarom ook een verlies.
Ret bestuur sal echter vddr hot einde dos jaars
besluiton of het aldaar met die zaak zal kunnen
voortgaan.

Zoals blijkt nit hetgeen wij onder het hoofd “Be
Publikatie Kommissie” rapperteren, bestaat do

eigonlike uitbroiding van de Vereniging vooral in
de richting van ijuedkopc uitqevers te sijfl van alle
kerkohke publikaties.

\Toordat wij tie werksaamhedon van tie verschi] -

lendo koinmissios aanstippen, willen wij vooraf do
aandacht van de Svnode hij ‘n zen beluniirijke zonk
l)epulen. Uit de wirist- en vorliosrekening blijkt,
dat wij gedurende de vier jaron onze handel go
dreven hebbon met ‘n vorlios van £608 17s. 4d. Be
relito 01) belegd kapitaal was £2,392 17s. 4d. Be
rentegeld hoeft ens verlies veranderd in eon hatig
saido van £1,784 Os. 2d. Bieruit blijkt (1) dat wij
de hoekhandel niet kunnon lrijven sunder do renten
welko wij trekken, tensij wij do prijs van de hoekon
duurder maken; (2) dat die rontogelden ens instaat
stellen em do boekon tegon eon lagero prijs to
z-orkepen dan de gowone boekhandol hot toelaat. Zo
verkopon wij b.v. bet ‘‘Handbook by die Katkisasie’’
voer 2s. 6d., minder dan eriigo bookhandel hot bock
kau lovoren. Bit is one hesparmg i an £125 P01
1,000 boekon. Bij do Synoclo van 1906 word do vol
gentle aanbevoling van do Synedale Kommissie aan
genornen ‘‘In aanmerking noiuendo do kollokteu
doer do Bijbolvereuiging van onse gomeonten ont
vangen, behoron do bookon on traktaton tegen eon
lagere prijs to warden vorkocht.” Niottogonstaande
het fojt dat do Voreniging niot moor deso kollekteu
onti-angt, warden do booken, veoral die door ens
uitgogeven, on do traktaten, togon eon vorlios veer
do handel van do Vereniging uitgegeven, seals bier..
hovon aangeteond.

Be Publikatie Kemnlissie.—Beze bestaat uit vijf
loden van ‘t hestuur met do sokretaris. Bose Kern
misslo hoeft met hot publikatiework heolwat verde-
ring gemaakt. Vooral met bet oog op do jougd iegt
do Kemmissie zieh daarep too em gedsdienstige bk
tuur in Afrikaans uit to gevon. Veer heoken in ‘t
Nederlands is or iaaar weinig aanvraag. Sodert do
baatsto Synodo hooft do Kommissie 122,950 eksern
plaren van 24 grotore en kloinore booken, on 407,250
traktaten uitgogeven, togen eon koston van £7,348
Ss. ld.

Be laatsto Synodo heeft bosleten dat onzo kerke
bite formulieren, Psalm- on Gezangbook, en andero
kerliolike publikaties door dose Voroniging zuilcn
warden uitgegovon. hot oorste book also uitgegovon
is hot “Handbook l)ij die Katkisatie.’’ Bit book
schijnt algemeno voldoening to goven, sodat do
oorsto oplage bmnen onigo rnaando uitvorkocht was.

Ook is doze Kommissie hosig em in geroodheid
to brongen eon Afrikaanso uitgavo van ens Psalm-
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en Gezangboek, volgens opdraeht van de laatste
Synocle, en ook van de Rtlleluja-liederbundel—niet
weglating van sommige ongeschikte liederen, en bij—
voeging van gewenste liederen ut andere bundels.
Dit is ‘n reuzetaak en zal de Vereniging niet alleen
veel geld, maar ook veel arbeid kosten, ten einde
de rechte vertaliugen te krijgen. In zake de ver
taLng van de IPsalrnen, werken wij samen met de
i-ertaler van de Gereformeerde Kerk, Dr. J. D. du
Toit (Totius), die ziju vertalingen onze reviseurs
voor kritiek voorlegt. IHij schikt zich, waar doen
uk, maar hunne suggesties. Van de Gezangen heb
ben wij flog niet vele goedgekeurde vertalingen, of
schoon ze nog gedurig inkomen.

De Kommissie heeft voorlopig ecu proefbundel van
100 Psalmen, Gezangen en Liederen uitgegeven, om
tijdelike voorziening in de behoefte aan ‘n Afrikaan
Se Liederbundel te maken, en om aizo kritiek, met
het oog op de verdere voortzetting van bet werk,
in te winnen. De Kommssie overweegt flu de wens
likheid van ecu vertaler en redakteur voor dit werk
aan te stellen.

Dc Kolportatie Korn miss le .—Deze Kommissie be
staat uit twee Jeden i-an het bestuur met de sekre
tans, regelt het werk van de kolporteurs en doet
versiag aan het bestuur. Volgens een besluit van
de Synode van 1919, ontvangt het bestuur van het
B. en B. Bijbelgenootschap een corn van £100 niet te
bovengaande voor elke kolporteur; doch het getai
moet flue nicer dan vier zijn. Er zijn flu drie in
het werk. Wegens de aanhoudende droogte in bet
Noordwesten, zijn wij flog steeds verhinderd ge
wooden dear geregeld kolportatiewerk te laten doeu.
Van tijd tot tijd hebben Ringen orn ecu eigen
kolporteur gevraagd. Ret is, eehter, onmogelik ‘a
kolporteur voor één gemeente at te zonderen, nan
gezien wij niet nicer dan vier voor de 18 Ringen
kunnen aanhouden. Met bovengemelde toelagen is
er flog ‘n tehort van ongeveer £50 per jaar op dit
werk. Indien wij meer geld voor kolportatte5~efk
moeten uitgeven, moeten wij de prijzen van de
boeken verhogen orn dat geld te krijgen. Geldelik
is dit werk ecu verlies, mann veel nut en zegen
worden door dc kolporteurs gesticht, en daarom
proberen wij met dit werk te voiharden, ten spijte
van het geldelik verlies dat wij er door lij den. Ret
sal goed zi~n, indien elke Ring ‘n Kolportatiekom
missie aanstelt, om het werk van de kolporteur.
wanneer hij in de Ring werkt, te regelen, onidat
wij bet bier van ‘n verre afstand moeilik kunnen
doen.

1)e Finnnciele Kommissie bestaat u76 vier leden
van het bestuur, met de sekretaris. Deze Kommis
sie behartigt de geldelike zakeni van de Vereniging
en rapporteert aan het bestuur. Volgens onze balans
staat waren onze baten op 1 Julie 1924 £15,261
19s. lOd., en op 30 Junie 1928 waren zij £17,046,
gecende een netto winst van £1.784 Os. 2d. Zoals
aangetoond, was ons handelsverlies £608 17s. 4d.,
maar dc rente op belegde gelden was £2,392 17s. 6d.
Dit heeft het verlies in een batig saldo veranderd.
Dc voorlopige kosten in verband met het uTtgeven

van de Psalmen en Gezangen in Afrikaans, door de
\rereniging te warden gedragen, sal ~e Synode van
ecu aanzienlike geldelike verantwoordelikheid be
vrij den.

Onze voorraad is vermeerderd van £2,961 13s. in
1924 tot £4,796 15s. in 1928. Onze omzet is vet
meerderd van £5,434 lOs. 3d. tot £6,611 Os. Sd. Wij
hebben voor £25,532 2s. Sd. boeken verkocht, ten
getale van 197,983. Behalve boeken en traktaten
aan armen gratis versehaft hebben wij £60 bijgo
dragen voor de Vr. Zend. Bond werkster te Zout
nivi er.

Ret bestuur is er nog niet ingeslaagd ‘n eigen
depot, in ecu gewenst dccl van de stad, aan te
kopen eigendommen in dc handclsgedeelten zijn flu
seer irostbaar.

Ten slotte wil het bestuur dc volgende aanbeve
lingen doen -—

1. Dat wanneer bet werk in s-erband met de ver
taling in Afrikaans van IPsalmen en Gezangen en
•de Liedei-bundel, in samewerking met Se ooder
seheidene irommissieOn van de Vrijstaatse en Trans
vaalse Kerken, voltooid is, dat de Vereniging dan
tot de uitgave van ecu proefbundel sal overgaan.

2. Dat ten einde konformiteit en eenheid te yen
krijgen in de te worden uitgegeven Gezan~en, en
Liederbundels, de Publikatie Konimissie van deze
Vei.enjgjng in overleg met de Kommissiën voor de
Vermeeidering vail Gezangen en voor Niewe Zang
wijzen, gebnuik sal maken van de resultaten van
hun arbeid.

Het bestuur kan dit versIng niet sluiten zonder
innige dank te betuigen ann de Rere, die ons O~ En

kennelike wijze heeft gesteund en geliolpen. Ook
willen wij misc hoge waardering uitsprcken van de
bekwame, getrouwe en toegcwijde diens~en van onze
bestierder en zijne assistenten. Ret is grotendeels
aan hen te danken dat de Vereniging vooruitgegaan
is en vandaag ‘n belangrike plaats innecmt in het
leven s~an de Kerk. Dc Rere spare hen nag lang
‘-nor ons. De H.Eerw. Vergadering Gods zegen op
hare verrichtingen toebiddende, noemen u-ij ons met
versehuldige eei-bied,

TJwe dienaren en broeders,
J. P. VAN RmtRDEN,

Voorzitter.

F. X. ROOME.
D. S. B. J0UBERT.
P. B. AcIdERairANN.
B. VON M. Louw.
J. Aniziscieosiaiz FAURE.
G. F. C. FAusTMANN.
C. J. MULLER.
J. Dv Pnsssis.
AREND BRINK.
S. P. Foucns.
CHARLEs MURRAY.
iP. G. STEYN.

A. G. DU T0IT,

Sekretaris,
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HANDEDS-REKENING VAN 1 JULIE 1924—30 JIJNIE 1928.
WINST EN VERLIES REKENING.

£ s.d.
Aari Boeken op handen, 1 / 7 / 4 2,961 13 0

Boeken gekoeht gedurende de
vier jaren 19,635 18 6
Balans, bruto winst 7.731 6 2

£30,328 17 8

£ s.d.
Per Boeken verkoeht van 1/7/4—

30/6/8 25,532 2 8
Voori’aad op handen, 30/6/8 4,796 15 0

£30,328 17 8

Onkosten sijri als volgt
Postzegels
Salaris, Staf, Kolporteurs, Peusioen

Fonds, Auditeur en l3onussen
Invoerkosten, Licenties, l3ank P eke-

fling, ens
fluishuur, Depot en Stoor
Giften, V.Z.B
Bloemfoutein r1~ak (Onkosten)

738 0 0 J3ruto Winst op Boeken
B. en B.13. Genootsehap (Sal Koip.)

6,593 10 0 Kontributies
Bank Koinmissie op Wissels, ens.

449 7 5 Verlies gedurende de vier jaren
1,320 0 0

60 0 0
475 17 7

£9,636 15 0 £9,636 15 0

LASTEN.

RE[~EN[NG 30 J(JNTE 1928.

608 17 4 Renten
1,784 0 2

£2,392 17 6

BALANSSTAAT 30 JUNIE 1928.

£ s. d.
Diverse Kreciiteurs 216 8 4
Surplus (Kapitaal) op 1 Julie 1924 15.261 19 10
Netto Winsten van de vier jaren

30/6/8 1,784 0 2

£17,262 8 4

BELEGGINGS: ALS VOLGT:

Kassa op handen en in l3ank
Geld I3elegd
Voorraad boeken op handen 30 Junie

1928
Diverse Debiteurs

KAPTTAAL: ALS VOLGT:

Kaap us Goecle Hoop Spaarbank
J. P. clu Toit
S. Teper
J. de Kook
Sinionstacl
Reserve Bank, Pretoria

298 15 0
5,000 0 0
2,100 0 1)

400 0 0
108 0 0

3,054 2 3

£10,960 17 3

Baten 17,262 8 4
Lasten 2f6 8 4

Kapitaal, 1 Julie 1928 £17,046 0 0

‘\. G. DU TOIT,
Sekreta ris.

1). 3. HERHOLDT,
Aucliteur.

7,731 6
1,154 3

128 16
13 11

608 17

0

4
6
S
4

ALGEMENE WTNST EN VERLIES

Ranclels verlies
Netto Winstens door renten verkregen

2,392 17 6

BATEN.

£2,392 17 6

£ s.d.
148 9 3

10,960 17 3

4,796 15 0
1,356 6 10

£17,262 8 4

K aapstad,
2 Augustus 1928.
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VER SLAG
Van die Algemene Sendingkommissie.

INLEIDING.

Die soak van die uitbreiding van Gods Koninkryk
beleef tans ‘n uiters kritieke ty.d. Die volkere
ontwaak tot self bewussyn. Hulle ondergaan verba
sende ontwikkeling en openbaar die neiging om die
behoud van hul nasionale godsdienC as onrnisbaar
te beskou vir hul nasionale voortbestaan. Die jong
gemeentes uit die heidendom begin te gevoel dat
hul tyd van minderjarigheid verbygaan en hulle jaag
naar seifregering. Regeringe aanvaar by toeneming
die taak orn te sorg vir die opvoeding van die
naturel. Hulle besef dat hulle geroepe is orn die
welsyn van die volkere onder hul toesig te bevorder,
en algaande beweeg hulle vir hulle op die terrein,
waar die sending vroeër alleen opgetree hot. Die
Kerk in sy geheel en ii Kommissie in besonder
gevoel dat in die behartiging van die sendingsaak
dit verpligtend geword het om ag te slaan op hierdie
en ander rigtinge van die tyd, en hul oog is nie
gesluit vir die feit dat daar oneindig veel afhang
van die posiesie wat in verband daarmee ingeneem
word.

Dis dan oak nie vreemd dat sendingvriende byeen
staan en met mekaar beraadslaag oor die beste wyse
waarop die uitbreiding van die Godsryk behartig
kan word. Vandaar dat sedert die laaste vergade
ring van die HoogEerw. Sinode twee groot wêreld
konferensies vergader het. In September 1926 is
claar te le Zoute, in BelgiP, n belangrike interna
sionale sendingkonferensie ocr Afrika gehou. Hier
was teenwoordig sendelinge nit alle dele van Afrika,
sendingsekretarisse, kommissielede en regeringshe
amptes. U Kommissie is daar verteenwoordig
gewees deur sy Organiserende Sekretaris, Ds. J. W.
L. I-Iofmeyr, wat toe juis op hesoek in Europa was.
Op drie gedagtes is te le Zoute met nadruk kiem
gelê. Die eerste, die noodsaaklikheid dat sendelinge
goed onderrig sal wees in naturelle-godsdienste, -tale.
-sedes en -gewoontes. Die twede, die feite dat byna
al die regeringe in Afrika gedetermineerd is om veel
mee~ as vroeër vir die opvoeding van die naturel
te doen en daarin met die sendinggenootskappe
saarn to werk, veral dear aan hu]le ondersteuning
to gee uit gelde deur be]astings van die naturel
ontvang. Die derde, die waarheid dat veel meer
kiem gelS word (deur regeringe en sendelinge) op
die gesondheid en welvaart van die naturel.

In Maart 1928 is to Jerusalem ‘a uitgebreide
vergadering van die Tnternasionale Sendingraad
geliou. Rice was 250 verteenwoordigers van 51
nasies hyeen, em te heraadslaag oor die belange van

Gods Koninkryk. Dr. W. I-I. Murray, van Nyasa.
land, bet ons daar verteenwoordig. Die uitgebreida
rapport, bes:taaiide uit agt boekclele, sal net sees
die rapport van die Edinburg WSreld-Sending
konferensie van 1910, ‘n myn van Sendinginfor
inasie wees. Die konferensei IS kiem op groot
beginsels van blywencle waarde, wat op ci die
sendingvelde van toepassing is. Dr. Murray gee as
cv drie nitstaande indrukke van die konferensie die
volgende: (1) Die plaas wat aan die Here Jesus van
begin tot end toegeken was; (2) Die gevoel van
eenheid van die 250 lede uit 51 nasies in ens
I-Ieilancl; (3) Die bekwaamheid waarmee die verteen
woordigers van die jonger Kerke dccl kon neem aan
die besprekings. Te Edinburg in 1910 was daar
slegs ‘n paa~ verteenwoordigers van Afrika, Indië,
China en Japan. Te Jerusalem was daar byna ‘n
gelyke getal van die ouer Kerke uit die Weste en
die nuwer Kerke uit die Ooste.

Wat Suid-Afrika betref is die afgelope jare
belangrike jare gewees, en wel in verband met
naturolle-sako. Dic vier wetsontwcrpe van die
Eerste Minister is gedurig voor die aandag gewees,
en bet hierdie belangrike kwessie prominent voor die
aandag gebring. Die Parlement liet hulle naar ‘n
Januarie 1927 ‘n konferensie van kerklike Ieidsliede
ingewin bet. Aanstaande jour word die nuwe
wetsontwerpe weer voor die Volksraad gelS. In
verband hiermee bet die Road der Kerken in
Januarie 1927 ‘a konferensie van kerklike leidsliede
en voormanne van die naturelle byeengeroep em die
wetsontwerpe te bespreek. Ongetwyfeld bet hierdie
konferensie oek bygedra em hg op die moeilike
vraagstuk te werp en ‘a gesonde pubhieke epienie
te skep. U Kommissie gevoel dat die volgende
jare epoginakend kan wees in verband met die neer
legging van ‘n gesonde gedragslyn in naturelle
sake, en veriang die ernstige voorbidding van die
lede van ons Kerk vie ens voiksleiers en yolk in
algemeen, epdat oils genade mug ontvang om die
5l mil;oen naturelle dour God aan ons sorg toever
trou, met reg en biilikheid te regeer, en also ons
waardig te betoen em ens reeping as hal voegde to
vervul.

Ppisenpel.—Sedert die aanstehling van lede van a
Kemmissie, tydens die laaste Sinode, is door mccc
as ecu verandering in die perseneel gekom. Di. A.
B. Cilliers en 1). l3esrnan bet as diensdoende predi
kante afgetree. Ons bly bulb greet (lank verskuldig
vie huh gewaardeerde dienste. Ds. PA. Aiheit bet
sy bedanking ingedien na ‘n tyd van werksaambeid.



Di, D. J. Viljoen, W. F. P. Marais en A. F. Louw
is deur die Sinodale Kommissie as opvolgers aange
stel. Ps. A. U. Murray moes onlangs weëns onge
steidheid oak op pensioen nftree. Mng die Fleer Sy
dienskneg nuwe king verleen. Voorts moet oils die
dood betreur van die getroiie dienskneg van die
Heer, Ps. 1). 5. Botha, oiad-lid en ex-voorsitter van
die Korninissie, warme sendingvriend en sterke
yweraar vei’aI van die binnelandse deel van ons
sendingarbeid. Mag sy werksarne lewe ‘n aansporing
vii’ nienigeen woes om sig te beywer vir die sack
van die Ileer. Einclelik mank ii Kommissie melding
van die aftreding van sy geti’oue Sekretaris, Ds. A.
(1. Murray. Laasgenoernde broeder-leraar bet gedu
rende 17 juar die belangrike betrekking van
Algernene Sendingsekretaris beklee, en die Kerk en
ons sendingvelde waardevolle dienste bewys. Peui
middel oak van sy bind De Koo in psbocle, bet hy veel
gedoen, 01) finansiële gebied tot bevordering van die
belange van die Godsryk. Ons wens horn ‘n geseende
rustyd toe. In sy pick is Ps. 0. L. van Ileerdg

FINANSIEEL.

‘\Tii~ die finansidle sv van die werksaarnhede van
die Aig. Sendingkomrnissie moet verwys word naar
die rapport van die Saakgeiastigde, wat duidelik uit
eensit wat die inkomste en uitgawes gedurende di~
iaaste vier iaar was. }{ier en daar is miskien ‘n
opheidering nadig.

Nyosa_TT’issels,—Onder uitgawes van die buite
landse sending vind u groat somme onder die hoof
‘‘Nyasa—wisseis.’’ Rierdeur word verstan n wissels,
wat van tvd tot tyd deur ons boekhouer in Nyasa
land op ans getrek word vir koste in die void. Wat
by vra is ge~baseer op il jaarlikse begroting, wat
deur die Alg. Senclingkoinmissie bespreek word ; en
van sy uitgawes word behoorlik versing gegee ann die
kantoor van u Kornrnissie. IJit hierdie groat somme
word oak ‘n dccl van die salarisse van die Nyasa
sendelinge gevind—vandiar dat u op die stant ~ai
nen dat wat deur die Saairgelastigde vir salarisse in
Nyasaland uitibetaal word, nie so groat is as die sam
naar eweredigheid gereken van ander sendingveide
nie. Uit dieseifde groat samme word die buiteposte
i’a Nyasaland hekostig en alle~ in verband met onder
wys nldanr, oak evaiigeliste en narrnaaiskole. geboue.
~eiskoste en mediese werk. Somme in die stoat van
die Saakgelastig ie wat onder hierdie hoofde val, is
g’bruik in Maslionniand, en in die nuder velde met
uitsluiting van Nyasaland.

Leyute.—In dieseifde buiteiandse staat sal u onder
die inkarnste, en wel by die hoof ‘legate,’’ ‘11 groat
sot’s vind. ‘n Annsieniike dccl daarvan is nit die
boedel van wyle die heer J. H. Hofrneyr die bedrag
is nie minder as £4,768 iSs. 40. nic. ‘n Gelyke soni
is uit dieselfde hoedel oak in die binnelandse kas
gestort. Hierdie hedi’ae is, soos reeds bekend ann
die vergadering, deur die Sendingkorninissie gebruik
vir ~niegpenninge in ‘die P.P.-Fonds . Ander somme
nit legate ontvang en in die kas vir lopende uitgawes
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gestai’t, beloop çn) Binneland £431 13s. 4d.; (b) ~3uite-
1011(1 £3,533 lOs. 3d.

i’iust Funds—Die vergadering sal in die finansiOlc
stant egtei’ inc ci die somme terugvind wat ann die
Alg. Senuingkornmissie by wyse van legate verrnaajr
is nie. ‘~andaar die volgende verkiaring Toe u
K•ornrnissie vim’ jaar gelede rapport ingedien bet,
was daar twee vaste fandse ander sv helieer die
Krige-Studie- en die Maiherbe-fonds. Die rente van
eersgenoemcie was bedoel vii’ jongrnense wat naar die
sendingveid wau gaan en verder macs studeer. Veral
mediese studente sau daarby haat vind. Die rente
van laasgenoemde ‘was vir work in die Soedan. Eers—
genoemde fonda was £1,551 groat in 1924, maar staan
nou op £1,854, terwy] Iansgenoernde £1,000 sterk is.

Sedert Julie 1924 is die valgende samme ann die
Kaminissie oorhandig am belS te word en die rento
gebruik vir eon of ander dcci van die Sendingarbeid

Van sendingvriend vir buitepos
2. Van A. K. Neethling, Stellenbosch
3. Van Mev. S. M. van dci’ Merwe,

Bintepos
4. Legaat Tant Hannie le Roux,

Nyi~sa-boufonds
5. Sendingvriencl
6. Legnat J. 0. 0. Brink, jr., buite

pos, Nynsaland
7. SInr. en Mci’, J. 0. Mailer, sr,
8. Mev. Eerw. L. 0. Schroeder, buite

Tesame £3,755 0 0

U Kammissie bet toe by •een van sy vei’gadering~
as leidraad neei’geiS, am nile legate voariopig •aok op
rente nit to sit i.p.v. (lit in (lie lopendc rekening te
loot saamsmelt, mcnende dat cut miskien iron dicn
as ‘n nesci vii’ pcnsioene van iake-sendelinge—’n sank
wanrvoor die Kornrnissie andanks veel rnoeite die go.
wenste aplassing nag nie gcvind bet nic. Dan bet a
Kommissie oak gemeen dat dit ‘a gocie beginsel was
met die aag op niteindelike gereëlde inkarnste, As
gevoig hiervan is die i’olgende legate by die Trust
fancis ges-oeg

Legant S. C. Langlands, Buiteland £100 0 0
,, P. F. M. Briers, Buitelnnd 324 6 6
,, Mev. H. F. Hnarhof, Nyasa 100 0 0
,, C. F. Foui’ie 800 0 0
,, S. C. Erlanck, Buiteland 750 0 0
,, S. C. Erianck, Binnelnnd 750 0 0
,, Al. J. du Plessis 850 0 0
., A. B. du Plessis 250 0 0

Mej. C. T. Ic Roux, Saedan 278 2 3
,, Mej. C. T. le Raux, Buiteland 278 2 3
,, Wed. J. 0. Jordaan (Furter),

Buitciand 200 0 0

gekies.

£300 0 ~.)

500

100 0 0

100 0 0
50 0 0

300 0 0
1,000 0 0

300 0 0
250 0 0
200 0 0

1,000 0 j

150 0 0

~0S

9. Mev. Ps. H. C. de Wet, buitepos
10. C. On Plessis de Villiei’s
ii. Ps. 1). J. Krici, buitepaste, Soedan
12. W. 1-1. Lauw, Panrl, buitepas

Same £4,680 11 0



Teen die begin van 1928 kon die Kommissie, egter,
nie bogemelde plan vorcler uitvoer nie. 1)aar was ‘ii
groot oortrokke balans by die Saakgelastigde, en toe
‘a legaat groot £2,941 6s. 1(1. nit die boedel van
wyle Mnr. Knipe ann die Koinmissie oorhanthg is,
het die lede (lit OS ‘fl spesiale huip van (lie 1—leer
beskou, en ken dit help oni dit tekort te dek. (Hier—
die Iegaat is deel van die £3533 lOs. 3d. hierbo ge
noem.) Door kan tye kom, wanneer dit nodig mag
word am van (lie voorlopige belegde kapitaal gebruik
te maak, maal met die oog 01) die vaste inkomsLe
ivat (lie ~onds verseker, en (lie behoefte wat van tyd
tot tyd lung ontstaan, sou hy dit ongaarne doen.
In ‘n ander rigting bet ii Kommissie ook vordering
gemaak. Persone is gevraag om geld in aorg van
(lie Kommissie te oorhandig teen vaste rentekoers
met (lie belofte dat (lie kapitaal (lie besitting van
die sending sal word, no die dood van die gewer.
Twee bedrae, em van £500 en ééii van £100, is up
hierdie wyse by die Saakgelastigde belS.

Ben/c—Die Trustfonds bet in die afgelope jaar
(lie Komnussie geheip by wyse van rente boar rente
is ook nit ander bronne gekom. 1)0’ Be ni—foe di,
waaroor die Kaapse Eksekuteurskamer (lie heheer
het, stort jaarliks in rente ‘a £600 in die sendingkas;
die Pet rus Jouhert—fonds lewer inkomste vie (lie kin—
ders van sendelinge in Mashonaland. Die Buigeit
hem lies—foods van Graaff—Reinet lewer ook gmreelde
bydraes, sowel as ‘a paar kleniere fondse. ‘n On—
bekende broeder het die Kommissie ‘n vrywillige
sknldbrief van £1,000 gegee en betaal rente daarop.
Eindelik is claar flog ‘a vermaking, waarvan (lie
Kommissie onlangs kennis ontvang bet, en wel nit
die boedel van wyle Mar. en Mevr. Jan Dippenaar,
van Moorreesburg, wat by die S.A. Mutual van
Malmesbur belS is. Uit die fondse hierbo genoem,
behoort die Kommissie in die toekoms jaarliks meer
as £1,:350 rente to trek.

£41,622 13 2
1924-8.

Binneland £25,673 4 2
Buiteland £167,338 3 6

Tesame ... £193,011 7 8
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Verduideliking Bianeland.—Tets sal ii dadelik trel
in verband met die hinneland en wel dat die in—
komste vir die eerste twee jaar soveel mcci is as vir
die andere. Die volgende is die verkiaring Onde~
1924-5 se inkomste val die reeds gemelde Hofmeyr.
legaat van £4,700 en onder 1925-6 ‘a soni groot
£2,298, waarvoor ‘‘Uitkomst’’ (den Moh. Sending)
i-erkoop is ; en £3,000, die bedrag deur die Regering
uitbeta al vie sendiaggehoue te Ebeiiezer, \anrhvns—

TFinkelijesi p/i eid Yi,usolund.—In die state wore
geeii melding gemaak V~fl (lie winkels in Nyasaland
en Mashonaland Ilie. Tog is dit nodig daaroor rap
port in te dien. Einde Desember 1926 het die Kom—
missie Mar. J. A. Faure, ‘n hosigheidsman en ouch-
tear. naar Nyasaland gestuur ons die boeke van die
sending no te sien. Die gevoig van sy besoek was,
dat op besluit van die Road, wat deur U Kommissie
bekragtig is geword, die winkelbesigheid, wat jare—
lank al bestoan en tot nut gewees liet, beskou geword
is as uitgedien ; en is ‘a begin met likwidasie gemaak.
Na afskryf van waarskynlike slegte skulde en skade
ann voorrade, is die waarde van die soak gestel o~
£9,265 lOs. 4d. Hiervan is tot 31 Maart 1928 die
som van £8,265 lOs. 4d. ingekom, latende nog Plus
minus £1,000 om met die einde van (lie jaar inbetoal
te word. Hierdie groot somme bet hytyds in die
sendingkas gekoni, waar ander bronne nie soseer op
gereken kon word nie.

Win kelbesigheid 3[ashonalund.—Die winkelbesig
heid in Mashonaland, met hoofstoor te Fort Victoria,
voorsien nog steeds in die behoefte van die week.
Volgens verslag van die Saakgelastigde ivat laas as
ouditeur (lie boeke nagesien het, staaii dit op ‘n
goeie finansible grondsiag. Die sorn oorspronklik
claarin helê, is aangegroei deur winste, sodat die
kapitale rekening non 01) £5,443 6s. lOd. staan, ge
noeg 0111 voorrade in te koop, wat benodig is vir die
sending, die sende]inge en die inhoorlinge op die
stasies, wat daardeur gedien word. Die winkelbe
sigheid word beheer deur ‘n kommissie in die veld
en ‘n }jekwame bestierder, Mnr. J. C. du Plessis,
behartig sake vir die Kommissie.

()psoin ni in q run ,S’tute —Ten einde sake so duide—
uk moontlik veer die aandag van die Sinode te
bring, gee oils die volgende opsomming van die state
van die Saakgelastigde hierbo reeds genoem.

1924-5.
1926-7. 1927-28.

£8,144 13 1
£4,754 19 9 £388 16 S

Soedan £47,994 16 5
£36,305 18 8 £42,055 10 0

£56,139 9 6
£41,060 18 5 £45,938 6 S
1924-8.

Binneland £24,996 13 5
Buiteland £168,799 1 2

Tesame £193,795 14 7

(loep. fl bedrag wat later weer aan nuwe geboue
hestee is.

n in eriin pi i’er/orte S/not—U merk dat die
totale inkomste in die verkorte stoat hierbo die soul
van £193,011 7s. Sd. bedra, en die totale uitgawes ‘a
soni groot £193,795 l4s. 7d. Hierdie somme sluit
egter nie a] (lie inkomste en uitgawes van die sen
ding in flue; dit gee enkel die somme wat by die
kantoor van die Saakgelastigde in- en vitbetaal is,

INKOM STE.

1925-6 1926-7.
Binneland

£9,467 6 5 £3,926 S 4
Buitelaad, insluiiende Soedan

£42,454 12 1 £37,696 4 10
Tesame

£51,921 18 6

UiTcacwEs.

1924-5.
1927-28.

£8,530 19
£3,748 9 10

£44,530 8 6
£42,656 18 1
£53,061 8 1
£46,405 7 11

1925-6.
7 Binneland

£8,214 3 11
Buiteland, insluitende

£42,442 16 1
Tesame

£50,657 0 0



Word ons gevra wat verder ann geld gevind word,
dan noem ons in die ecerste pick somme wat direic
deur die Vroue Sendingbond geadministreer word.
Vir wat iaasgenoemde beweging vii die sending in
algemeen beteken, ken ii Kommissie nie gelloegsamc
clank uitspreek nie. Die somine dear die susters vir
die uitbreicling van Gods Koninkryk vergader, styg
nog steeds, terwyl die bronne van inkornste vermeer
der word dear die steeds bloeiende Kiiiderkrans en
die steeds groeiende werksaamhede s an die iaaste
rigting, a norm die Vroue Sendingboncl werksaam is,
die Mede-Sendingarbeiclers, die jongedogters afdeling
van die beweging. Die V.S.B. sal egter sy eie finan
sitle rapport inhaudig. Dit pas ons em u aandag
by ‘n ander saak in verband met die inkomste te
bepeal, en wel die inkomste in Nyasaland, woarvan
geen melding gemaak word in die finansiGle opgawes
nie. Aldaar is ingekom gedurende 1 Julie 1924-30
Junie 1.928 dear winste uit die departemente çmand
jies, tuine, transport, werkiwinkels ca.) winste be
staande uit goedere verkoop en werk verrig ook vir
die Komniissie £2,355 5 4
Toelaes van die Regering 1,292 8 8
Gelde uit die likwidasie van die hesig

heid
Andere bronne

£13,140 0 0

Hierdie som moet dus gevoeg word by die totale
inkomste van die state en bring dit op £200,151 18s.
SO. vii die vier jaar—dus, gemiddeid £51,537 lOs. 80.
per jaar, of om juis te wees——

1924-5 £53,891 19 5
1925-6 54,260 5 2
1926-7 44,861 16 7
1927-8 53,137 17 6

Tesame £206,151 18 8

Die HoogEerw. vergadering sal merk clot die 3de
jaar wanroor rapport gelewer word swakker voor
kern as die ander. Dit is so, moor as ons van die
totale van dice jaar aftr~k somme soos groat legate
wat nie geredid inkom nie, en somme uit die gelikwi
deerde besigheid ontvang dan son die somme as v.olg
vergelylc

1924-5 £44,505
1925-6 48,962
1926-7 41,861
1927-8 44,931

Hieruit blyk clan dat die inkomste vii’ die sending
in 1925-6 sy hoogste punt in die i-icr jaar bereik he~
dat in 1926-7 met £7,100 ~s. 7d. gedaal bet, main’
die afgelope mar weer met £3,069 8s 3d. gestyg
het. ledereen weet dat die benarcle landsomstandig
hede veel hiertoe bygeclra bet, moor niemancl sal sig
nie seam met die Kommissie verblv nie clot, onclanks
alles, sulke mime bvdrae gegee is, en dat die .Xlg.
Sendinirkonimjssje die lopencle finansible j ear, wat
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betref die rekeiiing by die Kerkekantoor, icon eindig
met ‘ii batige salOn van £66 5s. 4cl. in die binne—
landse kas; en ‘n nadelig saldo van nie nicer as
£243 lOs Sd. in die Ijuitelandse kas nie. Ons clank
iedereen ivat gehoor gegee bet aan die oproep vail die
AIg. Sendingkomniissie.

1~laar u Koimnissie meg bier nie verswyg wat die
1{oogEerw. Vergadering behoort te iveet, dat cut
nie beteken dat al die skulde van die Alg. Sending.
kommissie gedek is me. Groot rekeninge uit Nyasa
land en Masbonaland moes met 30 Junie, s.oos dik
wels die geval is, ungedien word. Die van ~{ashona.
land ten bedrae van £2,357 17s. Sd. is reeds no Junie
ingelcom, en die van Nyasaland blyk £1,280 6s. ld.
te weds. Same met ander somme wat betaalbaar is

sal die Kommissie teen einde Junie sowat £5,000
slculdig gewees het, maai’ Inerteenoor staan ‘n som
van ruim £3,000 wat die Mashonaland-regerung vii’
toelacs aan ons weer skulcl, maar eers teen begin
Macmt betaal, en ‘ii som van £491 4s. 2d. op die
rekening van die Vroue Senclinghond, waarvan cli,a
bedrag nog nie bekend was aan die einde van die
finansiGle jaar. Daai- is geen verder uitstaande
skulde aid, maar teenoor tekorte wat af en toe meg
ontstaan, is dit ide nicer as hillilc om te sê dat daar
groot bate in grond en geboue in die sendingveld is;
en is dit hier miskien gelee ons te wys 01) die feit
dat clear in die verskillende departemente in Nyasa
land volgens die baste opgawes in gereedsicap en
waarde £8,929 is. Gd. te vind is; en dat hoewel geen
opgawe op die oomblik in die hande is nie, die bate
van die departemente in Mashonaland ook ‘n eon
sienlike som bedra.

Beproting.—Geclurende die laaste jare is dear nie
juis uitbreiding gewees by wyse van vermeerdering
van stasies of vergroting van die arbeidsveld nie,
inaar wel by wyse van nicer intensiewe bearbeiding,
en gevolgelike vermeerdering van werkkragte. Hier
is dit dat dit so nodig is dat die Kerk sal weet hoe
sake staan met die oog 0~ die toekoms. Daaroin ag
die Kommissie dat die HoogEerw. Vergadering graag
sou sien dat ons by wyse van hegroting sal aantoon
wat die vereistes van die sending is, sodat planne
ken heraani word vir die toekoms.

Tfut jnor/iks nodip ls cci die irerk roort te sit soo
(Itt ((((1 (/e(loen ((‘01(1

1. Aclnnnistrasie: Binneland en buiteband
(insluitende sal amuse, kantoorhuur,
meislcoste, honorarium Sinodale Fonds,
ouditeur, kantoorbehoeftes, ens.)

2. Binnelandse Sending
3. Nyasaland
4. Mashonalancl
5. Soecian
6. Salisbury
7 Moehudi
8. \[ohamnieclane
9. Pensioene—

(a) Binnelanci £650
(b) Buitelanci 350

8,265 10
1,227 6

I
S

33
52

16 7
4 10 £1,750

3,500
18,000
16,000
6500

550
1,000

450

1,000



10. P. Peni,ioen Foiid~ .

Ii. Stndie toelae~, vii Stndente.
12. Stofherg Gedenkskool.
13. Tm nsva a i~e Sending
14. Kwatn
1.5. V iorsiening vi ilente en 0 uflegewone

nitgawe.~

1. Geineentelike bvdraes vim Salamisse
2. Intekenaars Buiteposte en Evangeliste
3. Gainiddelde ~aarlikse vrye bvdmae (iii—

sluitende j aarlikse Sinodale en 11 ings
Sending Kollektes)

4. Ilente
5. ‘ lone Sendi ngbond
6. Jaarlikse gemeentelike bydraes vir l3in—

nelancise cii Mohammedaanse Sending
7. Regeringsl)ydmaes X[ashonaland

]legeringshvdmaes Nyasaland
Verder inlconiste nit Sencli ngveld

l)it. laat ens nog sowat £7,900 ~aar1iks oni ho die
gea-one inkomete te vid. Soos reeds verduidelik,
liet grOot SOlIlliie in (lie vemlecle ~fl ilie kas gevloei uit
legate, spesiale gifte, en ook in die baste twee jaar
uit die besigheid, inaar op laasgenoenide bron kan
11:0 weem gemeken word me, en die legate en spesiale
gii~te is altyd onseker. Wat ii Konimissie gevoel is dat
sy kragte mcci’ en nicer i ngespan meet word om
die gereOlde caste inkomste te vemnieerder, en by
mank pilnIlle em hierdie oogmerk te bereik. fly
vemtmou ook iner 01) die hartlike so mewerking van
diesvde van (lie Kemk, en weet dat dciii’ middel
Van nicer ondemnemings van gemeentes 0111 ‘II eie
lemnam in die veld te ondersteun, nicer gemeOlde on—
(lemsteuflers van buitepose, mcci’ intensiewe arbeid
va ii die sy van 11 ings—Sendi ngkoniinissies, mcci
nadmnk 15 op die Sinodale k’ollektes en mccl organi~
sasie in die migting van gerebide klein bydmaes, dit
nie onmoontlik sal wees 0111 (lie gewenste bedrag jam’—
liks te behaal, sodat die werk van die fleer met
los en ki’ag kan hehartig word. Van die sy van
die Kommissic sal ann die ander kant die uitemste
poginge aangewend word em onnodige uitgawes te
keer, en Sendmgmade in die veld het te kenne ge—
gea dat belle in diesolfde rigting waak.

225 Sending—Kerk ‘n jaarlikse kollekte hoe vii’ die buite
;ioo landse sending, en dat ‘ii nie onaansienlike soni
1.50 as gevoig daarvan die Algemene Sendingkomrnissie
150 bemeik.
175

Oii ~ii’ ist C 1111111 tIp II ui C uiolit tel .—O in by (lie on—

i 750 demsteuning van die naturel self te kern. In ver—
________ lj~iiicl hiemmee teken ons ann wat die hoof van die

Nyasasending, Dr. W. H. Murray, hieroor skryf
“Volgens laaste Ringsopgawe vir ‘n tydperk van
jets oor ‘n mar bet die inboorling—ehmisten en doop—
klaslid saam £7S9 opgebring. Van (lie manslidmate
is totnogtoe verwag dat hulle minstes 2s, per jaar
meet hydra, (lie vmonens minstens is. en de doop—
klaslede net die lielfte. Nou word ‘n poging aange
wend om hulle nicer te mat gee, en wel mcci’ in ewe—
redighejd met wat elk kin cloen, want sommige
bet non al ‘ii goeie verdienste, en almal is be~er in
staat em by fe dra as vo~rheen. Hulle bydraes

‘° word gobruik vii’ kerklike doeleincles. Hulle betaal
self hill geordende lemaams teen £24 pci’ )aar elk en
hulle 22 evangeliste teen £16 lOs, per jaar elk.

10,000 Hulle somg vim alimentasic, vii’ die bou en versor—

ging van hul kerkgebou, vim Ringsbydraes, en noti
o,000 vim Sinodale bydraes. Hulle gee ‘n jaarlikse bydrae

—— vim die Bybclgenootskap, Hulle somg feitlik vir
2, ioU alles in verhand met hul kerklike aangeleenthede.’’
b,oOU Uit die laaste staat van inkoinste en uitgawes van
1,001] Salisbury vind mis dat die gewone kollekte aldaar

cOO £39S iSs, 2d. vii’ die mar heloop bet, en dat daar

by nog ‘ii som groot £62 3s 3d. vii’ vcrskiflende
doeleindes hyecngehring is, waarvan £3 16s, 2d. vii’
ons sendingtekomt.’

Van Mochudi skryf Di. Reyneke : ‘‘Die lidmate
hetaal gctrou hid kerklike hyclmae, en ens kon die
finansiOle jaar, wat met ‘n tekort begin bet, afsluib
met ‘n hatige snIde van £124, nadat ons enige repa
masies ann die kemk geinaak en al (lie evangeliste se
sal~imisse self hetaal bet.’’

Eindelik blyk (lit uit die Iaaste verslae van Ma—
shonalanci dat aansienlike somme dciii’ die inboor—
huge hyeengebming word. So bet Chibi uit eie ge~
ineentelike inkomste nie lank gelede ‘n godshuis teen
£6110 koste op~ei’ig so vind ens vei’der in Gutu
‘n kerkhoufonds, waarvoom die genieent~ sig jare
lank heywer wat tot £700 aangegroei bet; so blyk
dit ook dat plaaslik in die afgelopc jaar in Ma
Ohonaland ide mindem as £743 6s Sd. gevind is nie.
La asenoemde bedrag vei’teenwoordig persoonhke
bvdraes by een stasie van lOd, en by andere van
4s. 2d., en meem, ja selfs 12s. icr lid per mar, Em
deltk meld ons dat die Sending in Mashonalaa d die
voommeg geliad bet em ook ens noodlydendes te help,
en 40 saId mielies is vandaai’ naar die Kaapprovin—
sic vemsend,

DIE BINNELANDiSE SENDING.

00 (‘Sill,

Die hi nnelandse sendiligwerl( gaan gepaard me I
moeiiiihede, dog w’ei’p, Code sy dank, ook heerhik~’
i’i’ugte af. wat die harte verbly van almal wat claarin
beiangstel, en byname die harte von tmoue sende
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Tesanie £51,000

U sal opniemk dat lnei’die b’~gmoting mcci’ of miii
slaan met (lie gemiddebde inkomste in abgenieen van
(lie afgebope jai’e waaroom ons versbag gaan. ‘leollool’
hierdie beraming van uitgawes waai’op (lie Konimis—
sic stiptebibc sal meet handel om (lit nie te oorskry
nie, ivil ens ‘n bemaming mank van inkomste met die
vemlede as basis.

Tesaine £43,100

Con die 111110 ~o dsp Scndioq.—Tn vei’~
band met die saa]( van inkomstc then daam nog ten
sl:itte ‘11 ~rn~’ vci’hlvdende feite genoeni te woi’d,
en dit in vembaud met (lie ondersteuning van die
natui’el self. Maai’ (Ian inoet hog eel’s gesS woi’d
wat ide goed hekend is ide, chat die Binnehandse
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linge en Intl eggenatos eat met bali ng~tel bog -ni nm
seicle tact grate opiftoritig liul ciagelikse arbe,d vonit—

tnt.
ledercen wat d:e toc-tande ken ivanrinee die binne—

in lldse sen di Hg i a a ii ra kiii g koiii , u-oct dat (lit gino
nioeilikliede lewer. 1)it on tstaaii UI (lie oinstaiidig—
hede waarin (lie kiourl Hg verkeer. Dii hot te clooii
met ,v sosiale posiesin. Die sprnit nit .~ lowe (s(vvxe.
Dit word vergroot dour xy swakliecle, oii dit word in
die haste tvd inn veitin odor dour die boeiienieiide
getal sektcs mat Op go gec oni ant k, en wat proijeer
oiii lic,ni at to ink van die weg want’] aegs die Kerk
horn hi.

En tog, (lie ~\nd. (lot-. Iverk ktm daiikbatn’ woos
as liv i~en mi-atter in toerkI Hg din ‘iVoord van (~ ad
en cbe trail e ti rho i d van die eva ngel ic lie tia a ri, ~oivn1
as die geivyde voorga tigers vail ~,s em yolk 01) die
kleurling lint. Byonu kant-fe ‘a at gekenmerk word
dent’ Intl stigtelikliei d trot die be—oeker. I lerbore
lewetis vorlilv B ticis dien5knegte. ~c’ttn wonitigs
openbaar ‘ci goes van re nlied. i3elaitg-~te]1 ag in
(lie wei’k van die Hoer tooci ann dat die send ng—
kerk nan go dad boant~voord. Voel tn~et bier nag
gedoon word. 3leer inteosb’wo ai’beu- I is nodig.
Meer geieenthe:d in oct geskep word ccii die
verafgelch kleurnng (lads wee te leer. Meet’
entoesiasine i-i onmmsbaa i’ on ‘laarliy moor fotidsn,
ivtnit in die reel i— die groot-~te gedeelto vail die men-
SO waaroncler gearbe woi ci H1O .0 staat am ,,elfs
veel liv to dra inn. hoewel dit verijaend ix (Nil to
5i011 mv~it -onis liyoongebrmg word.

1. Toniieiio-ndo 1 lonp.-tcllioq.—Da’ir H- vor’-ktl—
lendo tekens vali vermeorderde be]angteilicig itt de
1) in twin ndse sea iii I ig. () 0(1ev aiidet inag oil noent
dat boere op hul pI:ise km kies mat l~iit lint (tat lode
vti ii clw \ roitesond i H~f1)nHd en Medesetidinga rheid—
sters lokas ox hexoelc , on cia ardent’ Ii ul I elan gst oiling
in die klenrl i Ige en on (H vol Ic tooi i dot met die Il nip
van die \rounseii:loigbond van (Ira-ill—Re tot ‘a

klen il i ngverpleegster in die lob a ste <in tInt lion word
en ci at die boot bo~t nIl i van ‘lie V ron e~eli ‘Ito gho od
pl anne Hera a ni om ‘non r sOt Iso nor on vs t:i’, p LO
iei. ‘ci Ander bemoedigende token is, dat die ~ lii—
.lca a nse liv bel —e— Leesbo nkw van dme Vt in we nd
bond in algemeen gehrnilc s nit groteliks lielj> ant
die kleiuriinge te lent’ otii In-il Bvbel to ions. 1-1 ierdie
hoelie is in die DV .5. in Seso”toe vert,iai cii ‘acid
tans in Xm-i oorgesit.

Vaunt die sitting van die haste StaIn is unise
gemeentes gest ig to (‘in reinoit . (i’a,loolc, EH-vior-on—
dereucl, Dordrix’lit en ~Sapier. IVe ledetal van die
Iverk bet vail 20,103 tin 23,~.59 gestyg.

2. ()pi’ocdiny ron (lie K1l’uiliio).—J)ic kleurling
,oelc opvoeditig en oiler lioni~oli op urn go kinder5 in
hi et’il je aps i g te help. Snilo it gin r :s—oll derwys aek
vir die kleui’liig ingevoer is decir die Reger~tlg gaan
cut antler mule met lasso ski’ede vooi tot. lii nac—
landse senclelinge besot -dat am die toekonis van liii
went cc verelcer. hulle by toeltetnlng belang moot
sic-i ill hierdie saak. ,\s govolg vinci otis (lilt daar
in verskillon do genineiltes gedureode (lie laa <in ~are
groat on bioeieode skole opgnrig is. In vei’bandt

met otis Sending—Keric ]ie~t-ia n dear to Ba ttswood,

‘i’iynlierg, wet beskon word as die grootste klettr
lingslcool in die land. Met gloat ilispanmug van
din lidmate van die Kerk, Iogestnati tleui’ (lie Re—
gering, H- alilaar onlangs ‘ci gt’oot gehou by tile
a niler gevong. Flier ‘a ord ‘n groot getal kIeurling_
o ndet’wy-.cr’~ opgeiei oni liii] vie nietise to (lien OH

pi’oi)eOr do kork (liii ‘it c’hnistelike atmosfeer to
slcop. w-aari n bela ogriice work gedoon word. Oalc
ii d n P-i a ii is da at’ - it k]ou i-I i ng—o) lei clings1 ooi, ‘a-at

an let- bc boor vati al die Kerke in die Pant-I staan,
OH wa-it-ill oils Sen (Ii Hg Kerk ‘it loi (len do aa ncleei
‘mom, Dix die kloitriing self ‘a-at die ems van die
sank beset. De Knrk ,loon wtit iti xv vertnob is am
die rngtn loiditig in gee.

3, !yH-iti linqlciitciis (ii Eriiit,cditi’,—Na die laaste
Si ilocle wad go aaiidag ann Inerdin snak gegee het,
bet U i~otnni sin toot leclo vail die Modematnur vati

din Setidi jig kot’k pogmgn aangnw-end itt die nigtitig
vail (lid- apinidi tlg vati kleut-lingleraars. Toe nit
uiii tjiiiotitlik geblvlc het am Pit iii die Sending—Insti—
tuitt of to Siotlinig to la-it gnskiecl, bet die Kant—
ito-sic a iplikasins govi-a -van ges]cikte icleurlinge am
te -dna of liii vettil cite opt’igting van ‘n aparte innig—
ti ng salt mngvaat’clig. Daar die reglement dour die
s amigo Si tiocle aangncieeln, din eise nogal haag stel,
lint sings ddti kicu t-iittgonderwyser atniscielc nun

apinidi og geclooti no Icon gnen hegiti gemaak word cue.
I) ie lclc-nt-hitg—ovatignlixtn dour oHS apgelei, doeti

kostol iko a-ni-ic. on cite bnhoefto ti-ui suilce evatige—
hste woi-d (tog stceds govoel. 1)aar is ‘a pant anti—
snnkn vi’ opiniding itigolcoto, en it Konutnissie vat1
dat (lit ticidig is ant tent lnerclin werk, ivat tydehk
gnstaak is. vooi-t te gaan. IT Kotnttossie vet’lceer
onilni- diope ittclruk van die tioodsaaklikheicl van clw

1)11] nub tig vait kionrli ngieraa u-s eli evangehste. en
meet t (lilt dli c l-ogtn iVng 0th ne rsgeiiootnde 01) te Ic i
Ii into In - dat liepronfilo ova it gnl i ste, na ‘it ci ieti stycl
van ‘ii anti tai -~ ate. vet’clnr oplni di rig as hi-a al’s sal
anti ti tug. Daai-otn wil by die 1-1 oagEnrw, Sinode
vt- r-.tieic o to di t at oan ti us to to a -ik cm icleuili ugle mi’s
otik hiti gs litordic wog Op te Iei - U Kottitnissie moon
(liii lnnrdie vooi-gnstoide iiplniclutig itticler lutil taesig
ill ‘s-i gods i~tl iti i t’leg tot’ cli e ~~ui ocieratu ur van die
Setiditig Kork. I)ie Sending Kerk self gevoel so
stn i-Is the bolioefte an it cue tip h’i di ttg van klettnii Hg—
a i-hon-let’s, (lilt ii tille alt-ends ‘n toads van nuige
ho tn-letdn P00 dIe dlii a t’vdlol’ I iyeengebt’i tig lint, So tn-li n g—
gettinnil ins wind verwitg iiiti (Id. per lidtn’tat vim din
stink IV to din.

- U,ilt a ut q.—Din volgnncle lit-aeders is goat-den
soclei-t die laaste Sitiode

Sooth. 1)a niol Stepltatitis, 1(1 izahetbviile 1925
Wi os tinr, U’ to derils Jaeo hits, V a ii i’Itvnsclorp
Visagie, Cortielis ,Jahatines josefus, N. llhiociesib 1925
Ovnt-hnels, Jattu I londi-ic. (alviiuia 19°-5
Orffei’, John itnex 15t-a oeois, Soeclan 1925
Do KIet-k, ,‘clit-aitant ,Jac-ohns Kotze. (evloo ... 1925
Vati Zyl, .Johannns Nic-olaas, Sancian 1925
1)tt ‘l’ait - Chnistofk-1 .Jat-olmi, Kenhai’dt 1926
Swatinpoel, 11 oliert II odli stitte, Ainxtitidlnitl 1926
EstntItuysen - 1—Ic-tIc] i-i v-tie \Vaal, Phil ip1iohs - - - 1920
Etitlc-ttiat. Gocil’rind l”recleriek. Pt-otniot’—Myn 1926
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Skeeo Krauk Solomon, Ceylon
Swa ~i an i ci Pot r us A rn old us, 13n rbei’n Ii)

1)e V I ie’i~. J OZ iii) .J onbei’ Paul P ide rsb org

Seiiok ~, I) cvi 6 1 ‘Ii ‘lii no 13cc co i s ho. 1
1)e \lil’ors. J)avid !Londrk. ~Tpinotiiii

llotlia. IT 0(1011 Petrus, Soar
~ ~0 I And ieiv )l liio, 1)1)1(1 reolt I
~ ~ (3ideon, J. P., ~lei’sot LIngo Iping—

ton
Bc be r~ llenj a in in Bec 111110 ut. Nyc salon 6 I
.Jails”OlI, lz’ik J)aniel, Moloiio I92~

6 . —~\l et llroe iliei (1 moot ii K 001111 .,O 0 11111—

il ii’ oiiiak van ‘lie lieengii:io op vu’oeo lee! tvd on o
die breeders sendoli i1i~o

P6’tor Barend Bi’tlia, Piketliei’g, ohm 1926.
A 611110111 .J 0(1)1)IIS KIt tze 6 a T~ I ci 11, (‘evloii

cliii 1927.
lh’ii’u. Joliiiiiii<’’. 1)’iiiiel \iljiloii, ])e’ ~Vets—

(loll). ohi t I92~.
~Vietz, Jacobus llotes, Nyasalond, e>lint 192h.

6. ,S’jo Ill/I’ TT’e ik li, 11111’

(al Em II r:l’l —Die roiling met die Hegeri iig, wool’—

saii t~ 110115 (lie baste Sinodo melding geinaak is. is
do or ‘1 i o Parbenient 1 iok ragt i g. t3 000 kompeol —

Sasie 0’ (lie gobone i~ van (lie l3egeriiig intvaiig, en
o ii’ (Ii 0 geld word 11 11 oi’k , skOlll , past or i e on ondo r—

WINO iSO 1)111 ng go ho U. 1) e gebo ne is I to bail S vol toot.
(Ic) /0 [(Ic! (flllll’I’ it ,—1iO geleo ntlie i 6 ~an die 11111 La

Sine lo bet Mnr. J. 1). Brink. Wilt sondlilgw orb bier
tie die l1110ffl 001) (1115 lo orb go dIll’ ii bet, ‘11 11011—110k

in,g’d loll OW georden Ic cc ord, l)ie ] IllogEl’rw. \‘er—
gaderilg kctn S weg itO 011p511’ll (1111 die ersoek tIle

te sIn 1111 lit 1’. (3 evo Igel ike ill isve i’st Oil 6 cii vorkee rd,
ra a,1 II e’t di <‘ broeder en die pb all like 1 ,lnia tO ito ivmg

oW 1111111 later los te llIllllk viii die Nod. (iei’. Kerk
en • 11 on a) ha nklik e go moo ii to to ot ig Mop. 11 rink
govool do liv (lie Still) itO notes geileoin lte’t 0 ie, <‘it

wil 011 do ‘011101 ii korkl Ike ocr1 11111(1 ko~ii. 1) to go—
ilieon te, w iii sow at 2(10 icc Ii’ to!, i 111011 ia lii’ (Ill —~1 ide
gevoele. Dour Miii’. Brink is 000 aol die Kllill—

fliNSie voi’soek 010 ~1’ 0110i’spi’110lk to woes 15 die
Si code 010 opgenoem to word in die Seitdiog—Tiisti—
tout en oa ‘n twoojal’ige kursus alilaar toegolaat te
word ≥is sendoling I’Ol) <Ins I’t.erk. liv pleit 01) ~1’
twintigiarige arbeid, Op (lie oprig on il ‘n pla~i~ vni~
aaiiltidding, <Tie (191)011 van ‘0 Oft’ 011011 itsie’nhke ge—
1I)eelite, Oil 50 ,~ 1l1’O, w1lt 1W~ 1111111’ goring oil 100< ,.

K onuo i’~io hot sy vi’ i’soek ntet cr1 is ool’iveog en
llec’el’l elit be’ (lie’ 11 oogi~l’rl) 11111,11’ \i’rg~idoi’i il~ 1111 it.

c’) Elcl Ill /.~/, (oo/,—i: 1.1. oili ill i s~, 0 lte’t <lit ce octsl tIc
110-boll, <l~i t wet1ns (lie geri nge i nkoioste van Elaiids—
1(111111 00 die Iietioklil< kloilee getal kloorlinge’ (101)
lleusgl’sin iit’l coat dclii’ WOilli, oiii die kllsll’iri plans to

Orkllel1) oii eli0 geld to ltestoe (10111 1~I~ ‘0 lln’lOi’

11111 ilier 000i’sil’Iiing vii’ ‘lie’ l00’,llie’i S to io,t,il,, t’ii dil’
geld ve’i’doi’ ill belong vito die lIllillOIlliltISe seildiog
to ge’Ii I 111k, Teen die’ 00 rk 0111) 01111 (lie’ StIlsi 0 is lie’—
sWOn r ge’niaak den r die Miii istei’ vail 1~aiide, wie se
vei’loi tIlls nioet kry, (‘il 11(1k <le’ii i’ el io Ill. senelol tug0.

1’ l1.ii~iuii5’,ie lue’t LIII’ lti’sloit 001 clii’ ‘.ti’.ii’ vii’
nog vol 11111’ ‘11 pu’iieltyd to gee, en Li’ oem cii <lit

111111 up (in 10151010 geli I ccl iii e heter sal 1)01)111100016

1111’. Berw. 13. Blake is tans <lie 101011)’ daar, en
(111011 50 ht’s 0111 sal<e (Ii) ‘ii lioter voet te kry.

(dl .1/cc/i 101111 ti/il Ill —Die werk van Eerw’. Lieben_
long uiutdc’r ‘lie M ohamme<lnno goon img 55 gestadige
gang. \ltul hokei’i iige kIll) nie jcns nie’ldiog geniaak
wIll”! 1111’, (-‘ii tttg 1<1111 Ci I\Onilllissie met <lankhaar—
i’e ‘I 111111 -to It or. <Tat lToi’cv. Lieheriherg dour hesoeke
ann linl cveouingo die vertroue van <lie Slamse gewin
lil’t on dikuels die goloeiitheid krv om in kleiner en
grlttol’ ii nge otlr ewigl’ ~linge te spreek. ‘n Geskikte
kliIil<’ i’ b gI’lln or waar by sajits tot c-eertig Slamse
i,ntuicc I. <‘it cellar 111)11 geslcikte leesstof vi’ hnl ge—
brnik hioskikliaau’ is. Tttepaslike traktaatjios word
cit,lc (hider It ol vei’spi’oi . Pogiuuge is aangewen<1 om
ci’ i’lol to hi’s- cii’ Plo1). A. C’. ~‘~iii Wok, MA., 0111 no

K an’ei to gain vir oplot <ii Hg in A in b ies en IsI 010 05,

unaau’ daar cc-as iitoeihkhode met ‘~ paspoort, en is
lix’ 111)11 00 cvoi’ker mt<lor cIte Mohammedane naac’

C’Iutniicln, Na—aland. gegaall.

(0) ‘‘Li//,,1IiIs,—’iir <‘nige lore het ii Koiumissie,

sctos by di<’ laa~te Simide gei’apporteor, ‘n tehuis Ic

\Vvn berg (101111<1, 01 et die deiel 0111 <1111) rio hinders te

plans coat nit di<’ liandc’ c’an die Slamse gered was.
I )aar Ii to rd Ic’ liii I nit’ lion so el lid bell ntw’ooi’<l bet ole,
en daau’ <lie’ elnele’l’stonni ng beide you <lie Moe<ler—
on Send i t(g hoi’ke en teu’s geri ng coos, bet ii Koin—
liii 55t o 1 te’~l nit 1101 eli a ho is to ~l u it en <lie hi ndeu’s in

ander geserti I iseeu’de inu’igtings te p1aa~. 1)ie eien—
111110 S 11(11 <lie hand gl’~it. sllndol’ .eulige geldelike
vei’lic’s. b)it spyt 005 oin Ps sO dat <Tie ondersteuning

11111 die cc orb van Eerw. Liebenlterg onhevre<ligend

e’ii dit’ kcdlektos in tel’s bang etn<lersteun w<trd.

7. .llo/c/c lIicl,c1.—Die kt’rkraacl coin hjei’die go—
me< oLe i5 Iliwillig, ilntlanks luorhanide poginge Olin
<lie kIllIt 11111 Il honiniissie, 11111 aandeel in die pen—
510011 (III Ils It’ neeun, Pr i on te’ p01511 He iS gew ill ig ~lie
II) leg <‘ii 11111 il Ic se 1<11 ntr ut lix io to ht’ta il. 011(101’ hiei’—

die I mci n dore lolistIl n ‘1 i glielle ye r,iiek ii Komin issie
clii) die H oc gEe lw-. Sill (16<’ c’erlul 1 0111 nalnous die
kerkraad aandeel ill <lie londs to 000111.

i~. 113’[s’t 1(111(6 tIll 9.—~\lot die 10111) van ty~l het
goldvk 1111 I S oililuige vei’pit<lei’i 030 ill Verhaild met die
oi’do fit ng c’a ii se u idol i 030 en <lie ui thi’ in g c’Iln boroepe
in send iii ggenieen too wen’.lik gewttrd hot. vandaar
dot u konnnissie n cuandag oil bepaal hiy sekeu’e aaii—
hevelingl’ 11111) ~lie einde van hierdie rapport, 000)’

wc’sid(inge van Am’tiekels 236, 203, 256 en 242 nami die
1111 1)11 gl’gl’l’ ill) i’~

9. Di i~ ‘b’RANSKEI.

—l . Oou’oe’ 111(11111 ‘A i p ‘it 11116 nag c—an 11 11)11 ste 11 oogEe’nw.
\‘oi’gade’i’i ng lic’t ci Kltililtnssie’ sig hec’w’e)’ 0111 01) (ho
lioetl4te 01111 salco to 1<1)10 10 010111111<1 0)0 t 1 oestlimi 10 in
(lie i’lllIskt’i, on di<’ uuioliuitlikhedo c-il’ die Ni _l. (4e’r,
1\0l’k (till elan’ \ie’i’k10(ll11IllO(lc~ 110 lei’ elie natni’ello in
low e’ Ic’ 1111’ 1° 1)1<’ Alp. Sen <1 i ngsek rota ui s leon ole’ iii e’t

di<’ pi edilcaiit VIII) (3 i’lililonstlld iie’t 01) Ills 011)1 chi<’
l’(onuluiissio ‘n l’e’i—, cle’un’ dic’ l’utd ondeu’iie’euti, stasies
c~in Ii 011<’ 1’ g<’ I lOOtskllppl’ Ix 1 1<’sOe’ls , VI’ i’Loei) woo i’d I gol’s

1 92ti
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van genoemde genootskappe ontinoet en statistiek
nigewin. ‘n Rapport is by die Aig. Sending Iv()m—
missie ingelewer, waaruit on, die volgende mIor—
masie geblyk het 1. Getal naturelle in hele lvaap—
provinsie, insluitende Transkei, 1,640,162. 2. Natu—
rellebevolking in Transkei, 938,990. 3. Natiir~lle—
bevolkisig in Oos— en Noord—Oos Kaapprovinsie,
400,318. 4. Naturellebevolking in verdei’ deel van
Knapprovinsie, 306,854. 11. Aanliangers van (lie
Christendom in (lie Kaapprovinsie plus minus,
638,000. 6. Fleidene in Kaapprovinsie, 1,002,162.
7. Heidene in Transkei plus minus, 700,000. 8.
Erkende Sendinggenootskappe in Ti’anskei, 6. 9.
Sendingstasies in Transkei insluitende drie iloonis
Katolieke, 42. 10. [nboorlingskole in Transkei,
1,100, waarvan 341 Wesleynam, en 249 Anglikaans.

Wat verder uit die versing vir die Kommissie dui—
delik was, was die buitengewone aandag ivat deur
sendinggenootskappe aldaar gewy word aim OpvOe
ding ; die onwilligheid van heidene 0111 dienste by te
woon ; mm bekeringe die gmat uuodsaaklikheid vii’
grondige evangelieprediling ; (lie tevredenhei cl van
die inboorling en sy blykbare keuse om in sy heidense
toestand te bly. Groot uitgestrekte gehiede, waar
genootsl(appe nie iVel’i(saalnhede begin bet em daai’
weinig. Hier en daar son cUt egter moontlik wees
oni hanclelend 01) te tree. U Konunissie is dadelik
geiei mu te besluit (1) Dat waal’ by weri( mag begin,
om daar (lie Evangelic peitinent 01) die voorgrond
te hou, (21 oin sodanige wei’k deny (lie plaaslike
genieentes en deur (lie RingskomInissies te laat beliar—
tig met finansiele steun van (lie Alg. Sendingkom—
Inissie. Daar is dan ook in (lie rigting van mae—
genoemde hesluit haiidelend opgetree. Die Sending
sekretarisse het die Ringsvergaderinge van Dor
dreeht en Queenstown bygewoon, en onderviid (lat
(lie gewig van (lie Saal( swaar by (lie hi). lede gems
het. Vandaar dat besluite geneenl is oni twee
Ringsendinge in lewe te roep, 0111 in onderhandeling
te tree met amptenare en andei’e wat hetrel grond,
en omn werk te annvaar op ‘ii grondige evangelieee
basis. Van die kant van u Kommissie is under—
steuning beloof, hoewel die verwagting is dat die
hetroklene Ringe hul pad spoedig sal vimid. Stappe
is deur die Ring van Queenstown geneenl om wei’k
te begin nahy Port St. Johns. Vordering is sover
gemaak dat toestemming van Regeringswege out
yang is, rnaar volkome veriof van die sy van ampte
uare nog nie. Die saak het noodwendig getaim many
plaaslike broeclers hou ‘n wakende 00g. Intussen
is die hearbeiding van naturel en kleui’ling in wet
die Ciskei genoem word, en ook van (lie wat nmeei’
bepaald in (lie noord—oostelike dccl van (lie Knap—
P1’ovinsie WOOl), mccl’ prominent by (lie genieentes,
(lie Ringe en (lie Aig. Sendingkoinmissie op (lie
voorgrond gekom. Ook (lie Ring van l3nrgersdorp
bet die sank anngepak, en (lie belange van (lie natu—
rd bet (lie aandag van (lie \rouesendingbond getrek,
waar hulle bul evelbekende Bvbeise—Leesboekie in
Xosa vertaal. Wat verhlydend is, is (lie belang wet
menige boer in bierclie deel in (lie sendingarbeid stel.
wat in die laaste tyd op die skouers van die Kerk
begin druk. Om aan u HoogEei’w. Vergadering die
staat van sake te verduidelik is ‘ii opsomming van

wat 111 (lie oostelike gedeelte van (lie Kaapprovin,je
gedoen word seker (lie wenslikste.

In 1111’ fljn p run Do n/nih t, waamvan die ineeste
gemeentes in (lie Tmanskei, 1{iiigsendeling woonag—
tig te Tndwe, Eerw .A. ~l. Nepgen.

2. Rinij run .1/hun ir.——-Sendingsvei’ksaainheid met
Alexandria as uitgangspunt nuder 20,000 Rooikaffers
(Xosas), staande vei’naamnlik under beheer van (lie
kerkraad van Alexandria, lnaar ook ondersteun (lelil’
gemeentes van die Ring . Arbeider Eei’w. H. H.
Swanepoel Cook ~vangelis Rispel under kleurli iig~.

3. hi ii p in ii liii nq rn/u n~i.—l . Kis ii rlinggenieente
te ,Ihu’u/ ~\oo,~l en Biin(IeI’.o/on]i, weal’ ook weik
onder Sesoetoes gedoen ivum’d en hinnekort ‘Ii heroep
sal ii itgebri ng w’oi’d.

2. Werk’saaniiieid under toesig van (lie keiknuud
te h/un, under (lie kleurlinge te ~\l olteno en
inboorlinge, umicler bearbeiding van Eem’w I. 1).
J illisslill.

3. Bin n qeliste ei*.~tnooni , Steplis. Klouw
(Natuz’ell. Lud Gre, l’ieter Solomnons.

4. lii op run Q ii ii n ito ira —Die Hi ngsendi ngkomn—
in issie heraani P~l~e om ‘n sendi ngwerk te begin en
bet ‘n 11 i ngsencleling bei’oep.

NYASALANDSE SENDING.

1. .4/grin yen —Die w’ei’k in lnerdie belangrike veld
gaan hog sy gerebide gang. Die getalle ebristene
gecluop en katkisante ~11 (lie doopklas opgeneem loon
one dat Gods seen nog ryklik rue op bierdie vl’ug—
bare veld. Vei’skillende omstandighede bet iiiee—
gewerk oni (lie wem’k te hemoeilik, soos liv. (lie
indring van die Ruomse wat deur die Regering toe—
gelaat is uni stasies tnssen ons etasies te stig, en die
verskyning van sekte~, COOS (lie SabbatariCm’,,
‘‘Watebtower Movement,’’ ivat strek one die arme
naturelle in verwarl’ing te bring. Dan ook het in
(lie laaste jare (lie tabaknywerbeid vembasend ont—
w’ikkel. Dit beteken ‘n instmoming yams geld in die
land, en hoer lone vim (lie naturelle. Dit bet ver—
oorsaak dat sommnige van one evangeliste en ondee’—
wysers ons (liens verlaat bet oni elder’, nicer geld te
verclien. Tog oiis l(ali met danlchaarlieid meld dat
vole vir (lie versoeking inn mccl’ geld to vei’dien liie

lmswvk bet ide.

2, Kei’k ‘on ,lf0/ihe—,ItiiI.ii. I’nesbytei iO(IiiS.1)ie
aansluiting van one Kei’k in Nyasaland by die
i>reshyteriaanse Kerk van Midde—Afrika, waartoe die
vorigo Sinode verlof gegee bet, is non ‘n voldonge
(cit. en l)i. A. C. Murrai’ en 1). C. ~d alan bet one
Kerk 0~ die eerste Sinude to Livingstone vei’teeu—
woordig. Di’. \~. H. ‘il ul’l’ay nuein as sominige s’amm
die vi’ugte, dat natumelle al gaande leer dat dit bul
Kerk is, w nal’voor hulself ‘,tc’eds nicer vem’antwooi’cle_
likheid moot din, en (let (lit liulle al nicer dnidelik
word wat die onderskeid is tucson sending as
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sodanig en ‘ii Kerk wat nit die sending spruit. ‘n
liclangrike stap dciii hierdie Kerk geneeni is ciii
Ii deputasic naar die Ilegei’ ig Ic stnni’ 0111 te pro—

testeer teen die onsedelike heidense (‘hinyau—da ns,
ivat die 1~egering nog nooit won verbied nie.

3. ~Vo1 ui’ellco j~’oedin q.—Soos tronens in alle dde
van Afrika tree die ilegering her mcci aggressiel 01)

in verhand met die opvoeding. [mile hied on~
sending veel hobr toelac aan as in die veriede
~erlede jaar bet omis van hulle ~7O0 ontvang teenoor
£J0O in die vorige jaar. H icr ook stel (lie Regering
iobr cisc. Oiis Rand vaii sencleiiige iil die veld en

U hoinnnssie voel (lilt oiis die skole, ons hcste ev~ n—
gelisasieniiddel, inc nit oils haiidc inoet biat gaan
mc, en gelnkkig is (lie Regering so niskil(lik dat ons
.loveel godscliens as ons wil in (lie skole kan behon.
Dr. W. 1-1. Murray is aangestel as lid vail die Wet
gewende Raad en Miii. J. G. Ste tier, ons norinnal—
jnderw’,er, as lid van (lie Opvoedingsraad. 1—1 nile
~ail vei’trou ivord cm toe Ic sien dat die standpunt
can oils Kerk, wat beti’ef goclsdiens in die skolc,
geliandhaat’ word.

Die Sendingraad via ‘n onderwysei’ vir elke stasie,
~laar (lie tyd aangchroke is dat die onderwvsere ~e
hullc ineer hepaald aan iverl( ondei’ die vrouclikc
gcslag sal Wy, en (lie geestelike werk en besoek van
hnitcpostc sovccl tvd eis, dat die geordencle werkers
hnl hande vry moet uS vii’ geestelike arl>eid. )ie
Raad hct ool ‘Il begin genlaal( met (lie nvner van
skooigelde, cm also die natnrcl die waardc van
opvoecli ng te leer. ‘ii Wet is onlaiigs dciii’ die Jlaaci
geinaak, waardcur ondei’wysers en cvangeliste verplig
word hul vrouc nice Ic bring as hnlle na die stasie
koni 0111 vir een ci’ twee Jaar verdcr opleiding te
ontvang. Die dloel hiervan is. dat daar hesonder
arbeid ock can (lie vroue k~in geskied.

4 .]Ic 1111 sr cell —111 Koinmlnssie is dankbanr (ml
te meld dat dit met die niediese wcrk voorspuedig
gaan . Te Mkhoina is ‘n mime, (loelmatige hospitaal
voitcoi. Di’. Leon Murray moes weens gekuakte
gesondlieid die veld vei’Iaat. Sy pick te M l(homa is
ingeneem deur Dr. 14. Retief. Dr Jeannette Murray
moes ook weens krankheid vir enige maande die veld
verlaat, maar is nou herstel en terug in haar werk
te Mvera. Dr. Pauline Muri’ay is te Mlanda
geplaas. U Kommissie lwester die hoop dat, met ‘n
voller mediese staf dan ooit tevorc, nicer aandag
can hierdie helangrike sy van scildiigwei’k gew’y
sal word.

5. ]Ioho Ill Iii (‘(1(111 d’.—’—’Te Chitundu is ‘ii stasi e ges ig,
vemal met die oog op die bearbeiding van die 20,000
Mohaminedane, wat langs die Nyasa—meer u-con. \‘ir
enige ~ai’e hct Dr. M. G. Uys mile hearhei, maar
daar hy begeer het oni hew-er si’eci’ ‘n andcr stasic
Ic neeni, is hy deur die TI aad elders geplaas. in
September gaan Ds. A. C’. van Wyk, MA., nit cm
die werk onder (lie Mohainnicda ne to aanvaar.

6. SolisSu r!/.—Die werk van Rem’. ‘F. C’. B. Vlnk
onder (lie Nyasa—natnrclle aihier gaan nog voor—
spoedig voort. Die hrocder is baic ywei’ig oni (lid’
naturellc op die verskillendc inyne Ic besaek, en

n ioet (11111 i’toe ha ii’ i’m-s. H,v kry rmnni ondersteu n in g
van (lid’ natureHe—Keri(e, en is besig planne te heraani
0111 ‘n n nwe kerk to Bnlawavo te hon. en een te
Salisbury in (lie plek s’ail sy teenw-oci’dige kerk, ivat
vlak ill’ (he spoorwegstasic staan.

7. (1,’de (1101/ (( (((j tell m’—le i-u i’s——I) ie eerste (li’ic
naturelleleraars is georden en doen hevredigende
w’ci-k, Andreva to Malembo, Namon te Mvera en
Lanieke te Ksnngu. ‘n \erder klas vail (lie word
non npgelei niet (lie cog 01) or(lening.

8- l’ei-sonrel.—(a) ()w-lnle.—Met diepe dlroellleidl
iuoet ii kuiniiiissie nieidi ng illaal( vail (lie dood vail
Do. Lonis Murray, Mcvi’. 1)s. J. A. Retief, Eerw.
Vi’. l3otes en (logtertjies van Ds. J. Jaelson cii
Eerw. C’. van Wvk respektieweiii. (ii) ~‘muu’e
mt i-kei-s.—Sedert (lie iaaste Siiiode lS (lie volgende

w’erkcrs llitgegaail : Di. J. Vi’. ~linnaai’, ~I. 1-1. van
dci’ (‘clii’, J. 1). Strydom, Eerw. B. B. Eybers, die
hb, I’. J. 1—luman, G. F’, Kminn, A. Daneel en J. P.
Pretorins, Dr. H. Retief en (lie dames Dr. J.
Muri’av, Dr. P. ~l mirray, Me,jj. C’. en T. Mnller,
Kandcr, Van (icr \yver, H ngo, M entz, Xolmg,
Koeki’nioer, Kotze en Louw. ic) T’eit,’oll ke.—Om
(lie cell of ander rede bet (lie volgende werkers (lie
veld vii’ gced vcria:it (nO ‘n korter of lauger diens—
I’, d) : Di. (‘cliii 1’il nrmas . Eerw, J. Jonbert, A.
lionsscan, W’. Boles. Di’, L- Mni’i’ay, bb. WT. van der
Rid, B. F. du Preez ~iI (lie snstci-s Mcii. P. dIe l3eer,
I 1dm, Dill, Marais, Ii’crri~i-a en Lunw.

9, ,%l’rI( .—\d’rhlyvcndc lydmng van seen let ii Koni—
nnssie (lit hierdie veld hereik tvdens die cpti’ek van
sy i-apport. \ail nicer as ecu staso’ word herig van
gcestclilee lewe en hekerilge. Pci’ teiegraaf is cok
31115 die volgende 5tatistiek cntvang : (‘hi’istene
I 2.42~ nict vci’nmcerclei’nig vail 1 .14.5 in die aigelopc
ja~i r ; katkisa ntc 8.000 met 1,100 vcrineerdei’i ng.
Bvdrae, Vli’ (lie jaam vaniveb die genmelite £679.

BUITELANDSE SENDING.

a .]lm-lm u/i—Die werk te Moehndi gaan nog
vcor.spoedig voom’t, en ai’hei Di. J. Reyneke (laar met
onvem’niocide s-wer. Verlede aar is Dr. G. Maian
(laai’been getaan, en sy iverk is dadelik haie gcwaai’—
(heel’ gcword. Die inboorhingc kom in groct getalie
naar 11011) vir bchandeling. Die hoofinan, [sang,
u-erie liarthk saani, en (lie Regei’ing van Betsjoeana—
land gee ‘ii toelage vll n £100 pci’ ,iaar vii’ sv salamis
in (lid’ begin van hierdie j am’ is \crplcegster Greci.
(laarhecn gegaan on (10011 kostelike werk. Met dank—
ha a i’hei d kin n K omin I vu e mel dli ilg ma ak van (lie
hartehke ondersteuning van (lie onderwvser, Miii’.
B. S. Stccnsina (w at deur (lie Bakgatla gesalarieCr
woi’d~, in al oils gccstci Ike wci’ie. I—I v en sv gade
is Ds. Reyneke tot groot liuip. Na enige jare van
kostclikc w-crk as oncierivysem is ‘iJ ili’,W, 1). ]—l ibbert
van ‘i[oclimidi vcmti’ek, cii sal cold Moj. Relief, u-at
as pioiliei’ sos-eel vnni’ ill haam werh( openhaai’ let,
w-ccns veruuudei’ilg vali km’agtc die veld mod s-em—
iaat- \‘i’ elide tromie arbeidlei’ is u Konimissie inlug



56

dankbaar. Ds. Reyneke meld in sy jongste versing
dat daar 1,373 getrone lecle is, en die bydrae’, verlede
mar die som van £345 beloop clot.

b .JIos h onolu nd.—(1) ~Ilpein (‘en .—Eike sending—
work hot sv hg en donker kant. So ook ii ier. 1)aar
is ‘n lang~aine en gestadige groei van (lie work, en
tog kan die hoof van die sending, I)s .A.A. Louw,
nie nalaat oni in sy rapport -ier oorsake te noeni

tengevoige waarvan by ‘n sekore geestelike doods—
heid vinci by die yolk, waaronder in :%Iitsiionaland
gearbei word. I)aar is volgens lioni oers van al die
oppervlakkige karakter van (lie Vakaranga dnar is
voorts die verpestende invloecl van sy onigen ing, en
wel die van chic iteidendom en cut’ lovne ; daar is
verder die algemene gees van ioshanclighieid en af—
keer van God en godsdiens daar ~s einchehhc che
ontoereikende bearbeiding en sieiesorg temidde van
die memgvuhdige phgte van (lie sendehng. Ondanks
ahles egter win die sanic van die Fleer gedurig veld.
Rapporte iat ingedien n o~d ai,,ak in ‘:. .1
vahle melding van ~rcWiSsO vooruitgang en ide goring”
seen. Bekeringe vinci, God sy dank, voortdni’entl
plans. Die gemeentes word opgebon en opc’nbaar
gi’oeikrag. Die getal hidinate stai’i’ t ns op 2,846
en die katkisante op 4.140. Dit heteken ‘n ver
meerdering van 1,589 en 1,252 respektiewelik sedert
oiis laaste versing. Daar is 342 bititeposte teenoor
291 in 1924 met 22.499 kinders, teenoor 18,408 in
daardie jaar.

2. Op t’oedin p.—l4iei’ beweeg u T~.onuni’~sie hom np

‘n ‘terroin, waar ‘n geleentheid gevincl word om die
sank van die Fleer groteliks te bevorder, Immers,
dit het geblyk dat uit die bniteskole, waar onderrig
gegee word. die meeste gevahie van bekeri nge koni,
cleurdat die inboorlingonderwysei’ ook evangehis is
en die onclerrig gehaseer is op die Woord van God.
Ann die ander icant, cleurdat die 11 egering by toe—
neming toeiaes gee vii’ Inei’die werk, wat by tot ‘n
sekere mate beskou as die werk ~vat oolc by moot
behartig, stel hy ook seker voorwaardes met die
oog om van degelikheid vei’seker to word, en eis
dit meer toesig van die sy van (lie sendeling wat
reeds soveel to doen bet. Dis om hierdie oorsaak
dat u Kommissie vir meer godvrugtige onderwysers
pleit. wat die tank van die sendeling kan verlig en
wat grotendeels deur die Regering finansiebi onder
steun word. In die afgelope jnar is van die sy van
die Rogering ruim £6,000 ann die Senclingraad ann
toelaes gegee. U Kommissie is dankbaar vii’ hierdic
huhp, en waar by hand ann hand met die flegerimig
clus saamwerk, pm’obeei~ by steeds om 09 die voom’—
grond die sieleheil van die natnrel to lion. Ps.
FT. Murray bet met veriof van mm Konimissie naai’
Stehlenboseh geganri em sig vercier te bekwaam. 1-Tv
hot daai’ sy 0,1 sertifikaat behaal. en is ten voile
gekwahfiseer em nan die hoof van die normaaiskool
to staan.

3, ]Iediese ice!~ ,—N~i ~‘ele male sonclem’ ‘n (loktel’ to
woes bet die Fleer dit so beskik dat Di’, ~\[, IT.
Steyn naar Morgenster gekom hot, en spoedig bet
die mecliese werk snike voortgang gelllaak dat ‘n
hmospitaal ‘n absolute noodsaaklike vereiste geword

lie].., Die Ranch van Senclehinge bet van u Kommissie
vei’lof gekrv 010 van besoekers to Moi’genstti’ em’
ander vriencle gehd viij ‘n hospitaah ter geclagtenis
nan Di’. John flelni to kolhekteer, met die gnnstlge
uitslag dat £1,318) ingekom is, Met lnei’die hoclrag
word ‘n doelmatige hospitna I to ~ orgenstel’ gehon.
Ook is claar ontvang ‘ii soul van ]~13() vim’ die Ella
Neethihing—foncls, wat gobi’nik sah word vii’ ‘n klein
I lO,~) if ~i~i1 vi’ 1)11 nkes, im ii 111 ci ie John Hehnl (iedonk—
T-Tospitaal, Met gu’oot clankbaai’hieid nmag U I~oin—
misSie meld (lilt Di’, I, van N ieki’rk, van Kakainas,
sig aangebiedl bet en in Januai’ie 1929, I).V,, ver—
trek as ons twecle dokter in ~‘iI ashonaland, met werk—
hci’ing to Gntu. Die Regei’ing stel ook innig belang
in ons mnediese work. en hied i’nime toelaes toi’ oncler—
stenning claarvan aan.

4. Bybel rertolin p. —Die .hele hlyhel is ooi’gesit in
chic (‘liikai’anga—taah, en tails is Ds. en cvi’. Loi,w,
Sin’,, cii D,,,\. Louw, Jill’., besig uiet die m’ewiesio
daai’van voordat die goheic’ Ilybol gedi’nk sal word.
On, bitT hnerdie arbeiders ‘n ruinle mate van Gods
Oees toe.

5. Drukpers,—i)ie lode van die Carnegie Trust
hiot ‘n groot chrukper,, behoof tell gehi’uike van al chic
sondinggenootskappe in I{hiciclesie, Die iconferensie
van sendehinge in Rhodesie hot toegestein (hilt che
clrukpers to ~Iom’gensfei’ ge~daas sah u om’dl.

6. (]wu ndo.— ‘11 Kleiim clod vnii ons voId higgencle
td’il simich—weste (laarvali on vail Oils anclei stasios
verwyclei’cl. is nan die Sweedso lo’oochors wat llai’tohik
imlot (1115 saaillworhc ooi’lianclig.

7, J’e,’so n cO. —(a) Go r1~’de.—’,l et chroefhloidl nloet U
Knillmissio melding niaak van chic afsterwe van Mej.
Hester dii Toit, wilt ons vior allm’ goti’ou gechien hiot
as onclerwyseres. (h) ,~‘iu crc iOn c’ns.—Seclei’t ons
laaste Sinodo is 1111111’ ‘ih ashonahancl gogaan Dr. M.
hi. Stoyn, bh. Do ‘iVaal, Wepenor, Brand, Meyer
(ondei’wvser,), C’oimibri ilc’hc (boimmmieestei’), 13m’, J. C. cm
Phossis (hoeldllonor) en sy eggenote, Mejj. ~iihjoen, Do
Swarclt, Prinsloo, Nancle, Jonboi’t, Enshiim en M arais.
(e) l’ent,’oJtJ,e.—Onm (lie c’en of anclei’ roche is na ‘Ii
kom’ter of langer chioimstyd vertrek (lie Br. J. Bestor
en Mej. ~an Dylc.

SOEDAN-SENDING.

1. .-llyeln Pen —Die werhc in ens verste en nlooihikste
veld het ook van die haasto Sinocle sy goreelde loop
gehach. Van voel nitem’hike tokens van seen lca,mm ens
imog nie spi’eek imie, chaa,’ die Tiewie—volk hl~im’dl Oil
onvem’skihhig skyn. Tog meld ens met clankbaai’heid
va~i (Iruppels wit vah, on chat chaiii’ heilmoedigenche
tekemms is, ivat ons chic 111101) gee chat ens op .chie veer—
aammcl Stan ii van ‘im km’agt ige wem’kimmg van Gods Floihige
Goes. Daarom ldv ons yohllal’dend hid.

2, Op (‘nellie i—Die opkonmsto na chic skohe is vei’—
beterch, Ongevoem’ ‘mm 300 woon die shiole by, en veral
~p Mkar is damn’ ‘n kosskooh waar chic vrcmgte vami
gei’oblche heam’heiding cluichelik sigbaar is, Die Rege—
ring van Nigorie hot nog semnmnige ‘‘Pagan Schools,’’
regei’ingskele sonclem’ gochsdiensenclerwys, n~aar ens
sendelinge is genachem’ met chic oog op nleel’ same—
wei’hcing, Die hegeei’to mmml imotmer samueweu’kimg is



d ui dolik eon v a ii (ill’ vi tig to Vail die Is Zoo to—k 00—

I erenijo.

3 lIe (I) en tee i! . —Op liioitl 10 go hi od I tot ons go tot
stol tot (lahlkbaarlloid, ([Oar cue mod lose work van
I )i. lot hose! i agile on vent Ieegster V osloo so ~ooiid
gewoes is. clot liii lie soils tot 01) 3n0 p asj onto o (1 0011

(Iii g 111005 he Ii 1111(101. Die gotal med i est’ belia ode liii go
ill (lie algelopo laan WaS (31(100. l)it i~ inerklniar
dat Iii erd to werk voel gedoen lot (1111 iii 0 V OFt 11)110

V~l1 (lie Tioi iOS ill (lie sending to orstork. lit (lie
dii nge itt le 1)011 oo(te 1101) ‘0 Ii os~ tit 111(1 sal iii di 0 V ol—
goode ~t hF voOFSIoil word, gedoelte (10111 fondso
(10111 tvvlo ~\I evn. cito Wed. D~. J. H. I] t,fitiovr eel-—

santol, Oil (10111 ‘Ii 50111 VOhl £2,Th0 oat ~1oiir die
l{egoring (11101 11110 OIlS hoskikha1ti gostol is v
11 o~ I~ i tao 1. lii end 1’ 111)1)11(1(1 Va 0 die R ego ri 11~ tIllelt—
1)11111 • 0 goo i o goes en dl io von a ngo (1111 ‘OOt t(i1~ 1111111

to werlc. Ons 1 Ilediose work is vendor verstenic (1001

‘n twedo doktor, Dr. I. lo box, en ‘0 twede von—
pleogstor, )Joj. C. Visser,

4. Mi itt not.— 1) i e Id 11111 at 0 (lie hoed an is org
iValIll on as gevolg nie to gesond tue. U IVOinillisSiO
bet dOal(11I1 di o o erktve verkor on vorlol 111111 oils

workers gegee 001 ingeval van siokte ~l toed iger 11 lIar

So id—A I nikii to 10)111. (If nIl • ii rUslIll 15 1)1) <Ii 0 1311 ut-lu i e

Plato to gaan vii versterking vail hul krngto.

.5. ~SoiiteuteeI i((( Int’l tlit’ ‘Sttt/tttt Tni(etl ]1i~sioit.
—Die 1>1111151 ike tak VOH (lie S. ~ . hot ons genador
loot ci ie vonsl ek (lot (10111 111001 51111100 eu’lu II g son woos
dour (lie ii it roil i l1~ Vail workers Oil deloltasiework

Kom 111 SSIO gov oel (1,1 t Ct 111)1 005 got al wet—
kors SO goni i~g is en (lie S. U .M . (11l(101 ander
nones work 011 11 anclen tool gebruik, samowenkiig
niooi Ii k soii Woos. Sailloworkilig ill (lepittasioWoric iii
(lie groter stedo VIII) 0115 land sou wel inoontlik ei~
U itvoe rhaar WOOS.

0. l’e tWO)) (‘1 1—5010111 i go V 111) 011$ workors( stors) hot
11011 kran k ltci d goly. on moos v (or Ii ul worktvd s on—

stroke was ii oar Sn id— A fri 1c~u knit). (a) On eled e
1> Dogtortjio 11111 ltorw. 00 Mevn. J. U. Botlia is iii

die Soedan oorledo. Ook betroiur oils die aistorwo
van Br A. Sans, oils 00 boo hoer, en sy oggenote.
(h) IVeelees tntqeqoon .—Tot ons bls-dskap is cOo
i-olgende werkers(sters) uitgogaan om oils goledere to
verstork Dr. en Move. P. Labusehagne, Dr. 1. lo
Roux, Eerw. on ~,lovr. J. N. van Zvl, Verpleegster
C. Vissor. Mejj. C’. van Sehalkwyk on J. Thenon,
Br. J. Doist (boumoester), (e) Teenf/7ekeet’.—Mej.
J. Liobonbeng, ‘0 onclorw-vseres, is naar Suid—Afnika
tonuggekoor, lIt) 0 dionstyd i-an viol’ jaro.

Slot .~ —011 ciitnks 11111 moo ill ko work 01)001)0 at die
i ot-toon woond got’s v an oils K erk groot t( lt’~eW vdh 0 i (1
on loiw 1111 n~i i go V ohm i’d ill g in Ii ol work. i io gem tOt

I> nol deiuuo van di 0 nit gest nok to wenkkri i~g word mol
talc bospreek on ‘n liefdo vie die arhoid nail die dog
gob IVIII ~ broit van inspii,asio vie andor is.

STOFBEJIG.

K ioi’dio inrigtlng goon nog voort inot -v geseendo
work vail llatunollelOntlne, ovangel isto en ondonwysens
op to loi . Sedorc cI 0 10115±0 Si 00(10 is die troue oggi.—
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iloto van die lloofdlosont, Ds M . 1-ltlfnlevr, oonledo.
Die i lunigt i ng ltioi 1mg stoeds uit. Onlangs is ‘ii

dainosteltn is gebout . ~‘ilnn. ‘~V . 1). Malan 15 1)1111’

ges tel as rektttn V 00 di o 100101)111 dci til . I) io bostn ui
VIII) In 01(110 ni igt i lug 11)110k eros c ige pligi lugs out ci ie
sknld van 2.5,000 nog nuiscende 01) Stofhorg af to

hot aol not so cli o i’olite not Jo It nii ks Oj) II 01(110 50111

beUt~tl tlloot 0 (md te spoor. Ons Honk in die O.V .5.
en dic ‘ied. Honv. of Gen. Honk vaiu ‘l’l’ails—
vaal bet ondei’neonm on) elk 22.000 to vinci,

011 die hestnnr vol-wag van clio gomeontos i-an die
KtIIl1m—Provinsio 21,000. Waanvan enige lionderdo
)1(I1)(le iugolcoln I met eu nuoon lioloof S - U Komin issie
vorlang dat oims Konk sIll help oct sv (1001 VaIl die
skuld to dna.

KWATU.

Die tellins iiu die kindens VIII) die sendelinge vot•—

viul 1mg ‘0 gevoelde luolioofte. Nti oilige Jane troite
cliens mites Mnr. cr1 Move. 1). J . do Kook woens

- tOOi)OtTlOildo a l-o dio work opgeo, on is >tpgovtdg clone
Muir. 00 Movr. C. 13. ~l alan, Ook 11 tulle bet konnis
gogee dlIt t loll 111111 die o i iucle V 1)11 lo onci i e nor moot
it ft roe. 1~ K 0111111 5510 is tl 1101(1)11111~ vii do dli onsto

1111 110 do 1iti i si-ado i-s en -l muoodm-s, oIl 5 ieO nit naar
geskikto OPV0IOOFS.

A AX lIEVEb I NUE.

I) io Algoniene Send i ngko Oltl) issio vonsook hobo fdo—
hic (III t dic’ 51111 Oe di 0 VI) lgeiudo 111111 hovoli ilgo sal

1100111 1—

1. Die Sinode orken met hartliko clanlc (lie ttue—
goii-vde dietlste i-all Ill Si’ ltiuunolandse en buitel~m ndse

solldoli ilge.

2. Die Sinttdo hot nmot dliopt’ ie-dweso kenluis go—
000111 Vail (lie lioti-ourtbo mfstonwe vatt hinno— en
huitolandso sondloli ngo, oIl iv il die agterblweodes
vonseker van sy 11011 woancloning van die diensto von
die IIf1~OSt01WVOiuOs “n hid lUll do ventroosting van
die Here too.

3. Die Sioocbo dank Iuartlilc al die rentmeesters van
die Hoer, wat Sy work so trou ondorsteun bet it) die
afgelope jane.

1. Die Sinode clank die sltstol’S van die \i’IIue—

seiid i tighond V11’ 11111 1)111)10 hydi’ao Oil troue Ollder—

stouiuiltg i-ail die ivoi-k van (lie hoot’. Oolc woi’d die
dank you die Si 1111(10 gohi’ing aan cOo ~I edo—sending—

am-hoicistot--,. >lio Tx i tldonknltnso, (‘lmu’istoi ike Stu-owens—
on Sitldon to—you-en igiuugs yin alw’-,It loll i-in die
Seltding (10011.

.5. Dii- Sinlldle (11111k tlio Manllesomldinghond i-il sy
I n-il t’tlO . (‘11 i oi’tI’oil (lilt I my (lie 11) Il nsl i cl ma to sal he—

weog oni 111001’ yin die Ihithl’oidnig van (Jods T~oniuik—
rvlc to (1(1011.

0. 1) io Si muildo cl~unk sy afgetnocbe Algenuene
Sondiiugsolcrotau-h, DsA. (‘ ~tl iut’l’ay, i’il’ sy hI-la mmg—
l’ikO di oiust 0 11111) dii’ 5011db 1 ng hoivvs -



7. Die Sinode spreek sy hoe waarclering wit 001 die
iii nke byclraes cleur die naturelle—kerke in die buite—
land gelewer, en ~vil hul en ons seudehuge aanmoedig
oin alles in liul vernioC te (loon om die kerke self—
onderhoudende te maak.

S. Die Sinocle gee anclermaal één dag aan die be—
spreking van die belange vail die Sending.

9. Die Sinode gee verlof nan Mnr. J. .1). Brink
oni toegelaat te word tot die Sending lnstituut oni
na ‘ii tweeja.rige studie as sendeling van ons Kerk
georden te word.

10. Dc Svnocle spreke zicli duidelik uit over de
ordening van senclehngen ais hulpieraars in blanke
gemeenten met inaehtaeniing van Artikeis 396 (1),
235, 236, 172.

11. Wets rro ode rio pg. A. U Koinmissie boyce!
ann dat Artiekel 253 as voig gewysig sal w-ord “Do
Algeinene Zendiiigkommissie wende zicli tot do Itoog—
l3erw. Synode met het versoek dat dc volgende wi)
zigingeli zullen worden aangebraeht ill Art. 253, dat
aldus luiden sal (a) In nile gevallen ~v a~t1’ do kerke—
rand van de nloodlergenleeflte niinstens twee—derden
van bet salaris van de zendieling waarborgt, zal liij
die zendeling beroepen. (b) \~ aar dc l3innelancise
Zending Sn b—Konnnissie niinstens twee—derden bij—
draagt, sal lnj de zencleling mogen beroepen. (e)
\\ aar dc moedergemeente minstens een—derde en do
zendiiggeinecnte niinstens een—derdlo van bet salaris
respektievelik hijclragen, sal dc kerkornad van do
zendinggenieento uit ‘a lijst van drie nainon door de
korkeraacl van dc moedergemeente voorgedragen ‘n
zondingioraar mogen boroopen. (d) Draagt de
zendinggonieonte minstens twee—clerdeii van het
salaris bij, sal In) het voile recht hobben eon leraar
te beroepen. (e) Goon sendinggeioeente sal hot reelit
hebbon tot bet horoopon van eon eigen leraar over to
gaan, tOnzij ‘n minimum salaris van 120() voor
gehuwdo, of {150 voor ‘ii ongohuwde scudding go—
waarborgd is.’’

B. In verband met Artiekel 236: ‘‘Aangezien (1)
Do ordening van sendelingon in nile gevallen, he—
halve waar sij als iernren van zendinggemeenten be—
vestigd worden aan do Algemene Zendingkommissio
(of haar Sub—Kommissie) opgodragen is (Art. 236)
(2) Be Kerkewot (Art. 396 (2) voorzieuing maakt dat
gemoonton vail de Moeder Kerk skh van do cliensten
van zendelingen bedienen mogen (3) Er vole gevallon
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voorkomon waar mannen met eon status van sendle—
ii ng door genieonten van dc Jiioedlerkerk gebruiki
wordien : so versoeke de Aigemene Zendingkommissie
die Svnode oiii Artiekel 2:36 (b), paragraaf twee, na
‘‘Zending Sub—Konlmissie,’’ het woorci ‘‘Ring of
kerkeraacl van do Mooder Kerk’’ in to voegen.’’

U. Die Sinode word gevra 0111 dlisponsasie to ver
loon in vorband met Artiekel 286, en nan die Binne—
landse Sending-Sub-Kommissie reg te gee 0111 in
piaas van dhe sendiinggelneente te Middlelburg Op te
tree in sake deelname nan die Predikante—Pensioen—
fonds deur genoomde gemeonto.

1). Die Sinodlo word gevra Artiekel 242 (10) as
voig to wysig : By (b) word gevoeg na die Woordi
‘‘Oenootskap’’ (lie woorde ‘‘of bewys van beproefdie
dlion~tvdl as ovangelis, opgelei en gebruik dleur die
Sondingkork.’’ By (d) word gevoeg 1111 (lie woOrdi
‘Kork’’ due woorde ‘‘ol ill geval van ‘1) ovangehs

minstens vyf jare geestehke work.’’ By (g) ivord
gevoog na dhe woordl ‘‘kerkreg’’ ‘‘(lie evangelis sal na
vo!diOOndo studie (lie eindi—eksamen afle voor (lie Mo—
(ieratuur van die Sonciingkerk on die Binnelandse
Sending—S nb—Kommissie.’’

T-liormoo 15 u I~ommissio sy taak aoer met die bode
dat die I leer die groot sank van die uitbreiding van
Sy Koninkryk swoarder mag mat Ivoeg op die ganso
Tverk, sodat by mag gevoel dat sy groot geleonthoicl
in Afrika snol verbygann, on dab (lie tycl l(ort is,
want ‘‘Do Zank (los I~onings is haastig.’’

Met toohidding van die biding van Gods Goes,
(lie groot Loicisman on _~dministrateur in nile
Sondi ngwerk,

Blr ons, die lode van U Konlmissie,

J. nt P~sssis.
J. 0. S’re~nsn.
I). J \TITJOFN
I). U. M~aAN.
J. Rune.
J. U. On~ivncn.
J. P. Buiscizii.
A. J. VAN
W. F. P. M.uus.
R. D. Mc’Dox~an.
A, F. Louw.
C. MURRAY.
C. 1-I. BecK.
0. L. VAN fliceRne.
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RAPPORT
Van de Vrouwen-Zenthngbond.

F] .Eerw. Heren.

Hot Bestnnr van do Vronwen—Zendingbond aeht
lot fl voorroelit hot volgeudo vorsiag van zijil
iverkzaaniheid gedui’encie hot tijd~)e1k Julio 1924—
Junie 192S voor iwo H.Eorw. \ergadering to leggon.

1. ,S’to t,st,e I .—-i~l ot dankbaarheitl is unnon wij
iiwicling maken van toenemende vooruitgang gedu—
rondo do atgelopen viel’ iaren. \olgens ons jongste
opgaaf tellen wij 190 tokken, 17,000 ledrn
in toitiste, £21,024 ils. Gd. Pnswi’nJond~, £31572.
TIet/steis, Sd. Sedert ons laatste versiag
in 1924 is el een vermeerdering van 1.5 Takken . over
2,00(1 ieden en £4,000 in inkomste. Ons getal work—
sters is gestegen van 69 tot 84.

2. ()rqon i.sutie.—De vorgaderingen van ons
Bestuur zij n goregeld elko drie inaa nden gehondon
oil getrouw door (le loden iiijgewoond. \erkorte
notulen van oI1~e vei’gaciering zi,ln in Dr Eon in
vei’sehenen .i)e samenwerking loot do Algemene
Zendingskonim issie wordt nog steeds gevorderd. en
ellige loden nit hot ilestnnr zqn gewooiiiik togen—
woordig in de vergadering van do Algemene
Zeadingkonnnissie Wa nnoer \ronwon—Zondinghond
belangeii beliandeid worden.—Mej. van Heerdo, onze
thesauriore, doet haar werk met stiptheid en
gotrouivhoidl. on geett algemene hevrediging. Flare
booken wordon j aari ks hehooi’lik geauditeerd, Oil do
ontvangsten in aandeliks in 1)i: K omsilonis orkend
Mcvi’. Hotmeyr, ouze Honoraire Roizendo Sokre—
tarosso, lieeft 111001’ daii ooit gotoofld wells oen
helangriko faktor zij in oils work is. Mot haar
geregeld besoek vim do takken lieeft zij belangotelling
opgowekt, voel godaan am do organisatie to vorbe
teren en tot niouwe pogingon te inspiroren.—Het
was ens eon groot voorreeht dat Movr. Hofmoyr ons
kon vertegenwoordigen op de groat konferontie te
Le Zoute in Be]gib, waai’ do zendinghelangen van
Afrikn vooral bosprokon werden, zondor dat hot
voor am nodig was em jets tot liaar roisonkoston
luj to dragon. H are ondervindingon van do 01)101—
ding van aendmgworksters in Amorika is ook voor
005 Vail groat waai’do.

$i rk ei i~on Jr i(’n ins .—~edororn knnnen wij met
slankbaarlioidi getu igon vim do gezegenclo u itworking
van zulko knnforentios, Waar ‘t Floofdhostuui’
sies’hts vorantwoordolik was voor hot onderworp on
vertogonwoordiging hij do hi~eenkoinston, hoeft do
gehele rogeling gernst Op onzo iJvorigo on hekivaino
Sii’kol—Prosiclento. In 19215 ziju daar tu’uolJ
konforenties gehoudon en in 1926 nok weer hniolf.

Gowoonlik 11mrdt onze algelnono vorgadori ng 011(0 (1111’
jaar gohoudon, en dan vindt do kiezing van hot
Hoofdhostuur plaats.

3. lIe ,i,’zoujn Ii ode n —(i) 1l’e nsf r is iii lie stede n
nuder do ininderbovoorreehton van oiis volk—32 met
do volgende workkringen Kiniborley, Johannesburg,
I~oodstoek, Oost Lon don, Port Elizabeth, iiitonhago,
Biilaw-ayo, Salisi,urv, Gernnston, Joppostow n en do
Do1von~en. 1—lot reglenlont voor onzo binnolandse
werkstors clraagt veel bij tot do salnenworking met
leraar en kerkeraad. Onzo konstitutio omtrent hot
voi’~vaai’1oosde dool van ons yolk blij it flog onveran—
doll I.

b) Biii ii (‘1(101)1/5 Zrii iii (I ~‘e ii. .—1)it deol van oiis
work bogmt holemaal ‘n nienwe betokonis l’OOl’ OilS

to kriigen. 1)e vorgroto uitgawo van ens Bijbolso
Loosbnekie hoeft de deiir geopond voor sneer
svm~athioke en praktiese hnlp. \Vij verneinon van
01150 10(1011, (lie helpen met loduron on Zondagseholoa
ill VO rho ad fll0 ((bull 1 ugen . on wist VOOi’ill oilS

hart vorbh~dt, is do spriehting van leei’klasson op
vole (1011)011 en buitenplaatsen. Op (10 algomono
ye rgaderi ng verlrsion j oar to Ma huesbury gehouden.
was do toenonionde boiangstelling ill (IC binnenlandse
sending seer opmei’kohk .~.‘i[ot groot genoegen
konnen wij melding makon van eon good goslaagde
konforentie niot soulmigo van onze binnoniandso
zondolingen niot hun vrouwen op uitnndigi ng VII))

ons hestuur. Belangrijke beslui toil onitrent bohui—
singstoestandon, opleiding van gekiourde workstors,
en do ~venselikheid van ‘n Christelike ‘Vorenigig
voor onze gekleurde moeders en dochtors, zijn
genomeil, on worden ook langzamerhand uitgovoerd.
Do Moderatuur van do Zending Kerk is zeol’ dank—
haar voor do belangstelling van onze Reizende
Sekretaresse in do vrouwen van onze zondinggemeen—
ten. Zij zoekt gologenhoid em hon toe to sprekon
in belong van do gonoomde hosluiton. Ook wat
geldeliko stenn hetreft is daar vooruitgang. \an
do plaatsolike uitbetaahie solnmen wordt n let altijsl
nail onzo Tes. kennis gogeven, en govolgolik
ooi’don zij niot iii Ons Goldolik vel’slag genooind.
‘iVij onclorstonnen nag eon werkster ill Stofborg
Gedouksehool en voer do eersto nlaal liobben wij
eon goklenrde lverkstel’ onclor do Slamsen aan
Strand. Zij werkt ondor toezieht van do plaatsolike
Zondoling.

(e) Be Ito nine ds Zr al/Ill (j rnsl —I—Jot gotal work—
stors 15 als volgt : Nyasaland 26, 1\laslionaland 16,
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Moc’hiicli 2. Soedan 5. Ook woi’dt ondersteinnng
gegeven nan ruim 100 buiteiipostei Pn 00 lll~idJO~.

Ooze zendiagciames cloen cen beiangrijk werk in dc
meid~es—te1iu izen in dc’ on] ci (I ing vail (md(’I’wi,l zer’.
en evangeliste—vronwen en in verplegiogswerk. Ann

dc Zenclingraden wordt jaariiks olfic-jeel verdag
gegeven, zuwe] als can ‘t H oofclbestuur. Wi~
hetreuren diep bet vroegtijdig heengaan van
ooze helcwame en toegcwijde ii c’rkster lie I. IIi’sl
(in To if, no vi er an i van tro owe a rhei ci op
Morgenster en Gntu. l’wce van onze lwproc’l dc
weikstcrs, Jiej. ,S’f e(JiIO1i1 C On Ill’?. 111dm inoesten
na vele jaren van toegesvijci work in yasaland.
hunne gelielde werklcringen, wegen, krarikhoi d,
verlaten. Onze oudste wcukster. j!e~. ifeimef
(Mochucli) is on meer cl-ui 30 ja’ir dienst 01) pensiOCO
afgetreden

(d) 1~’r;(’de1l1) elm. — Ooze Opleidiog-.i orichti og,
oncier dc bekwame biding van Mej. Van 1)eemter.
krijgt al mccv ‘a belnngrijke plants in mis werk.
Wij kunnen getuigen van vooruitgang en uitbic’i—
ding. Dc tnelatingstanclaarci is verhoogd tot JUn10)
Matriek of 0.3, en dc leer—knrsn’. is aaozieolik
ii itgchreid. Bij Ic gewone vakken van Bijbe1-~tud ie.
T’~ei1cgesc1iiedenis. arbeid ann zielen, huishoudkuiicle,
vcipieegkunde is gevoegd dc “toclie van natuic’Iie—
vraag’~tukken, sociologic’, zielku ode cii eth iek. 1)e
geost van uithrei cling heeft ook de stocienten bezield.
Dc ~\J .Z. A. Tak in Frieclenheim heeft bet Be~tour
verra-,l. door de ~om van £280 bijmelcaar te brengen
voor die opricliting van ‘n vrile apotheek in verband
nic’t him verplegingsiverk. Met dc tegenwoordige
uithreiding van Friedenheini en met bet oog 01) de
toekomst is ons Bestuur ciaartoe overgegaao oni Ic
weosiikheid te overwegen van do opleicling vail twee
dames in Amerika. Dc gunstige termen van n
vi’ije leerkursus met insluiting van logies. gesteid
door ceo van Ic fniversiteit.~a te Nashville, en bet
verdere an nbod van £1 00 voor reiskosten door do
Phelps—Stokes Koiomissie, was ons ‘Ii ingerwijzi og
om clefinitief te hesluiten em zo ‘ii stap te nemen.
Na veel gebed en ernstige overdenking zijn .iI~’i.
Koclmeihoffer, lid., CT) JIt~i. licOrejoc, B.i., voor
cut biezonder dod aangesteld.

Waar daar in ons laatste versing melding geniaakt
is van Ic vergroting van Friedenheim cii de schuld
van nog hijria £1,000, kunnen ivij met dankbaarheicl
getuigen dat de schulci ou uitgewict is. Met bet
oog op toekomstige uitbreiding en 01) advies van ooze
pie atsebike kemnussie heeft on-, hestnur hedoten
oni het eigeicdoni naa,t Frieclenheim voor £800 ann
to kopcn. \oor ‘t tegenivoorchgc is het Imis
verlinurcl cit worcIL dc rerite en insta ncihonding
di a 1111cc geclekt,

(iechirende Ic laat,te vier jaar zijn clnar 67 ito—
(lent)’)) die dc vereiste knrsns doorgemimakt helI)en,
nit I’ricdenheu gegaall.

On-Icr het bestunr van dc Vrouwen—Zendingbond
beeft ons hlaadje ., Booc]skappe vii- Moeders en
Dogters’’ de plants van , ,Moc dc’rphclit’ genoloen.
Dc mime ondeisteunig vail over 5.000 leclen is
henioedigcnd. Veel clank i’. versehuldigcl an ii cie

iieciaktriese, ilevr . Schec’inan. en Ic ageote, Mej.
11a1111’.

1e) jJemIe—Zc,mclin ~—.1 ,-Ijchisfcis.——Sedert dc konfe—
rentic is Victoria West, cirie jaar geleclen, is dit
dcci i-nil oiis werk met ras~e sehreclen voomnitgegaan.
Dnar is teen ‘n afzoncierlik llestuur gekozen, en dc
ledon zi jo hez i ci I net cdii groot clod , ‘ ‘ I)e 1)ocliters
vail Afri lea veer Ron i ng Jezus.’’

1. .%totisfiek.—Dc’ volgende opgaaf getuigt van Ic
toeneinende veoruitgang —

Takken Lccietab.
1923 32 623
1926 41 1.129
1927 57 1,687
192% 6% 2.13%
\an cut getal leden zijn 925
flit geef~ ons mood voor Ic bc’arhc’icling van cle

klenrlingcri van do ho itenplaatseo.

2. llerI- ~oo mn/I eden .-~ Bij de ioeeste takken worcien
do i ergaderingen inaandeiiks gehouden. I nteres—
—ante en leersame oncberwerpen woi’cben behancbelcb,
zo~dis —--—Frieclenhei io. Roinheid, Karakter, N aturel—
len—vraagtukken, Zendingwerk in verbancb niet dc
heiclense vrouw, l3ehuizingsprobleem in Ic grote
steclen, Geestelile leven van ooze ~onge inenscri,
1’~ leurlingbearbeiding op plaatsc’n en levensgesc’hie—
den issen.

0mm (1)’ rite mi 1)1mm (j.— i)e verpliclite Fondsen sluiten
in (a) dc saiarissen van ooze twee zendingdaines
Dokters J)m. .Jeo mmette 11mm mroq en i)m. Po mm/jim c
lInmcoy. (h) Friedenlicini en cc) algemene kas.
1)an wmmrclt ciaar ook c)odberstenning gegeven ann
ieerlingcn op i’riecbeoliciin, en andbcre w-erksters in ‘t
hniteniancb.

Pmaktics wcrk irorcit gedinan onder die kieurlingen
op dc phiatsen. Ooze i’eizencle sekretarcsse, Mev.
Hofiocyr, cbmangt dbezc zaak hiezoncber op hear hart.
1)oor ha ni beni i ciclel i iig zij Ii verschei cbene Konferen—
ties georganiseerd en cut heeft i-eel gelielpen Orn
liet von) branciencle to lmonden.

(f) Kimmdem-I-rommiemm .—263 Takkcn. 01) cut gehiedl is
claar ook goecle voomnitgang. Ooze kicine werksters
hehben geclurcncbe dc vier ~aren muim £8,000 bijeen—
gehrac-ht inner bet is vooral beinoecligend em uit
de verslagen te zien dat dear geestchke groei is, en
(10k pmaicties werk geciaan worcit.

Waa.r Ic 1-leer ons in ‘t verleden zo duidehk
getoonci heeft dat I-Iij dm115 tot Zijn ccl’ n-il gebruiken,
zolang wp in dc rcc’lite verlioucbing tot Hem
hi i-en, mogeli n-ij met hi ij inoecligheici vonrwaai’ts
gaan.

‘\crtrouwcncic dat Hij die cell goeci werk 1mm
(ills en mfoo r oils hegonnen heeft bet ook voleincligen

ITwe I-I. Eerw. \crgacicri ng Gods lcichng toebicl—
ciende, hehhcn wij dc cci’ ons te noemen,

Met hoogaehting,

Uwe cliv. Dienaressen.

S. BOSMAN (Presidcnte).
~l. HAAR.HOFF (Sekretaresse).

lnkonistc’o.

£727 19 7
£1,142 3 3
£1,733 7 5

hujteiiic’den.
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RAPPORT
Van die Konimissie vii- die Sendhig onder ~sraëL

Li Tvommissie bet cUe eel’ as volg te iapportee

1. T’erqoderin (je.—1)et by drieniaal vergader bet
sedert die Iaatste Siiode. Ten macic egter spocd—
etsende sake en die l)esoeke van Eerw. E. C. Ettniaii
te reel, bet ii Konanissie nit sv getal ‘n sub—Kom—
missieaa ngestel hestaande nit die lede ~vat wooll
in die onmiddelbke nabyheici van die stad. Flierdie
sub—Kommissie bet, so dikwels as die werk dit vereis
bet, vergader.

2. 1 11(/ eli ii q ro ii (~ dde .—U horn in issi e bet ch e
verdeling van gelde en onkoste tussen die Kaapse.
O.V.S. en ‘Fransvaalse Kerke goedgekeur sons veer—
gestel denr die gefedereerde hommissie op sy laaste
vergadering gehou in Kaaiistad. Volgens liierdie
besluit is (lie onkoste in gelde proporsioneel as
verdeel —

1. O.\.S 23 19 6
2. Traiisvaal 247 19 1)
3. Keep 495 l~ 6

Die saakgelastigde bet die saak aigeba ndel en van
die O.V.S. die onthrekenclo ~123 19s. Gd. ontvang.

3. Die di beid run Eerie. If flumn —Wet die werk
betref wet Eerw. Ettman verlig bet tot 31. Desember
1927 ken u Kommissie getoig dat (lit aieteenstaande
die grote moeilikbede daaraan verbonde, geseend was,
dank sy ook (lie getroUe medewerking van sv egge—
note. Die inetode wet by gevoig bet was privatc
gesprekke met Jode ann bnlle buise, 09 (lie parade
on b vendusies aan te knoop, ook bet by grout
getaile vail die i\.T. versprei. Ely bet vcrskilleilddi
-‘an die grote stede SOOS Kilnberley, Port El isa both.
Ous—Londen en Ondtshoorn besoeic. Dit bet dikwels
geheur dat sy clienste bygewoon is cleur Jude, veral
O~ (lie plattelandse dorpe. In die Kaapstad is ver—
gaderi nge in (lie stadsaal gebou vir Jude en CbrU.ten
ooi’ ‘‘~\Iessianw Evidence’’ wet goed ge(loen bet.

4. Redo uk i-p ~ Er iw. If ft moo. —Dit doen n Rum—
missie leed urn inee te dccl dat Eerw. Ettman, (leels
oak a5 gevoig van senuverswakking genooclseak was
vii- die work te bedank en op 31 Desember 1927 sv
ontslag aanvaar bet en kort dearna, na Australib,
(lie vaderland van sy eggenote, vertrek bet,

0. Onroln’er Iferid. ]ftfll((I ii.U Kominissie luet
n~( (lie bedanking Vail Eei’w. Ettfliafl in korrespon—
densie getree met die Wellferw. S. Wilkinson. Sekre—
tans van die ‘51 ildvav Missions to the Jews’’ en up
aenbeveling van Eerw. Kohl, werker van die Trans—
i’aalse Kerk under die Jude, met Eerw. W. Salsbcrg,
van Wilma, Polen, tell einde ‘a geskikte opvolger
VII’ die werk Ic bekorn. ‘foe luerdic’ versiag opgetrek
is, bet die onderbanclelinge egter aug Inc sover
gevorder (lat u Koinmissie iets definitiefs ken rap—
porteer nie.

6. Siensicilse Tmninissie.—U Kommissie IVII dit
beskeidenlik as sy sienswyse uitspreek, dat biendie
werk nie tot 5~ leg sal Icom nie, tensy Ii predikant

Vail Ollse herb, SPCSilill vir claar~lie (loel opgeleu
eangestel word, urn ann die hoof van die verk to
steen met bekeerde Jude as sv llledlewer]cers. Met
hierdie clod voor oh, Let ccii van die lede vail die
Komnlissie spes~aal die stiidente van die hveekskool
toegespreek.

7. ion lie relic q.—Die werk lewer dikwels grout
inueilikliede op en nie die nlinste moeilikbeid is die
hittere vvandskap. ivat van Joocise kant teenoor
hekeerlinge nit die Joclenclom tot die Christendom
geopenbaar word. As diE bckcod word (lilt ieinand
tot ulie Christendom oorgegaan is, word by dikwels
on 9.1 a a ii a it sv besi gI i ci ci en ~il lenle i rn i ddele bei u’oef
11111 1111111 vaIl sy brooclw inning to ontroof, solang liy
u-lu listen hR. So rnoes ‘ii aantal lede van ii horn—
10 isSie ten ci ode ‘n hekeerl i ng te Ii nip te korn ‘n sum
van -21.5 beta al oni ibm weor ‘a hetrekkilg in die
besigheid te verseker. U Konlrn issie is vail oordeel
dat bend ic sum can die heti’okkene persone (lit die
lends belloor terng beteal te word.

Dan ~vil o Kominissie. met die uog op sulke bniten—
gew-one gelalbe as liiei’bo vei’rneld. verlut via van
die 14.E-’rw. Vei’gedening. wear cut voigens die our—
dcci van die Kommissie hoogs nodig inag blyk urn ‘a
sum va,i nie bohr as ~15 tot -220 jaarhks vir h ierdie
duel to nlag gebi’u ik. met die cluidehke verstand—
bonding dat as die bekeerling can ivie geld op did
nyse voorgesk ct word, daartoe in staat is. liv die
geld sal terng betaal mien die funds.

8. Person eel i-un (lid Ikuin in ssie,—flaai’ die gruotste
(led van (lie arheid van die werker val op die Jvaapse
Skiereilenci met sv 10,000 Juodse inwuners, is ii

Kunllojssie van OOl’deel dat mninstens vier ijit die
sewe lecie van die Kunmm issie wuun agtig moet (lees
in Kaapsfad of die onmiddellike nabvbeid.

9. Ondeu-stenninq dir ilie reck—Met (lie oog up
die aanstelli ng van ‘n nnwe werker biunekort, is die
N omnussie Inc al]een clankbaa r vii’ cue no clersten mu ing
Wilt (lie werk in die verlerle geniet bet inaar ventrun
(Ills de t lv die oIlvei’lll ill clc’rde 1)01 a agstel ii 1mg en
ruilue undiei’steuning van die Keric sill hly gemliet.

10. Fou1biddinq._~lld1~I-ommhll nil n Komonlissie
Ii ie ‘die be I a ngr ike werk opcira a au cli e vu rige your—
bidding i-au die l—TuugEerw-. Vergadening. Ons is
veel aan I snail versknlclig en meg ulie versuiuo oat te
hid (lilt gans Israbi salig meg word.

U iloog. Eerw Diensw. 1)ienaars en Brs.,

A. C. DIT TOIT, Voursittei-.
A. Si. MeGREGOJI.
1). S. B. .JOIJBEIIT, Sei’ila
1). C’. T)E VILLIETIS.
F C DU ~f()ff
1). J. V[LJOEN.
P. J. V1LJOEN.
W. J. THEIION,



RAP PORT
Van d~e Komm~ss~e v~r d~ Algemene Armesovg.

Met inhige droelenis meet (lie Ivommissie meldiiig
maak van (lie afsterwe van Dr. H. P. van der Merwe,
van Cradoek, wat Vafl (lie begin af iii ‘n none betrek—
king tot die Kommissie gestuan bet, en as voorsitter
tot datum van sy benoeming as Moderator, die Koin—
missie gedien bet. Sy kragtige persoonlikheid en be—
sondere bekwaamlieid, gepaurd met ‘ii vurige yolks—
gees, was ‘11 gednrige inspirasie, en met sy heengaan
bet die Kerk een van sv uitstaande sosiologe ver—
bar.

Voorts, wat die personeel vail (lie Kominissie betref
moet gewag gemaak word van die vertrek na die
O.V.S. van l)s. A. A. van Sohalkwyk. By bet die
sank van (lie Aug op sy hart gedra en by name
bet by hom beywer in die beorbeiding van (lie (id—
werve.

HOOFSTUK 1 .—F[TJLPBEFIOEWENDE.
(4EMEENTES.

Volgens hesluit van die Sinode 1924 is (lie sorg van
die hulpbeboewende gemeentes en die administrasie
van die spesiale fondse vir genoemde geineentes, nan
die Kommissie vir die Algernene Armesorg oorgedra.

1. By (lie einde van (lie kerkjaar, Julie 1923 Junie
1924, was daar ‘n batig saldo van £148 (is. Sd. in die
kas van die FIG. Fonds, en vercler ‘n vaste fonds van
£10,000, en ‘n laaste pa.aiement nit die Thomas Louw
Foods te wagte van £550. Ann die einde van 1924
was daar ‘n tekort van £571 in (lie kas. Onder (lie
omstandighede was die Kommissie, reeds by (lie ann—
yang van sy verantvoordeliklieid, verplig oni die
brick ann te drani en te besuinig en ongelukkig was
(laar g’n ancier alternatief as am (lie toelae nan
liulpbehoewende gemeentes in te kort. wat vir ge
noemcle geineentes natuurlik fl grant teleurstelhng
was.

2. Wat die onclersteu ning van (lie gemeentes in die
algemeen betref moet opgemerk word dat boewel die
bvdraes in kollektes en donasies nicer of lain stabiel
gebly bet, ciaar tog ‘a bepanlde agteruitgnng te be—
speur is wat (lie beflinge betrel. Vii die drie jare
1922, 1923 en 1924, toon die state nan inkom,,te ann
beffinge, £1,007, terwyl (lie inkomste gedurencle die
afgelope drie kerkj are skaars £322 aantnon. Dit
blvk cluidelik dat (lie gemeentes ivat troti beffinge by—
gedra bet, later verflou bet oinclat die goeie voor—
beeld nie deur ander gemeentes gevolg is nie. Die
yrywillige heffinge—stelsel blyk dns ‘n mislukking te
wees.

3. Aangenaam is dit te kan wys op ‘n aanmerklike
vermeerdering in (lie spesiale bvdraes ontvang vii’

sekere gemeente~, en bier moet mdcli ng gemank word
van die buitengewone 11011) vei’leen, cleels Ui t (lie
O.V.S. vir (lie gemeente Port Elizabeth. Ds. F. W.
Liebenberg bet, ondler gesag van die Ko~nmissie, in
velwillende geineentes gekollekteer, en die aansicn—
like smn van bvna £3,000 ingesamel. Bier dien ook
vermeld te word (lie poging van Ds. J. P. le Roux,
van Kingwilliamstown in 1927, am die sware kerk—
skuld van (lie klein gemeente te verminder. Die Kom—
missie bet gesorg v’ ‘n plaasvervanger terwyl (lie
broeder op ~y kollektetoer besig was, en die resuitnat
was ‘n insameling i-an nicer as £600. Die onder-
vinding leer 0n5 dint wanneer predikante van sw’ak-.
kere gemeentes self rondlgaan am in gegoede go
Ineentes te kollekteer, bulle nie beskaam en met led
handle sal terug koin nie.

4. Die toebae clenr (lie Kommissie ann liulibo
hoewende gemeentes goedgekeur is as volg —

A. 1925.

1. Kalkbaai £75
2. Port Elizabeth 75
3. llgie, yir ~ ]nar 25
4. Kingwilliamstown 75
5. Salisbury 75
6. Enkebdoorn 100
7. Meisetter 120
8. Bubawavo 75
9. Urntnli 150

10. Lusaka 120
11. Gwelo 150
12. Mafeking 75
13. Kurunian 25
14. Deben 50
15. Grahamstad 75
16. [Jmtata 100
17. Namies 50
18. Ohfnntsboek 25
19. Stoc’kenstroom 25
20. Waterford 25
21. Nieuw Bethesda 25
22. Maria 50
23. Van Wvksdorp 100
24. Kokstad 1011
25. Oos-Londen 25
26. Peddle 50
27. Stella 50
2$. Giheon 50
29. Caries 50
20. Dii Plessis 25

£2,015



B. 1926.

1. Kalkbaai
2. Port Elizabeth.
3. Kingwilliamstown ...

4. Salisbury
a. Enkeldoorn
6. Melsetter.
7. Bulawayo
S. Umtali
9. Lusaka

10. Gwelo
11. Mafeking
12. Kuruman
13. Dehen
14. Grabamstad
15. Umtata
16. Namies
17. Stoekenstroom
IS. Nieuw Bethesda
19. Van Wyksdorp
20. Kokstad
21. Oos-Londen
22. Peddie
23. Stella
24. Gibeon
25. Du Plessis
26. McGregor
27. Nieuwe Rust

C. 1927.

£2,005

1. Kallthaai £125
2. Port Elizabeth 75
3. Kingwilliamstown 100
4. Salisbury 75
5. Enkeldoorn 100
6. Ilulawayn 75
7. Melsetter 150
8. Urntaii 150
9. Lusaka 120

10. Gwelo 150
11. Mafeking 50
12. Deben 50
13. Crahamstad 75
14. Ilmtata 100
15. Stockenstroom 25
16. Van Wyksdnrp 100
17. Nieuw Bethesda 50
IS. Kokstad 100
19. Peddie 75
20. Do Plessis 50
21. McGregor 50
22. Ugie 50

D. 1925.

£1,895

1. Kalkbaai £125
2. Port Elizabeth 75
3. Kingwilliamstown 100
4. Salisbury 75
5. Enkeldoorn 100
6. Bulawayo 75
7. Melsotter 150

8. Umtnli
9. Gwelo

10. Lusala
11. Mafeking
12. Dehen ...

13. Graliamstacl
14. Limtata
15. Van ~~yksdorp
16. Xieuw Bethesda
17. Kokstad
18. Un Plessis
19. Peddie
20. T.Tgie

£1,845

5. Melding dien gemank to word ran die ~velwi 1—
lende hulp van die Hoofbestuiu’ •. .~ die A.C.V. V.
vii’ die gemeentes Bulawavo, Port Elizabeth, Gra—
hamstad en Grerkerk (£50 elk pci’ j’vu’) Vooris hot
‘lie Komnussie buitengewone huip verleen aan die
gemeentes Gwelo, Umtali, T.Tmtata, en aan Lusalca
(vir (lie hearbeiding van ons geloofsgenote in Kongol.
lleiialwe reistoelae vi’ die predikant om die Kon~o
te besoek, het die Kommissie die salaris en reiskoste
gevind vii Eerw. D. Smith, wat gedurende 1926 in
Kongo gearhei hot. Tn begin 1928 bet (lie Kommissie
die Kerkraad in stoat gestel om ‘ii hulpprediker, Ds.
T). J. Hetief spesiaal vir die Kongo nan te stel met
sentrum Elizabetbville (lie Kommissie is verant—
woordelik vir sy solaris (S300).

6. As gevolg van poginge deur Us. F). P. van
Huvssteen aangewend, wat as gesant vail die Kom
missie in 1925 die Rhodesie-gemeentes besoek bet, is
buitengewone huip aan (lie Daisvfield—Weeshuis en (lie
gemeente Lusaka verleen. Die Kerkraad van Lusaka
is in staat gestel om 01) Livingstone en Broken Hill
doelmatige kerkgeboue op te rig, ontwikkelinge van
groot hetekenis vir (lie belange van (lie Kerk in Rho—
desib.

n Ernstige poging word uou deur die Kommissie
aangewend urn Ds. U. J. Retief in stoat te stel ‘n
Iserkie te hon in Elizabetbville, Kongo, en hierin hoop
o~is die sarnewerking te kry van (lie Sondagskole.

7 \\T~y~ Suidwes hetref, inoet melding gemaak word
van die vriendehike huip VOfl die Sinodale Arrnesorg—
kommissie van (lie 0,\T,5, ten behoewe van die uit.
gestrekte gemeentes in Suidwes.

~ourts moet ook gerapporteer wordl dat die horn.
missie nit sv algernene fondse genoop was Of) die
ncr gemeentes, Rietbron. Merweville, Garies en Vol
mood, mat baie swaar deur die droogte getref is,
met •n toelaag elk van £50 to hell).

‘n Gewaardeerde optree van die Konimissie was
die sending in 1927 na Rhodesib van Ds. 0. du P.
Steyn, goedgunstig vir enige maande deur sy ge—
meente Paterson afgestaan, om die vakante gemeen—
tes van 5[elsetter en Owelo to bearhei.

S. Die kwessie van lang vakatures in gemeentes
met (lie gewone skadelike en nadelige gevolge, is ‘11

brandeude vi’aagstuk Vii’ (lie Kerk. Die Koninussie s

(j3
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150
120

51)
50
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I’)

100
50

100
50
1,)

100

£75
(0

100
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100
50
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50
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(I e a a ilgewese ii gga 0111 0111 11 s skakol to die ii tussen
kerkrade en los predikante met die oog op tydelike
huip. Die ondervinding met die sending no Rhodesia
van Ds. Stevn. wvs ook op ‘~ praictiese 011(1(101 w oar—
van 1110cr gehriiik helnort gemaak to word.

9. Wat die gemeente Ma teking botret is di t in—
teressant oni bier to herinner ann die feit al die
lode van oils Kerk in die nitgestrekte gehied van die
letsjoeanaland—Protektoraat ~0 (lie 91110gw vail ~‘ii ate—
king vol. Enige ~are gelede ix (11101’ ‘n nette kerk—
gebou npgerig 011 Lohatsi, eeii van die xi yke VOn (lie
gemeente. Op (lie oomblik hevind die leraar Vafl

a fek i tIg horn op ‘n besoek no die versti’oo ide gel ools—
genote in Gliansis en Nganlilaud. Dit ~s rum liege
mar dat (11101’ laos ‘ii predikant van nns T\eI’k door—
lieen gegnan hot em ons mouse to hearbei, allioeweI
:lie A A.—E oniiiii~sie 1111 die heste van xv vernioc
gesorg bet vii’ onderwysers, met fsoutsa as in iddel—
punt. Die 11(001 is ongelnkkig al enige jare gelede
geslnit weens gebu’ek ~iaui ki odors. Die hesoek vafl
Ds Mentz word gedoen met geldelike ondersten iii ng

van die KOiomoiS~.ie.
Met betrekking tot (lie sewe hnlpbelioewende ge—

meentes ill RhodesiP en sekere l)elangrike en ingry—
pende ontwikkolingi-’, wat (lie toekomos van genoemde
gellleelites hetref, word verwy, no (lie volgende hoof—
stuk.

FIOOFSTUK 2.—GE~1EEN’J’ES IN It [TODESIE.

In verhand met die Kerk iii Itlonlesip, hot die
Kommissie die volgonde llOlaiigi’lke rapport te doen

1. In sv verleenthe i d en beko ni me in is on r (lie too—
nemende nond van die sen-o gemeentes iii It liodosid,
en omclat (lie Tvommissie (lie ~il staat Was 010 vol—
doende Ii (1111 to verleeii Ill e, 5 besl nit (101 (lie II nIp en ii

(lie snster—Ttorke in die O.\.S., en ‘I’ransvaal in to
roep. Daartoe bet ons vrvinoediglieid goliad oulidaf
(lit bekend is (lot (lie ineeste A frikaners in ltlmdexib
nit (lie 0. V. S. en Tin osvaal al kornstig is.

Die nitnodiging is geskied in April 1927. en jnis
in ‘ml ty~ toe (lie kerklilce aandag be—onder op ltlo—
desie gevestig WOS, em~ toe ‘n glood van helangstelli oi~
in (lie mindei’hevooi’regte it hodesiP—gemeentes harte
lVal’lll gernaak hot. Stemnloe 15 moods toe al gelioin’
OOi’ (lie wensliklwid Van (lie iilywing van die itbo—
desia—gerneentes by die Vrystaatse Tverk.

2. As gevolg lilil ondorhiindelingc met (lie Kom—
nnsSie vii die Algeniene Arrnesnrg VOil (lie OX S.
is ooreengekoin dat vertoenwoordigers van die twee
kninni islies (lie Ii lngsvergaderillg. ~epteiiiher 192i. op
Lusaka son hywoon. 0111 loot die Iting road te lion
0(11’ (lie vraag hoe bes IlliodesiP ill XV 11004 to help.

Nv (lie (Oldei’SOek 1111 (lie finansidle moooilikhede,
blvk dat doom’ genieentelilce slcnlde is van sowat
£9,!iOO. ivat inclnit j3,iOui ((9 (lie T)aisyfield—Weeslinis,
en (l1lt Omtreult ~,5Oi dii ngeild nodig is vii k~ipit~ilo
iiitgawes md nnwe kerkgehoue, waarniee ide longer
iuag gewag woi’d nie ((lit is heli~dwe wat die genl000—
tes betrokke self Icon ip dm1. Die hate ian die go—
meentes hedra tesalac on~evCer E2.~,OflO, (‘11 (laarhi
koin nog die van Daisyfield. op ininstens C1O.Oflf)
gereken.

:1. Die it ing van Bnlowoyo hot nit emnstige bera~id
sloe (lie volgeude hesh nit genoelIl

,.Die It 11mg veu’keer (hie}1 omlder (lie beset 1’iill ili
i of do, 1111111 en 1 oid in g met welke (lie Moede ike r Ic

(lie geilleentes in it hodesid hog altyd hejeen liet, Oil

Icon sv danlcbaarhei,l (lie geiloeg uitspreek (lie.
(a) ‘i let (lie ((og 1~l I (lie on iiii ddell ike dud ngendi’

hehoofte, Vail (lie goioeeni es in ltliodesië, hei’oep (lie
It i ng lioio Oil (lie K (11(1111 I she vii’ die Algeniene Arnie.
sorg (liii S ernstige nouldag aan die soak to gee, Oil
010 lIla ml no to hera ~on, des verk iese nde met die Hu11
van (lie Kerlc ill die 0. \‘ .5. 0111 die gemeentes in hn I
nood tegenloof to Icom.

11) I ndien. met die oog op (lie teensivoordige nood,
die toelconistig ontwilclcel log van die Kerk en die
bevorderi ng van die behange van die Afrilcaner—
ljevolk i ilg, (lie Al’loesio’g—l\On1n1i~siO Son reken dat
die tyd an ngelo’eek bet vi’ rellresentasies by die Keu’Ic
van (lie U.\ .5. met (lie doel 001 (lie inlywing van die
geoieontes in [t liodesid by genoemde Kel’k te hewerk—
stelhig. (Ian gee (lie It ing die Konxmissie die verse—
Icering (111t, root (lie toestenimning V01l (lie betroklcene
kerkrade, liv bem’eid is in hierdie soak horn vollcorne
in (lie Ilaild van (lie Sinode to stel, en te hems in
xvat niag ilesinit woi’d.’’

4. In (lie rapporte deimu’ die algevaardigdesaan
hol l’esj (etA owe Arloesorg—T\onl n~issies voorgele, is die
weilshiklnid vu n die oorgestelde iullywillg by die
\rvstaatse Keric stem’lc hepleit. Daarop is toe die
volgende ieskryw i ngsp omit v~l II (lie Algomrlc’fle A1’ille—
sorg mia (lie Seriha Sinodi opge,tnur, vir behiancleling
(Ii> (lie vergadel’ilg van cI ie Siulod1de K oniniissie van
Noveniber 1927.

‘I) i e K onilil is~ i e vi die Al geloell C Au’rn 050mg ver—
soelc (lie Eerw’, Si nodale Konimissie oni sy ernstige
iiamidag fe gee Ion (lie rlrillgendo nood van die
genleentes van (lie Kerk in Rhodesid, en gee in
hedemiki ng, Illet (lie (l0~ Oil (lie toelcouns van (lie Kerlc
aldaa r, en (lie helamlge van die Afrilcaner—bevolking,
of die tvd 100 110 ilgelo’eok hot nio vii’ represen tasies
1~v die Kem’lc van die O.~.S, met (lie (1001 001 die
inlywing V111l die gemneentes van Rhodesid by go—
iioomndo Kerlc to bewerkstollig ~‘

5. Dit trot too ongelnkkig dat (lie stern van die
Kaa1lso Si node iou’ (lie saak nie lcoml verneem word
voni’ die vergaderimlg van die Sinode vail die OX.S.
ivot in Mei 1925 ~nii gelioii wom’d.

1 ngevohg die hesici’vwingspnnt Van die A. A. 1\oili—
nnssie is dour (lie Sinodole Kornrnissie in Noveni.
her 1927 (lie vohgende heslnit geneenl

‘‘~ii et die vemstande dat die hole saalc onder
worpe is aan (lie sanksie von die Sinode. hesluit die
Si nodale T’sounmnissie die T—[.E. Sinacle van (lie (LV.S
Keu’lc eerhiedig eim dmiulgemld te vemsoek omii die onm’
noune vaIl die genleentes in Rllodesid to ~lailvaai’ moot
i nbegrip van (lie veu’~digtiiige vaii die Predilcanie—
Pellsioenflnds, en wel oun (lie vohgende m’edene

fo) Omnclat (lie Kaapse Keric, WeellS hestaande
toestaumde, moe by nxagte is om non N hodesie gemioeg.
same geldelilce steno te vem’leeum nie.

1) Onldat die \‘rystaatce Kent op dnidelilce ii vso
5 tegonl oet koill il g (‘ml 11111 ~i oo nd iglie i d too noo r
liliodesid botu ig bet, emi tl’ollemis fl ‘11 gnnstiger



posiesie as cliv ivaapse Kvrk is oin civ nodige huip
te verleen.

(c) Onidat cliv Ring van llnlawavo op Sv jongstc’
vvrga (lvi ii g van ~ em her 1.1. I ma bogy rig voric I a a r
bet oin so ‘a rvbli ng to aanvaar.

6. 1)011 r cliv ~4i ii odalv h 0111 lii isi iv s ci v nit vovr v an
cliv heslu it gviaa t in haii de van die K 011111 issi v vi
die Algenie no .X rmvsorg on cIa a roii ix bvsi nit dat Dx.
1). P. van T-Iuvssteen, Ds. J.A. Pivnaar en cliv Svk—
retaris. as afgevaardigdvs van div Kaapse Kvrk div
Smodv vail cliv O.V.S. in Mvi son bvsovk.

Na die hele sack vvrwvs is can n koninuissjv 0111
rapport te doen bet die Vrystaatsv Sinodv as voig
heslnit

~t. Die inlywiiig van die Ring van llnlawavo in
hvginsei goed to keur.

2. Die inlywing can die verskillvncly kvrkracle
in die O.V .~. voor to 15 vi’ oorwegi ng cii govdkeu—
ring, so spovdig moontli k na at loop van cliv teenwoor—
clige vvi’gadering.

3. Div antwoordv van div kerkracie to subiniteer
ccii cliv Sinodalv Kommissiv vir beliandvling by sy
eersvoigvncie vergaderi ng in Julie—macnd.

4. Tiigvval twvv—derdes van div kvrkraciv bully
teii gunste vaii (liv i nlywing xml vvrkiaar, dan aall
div Sinodaly Konlinissie op to dra om div nodige
stappe to clovn tot div daadwerklikc’ inlywi ng van di)
genoemdv Ring by div N.G. Kerk van cliv O.V.S.
sodra div Kaapsv Sinoclv daartoe hvsluit bet.

5. Dat die inlywing op die volgenclv vom-waardvs
sal goskiecl

(a) Div N. 0. Kerk van die T~aapprovinsie hoLed
in op div Vrysta atstv Predikante—Pensioenfonds ally
o:elcle gvxtoi’t dciii div Ring van Bnlawayo in d IS

Pred.—Pensioenfoads van die Tvaapsv Kerk. ice!.
rente—met div vvrstandhoudi ng dat die ‘,kikki ng wet
gotref is dvnr div Kaallse Kvrk, hetrvffvnd cliv peii—

0011 v~i a Re liv. Livhenherg, tans can div h (ci v~l n
die geiilvente Enkeldoorn, van krag sal bly.

Skuldto’ r~a.—Uitstaa ndv sklildheWvsv ~ die
Pred.—Pensioen buds in die K aa pso Kerk 1-au go—
mventes in B lioclosi ë sal ooi’iia nd ig word a au di)
P. P. Fonds in die Vrvstaatsv Kerk,

(b) Div Kaapse Kvrk word gevra oni vii nog driv
~aar vool’t tv gaan aan cliv gemvvntes in Rhoclvsih
die luulp iv vvu’leon wet in die veriode verleen is, my!.
hetrokkinu~ tot prvcl ikan iv—sal1nisse.

6. Aangesivn div bohovfte a an ioiidse viu’ nondsaak—
like uitbu’c’iding sowc’l 115 iuustandhoucling van die work
van div NO. Kerk, oncier ons ait~ewokvnv golools—
nenote in Tiliodvsih so ttroot is, so beslnit die I-JR.
~ i node voider cli)! cliv gelaevi it es ia ii dic’ N. 0 - K orb
in die O.V.S. dl’inccvnd sal gevril word, of die inlv—
wing deui’ga an of in 0. onu ‘a bed i’a g te stort vii die
s~i~ik, gei’vken tec-n I ‘6 1(01 I idmant pci- ia~i r. ci die
volgvndv i—i noclaic’ Vol’ulidoi’i 11g.

Div gvlclv wat vvrsamvl word, Sill gostel word ondor
hebver i-eli cliv Algemenv Armosorg—Koiiiinissie met
cliv vol’s Ia ndliond i ~ig cIa!. gvnooundv Koinnu issie,
i ngeval die inlvwing uimg afspring by die haapse
Kork, uia mx vail ounstancliglivde sal handel, clear cliv
gvlcle in ha uide (lit to lmtaal of ide, met inagneming
van die hvhangv van cliv Vrystaatse Kerk.

7. Na (liv Si tti Hg i-a H die 0. \.S. Siiuode is met
civ versk illyncly kerk racle in cliv O.V. 5, onderllandel
en die nitslag is (lilt .34 Kerkrade vir die inlywing
gestc’in hot tei’wi-l 14 claartven gestem bet, en twee
gil l(vslullt gc’nyonl luet nie. \olgens cliv Sinodale
Tvomin I xxiv van cliv 0.V .5, wIlt Julio vergacler
bet. ix clue voorgestelcle inlywing, w~lt betref dlie
().V.S. (Ills II voldouigo bit

— Nog (‘(‘11 0111(01 st~cp—d ic govclkvll ring van die
Iv ilalce Sinodv—vn die I nlywing van dio sewe ge—
laeentes i-iul Snid on Nooi’cl Rluodesih is ‘a voldonge
gvhenu’tenis

-k Waar div .~rlovsorg—l\ main issiv lnerclie inlywing
stork ivil a~(nhevevl, kan In- die [—I .E. Sinocle die
vvi’sekvl’ing gvv dat a ks in bails geskiod of
lior hoxhnit is my, on (lilt die Kolnnuisxie oortuig ~5
(lilt die voou-gestelcle i nh-wing n ie alleen wenslik
gowol’d Iiet 1111(a)’ 11O( ilood5~( ~dlik, en (lilt (lie beste
hel~unge i-an dlv Kouk in div a lgouiieen cii Rlodosih
ill cl ie hosouudeu’, ciii a l’dlour hevorcler sal word.

1lflfli’SlTT~ :i.—A1IGENT1N I R.

In vorhanci loot die boarbeid lag vail OIlS geloofs -

gynoto in .‘lrgent nih, li-oils cliv T~ouoinissio die vol—
gonde to rappou’teer

In ol(dlrag dic’ besluit van die Siilode 1924, bet
cliv Konlinisxie ill Sollteinber 1925, Ds.A. D. Lack—
1(11 If, xv svlc u-vt aIls, as do pu ta at 11 a A rgonti nih
gestiuur urn olIxe nitgewokone land— on golc(ofsgenote
dl~(ai’ to hesook. \ollvdig rapport 001’ sy hesoek en
work ill Argon tin ilk is delir Ds. Luvklioff geclaan
on hot ill i)v Kei’khodo’’ voi’skvu. Nie alleen bet
clic’ cclv van ms Rork in div Roore—kolonie 110111 met
ope 1111115 oritvang nie, maar daar is ook eenparige
on clringoncle hoxluuito gonoern vii’ dio hierstel 1-an die
gohrnkv hand uuiet die Moedork~i’k, en (lie bearboi—
‘11 ll~ van chic’ geulueentv in (‘hnhut deur die )Jooclor—
kvi’k,

2. In Svptomhvr 1926 hot die KoionlisSie hexlui
0111 woor 11 gosant to stuur iiu cliv pvl’soon viu Dx.
J. J. \Vaxsorfall. goodgnlistig vir due work cleui’ sy
gonloonte afgestaan.

In verhand met die kwessie van die bevestiging
van korkraaclslede en die kerklike vol’bandl, is met
(ho Moclou’atunr vii Professor Moorrees 1-an cirn
Ilogskomunissie onclorh~undel. Op ath-ics ontvang is
tile hvslu it c~m clio hea u’hvi cli lug 1-an OIlS geloofsgenote
ill Amen time i-ooi’t te sit o~) ioetspoor van die
Si noclale Kouiumissie vir [—lull lhellduc’wende Geineerites,
a ~t ill 1906 opgoti’oo bet 1’)’ clrn hearheiding van
oiiso l(l’oOclOi’s ill Argeiltinie. Oil (lull (lie volnende
Sinodc’ to lailt ilOSIuit d9) il-elide li-I-~~ die keu’klike
-orbanci geli~l ndlllaa I sal ivord. Met (lie R inn van



Kaapstad is intussen ook oor die sank onderhandel,
met die oog op voorlopige toesig oor die werk.

Die besoek van Ds. Wasserlall was baie geseën(I
en vol. van betekenis vir die opbou en outwikkeling
van die gemeente in die vreemcle. Na oorweging
van die rapport van die broeder en oortuig van (lie
goeie vooruitsigte van die gemeente, is besinit oni
(lie volgende jaai’ weer ‘n gesant te stuur. Die
clieiiste van Ds. J. A. Hurter, onder gunstige voor
waardes, is toe verkrv en in September 1927 bet by
na Argentinie afgereis.

3. Intussen bet sake so goed gevorder dat (lie
Kommissie vrymoedigbeid gehad bet on) die kerk—
mad in Cbubut ann te moedig om ‘I) vaste predikant

— te beroep, belowencle ondersteuning van ~25O per jaar
vii’ die eerste (inc ~aar. Nd verdere onderhandelinge
met (lie Ring van Kaapstad, is toe besluit (lie vol—
gende beskrywingspuiit, nameus die A.A.—Kommissie,
by (lie Scriba Sinodi in te (lien

,~Die Sinoclale Kommissie gee sy aandag nan die
kwessie van (lie hearbeiding van ons stam— en geloofs—
genote in Argentinid, en beshuit hoe (lie kerkiike
verband gehandbaaf moet word.’’

Die Ring van Kaapstad bet ook ‘n beskrywings—
punt ingedien ooi’ dieselfde saak.

4. Die verdene ontwikkeiing va(i salce is as voig
Die Sinodale Kommissie bet aaa (lie Ring van Kaap—
sta(l opdrag gegee am oor te gaan tot stigting van
‘n geineente van die Kerk in Argeiitinib, met middel—
punt (‘bubut, en lmaam yin nile kerkiike doeleindes
nuder die ressort van (lie Ring van Kaapstad te plans,
waartoe die Ring 1mm bereicl verklaar bet.

1-landelende op hierclie besluit bet (lie Ringskom—
missie op 7 November 1927 oorgegaan tot stigting van
(lie rperl.atonia C’bubut, Argentinid, Suid—Amerika,
tot ‘n afsonderlike gemeente van die Kemk met (lie
naam van Cimubut. Voorts is Dc. M. Smuts as kon—
sulent benoem en kemkraadslede aangestei onder die
bepalinge van die Kerkwet .Ai die besinite is na
Comodoro R ivadavia gel(abei, en daarop is (lie kerk—
readsiede deum Dc. Hurter iii hul amp bevestig. 01)
die eerste vergadering van (lie kerkraad, is Ds. J. J.
Wasserf all ljeroep tot herder en leraar.

Ds. Wasserfall het (lie beroep aangeneeln en is op
die 20ste April in die Grote Kerk, Kaapstad, bevestig
as leraar van (lie fluwe gemeente Chubut. Teen
pinde Mci is by met eggenote en dogter an sy nuwe
werkkning ventrek.

5. In (lie ontwikkeling van sake ~vat (lie bearhei—
ding van oils uitgewekene in Suid—Amerika betref, is
(lie goeie hand Gods kenneiil( in alles te bespeur. Die
nuwe gemeente is ‘n hulphehoewende gemeente.

Dit is aaflgenaanl op die volgende punte te wvs
(1) Die gemeente is bereid om al sy kragte in te

sP~ yin (lie saak van (lie Here en fl aansienlike
gedeelte van die uitgaweS verbonde ann die sending
van (lie dnie deputate is bekostig nit fondse ulaaslik
ingesamel.

(2) Met lierstel vail (lie kerklike verband bet die
lede in Chubut dadelik (lie aandag gegee ann cim
opbou vafl (lie gemeente en die insainehng van fondse.
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(3) As gevolg van (lie goeie sauleweml(ing, is tydens
(lie besoek van Ds. 1-lurter, ‘mm doelmatige kerl(gebou
ingewy, wat veel sal beteken vii’ (lie bloei van die
geineente.

(4) Die nodige maatmeels is geneem vii die be—
hoorlike negistmasie van die Ned. Genef. Kerk in
Amgentinië.

(5) Sta.ppe is gedoen yin (lie daarstel van ‘n ge—
mneuhileerde pastorie.

0. Op nog ‘ii gewigtige saak nioet gewys word,
naamlik (lie onderwys—probleem, ‘ii sank van die
dmingendste belang vim (lie Afrikaners in Chubut en
wat in nou verband staan met die bestaan en toe
koms van die Kerk. Ewemin as wat ons broeders
die mas alleen kan ophaal wat lnml godsdiens betref,
is huile in staat (lit te doen wat die onderwys van
imul kimidems betref.

In sekere sin bet Suid—Afrika nou ook ‘n Moeder—
laud geword, met kinders in Snid_Amerika. Daardie
lcindems mag me vengeet word ilie, en daar kom ‘n
stem tot ons van oor die see!

HOOF’STTJK 4.—BEARBEIDTNG VAN DIE
l)ELWERYE.

1. Reeds 01) sy laaste vengadering het die Sinode
cv aandag gegee ann die toestande 01) die delwerye
in die 1-lopetowuse clistnjk en (lie saak aan (lie Arme—
somg—I~oninussie Opgedlra.

Die toestande op Bnakfomvtcin ann die Grootrivier,
waar in konte tyci ongeveer 2,500 blanke ~n 5,000
Kaffems hyeengeboop was, Wfl5 in ecu woord verskrik—
uk. Epidemics bet gewoed en die gnoot kamp met
sy pninutiewe wonings, en 75 myl ver van die naaste
spoorwegvenbinding, was vir mnikálnde lank soos ‘I)

groot lmospitaal.
Die Kommissie bet dadelik ingegryp en drie yen—

pieegsters gestuum oiim die mense in huT ellende te
11(11) en as gevoig )‘ami representacies by die Rege
ring, is ‘n mediese beampte voorsien.

2. Met die hetrokke kerkrade—Hopetowfl, Stryden
burg en Prieska—is onderlmandel in sake die geeste
like beanheiding, en ~n ooreenl(oms getref vir ‘n dod—
treffende samewerking. Die huip van die V.S.—Bond
is ook imlgeroep, met die gevoig dat werksters na
Bnakfontein sowel as Swemkuil gestuur is. Wonings
yin die venpleegsters en werksters is opgerig. Die
dienste van Br. Japie Eksteen is verl(ry vir die
geestelike bearbeiding 09 (lie twee delwerye, en van
tyd tot tyd bet die predlikamlte van genoemcle gemeen—
tes (lie saknamente bedien. In twaalf maande tvd
is daar 3 kindens gedoop en 140 lidmate aangefleem.

3. ‘iVeens die bednvwigheicl van venskillende sektes,
was dit dringend dat die delwerye behoorlik hearbei
son word. ci) die Kommissie bet geslaag mu vry—
willige dieriste te kry van prethkante yir die tydelike
bearbeiding—Di. Roimmn, P. F. Burger, F. J. de
Koch. Gedum’ende die Kersfees-vakansies het stu
clente van die Kweekskool goedgunstiglik met die
wenk gehelp.

4. Van 1927 is Eerw. S A. de Villiens op die
deiwerye werksaamu, en song die TConimissie yin sy
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salaris. ~~ydienste word seer op prys gestel. Vol—
gens rapporte van Eerw. (Ic Villiers, bet die deiwers
reeds in 1927 n greet getalle begin wegtrek no
La’htenburg en elders. 01) llrakfontein was daar
300 lede en 1.000 ~iele teenoor 1,000 lede en 2,500
steM in 1926, terwyl 01) Swemknil die getalle vermin—
der bet van 927 lede en 1,361 side tot 200 lede en
500 siele.

\olgens upgaai bet Eerw. (Ic Villiers Iaaste kerk—
aar 73 hinders gedoop en 54 1 idma to a a nge neon i

Vnorts dien opgemerk te word dot die delivers alge—
ineen geheg ~ die 1~erk en (lie bearbeiding seer
ci) p~~’s stel. ‘sir ‘ii runrie kerklokaal en ‘ n klein
sinkpastarie, bet die deiwers self 01) Ie{waarlige wvse
up Brakfontein gesorg, en Hog altyd bet bnlle gei’e—
delik bygedra vii’ die instIl ndbnu van die herblike
werksaamhede, l)ie kerkrade van genoeinde genieen—
tes (Ira eok ‘H dee) by OH) die lopende uitgawes te
help dek.

5. Lit (lie laaste rapport van Eerw, de \ illiers
haal ous (lie volgende aan . ,I-Ioewel (lie oorgrote
meerderheid van die deiwers kerkijewende inense is,
My dit tog ‘n abnormale samelewing en lewer die

‘geestelilm bearbeiding dil(wels ineeilike vi’aagstukke
op. Drenkenskap en cnsedelikheisl is twee euiveis
ivaarmee ens i-eel to l(ampe gehad bet in (lie aigelope
jaar .Aan (lie ander kant han ons getuig i’all seOn
01) ens werk, vera) in Oktober 1,1., toe ens met behnlp
van Eei’w. (~enekal van Beacunsfield. ‘H i’eeks van
spesiale dienste 1(011 ben, a~ook in die ,;unkste Pink—
stertyd, tee baie getuig bet van heerlike seOnings
ontvang en duke belydenis van bekering gedaan bet,
waarvcer O~S (lie Here (lonkhaar is.,,

Die laaste statistiek is :—

Brakfontein Lede 100; side 793; Sondagskeoi 213;
dagskoel 220.

Swemkuil Lede 131) ; side 300; Sondagskeol 8(1 ; clog
shoe) 78.

Lidmate aangenoem 48 ; hinders gedoop 5-1,
Die ai’innede up die deiwerve is groot en 80 lersent

van (lie buisgesinne verkeer iii behueftige tuestand
en Senimige noodlydend.

H00FST1~K 5,—NODDLEN1GING

1. Tn 1924 en 11)25 bet (lie heM Noordweste t,w.
Vanrhvnsdorn, Calvinia, Nainakw’ala nd en Ken—
hardt geb’ik gegaan eiider die gevolge van ‘H ver—
sl(riklil(e di’oogte, n-at ‘ii testand van hongersnood
en ellende vei’oorsaalc bet,

Kragtige maati’eOls vii’ nocdlenig-ing is deer (lie
Aclniinistrateur geneem met bebnlp van tondse vii’
(lie (1001 gekollekteer en beskikljaar gestel dciii’ (lie
ilegering en die Prowinsiale Admrnistrasie, Die
wei’k van nccdleniging is in genoemde dde met be—
huip van platislike noodlenigingskomnijssj~5 hehonrlik
georganiseer, en Onderstandswei’Ice is aan die gang
geset wot aim duisende mense tvclelik n’erl( up (lie
Paa!e verskaf bet. Die NC, Kerk bet hierdie op—
tide van die Adnniiistrateur w-erkdadig enderstenn

Die Arnoserg—Konimissie liet ‘n belangrike ann—
(leel geneeiiI in (lie w’erk van noodleniging en ver—
naamlik ten cpsigte van (lie vonrsiening van kierasie
en kembei’se,

2. H ierdie druogte was ei’g genoeg. moor is tog
gdIIeel isrskadu, ivat grand, rinurte en verw’eesting
heti’ei, deur (lie Iaaste di’eegte, oat ‘n grout gedeelte
von die K. P. in ‘n woestyn verander bet. Die ge—
Vd Ige van bterdie (Ii’Oogte was nntsettend en cluisende
f,nn ielies, l’ernaanllil( in die Karo, is verarmcl geraak.
In nie miider as 44 geineentes bet door ‘n teestand
van nuod geiieers en bei’eken word dat onitrent
000,000 side geti’ef is,

Die Konunissie bet teen einde 4926 met sy werk
Vail Hoodteiligiig ‘H aanvang gemaak en ‘n beroep
geduen vii’ fondse, graan en prudukte. Die antwoord
nit alle dde, en van die hint Vaii gemeentes, was
spuntaan, Die state vail (lie fondse torn) nan clot
tot 30 .Jnnie vir noedlydendes ontvang is £18,638.
[1 icr dien melding geniaak te w’ord van die vriende—
like bill1) van die 0.\ .S, en (lie Transvaal. Die
Slederator van (lie 0,V,~. bet self ‘n oproep gemoak
vii’ bnl1), Oils han die 0.V.~. en Transvaal noeit ge—
ileeg dank bewys vii’ die hand van hulp so kragtig
tot OHS uitgereik, en vii’ (lie gees van inedelye en
lielpniekaar wiit hulle besiel bet.

3. Deur herblike oi’ganisasie is daai’ duisende sakke
gi’aanprodukte, mielies en mccl, en ciek slagvee, v~tn
verskillende geineen tes no (lie geteisterde geineentes
gestuur. Die Keinmissie bet emtrent £2,000 in gelcle—
hIm bydrae no verskillende genieentes vir noedlem—
ging gestuui’, Steer as 2,000 sakke saadkoring is ook
aangekocp en weggestuur. ‘n Greet bedrywiglieid
is aan die gang geset cm in (lie steeds toeneinende
klerenood voursiening te monk. Tanne besendinge
kleregoed is entvang en (leur (lie Kleredepot, ~tellen—
boseb, \eggestnur, terwyl verskillende hesenclinge
direk (len)’ kerhoi’ganisasies weggestuur is. Ter
waai’de van £8,826 is by (lit aPes aangekoop in Idle—
rasie en koniberse en no noodlydencles gestuur. Op
nile nieentlihe ivyse trag (lie Kommissie 001 in die
~eocI te help, huewel ei-ken word dat die bnlp ver
van taei’eikend is,

& Ses moande nil (lie Kominissie met sy werk van
Iiccclleniging besig was, bet die Aciministrateur, met
cv Sentt’ale Koininissie, iveer ahtief begin eptree, en
‘n beroep 09 die bele land gedoen, Naas mekaar bet
die tw’ee ei’gan isasies aPe pugings nioontlik aange—
wend in die grete werk von neodleniging. Ann plans—
like vein ntweoi’delike noodlenigingskanimissies is die
wej’k vail uitdeel toevertrou, en met waardei’ing
moet gewag geniaak word van (lie vryw’illige dienste
van nianne en vi’one in hierdie nmeilike w-erk,

Om ‘n idee Ic gee van die omvang van die aandeel
deur die Adniinisti’atenr met sy fonds, waartoe ten
upsigte van endei’standsw’erlce, Unie—Regering en die
Pi’ow’insiale ,\dnnnistrasie duisende ponde bygedra
het, Ican lnei’ gemeld word (lot (lie totale ontvangste
van genoemcle fonda tot datum £97,959 hedra, woar—
von 053,500 dciii’ die Regering en Proa’insiale
,\dniinistrasie vii’ onderstandswerke beskikbaar ge—
stel is,

Hiei’die ki’agtigc’ eptree van (lie kant von die Ad—
in inistrateur bet grootliks bygedra tot reclding van
die liaglike pesiesie, hi Gods hand was die Admini~
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trateur ‘n micidel van onuitspreekiike sebil vii (110
land in die doe va~i beprce~ving cii need, en met
erkentlikhe~d wil die Koinmissie daarvan ioeldmg
maak.

3 [n vuorbyga an w aid 11 ieI’ go noon die I (‘ide eli
vriendelike huip nit nile dole van die lan 1. em tvdeiis
Kei’sfees die liarte vail ons bepi oelde snstei’s en die
binders his te niaak. Die Karo_Kersleesiollds bet
~L2O (1)gebring.

W at die a gel ne ne I ui~ do teen betref vdens (lie
cli’oogte, ban (lit vei’gelyk worn by ‘0 blmk ster ~vot
in die aakiige nag vail duistei’nis geskitter lit t.

3 let da nkba a i’h eid ban ens go .1 a g loan k an die
uitkums war in soninlige van die deer rlroogte ge teiS
te ‘do dde gekoni bet en van die VO IbI’ ti rUe veorui -

sigte ._\an die an lou kant meet ~~owys word op (lie
ellende, vera i’m in g en agtei’o i tga i g w at da ar ii og
beers, veeflS die voortdnur vail die divmgte in go
meentes seas Oudtshoorn, 1)e Itust. Do Hoop. Vol
awed, Cal itzdo ip, 1 ~a di 5101 dl, l.a i ngsb org. Fri us

,~lbert, Celvinia. Nienweul (yule, \ali llhviisd ISP,

Nieuwe Bust. (buies en Naioakwalaiitl. in hierdie
dde meet die work van no (fleiligiog ycoi’tge~ot word
am (c verhoed dat (lie arm ineflso Van hunger ole—
barn.

Die brindendo kivossie van die tOeK( IllS Viii) (lie

yei’a~iude I\ 110-1)0010 cii hoe ii nile Ii ~O1’ 1 P (lie been
to bring, Ilet die ernstige aandag van die Konìmissio
gehad Ti’uiiens. die i1codlenigmgsmaatreels bet
alleen die mg gehad op tydelike 11011). Nd iype em’—
weging. en nadat van die pi’aktiose en ‘a erkdadige
sanlewerking van die ~ ver~ekoring ontvang iS.

bet die I~oin n1issie heslu oni ‘ n aging to an 11 ‘-a ~ii

em ‘n sober bias van (lie vei’am’mide VeOllOel’O met aan—

teelvee te vi elsie n. U ciii ik word em I ((U. 000 a ‘luteel
vee te kollekteem’ en on 1.001) verarrnde hoero te plo—
beei’ weer op die been te bi’iiig.

Die antwcai’d op oilS eproep ill vem’hand met hiel’die
aa nteeiVee-Si(e111a is bemoel ige ad, en die bele midei’
nenling is bob oindik georgan i seer dc or die boneeni jog
ill die versbillende de1e, waar 11011) sal verleen ‘a (lId,
van vei.antweom’del ike aanteolvee-keliim issies. ‘a-at die
applibasies oorweeg. (lie kolil_kteoi’de vee alli)kOOl’ en
w1lt enderneom 11111 (ee~ig oi die vee to 11011. 3Iet
do nkb(lIlrilOid IVOI’d welling gemaak Van (l.a. the val
gende hydrae iii bierdie saab t 1 .000 vo ml die ~ . A.
Wynb( ners_Kot hlei asio. ~-I .001) ioui’ die ~ilii(Or-TlIthl1.~-

trie, Natal, en ~30 van die Transkei_Natnl’elle-Raad
(Bungal

Die ~1iacrweg_~\dmiiinistrasie bet goedgunstig toe

gestaan am al (lie vee antler die Ai’mesoi’g_aanteelveo—

skerna teen half ‘lie gewone tariet te vervoer.

Die skerna is ‘Ii milvattollde en ainbisieu’e, en 1)115

bet dit aanvaar in die naaili van die I lere 00 ill ‘lie
goeie geloof dat (1115 (lie no’lige OndOi’stellning sil ant—

yang.
flit is bier Vafl p~ am te rapporteei’ dat sinUs

_‘ipm’il 19?o nlie Pam’lelnent yoom’siening goiy~aak bet vii’
arnti’ent 2.500,000. wat in 1em1gsa’~iil verarinde how
bcskikbaar gestel woi’d am vee nan te boop.

7. Tell siotte lvii dii’ Komnlissie die aWning lii t—
spre~k (lilt imi (lR~ ornstandigiiede vail ‘0 dl’aogte 50(15

die laasto, buitemigeivoon in (lIe graad van sy hewig
Ileici, en huitengelveoli in sy oinvang 011 duurte. die
gewono noodlenigigsioaa ti’oëls nie as (loeltref ie~iI
ban besboii word me en oak Ilie as wetenskapi-ik

genoeg nie. Die tyd lie t aangebreek, met die oog
op die tc~kc illS, 01) ‘ml macor d oeltrefl end opti’ee ill tye
1~iil Sulk0 di’oogtes, en daartoe ~al iaodig ~vees ‘ii

grolldig en oinl attend ondei’sot’k dour ~taat en Kerk,
Die losse van lnei’die droogte 11001) Oils 0111 oils deeg

I ik veer to berei i’ii’ the volgentle dl’oogte, en Oili

dati doelbev, nis cc wetensbaplik 01) to tree.

I 1UOl”~iTU K 6—OPT IEFFINU \‘.\N BEFIOEIrTIUIf
l~X ~W,\K~1NNlGE KINDER~.

In vorhalid mnet (lie opheffing ~-an behoeftige en
sivaksiillligo ki odors nioet die volgende gem’appoi’teei’
~ cud

A. K EI1KLIKE l\ 0511 [ISE.

In afgoloU en sw abbe genieentes, bet die Komn—
nlissie. 501 ei’ iii sy veroioD. geldelibe ondlei’stelining
i eileen. (II by name die volgendo : Mafeking, 011—
lantslieok, Pofadei’, XieUSe Rust, ~piilgtoll. en

31 er~i eyi1~o. Op Mci weville is ‘0 doelmatige iIiilVC

keNIluis vii’ belicoftige binders, dour die Prowinsiale
A lmninistrasie opgol’ig toil dde as onderstandSWel’l(,
II grote aailwins Vii’ ilierdie so swaar beproefde ge

uneente.

2. Met groto dalikbaai’heid en waardering moot
welding gt moaak word van die vOoI’Sienillg VOl) liuWO
kosbnise vi r hehioe itige binders, dciii’ (lie Prowiii
sia lo ,‘udllni ni15rasie, op Pofader, Oai’ies. SpriilgbOk,
tn Nienivo lhnst. 1-i iordio snesiale (ogemeetkonling
iOu (lie ioimldel’bovoorm’egte Ncom diveste Sal ‘11 groat

stout voruit gel aa ml (lit’ ~liC10 saab van die Onder
WV. l)ie gebrnik van gemniemde geboue is coder
iulmiiSti ~O VI e~’ivaardos a an die respektiewe kerkrade
afgestaaml. \oorts ban oob berig worth dat £5,000

p lie Pi’oi~ insiale Begr ting geplaas is vii’ ‘ml klis—
11105 vir h~ booftige kindem’s op Van Rbynsdoi’p.

2 \Vat die groat werk van (lie Kei’k en die
A .C.V V. ten upsigte ~an die bosbuise vii’ behoef—
tige kimiders botrel . word vol wvs no (lie Rapport
11111 chic KonlinisSie dour die _\dmmistrateur in 1926
hen’ ciii, on ‘a aarin belangrdce aanbevelinge gernaak
‘a oil ‘ant (lie ernstige nandag van die Kerk verdien.

flioi’ dieml cok opinei’ksaam gemllaal( te word dat
die Ondei’wyskoil lei’ensie dour die ,\dmllimlistrateur 1.1.
I )eSOllibel’ te Port Elizabeth bvoengeroep, ‘ma baie
w-aardoremid ilOlllilg ingonoonl bet teenom’ die ‘a’erl(
van (lie Kem k . Daar is op (lie ocnnblik 176 boshuise
vir bebceftigo binders ill die Provinsie, met 7,600
binders.

4. Die Kolinnissie neem~~ biem’die geleentbeid waar ani

die l1.E. Siiiodo op ‘11 oi’nstige kant van thie kashuis—
steisel attent te inaak, miaamlik die grate veramltwaar—
deliklieid ten apsigte yan kallitale uitgawes wat chic
Kei’k ill dew aamlVaar bet, en die nie geringe mate
van omisobembeid w~it dam’ hestaan ic die tcekonis
v all gen 00111 do bosh (0 0. 1) ie vi’aag ~I of ~h ie Kork
iii e in et bill ikbeid aanspm’a alt li ot op ‘ ii ivan i’hoi’g vii n
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die Prowinsiale Administrasie alvorens by sal our
i~a an tot nog groter verantwoordelikliede.

B. WF:Esi-IuIs EN FEHUICE.

1. aiigenaam is di t te han iv~vs op drie nnwe
stigtnige in i-mba ad met verivee~de en verwaar—
loosde hinders gesertiliseer under die Kinder.
heskermingswet, t.w, Brandwag (~lus~el mail,
Montagn en Mooiineisiosio atom ( 11 iebeek—Oos), al
di’ie xverhsaaniliecie dear (1K? ploasl ike kerkj’adu
onderneein . l)ie K 0mm issie bet geldel ike o iiderste ii.
nin4 verleen en nit rapporte blyk daL geflu(iiI
i niigtinge nuttige werk doeji.

~. Mmdcv iiailgenani is lIft vi’ (lie honnilissie
0111 te moet melding amok van die smiting van die
twee kerkii ke telinise, Jengens ‘l’elinis en Mei.sies
Tebins, Graaff—Jteinet, waai’i ongevee?’ :100 hinders
betj’okke Was Die koiinii issie is i~esig inc t oiidi’r—
liandelinge met (lie Kerkraad our die soak en met
die oog op die lieropening van genoemde tebaise.

V oorts is (lit KIll igen 011111 tO han gewag- iiia a Ic
van die vergruting van (lie Jongens ~\eeshnie,
SoliIcI’set-Oos. en C 0(1(1 inonele ahkoni modasi~
rerskaf vii’ 30 senile. 1)10 J\on)iflissie bet bierin oak
‘Ii hand hygesit.

4, ~\T11~ 11 eger agstoel 110 bet Ic 1)11(1ev die K i11 (1(0’-
beskermingsakte, ha H (lie Komin iss ie lioni nie Ocr is
in die inkorting van die toelae nie, en in (lie under
skeid wat (lie liegering innak tussen die Provi nsies
me, tot 1111(1001 van (lie i~aapprovinsie. In (101
O.V.S. en Tra nsvaal word (nelae verleen teen ~24
Pd. per kind, terwvl die i~I1ii~ tevi’ede moot Ivees
met £21.

C. DTe f0’CKJIOFF-lNs’rJ’ruI’r DuiiitsNs’lJ,ip

in opd rag van (lie Si 1111(10 bet die Konim issie ~
ei’nstige attensie gegee 01)11 die kivessie van ‘ii kerk

be mr igti ng vii’ swa he inn igo hinders, ~Ii 110 on (101’
liandelin~e met cI ie Dep;i rtenient van IJnie-Onder~vvs
en aarigemoedig dciii’ die belofte van mime steun
van Regeringsweo, bet die Kommissie hesluit mu our
te goon tot stigting van ‘a iilrigting vi’ Psignpatieso
meisles, d.w.s. nieisies nit die vershillende lrigtinge
van die Unie wat gehlassifisee1. word as inoeililce
kamakters, met eon of nuder pei’soonliklieid of karak
terswak. en vir wie spesiale sorg en hehandeling
nodig geag word.

Xii 1)0111 adsl ae in et (lie Best iiii r van (lie M agd den ‘I
Huis, is toe ‘ii stei’k kerklihe leomniissie van dames
en here, met vei’teenwoordli~ei.s ioni (lie A.-~ .-Koin
ivies i e, he noei n mn in die soak op to tree. 11 Begin
is kort drama in 1925 op Dnrhanville genirak, met
Mel. Esterhu ice, ‘n wei’kster you (lie V. S -Bond, a iii
die hoof. Dip naam van ivvle Dc A 1), Lni’kliiiff
is ann (lie inl’igting gegee. Dertien meisies is upge.
neem en toelae van 11 egeri ngsweh teen C4$ elk
iuskikliaar gestel. Die ini’igting is oak geseu’tifiseer

ondm’ (lie Ivindei’beskei’nnn,0-.i lete.

Aangemoedi~ deui’ die l.legel’ing en (lie sukses van
die work, bet die Bestnui’ hesluit mu (lie eiendor

op .D oi’i,anville (ill fl te 1(0011 en in threidiiig aaii 0
gaami vim ‘n grater getal iueisies.

1)~t is bernoed Igen d 0111 te hon berig dat ten gevolge
die goeie opleidi iig by (lie ~ni’igtiIig, (lie nieisies wIlt
reeds vandoam uitgeplaas is, aimal goed aangaan en
anttige betrekkinge gekry bet. -

Die Komiimuuiesie vir die A.A. bet mime onder.
st cull ii g aan Ii ieril ie bela ngu’ike wem’ksa arnbei d van
(lie Kei’k verleen, en koester (lie 11001) dat (lit Inc 501
on thi’eek ISa 11 bid angstelli ig en ondeu’steuuing van dm~
kei’hp~ililiek Inc.

1). Fiusmi, VIII {jl’Li(Itl)N0 V?iN DiENssntmsJEe.

In sy poging Oil ‘11 ilirigting tot stand te bring
vii’ (lie opleiding van belinefrige memsies wat graag
111 (liens ivil gall ii, 0111 ‘11 bi’oodwi uni ng te verdie n,

Was (lie Koiaiuis5ie minder gelukkig. Die Konunissie
is al 11)1111 001’ t nig vaIl (lie nooilsaaklikbeicl van
snlke inrigtinge in (lie land u-at dan ook as skakel
en (leui’gllngsbui5 soil Icon clien tussen, nan (lie eea
kant, (lie talle van a i’In umiem’-i Os van die platteland
(‘ii die menige van lluisilnleders wat graag gebmuik
ivil 11100k van snlke meisies. Die voorgenonme stig.
ting van so ‘Ii hostel op Stellenhoseli bet afgespring
op ‘n kwessie vail snbiddio you liegerimmgslcant. So

11 i nrigting so I ‘11 gi’not 111111) en seiin gewees bet,
vem’naanili Ic gedun’eimde die laaste 1)1101’ jolIr, met ~I
die ai’moede in die dein’ (h’ongte geteisterde tlistrikte

E. I—I.i,in1n)l’).-.Lsxnool~5ldOOT

.Met (lie iligi’vpende vei’andering te~veeggebring,
oat (lie toekoiiistige beleid insake vakondem’w’~’s
heti’ef, bet die L~oIInmuissie (lit 1’lllldsIlaln geag onm din
1-I a a i’bnf 1-La iid ho aslool tydel i Ic te sI nit, 1925. Soos
hekend is. is 011111 ngs (lelli’ (lId’ Pm’nwinsiale AdmI
nistrosies VIII) die Provinsies en die Unie-Regering
(101’Cengekouli da v( a u’toan die tlni c-Il egi’i’i ng VeI’aIlt
uoordel ik ~ol woes vi r 11110 va hall dci’ eye in (lie Unie.
In die (‘el-ste Jo IC 011111 id Jell ik 1111 lnerdie oou’eenk.omus
imet die Departemeii t van Ume-Onderwys lioin hesig
gelion met gm’andig ondersoek in die grout kwessie
van vakunderwy~ Cl 0111 Sy tuekauuistige beleid ta
(IOl’n cog. li-loelvel die helofte aan rlie Kerk gegee is
dat die flegermug eiventneel liereid sou wees urn die
I—Jaarboff_Lan(lhouiskK?ll our to neem, indien die Ker~
die skool son heropea, was die Konliujssie me bereid
0111 in die onsekem’beicl weer fl fluwe begin te inaak
nie, en, oangesieu (lit seker was (lot in die pl’ograni
vail (lie IlegemilIg i’O vokondei’wys daau’ i’-oorsieuuflg
Soil gemnaak wom’d vim’ (lie do arstel vail landljou~kolp
ook vii’ ‘ehoeftigo hi ndeu’s, bet die Komnmissie beslum
(1111 die landgoed ill die Ruhertsonse distrilc van die
lloumd to sit, Dit is toe geskied ill 1927, met gevolg
(1111 (lie eiendomn (Joerlernoed vei’koop is vii’ £5,400.
(lie watei’i’egte vii’ £1,1OP 011 die losgoed vim’ £788
Os. 2d, Die Koimnoissie was lmoiigs tevrede met die
vend asic.

Die kapitale Ilitga)ves van (lie Koimmmissie in Vet’-

band illet lneu’clie skool. volgens i’opport 1)011 laaste

Sinode, heloop lie somi van £8,906, FToewel -(Illar

gewag ill-Oct ivui’d i’O 11 ‘fl geldolilce vel’lies in (lip

underoerning lUnet dit iiie Vergee-t ivou’d dat by baan
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I~’ek ersw’erk s ulke di nge onorniydel ik is. Trouens,
met die nuwe ooreeiikoins getref, en waardeur die
U niv—[iegering 111)10 verantivoordelik hon vii stigtinge
van did aard, is di lion oorhodig dat die 1~ erk sulke
stigti nge sal onclerneem.

2. Hiei’ wil die l~ommissie die geleen theid neem
urn be rapporteer dat die heer 1). J de ~Vet, met wi
ha Armesorg—Kominissie nidertyd ‘ii notariele koii—
trak aangegaan bet met hetrekking tot (lie Le
Uhnssenr—U itspan, iii TI obertsonse (list ril( geled,
getruu ann die hepalings van die kontrak geldy hei
en sy verpligtinge teenoor die Konimissie nagekoin
bet. Met tivP.i 5010010 van ~2,UU() en tT50 bet Mnr.
[‘a ‘\~et iv skuld atbetaal en (lilardlafli’ sv eer
volkome gehanclliaaf.

F. FI0STEL viii Pi,ATTELANDSE KINDIdUS IN l~’AauIEx
SENTRUMS.

Die [~ommissie is iii lank tot (lie om’tnigbig ‘,eko.n
van die wen~likhekl van d~e opmg vail hoste!s in
(lie groot fabrieksentrums, ten lieboewe van arm
kinders uit (lie plattelancl wet aanleg hot vir
opleiding in eel ui an lee fly aO~ ii ‘1. flit son ‘ii

gewisse redmici (101 WOOS van (lie arm hianke—probleeni.
is i r~pre~entasies by die Tieger 1g. is dane in 1926

deur (lie Minister van Arbeid ‘ii kommissie aange—
stel oni in (lie saak in be gaan en rapport to cloen.
Op hierdie kominissie bet l)s. Pei’old as vorteenwoor—
digei’ van cli e A I’mesorg gedien. Die kommissi a Ii at
‘n helangrike rapport ingedien en (lie oprig van
salke hostels stork aan.beveel.

Later is onder Regerings—departemente ooreengekom
dot ilie sank tnis hehoort by die \l imster van ‘Onder—
wi’s. Die beginsel van sulke hostels is (leur d~
betrokke Miii ister goedgelceur, maar ongelnkkig cs
]iy nie danrin geslang oio geld vii’ die oprig van
hostels in drie van die grunt nvwei’healsentrums, op
die laaste begroting, be kry fin’, en die sank bet
derhalwe ni e verder ontwikkel nie. 1) ie stem van
die Sinode sal ongetivyfeld hydra om die hande van
die Regering in sy optree be stork, Die gevolge van
die laaste droogte maak hierdie sank soveel meer
dringend.

Id. FEDE1IAaE R.s,sn VAN M0EDERIcI’Nnic EN KINDERSORG.

‘ii llaie belangrike ontwikkeling ten opsigte van
die opheffing en redding van binders moet bekend
gema ak word, ni. die in (lie lewe roep, twee jan i’
gelede. van ‘n Federale TI and van Moeclei’kunde en
Kindei’sorg. Op Ii iced Ic rand word die volgende
liggame verteenwoordig : (lie Armesorg—Komniissies
Van die kaap en die O.V .5., cIba Armblanke—
Kommissic’ van die Teansvaal, die Bond van
Afi’ikaanso Moedees, die [‘Ielpolel(lIlo, die A.C.V.V.
en su’.tee-vereniginge in die O.V .5. eli Natal. (lie
Vroue—Federasie, Ti’ansvaal

Die Federale TI and sal bestaan em namens (lie
gefedereerde vereniginge en I iggame as mondstuk
by die Regering te dien, en ivat die Regering
behulpsaam kan woes in (lie hilhke vei’deling earl (lie
beskikbare ondersteuning onder (lie verskillencle
werksaanihede ten opsigte van moederkunde en

kinulei’sorg. Die ontxvikkeling i an sake is non ii

die rigting van ‘n rand hestaande uit vertccenwonr—
(ligers van (lid’ _‘s,otional AdvIsory tounc’il van dia
(Ii 11(1 \Velfare 00 (lie F’edc’rale Ranch van Moeclor
kondd’ oil Kindersui’g, vii’ sanie\vd)i’killg .dll) voetspoor
van (lie hestaandd-’ samew erking tossen die toed’

onderwvsers—unies iii (lie knapprovi isle.

11. GicsoNDHsIuslcoMrrFiss VIR OIL Pa,vrl’EI.,cNn.

Met (lie duel 001 (lie gesonclheidstoestande op die
platteland to vorbd’ter, bet die A.(.V.V. ‘ii beweging

op too gesit n-at under aaridag van die A. A.—
knmiaissie gebring is, 011 wat die KomnusSie corded
‘0 ‘.tap Ic WOOS ~fi (lie rc’gLe r’gti ng, en bereken oin
o vei’naine fnktoi’ to word in (lie oplossing van ‘ii

groot pla ttelaodse vraagstuk.
In die skema vail die A.c’.V. ‘.‘ . in die daarstel van

gc’soiidheidskoiiiitc’es, kohl clip volgencle vOOl’

~l) i)io aanstelliog van distriksvei’pleegsters.
(2) Oprigting van sentrn op die doi’pe n-any jung

en onkundige moeders ann kenois van kindersoi’g
1(011 gehelp 11(11(1. en n-aol’ behoeftige inoeders liulp
ban lcrv.

(3) Opvolging van annbeveliigs van skoolgesond—
lad .lsinspekteues.

1) Oprigti ng vail soepkonibtnse vie ondleevoede
kin (lees.

(6) Oprigting vail tandeblinieke wane moontlik.
(6) Vei’sproidi 11’.’ van eeovouclige populere gesond—

lieids—lek tniie.
\een ag woi’d dat (lie Prowinsiale Adllninistl’asie sal

soeg vie snbsidie ~n sovel’ die week die voe:ling en
versorgi og v an skooga no do ki ndoi’s a angaa 1).

1-Ijeedie beweging vei’dien (lie aancla~ van nile
kerkliko liggame 0~ (lie piatteland, en dit sou

ko-telik wee.~ as kerkea le met (lie A.C.V.V. ,norin
1(101 ,caaaiwei’k.

IIOOFSTUK 7.—ALCTEMEEN.

A. Dud C’di’N so is— kd)1O’ORASIE EN DIE ARMEmAN1cE
\IIAAG5TUI.

Dir is die Rommissie aangenaanl gewag te kan
niank van die onderhandelinge van die Kerk met (lie
Carnegie-Korporasie insake ‘ii wetenskaplike navor
sing in verbandl met die arrnbinnld—vraagstuk. Oor
die ontwikkeling van sake hierin sal ‘ii andex
kommissie rapport ann chic Sinodle vool’id.

B. i3s.SImEIDINCI VAN NEUERSETTINGS.

i)ie geestelike hearbeiding van lede van ons Kerk
op die versk illerijo nedersettings. wat langsamerband
oor die land toene-m, is ‘0 gewigtige sank. Die
llecei’i ng so bosaanplanting—nedersettings ill die
George en K nysnase distrikte, waar enige bondercle
1(1111 fainiel es uit :dle norde van die land liycenge—

hi ing is, eis die nandag van die Kerk. So ook die
Iandlnniiiedei’settings langs, die Gi’ootrivier en
Kenharclt se disti’ilc, en nan due Ohfantseivier,
\Th oid rvnsdoep

Die Konuiiissie help die kerkraad van George met
n toelang vii- (lie hearbeidi ng van die neclersettioge

in die gemed’nte. en nob die lcerkraad van Upingtcm
vie do’ hd’al’heiding van die deie nedersettinge



Louisvale, Vaalkoppies en Kai’os, waarvoor Eerw.
van Eck onlaiigs eangestel is.

C. ARBCIOSKOLONIES, ~ViLDERNES EN OLIFANTsHOEK,
GEORGE.

Die toekoms van die Arbeidskolonies, Wildernes en
Olifantshoek, van die gemeen~e ~ieorge, is ‘ii belong
r~~e vraagstuk, en die tyd skyn aangebreek te he vir
die oornanie van hiercije werksaamhede deur die
Sinoclale Kommissie vir die Arbeidskolonjes.

HOOFSTUK 8.—FONDSE.

Tydens die baste Sinode was die batig saldo van
die Algemene Armesorg £624 14s. 9d,, terwyl (lie
totale fondse onder kontrole van die Komnijssie
ged urende die vorige vier jaar, die sam van £57,711
bedra bet. Aan die eind~ van die afgelope kerkjaar
was die batig saldo £9,448, terwyl di~ totale fondse
gedurende die afgelope vier mar (lie som van £58,865
bedra bet.

Die Kommissie stel as ideaa] voor ‘n gereelde
insameling vir d~e Armesorg in elke gemeente.
Roewel hierdie ideaal nog nb bereik is nie, moet tog
met dankbaarheid betuig word van (lie hartlike
steun wat (lie Kommissie van die kerkrade en
gemeentes geniet en van die toeneniende belangstel
ling in die werksaamhede van die Kommissie.

Die droogte is verantwoordelik dat die bydrae van
verskillende gemeentes afgeneem bet, moar nan (lie
antler kant moet gewys word op die ruime bydraes
vir noodlydendes wat ontvang is.

Die Komnijesie bet besluit orn ‘a vaste fends vir
die Armesorg op te boo, en ‘n begin is reeds gemaak
dear £4,000 deur die Kerkekantoor-Kommissie, op
verhancl to belê. Voorts is die plan ons hierdie vaste
fonds met nog £500 aan te vu], ‘n erfnis uit (lie
boedol van wyle Mnr. Erlank van Graaff.-Reinet.
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ilegoi’ing en die Prowinsi~1e Administrasie aan op ‘n
gi’ondig ondersoek in (lie liele kwessie van noodle
nging.

6. In verband met (lie koshuise vir behoeftige
kinders. ag die Sinode dit wenslik dat met (lie
Administrateuj sal onderhandel word alvorens die
ii irk lions koinmitteer vir verdere kapita]e uitgawes
Len .p~ivte van sulke koshuise.

7, Die Sinode besluit om i’epresentasies by die
Minister van Onderwys te maak it die toelae onder
the I ndei’e~k~rnsingsakte, met die oog 01) gelyk—
stelling in die verskillende Provinsies. Die oprig
van hostels in nywerbeidsentra vii’ plattelandse
kinder~, word stork bepleit.

8. Die Sinode dring by die gerneentes van die
Kerk ann op ‘n gereelde insarneling vii’ die Algemene
Armesorg, en bepaal ‘ii Sinodale kolleitte vir die
soak.

Met verskuldigde hoogagting,

U dienswi]lige Dienaars en Broeders,

14 Augustus 1928.

G. J. HUGO, Voorsitter,
P. J. PEROLD,
J. C. DU PLESSIS,
C. J. EUVRARD,
C. V. NEL,
)J. SMUTS,
D, P. VAN RUYSSTEEN,
J. H. CONRADIE,
C. W. ALBEIT,
F. S. MALAN,
J. F. MENTZ,
A. 1). LUCKHOFF, Sekretaris.

AANBEVELINGE.

Die J\ominissie Wens beskoiclenlik (lie volgende
aanbevelinge te rnaak:

1. Die goedkeuring van die voorgestelde inlywisig
van die Rhodesie-gemeentes by die NC. Kerk van
die O.V.S. en op die voorwaardes deur die Sinode
van die Vrystant genoern.

fr2. Die opregte dank van die Sinode ann die
suster-kerke van die O.V.S. en die Transvaal vir die
wolw’illende hulp ten behoewe van noodlydendes
weens die droogte.

3. Die Sinode betuig sy hartlike dank en waai’
dering aan die Administrateur vir sy ki’agtige optree
en doeltreffende poginge in verhand mel di~ groat
werk van noodleniging.

4. Die Sinode spreek sy waardering nit van die
huip betoon van (lie kant s-an die gemeentes van
die Kei’k en andere be]angstellonde vriende, teenooi’
die noodlydendes weens die di’oogte.

5. Met die oog op die droogtes en die noodsaak
likheid van sneer effektiewe en svetenskapbike
maatrebls vir noodloniging. di’iog die Sinode by die

ARBEIDS KOLONIE TE GEORGE.

Deze Arbeids Kobonie versehaft met succes aan
130 Huisgezinnen een levenshestaan, De Kerkeraad
is door misoogst verplicht geweest om de kolonisten
met 33l percent afsbag van erfhuur te gemoet te
komen. Dc twee scholen verschaffen degebijk onder
wijs.

Do Arbeids Kolonie bestaat uit de plaats Olifants
hock gratis van de Regering vei’ki’egen, en Wilder
ne s-oor £6,954 gekocht.

Do Kei’keraad heeft vooi’ duizende ponden ver
betei’mgen aangebroc]it. Vroeger moesten de
rekeningen der tn-ce plaatsen afzonderlik gehouden
w-oi’den; tie Regering heeft toegestemd dat de
Olifantslioek winston ook aan Wilclernjs hesteed
kunuen warden.

Oak heeft de Kerkeroad van de Begering bet
i’eclit vei’kregen om 10 morgen grond van O]ifants
hook to verkopen, en (le opbrengst voor de nedes’
zetting to gebruiken.

Sn de epoorweg van George aaar Knysna vobtooid
is bostaat ci’ goode kane daartoe, en zu]len de lasten
aaniiiei’ke] ijk vernsinderd kunnen worden.
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Dc Kerkeraad heeft ccii aanbod voor de Wildernis do HE. Synodale Conuuissie verzocht om toestem
afgeuvezen om het werk niet te strenunuen. unmg tot overname ervan met nile haten on lasten

Uit do finanei~1e staat (lie volgt, blijkt dat do Danr dit niet zondoi- toestemnuin’ dci II.E. Synode
baten de lasten met £7,962 te boven gaan.

Do Kerkeraad nnrlervindt dat do onderneming te gesehieden ison, is do I~eikeraad verharugeuud dat do
groot is voor eon enkele geineente, en heeft derhalvo Synode ertoe besiuj Len sal.

UITC.svEN VOOR ‘T AIGELOPEN JAAR.

Erf huur
E-Iuur Gebouwen
Verkoop van hout
Subsidies
Kapitaal tenugbetanld
Diversen

VAN BSTEN EN L~sTius OP 30 JUNIE 1928.

£2,732 4 0

Batig Saldo op 30/6/28 £733 19 3
Grond volgens Afdelingsraad Vahuatie 1.4.774 0 t)
Voorsehotten aan Kolonisten 109 7 8
Hoot in handeuu 676 8 6
Uitstaaiide Hour 668 11 8

£16,962 7 1

Verband bij Kerkekaatoor
Lening
Voordelig Ba1an-~

£7,000 0 0
2,000 0 0
7,962 7 1

£16,962 7 1

RAPPORT
Van de Arh&dsko~onie Gommissie~

Do Arbeidskolonie Commissie heeft de eer om over
hare werkzaamheden gedurende do verlopene vier
~aren te rapporteren als volgt —

Best uuu i—Dat zij als bostuur do Arbeidskolonies
jaarliks geregeld heoft bezoeht, alle werkzaamhoden
besichtigd, de kolonisten toegesproken, do scholen
bezien, ile hezigheden nagegaan, en hare aandaeht
nan nile iaken gewijd heeft, en dat al het work
tegen seer goringo kosten is gesehied.

Dc Commissic cii hot work to Kakamas hebben
eon diepgevoeld verlies geleclen door de doocl van
Dr. H. P. van dei Merwo, die jaren lang al~
sokretaris, cii later als gewoon lid zijne beste
krachten aan do onderneming lueeft gewijd. Do
Commissie wonst hare hoogste waardering van zijn
uitnernende diensten uit te spreken, on zodoondo
nog oen kransje op zijn graf to leggon.

1~ieutc Lid.—Jn zijn plants is tot prmlarius lid
door dc HE. Synodale ijommissie benoemd, Ds. M.
Smuts, predikant der gemoente Philadelphia, die
steeds ccii werkzaam aandeel in do verrichtingen
heeft genomen.

T7oor~itIer ~ii “kkietui’is.—De Conumissie gevoalt
behoefto crams oni de Hero to danken dat de Voor
zittor en Seerotaris gospaard sijn geblevon, en dat
zij flog do kraehten bezitton om hot work to blijven
voortzotten. hit clankha arheid voor hunne nitste—
kende diensten ziju ann twoo wijkon (1cr Arboicls—
l~olonio do namen ‘‘Cillie’’ en ‘‘Tinter’’ gegeven.

~npe1in tendon t.—1)e heor J. W. Louw, Superin
tendent, is nog altijd gebleken die uitgezoehte persoon
vonu’ clit ambt to zijn.

Niot nileon wooden zijno cliensten gowaarcleerd
door do Conumissio so good on trouw door hem
gediend, do~lu oak door do Kolonisten, die in hem

£418 16 2 Saldo togon lasten 1/7/27 £224 S 9
265 2 0 Salarissen 298 12 0
367 10 1 Lonen 368 18 5

1,665 0 0 Opriehting Gebouwon 208 17 11
10 18 0 Roparatios 16 18 3’

1 17 9 Ass, en I3elasting 70 15 6
Vervoerkosten 16 17 6
lienodigdheden 147 15 0
Kapitaal belegd 57 8 0
Rente 551 12 0
Sehu-ijfbohoefton 1 17 8
Divorsun 34 13 9
Batig Saido 30/6/28 733 19 3

£2,732 4 (;



IJ~n1~el Beefiej’dei-.-----De heer P. E. Beyers, een
(icr pioni er~ van cle Arheidskolonie, die eertij ds als
onderwijzer, en later als Winkel Bestierder de
Commissie heeft gecliend, heeft. doordat hij een
hetrekking in de Regerings Besproeiings Rand had
aanvaard, zijn verbintenis met Kakarnas verbroken.
De Commissie wil hare waarciering van sun lange en
trouwe cliesisten uitspreken.

TI . F. v. d. Riet.—Tn plants van den heer P. E.
Beyers is her de Commissie gelukt om de diensten
te verzekeren van den heer W. F. v. d. Riet, wiens
talenten, bezigheidsondervjnding, vindingrijkheid en
takt, de winkels soon-cl in belang der Kolonisten,
al der Coniniissie tot een treffend succes hebben
gemaakt.

Dc Conimissie verlangt dat de HE. Synode per
soonlijke kennis met dese arnbtenaren maken sal, en
heeft sehikkingen getroffen voor hun aanwesigheid
bij de bespreking van de saken der Arbeidskolonie.

Spec i-we p—is Augustus 1926 vormt een keerpunt
in de gesehiedenis der Arbeidskolonie, Op dien dag
vond de opening plants van een smalle spoorweg van
lJpington naar Kakainas, sijnde de spoorwegbrug
over de Oranjerivier ook voor rijtuigen ingericht.
l)ese gebeurtenis heeft leven, handel en voordeel
gebraeht.

Kakamas leeft, en is met moed en ondernemings.
goest hesield, no men ook, wat vroeger wegens
afstand en onrloeltreffen,j kcstbaar transport w-aar
deloos werd geac’ht, in klinkende mont kan omsetten.

Koloiiisten --—Er openbnart zicli bij de Kolonisten
een geest van algemene tevredenheid. Men waar
deert zooals nooit te varen heb w-erk der Kerk, tegen
enorme uitgau-en, en met zooveel opoffening onder
nomen

1~4T~JflJ. velen 5-roeger ontrouw zijn geweest en ann

de winkels van private handelaars de voorkeur gaven.
is men ertoe gekomen om trouwe klandisie van de
Commissie Winkels te worden.

Ret is de (‘ommissie gelukt om de Iaatste vreemde
bezigheid op de plants Krantzkop, midden in de
Arbeidskolonie gelegen, die steeds en doom in het
vleeseh is geweest, -op voordelige voorwaarden nit -te
koopen, en soodoende de aanleiding tot ontrou nit
den weg te ruimen. Ret hedrag voor het eigenciom,
handelsvoormaad, en uitstaande sehulden hetaald is
£5,725 is. 7d.

Niettegenstnande dese algeineene tevredenheid
openhaart zieh hij dc K’olonisten de natuurlijke
hegeerte dat de dag spoedig komen sal, wanrop door
de Syoode het vooroitzicht sal worden voorgehouden,
(mt wanneer de schuld is afbetaald, transport van do
kerkelijke cigendommen oncler kerkelijke voorwaarden
on bepah’ngen nan de Kolonisten sal worden gegeven.

1)5 drbe,d,ckoloa ic-—Do vloedsehade van 1920 was
iernauwe.s-nood hersteid of de kolonie macst in
1925 eon nog verwoestender vloed ondervinden, Door
gelijktijdige megens in Transvaal, Vrijstaat, Basuto

Tachtig tenten werden geleend, en ook een ver
pleegster gesonden, daar -koorts en malaria waren
uitgebroken. 1-let Christelijk publiok heeft geholpen
met kledoren, kombaarsen en eetwareus, en de Regee
ring gaf £3,000, n’aarbij de Arheidskolonie Commissie
£3,400 heeft gevoegd voor hensteiwerken.

Dc verarmde kolonisten ontvingen 3s. Od, per dng
moor herstela-erken, ten einde in de behoeften hunner
nuisgesinnen te voorsien. Honfd- en oplegvoren
moesten voor groote distantie warden verlegd, nieuwe
eulverts gebouwd, en pijplij nen dloorgeset.

Eerst in October 1925 kon water ter besproeiing
n-eei- op hot grote Paarden Eiland worden gehracht.

Jntussc-hen heeft dc Regeering g’oedgunstiglij k
£/,500 beseliikliaar gesteld, ten einde als leenings
voor herstelu-erk ann kolonisten te worden uitgereikt

Ten gevolge van cdt alles konclen velen hunne
verplichtingen niel nakomen in betaling van erfhunr
en winked ~-Iceningen. Dc Comm issie is verplieht
geweest 0155 in speciale gevallen met tijdelijke vermin
dering van erfhoot’ en andere middelen te helpen,
en heeft sich soodoende aansienlijke buitengen-one
oitgaven macten getroosten.

Gelokkig is do Regeering ook hierin gereed geneest
em te helpen. Men heeft van i Janoarie 1927
kwijtsc’helding van renten en uitdelings betalingen
op leeningen voor vijf jaren verleend, op voorwaarde
dat die Commissie jaarlijks cen gelijkstaande som nan
algemeene verheteringen of leeniagen nan kolonisten
hestede.

Wanneer men hedenkt dat door desen mantregel
do Commissie £3,019 lOs. 2d. jaarlijks wordt hespaard
cm nan verheteringen te worden hesteed, kan men
begrijpesi n-at die hulp beteekent,

De Commissie is do Ilegeering hoogst -dankhaar
veor doze tcgemcctkoming. Wanneer men eehter
bedenkt n-elk een last de Iserk van do stantsschouders
heeft gennmen. door do ,jarolangc versomging van
550 huisgcs~nnen, dan gevoelt men dat de Regeering
ci’ volkomen toe gerechtig is geweest, on de Kerls
haar rec’litmatig heeft verdiend.

Tot lof van de kolonisten moet n-orden aangemerkt,
det sij met weinige uitsonderingen, met moed, trouus
en volhamding de hersteiw-erken I ehben voltooid,
sooclat hinnen tn-ce ~aren nIle spot-en van den vloecl
volkomen uitgewist zijn gee-cost.

Hot is noodeloos em to zeggen dat dose ramp een
temugzet is gen-eest veer de administratie en ambt*
nat-en, soon-el als de kalonisten
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hebben gevonden, ceo verstandigen mandsman enlancl, en cie Kaap Provincie, sun Vani, Omnnje, en
trouwen vriend. hart ebeestriviej’en in u-bed afgekomen, en lie Oben

ontzettende vera-ocitingen aangerieht.
Roini vier—vijfden cier hesproeide grosiden werden

everstmooincl, 80 hiiizen ingestort, do staande oogston
totnal vemnielcl, n-at.ervorea en pijplijnen verbrokeo
en weggespoebi, plantages in poin gebegd, en draad—
heinings en paden verwoost.

Golukkig sijn sleelits tn-ce personea, den blanke
en eCu gekleui’de, omgekomen. Men herinnort sic-h
geen vboecl ann dozen gelijk,

Daar eon gi-oot dccl der ben-otters dakloos en zonder
levensbehoeften was, wei’d hij do Regeering om huip
vcmsoccht.



T)e verbeter~ng van watervoren met cementniUrerl,
waar nodig, en ijzeren in plants van ondichte houten
sluizen, waardoor dies een meer permarienten vorm
heelt verkregen, heeft de vloed grootendeels tot een
indirekten zegen gernoakt.

Daartoo hornoedigcl door een aanbod van kolonisten
die hij de zuidvoor belang hebben, orn £400 bij te
rlragen tot verhetering en vergrooting ervan, heeft
de Commissie £600 eraan besteeci met gevoig dat 30
percent meer water is verkregen geworden, en vele
aproopingen tot werk ann de voor de kolonisten
bespaard worden. Er zi~n 444 lotten grond ter
~ewerking uitgegeven en ruirn 2,700 morgen onder
besproeiing.

Hot is een verrukkelijk geziclit om van een hoogte
punt die 2,700 morgen bebouwde grond to overzien,
met de tuinen, lemoen- en vrnchteboorden, uitge
strekte lucerne-, koorn-, mielie- en katoenlanden en
sultanaplantages.

Er is alleszins vooruitgang op to merkon. Be oude
boerdorij-rnothoden wordon gestadig door niouwero
nicer hetalende vervangen. In plants van koorn en
mielles wordon sultanas, katoen, lucerne, kaffor
bonen, lernoen- en andere vruchteboorden nange
kweekt, en veel aandacht ann melkprodukten,
varkon- en hooiiderboorderij hostood.

Eon groot aantal goodgekourdo boosten, varkens
en hoendors zijn ingovoerd, en reeds heeft Kakarnas
zic oen naum verworvon door de uitstokondo
produkton gelovord.

Be hoer J. W. Jagger heott de kolonie eon
prachtige stamboek Berkshire-beer present gedaan,
w aardoor do varkenboerdorij een geweldige stoat
vooruit gekregen hoof t. Horn wordt nogmaals dank
ervoor toogobracht.

Door toodoen van don voorzittor zijn velo oprecht
geteelde hanen op de Arboidskolonio verspreid, on
ook nan doze inthistrie eon stoot voorwaarts gegeven
bank zij de milde gevors.

Be Superintendent, do hoer J. W. Louw, heeft tien
oprechtgeteeide merino-ooion present gedaan, waar
voor horn nogrnaais hartelijke dank wordt toogebracht.

C’enscs.—Bo hianke hovolking tolt 3,009 zielen.
Bonevons dezo zijn or vole gekleurden die eon levens
ondorhoud vordionon.

Be lovonde have hestaat ut 1,858 beeston, 492
paarden, 3,218 donkios, 3,807 kloinveo, 1,922 varkons,
9,068 hoenders, 418 sendon, 227 kalkoonen en 145
gauzon.

Be produkten bedroogen in 1928 18,992 zakken
karen, 3,683 miolies, 6,079 honen, 68 erwten, patatas
3,446 zakken, aardappels 143 zakkon, 78 zakken
nien, 30,500 pompoenon, 131 zakkon lucerne zaad,
1,610 rollon tabak, 421 balen katoen, 4,230 ton lucerne
bnoi of 135,000 balen van 70 lb. elk, 574 zakkon
rozijnen, 166 zakkon godroogdo vruchton, 733,000
lornoenen.

Do ophrongst dor ongston en aariteol van vee wordt
ijerekond ter waardo van £750,000. Bit geoft eon
gomiddeldo opbrongst van £190 per erf.

Boordat men do thoron met lucerne vooren kon
hoeft do droogte goon annmerkolijke schado voroor
zaakt.
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Be handel met i3oesmanland on Gordonia is echter
grootelijks erdoor gestremd gowoest.

Omlieininq.——Be wonsch der Koloniston is vervuld
goworden, op eon goringe afstand na zijn do 123,000
morgen grond van do Arboidskolonie good omhoiud.

Be Commissie beeft hot gereedscbap, do aangren
zondo bewoners do draad Cu hekken verschaft, on
do Kolonisten hobben hot work kosteloos verricht.

Wat dit voor hun vee beteekent zondor gevaar em
golijk voorhoen godurig opgovangon en goschut to
worden laat zich niot ondor ;voorden brengen.

Plak1~ers.—i~Iet ‘do l’angdurigo droogte is Kakarnas
do toevluchtsoord gowordon van vole vorarrndo blanke
families, die bi~ do Koloniston eon lovonsondorhoud
verdienon. Sommige zijn weer vertrokkon—doch
andero waarvan kinderon ter school zi~n, bleven
nan.

Voordat andoro bostaansrniddolen elders govonden
zi,jn, zal ‘hot mooilijk zijn van zo vorlost to worden.
Do Kerk bewijst do staat eon woldaad door dezo
huisgezinnen te huisveston en vorzorgon, nangezien
~ij anders eon staatslast zoudon uitmakon.

Beuovens doze blankon is or eon groot aantal
gokleurdon, die work op do Arbeidskolonie hobbon
gevondon

Be Roomscho Kerk heeft hot do Commissie kwnlijk
gonornon dat zij loden dor Kork die bozig waron
propaganda veer hun Kerk to sunken van do Arbeids
kolonie heeft geweerd.

Do Roomschon hobben uit hot oog vorloron dat zij
alloon Roornschon op hun nodorzottingen holpon.

Dc Jeugd.—Wat van do jougd van Kakamas
worden moot is eon bolangrijko on kornmerwekkonde
vraag. Zoons die hot vor op schoo’ gobracht hebben
vindon geroedoliik posten in ‘do politie on spoorwog
dienst, on andere botrekkingon—torwiil do dochters
als ondorwij zorosson, verploogstors, on assistenten in
huishouding, eon hoonkornon vindon.

InMaart 1928 zi~n 28 zoons op do spoorwogen in
Natal goplaatst. Hiorvoor komt do dank der
Commissie toe aan do• Rogeoring.

lndusfriefn.—Mot verlangon wordt uitgozion naar
do opening van plaatselijko industrioën waardoor eon
greet getal dor ~eugd voordelig zal wordon goabsor
beerd.

Do oloktrioscho kracht tegon geringo koston gepro
ducoord, tor beschikking der (“ommissie, zou good
schiks gobruikt kunnen worden em hot enorm
aantal huiden ~aar1i’~ks van Kakamas on omgoving
goexporteord—om elders boreid en beworkt, on wedor
em geimportoord to wordon, plaatsoli~k to boworkon
waardoor niot alleen goodkoopor lodorwaren in do
markt gebraclit, doch ook do ~eugdige kracht van
Kakarnas nuttig aangowend en verdionstelijk
gemaakt zal wordon.

Do Comrnissio is vorblijd em to kunnen mododeolon
dat do Kakamas zoons on dochtors steeds do achting
on waardooring van hun omployeordors hobbon go
wonnen door bokwanie on gotrouwe plichtsvorvulling.
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Cezo n dh e idstoesf o nd.—Be gezondheidstoestand met
uitzondering van eenlge koorts en malaria gevallen,
na den vloed, is uitstekend geweest. Be strenge
toepassing van sanitaire maatregelen, geregelde
strenge inspectie, en verwijdering van kiemn broedende
veekralen van de nahijheid der woningen hebben cv
niet weinig toe bijgedragen.

Geneesh,oer.—Br. Traill is in 1926 vertrokken en
is opgevolgcl door Di’. I. van Liekerk, een zoon van
Namaqualand, een christen geneesheer, die met
succes en trouw heeft gewerkt. Het spijt dc

(‘ommissie van harte dat liij Kakamas gnat verlaten
—doch hij doet dit orn zijn talenten en krachten ann
dc Nyasa Zending te wijden. Kakamuas verlies is
Nyasas gewin.

T’e iple eq.ste i.—Een Piaatselijke Verplegings-coin—
missie door de Arbeidskolonie Commnissie gesteund
heeft sedert April 1928 een gekwalifieeerde verpleeg
stem’, Mej. Be Kook, verkregen en zij vem’rieht een
nuttig en gezegend werk.

Piecer eur,—Be hehoefte aan ccii hekwame procu—
reur werd jarenlang gevoeld. Hierin is voor
ziening gemnaakt door de aanstelling van den heer
Johann Loubser, een procureur, tot Sehoolraads
Secretaris. Hij zal dc Commissie behulpzaam
kunnen zijn met het opstellen van belangrijke doku—
menten en zich ook met afslagerswerk bezig houden.

JIolmrn,~i,Vaar de elektrische molen vroeger de
renten op bet kapitaal eraan hesteed niet heeft
opgebracht is bet flu anders gesteld. Er is verbetering
ter waarde van £2,190 12s. lid. tot stand gebracht,
met gevoig dat in de eerste negen maanden daarna

5,000 zakken meel van •de heste kwaliteit, en zecr
gewild, in dc markt geleverd zijn, en het in de
toekomst onnodig zal zijn korea van Kakamas te
zenden. Be gros inkomst is voor bet afgeloopen jaar
£2,335 lOs. geweest. Bc molen maalt thans S zakken
pci’ uur.

TT’ug enh rep —Be bewoners van Paarclen Eiland
worden grootelijks gestremd doordat zij zich van
een pont en schuiten moeten bedienen tot vervoer
hunner produkten. Be produktie is meer dan ver
dubbeld, en pont en schuiten zijn ontoereikend am
alles te vervoeren en veroorzaken soms laugdurig
oponthoud.

Er hestaat kans om op ecu natuurlijk rotsfonda
meat een gem’eiufom’ceerde cementlaag-waterbrug te
bouwen tegen ecu kosten van plus minus £6,000.

Be Commissie is hiem’over in onderhandeling met
de Jiegeering, en koestert de hoop om cUt plan
spoeclig verwezenlijkt te zien, tot voorcleel en gerief
van de gansehe Arbeidskolonic.

Ei/h ear—Be jaarlijksehe erfhuur hedraagt £6,500
en ivorcit nu met enkele uitzonderingen gem’egelcl
betaald. Ret achterstallige is verminderd tot £5,485
5s. 4d.

Be Comnmnissie heeft om gegroude reclenemi bet
noodig geacht om em’ven van 25 kolonisten tcm’ug te
nemen. Tn de meeste gevallen zijn de erveu aan de

eigenaars gegeven ter omn dc helft bewerking, met
bet vooruitzieht dat zij, zooclm’a hun sehuld vereffemid
is, wecm’ ale erfhouders zullen worden erkeud.

Baar dc em’flmuum’ niet op ecu zuivere basis was toe
gepast, hebbeil de heeren Johannes en Wouter Rahic
van Worcester op vemzoek dci’ Commnissie op basis
van de soom’t van grond en grootte dci’ erven, een
nieuw tarief voom’gcsteld, waardoor eene vermneei’de
ring van £444 ‘s jnars wordt verkm’egen, en hun
vaststelling is sedert 1 Januarie 1927 in werking
geti’edcn. Be dank dci’ Commissie wordt hun
nogmaals voom’ dat werk toegehraeht,

Politic I?eserm’e,—Be Regcei’ing hecft de gm’ond
vm’oegcm’ doom’ de Comnmnissic gehuum’d ,aan de Kerk
gi’atis toegekend, onder voorwaarde, dat ci’ compen
satie vooi’ verbcteringcn ann de vom’ige huurders zal
worden toegekend, in geval zij nict als kolonisten
worden opgenoinen,

Twee diem’ oude huurdcrs hebben langs ecu weg
waaraan noch Regcering 110db de Comnmissie heeft
gcdacht aanspraak gemnaakt op £1,200 compcnsatie.
In ecu rechtsgeding werd dc Commissie in hct
ongclijk gcsteld, met gcvolg dat de tm’ansactie met
coinpemisatie de Commissic £1,593 16s. 3d. hceft
gekost. Ret is vcrblijdend om te kunnen zeggen dat
de .54 mom’gen grond, in negen erven verdeeld, clit
bcclm’ag clubbel waai’d is.

Geestelijk TT’er/,,—Bit wcrk wordt nog doom’ Bs,
P. B. Shaw meet toegewijdlmeid, takt en tm’ouw vem’
ric’ht, en door dc gcmcentc op hoogen prijs gesteld,
Dc schu]d op bet kcrkgcbouw is van £4,000 tot £2,750
verminderd. Eerw. Theunissen, die huip met de
werkzaamnheden heeft vcrlecnd, is naar de zcnding-.
gemncente te Caledon vertm’okkcn, en op 19 November
1927 zijn i~Iarchand en Albeit tot ecu tweede
gemneente met dcii naarn Mam’clmancl gesticht, en 0~ 2
Junie 1928 is Bs, J. S. Bm’eycr tot eerstc leeraar en
hcm’dem’ diem’ gemueentc bevestigd.

~1en is voom’nem-nens em binnemi kom’t ccii zcnding—
gcmeentc te stichtcn, en zoodoemde bet wei’k omider
dc kicurlingen hetcr te m’cgelen.

Sclmoleim.—Be negen scholen op de Arbeidskolonje
tellen ongeveer 1,000 kinderen. Brie nieuwe school
gebouwen zijn ‘in den jongsten tijd voltooid, en
Kalcamas staat gewis, op schoolgcbied, niet ten
achtem’en bij mcci’ dan ccii ander dorp’

Op aandrang dci’ Regecring heeft de Commissie
tegen £308 kosten, twee additionele kamuers aan bet
Schroeder-schoolgebouw gevoegd, waam’voor vermeem’
dcm’cle buur wom’dt outvangen.

Be Centm’ale is de Secondaim’e School voom’ de geheele
Arbeidskolonie, en ciaar woi’dt veel aanclacbt besteed
mba Lanclboulccmnde en H nisboudicuncle, zoodat de
zoomis cmi cloc’lmters clcgelijke praktisehe kenmiis opdoen.

TT’ia kels,—U’,Iet die winkels, clank zij die spooi’weg—
rerbincling, dc rem’hoogdc pm’izcn van pm’odukten, dc

bekwaamnhcicl, ijver en takt van den l3cstiei’clem’, Mnr.
H. F. v. cl. Riet, de toegcwijdheicl van amubtcnam’eu,
en de trouw dci’ kolonistemi, gaat bet boren verw’ach_
tiug goed. Be winkels florecm’en. Be omnzet is tot
£122,255, en de kontant-omzet tot £60,000 gestegen,
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Niet alleen is cle balans van do winkelseb old ten
bedrage van £6,949 9s. lid. afbetaald, doch ook daar
benevens £3,719 19s. id. van de algemene schuld.
De winkols hebben derhalvo in het afgelopen jaar
niet minder dan £10,729 9s. schuld afbctaald.

Tot vreugde kan worden gezegd dat de winkels
algemeene voldoening geven, en wegens de lage
prijzen grootolijks door •huitenleden worden onder
steund, zoowel met den aankoop hunner benoodigd
lieden, als met do verkoop van hun produkten• Do
wagenbrug over de Oranjerivier maakt het voor
Gordonja—boeren, in den omtrek, gemakkelijk om met
Kakamas handel te drijven. Nu do spoorweg alles
geregeld wegvoert, is men in staat kontrakten te
sluiten tom’ levering vail lucerne. In het vorlopen
seizoen alleen zijn 130,000 balen alzoo gehanteerd.

Do Comnmissie is gedrongen geweest om benevens
do graan-stoor, 50 vt. x 30 vt. bij die spoorweg
static, ook eon lucerne-stoor 300 vt x 55 vt. tegen
eon keaton van £1,200 op te trckken. Do vermeer
derde produktenimandel heeft deze maatregcl genood
zaakt. Do Commissie is orvan ovcrtuigd dat de
winkels do rnachtigste factor sullen uitmaken tot
delging van do scisuld op do Arbeidskolonie rustende.

T’uhatie.—Volgens zorgvuldige berekening is hot
A rbeidskolonie eigendom £325,000 waard.

1,000 morgen bosproeide en bewcrkte
grond 9! £120 £120,Q00

1,000 morgen besprocide en hewerkte
grand ~ £100 100,000

600 morgen hcsprocidc en bewcrkte
grond 9! £80 . 48,000

120,000 morgen vcld ~ 3s. 4d. per morg 20,000
600 morgen bcsproeibarc grond ~ £20 12,000

Commissie Ciebouwen 25.000

Besluden dee T’orige Synode.—Door aankoop van
do plaats Krantzkop, 10,400 morgen, voor £2,761
18s. Sd. reeds bij do vorige Synodc vermold, heeft do
Commissie hot work kunnen uitbreiden door plaats
to inakon voor flog 23 Kolonisten waarvan ioder vijf
morgon grond heoft gokregen, voor twee jaron zonder
betaling, doch met botaling van £15 erfhuur des
jaars van af hot derde jaar,

Ook op do politio reserve grond van do Rogoring
gekrogon hoeft do Commissie nogon ervon kunnen
oitgoven. Dan heeft zij zes morgon grond van eon
l3astord (Basson) voor £345 gekocht, en eon erf
voorhoon ann eon Bastord (Mouton~ behoorendo is
nuder do Reglementen der Arbcidskolonie gcplaatst
geworden, ~oodat or voor vier_en-dertig extra Kolonis
ton ruimto is gemaakt. Voordat or van voider uit
breiding sprake zijn kan, moot de Noordvoor ver
ruimd en do wallen verhoogd worden om eon grooter
lioeveelhcid water to vcrkrijgen.

Do HE. Sinode gclievc dus do uitbrciclings op
dracht waarvoor dc jongste vergadoring £10,000 heeft
gostemd to herhalen.

pnmazcieel.—Scciert do laatstc Synode zijn ei door
aankoop van grand on horvcrdoeling van erven nan
34 additioneele Koloniston erven vorschaft.

rp011 spijte van buitengowono uitgaven ten bodrago

van ruim £6,000, kontant bctaald, is hot do Corn—
missie gelukt do schuldenlast van £154,000 tot
£144,156 to vermiuderen.

\Toor vordore bijzonderheden word verwezomi naar
hot Auditcurs rapport en fluanciOle staten luoraan
gohecht.

Dc Commissie bctuigt bane wolgemeendo dank aan
don hoer P. J. Fouche, procureur to Montagu, voor
zija kostelijke diensten als auditcur gedurende eon
aantal jaren.

dige niece —Er zijn gewisso teekonen dat Kakarnas
ten laatste do lange knagonde opdraond to boven is
gekomon.

Blijvon dc winkols do behaalde voorspoed bohoudcn
dan behoort or hocgenaarnd goon bekommernis to zijn
omtrcnt do schuld die nog 01) do ondcrnerning rust.

Do Commissie dankt do gemcenten der Kork voor
do collocto gedurendo zoovele jaren met zooveel liefdo
en trouw voor Kerk on schooldoclcindon geleverd.

Met den verbetorden geldelijken toostand hecft zij
volkomon vrijmoedigheid om aan to bevelen dat do
jaarlijksche collcctc worde gestaakt, daar Kakamas
nu doze ondersteuning nict langcr behoeft.

Do richting to Kakamas is steeds voorwaarts.
Iminers do Kolonistenzoons, met do apvoeding en
onclervinding genoten, bohooron bckwaincr en nibs
zins moor progressieve Koloniston dan hun vadors
to zijn. Do Kerk heeft rocht 01) eon zekere mate
van trots voor hot work to Kakamas verricht.
Immors zij is dc cenige onderneming van dozen
aard, tegen zulke goringo administratieve kosten, en
met zoveol success gedrcvon.

Dc Commissie verlangt echter onder do aandacht
der Kork to brengen, dat or to Kakamas goon plaats

—— is voo~r verdere apphcantcn, aangczien zij zich redo-
£325,000 lijk verpliclit acht, om nile openvallende orvon bij

voorkcur aan Kobonistonzoons toe to konnen.

d uleidskolon ie to Geor~e.-—-De Commissie hooft
hare aandacht gowijd nan do belangen on behoeftcn
der Arbeidskobonie to George. Daar hot bosluit dor
jongste Synode zoo vaag was, hoeft do Coinmissie
zich tot do H.E. Synodalo Commissie gowend orn
raad en leiding—doch ook die Commissie heeft go
voeld dat hot niet binnen hare macht is orn over
synodabe geldelike zaken to beschikkon. Gevolgelik
hoeft do Arbeidskobonie Commissie goon geldelijko
stcun kunnon verieenon. ‘t Is echter eon onrecht
dat eon onkebe genieonte do vorantwoordelijkheid
moot dragon, van eon onderneming waarvan ver
schibbendo gorneenten do vruchten genieten.

Dc schuld die op doze ondornerning rust, vortraagt
do zoo noodzakebijke verdeling dci’ to greet go
worden gomeonte, waarin or ook ander nedersottings
wcrk door do Rogering wordt voortgozot, on wear-
door do werkzaarnhedcn der gemeento seer ver
monigvuldigd en bemoeilijkt worden.

1)ankbaar voor do zegen Gods, die zoo kennclijk
op do ondernoming heeft gerust, besluit do Commis
sic haar rapport met den uitroep Here! ab hot
goedo is uit U—woos ons voor hot kwado genadig.
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Met toebidcling van ‘s Heeren zegen op de Verrich~
tingen van de HE. Synode.

Be leden der Arbeidskolonie Commissie,

P. J. CILLIE, C.zn. (Voorsitter).

G. J. HUGO.

P. J. JOUBERT.

C. F. DU TO1T.

A. B. LUCKHOFF.

M. SMUTS.

J. C. TRUTER (Secretaris).

AANBEVELINGEN,

1. Do Synode spreke haar dank uit voor do onder
steuning van Regeerings ~ ege genoten.

2. Be Synode drage het speciaal op aan de Arbeids
kolonie Cominissie oin alle pogingen aan te wenden
em do laagwaterbrug te Paarden Eiland te bewem’k
stelligen.

3. Ret besluit cler jougste Synode tot verdere uit
breiding tegemi 010,000 uitgaven desnonds, worde
herhaald.

4. 1-let zij een opdracht dat do Noordvoor, met
he~ fends tet’ beschikking der Commissie door kwijt—
scheicling van Regeerings renten en delgings pen—
ningen, zoo worde vergroot, dat een grooter hoeveel
heid water verkregen wordt veer verciere nitbreiding.

ARBEIDSKOLONIE, KAKAMAS.

HANDELsREi~ENING VAN 1 JULIE 1.924 TOT 30 JUNE 1928.

KAKAMAS TAK.

Geedere op Hande
Goedere aangekoop
Bruto wins

Goedere Vei keep
(icedere oorgestuur no Takke
Goedere op Hande

43,827 18 11 88,891 0 7
39,591 3 3 80,045 13 8

4,233 15 8 8,848 6 ii

37,963 3 6 13,827 18 11 88,894 0 7

88,870 18 0
39,795 2 1
36,876 9 2
12,199 6 9

88,870 18 0

MARCHAND TAK.

Goedere op hande
Goedere aangekoop
Bruto wins

(1 c edere york oo~i
Goedere oorgestuur na tnkke
Goeclere op hande

7,561 18 9 19.689 9 3
6,451 16 5 17,467 11 9

1,113 2 4 2,221 17 6

9,441 0 6 7,564 iS 9 19,6S9 9 3

1927-—S.

s d.
2,221 17 6

22,235 ii 7
2,358 2 2

26.815 11 3
13,216 1 9
11,010 6 4
2.589 3 2

26,815 11 3

ALBEIT TAK,

((oojere op hande
Goedere aangekoop
Brute Wi115

(b edere verkoop
Goedere oorgestuor na takke
Goedere op hande

5,212 2 40

5,428 14 0 9,055 S 7
4,375 19 4 7,430 15 7

1,052 14 S 1,648 13 0

1927—S.
4 s.d.

1,618 43 0
10,426 8 4
1,034 5 7

13.079 6 11
7.197 16 11
3,294 9 3
2.287 0 9

1924—5. 1925—6.

1 s.d.
3,41J 15 11

36,762 19 6
3,653 3 6

£ s.d.
3,447 0 2

31,060 6 7
3,455 16 9

37,963 3 6
34,551 7 7

3.411 15 11

1927—8.1920—7.

£ s.d.
4,233 15 8

79,747 19 6
4,912 5 5

£
8,548

74,347
5,675

s. d.
6 11
80
31

1924—5, 1925—6.

£ s.d.
1,152 10 3
5,309 18 4

1,102 10 2

£ s.d.
854 1 5

7,095 6 10
1,191 12 3

9,141 0 6
7,988 10 3

1,152 10 3

1920—7,

£ s. 0.
1,113 2 4

16,088 .5 7
1 888 1 4

1924—5. 1925—6.

£ s.d.
800 9 3

3,915 19 5
712 5 4

£ s.d.
1.051 1 7
3,446 9 8

71111 7

5,212 2 10
4,411 13 7

800 9 3

1920—7.
£ s.d.

4,052 14 5
6.875 13 1
1,124 0 10

5,428 14 0 9,055 8 7 13,079 6 ii
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SCHRODE1{ TAK.

PRODLKTE-DEPT. TAK.

(Joedere aangekOo3)
Brute wins

r~ S.d.
1927—8.

60,51619 7
5,11913 4

65,636 12 11

Gcedere verisoop
Goedere oorgestuur na takke
(ioedere op hande

51,61119 9
— — — 13,604 12 10

420 0 4

65,636 12 11

ARBEID$KOLON1E, KAKAMAS.

WINS- EN VERLIESREKENING VAN 1 JULIE 1924 TOT 30 JUNIE 1928.

Goedere op hande
Goedere aangekoop
Brute wins

Goedere verkoop
Goedere oorgestuur na takke
(Icedere on hande

1924—-S. 1925—6. 192(3—7. 1927-—S.
L s. d. £ s. ci. £ s. ci. £ s. ii.
109 3 6 712 12 9 878 17 7 2,123 16 7

4,807 S 9 9,769 19 10 13,528 16 10 14,462 0 5
908 13 4 1,237 10 .8 1,687 2 4 1,614 7 5

6,125 5 7 41,770 3 3 16,094 16 9 18,200 4 5

5,382 12 10 10.891 5 S 13,974 0 2 10,134 0 2
——— ——— ——— 6,12118 1

742 12 9 878 17 7 2,123 16 7 1,914 6 3

6,125 5 7 11,770 3 3 16,094 16 9 18,200 4 5

T921—~. 1923—6. 1926—7. 1927—8.
£ s.d. £ s. ci. £ s.d. £ s. d.

Handelsuitgawe, Kakamas 231 3 11 206 19 7 532 13 10 794 3 1
Salarisse en Loon, Kakamas 1,381 12 0 1,669 17 3 2,051 15 4 2,559 16 7

Do. cia. Marchand 414 17 4 334 16 2 413 10 9 561 18 0
Do. do. Aiheit 333 4 9 311 ii 0 309 12 6 406 9 3
Do. do. Sehr6dei’ 385 5 6 417 7 9 431 11 4 553 5 10
Do. Prcdukte-Dept — — — — — — — — — 570 6 6

$legte skulde afgeskryf 309 14 8 470 11 8 — — — — — —

Rente op Kppitaal 536 0 0 354 0 0 408 15 5 189 4 8
Reserwe $knide en Stok — — — — — — 660 0 0 600 0 0
Depresiasie Motors ——— .——— ——— 112 011
Netto Winste 3,232 9 S 3,913 4 10 6,254 14 i 40,810 10 3

7,021 7 10 7,678 8 3 11,022 13 3 17,157 15 1

Wins Kakamas 3,455 16 9 2,653 3 6 4,912 5 5 5,675 3 1
Do. Marchand 1,191 12 3 1,402 10 2 1,888 1 4 2,3.58 2 2
Do. Aiheit 714 11 7 712 5 4 1,124 0 10 1,034 T 7
Do. Schr(3der 908 13 4 1,257 10 8 1,687 2 4 1,614 7 5
Do. Produkte-Dept — — — — — — — — — 5,119 13 4

Diskontos en Rente - 750 13 11 932 18 7 1,402 12 3 1,336 3 6
Siegte Skuide ingevorder — — — — — — 8 11 1 —— — —

7,021 7 10 7,678 8 3 11,022 13 3 17,157 13 1
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STAAI VAN BATE EN LAsTE VAN 1 JULIE 1924 TOT 30 JUNIE 1928.

Uitstaande ‘1V. Rekenings
Goedere op Hande ...

A.K.K. Govt. teruggeneem
Geboue
Meubels, Diere, ens
Motorkar, Lorrie en Fiets
Kontant op Hande en in Bank

ARBEIDSKOLON1E, KAKAMAS.

13,672 11
19,439 17

708 19
6,639 18

554 2
325 0

1,229 14

STAAT VAN eEWONE ONTVANGsTE EN UITGAwEs VIR DIE 4 JAAR VAN 1 JuLIE 1924—30 JUNIE 1928.

ONTVANGSTE.

Opgelope Winste
Kerkekantoor
Handelaars
A. K. Koinmissie
Diverse Krediteure
Govt. Hoort Werke (Vore)
Govt. Lening (Erwe)
Reserwe Skulde en Stok
Netto Winste

1926—7.
£ s.d.

19,123 19 3
6,949 9 11
4,710 19 8

52 15 0

192 7—8.
£ s.d.

20,973 14 3

9,585 19 6

bASTE.
1924—5. 1926—6.
£ s.d. £ s.d.

13,867 6 3 16,816 3 11
6,617 0 1 4,525 12 5
2,184 18 11 4,126 7 5

629 911
431 6 3 664 711
652 9 5 124 1 8

1,740 15 0 1,543 0 0

3,232 9 8

29,355 14 6

BATE.
16,760 12 3
6,107 8 2

818 18 11
3,801 9 3

655 8 8

1,311 17 3

1,200 0 0
3,913 4 10 6,254 14 1 10,810 10 3

37,091 17 11 42,570 4 031,712 18 2

16,193 2 11
7,278 10 3
1,322 14 3
3,860 19 6

676 11 8

2,380 19 7

13,379 15 5
16,248 13 2

645 9 2
5,801 10 3

833 0 3

183 9 8

S
2
9
3
6
0
8

29,355 14 6 31,712 18 2

“C,,,

37,091 17 11 42,570 4 0

1924-1925. 1925-1926. 1926-1927. 1927-1928.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

1. Erf Huur, ~1opende 4,779 11 11 3,139 8 2 5,256 8 7 6,624 6 8
2. Erf Huur, agterstallig 1,273 7 8 1,125 2 6 279 19 6 1,191 5 3
3. Kommissje Erwe Boerdery 301 18 Ti 61 19 10 564 14 4 933 2 5
4. Rente 265 16 .2 135 17 0 312 6 9 277 0 9
5. Andere Huur, lopende 610 7 2 735 18 0 602 5 5 846 15 0
6. Andere Huur, agterstallig 179 2 6 151 0 4 23 5 0 2 10 0
7.Ponten5kujt 8905 78163 40182 172127
8. Boete 31 7 3 39 15 3 17 7 0 31 4 0
9. Meule 223 3 3 543 2 8 977 14 4 1,507 5 4

10. Kleurling-Verblvfregte 36 11 9 — — 75 2 3
H. Kon. Superintendent 150 0 0 100 0 0 100 0 0 —

12. Salaris Winkels 536 0 0 — — —

13. Kollekte en Bydrae 636 8 10 869 5 2 658 9 9 628 18 10
14. Diverse — 4 4 10 7 17 0 —

9,112 16 10 6,984 10 0 8,841 5 10 12,290 3 1
Tekorte 1,751 7 7 12,961 3 0 2,844 9 9 853 4 1

UITGAWES.

1924-1925. 1926-1926. 1926-1927. 192 7-1928.
£ s. d. ~ s. d. £ s. d. £ s. d

1. Algernene Tnstandhouding 486 16 $ 224 4 8 169 11 1 236 7 10
2. Diverse TJitgawe 217 18 6 250 2 10 247 13 3 87 13 2
3. Belasting en Assuransie 448 17 fl 727 16 5 617 9 7 838 17 4
4. Hon. Plaaslike Korn.-lede 112 11 S 117 0 0 123 10 0 123 10 0



i30

5. Reiskoste.
6. Salarisse.
7. Liefcladigheid en Noocilening
8. Toelas Kerkraad, Kakamas
9. Bonusse

10. Toelate Rep. Skoolgeboue
11. Dorsmasjien Rekening
12. Rente
13. Pont en Skuit
14. Afskrywing

ARBE[DSKOLONIE, KAKAMAS.

89 2 2
889 3 I

S 295 16
0 9316
4 4714

2 8,352 16 2

2,088 0 11

13,143 7 2

STAAT VAN BATE EN LAsTE VIR DIE PETU0DE 1 JULIE 1924 TOT 30 JuNIE 1928.

Op 30.6.’26. 01) 30.6.’27. 01) 30.6.’28.
£ s. d. £ s. d. £ s. d.

124,489 15 7 128,975 7 6 121,554 3 10
26,647 8 11 24,669 10 4 22,612 11 10

4813 9 54 6 0
1,322 14 3 645 9 2 S 18 6

125 0 0 79 3 6 57 6 9
2,294, 9 3
5,104 19 3

152,633 12 6 154,423 16 6 151,633 9 5

1. Plase en Eiendomserwe
2. Suidvoor
3. Noordvoor
4. Paarde-Eiland
5. Drift-Eiland ... ...

6. Geboue
7. Hydro-Elektriese Meule
8. Pont en masienerie
9. Omheinings

10. Losgoed
11. Kapitaal belS in wiukels
12. Winkel kapitaal
13. Proef Erf ...

14. Erwe teruggeneem
15. Depresiasiefonds
16. Ijitstaande Erfhuur
17. Uitstaande ander huur
18. Winkelbalanse
19. Poliesie-Reserve-gronde
20. Kontant balans
21. Surplus Laste 001’ Bate

BATE.
Op 30.6.’25.

£ s.d.
13,565 19 6
14,953 4 11
43,181 19 2
11,684 13 3
4,918 12 4
7,271 9 8

13,907 8 0
4,278 13 1
2,107 0 6

131 S 2
6,617 0 1

17,099 14 11
200 10 7

3,474 8 5
1,000 0 0
7,942 6 10

223 2 4
629 9 11

182 15 7

153,27fl 2 2

01) 30.6.26.
£ s.d.

13,291 10 6
14,579 8 5
42,102 8 2
11,392 15 9
4,795 13 0
7,347 3 11

11,000 0 0
901 6 3

1,981 14 3

4,525 12 5
20,729 8 9

173 18 7
4,545 12 0
1,000 0 0
7,541 19 4

320 14 8

1,081 15 6
5,322 2 0

152,622 12 6

Op 30.6.’27.
£ s.d.

13,020 5 10
14,579 8 5
42,102 8 2
11,392 15 9
4,795 13 0
7598 7 0

10,450 0 0
743 18 9

1,909 4 3

6,949 9 11
25,378 13 4

101 3 1
4,868 18 2
1,000 0 0
5,471 17 4

40 13 6
52 15 0

450 17 9
3,517 7 2

154,423 16 6

01) 30.6.’2S.
£ s.d.

13,032 6 3
14,579 S 5
42,102 8 2
11,392 15 9
4,795 13 0
7,421 12 9

12,090 12 11
668 17 6

1,806 S 6

31,075 4 9
32 14 0

4,895 •3 11

5,392 12 4
650

193 0 0
1,554 S 7

593 17 7

151,622 9 5

Ek sertifiseer hiermee dat ek die boeke van die Superintendent van die Arbeidskolonie te Kakama~,
en ook did van die Ai~heidsko1onie~Komrnissie~Winke1s alclaar, vir die tydperk vanaf I Julie 1924 tot 30
Junie 1928 geouditeer bet en dit in order gevind bet en voorafgaande is ‘a ware en korrekfe staat.

56 610 103 7 0 769 6
650 0 0 680 0 U 715 6 S
19114 3 836 0 1 —

225 0 U 250 0 0 205 6
93 6 U 91 14 0 117 3
27 8 5 33 16 5 35 16
3116 2 — —

8,262 7 11 7,969 13 11 5,326 5
— 125 6 0 —

. 8,534 11 S 1,018 4 4

10,864 3 5 19,945 13 0 11,685 15 7

‘CD.”

LASTE.
01) 30.6.25.

£ s.d.
1. Lening by Kerkknntoor 119,953 15 3
2. Do. Regeriag 28,549 8 2
3. Kleurling-Skool 38 12 9
4. A.K.K. Winkels balanse 818 18 11
5. Ka.kamas-Kerkraad — — —

6. Regerings Verbetering Fonds — — —

7. Surplus Bate oor Laste 4,009 9 2

153,370 2 3

Montagu. K.P.,
1(1 Augustus 1928.

P. J. FOUCHE,
Oudif cur,



,A.an die Voorsitter en Lede,

Arheidskoloni es-Kommissie,

Kakamas.

~VelEerw. en WedEd. here,
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Volgens opclrag van u bet ek vir die tydperk 1
Julie 1927 tot 30 Junie 1928 die boeke beide van
die Superintendent in die Winkels te Kakamas ge
ouditeur en vir die vier jaar 1 Julie 1924 tot 30
Junie 1928 ‘a stel state opgestel u-at die 1001) 11
finansiele sake vir die tydper’k en op 30 Junie 1928
duidelik vertolk.

Ek beg hieraan:

1. Staat gernerk ‘‘A,’’ en die bevat n synopsis van
die hand cisrekeni ngs van die verskillencle winkels
in verb~nd met die kolonie vanaf 1 Julie 1924 tot
-?1~ 2unie 1928.

2. Staat gernerk ‘‘B,’’ en die hevat in die eeiste
plhk n ~ameugesteide stant van die wins— en verlies—
rekenings van die winkels vii die vier jare en ook
vir elk ran de 4 jaar ‘n gesamenlike staat van hate
en laste van die winkels.

3. Staat genierk “C’’ van gewone ontvangste en
uitgaivesdeur die Superintendent in verband met
die administrasie van die Kolonies vir die nor jaar
i-an 1 Julie 1924 tot 30 Junie 1928.

4. Sta at gemerk ‘‘1)’’ wat nir elkeen vail die
rier jaar tussen 1 Julie 1924 en 30 Junie 1928 die
bate en la~te in verband met Kakarnas aaagee.

El is haie bly Oil) Ic kan meld dat gevolg gegee
is nan de aandringings svat ek van tyd tot tyd
gemaak bet in die verlede dat die kantore van beide
Superintendent en l3esrier.der van Winkel,s onder
ceil Jak gehuisve~ heliooi-t te ivees, en die kantoor—
werk en hovkliou van heide under belieer van een
bekwarne hoekhouer en assistente behoort te staan.
Die resultant ‘daar is vandag doelmatige beheer our
die gesanielike finaus]es, en de hoekhou is doelmatig
en nou van ‘n gehalte n-at gelyk staan met die van
behoorlik gekontroleerde hesigheidsinrigtinge.

nun ook inoonthk urn nit die hoeke beboorli ke
state van -(lie finansidle toestand op to stel en die
state biera an geheg vertolk die ware toestand van—
dag, en hub ld duidelik ann (lie dag so ‘n bevredigen—
de en gesonde loop van sake dat ek noueliks
daaroor hehoort nit te wei.

Staat ‘‘C’’ (Superintendents—rekeuing) loon dat
daar jaarliks ‘n tekort op die administrasie finan—
sies is. Gemiddeld skat ek dit op £1,750 tot £2,500

per mar. Die huh syfer~ vir die twee periodes 1925—
1920 en 1926-1927 is veroorsaak deur dat foe al
skrvwings geniaak moes word (urn die boeke in order
te bring) van hate wat flog in die boe’ke aangewys
was maar wat in feit ilie meer hestaan het nie.

Elke joar word non op die waarde ran ‘n vergaa u—
bare baat ‘n aansienlike waardeverrnindering volgens
gesonde hesigbeidsbeginsel afgeskrywe, en waarin
stant ‘‘D’’ in enige jaar die w-aarde van ‘n baat
bohr staan dan die vorige jaar moet verstaan word
dat ‘11 behoorlike afskrywing eers plaasgevind bet
en toe die waarde vermeerder deur die mm waar
voor gedurende (lie jaar weer aangekoop of aan
gebou is, ~oos hr. die geval met die hydro-elektriese
meule, geboue, plase, ens.

Verder in staat ‘‘B’’ kom nie voor die eintlike
nan ikse tekort op administrasie—rekening nie (die

koni in slant ‘‘C’’ voor), inaar wel ‘n tekort of
surplus na inagneloilig van ‘die wins in verband met
die winkels.

Staat ‘‘13’’ toon duidelik nan die geweldige voor—
uitgang wat die winkel gemaak bet, en dat in die
toekorns nit die bron op ‘ii aansieniike sorn iran staat
gemaak word urn geliruik te word tot aanvulling van
die jaar]ikse tekort op die administrasie en tot
delgng van die kapitaa] skuid van die kolonie.

In verband met die vooruitgang van die winkels
meen ek dit nodig .dat ek die posiesie ietwat ver
‘Inidelik Na die ongelukkige hesigheids ‘‘forcer’’
wat die Unie vir ‘n kort ty.djie gehad het in 1919-
1920 bet ~n naslag gevoig wat die bene onder menig
besighekismense uitgeslaan het en ander oolens
rolen,s in ernstige finansible ‘‘inwikkeiing’’ gedompel,
waai’onder self die Kakamas besigheid. Die~elfcle tyd
bet Mnr. Beyers, toe bestierder, met ernstige faktore
te kampe gehad. maan met groot takt en toelegging
bet by sake op ‘n gesoncle toestand gebring. Die
bun van die spoor na Kakamas bet ook die “op
hrengskapasiteit” daar ‘n geweldige stoot vorentoe
gegc’e en outwilkelinge op lou gesit, en die nuwe
hestierdier, Mnr. Van den Riet, bet fink en met
hewonilerenswaardige hekwaarnheid soveel moontlik,
nit die ‘‘moontlikhede’’ wat ontstaan het. gehaal, en
‘die praglige wins afgewerp en ok twyfel nie nir ‘a
oornblik nie dat by met sukses gaan rolbou.

Montagu,

Met agtiug,

11 diens,v il ige ,henaar,

P. F. FOUCHE.

Ouditeur.

9 Angn~tus 192$



RAPPORT
Van Vo!kshosp~taa~ ~ VerpIeg~ngsinrichting.

Aan de 1{oogEerw. Synode, 1928.

De on.deigetekende heeft de eer, namexis do Voiks
hospitnal Kommissie, het volgende ~Terslag de
I{oogEerw. Synode voor te leggen : —

Uw Kommissie heeft cle eer te borichten dat hij,
ten spijte van ‘n ontooreikond geldelik bedrag om de
uitgaven te bekostigen, eindelik met de aanbouw van

so broodnodig hospitani begonnen is.

\Tan nile kanten werd het geroep vernornen : Ga
voort met bouwen en wacht niet op ‘n toeroikenri
bedrag, sodra men ziet dat daar ‘n begin gemaakt
is, sal het geld wel inkomen.” Tengevolge word
toen besloten: “Wij sullen ons opmaJken en bouwon.’’
en nu is ‘t oog van de bouwers gevestigd, in de
eersto plaats op ‘de Synode, en voorts op het publiek
dat in do voorrechten ervan delen sal.

Tot architekt is benoemd do heer Wynand Louw,
van de Paarl, die veel tijd en moeite besteed hoof t
aan het ontwerpen van bet plan, en dat wel in over-
leg met die Bouwikommissie, waarop drie genees
heren.

Tenders werden toen gevraagd met ‘n response
van 17 tenders, waarvan de hoogste £38,000, en de
laagste, die van de beer T. Rubbe, £32,942 was, die
dan ook aangenomon is.

Wat ‘t bouwplan betroft is het onnodig om daar
over in biezonderheden te treden, daar het te veel
van de kostbare tijd van het ~{oogEerw. lichaam
in boslag sal nernen, genoeg zij het, wanneer de ver
zekering gegeven wordt, dat op de leest van do
meest moderne en ‘doeltreffende ontwerpen (de
signs) tilt Amerika en Europa ontboden, ons plan
goschoeid is.

Nadat allos hiermede in verband staande haarfijn
overwogon en berekend was, werd voorzichtigheids
halve, hot oordeel van ‘n onpartijdigo desitundige
ingoroopon, die hot plan uiterst modern en doeltref
fend verklaarde.

blernent en antler onontheerlike benodigdheden,
architokts- en andore fooien, ens., zegge £45,000 al
te samen.

Geld in handen bedraagt £20,000
Geld boloofd £2,000
Du~ ‘n tekort van £23,000

Eon lening, niet £20,000 te boven gaande, is op
eerste verband bij Santam aangegaan tegen seer
billike termen, met nog wat faciliteiten wat uit- en
torugbetaling botroft, waardoor ‘n heel nardig som
metjo bespaard zal wordon.

Kolloktant: Be halve wat wij verwachten van do
kant van gemeenton en andore licharnen, die op eigen
~nitiatief, rneewerken sullen, hebben wij besloten om
iomand als itollektant af to sonderon, die op stelsel
matigo en doeltreffende wijzo volgens ‘n bepaald
schema hot land .doorkruisen sal om gold in to
samolon.

Hot is ‘do Kommissio geiukt de diensten van Dr.
W. Steonkanip to verzekeron, die reeds bekend staat
als “man duisond” om harton to bowogon en handen
to openon tot ruim goven, vooral voor sulk een edel
tool.

IHij sal dan al predikant on medicus op siju
kruistoclit uitgaan met twee swaarden, eon nan do
rochtor, en eon aan dor linker heup, hot swaard
des Evangolios en hot swaard dor genosing.

Wij koesteren dorhalwe do besto vorwachtingen dat
hij veol op ‘die tocht sal uitrichten om hot ontbreken—
do aan to vullen, en solfs eon surplus over to hebben.

Van de kant ‘der Synode worcit verwacht do harte—
liko medowerking om doze onderneming oon sukoes
to doen sun.

Met Iioogachti ng,

lJw ciw. (lionnar,

F. X. RCtOME,
Voorz t tOt.

Bolialve do tender van £32,942, inoet mon rokonon
op ‘n extra uitgave van enige duizenden voor amou

Zeop unt,
.7 Augustus 1927.
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VERSLAG
Van de Kommissie tot het atnemen van het Eksamen van Kandidaten tot de

Heilige Dienst, 1924—1928.

1. Uwe Kommissie heeft hot eksamen afgenomen
in 1924, 1925, 1926, 1927.

2. INa afgelegd eksamen werden toegolaten en
gelegitimeerd

in 1924, 7 kandidaten;
in 1925, 8 kamdi’daten;
in 1926, 11 kan’didaten;
in 1927, 22 kartdi.daten;

tezarnen 48.
3. Na gehouden colloquium doctum werden gele

gitimeerd, op 9 Desember 1924. de Proponenten
Nicolaas Franciscus Petrus Burger

(Vrije Universiteit, Amsterdam);

Roelof Johannes de Boer
(Vrije Universiteit, Amsterdam);

°o 30 Desember 1924
Ds. Adriaan Jacobus Louw Hofmeyr, B.A.

Met cerschuidigde hoogachting,

Uwe dw. dienaren en broeders,

J. C. TnuTzn,

Kaapst ad,
13 Julio l9~28.

‘~rooi.zit ter.
J. P. VAN F[sEnnEN,

Scriba.

RAPPORT
Van die Kommissie vir die Admissi~-Eksamen tot die Teologiese Seminarie.

1. [1 Kommissie het die eer te rapporteer dat
bovermelde eksamen sedert die laaste Sinode vier
maal afgeneem is, en wel in die jare 1925, 1926,
1927 en 1928.

2. Tn 1925 is daar tot die Kweekskool toegelaat 11
studente, waarvan 7 BA’s is; in 1926 21 studente,
waarvan 13 BA’s is; in 1927 23 studente, waarvan
19 BA’s is; in 1928 37 studente, waarvan 35
B.A.’s is.

3~ ~ is dit u Kommissie aangenaam te meld
dat die Vrystaatse en Transvaalse Kerke gebruik
maak van die reg, wat Artiekel 133 (2) hulle ver
leen, om naamlik, elk ‘n verteenwoordiger naar die
j aarlikse eksamen te stuur.

4. U Kommissie bet ‘n beknopte panifiet in ver
band met die eksarnen opgestel, bevattende infor
masie in kort bestek vir aspirant-kandidate tot die
Teologiese Kweekskool. Die pamfiet word ook jaar
liks ter informasie gestuur aan al die Registrateurs

van die verskillende Uniwersiteite in die Unie, waar
die studente vir Admissie hulle voorberei.

5. U Kommssie wil terloops daarop wys, dat weens
die groot aantal studente en sentra, waur die ek
salnen afgelê word, die werksaarnhede van die
Kommissie ook grootliks vermeerder het, so b.v.
bet die korrespondensie van die laaste drje jaar ge
warieer van ongeveer 500 tot 700 briewe jaarliks.

Die HoogEerw. Vergadering Gods rykste seen toe
biddende, bet ons die ocr ons te noem,

U dienswillige dienaars,

A. M. McGREGoR, Voorsitter.

U. J. im PLEssIs.

W. J. N~m4.

M. J. VAN DER WESTHUIZEN.

D. S. B. JOUDERT, Scriba,
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RAPPORT
Van die Kommissie vir die atneem van die Sendehngs (End) Eksamen en die

Oefenaarseksamen, 1924 tot 1927.

Die Kommissie het~ die eer oni ann die H.E. Synode,
sitting houdencle te Kaapstacl op 18 Oktober 1928,
te rapporteer dat die volgende kandidate na afgelegd
eksamen toegelate is as voig : —

1. Tot Senclelirige van die Ned. Ger. Kerk van Suid
Afrika

(a) Op 6 November 1924: Abraham Jakobus
Kotsd do Kleidc. Getal kandidate

(b) Op 18 November 1925: Daniel Stephanus
Smith. Robert Huddlestone Swanepoel,
C’ornelis Johannes Jozef Visagie, Frederik
Jacobus Wesner. Getal kanclidate

ir) Op 24 November 1926: Rudolf ~hiiip
Botha, David Hendrik de Viiliero (ruin
laude), Jozua Joubert do Villiers, God-
fried Frederich Endemann (runs laucle),
Hendrik de Waal Esteihuyse, Andrew
Mime Nepgen. David Johannes Senekal,
Salomon Frank Skeen, Daniel Petrus
Arnoldus Swart, Johannes Frederik Vii
joen. Getal kandidate

(ci) Op 24 Novomber 1927: Johan Matthys
Adam de Beer (rum laude), Benjamin
Bauman Eybers, Izak Daniel Jansen,
Andries Stephanus Roux, Alwyn Johannes
Jacobus Schutte, Jeremis Jacob us

Struwig, Albeit van cler 3Ierwe, Lucas
Cornelius van der Merwe, Gideon Jacobus
Philippus van Eck, Jacobus Lodewicus
Jansen van Rensburg, Johannes George
Fourie van Rooyen, Stephanus Petrus
Wiehahn. Getal kandidate

(e) Op 12 November 1924: Jan Anthonie van
Niekerk (na cuiiuquiunl cioctunc opnuut toe
geiaat tot Sendeling, op grond van besluit
van die H.E. Synode geneem op 11 en 12
November 1924). Getal kandidate

4
Totaal 28

2. Tot Oefenaar en Katkiseermeester:

Op 24 November 1926: Jacobus Michiel Maree
(rum laude). Getal kandidate

Totaal

Narnens die Kommissie van Eksaminatoro,

Villiersdorp, K.P.,
17 Augustus 1928.

E. G. MAL~HE]{BE,

$criha.

VER SLAG
Van d~e Kommissie vir die Toe!atings~Eksamen tot die~

IT Koinniis~ie het die eer am te rappoiteer dat die
eksamen volgens die voorskrifte van ‘die lIE. Sinode
afgeneem word, en .dat die volgende getal kandidate
tot die Sending-Instituut toegela’at wend : in 1923.
13 kandidate; in 1926, 10 karididate; in 1927, 12
kandic ate; in 1928. 10 kandidate; totaal, 45 kan
didate.

Oak wens u Kommissie ‘n suppiementêr-rapport
aan die H.E. Sinode voor te Id, met die oog op ‘n
wysiging in die hepaling aangaande die Toelatings-,
Eksamen. V

Met verkuldigdo agting.

IT dir. Dienare en Broeders in die Heer,

F. X. Rooisnc, Voorsittor.

J. C. PAuw.

C. B. KoTzd.

P. B. ACicERMAN2c.

JAC. A. v. n. Msnws,

12

10
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SUPPLEMENTE RE RAPPORT
Van die Kommissie vir die Toeatings-Eksamen tot die Sending-histituut.

U Kommissie wens hiermee by die HE. Sinode

voor te stel dat die bepalinge aangaande die Toe

la.tings-Eksamen as voig sal verander word: Artiekel

226 (e) word vervang deur die voigende bewoordiug:

“Bewijs dat hy of het Matrikulatie Of bet Sehooleinde

Of Senior CertifiJ~aat eksamen heeft afgelegd.”

Met hoogagting,
U dw. Dienare en Broeders,

F. X. R00ME, Voorsitter.
J. G. PAuw.
C. H. KOTZE.
P. B. ACKERMANN.
JAC. A. V. D. MERWE,

Scriba.

RAPPORT
Van Kommissie vir To~ating van K~eurIing~eraars.

U Kommissie wens te rapporteer dat gedurende
die tydperk 1924-~1928 daar geen aansoe’ke tot toe
lating deur die Algemene Sending-Kommissie ge
skied is me.

Die Hooreerwaarde Vergadering Gods seOn en be
sondere leiding toebiddende,

Noem ons ons,

U dienswillige dnrs. en bra.,

JAMES MURRAY, Voors.

D. F. V. n. MERWE.

W. M. v. n. MERWE, Scriba.
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RAPPORT
Van die A~gemene Sondagskool-Kommissie.

U Kommissie het die eer hiermee rapport te doen
van sy werksaarnhede sinds die laaste Sinode.

1. Vo]gens opdrag (Art. 40) en die besluit van die
Sinode (Acta Synodi XXIV, pg. 37), bet u Kom
missie in oorleg met die Sondagskool-Kommissies vail
die Gefedereerde Kerke die Sonclagskool-lesse voorge
skrywe volgens onderstaande indeling lopende oor (lie
jare 1926 tot en met 1931
1926.—O.T. Van die Skepping tot die dood van

Josef.
N.T. : Evangelie van Markus.

1927.—O.T. Van die geboorte van Moses tot sy
dood.

NT. Lewe van Petrus en Johannes.
1928.—O.T. Josua, Rigtere en Ruth.

N.Y. : Ev~ingelie van Lukns.
1929.—O.T. Samuel I eli I[ en Koninge (Rylk van

Israel).
N.T. Lewe van Paulus.

1930.—O.T. : Ryk van Juda.
N.T. : Kronologiese lewe van die Heiland.

1931.—O.T. : Die Ballingskap tot einde van O.T.
N.Y.: Handelinge.

2. Op die Rooster word ouk voorsiening gemaak
vir spesiale leese vii Sending-, Hervormings-, Matig
heids-Sondag en Dingaansfees. Vir hierdie lesse word
in , ,Die Kindervrien d’’ buip aan die on derwysers
verleen.

3. Die iSondagskool-roosters verskyu non in ‘n
stei~ker en gekleurde omsiag en wys ook dagstukkies
uit die Bybel ann orn die daaglikse lees van die Bybel
nan te moedig.

Van 1929 sal daar twee lessereeicse wees aen vir
kinders tot 9 jaar en die ander vir ouere hinders.
As hendleiding vir Sondagskool-onderwysers en ouers
Sal maandeliks Leskommentare vir elke reeks in ‘‘Die
Kindervriend” verekyn.

Die Bybelversies van die Rooster sal voortaan in
Afrihaans wees.

4. Volgens opdrag van die Sinode (Acta Sinodi
XXIV, pg. 38), het u Kommissie die opstel van
hulpboekies vir Sondagskool-onderwys monk die
shrywe van nader kinderlehtuur, in oorweging ge
had, maar sonder vrug.

5. Die hou van Rings- en gemeentelike konferen
des, is aangernoedig. Met goedgevoig is daar in
versheie Hinge en gemeentes sulke konferensies
gehou.

6. Ook het ii Kommissie in oorleg met die Sonclag
skool-Kommissies van die Gefedereerde Kerke ‘a
Algeniene Sondagskool—konferensie van 4 tot 8 Julie
1928 te Bloemfontein gebou. Omtrent 550 afgevaar
digdes van die vier Gefedereerde Kerke bet dit byge
woon.

7. Dieper ditn ooit bet die Konferensie gevoel en
daartoe eenparig besluit dat hierdie groot werk van
die Kerk vi’ die lammere van die kudcle ‘a voltydse

arnptenaar, wat ‘n studie van Sondagskool. werk ge
maak bet, broodnodig bet.

8. Die besluit van die Konferensie mi as volg
“Onder die diepe indruk dat veel meer aandag moet
gewy word nan die Sondagskool-lesse oiii hulle nicer
doeltreffend te mack vir groot en klein, dat one
Sondagskool-blaaie haie ontwikkel han word as huip
middel vir 0115 ISondagskool-onderwvs, en dat veel
han gedoen word om ens Sondagskool-wese te bevor
dee, spreek hierdie Konferensie dit as sy oortuiging
uit dat dit baie dringend nooclsaaklik is, dat ‘n man
vie hierc1ie dod sal afgesonder word.’’

Hierdie besluit is deur u Kommissie eenparag
aangeneem, en one kom tot die Sinode met die
nederige en dringende versoek oin ens in hierdie sack
te steu.n en te help deur ons sy toestemming te gee,
dat as die amptenaar ‘n predikant is, by toegelaat
sal word 0111 dccl te neem can die predikante
pensioenfonds van die Kaapse Keric.

9. Sondagskool-publikasies : —

(a) Die Kindervriend, die maandblad vii’ Sondag
skool-onderwysers, geniet nog die steun van die ge
meentes en tel reeds 5,100 intekenare. Deur die
goedgunstigheid van die herkrade, kry die nieeste
on ii Prwvsers die bind gratis.

(h) Ons Kinderbiad geniet flog steeds die byval
van one jeug. Die bind sal nag nicer doeltreffend
gemnak word ten einde met ander kinderblaaie beter
te han kompiteer. Getal intekenare tans 8,300.

(c) Die Sondagskoot-Jioosters word dour verreweg
die meeste Sondagskole (blanke en gekleurde) ge
bruik. Ons bet in 1927 136,000 gedruk.

10. Die S.A. Bybelvereniging is nog steeds gewil
hg em bestellings vie Sondags:kool_benodigdhede te
ontvang en nit te veer.

11. Die B!Jbelkennis-elc.surnen. — Hierdie arbeid
word ook sinds 1924 dour u Kommissie hehartig vol
gens besluit van die Sinode (Acta Sinodi XXIV, pg.
35); maar met geen groter sukies al is die Eksarnen
vervang deur die uitgee van Prysopstelle oor onder
werpe wat die studie van die Bybel en van gods
dienstige vraagstuhke Jibes aanvuur. Ons hoop is
verydel. Die aantal icandidate in die drie jaar is
gewees 116, 90 en 36, en hulle het gekom uit slegs
tien tot twintig gemeentes! Die gebrek can helang
stelhng by hinders, oners en •onderwysers is nog maar
daar.

Met toebidding van die sebn van die Heer, bet ons
die eer ens te noem,

U hoogeerw. dienswilhge dienare en breeders,

G. J. DU PLESSIS, Voorsitter.
P. K. ALBERTYN,
A. C. STEGMANN,
Dr. T. C. DR VILLIERS,
J. G. STEY’l’LER, Scriba.
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VER SLAG
Van t~e kom~i~ssie, deur die Sinode benoem, vir die beter Geest&ike Bearbeft~ing

van die Studente.

1. Sedert die laaste Sinode is twee lede van die
K~omniissie ons deur die dood ontval—eers Dc. D.
J. Pienaar, A.-seun, en daarna die H.E. Moderator.
Dr. H. P. van der Merwe. U Kommissie rnaak hier
van met droefheid melding, en betreur die afeterwe
van be~de, wat met soveel entoesiasme vir die beter
geestelike bearbeiding van die studente besiel was.
Ooir spyt dit u Kommissie orn melding te moet maa~k
van nog ‘n vakature, t.w. die van die H.E. ~criba
Synodi, Ds. I. F. A. de Villiers, weens aanvraag van
sy emeritaat. Saarn met die twee ontslapenes het
hy ‘n warm hart vir die saak gehad, en mel gedaan
om die belange daarvan te berorder. Die vakatures
is deur die Algemene Sinodale Kommissie aangevul
met Di. D. S. B. Joubert, B.A., B.D., Ds. A. M.
McGregor, MA., B.D., en A. C. Stegrnann. B.A.,
respektiewelik.

2. Ingevolge opdrag van die laaste Sinode is i

Kominissie onophoudelik met die saak besig gewees.
‘n Reeks van vergaderings is gehou om ons weg to
mel, en medewerking is gesoek met verwante hg-
game soos die Uniwersiteitslrornrnissie van die Ring
van Kaapstad, die Chrjsten~Studente-Vereniging, en
‘n kommissie vir studente-bearbeiding deur die
Raad der Kerken benoem. Ook het u .Kommissie
steeds sarnewerking gesoek, veral met die kerkrade
van Kaapstad en Steiienbosch—die twee groot lini
wersiteitsentra.

3. U Kommissie het in die verrigting van die
werk aan horn opgedra steeds meer en meer besef,
dat in ons tyd met al sy vraagstukke en strorninge
—‘n tyd, waarin soveel magte gedurig besig is om
die christehike geloof te ondermyn—clie beter gees
telike bearbeiding van ons studente ‘n dringende
noodsaakiikheid is, en dat bier ‘n strategiese posie
sie is, wat ons Kerk moet behou.

4. By die uitvoering van sy opdrag het u Kom
missie egter te doen gekry met meer as een moeihik
heid, by. (a’> Die kerkhike status van die nrbei
der onder die studente, en die wyse van beroe
ping. her is ondervind dat die beginsel, dat die
arbeider wider die studente die voile status van
predikant van ‘n bepaalde gerneente (Knapstad of
Stellenbosch) sal he, en beroep sal word hangs die
gewone ,weg. deny eienaardige besware gedruk
word. (b) Die finansiëie moeiiikheid. Dit was
die grootste, want u Kommissie het geen fondse tot
sy beskikking gehad lie, en ‘n skrywe nan die
Algemene Sinodale Kommissie gerig, vragende om

die nodige geldelike voorsiening vir die werk In
maak of om hierin ‘n weg ann te wys, was sonder
resultaat in die sin, dat genoemde Kommissie geeji
geldelike hulp kan aanbied nie.

5. Ten einde ‘n weg nit hierdie rnoeilikhede te
vind, is selfs uiteindehik onderhandelinge met die
hoofbestuur van die C.S.V. aangeknoop, en die
wenslikheid in ernstige oorweging geneem, orn as
‘n voorlopige ,naatreël die werk aan die C.S.V. op
te dra met toesegging van ondersteuning deur die
Kerk. Dog aan die een kant is gevoel, dat die
prestige van ons Kerk daaronder sou ly, as werk
deur die Sinode nan ‘n verantwoordelike kommis
sie toevertrou, op die skouers van die C.S.V. ge
he word; en ann die ander kant was dit duidelik,
dat die finansiële situasie te ingewikkeld sou word.

6. Op hierdie stadium egter het die Raad der
Kerken voorwaarts gekom met ‘n aanbod orn £1,000
per jaar beskikbaar te stel vir studente-bearbeiding,
waarvan £500 vir die Kaapprovinsie bestemd is
(c.f. Notule, ~Tergad. 10, P1). 18, 76, 77). Dit is
nouliks nodig om te sê, dat hierdie onverwagte
voorsiening die vernaamste struikelblok uit die weg
geruirn het, en die hande van u Kommissie ge
sterk het om voorwaarts Ic gaan. flit is met dank
baarheid aarlvaar, en die corn is reeds gestort.

7. In sarnewerking met die lIniwersiteitskomrnis
sie van die Ring van Kaapstad, met verteenwoor
digers van die Rand rer Kerken en van die hoof
bestuur van die C.S.V., bet u Kommissie toe as
volg besluit:

(a) Om ‘n arbeider oiider die studente tyclelik
aan te stel tot op die sitting van die aanstaande
Sinode, teen ‘n salaris van £550 per jaar, waarvan
£50 gereken word vir reiskoste . Hiervan dra die
Rand der Kerken jaarliks £500 by, en die C.S.V.
£50.

(b) Dat sy werkkring veral snl wees die Uniwer
siteite van Kaapstacl en Stehlenhosch, en die Kol
leges van Wellington en (irahamstad. Die stu
dente, wat op Grote Schuur loseer, ressorteer onder
dio gomcdnto Rondebosch.

(c) flat wat die kerkregtelike posiesie betref, so
dnnige anustelling beskou moet word as ‘n buiten
gewone (easus eJtravrd?nar;us), en sal geskied deur
u Kommissie in medewerking met genoemde hg.
game.

(d) flat die arheider in die sentra, waar hy
werksaam sal wees onder die studente, onder toe-



sig van die kerkraad sal staan, en die kerkraad
steeds in alles sal erken.

(e) Dat ann die betrokke kerkrade vriendelik ge
vra word, of hulle die arbeider dieselfde geleent
heid sal gee om onder die studente te werk, as
wat nan die C.S.V. toegestaan is in verbanci met
die skole.

8. Op ‘a skrywe in die gees van 7 (ci) en (e) gerig
ann die kericrade van Stellenboseh, Kaapstad, Ron
deboseh, Wellington en (irahamstad, bet u Korn
missie ‘n besoncler gunstige antwoorcl ontvang van
die drie laasgenoemcies, waarin die werk onder die
stuclente verwelkom word. Die kerkraac1 van
Kaapstad bet toestemining verleen vii ‘n jaar by
wyse van proefneming, met die uitdruklilce ver
standhouding, dat die benoemde arbeider niks sal
doen sonder toestemming van die lcerkraa,d nie.
Die kerkraad van Stellenboseli is, egter. van ge
voele, dat genoegsame voorsiening vir die bevredi
gende bearbeiding van die studerende jeug alclaar
gemaak is, en ag (lit gevolglilc nie nodig oin vir
die teenwoordige vercler liulp in te roep nie.

9. Ti Kommissie bet reeds twee benoeminge vir
die werk gemaak, in beide gevalle jong predikante
van ons Kerk, clog is nie claarin geslaag om ieniancl
te vind nie, wat seker gedeeltelilc daaraan te wyte
is, dat u Kornniissie in af~vagting van cue goeclkeu—
ring van die Sinode, slegs ‘n tydelike benoerning
kon aanbied,

10. Eincielilc wil ii Kommissie die vertroue uit—
spreek, dat die Sinocie magtiging sal verleen tot
‘n pernianente benoeming, en die finansiële aspek
van die sank op ‘n vaste grondsiag sal stel. Hier
tog is ‘n arbeicisveld, wat die slcoonste vooruitsigte
bied, en waa.rrnee ilie langer gewag lung word nie.
En die studente, die toelcomstige leiers van ons yolk,
sal die Kerlc altyc1 dankbaar bly vii’ die intensiewe
geestelilce belangstelling op die wyse in hulle be
toon.

A. M. MCGREG0Ii, Vocn’sitfer,
D. S. B. JOUBE1iT,
A. C. STEGMANN,
M. J. VAN DER WEsTnuszl~N, Seribn

RAPPORT
Van d~e Sinoda~e O~woedingskcnim~ssie,

In die afgelope vier jaar sedert die laaste Sinode,
was dit die gedurige strewe van ii Kommissie urn
ann die een kant die Kerlc se belange by die onder
wysoutoriteite te verteenwoordig, ‘a wakencie oog te
lion oor die onderwvswetgewing en heleid, en daarin
die kerkiike sienswse sover moontlik beliggaarn te
kry; en nan die ander kant cue Kerk op hoogre te
hon van die jongste ontwikkelinge op oaderwysgebied,
en kerklike belangstelling in die opvoeding nan te
wakker.

I.—UITV0EI{INC VAN SINODALE BESLUITE.

Vele belangrike besluite is deur die laaste Sinocle
a Kommissie ter uitvoeriag opgedra, en is dear ons
ten spoedigste voor die bevoegde ontoriteite gelê.
Dog waar aan die laaste Sinode met dankbaarheid
gewag gemaak is van belangrike sake waarin cUe
kerklike sienswyse vasgei~ is in die onclerwyswet
gewing, was u Kommissie hierdie iceer rninder geluk
kig orn die wense van die Sinocie by die outuriteite
verwesenlik te lcry.

1. Uitoejeninq run godsliezsfiqe ,nvfo~d~ op toe—
korn stige onderwijsr i’s—Die jongste Sinode bet die
oordeel van die Raad dci’ Kerke bekragtig, dat ni.
“elke Sinode van die bestaande wetgewing gebruik

sal maak ten eincie godsdienstige invloed op toe
kornstige onderwysers nit te oefen.” U Komrniss~e
bet horn gewend nie alleen na cue Administrasie nic’,
inaar onk na alle onclerwvsliggarne coos die S.A.O.U.,
slcoolrade, skoolkommissies, en bet ook al die Ringe
opgewek orn die volste gebruik van liulle regte onder
bestaancie wette te rnaak. Nietemin is ons lank nie
tovrede met die mate van godsdienstige invloed wat
op ons kwekelinge uitgeoefen word nie, en meen ons
dat die tyd aangebreek bet dat die Kerk self in
verband met ons normaalskole godsdienstige onderrig
nan ons kwekelinge behoort nice te dccl. Hierom
trent laat ons ‘n aanbei-eling ann die end van die
rapport voig (No. 1).

2. Sentrolisasm e run Un derwi~s .—Twee Sinodes
agtereen bet liulle reeds verklaar ten gunste van ‘n
verstandige mate van sentralisasie van ons platte
landse skole, en bet geoordeel dat stelseiniatige
pogings om dlie ‘oik as gebc’el vir die nut daari’an
op te voed onverwylcl dien aangewend te word, en oolc
dat—as ‘n proefnerning—enige sentrale sicole in
tiepiese orngewings dadelik behoort gestig te word.
Hierdie oorcleel is bekragtig op die skoolraadkongres
0J) Port Elizabeth in 1.1. December. Dog totnogtoe
bet die AdrninistrasIe weinig in hierdie rigting ge
claan. (Sien Aanbeveling No. 2.)
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3. Konsek ivente toepussing vai~ die Tuoloidonnun—
sie.—Die groot geskilpunt waar dit vandag om gaan
is Wie moet besluit deur welke voertaal die kind
onderwys moet ontvang—die oner of ‘a ander be
voegde persoon of liggaarn? Terwyl die Ordonnansie
liuistaalmediurn-onderwys beslis voorskryf, laat dit
in die praktyk ruimte vir afwyking van hierclie be
ginsel. U Kommissie maak hieronitrent twee nan
bevelings (Nos. 3 en 4).

4. Onderwys in sedeteei.—Twee clepartementele
handboeke vir onderwysers is uitgegee: een (deur
Prof. N. J. Brummer) handelende oor burgerpligte
en—in geringer rnate—oor secleleer, cii die andei
handelende oor godsdiensonderwys en karakter
vorming. Ilieriri word spesiaal klein geiê op sake
soos die volgende: die gevare van sterke drank en
rokery, en op die aankweking van spaarsin en clic,
vorming van spaarklubs.

5. l’e estan ds— en be ioepstoetse.—Merkliare voorni t.
gang in die daarstelling van bevoegde toetse han
gekonstateer word. Die Regering, uniwersiteite en
onderwysliggame is volkome bewus van die behoefte.
en is besig daariii te voorsien—ook wat betref agter
like en swaksinnige kinders.

6. Landelike op ioedk undiqe opni etin g.—Ook bier—
in is die begeerte van die Sinode nie verwesenlik me.
Die Prowinsiale Raad het wel—op voorstel van 1)s.
A. D. Luekhoff—daartoe besluit, dog gebrek ann
fondse het hulle belet daaraan uitvoering te gee.
Twee onderwyskommissies is wel aangestel, dog hulle
rapporte raak slegs hier en dane ann die plattelandse
behoeftes. U Koinmissie verwag veel ineer van die’
hangende wetenskaplike ondersook na die oorsake
van die armblanke-vrangstuk, onder beskerming van
die Carnegie-Korporasie, waarby daar—aitans n-at die
arme betref—’n wetenskaplike opmeting sal geskied,
opvoedkundig, ekonomies en sosiaal, van piattelandse
toestande.

7. Unit’ heheei oor ens onderwys.—Ook dit is me
verkry nie, hoewel nile tegnieso onderwys deur die
Unie oorgeneem is. U Kommissie is nog dieseifde
sienswyse toegedaan. ni. dat voile lJnie-beheer oor
ons onderwys die ideaal is waarna gestreef moet word,
en laat ‘n aanbeveling (No. 5) in die sin volg.

11.—KONFERENSIE 0011 “ONS DOGTERS.”

‘n Goedhygewoonde konferensie is in September
1925 op Steiienbosch dour u Kommissie georganiseer,
waarop verni die ekonomiese en cosmic toekoms van
ons dogters bespreek is. l3elangrike referate is deur
vooraanstaande vrone gelewer. Die drang na meet’
vryheid, meer geleentheid tot seifekspressie, sock
niting by otis dogfers, yen1 in ipgnvoecln kringe.
Hulle eis die reg om in die publieke len-c in te tree.
In die geval van honclerde behoeftige meisies, is dit
sveer die ekonomiese drab wat hulle na publieke
diensbetrekkings uitdryf. Die gedr~slyn van die
Kerk teenoor hierdie beweging is bespreek. Sinpa
tieke en verstandige bejegening sal veel doen om die
stroom in die regte nigting te stutir.

Die aandag van die voile is deur ‘a goedgesinde
pets by die kwessie bepaal, en veel goeio vrug is na
ens ~~ertrou daaruit gebore.

III .—ONTMOE’J’I NC i’JET PROWINSIALE
RAADSLEDE.

Ten oinde belangrike vraagstukke oncier hullo ann—
dag te bring, hot ii Kommissie tn-ce goedgeslaagde
ontmoetings met lode van die Prowinsiale Raad, wat
nan ons Kerk belioort, gehad. Sake Sons ons kork
like koshuise, ineer sentralisasie van skole, die he—
hoeftes van die platteland en., is met bulb bospreek.
Ons bet oolc om die benoeming van sekere kommissies
van ondersoek aangovra. Ook deels as gevoig luer
can is deur die Rand in 1926 tweo onderwyskommis
sies aangestel: eon om algemeon advies omtrent ons
hole stelsel in te dien, en die ander om ons kerklike
koshuise te ondorsoek en daaromtrent te rapporteer.

1V.—KERKLIKE KOSHUI SE VIII BEHOEFTTGE
LEERL[NGE.

By die twodo Kommissie se rapport bet die Kerk
ineer besonder belang. Omvangryke aanbevelings
word daanin gomaak, byna almal waarvan bokragtig
is op die skoolraadkongros op Port Elizabeth 1.1.
Dosember. J3eleef versoek u Kommissie dat die
Sinode sy steiin ann hierdie annbevolings sal venleen.
Die vernaamste dnarvan ban as volg opgesom word

(a) Genocide vakansiekursusse vie ciiensdoencle kos—
huisbestuurciers.

(b) Goon vorplasing van bestnande koshuise nit
piaasomgewings nie.

(e) Die claarstelling van die noclige masjinenie tus—
sen Unie, Pnovinsie en koshuisbesture oat te verseker
dat nile daartoe bevoegde kinders ‘n voortgesette
tegniose kunsus 0~ een of ander vakskool sal volg.

(d) Moor doolname ann boendorybodrywighecle in
bestaande koshuiso dan vandag die geval is.

(e) Effektiowe verstands- en bonoopstoetse vir alle
kosgangers.

(f) Die stigting van piattelandse jeugrade.
(g) Die dningencle behoefte ann die benooming van

eon of moor spesialo kommissarisse vir die inspeksie
van koshuise.

(h) Die wenslikheid van die oploiding van minder
ontwikkolde dogtors in huishoud- en moederkunde.

V—DIE PORT ELIZABETH ONDERWYS
KONGRESS.

Hierdie Kongres is byeengoroep dour SyEd. die
Administrateur, on is dour homself en die hole Uit
voerencle Komitee bygewonn. Vender dour vertoon
woorcligors van son-at 90 skooirnde, ruini die hoifte
waa.rvan pnedikante van onse Kerk was ; on nob deur
vooraanstaande onderwysmanne uit die vier Pro
vinsies. Sowel wat die voonbereiding vail die agenda,
die personool, die besprekinge, on die bosluito botnof,
mag hiendie samekoms ~vel as ecu van die belang
rikste van iy snort in otis land aangomerk word.
Op die Prowinsiale Rand rcls non die dune verplig
ting nan die bevindinge van die Kongres met mood
en deunsettingsvermoe gevolg to gee. (Sic Ann-
beveling No. 7.)
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By die Kommissie vail Bewiesie is deur is Korn
missie ‘ii gewysigde konsep van die hoofstuk ‘‘Lager
Onderwijs” ingedien vir goedkeuring van die Sinode.
U Koinmissie is van oorcleel dat sedert die betrokke
1ioofs~uk opgestel is daar sulke grote veranderinge
op die gebied van die onderwys plaasgevind het, dat
hersiening van bedoelde deel van ons kerklike wette
bepaald nodig geword het. Tn dié tyd was daar ‘n
groot gebrek nan onderwysers, waarin die Kerk sig
geroepe gevoel hot te voorsien. Maar nou is dit
geensins meer die geval nie. Dog wat nou gebiedend
nodig is, is om meer te spesialiseer, en onderwysers
01) te lei om in bepaalde behoeftes te voorsien. Byv.
manne en vroue toegerus vir die platteland OflI aidaar
op sosiaal, sedelik en godsdienstig gebied as ware
leiers van die samelewing op te tree; verder, onder
wysers gegrond in die hoofwaarhede van die Skrif,
mu also ‘n bolwerk op te werp teen die ongeloof van
onse tyd. En dan meen u Kommissie dat die Kerk
sig meer die lot van sy uitgewekene lede moat ann-
trek, en voorsiening maak in die onderwyshehoeftes
van huile kinders.

Daarom is sekere vera.nderinge in bedoelde hoof
stuk voorgestel, wat na one vertrou die weiwillencle
goedkeuring van die Sinode sal wegdra.

VIJ.—AANBEVELTNGS.

1. Aan die Opvoedingskommissie word opgedra
stappe te neem om in verband met sovele opleidings
skole as moontlik godsdiensonderrig aan die kweke
linge van onse Kerk niee te deel.

2. Die Sinode dring ernstig by die administrasie
aan op uitvoering van die Kerk se sienswyse insake
sentralisasie van skole, soos ook vervat in die be
sluite van die Port Elizabeth Kongres van 1927.

3. Die Taalordonaansie behoort soclanig gewysig te
word dat dit voidoende waarborge stel dat elke kind
al sy onderwys—aanvangs- sowel as voortgeset—sal
ontvang deur middel van die taal wat by die beste
kan verstaaii en praat. On) dit te verseker is die
Sinode van oordeel dat die verkiaring van die ouer
omtrent cv huistaal kontroleer moet word deur die
onderwyser en inspekteur.

4. In skole waar minclerhede van 15 of meer leer
linge ‘a ander huistaal praat as die meerderheid, sal
die instelling van parallellekiasse verpligtend wees.

5. Die Sinode is van oordeel dat voile bebeer deur
die TJnie-regering oor al ons onderwvs ‘a ideaal is
waarna met doelbewustlieid gestreef moet word.

6. Die Sinode b?kragtig die aanbevelings van die
Kommissie van ondersoek na die stelsel van beboef
tige koshuise soos hierbo opgesosn.

7. SyEd. die Administrateur word van harte dour
die Synode felisiteer met die welgeslaagde onderwys
kongres op Port Elizabeth. Die vergadering spreek
die ernstige vertroue nit dat SyEd. in die Prowin
siale Raad ann die belangrike aanbevelings aldaar
gedaan uitvoering sal gee sover moontlik, en beloof
die administrasie sy daadwerklike steun OflI bierdie
doel te bereik.

8. Die vergadering beg sy goedkeuring aan die
hersiene hoofstuk op ‘‘Lager Onderwijs’’ in ons wet
boek.

Met toebidding van Gods seen op die heraad
slaginge van die R.E. Sinode,

Dienswillig die uwe,

DAVID WILCOCKS, Voorsitter.
E. DOMMTSSE.
A. P. LTJCKROFF.
61. P. DU TOIT.
J. R. ALBERTYN, Sekretaris.

RAPPORT
Van die Kommissie vu Spesiale Evangelieprediking.

U Kommissie bet die eer om die voigende aan die
H.E. Sinode to rapporteer : —

(1) Naar aanleiding van die besluit van die Sinode
(sien Akta XXV, p. 111) bet dit u Kommissie geluk
om Ds. P. van der Merwe as spesiale evangeliepre
diker nan to stel, Vii twee ~aar en drie maande kon
by die werk dloen en bet by 62 gemoentes besoek.
Geestelike seen bet merkbaar 09 die werk gems, en
warnle helangstelling van die kant van die Kerk was
algemeen. Dit bet duidelik geblyk, denrdat nit nile
dde van die ~Kerk uitnocliginge vir spesiale dienste
letterlik ingestroom bet.

(2) Uit ‘n finansiëie oogpunt beskou, is die werk
selfbetalend, want nieteenstaande die uitgaaf as
gevolg van die aanstelling van ‘n spesiale evang. pre
diker, en ten spyte van die feit dat die sinodale kol
lekte sedert 1924 nie opgeroep is nie, bet die Verde
digingskampe-fonds steeds gegroei en wel as gevoig

van die vrywillige kollektes wat gehou is tydens die
besoek in die gemeentes.

(3) U Kommissie is versterk in sy oortuiging van
die noodsaaklikheid van spesiale evangeheprediking
in die Kerk, en onderskryf die woorde van Ds. P.
van der Merwe waar sy 55 “Die Kerk sal ‘n groot
geleentheid mis, as sy die werk nie met krag voortset
nie. Pie geleentheid gaan verby; andere doen die
werk; en, hoe goed ook al gemeen, trek hulle tog
ons mense van oils Kerk af.”

(4) U Kommissie beveel aan slat Art. 74 (23) (i)
sal vervang word dciii Spesiale Evangeliepredikjng.

Met hoogagting en heilbede,

U dlW. Dieiiaars,

61. J. flu Puessis, Voorsitter.
D. S. B. Jouazisr.
W. J. flU TorT.
C. D. flu rpoIT
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VER SLAG
Van die Kommissie aangestel vir die versorging van die ~ede van ons Kerk

langs die Spoorweg.

U Kommissie het die eel om die volgende te rap
porteer in verband met sy werksaarnhede aan die
H.E. Sinode :—

1. Met dankbaarheid tot Gcd kan a Koiomissie
rapporteer dat die arbeid ann lede van one Kerk
langs die Spoorweg onafgebroke vc~rtgese~ ~erd.
En dat a Koinn:issie ncg steeds kon beskik oor die
dienste van Eerw. B. J. Pienaar, wat flOU vir moor
as 23 jaar hierdie rnoeilike werk met toewyding en
met vrug behartig.

2. Naauwpocrt is nag die niiddelpunt van sy ,verk
sanmhede. Met behuip van sy spocrwegwa en die
gebruik van spborweg-’’trollies’’, goedgunstiglik deur
die Departement ann horn verleen, is dit sy strewe
om lie alleen die groot seatra van spoorwegarbeiders,
moor ook elke afsonderlike woning ‘n hesoek to
bring.

3. Die doel wat u Kommissie in die vervulling van
sy pligte becog, is tweevoudig: (a’) Ann die eon kant
probeer n Kommissie om deur sy arbeider spoorweg
lode afsonderlik te bearbei, asof nibs afhang van die
hesoadere bearbeiding. Dat hulle besondere bearbei
ding nodig hot is seker. Hulle work bring moe dat
hulle aan eienaardige versoekinge blootgestel is.
Hulle verander gedurig van woonplaas en bly te kort
op eon plek am daar tuis te voel; hulle kom in aan
raking met invloede ~vat soek om huislike en Chris—
felike instelliage te ondermyn. Hulle rnaak gedurig
kennis met ongesonde maatskaplike rigtinge, wat
ornwentelinge beoog, en arbeiders opmaak en some
OPSWOOI) teen gesag—nie die minste teen die gesag
van die Kerk en van die go.dsdiens nie. (bI Aan die
ander kant doen n Kommissie abbe in sy vermoë em
die kerklike band, wat spoorwegarbeiders bind aan
die gerneente, waar hulle ressorteer, nouer toe te haal.
Die versoek wat u Kommissie herhaaldelik rig aan
die spoorwegmense is: “Ons verlang dat u die go
meente, waar u woon, ai is dit rnaar tydelik, sal help
opbou. Beskou daardie gemeente en kerkraad as a
gemeente en kerkraad, en gebruik daar u regte en
vaorregte.” As hierdie ideaal ten voile verwesenlik
sal word, dan moot kerkrade sorgvuldig ag gee op
wat daar staan op pagina 146 in die Wette van one
Kerk, en ook gehoor gee ann ons beskeie vorsoek om
spoorw~egbade sorgvuldig to beseek en dringend nan
to moeciig om hulle kerklike pligte an to koni.

4. U Kommissie bet die aanstelhuig van nog ‘n
spoorwegarbeider in ernstige oorweging geneem. On
danks die vermeerdering van lode van one Kerk
lange die spoorweg, bet u Kommiseie sy weg nb
ope gesien om nor to gaan tot die gewigtige stap
nie, en wel om die volgende redes: (a) Die gedrags
lyn wat die Spoorweg—Departement in die macto tyd
voig, is orn blarike arbeiders—verab die ploogbnse—

van die Ocstelike Provinsie naar die Westelike to
vorplaas, waar die geestelike bearbeiding volgens
Sinodale besluit van 1919 uitsluitlik borne by die
betrokke kerkracbe. (b) Daar is gevaar dat die
Spoorweg-Departement sekero konsessies en fasili
teite kan terugtrek, ivat one, in onderskeiding van
ander kerkgenaotskappe genlet, luis omdat ons maar
net eon arheider bet. Die twyfebagtig of die aanstel
ling van ‘n twede arbeider sal opreeg teen die terug
trekking van genoemde konsessies en fasiliteite.
(c) Die web n-oar dat daar vermeerdering van spoor
wegledo is, maar one moenie vergeet nio dat in dig
bewoonde sentra. soos Touwsrivier, Do Aar, Uiten
hage en Port Elizabeth, sulke lode onder die direkto
bearbeicling vnii daardie kerkrade val, waar hulle dan
ook bulb goldelike ondersteuning gee. (d) Die Spoor
weg-Departement hot onlangs ‘n nuwe amp geskep

• —did van Welvaartoffisier. Hulle behartig nio alleen
die tydelike en stoflike belange van spoorwegarbeiders
nie, maar ook sedelike. Hierdie aanstolling monk
die work van ons arbeider makliker on ligter.

5. Vir die betero bearbeiding van spoorwegledo hot
a Koinmissie geldelike ondorstouning gegee as voig:
Touwsrivier, £75; Suidwes-Afrika, £100; Rhodesia,
£100.

6. Tn sekere sentra, soos Kookhuis en Alicodnie
Junksie, waar one rnense hubbe beywor bet vii ‘n
kerkgeboua, bet a Konimissie in oorleg met die be
trokke kerkrade die plan slike onderneming en geos
drif bemoedig on geldelike ondersteuning gegee.

7. Wat betref die arboid nan die spoorwegbede, is
u Kommiseie dankbaar dat by nog oar die dienste
van Eerw. B. J. Pienaar kan beskik. Die ‘n moei
like werk, wat gopaard gaan met grate opoffering,
daar hy so dikwels van huis moet woes. Gesondheid,
ocrieg, tak on voihardiug is onrnisbaar. Sy work
word gewaardeor beide dour die arbeiders on die
Dopartement van die Spoorwog. Boar rus seen
op sy work. Aangesion sy jare khm on daar in
geval van siekte of ouderdom goon voorsiening ge
maak is aie. beveol u Kommissie nan die toeken
fling van ‘ii nandoel in die Predikante-Pensioonfonds,
on we1 in die TIlde kias, en dat die onthrekencle
inbogpenninge nit die Spoorwogsondingfon.de hetaal
word.

Met verskuldigcle hoogngting noem one one lode
van die Kemmissi~

Somersot-Oost,

C. V. Nea, Vooreittor,
H. W. 0-avan,
H. A. LAMPREORT,
J. i~J. Hoi~’Arayn, Seriba.

16 Augustus 1928.
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RAP PORT
Var~ die Kommissie van Waaksaamh~id teen Sosiale Euwels.

U Komnussie bet die eer as voig oar sy werksaam—
hede t~e rapporteer:

1. Son dogs/i eiligi n p .—Hierctie belangrike saak bet
anderrnaal die ernstige aandag van a Kommissie
gehad. Daar dit egter reeds tevore duidelik geblyk
bet dat dit vrugteloos is om aan te dring op verdere
wetgewing het a Kommissie hosn bepaal by die reeds
bestaande wette, teneinde die strenger toegepas te
sien. illeer as eenrnnal was dit nodig ‘n persoonlike
onderhoucl te he met een of ander verantwoorde
like persoon, en altyd bet die Kommissie die be
trokke amptenare baie bereidwillig gevind om saam
te werk ter verkryging van ‘n strange toepassing
van bestaande wette. Veral is aandag gewy nan
die wette wat betrekking bet op handeidrywe in
kafees en die deelneem nan spele 01) Sondae. Met
blydskap kan mis getuig dat ons werk in hierdie
rigting me sander vrug was nie.

2. On beh oorlike pu5lilnisiesiret.—IJ Kommissie het
in samewerking met die “Social Reform Associa
tion’’ geywer vir verskerping van die bepalings van
Wet 31 van 1892. wat betrekking bet op die uitgee
en versprei van onheboorlike boeke en ander ge
skrifte.

3. Budple1~ke.—U Konlmissie het toestande nan
die verskillende badplekke ondersoek, en byname nan
die Strand, waar vergaderings gehou is met lede
van die Munisipaliteit en van die plaaslike Waak
saarnheidskommissie teneinde toestande sover moont
uk te verbeter. As gevoig van ‘n ondersoek ingestel,
het geblyk dat daar reeds in 1912 regulasies deur
die Kaapstadse Stadsraad opgestel is wat die bad
kostuuins vir mans behoorhk vasstel.

4. 3[unshoofde in .1l.etsies Kosskole.—Die Ad
ministrateur is dear u Kommissie genader in ver
band met hierdie saak. Sy edelagbare was baja
simpatiekgesind en bet belowe am die sienswyse van
hierdie Komniissie ann die betrokke liggaam voor
te 15.

5. T7oorhehoedin?ddels.—Met die Departement van
Volksgesondheid is onderhandel oar die wenslikbeid
om die verkoop van voorbehoedmiddels te beperk.
Floewel die departement sinlpatiekgesifld is, word
gewys op die rnoeilikheid 01)1 wetgewiflg in verhand
met hierdie sank in te voer,

6. On beh oorljke kleredi’ag —Die teenswoordige
kleredrag—veral van die dames—is dikwels en ernstig
in die vergaderinge van U Kammissie bespreek, en
aan die Voorsitter is opdrag gegee in ‘n skrywe ‘a
beroep te doen op ons yolk en bynarne die christelike
leidsmanne, asook hoofde van huisgesinne, lade van
christelike vereniginge, ens., am te ywer elkeen in
sy cia kring am die onbehaorlike kieredrag te bestry.
Ook is besluit om die Publikasie Kommissie te vra 01))

die preek van wyle Dr. Andrew Murray ,,De
kieding naar Gods Woord,” in Afrikaans oar te
sit en in pamfletvorn) te versprei.

7. Die Bioskoop. -—In sainewerking met die Juvenile
Affairs Board is besluit am die Administrateur van
die K.P. te nader en te vra dat aanplakbiljette by
bioskoopsale en kinclerroiprente ook voor die Sensor
mad sal kom, en verder toe te sien dat daar by die
vertonings spesinal vii’ kinders niks vertoon sal word
ivat demomaljserenc{ kan werk op die sedes en karak
ter van ‘n kind.

8. Konfereiisies._Be}salwe en ige ringskonferensjes
oar sosiale euwels, is danr twee konferensies, deur
hierdie .Kommissie gearganiseer, in (lie afgelope vier
mar gehou, OJ) Robertson in November 1926, en op
Stellenboscli 4 tot 6 i\Iei 1927. Op albej konferen
sies liet daar ‘n baie ernstige stemming geheers, en is
‘Is uiters vrugbare hespreking gevoer.

Naar ons vertrou hat (lie Kanferensies vrug afge_
werp. Onder meer mag ons noem die pnblikasie van
‘is Referaat oor Onsedelikheid, deur Dr. A. J. Stals
gelewer op die Konferensie te Robertson. Dit is
verkrybaar in pampfletvorm by die S.A. Bybelvere
niging.

Namens die Konferensse te Stellenboscb is daar
oak ‘a brief gegaan ann al die Predikante en Sende
linge nit die pen van die RoagEerw. Prof Dr. A.
Moorrees, voarsitter van die Konferensie.

10. By al sy besprekings en werksaamhede was die
Kommissie steeds diep onder die indruk dat al die
droewige, sondige, en God anterende verskynsels ~l)
sosiaal gebied die onrusbarende teken is van die lae
peil van die sedelike en geestelik lewe van die same
lewing. Die diage kuaag ann die wartels van ans
yolksbestann. Bit sal u Kommissie verbly as oak die
bogenaemde sake by een of ander Braederlik Onder
hand die aandag va-n die HaagEerw. Sinade mag
geniet.

11. don bevelin p .—Beskeidelik dog dringend wens
die Kommissie te versaek, dat daar ‘a sterke aan
beveling sal uitgann van die HaogEerw. Sinode tat
die benaeming van ‘n kammissie van Waaksaamheid
teen Sosiale Euwels in elke Ring. Sulke kammissies
sal dan hul aandag wy nan sasiale euwels binne die
ringsressort, en sal saver moanthk die Algemene
Kommissie met informasie en advies dien.

Met hoogngting,

U.d.w. cliena.ars en

A. J. VAN WYK, Vaarsitter.
P. J. PIENAAR,
J. A. VAN BLERK,
J. S. MURRAY,
W. N. VAN DEE MERWE,
J. G. PAUW,
E. G. flU TOIT, Scriba,
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RAPPORT
Van die Kommissie ter Bestryding van die Dionkenska~

‘U Kommissie wet eon en andermaal vergader het
in Kaapstad en aan die betrokke outoriteite die
sienswyse van die Kerk voorgelê bet, het die eer
as voig te repporteer —

1. Dit is u Kommissie aangenaam om melding te
maak van die feit dat in die nuwe gekonsolicleerde
Drankwet van Minister Roos wet in werking tree op
1 Oktober 1928, van die vernaamste besluite van die
Kerk geinkorporcer is.

Soos die gepasseerde Drenkwet nou staen, sal by
seker nie in die klousules die goedkeuring wegdra
van al die lede van die HoogEerw. Vergadering
maar by alle leemtes en swakhede is dit onteenseglik
dat die nuwe Drankwet ‘n verbetering is op alle
voorgeande wette van hierdie aard.

2. Die gepasseercie Drankwet eis ‘n studie op horn
self, en dit is ii Kommissie aangenaam am te meld
dat~ die reg~iadviseur van die Regering—Advokaat
Lansdowne—besig is met die opstel van ‘n hrosjure.
wat die betekenis en bedoeling van die verskillende
klousules sal verduidelik. U Kommissie vertrou dat
hierdie onontbeerlike handleiding nie eileen veel sal
doen om die wet vir die yolk te verduidelik rnaar
cok sal hydra tot ‘n strengere toepessing daarvan.

3. Die volgende heilsanie hepalinge, wearvoor die
HoogEerw. Sinode geywer het is o.m. in die wet
opgeneem (sien Bylae 35, Acta Sinodi XXV, pag.
131).

(o) Aen geen kleurlingjong, onder 21, of -meid
meg drank verkoop word nie. Geen drank
mag nan blenke kinders onder 18 jaar verkoop
word nie, en met ‘n pear uitsonderinge, mag
geen vrou in ‘n drinkplek dien nie.

(b) Die bepelinge van die Oloete-Wet is so ver
ander, dat wynboere alleen in geslote vaatjies
wyn meg verkoop en in hoeveeihede wet vas
gestel is. Dear moet ook trou eantekening
gehou word van’ elke verkoping.

(C) Buitenkantiene word lnngsarnerhand afgeskaf
en sal oor 10 jaar nie meer bestaan nie.

(ci) Dear is heilsame beperkinge gernaek in ver
band met die dopstelsel in die Kaap Provinsie.
‘Vroe~r kon ‘n werkgewer soveel drank aan ~y
werkvolk gee as hy verkies bet, nou mag by
nie meer as ll pint ongefortifiseerde wyn of
Kafferbier gee me: met vasgestelde tyd
ruimtes tussen die doppe.

(el Aan die poliesie en die Minister word meer
iuag verleen in die strengere toepassing van

die wet. Wear dear genoegseme grond
bestaan, kan die poliesie orn dronkenskap teen
te gaan in ‘n sekere omgewing die gee van
doppe heeltemal helet. Ook ken die Regering
sekere streke (areas) proklameer, wear lisensies
opgehewe of binne sekere beperkinge gestel
ken word.

(f) Drankverbod ten opsigte van inboorlinge wet
betref Europese drank is nou uitgebrei oor die
hele Unie. Alleen sekere inboorlinge kan
ontheffing van hierdie bepaling onder spesiale
veriof vorkry.

(p) Die se~nestelling van die lisensiehowe is ook
verander. Na 1 Oktober 1928 sal daar nuwe
lisensiehowe eangestel word, die lede wearvan
deur die Regering henoem word. Van
hierdie hof meg niernend ‘a lid wees, ivat
jets te doen liet met die verkoop van sterke
drank en ook niemand wet ‘n offisiele
posiesie beklee in ‘n vereniging wat ten doel
let die onclerdrukking van die drankhandei.
Die hof meg die ure van drenkverkoop
verkort, maar mag hulle nie verleng ho die
bepanide tydperk in die wet neergelê nie.
Die tyci van verkoop van drank is bepaal van
10 v.m. tot 10 n.m. In ongeveer ‘n dosyn
stede meg die drinkplekke tot 11.30 in die
nag oopgehou word. Die hof bet verder die
reg orn enige lisensie of alle lisensies aan
die strengste beperkinge te onderwerp, hy
niag net n~e algeheie prohibiesie toepas nie
Nog no’oit tevore is dnar suike uitgebreide
rnegte aan lisensiehowe toegeken nie. Vir
die goeie uitwerking van hierdie en andere
bepalinge van die wet hang dit af van die
manne u-at die Regering beno~m vir hierdie
verantwoordeiike werk.

(h) ~Vat hetref die uitreik van hsensies word die
drinkplekke ook beperk; in dorpsgebiede is dit
den drinkplek vir elke 200 stemgeregtigdes
en in grote stede den i~’~ 250. Aan hotels kan
dra nkhsensies alleen toegeken word wanneer
die gohouc—dic grond nie ingesluit nie—ten
minste op £2,500 gewaardeer is. (In die
O.V.S. £5,000.1

4. Piaaslike keuse coos voorgestaan deur die Hoog
Eerw. Vergaclering in sy 25ste vergadering 1924, is
tot op seker mate cleur die huiclige wet uitgeskakel.
Aileen ‘n beperkte mate van clrankverbod bly nog.
Area’s wat non droog is, ken droog bly. Verder kan
die Regering enig gehied tot ‘n “beperkte area” ver
klear waal’in drank slegs verkoop mag word onder



94
restriksies deny die Regering opgelS, ~vat algehele
drankverbod vir cell of ander kias van persone kan
insluit. Voile voorsieniug word ook gemaak vir die
publiek om hulle besware teen ‘n nuwe lisensie voor
die lisensiehof te lé. Van elke applikasie vir ‘n
]isensie moot daar 30 dae vooraf kennis gegee word.

5. Dit is die Kommissie se stellige oortuiging dat
as die gemeenskap as ‘n geheel eerlik en loyaal wil
nieewerk met die owerheid om die hepalinge van
hierclie wet nit to voer, daar oor ‘n tyd ‘n hepaalcle
vennindering van di’onkenskap in die Unie. sal to
konstateer wees•

6. U Kornrnissie is van oorcieel dat hierclio
Komnussie ‘II plek moet kry oncler die permanente

konunissies van die Sinode, wat n wakende oog sal
hou 001 toextande, nuwe drankwetgewing en as die
geleentheid horn voordoen, die sienswyse van die
HoogEerw. Vergaclering voor te lê nan die betroklcc
outoriteite.

Ons set die eer ons to noem dies dw, dienaro van
die HoogEerw. Sinode,

P. G. MALAN.

P. J. MARA]S.

1). S. B. JOUBERT.

CIHARLES MURRAY.

W J. NAUDE.

RAPPORT
Van de Permanente Rechtskommissje.

Dc Permanente Reehtskojnmissie heeft voor
advies de volgeade korrespondentiebn en stukken
van personon, kerkeraden, kommissiebn Ringsk.om
rnissien en Ringon voor zich gohad : —

1. ‘a Schrijven van do predi]rant van Somerset—
West (Ps. P. J. Pienaar), handelencle over de
kosten in verband met do hofzaak, die tegen honi
heeft gediend, en over ‘ii voorgestelde verandering
in ‘n zeker wetsartikel,

2. ‘n Schrijven vail do ontevredenen te Graaff
Reinet.

3. ‘n Brief van de kerkeraad van Waterford, die
met ‘n aktie voor het burgerlike hof werd be—
cireigcl.

4. ‘n Schrijven van do Ringskoaimissie van do
Ring van Britstown, ~‘ragende advies in vorbanci
mat ‘n dreigende hofzaak.

5. ‘n Brief van de Synodale Waakzaamheidskom
missie inzako Staatsbeseherming inzako kerkelike
tucht.

6. ‘n Vraag van suh—komrnissie van de Algemem
Zendingkommissie: of zendelingen van oiize Kerk
beschouwd moeten wordon als lidmaten van d~
gemeonte Enkoldoorn, aix zij zich bij die genieente
willen aansluiten P

7. ‘n Brief van do kerkeraad van V anwijksdorp
handelende over ‘n moeilike tuehtzaak,

8. ‘n Schrijven van Dx. van Rooyen, van Garies,
ye do positie van Dr. W. P. Steenkanip, die enige
jaren aan ‘n buitenlandse universiteit hoeft
ges budeerd.

9. ‘n Telegram van do korkeraac{ van Graaff
Reinet, vragendo advies ye aanklaeht tegon ‘n
zekere predikant van onzo Kork, die voor do onto
vredenen to Graaff-Reinot diensten had waarge

10. Enige vragen van do Ring van Dutoitspan,
handolonde over grenslijnen, on do notulen van
gekomb inoerde kerkeraadsvergaderingon.

ii. ‘n Brief van do kerkeraad van Vosburg, vra
gonde advies re zekere personen in de gemoento,
die niet gehuwd zijn en toch reeds lang samen
leven.

12. Bp, 81 (Acta 1924, Schema): “Do Synode
worde gevraagd duidelild te vorkiaren ia welke
govallen do woorden in Art. 335: ‘of uit do Kerk
fondsen to vergoeden’ kunnon of behoren toegepast
to warden.”

Do Komniissio antwoorclt : ‘‘Hot is onmogolik
duidelik to verklaren in welke gevallen de koston
in dc behandehng van ‘n zaak door de Kerk uit
die Kerkfondsen of dl{or beidle partijen mooten
worden vergoed, aangezien ioder geval 01) zijn eigen
mer~oten moet wordon bohandeld.’’

13. ‘a Schrijvoa van die scriba van de Ring van
haapstaci i’o bevestiging van Ds. Wasserfall, din

bet beroep naar Chubut, Argontinie, had aange.
nomon.

14. ‘n Brief van 1)s. C. F. Scheepors, vali
Williston, vragende inlichting orntrent do kosten in
verband met hot optroden van die Ringskommissie ten
eindlo eon geschil, waarbij die ldorlderaad betrokken
is, te besiechten,

15. ‘n Schrijven van Dx. J. P. van Heerdon
Kaapstad, handolonde over hot oproepon van
bescliuldigden voor de korkeraad.

A. M0ORREE5, Voorzitter
J. IP. VAN HEERDEN,

H. PrsNAAR, Scriba.noinen.
‘Julie 1928.
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VERSLAG
Van de Zaakge~astigde aan de HoogEerw~ Synode, 1928.

De ondergetekende heeft de eer het volgend
versiag van zijne werkzaarnheden en van de Staat
der Kerkofondsen aari de H.Eerw. Synode voor te
leggen.

1.—DE FONDSEN.

Van 1 Julie 1924 tot 30 Junie 1928 is op ‘t
Kerkekantoor ontvangen de soni van £800,000
(terugbotaalde leningen niet bijgerekend),—dat is
gerniddeld £200,000 per mar of £16,666 per rnaand.
Dit betekent meer dan 35,000 posten in ‘t kassaboek,
waarvoor kwitanties werden uitgereikt. Voor de
uitbetalingen werden 12,539 cheques uitgeschreven.
Ret toteal bedrag der fondsen is gestegen van
£385,680 in Julie 1925 tot £491,274 (schuldbewijzen
aan ‘t Predikanten-~Pensioen- en ‘t Predikanten
Weduwenfonds in beide gevallen inbegrepen), ‘n
vermeerdering van £105,194. Van dit bedrag wordt
£150,447 door do Zuid-Afrikaanse Associatie hclegd
en £340,827 direkt nit ‘t Kerkekantoor.

Konrz STAAT PER F0NDsEN or 30 JUNSE 1928.

1.—ALGEMENE Ajniszoiw.

Dat dc Synode met do stichting van dit fonds
‘ii groot en odd werk in ‘t leven geroepen heeft.
lijdt geen twijfel, zoals vooral blijken zal uit de
grote sommen door de Jommissie voor Noodleniging
ingezameld. Na uitbetaling van de sorn van
£40,000 kon zij nog haar rekening afsluiten met ecu
batig saldo van £9,448 12s. 2d.

2.—ALMANAK-REwENSNG.

Doze rekening is nu finaal afgesloten daar do
uitgave van de Kerkalmanak met 1 Julie 1926
krachtens synodaal besluit, in de handen van de
Raad der Kerken overgegaan is.

3.—AIUJESDSw0LONSE.

1-{et nadelig saldo op ‘t Kerkekantoor is gestegen
van £107,772 2s. lOd. (op 1 Julie 1924) tot
£i21,554 3s. lOd. Dit is echter toe to schrijven aan
‘t feit dat £14,438 aan leningen aan andore
licharnen werden torugbetaald. Do schuldenlast
bedraagt nu £121,554 3s, lOd. verschuldigd aan
Kerkekantoor, en £22,612 us. lOd. aan do Rege
ring, of tezamen £144,166 15s. Sd. this p.m. £2,714
minder dan op 1 Julie 1924.

4.—I3INNENLANDsE ZEND1NG.

Dit fonds ~5 01) Julie 1924 begonnen met eon
nadelig saldo van £610 5s. Sd., doch sloot op 30
junie 1928 met £66 Si. 4d. in do kas. Do ko1lekten
in 1928 waron bijila £500 minder dan in 1925.
Men was verplicht ook de toelagen nan gemeenten
in te krimpen. £2,450 word in do vier jaren aan
pensioenon uitbetaalcl aan emeriti-zendelingen, die
wegens to liege ouderdom niet konden opgenomen
worden onder ‘t getal dergenen in wier belang di
Algernene Zendingkommissie aandeel nan
Predikanten-Pensioenfonds door do Synode werd
toegestaan.

5.—BuITENaAND5E ZENDING.

Ret is te betreuren dat er sulk een daling in do
gerneentelike bijdragen to bespouren is. In 1925
was ‘t bedrag ingekornen voor do algeinene kas,
salarissen en buitenposten £2,000 meer dan in 1928.
Do iangdurige c1roog~o hoeft gowis reel schuld hier.
aan. Do Algemone Zendingkommissie heeft nu
vast fonds gestieht, dat reeds £8,256 bedraagt, en
waarvan do rente in do algemene kas gestort wordt.

Fo ads.
Binnenlandse Zending
Zaakgel astigde-Rekening
Synodale Oproeding
Rulpbehoevendo Gemeonten
Verdedigingskampen
Zending onder Israel
Rulphehoevende Jongelingen
Spooi~weg-Zending
Rohben-Eiland
Zending-Instituut
Dorkas-Armenhuis
Synod cal
Algemene Armezorg
Trustfondsen
Theologies Seminarium
Predikanten-Waduwen
Predikanten-Ponsioen

Buitenlandse Zending
~Hugenoten-Gedenkteken
Drostdij-Tnrichting
Arbei dskolonie

Batig Saldo.
£66 5 4
603 9 9
7121211
816 0 0
97413 8

1,009 10 7
1,706 18 7
1,889 18 11
1,936 7 10
2,011 7 0
7,799 10 9
8,293 0 7
9,448 12 2

40,288 14 6
50,543 0 7

133,313 4 11
200,868 15 2

£462,282 3 10

Suldo ten. bite.

24319 52,217 11 26,934 1 3121,554 3 10

£130,949 15 8



(J.—1)oams—AliilcxNuIs. Sb fist i

1-Tot batig saldo op 30 Junie 1928 is £3,693 5s. 66.
nicer ci an 01) 1 Julie 1924, doeli geclurende cle vier
jaren werci er £4,662 7s. 86 nan legaten ontvangen,
waaruit bli1kt dat deze inrieliting niet hare uit~aven
uit hare q” ic’oi e inkomsten dekt.

7.—DR0STDIJ

1)0 sehuld op cieze inrichting is seclert 1917
gedaald ~an £10,852 15s. Sd. tot £6,934 is. 3d. Daar
er sprake is van ‘t elgendom te verkopen voor

bedrag van do tegenwoordige schulci, zou dit ecu
ver]ies voor de Kerk van £3,918 betekenen.

8.—HueENoTEN-GEDENISTCKEN.

Benevens ‘1 nadelig saldo van £2,217 us. 2c1., rust
or flog een schuld van £12,962 iTs. 9c1. 09 rekening
van ‘t oude gebonw. Ret nadelig saldo. ann
Kerkekantoor verschuldigd, zal binnen vier jaren
uitgewist zijn, en daarna Zn] het niet nicer nodig
zijn jaarliks £480 uit ne synodale km in ‘t fonds
te storten. Dc £12,962, ann de Zuid-Afrikaanse
Assoviatie verschuldigd, wordt in janrlikse panic—
menten afbetaald,—’t laatste betaalbaar in 1936.

9 —HULPBEIT0EVENDE GEMCENTEN.

Ret synodale hesluit (Aeta XXV: 98) dat do
gemeenten aanbevolen wordt 1~ pei’cent op hare
inkomston 4ot dit foncis hij te dragon, heeft niet
veel hijval gevonden. In 1924—5 hebben s]ochts
15 gemeenten hieraan gehoor gegeven; in 1925—6,
9; in 1926—7, 4 on in 1927—8, 0 gerneenten.

I 0.—HULPBEB0EvENDE JONGELINCE.

Op verzoek van do Kerkekantoorkonimissie heeft
do Zaakgelastigde eon cirkulaire, bovattende ‘t syno
daal besluit (Acta XXV: 98, BijI. B, 14 (1)
gozonden nan nile predikanten die nog restitutie nan
‘t fonds verschuldigd waren. Sommigen hebben
hieraan geh.oor geneven, doe]) or zijn nu irng ‘II
vijf-en-twintigtal, die geen penile van ‘t door hen
verschuldigd bedrag van £580 (do heift van ‘t
geleende) hebben terughetnald. Zeven hebben
sleehts gedeeltelik terugbetaald en zijn flog £105
versehuldigd. Tien anderen zijn niet in de bediening
en kunnen ook niot opgespoord worden. Zes z~n
overloden en do Kerkekantoorkommissie heoft hun
schuld afgeschreven. Indien verlangd, zal ik de
Synodo ‘n lijst dor pliehtverzuirnenden voorieggen.

ii .—ISRAEL-ZENDING.

Be kollekten zijn voel verbeterci, zodat or tans
‘n hatig saldo van £1,009 is. Do zendeling is in
1927 vertrokken en eon opvolgor is nog met
benoemd.

i2.—Piuuii~ANTEs~PEx STOEN.

Bit foods stond op 30 Junie 1928 09 £200,868
15s. 2d., of met inbegrip van uitstaande sehuldbo
wijzen, op £223,930,—’n vermeordoring van £47,914
sedert 1 Julie 1924,

Verineer
dering: 42 £47,914

Kaapprovineie
Transvaal
Natal
Zendingkork, K.P.
Anderen

Totaal: 363 55 321 382

Aandelen.
Kaapprovineie
Transvaal
Natal
Zending-Kerk, K.P.
Theologies Sominarie
Zaakgel., K.P
Ba KERKB0DE
Z.A. Bijbelver
B. en B.B. Con.
Zendingsok., K.P. - . -

Zondingsokr., Tvl.
Spoorwegprod., Tvl.
Mg. Z. Korn.. K.P.
Zending-Instituut
Tvl. Zondolingon
Robben-Eiland
Stofborg God. School
Langlaagto K. Tohuis
AIg . Arinezorg, K.P.
Christ. Strs. Unie
Sprweg Zendl., K.P.
Ew. A. J. Liebenborg
Natal Zondoling - -.

Klasl 2 3 4 Ti.
104 30 64 — 198
34 21 18 1 74
— — 7 1 8
— — — 46 46

4 — — — 4
1 —--— — 1
1 — — — 1
1 — — •—.-. 1
1 — — — 1

— 2 — — 2
— 1 — —

— 1 — — -I
— — 11 19 30
— — 2 1 3
— — 2 1 3
— —- 1 — 1
— — 1 — I
— —- 1 — 1
— — 1 — I
— — 1 — I
— — — 1 1
— — — 1 1
— — — 1 1

Totani: 146 55 109 72 382

Op 1 Julie 1925 waren or 31 pensionarissen.
•Sodert dien zijn 19 predikanton op pensi000 afge—
trodon, 15 zijn overleden on twee weer in dienst
gotroden, zodnt ‘t getal pensi.onarisseri in 33 is. Van
dit getal ontvnngen 31 ‘t voile bedrag van £250 per
janr, den krijgt £116 13s.. en den (ondor klas 41
£100 per jnar. -

RAPPORT op de aktuariëlo waardoring van ‘t
fonds door lU S. Louw, B.A., F.F.A., voigt later

13.—PnEDJI~iNTE-WEDuwEN.

Stuti-’it ink.
Aandeleii. Ponds. Inkoinsten. titgaven. Weduwea.

1928 286 £139,244 £l1.323 £7,299 70
1924 284 £119,390 £10,442 £5,556 69

Vormeer
dering : 2

1928 :382
1924 340

£223,930
176,016

£19,320
13,250

£8,058
5,374

£6,070 £2,684

Gemeen- Zondor Deelheb- Aan
ton.
192

89
10
72

Anndeel.
10
17

2
26

sters.
182

72
8

46
19

delon.
198

74
8

46
56

£19,854 £851 £1,843 1
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Sedert 1 Julie 1924 sUn er 30 nieuwe aancleien
uitgenomen, 18 aandeelhebbers overieden en 10
aandelen vervalien, zodat ‘t getal deelhebbers in de
vier jaren met slechts twee vermeerderd is. Zeventien
wecluwen zijn op de iijst van pensionarissen gepiaatst,
14 zijn overieden en twee toelngen nan kinderen
gestaakt. Van de 70 wecluwen ontvangen 56 het
voile bedrag vail £90 per jaar. Be Synode overwege
bier de wensehkheicl (oni niet te spreken van
billikheid) van nan alie weduwen £90 per jaar toe
te kennen. Bit zou slechts ‘n uitgaaf van £240 per
jaar nieer betekenen (na 1929 siechts £224).

RAPPORT op de aktuariOle waardering van ‘t
fonds, zoais oji 30 Junie 1928, door M. S. Louw,
B.A, F.F.A., volgt later.~

14.—RENTE-R EKEN1NG.

Be rente ontvangen is niet in evenredigheid ann
‘t belegd kapitaai gestegen, daar men in 1924—5,
wegens geidschaars±e, gemakkelik 6l tot 7~ percent
op beleggingen krijgen kon, hetgeen vandag
onmogehk is.

17 .—S0EDAN-ZENmaG.

Deze rekening werd 01) 30 Junie 1927 afgesloten
en door de Aigemene Zenclingkommissie ingehjfd
in die van de buitenlandse sending.

18.—SYN0DAAa.

Er schijnt jets verkeerd te zijn met de stat~stieke
opgaven der Ringen. In 1927—8 werclen er 239
ineer kinderen gedoopt dan in 1926—7; 182 nicer
lidmaten aangenomen en 6,164 meer lidmaten opge
geven, en loch ward) de heffingen £70 ininder.
Ret besluit der Synode iii 1924 om de reisgelden
van afgevaardigden te verhogen van 9d. tot 2s.
per mi~1, heeft ook nan ‘t fonds veel afbreuk gedaan.
Art. 261 behoort in herziening genornen Ic worden.
Be onkosten aan de administratie der fondsen
verbonden (salarissen, zegeis, kantooruitgaven, ensl
belopen gemiddeld £1,300 per jaar. Biertoe dragen
de andere fondsen slechts £900 bij, zodat £400
jaar1ik~ Op rekening van ‘t Synodale Fonds koint
Ic staan.

23.—TRusTroNusEN

5. Dr Korte-Oproedie gsfonds.

Uit de boedel van wUien Dr. W. E. de Korte
is oiitvangen de som van £1,000, vermaakt ann ‘dc
Synode der NO-. Kerk, voor de opvoeding van arme
kinderen in Namakwaiand.’’ Be eerste rente 01)
dit bedrag is uitbetaaid ann de kerkeraad van de
gemeente Namakwaland, doch de Synode heeft nu
te besluiten, hoe of dit geld (kapitaal of rente)
verder moet besteed worden.

ARCRJEF.

Be afschriften van doop— en lidmatenregisters,
de notulen en versingen van Ringsvergaderingen,
de godsdienst- en onderwijsverslagen en de notulen
dci synodale vergaderingen worden alien ingebonden.
Andere dokumenten (zoais Vorinen A, B en C, ens.)
worden zorgvuidig gerangschikt en hewaard. Ret
is te betreuren dat men nog zo dikwels officiPle
stukken op postkaai’tjes en zelfs op kieine stukjes
scheurpapier schrijft, waarcloor het inbinclen seer
bemoei[ikt en de bnnden ontsierd worden.

STATISTIEK.

Gaarne had ik de R.Eerw Synode ecu voliedige
statistiek en verslag voorgeiegd, doch ‘I maken van
stenen, met alieen zonder stroo, inaar zelfs zonder
klei, is uioeihk werk. Tot op heclen zijn mij siechts
63 Vormen A en 81 Vormen B en C van de 190
gemeenten, ter hand gekoinen.

REPERTORJIJM SYNOBALE.

Deze zaak is versclieidene malen op de verga
deringen den Kerkekantoorkominissie Icr sprake
gekonien. Daar er groot verschil van memng was
omtrent wat de Synode eigenhk veriangt, heb ik het
niet raadzaam geacht grote onkosten op de hais te
halen met ‘t drukken van een repertonium, dat
misselnen loch niet bijval vinden kon. 1k leg
derhalve aan de I-I.Eerw. Vergadering, voor goed
of afkeuring, ‘n proeve vo-or van wat ik reeds in
dezen gedaan heb. Vindt dit bijval, dan wil ik
beieefd nan de hand geven dat ecu kleine kommissie
van revisie worde benoeind met opdracht ‘t
repertonium na voltooiing in druk uit Ic geven.

AANBEVELINGEN.

Art. 122 g, geworde geschrapt. (Zie Art. 257 : 1).
Zoo ook Art. 217b.

Art. 216, al. 2 is foutief en overtolhg (sic Art.
292).

Art. 267 (3) is in strijd met de bepahng in de
Ruwehks-Ordonnantie, §23, al. 7 (pag. 172).

In ‘n Reglement op ‘t Predikanten-Pensioenfonds
hehoort duidehk gezegd Ic worden dat de Synode
zich ‘I recht voorbehoudt enig deelhebster aan ‘I
fonds later in een hogere klas, dan did, waaronder
zij oorspronkelik toegeiaten werd, Ic plaatsen.

Met -c-erschuidigde hoogachting,

Der R.Eerw. Vergadering dienstwillige dienaar,

JOHAN C. DR BRUYN,

Zaakgelastigde.

Kaapstacl,
17 Augustus 1928.
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I .—ALGEMENE ARMEZORO.

INKOMSTEN.

2.— ALMANAK REKENING.

1924—5.
£ s.d.

Almanakken verkoclit 1,123 5 10

Totaal 1,123 5 10

LTITOAVEN.
1924—S.

£ s.d. £ s.d.
1,115 16 0 Drukkerskosten 883 4 6

Administratie 2 7 6
~,~Tinst in Synod. Kas

gestort 237 13 10

1924—5. 1926—6. 1926—7. 1927—8.
l~ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

Batig Saldo op 1 Julie 624 14 9 1,642 0 Q 2,621 6 4 5,686 11 1
Collecten en Bijdragen 1,593 16 3 3,760 0 0 2,643 14 4 2,171 19 1
Bijdragen voor spec. arbeici 474 10 6 109 4 0 487 1 3 251 18 4
Re “Le Chasseur” en “Goedemoed” 2,000 0 0 — — — 800 0 0 3,210 1 2
Van de Kerk Comm., Argentinie 100 0 0 — — — — — — — — —.

Bijdragen voor Kosthuizen, enz 20 0 0 193 12 6 120 9 0 638 10 8
Bijdragen voor Griepwezen 225 5 10 93 11 0 — — — — —.

Bijdragen voor Noodleniging 1,169 0 11 47 11 0 8,725 14 2 18,638 8 8
H. Gem. Fonds, Administratie — — — — — — 60 0 0 50 0 0
Rente op Batig Saldo 38 12 0 74 3 6 143 4 0 571 7 0

Totaal 6,245 19 3 5,910 2 8 15,591 9 1 31,117 16 6

tJtTGAVEN.

Administratiekosten 878 7 5 980 2 5 884 9 8 1,146 17 1
Commissie Vergaderingen 117 6 0 148 18 5 127 14 10 113 5 10
Scholen, Kost en Weeshuizen 1,401 3 0 1,014 16 3 1,464 8 11 4,012 14 0
Bearbeiding van Delverijen 238 17 6 310 17 2 646 6 0 375 3 0
Do. our Oust Afrika en Congoland 306 17 6 50 0 0 301 5 0 73 16 6
Toelagen ann Gerneenten 470 0 0 — — — 376 8 3 666 0 0
Noodleniging 678 17 2 774 2 1 6,013 9 2 14,749 6 5
Contributie, P.P.F 7 10 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0
Diversen 6 0 0 — — — 15 18 8 22 19 3
Lening terugbefaald 500 0 0 — — — ._ — — — — —-

George, Nederzetting — — — 100 0 0 75 0 0
Argentinie, reisk. ens — — — — — — 176 17 0 425 2 6
Batig Saldo op 30 Junie 1,642 0 9 2,621 6 4 5,585 11 7 9,448 12 2

Totaal 6,245 19 3 5,910 2 8 15.591 9 1 31,117 16 6

TN ICOMSTEN.

1926— 6. 1925—6.
£ s.d.

870 14 6
50 0 0

195 1 6

1,115 16 01,115 16 0 Totaal 1,123 5 10
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3.—~RBEJ USKOLON1E.

107,772 2 10
20,040 16 8

500 0 0
5,558 19 0
8,262 7 11

51 1 5
72 10 0
60 7 2

2,761 18 6

114,953 15 3
7,294 10 1

500 0 0
6,901 19 3
8,323 13 11

40 10 0
72 10 0

138,086 18 6

124,489 15 7
18,777 14 3

533 6 8
1,977 18 7
8,735 0 7

44 13 0
72 10 0
15 1 0

128,875 7 6
597 7 9
700 0 0

7,390 1 6
81 1 5
72 10 0
500

1,550 12 2

139,372 0 4

4.—BINNENLANDSCHE ZEND1NG.
INKOMSTEN.

Saldo ten laste 01) 1 Julie
Administratie
Gehouwen
Mohammed. Zending
Zending te Garies
Toelagen aan Gemeenten
‘‘lJitlkomst’’ Reddingshuis
Pred. Pensioen Fonds
Pensioenen
Prernie Toelagen
Bijdr. voor Spec. doeleinden
Ebenezer Bouwfonds
Rente
Diversen
Batig Saldo op 30 Junie

223 18 11
315 10 6
695

474 0 0
250 0 0

1,486 10 0
2,280 0 0

434
548 0 0
156 8 3

— —— 392 0 6
1,962 10 1

55 0 0
283 11 10

— ——. 1,029 3 7

320 3 10
550 1

455 8 6
250 0 0

1,423 10 0

434
648 0 0
155 0 0
547 10 2

24 0 6
66 5 .4

JNK0MSTEN.

1924-—S. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ ~. 0. £ s. d. s. d. £ s. d.

Collecten en Bijdragen 636 8 10 869 5 2 658 0 9 628 18 10
Huur van Postlcantoor 42 0 0 42 0 0 42 0 0 42 0 0
Door Superintendent opgezonden 6,100 0 0 3,300 0 0 8,616 5 8 9,600 0 0
Door de Winkels opgezonden 23,347 19 5 9,385 17 9 16,353 16 9 7,546 17 8
Saldo ten laste op 30 Junie 114,953 15 3 124,489 15 7 128,975 7 6 121,554 3 10

Totaal 145,080 3 6 138,086 18 6 154,645 19 8 139,372 0 4

(hTGAVEN.

Salclo ten laste op 1 Julie
Winkelvoorraad
iSuperintendentssalaris
Leningen terugbetaald
Rente op leningen
Commissie Vergadeiingen
Honorarium, Synod. Fonds
Diversen
Aankoop van Eigendom
(‘ompensatie nan Erfhouders

Totaal 145,080 3 6 154,645 19 8

1924—5. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

Batig Saldo op 1 Julie — — — —- — — 1,029 3 7 200 12 2
Collecten en Bijdragen 2,920 3 7 2,576 0 9 2,386 14 0 2,430 9 3
Legaten en Rente 5,121 3 0 719 3 9 360 2 6 503 14 Ii
Bijdragen veer Mohamm. Zending 143 0 0 287 15 5 235 6 1 150 6 8
Bijdragen voor Garies Zendeling 242 16 0 154 3 0 177 0 5 330 10 0
,Bijdragen voor “Uitkomst” — — — 2,298 3 6 8 2 6 — — —-

l3ijdragen voor Pensioen Fonds — — — — — —- 37 0 0 25 0 0
Bijdragen voor Speciale Doeleinden — -— 6 432 0 0 672 2 10 308 9 9
Ebenezer, Bouwfonds — — —- 3,000 0 0 — — — — — ——

Diversen 103 16 6 — — — 50 0 0 — — —

Saklo ten laste op 30 Junie 223 18 11 — — — — —

Totaal 8,754 18 6 9,476 6 5 4,955 11 11 3,949 2 0

UITGAv~N.

610 5 5
376 3 1
128 8 10
373 13 6
345 4 10

1,610 5 0
170 0 0

4,289 6 9
644 10 0
135 0 0

304 11 4
45 5 6

404 6 0
250 0 0

1,508 2 2
25 0 0
434

610 0 0
150 0 0
252 10 0

1,037 9 ii

16311 6
200 12 ~2

65 7 9
613 4

Totani 8,754 15 6 9,467 6 5 4,955 ii 11 3,949 2 0
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5.—BU1TENLANDSCHE ZENDING.

INKOMSTEN.

Saldo ten laste op 1 Julie
Adinin. en Kantoor uitgaven
Salarissen
Nyasa l5Tissels
Vr. Zending Bond Rekening
Statie uitgaven
Uitrustingen
Reiskosten
Evangelisten
Scholen en Gebonwen
Kwatu
Stcfberg Gedenksehool
Toelaag, Transvaal. Zending
Pensicenen en P.P.F
Premies
Studie toelagen e.a
Boeken en drukwerk
Hospitalel] en Med. toelageu
Rente
Binnenl, Zend. Kas
Diversen
Nadelig Saldo, Soedan Kas

Totaal

1,296 10 3
10,359 7 9
15,706 13 6
2,615 12 0

421 0 0
40 0 0

1,443 14 3
1,656 10 6
7,117 9 10

197 10 0
150 0 0
550 0 0

5,822 13 10
214 5 5
195 2 6
273 13 10
190 7 0
216 5 0
500 0 0

99 17 3

43,066 12 11

1,295 7 0
1,189 12 7
9,144 3 2

10,329 16 9
3,037 12 7
2,893 5 4

90 0 0
959 0 8

1,230 9 10
5,111 12 11

21~ 13 0
750 0 0
450 0 0
518 18 4.
146 5 2

66 0 0
298 12 (3

94 73 2
211 17 3

712 16 8

38,178 16 11

641 0 5
1,193 0 3
8,011 4 6
9,4.51 6 5
3,625 6 8

17615 3
140 0 0

1,170 4 9
2,284 19 6
2,824 4 10

197 0 0
150 0 0
350 0 0
517 13 4
148 2 8
164 0 0
267 15 10
277 14 5
279 0 0

379 11 0
2,109 3 10

34,298 3 8

845 7 6
1,602 19 1

10,982 1 2
9,000 0 0
4,615 17 4

669 3 1
3(35 0 0

3,161 10 2
2,166 0 0
5,675 7 1

175 0 0
150 0 0
250 0 0
533 16 8
200 6 5
255 0 0
186 13 4

1,165 1 7
361 12 2

540 1 11

42,900 17 6

1924—5. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ ~. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

Batig Saldo op 1 Julie 499 12 6 — — — — — — — — —

Gerneenti. Bijdrr.—Algern. Kas 13,125 19 6 12,151 5 10 6,607 15 8 9,707 12 3
. Do. Sa.larissen 7,319 16 5 8,141 7 2 7,628 5 4 8,952 7 9

Do. Buitenposteri 6,549 18 10 6,993 18 0 6,788 6 3 6,324 4 3
Do. Hospitalen 2 11 0 — — — 562 14 0 526 5 4
Do. Spec. doeleinden 284 4 6 87 0 0 161 10 0 316 10 3

“De Koningsbode,” bijdrage 150 0 0 175 0 0 180 0 0 100 0 0
Bijdr. voor Medisch Werk 68 5 0 — — — 10 8 0 151 1 1.0
Bijdr. voor Kwatu 91 19 2 176 10 7 161 6 11 116 19 1
Regerings School Toelagen 4,298 0 0 4,492 5 7 4,741 12 6 6,141 3 0
Vrouwen Zending Bond 3,842 1 4 3,810 5 0 5,059 19 4 5,651 19 7
Huurgelden 56 5 .5 141 7 6 21 5 0 27 13 6
Legaten 4,793 8 1 352 11 6 — — — 3,106 6 0
Rente 484 1 9 412 8 4 586 2 3 865 19 2
Boeken verkocht 100 7 6 35 13 2 78 3 11 43 15 11
Diversen — — — 213 10 0 59 14 4 12 10 0
Restituties 104 14 11 354 13 10 53 8 10 168 0 2
Vakaranga Winkels — — — — — — 752 4 0 444 10 0

Saldo ten laste op 30 Junie 1,295 7 0 647 0 5 845 7 6 243 19 5

Totaal 43,066 12 11 38,178 16 11 34,298 3 8 42,900 17 6

UITGAvEN.
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6.—IJORKAS ARMENHUIS.

INKOMSTEN.

7 .---I)ROSTDIJ.

INKOMSTEN.

1924—5.
£ s.d.

4,106 5 3
42 19 7

3,045 4 6
224 12 0
413 15 0

7,765 6 5

15,598 2 6

USTOAVEN.

260 17 10
2,413 2 3

9611 5
4,217 4 4

‘798 6 5
46314 1

95 2 0

7,253 4 2

15,598 2 6

1925—6.
£ s.d.

7,253 4 2
39 4 1

2G~ 13 2
256 0 0
428 0 0

8,006 16 11

16,192 18 4

72 10 0
2,254 6 2

752 10 8
4,910 8 4

898 17 9
1,025 1 9

105 8 4
131 4 7

6,039 10 9

16,192 18

1926—7.
£ s.d.

6,039 10 9
27 12 1

150 0 0
23512 0
431 5 0

8,249 9 6

15,133 9 4

72 10 0
2,281 1 3

8 17 5
4,40-1 8 3
1,494 14 1

406 11 6
89 6 1

121 19 7
6,254 1 2

15,133 9 4

Batig Saldo op 1 Julie
Collecten en Bijdragen
Legaten
Rente
Huur
Ontvangsten, DI, D.II, Diakones

Totaal

Administratie
Salarissen
Assurantie en Belasting
Huishoudeli~ke Uitgaven
Medicij nen
Reparatiën
Telefoon ... ...

Diversen
Batig Saldo op 30 Junie

Totaal

Bi~dragen en Colleeten
Huurgelden
Saldo ten laste op 30 Junie ...

Totaal

Saldo ten laste op 1 Julie
Administratie
Assnrantie
Rente ...

1927—8.
£ s.d.

6,254 1 2
28 11 H

1,257 10 3
334 16 0
364 0 0

8,202 13 1

16,441 12 5

72 10 0
2,173 14 0

408
4,519 18 10
1,109 15 9

619 5 1
73 810
69 8 6

7,799 10 9

16,441 12 5

1927—8.
£ s.d.
556 10 5
200 0 0

6,934 1 3

7,690 11 8

7,249 8 6
12 0 0
888

420 19 6

1924—5. 1925—6. 1926—7.
£ s.d. £ s.d. £ s.d.

527 8 10 575 7 6 576 16 0
200 0 0 200 0 0 150 0 0

7,952 1 5 7,585 4 10 7,249 3 6

8,679 10 3 8,360 12 4 7,975 19 6

UITGAVEN.

8,255 5 4 7,952 1 ~ 7,585 4 10
12 0 0 12 0 0 12 0 0
888 888 888

403 16 3 388 2 3 370 6 0

Totnal

8,679 10 3

8,360 12 4 7.975 19 6 7.690 11 8
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8 .—HUGENOTEN GEDENKTEKEN.

INKOMSTEN

Norma al-Collegefonds
Heffingen
Kantoorhuur
Contrib. Synoclale Fonds
Saldo ten laste op 80 Junie

Saldo ten laste op 1 Juli
Bouwkosten
Arneublenient
Lening terugbetaald
Belasting, water, liclit, assurantie
Rente
Opzichter
Diversen

1924—5.
£ s.d.

21,965 0 0

6,547 11 8

3,931 11 11
13 5 0
32 12 4

1,247 8 5
318 14 9
876 12 7
36 0 0
41 6 8

6.547 11 ~

1926—7. 1927—.8.
£ s.d. £ s.d.

2,051 8 0 2,087 8 6
467 10 0 357 10 0
180 0 0 180 0 0

2,822 8 9 2,217 11 2

5,821 6 9 5,142 9 8

3,506 7 4

1,297 16 4
156 16 3
789 8 8

36 0 0
34 18 2

2,822 8 9
3 18 9

3514 0
1,350 5 0

175 2 0
697 1 2
33 0 0
22 0 0

5,821 6 9 5,142 9 8

9.—HELPBEFJOEVENJ)E GEMEENTEN.

IN1~OMSTEN.

Administratie
Toelagen ann Ciemeenten
Spec. bijdragen uitbetaald
Premie 01) Levenspolis
Rente
Ds. B. Steyn, Arbeid te ~we1o
Batig Saklo op 30 Junie

2810 0
1,962 17 1

328 4 3
10 1 3
469

400 8 U 65910 4

2693 11 3

7~10 0 7810 0
1,470 [0 0 1,490 8 9

497 1 9 3,247 12 0
10 1 3 10 1 3

— —— 133 6 8
67213 4 818 Q 7

2,728 16 4 5,775 19 3

1,032 15 4
222 1 8
480 0 0

3,981 11 11

1925—6.
£ s.d.

2,051 4 4
510 0 0
480 0 0

3,506 7 4

Totaal 27,681 8 11

UTTGAvEN.

1,188 3 9
~3,578 9 0

369 19 0
1.19R 19 7

28311 8
1,033 15 11

15 15 0
12 13 0

Totaal ... 27,681 8 11

1024—S.
£ s.d.

Batig Saldo op 1 Julie 148 6 8
Bijdragen en Collecten 1,026 8 2
Rente op Vaste Fonds en B.S 529 0 0
Thos. Louw Fonds 522 11 3
Spec. bi~dr. voor Gemeenten 328 4 3
Heffingen 179 17 0
Bijdr. voor bearbeiding van Gwelo

Totani 2,734 7 4

1925—6.
£ s.d.

400 8 0
1,135 18 5

539 0 0

442 6 2
175 18 8

1926—7.
£ s.d.

659 10 4
991 5 7
528 6 0

502 1 9
47 12 8

1927—8.
£ s.d.

672 13 4
1,133 0 0

675 0 0

3,242 12 0
99 311

5,775 19 32,693 11 3 2,728 16 4

UITOAvEN.

29 0 0
1,552 13 6

442 6 2
10 1 3

Totnal 2,7347 4
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10.—Flu LPBEHOEVENDE JONGF~L1NGEN.

INJ~OMSTEN.

Batig Saklo op 1 Julie
Bijdragen
Restituties
Rente

Totaal

1927—8.
£ s.d.

1,642 16 7
10 10 0
51 3 0
82 9 0

1,710 16 7 1,786 18 7

Athninistratie
Salaris
Boeken
Batig S~aldo op 30 Junie

Totaal

1,400 19 1 1,511 2 7

11 —ISRAEL ZENDING.

TNKoi~isTEN.

3815 5 2311 5
500 0 0 250 0 0

632 15 0 1,009 10 7

1,171 10 5 1,283 2 0

12.—PREDIKANTEN PENSIOEN FONDS.

I NKOMSThN.

Actuarieel Onderzoek
Administratie •.. .

Pensioenen
Batig Saldo op 30 Junie

63 0 0
111 15 6

5,976 12 6
169,069 14 5

110 10 0
6,911 0 5

180,730 13 8

187,752 4 1

110 0 0
7.292 10 11

189,606 10 5

110 0 0
7,948 8 3

200,868 15 2

208,927 3 5

1924—5.
£ s.d.

770 9 1
500

568 0 0
57 10 0

1025—6.
£ s.d.

1,357 19 1
190

9~ 14 6
55 0 0

1926—7.
£ s.d.

1,446 2 7
956

177 iS 6
77 13 0

1,400 ~~;—;~ 1,514 2 7

UrroAveN.

800
35 0 0

1,357 19 1

800
60 0 0

1,446 2 7

800
60 0 0

1,642 16 7

Aciministrarie
r1~oeIagefl nan Studenten
Batig Saldo op 30 Junie

Totaal

Batig Saiclo op 1 Julie
Bijdrageri en Colleeten
Rente ...

Totaai

800
72 0 0

1,706 18 7

1,710 16 7 1,786 18 7

1924—S.
£ s.d.

712 9 7
250 12 2

36 0 0

999 1 9

FTI’rciAvEN.

1926—7.
£ s.d.
430 13 6
724 0 ii

16 16 0

1,171 10 5

1925—6.
£ s.d.
414 15 8
530 4 2

13 0 0

957 19 10

6 1512 9
0 500 0 0
7 1113 7
8 43013 6

1927.—8.
£ s.d.
68215 0
62319 0

26 8 0

1,283 2 0

16 3
500 0

68 2
414 15

999 1 9 9571910

1924—S. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ s. d £ s. d. £ s. d. £ s. d.

Batig Saldo op 1 Julie 151,368 9 5 169,069 14 5 180,730 13 8 189,606 10 5
Kontributiën 8,356 16 6 4,266 4 3 4,144 18 4 4,287 5 4
Inlegpenningen 9,311 10 0 3,364 12 4 770 17 11 3,084 5 9
Rente op Bewijzen en Boete 1,317 17 8 922 13 1 987 ii 5 1,048 1 8
Rente op Kapitaal 9,866 9 3 10,129 0 0 10,375 0 0 10,901 0 3

Totaal 17S,221 2 5 187,752 4 1 197,009 1 4 208,927 3 5

UTToAv~.

Totaal 175,221 2 5 197,009 1 4
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13.—PREDIKANTEN WEDUWEN FONDS.

JNKOi~ISTJcN,

Actuarieel Onderzoek
Administratie
Toelagen nan Weduwen
Batig Saldo op 30 Junie

Totaal

63 0 0
114 010

5,905 13 4
119,515 2 6

125,597 17 8

111 0 0
6.331 19 0

123,875 18 1

130,318 17 1

110 0 0
6,422 7 4

128,290 6 0

134,822 13 4

110 0 0
6,189 18 3

133,313 4 1.1

139,613 3 2

14.—RENTE BEKENING.

TNKOMSTJcN.

Per Z .Afr. Associatie
Kerkekantoor

Totaal .

1924—5.
£ s. .9.

9,357 3 8
13,580 9 1

22,937 12 9

UTTCAVEN.

1925—6.
£ s. ci.

8,740 0 5
13,061 16 10

21,801 17 3

1926—7.
£ s.d.

9,457 19 11
13,237 9 5

22,695 9 4

1927—8.
£ s.d.

8,643 0 2
15,801 14 1

24,444 14 3

15.—ROBBEN-ETLAND.

Administratie
Contribu., Pr. Pensioenfonds
Salarissen
Uitgaven, Melaatschen
Telefoon, Boeken enz
Batig Saldo op 30 Junie

Totaai

18 0 0
11) 0 C)

211 13 4
142 17 6

1,354 7 7

1,736 18 5

18 0 0
10 0 0

350 0 0
186 7 6

1,471 16 1

2,036 3 7

18 0 0
10 0 0

425 0 0
123 7 9
896

1,899 7 6

2,484 4 9

18 0 0
10 0 0

431 10 0
131 9 4

10 8 8
1,936 7 10

2,537 15

1924—25. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ s. d. £ s. ci. £ s. d. £ s. d.

Batig Saiclo op 1 Julie 115,225 15 5 119,515 3 6 123,875 18 1 128,290 6 0
Inlegpenningen 159 11 7 172 19 10 355 8 0 530 18 11
Kontributieen 1,392 18 6 1,399 9 11 1,439 19 2 1,370 19 10
Heffingen, K.P 775 1 2 824 9 6 952 5 9 881 9 0

Do. O.V.S 302 6 0 .327 16 0 388 10 0 400 5 0
Do. Transvaal — —- —. 724 11 7 440 18 6 429 10 4
Do. Natal — — — 20 0 0 20 17 6 60 4 6

Rente op llewijzen en Boete 276 2 6 298 6 9 307 16 4 309 13 7
Rente op Kapitaal 7,466 2 6 7,036 0 0 7,041 0 0 7,336 16 0

Totaal 125,597 17 8 130,318 17 1 134,822 13 4 139,613 3 2

TJITGAVEN.

535 10 0Normaal College op Batig Saldo
Bankfooien
Aan de versehillende fonclsen

Totaal

Batig Saldo op 1 Julie
Collecten en Bijdragen
Rente ... .

Voor Hospitaalbearbeiding

Totaal

4 6 6 1 3 9 14 1 9 8 5 4
22,397 16 3 21,800 13 6 22,681 7 7 24,436 8 11

22,937 12 9 21,801 17 3 22,695 9 4 24,444 14 3

TNK0MSTEN.

1924—5. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ s. d. £ s. d. £ s. ci. £ s. d.

1,226 18 10 1,354 7 7 1,471 16 1 1,899 7 6
443 8 7 580 18 2 865 6 1 541 7 5
6611 0 56 0 0 69 8 0 7516 0
— — — 44 17 10 77 14 7 21 4 11

1,736 18 5 2,036 3 7 2,484 4 9 2,537 15 10

Url’cc.~vEN.
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16.—-SPOORWEG ZENDINC4.

17.—SOEDAN ZENDING~

INK0MsTEN.

1924—S.
£ s.d.

360 4 7.
1,602 5 5
1,255 9 6

110 0 0
676 5 5

20 0 0
34 5 10
434

40 0 0
183 0 0

14 8 10
13 8 1
786
200

605 4 0

4,928 3 6

1925—6.
£ s.d.
952 2 8
278 2 0

2,333 0 11
882 13 2

938 4 •l
4 19 6
52 12 11
434

40 0 0
180 0 0
695

54 1 0
7 16 10

77 3 0

6,511 8 10

1926—7.
£ s.d.

1,594 13 3
296 11 4

2,522 12 5
364 19 11

38 40
548 5 7
122 10 0

62 8 0
434

176 3 9
817 6

17 2 6
121 6 0

21 0 0
463 14 3

6,352 12 4

1NKOMSTEN.

1924—S. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

1,591 11 0 1,468 8 10 1,722 6 6 1,857 10 4
519 9 1 626 16 2 618 6 7 585 16 7

82 14 0 60 0 0 69 14 0 72 3 0

2,193 14 1 2,154 5 0 2,410 7 1 2,515 8 11

UrroAviuc.
71 5 3 36 18 6 36 11 11 31 16 0

385 0 0 360 0 0 416 5 0 386 0 0
400 600 600 500

200 0 0 — — — 50 0 0 193 15 0
4 0 0 6 0 0 ——— 5 0 0

25 0 0 25 0 0 44 19 10 4 19 0
1,468 8 10 1,722 6 6 1,857 10 4 1,889 18 11

2,193 14 1 2,154 5 0 2,410 7 1 2,515 8 11

1924—5. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ s. d. £ s. d. £ s. a.

717 5 9
982 5 1 1,508 12 5 1,726 4 1

1,587 10 0 2,044 6 2 1,430 10 0
17 0 0 20100 10 0 0
10 0 0 55 12 6 250 14 11 Overgedragen

6 16 0 758 1 6 — — — in het
50 0 0 50 0 0 50 0 0 Buitenlandsehe

606 4 0 479 13 0 717 10 0 Zending Fonds.
——— ——— 31 0 0
——— ~—— 28 9 6

952 2 8 1,594 13 3 2,109 3 10

4,928 3 6 6,511 8J0 6,352 12 4

Batig Saldo OP 1 Julie
Bijdragen en Collecten
Rente

Totaal

Administratie
Salarissen
Coñtrib. P.P. Fonds
Bearbeiding Z.A. Afrika e.a
l3oeken en Colpartage
Diversen
Batig Saldo 01) 30 Juriie

Totaal

Batig Saldo 01) 1 Ju11e
Bijclragen en Collecten

Do. voor Salarissen
Do. do. Evangelisten
Do. do. Medisch werk

Restitutiën
Rente uit ‘t Mallierbe fonds
\T.Z.]3. Rekening
Bijdragen voor Spec. doeleinden

Do. do. Reiskosten
Saldo ten laste op 30 Junie

Totaal

Saldo ten laste op 1 Julie
Administratie
Salarissen, Zendelingen
Reiskosten, Do.
Goederen aangekoeht
Statie uitgaven
Medicijnen
Preiniën
Pred. Pensioen Foncis
tJitrustingen
Toelagen nit Hoffman Foods
Gebouwen
Boeken
Rente
Diverse”
V.Z.B. Rekening

Totaal

UITGAVaN.
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18.—SYNODAAL.

INK0~rSTEN.

Onkosten van Synode, 1924
Raad der Kerken
Vergad., Synodale Commissie

Do. Rings CoinmissiSii
Do. Andere Comrnissien
Do. Ririge (Spesiale)

Scriba, Aetuarius, Auditeuren
Kerkekantoor, Salarissen

Do. Uitgaven
Drukwerk. Postzegels, ens
Archief
Hugenoten Geclenkteeken
Adm. en Prop. Examina
Concessies, Registrateur
Pred. Pensioen Fonds
Diversen
Eeuwfeest Album
Afgevaarcligden voor Synoclen

Do. voor Cardiff Conventie
Batig Saldo op 30 Junie

Totaal

8,6.58 3 0
190 0 5

188 17 11
102 13 7

9 11 10
151 18 8

1,190 0 0
90 10 9

294 8 10
12 5 0

480 0 0
68 2 0
25 0 0
12 10 0
38 10 2
50 0 0
16 7 9

150 0 0
2.328 19 4

14,057 19 3

28 0 0
279 10 10
247 14 0
160 8 6

139 16 8
1,176 0 0

32 1 1
84 16 8

3 11 0
480 0 0
52 8 6
25 0 0
15 0 0
30 0 0

3,803 3 4

6,557 10 7

118 0 0
313 9 11

80 0 10
175 5 3

147 19 2
1,176 0 0

16 15 6
86 13 1

4 6 0
480 0 0
60 15 10
25 0 0
15 0 0
30 0 10

5,832 4 7

8,561 11 0

195 1 10
150 7 10

93 16 4

140 12 3
1,176 0 0

30 3 6
65 7 2
21 16 0

480 0 0
29 14 9
25 0 0
15 0 0
30 010

8,293 0 7

10,746 1 2

19.—SYNODALE OPVOEDING.

TNKOMSTEN.

1924—5. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ s. ci. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

Batig Saldo op 1 Julie 8,315 16 4 2,328 19 4 3,803 3 4 5,832 4 7
Bearbdg. Studenten in Europa 65 0 9 1 7 6 — — .— — — —

Comm. op Cheques 5 3 4 5 1 10 7 0 0 7 8 4
Heffingen 3,945 5 1 2,848 18 9 3,315 5 1 3,284 8 10
Honoraria en Restituties 995 6 7 967 15 8 933 5 6 918 11 7
Almanak winst 237 13 10 195 1 6 29 15 0 — — —

Diversen 25 0 0 — — — — — — — —

Examenleges 66 5 4 27 16 0 103 16 6 147 11 8
Rente 402 8 (1 178 0 0 288 0 7 383 12 8
Boelcen verkocht — — — 4 10 0 81 5 0 172 3 6

Totaal 14,057 19 3 6,557 10 7 8,561 11 0 10,746 1 2

UITGAvEN.

1924—s. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
~ £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.

i3atig Saldo op I Juli~ 1,224 10 8 1,388 3 2 1,254 12 10 1,093 19 5
Heffingen, ens 643 9 7 650 15 1 701 10 6 666 5 9
Rente 83 13 0 56 0 0 52 18 0 43 16 0

Totaai 1,951 13 3 2,004 18 3 2,009 1 4 1,804 1 2

UITGAVEN.

Administratje 73 0 1 61 3 1 44 3 9 78 18 3
Drukwerk, ens 3 0 0 24 2 4 12 0 0 — — —

Toelagen voor Leerlingen 487 10 0 755 0 0 858 18 2 1,012 10 0
Batig Saldo op 30 Junie 1,388 3 2 1,254 12 10 1,093 19 5 712 12 11

Totaal 1,951 .13 3 2,094 18 3 2,009 1 4 1,804 1 2
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20.—THEOLOGISUH SEMINARIUM.

I NKO2JSTEN.

A,dministratie en Curat. Verg.
Salarissen, Professoren
Salarissen, Opzichter
Pensioenen
Pred. Pensioen Fonds
Bibliotheek
Examina
Toelagen, Thos. Louw Fonds
Toelagen, Behoeftige Studenten
Assurantie, Belasting, Lieht
Repartien
)3atig Saldo op 30 Junie

Totaal

129 1.5 9
3,115 0 0

80 15 6
300 0 0

50 0 0
26 0 0
17 18 0

570 0 0
50 0 0

104 11 3
76 17 0

46,524 15 9

51,045 13 3

124 17 S
2,840 0 0

81 6 0
300 0 0

60 0 0
115 10 0

16 8 6
560 0 0

111 0 9
82 17 10

48,417 17 9

52,709 18 6

131 10 2
2,840 0 0

81 6 0
300 0 0

60 0 0
123 16 10

18 17 0
570 0 0

125 1 6
508 10 8

49,286 2 10

54,045 5 0

229 2 3
2,840 0 0

75 0 0
300 0 0

60 0 0
81 12 6
36 19 0

570 0 0
15 0 0

159 2 2
257 7 4

55,543 0 7

55,167 3 10

21._VERDEDIGINGSKAMPEN.

INKOMSTEN.

1924—5. 1925—6. 1926—7, 1927—8.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ S. d.

I3atig Saldo 09 1 Julie 45,649 17 3 46,524 15 10 48,417 17 9 49,286 2 10
Collecten, K.P 766 10 9 874 7 6 783 8 5 833 12 11

Do. O.V.S 238 3 10 267 2 1 266 14 1 277 19 7
Do. Transvaal 301 9 9 303 7 11 384 0 7 429 1 6
Do. Natal — — — 30 0 0 34 15 8 92 14 7

Bijdragen voor behoeft. Studenten 52 5 0 — — — 65 0 0 — — —

Collegegelden 287 14 2 383 14 3 558 0 0 737 10 11
Huur 105 15 0 103 10 0 103 10 0 127 6 0
Legaat en Diversen 50 0 0 — — — 5 18 6 — — —

Thomas Louw Fond~ 570 0 0 570 0 0 570 0 0 570 0 0
Rente 3,023 17 6 2,794 0 0 2,856 0 0 2,812 15 6
Transvaal voor lVde Professor — — — 859 0 11 — — — — — —

Totaal 51,04.5 13 3 52,709 18 6 54,045 5 0 55,167 3 10

UITGAviue.

1924—5. 1925—6. 1926—7. 1927—S.
£ s. ci. £ s. ci. £ s. ci. £ s. ci.

I3atig Saiclo op 1 Julie 646 12 4 648 2 7 819 2 0 935 15 0
Colleeten en Bijdragen 1 17 9 552 6 11 610 18 0 316 0 7
Route 32 0 0 26 0 0 33 6 0 37 13 0

Totaal 680 10 1 1,226 9 6 1,463 6 0 1,289 8 7

Urrc~AvEN.

Administratie 32 7 6 16 6 6 35 14 0 40 1 7
Salarissen en reiskosten — — — 391 1 0 476 7 0 266 13 4
Bearbeiding van Kampen — — — -— — — 11 5 0 5 0 0
Traktateri — — — — 4 5 0 3 0 0
Batig Saldo op 30 Junie 648 2 7 819 2 0 935 15 0 974 13 8

Totaal 680 10 1 1,226 9 6 1,463 6 0 1,289 8 7
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22.—ZENDI NG-TNSTITUTJT.

INKOMSTEN.

23.—TR UST FONDSEN.

1924—5.
£ s.d.

2,167 19 8
89 17 6

550 18 2

227 19 11

33 0 6
112 12 0
651 9 11

3,833 17 8

UITGAVEN.

1925—6.
£ s.d.

2,210 1 10
68 0 0

571 0 1

240 17 8
20 0 0
95 10 0
76 0 0

698 3 5

3,979 13 0

54 17 6
1,250 0 0

361 0 0
33 2 6
52 6 5
38 6 2

100 10 0

2,089 5

3,979 13 0

1926—7.
£ s.d.

2,089 10 5
83 2 0

629 4 5

264 10 7
34 15 4
10 10 0
81 5 0

646 14 9
800

3,84712 6

36 17 0
1,283 0 0

25 0 0
43 19 0

300
10 10 0

100 0 0
50 0 0

172 0 0
2,123 6 6

3,847 12 6

UITOAvEN.

49 6 3
1,446 15 6

20 0 0
6 14 8

44 3 3
13 15 8
23 0.6
20 0 0

2,210 1 10

3,833 17 8

Batig Saldo op 1 Julie
Bijdragen
Collecten—K.P
Collecten—O \T 5
Collecten—Transvaal
Collecten—Natal
Bijdragen voor Speciale doeleinden
Rente
Rente, Barn-Fonds
Eksarnenleges

Totaal

Administratie en Curat.-vergad.
Salarissen
Pred.-Pensjoenfonds
Examina
Assurantie en Belastingen
Meubels, Telefoon, enz
Toelaag, Behoeftige Student
Reparatiën
Jubileurn-Album
Toelaag aan Kostinrichting
Batig Saldo 0~ 30 Junie

Totaal ...

INKOMSTEN.

1. Aiqein. Ann ezorq.
Aan Kapitaal Belegd

Rente

2. Binnenl. Zending.
Aan Kapitaal belegd

Rente

3. lluif eel. Zendiaq.
Ann Kapitaal Belegd

T?ente

4. B rqersdorp, NM.K.
Batig Saldo 01) 1 Julie 1924
Rente

1027—8.
£ s.d.

2,123 6 6
81 15 0

614 2 3
28 11 8

241 14 2
81 18 11
61 9 0
74 6 0

628 14 9
700

3,942 18 3

38 12 9
1,460 0 0

25 0 0
43 17 11
52 16 5
21 17 8
13 0 0

276 6 6

2,011 7 0

3,942 18 3

£ s.d.
240 0 0

4,000 0 0

£4,240 0 0

43 0 0
750 0 0

£793 0 0

472 2 0
45 0 0

8,256 4 6

£8,773 6 6

1,000 0 0
5,000 0 0

£6,000 0 0

£ s.d.
4,000 0 0

240 0 0

£4,240 0 0

750 0 0
43 0 0

£793 0 0

8,300 11 0
472 15 6

£8,773 6 6

5,000 0 0
1,000 0 0

£6,000 0 0

Aan Alg. Armezorg Fonds
Batig Saldo 01) 30/6/1928

Ann Binriel. Zend. Fonds
Batig Saldo op 30/6/1928

Ann Buitenl. Zending Fonds
Ann Bente op AanuIteits Deposito
Batig Saldo op 30/6/1928

N.G.K,, Burgersdorp
Batig Saldo op 30/6/1928
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11. Ro1~hen 1?J~land Bouw/onds.
Butig Saldo, 1 Julie 1924.
Rente

12. Pet nis v. d. alerwe.
Batig Saldo, 1 Julie 1924
Rente

13. T7r. Zendisig Bond.
Batig Saldo, 1 Julie 1924
Rente

10,580 0 0
500 0 0

2,145 0 0

£13,225 0 0

Administratie
Toelagen ann Studenten
Batig Saiclo op 30 Junie 1928

Administratie
Toelagen aan Leerlisigen
Batig Saldo op 30 Junie 1928

Toelaag aan Student
Batig Saklo op 30 Junie 1928

Ann Soedari Zending Fonds
Batig Salclo op 30 Junie 1928

210 0 0
44 10 0 Batig Saldo 01) 30 Junie 1928

£254 10 0

Toelagen ann Zend. Studenten
Batig Saldo op 30 Junie 1928

Ann Vr. Zending Bond
Batig Saldo op 30 Junie 1928

20 0 0
1,050 0 0

£1,070 0 0

24 0 0
480 0 0

2,784 10 0

£3,288 10 0

24 0 0
400 0 0

2,189 10 0

£2,613 10 0

25 0 0
1,854 0 0

£1,879 0 0

200 0 0
1,000 0 0

£1,200 0 0

254 10 0

£254 10 0

100 0 0
500 0 0

£600 0 0

310 0 0
1,550 0 0

£1,860 0 0

NC4.K., Namakwaland
Batig Snide op 30 Junie 1928

1,000 0 0
70 0 0

£1,070 0 0

2,741 0 0
547 10 0

£3,288 10 0

2,182 0 0
431 10 0

£2,613 10 0

5. Do Jioite Opvoedinp.
Legaat, Dr. W. E. do Korte
Route

6. Do Wet.
Batig Saldo, 1 Julie 1924
Rente

7. Do TVet Opvoedinhi.
Batig Saldo, 1 Julie 1924
Rente

8. HelpS. Gemeentefl.
Batig Saldo, 1 Julie 1924
Legaat
Rente

9. Krige Studie.
Batig Saldo, 1 Julie 1924
Rente

10. Izuk Ma(kerbe.
Batig Saldo, 1 Julie 1924
Rente

Aan ‘t Rulpbeh. Gemeenten Fonds 2,125 0 0
Batig Saido op 30 Junie 1928 11,100 0 0

£13,225 0 0

1,552 10 0
326 10 0

£1,879 0 0

1,000 0 0
200 0 0

£1,200 0 9

500 0 0
100 0 0

£600 0 0

1,550 0 0
310 0 0

£1,860 0 0
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24.—ZAAKGEL~T1QDE REKEN1NG.

TNxOMSTEN.

VERSLAG
Van de Kerkekantoor~Kommj~sj~

1. Be Kommissie is sedert de Iaatste Svnode
maandeliks op ‘t Kerkekantoor bijeengekomen vooi
de behandeling van zaken die onder haar aanciaeht
werden gebraclit en voor de behartiging van do fi
nanciële belangen der Kerk.

2. Zij is voortgegann met de belegging van de
Kerkefondsen direkt nit ‘t Kerkekantoor en heeft
vele aanzoeken oni leningen toegestaan en anderen,
waar de aangeboden sekuriteit haar onvoidoende
seheen te zijn, geweigerd. Van cia £462,282 thans
door haar beheerd, is sleehts £150,447 door cia Z. A.
Associatie belegd.

3. Zij heeft het Hugenoten..Gedenkte~e1~ tegen
brand verassureerd voor de sorn van £20,000.

4. Aan de Kaapse Schooiraad heeft zij transport
van de Norrnaal-Kollegegronden gegeven, na oat
vangst van de koopsehat.

5. Voldoende aan de opdracht van de HoogEerw.
Synode. heeft zij een nieuwe kiassifikatie van cia

Transvaalse Gemeenten, met ‘t oog op deelnama
nan ‘t Predikanten Pensioen Fonds, opgetrokken en
aan de Syaodale Kommissie voor goedlceurjng voor
geiegd.

6. Met do Vrijstaatse Kerk heeft zij een over
eenkonjst getroffari waardoor predikanten die uii
gemeenten die deelhebben ann hat Predikanten..
Pensioenfonds der Kaapse Kerk naar de O.V. Staat
beroepen worden, delen zullen in de voorre(~hterI
van het Vrijstaatse Pensioenfonds, en ri1e versa.

7. Zi~ is wear in korrespondantie geweest met de
Scriba ~vnodi van de Transvaaise Kerk, in zake
deelname van de Transvaalse Armeb1anken_j~ornmjs
sje aan ‘t Predjkanten..pelisioeflfonds en heeft ut
ejndelik cia zonk nani’ do Synodale Kornmjssje ver
wezen.

8. Drie-en-veertig aanzoeken om deelname ann
bet Predikanten_pensjoenfoflds werden door hoar
toegestnan.

1924—5. 1925—6. 1926—7. 1927—8.
£ s. ci £ a. d. £ a. ci. £ s. d.

Britach en Buiteni. Bijhel Gen 729 0 0 1,121 0 5 724 6 7 1,087 10 2
Afr. Bijbel Vertaling — — 1,579 8 9 929 19 4 143 10 11
Doofat. en Bi. Institunt 869 16 10 1.207 6 9 937 10 0 884 7 ii
Weeshuizen, K.P 796 18 10 1,864 16 6 1,441 18 6 1,020 15 7

Do. O.V.S 53 2 0 30 10 0 56 13 0 37 10 0
Do. Transvaal 531 2 11 798 8 7 518 8 7 440 8 6

Dr. A. Murray Monument 564 18 11 12 9 1 — — — — —

Noodieniging 5,375 4 7 570 4 9 — — — — — -—

Stofberg Geclen]csehool 78 6 11 319 10 6 226 18 11 146 4 2
Volkshospitaal 96 14 3 3 0 0 12 10 7 67 4 S
Zuster Nannie Huis 90 13 0 70 3 6 162 19 6 141 10 0
Uitkomst Reddingshuie 322 19 4 99 9 fl — — — .— — ——

Magdalena Huis 93 9 1 63 12 0 60 16 7 67 4 3
M.Z. Bond 11 0 0 134 Ii 3 — — — 10 0 0
B.O.A. en Z.W.A 431 10 4 21 0 11 — — — — — —

~. r. Studenten Var 74 14 9 54 7 3 63 9 8 102 17 6
Chr. Politie Ver — — — 24 4 4 20 12 8
I)iverson 404 14 4 591 4 1 381 10 11 282 13 3

‘E’otaal 10,524 6 1 8,541 4 3 5,541 7 0 4,452 9 ~

. i~aie Ontvangsten, 1924—28 £29,059 6 11 Uitbetaaid £28,455 17 2

Bntig Saldo, A. Murray Monument 573 16 6
Do. Hou-my-Baadjie 29 13 3

£29,059 6 11 £29,059 6 11
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9. Be gemeente Vanwijksvlei werd, 01) versoek
van de kerkeraad, overgeplaatst van KIas 4 naar
Kias 3 in bet Predikanten_PensioenfOfldS. Er zijn
nog 2 blanke gemeenten onder KIas 4, doch de Korn
missie meende niet het recht te hebben se te dwin
gen naar Klas 3 over te gaan.

10. Zij heeft pensioen toegekend ann 17 predi
kanten en 2 zendelingen.

11. Be rente op schuldbewijzen ann ‘t Predikanten
Pensioenfonds, die ouder dan 10 mar zijn, heeft zi~
verhoogd tot 6 percent per jaar.

12. Zeven nandelon nan het Predikanten
Weduwenfonds, heeft zij, krachtens Art. 269, ver
beurd verklaard.

13. Zij heeft haar best gedaan om, door de Zaak
gelastigde, bet nog nan ‘n Hulpbehoevende Jorige
lingen-Fonds verschuldigde in te vorderen. Met
welk gevoig, sal hot versiag van de Zaakgolastigde
aantonen.

14. Uit de boedel van wijien Dr. W. E. de Korte
heeft zij de som van £1,000 ontvangen, “voor de
opvoeding van arme kinderen in Namakwaland.”
Be Synode besluite nu hoe of dit geld (kapitaal of
rente) besteed moet worden.

15. In opdraeht van de Synode (XXV; 89) hoeft
zij getracht oen additionoel Lavatorium in bet
Hugenoten-Gebouw aan te brengori, doch na road
pleging van twee arehitekten, schenen de moeilik.~
heden eraan verbonden, onoverkomelik te sun.

16. In sake de voortzotting van de verzameling
van “Bouwstoffen voor de Kerkgescbiedenis” spijt
bet de Kommissie te moeten rapporteren dat zij
geen vordering gemaakt heeft, daar bet honorarium
van £650 door de Synode gestemd, geheel en al
ontoereikend is.

Be Synodale Kommissie heeft wel bet honorarium
verhoogd tot £1,000. doch bet was de Kerkokan
toor-Kommissie niet duidelik of de Synodale Kom
missie wel bet recht daartoe had, en zelfs met £1,000
tot hare beschikking is het do Kommissie hier go
bloken dat het onmogelik son wesen hot work op eon
bevrodigende wijze to doen uitvoeren.

Voortvloeiende nit liaar bosprekingen bij verscllil
lendo gelegonheden, heeft zij do eer de volgende
aanbevelingea to doen —

1. Do Synode zeggo duidolik:

(a) of do loden van buitongewone Ringevergade
ringon gerochtigd zijn op daggeldon (Artt.
305 (b) en 3061;

(b) of Kommissies die behoer hebben over fondsen,
gerechtigd zijn 0~ do Synodalo Kas to trek-
ken voor reis- en daggelden on andoro onkoston.

2. In Art. 291 boboren do woordon “did komt van
eon gemeonte die niet deolhobstor is” verandord te
wordon in “die niot komt van eon gemeonte die
deolhebstor is.”

Ann ‘n eindo van al. 2 worde no “Hoiligen Dienst”
govoogd “of eon loraar die pensioen uit hot fonds
ontvangt.”

3. In Art. 264 worden do woordon “uiterlijk eon
jaar an hunue bevestiging in do gemeente” ac
sebrapt.

4. Tn Art. 26 wordo do voizin “Blijft hij echtor,
ens.” gosehrapt on eon bepaling overeonkomstig
die in Art. 288 ingevoegd.

Met verschuldigdo hoogachting en toebiddin~ van
do zegen des Allerhoogston.

Noemen wij one,

U H.Eerw. dienstw. dionaron,

do Kommissie voornoemd,
J. P. VAN HEERDEN,

~,Toorvj Iter

F. X. RooMs,

A. C. Kocn.

T. J. Louw,

J. H. HABLi1TzE1,.

Kaapstad,
16 Julie 1928.



i1~

RAPPORT
Van die Kommissie vir Psa~m- en Gesang-wysies.

Aan die 1-loogEerw. Sinocle, Kaapstad, Oktober 1928.

U Kommissie het die eer om die volgende Rapport
in te dien —

1. 01) 14 Januarie 1925 en ~veer op 27 Januarie
1926 is clear vergadering gehou met lede van soort
gelyke Kommissies in die 0.V.S. en Transvaal.

2. Vir die orige Psalms en Gesange 01) die ge—
vormde lys (sien Acta 1919, p. 98) is toe ook nuwe
melodiee aangevra, lcragtens besluit op die vergade
ring van 14 Januarie 1925 geneem. Ook is besluit
geword em, vir die teenwoordige, geen nuwe wysies
nan te vra nie vir die iys, aflcomstig van die Kom
missie vir Vermeerdering van Gesange.

3. Ds. A. G. du Toit, namens die Suid-Afrikaanse
Bybelvereniging, het, op die vergadering van 27
Januarie 1926, die kwessie toegelig van die Psalm-
en Gesangbundel in Afrikaans te vertaal (sien Acta,
1924, p. 17) en ook die daarstelling van ‘n Lieder
bundel in Afrikaans vir gebruik op Sondagslcole.
Albei sake, bogenoem, wag nog op afhandeling en
word, langs hierdie weg, oncler die weiwillencle can—
dag van die Sinode gebring. Want n Kominissie
het, na die jongste poging, nie weer nuwe sangwysies
aaugevra nie, hangende uitvoering van die volgende
Sinodale besluit van 1924, op voorstel van Di. M. L.
do Villiers—X. J. Fourie ‘‘Die nooclsaaklikheicl van
die oorsetting in Afrikaans van die teenswoordige
Ps. en Ges.-boek van ens Kerke worde mits dese deur
die Sinode erken, en die uit oering daarvan nan die
Kommissie van die Suid-Afrikaanse Bybelvereniging,
in oorleg met dergelyke Kommissies in die ander
Provinsies, opgedra, om so spoedig moontlik daarin
handelend 01) te tree, onderhewig ann die goedken
ring van die Sinode.’’

4. Tn Bloemfontein, op 27 Januarie 1926, is dan
ook die volgende nuwe sangwysies goedgekeur en
aangeneem : —

T7an Ds. .11. L. de I’illiers: Pss. 22, 41, 50, 104;
Gesange 26, 102, met wysiging op Ps. 41 (weer
ann to vra) en Ps. 50 (op die woord “styging”).

T~un illnr. it. C. tan T7elden Ps. 87.

Uit C/torch Praise : Ges. 26—No. 28.

Ou rysies word ic/tot in c/ic pc vol ‘an Ps. 54,
110; Gesange 75, 173.

Hierdie nuwe sallgwysies is toe gepubliseer (1926)
in die Derde Proefbundel—ou notasie, met sol-fa
notering bokant die musielcnote aangebring.

5. Ook het die volgende voorstel besluit van die
vergadering geword : “Van die reviesie van die twee
Proefbundels (di~ Nos. I en 11) dear hierdie Kern
missie word afgesien en ‘n spesiale Kornrnissie van
Reviseurs word later aangestel, waarop geen een van
(lie komponiste sal sitting neern nie.”

AANBEVELINGE.

1. Sees onder 3 hierbo uiteengesit.

2. Teneinde die geleentheid be gee em eriige van
die voorgestelde sangwysies te boor, het die Korn
miesie die stukke deur ‘n koor mat oefen en sal hulle
bly wees as die HE. Sinode ‘11 uur daarvoor wil
afsonder, em die sing daarvan in De Grote Kerk by
te woon,

Lede ‘van die Kommissie

J. F. BOTHA, Voorsitter.

P~op. F. W. JANNASCH.

Z. J. DE BEER.

PRoF. P. K. DR VILLJERS.

MNR, A. C. VAN VELDEN.

M. L. DR VILLTERS, Sicrieba.
‘Van Prof. P. K. de V/fliers Pss. 39. 100. 141,

145; Gesange 24, 30. Sinonstad, S Augustus 1928.
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RAPPORT
Van de Kommissie over het Armeb~anken-Vraagstuk.

l3ij een buitengewone vergadering van de Syno
dale Kommissie, 3—4 November 1927, werd besloten
“een kommissie te benoemen om namens onze Kerk
aanzoek te doen bij de Carnegie Trustees om een
toelage ten einde navorsing te doen in verband met
bet armeblanken-vraagstuk. Zijheveelt aan dat
deze kommissie de medewerking en hula van de
Regering sal zoeken te verkrijgeri, en in overleg
met de Regering handelen sal.” Als leden van
deze komrnissje hebben de ondergetekenden tans de
eer bet volgencle nan de HoogEerwaarde Synode te
rapporteren.

Bij de eerste vergadering van de kommissie wer
den Ouderling F. S. Malan als voorsitter en Ouder
ling C. Murray als scriba aangesteld. 1)e Kom
missie heeft zich dadelik tot Minister D. F. Malan
gewend orn zich van de medewerking en ondersteu
fling van de Regering te versekeren, en ofschoon
de Minister geen definitieve belofte van gelclelike
ondersteuning vooruit kon geven, heeft hij gerede
uk ingestemd oni zover mogelik de kommissie in
haar werk behulpzaam te zi~n. Daarop is nan de
Carnegie-Corporation geselireven vragencle om gel
delike ondersteuning voor sulk een nnvorsingswerk,
en in algemene trekken vermeldende, wat er voor
gesteld werd te doen. Hierop is spoedig een gunstig
nutwoord ontvangen, dat o.a. insloot de aanbeve
ling dat bet werk geschieden zou in overleg met
bet “Research Grant Board’’ van de ilnie-Pege
ring. Deze aanbeveling heeft uw kommissie nan
vanrd. Door de Carnegie-Corporation is definitief
sIc som van £~4,000 beschikhaar gesteld voor bet
werk.

Tjçç. kommissie vormt sameii met vertegenwoor—

digers van sIc Transvaalse en Vrijstaatse Kerken en
benoemde leden van het “Research Grant Board”
‘n gesamenlik Raad van Beheer. Vergaderingen
van deze Rand zijn gehouden, waarin nicer biezon

der sIc versehullende vakken van navorsing werden
vastgesteld, en ste volgende personen aangesteld
(onderworpen aan bekrachtiging door de genoemde
Board) als hoofcl navorsingswerkers : —

Staathuishoudkunde : DR. J. F. W. GRossaopp.
Gezondheidsleer Da. W. A. MURRAY.

Onderwijs: DR. E. G. MALHERBE.
Zielkunde: DR. R. W. Wiacociss.
Sociologic: Ds. J. R. ALBERTIJN, met Di. A. V.

LucEH0FF en T. F. Caoaj4 als assessors.

Een voorstel om een socioloog, met zodanig werk
ijiezonder vertrouwd, nit Amerika of elders te ver
krijgen oni ceo leidend aancleel in het werk te
ondernemen, werci besproked, maar werd vooreerst
niet finaal nangenomen.

Ms uitvoerend konutee van de gezamenlike Ii—
eliamen, t,w, ow kominissie en liet ‘‘Research Grant
Board”, wercien aangesteld Senator F. S. Malaa,
als voorsitter; Dr. C’. T. Lorain, Ds. A. B. Luck—
hoff, Ds. F. X. Roome, en Prof. Dr. R. W. Wilcocks
(sekretaris). Ret onderzoek sal vermoedelik niet
voor .t einde van 1930 gereed wezen.

X[enencle hiermede een boknopt docli niet ondui—
clelik versing te hebben gegeven van onze werk—
zaamlieden, hebben wij de eer ons te noemen van
de HoogEerwaarcle Synode

Be dienstwillige dienaren,

Kaapstad.
1 Augustus 1928.

F. S. MALAN,
F. X. Roo~ia,
A. B. LUCKUOFF,

J. R. ALBERTIJN.

CHARLES MURRAY.



±14

RAPPORT
Van die Kommissie vir Arbeid aan die Jeug.

1. Kort na die jongste Sinode is ‘n vergadering
gehon waarop nagenoeg al die vereniginge wat onder
die jeug arbei verteenwoorclig was. Die Kommissie
liet gepoog om al die verskiilende werksaamhede met
mekaar te koördineer, met ‘n groot mate van snkses.
Daar beers ‘n gesindheid van onderlinge vertrone
en samewerking tnssen die liggame.

2. Verder is al die Ringe van die Kerk versoek
elk ‘n kommissie vii Arbeid ann die jeug te benoem,
waaraan deur 16 nit 18 Ringe voldoen is.

3. Al die verskillende vereniginge is ook gevra
verslae in te dien. ‘n Korte opsoniming hiervan
word hieronder gegee.

4. Die nitstaande incirnk gevorm denr die studie
van hierdie rapporte is die verbasende werkywer
deur die jeug ann die dag geiê. Byna elke vereniging
gee sy eie bind nit, word gedien cleur een of meer
organiserende sekretarisse, en al hulle werk getuig
van jeugdige geescirif en liefde. Tesame is die som
van nie minder dan £14,000 in die afgeiope jaar
byeengebring vir die sending. arrnsorg, inwendige
hestier, ens, flit is vir die Kerk ‘n hoopvoiie teken
vir die toekonis wanneer sy jeng, te niidde van
sovele demoraliserende en afbrekencle invioede, so
groot. ‘n mate van moed en denrse±tingsvermoe in
belang van Gods Koninkryk ann die rIng 15. Die
jeng is ‘n bate van onskntbare waarcle vii die Kerk,
en verdien sy warme beiangstelling en vurige gebede.

15. Opsomming van rapporte

1. Die Sondopskool.

Under blyke van ‘eel eras en geesdrif is in 1.1.
Julie ‘n algemene Sondagskoolkonferensie op Bloem
fontein gehou, bygewoon deur die groot getal vaii
550 afgevaardigdes. Uit die statistieke blyk die
voigende

Knapse Vier
Kerk~ Provinsies

1,3155 2,722
3,314 8,595

65,732 120,048

Opbrengs vir die afgeiope jaar, volgens opgawes
nit 155 gemeentes, £2,885 9s. 3d.

met enige duisende intekenare. flit gee veel stof tot
nadenking om te verneem dat waar sommige van
die nndere vereniginge—hoewel tien- en twintig
maal kleiner dan die Sondagskool—een of meer ten
voile betaalde sekretarisse aanhou, die Sondagskool
nog nie eers een organiserende sekretaris besit nie.
Hoeveel onontgonne krngte gaan nie hierdenr vir
die Kerk verlore nie! Moet dit hieraan toe te skryf
wees dat die jongste syfers geen vooruitgang tooii
ho die opgawes van vier jaar gelede nie, rnaar eerder
‘n kieine agteruitgang P

2. Die (‘hi’istelike .Jonqeliedereieniging.

Voigens die jongste opgawes bestaan daar sewe
Ringsunies met ‘n ledetal van bykans 5,000; die
vernaamste waarvan is: Die Ringsnnie van George
met 43 takke en 1,490 lede die Pingsnnie van
Stellenboseb met 21 takke en 1,286 iede en die
Ringsunie van Dntoitspan, Griekwastad, met 17
takke en 846 iede.

Sedert die lanste Sinode bet die C.J.V. £600 by
gedra vii’ die Volkshospitaai, Kaapstad, en bet be-
loot die som nan te vnl tot £1,000.

Hierdie beweging toon ‘n goeie mate van ontwik
keling in die deie van die Kerk waar dit posgevat
bet; die oorgrnte deel van die Kerk bet egter nog
nm binne bereik van sy invloed gekom nie.

3. Die (‘h ristelike ~$ti’eweisrereniging.

Hierdie beweging strek nit oor die heie Unie.
flit was nie moontlik afsonderlike syfers vir die
K.P. te kry nie. Volgens die jongste twee-jaarlikse
versiag bestaan daar nege distrikte, met 191 takke,
en 5.759 lede.

Die flinke som van £5,254 19s. is byeengebring vir
die sending en liefdadigheid. Die blad Die (h i’iste
like St re~rer word uitgegee, en die vereniging besit
sy eie reisende sekretaris. Under blyke vail veel
geesdrif en dankbaarheid is in Jnnie 1927 die 25-
jarige fees van die bestaan van die beweging 01)
Worcester gevier

4. Die Kin dei’k 10911.

Hierdie vereniging is op ton gesit onder die ge
samentlike bestier van die Vroue—sendinghoncl en die
Strewers, en word gekenmerk denr ‘n bob mate vail
geesdrif en werkkrag. en ook cleur gedurige vooruit—
gang. Hoewel die beweging nog jonk is, bestaan
daar reeds me minder clan 265 takke me, met ‘n
ledetal vail 16,070. Tn die afgelope jaar is die som
van £3,538 deur die takke bygeclra ten belioewe van
die sending en arinSorg. HuIIe orgaan is: OnI
Kindeiblull, met 2,280 intekenare.

Octal Sondagskole
Getal Onderwvsers
Getal Kinders

Die Algemene Sonclagskooikoininissie druic die
roosters, en gee ook ‘n iliad nit : Die Kindereriend,
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5. Die liede-sendingurieidsters.

Hierdie beweging—’n onderafdeling van die
Vroue-sendingbond—is die jongste van almal, rnaar
cen van die laces belowende. Gestig sowat 3~ jaar
gelede under (lie jongedogters van ons Kerk, bestaan
daar nou reeds 66 takke, met 2,138 lede. Gedurende
die laaste jaar is £1,733 byeengebring, hoofsaakiik
vir die sending. Die beweging (olderhou Dr. Pauline
Murray en Dr. Jeanette Murray in die sendingvelcl,
en is grotendeels verantwoordelik vir die mediese
sendingwerk in Nyasaland.

‘n Geestdriitige konferensie is in 1.1. Julie 01) Port
Elizabeth gehou.

6. Die ( h iisfeii—Stiidentebeiieginy.

Hoewe1 me under (lie direkte kontrole van die
Kerk nie, bet a Kommissie clit goedgedink ook ‘n
opsomming van die werk van hierclie beweging te
gee, oindat die ledetal hoofsaaklik bestaan nit jonge
liede van die N.G. Kerk.

Hierdie vereniging strek our al vier Provinsies lilt

ci’ tel ruim 8,000 lede. Van Inerdie getal behoort
2,300 ann die Uniwersiteitsafdeidng, wat ‘n cia
orgaan, Un I re,-situs, besit. Die res van die lede
belioort aan die hoerskoolafdeling. wat die blad
[T~ dos uitgee. Vyf of ses tel) voile besoldigde se]ere

tarisse dien die beweging. wat iaariiks (lie corn van
£3.000 b.i’eenbring.

Die Studente Vrywilligerbeweging._die sending
afdeling van die C.S.V.—tel 140 lede, waarvan 10
in die laaste jaar na die sendingveld vertrek bet.

01) Stellenbosch clryf die C.S.V. ‘a bioeiende bock
handel, wat in 1927 godsdienstige Iektuur ter waarde
van £1,430 verprei hat.

Die belangrikste werk van die C.S.V. bestaan egter
ii) Bvbeistudie. ‘n Sorgvuldig opgestelde handieiding
vir doeltreffende skrifonclersoek word jaarliks gedruk,
en 12,000 eksemplare daarvan word verSprei.

01) die jongste kongres op Port Ehzabeth—byge
woon deur mcci dan 500 studente—is uiting gegee
a an die diepgevoeide dank van die beweging jeens
lie NO. Kerk, vereers vir die soni van £1000 pa
dciii’ die flaad dci Kerke gestem vir die bearbeiding
van once studente, en ook vir die liarthke wyse
waarop die Eerie eWe jaar gehoor gee nan die oproep
tot ‘ii biddag vi~ studente, waarhv gewoonlik mime
kollektes vim die C’.S.V. opgeneern word.

Met toebidding van Gods seen op die arbeid van
die Sinode,

IT dienswiliige broeclers in Christus,

D, 0. MALAN, Voorsitter.
JAG. A. v. a. MEJ{WE.
D. J. VILJOEN.
J. P. VAN HEERDEN.
J. It. ALBERTYN, Sekretaris.

RAPPORT
Van die Kommissie oor die Vertahng van die Bybe! in Afrikaans.

U Kommissie wens as voig. te rapporteer

1. Die manna ivat belas is met die daarstelling
van die Bybel in die Afrikaanse taal is die volgencle

(a) T7ertale,-s: Die vertalers vir die Ou Testament
is Prof. Dr. Van Rooven van die NO. Eerie. Prof.
J. cia Toit van die Ocr. Kerk en Dr. Fourie van die
1-lervorinde Eerie. Die vertaler vim die Nuwe Testa
ment is Prof. J. Kesteil, terwvl Prof. Keet van
Stelleaboseh aangestel is as helper vii- die finale
reviesie van die Nuwe Testament.

(b) Kerkelike lie rise U i-c-. Hulle is cue volgende
vir die vier Evangelies en Psalms Dr. van Broek
liuizen van die hen ormde Kerk. JIm. F. Postrna,
Gerf. Kerk, Prof. J. dii Plessis van SteHenbosc’ii. en
Ds. J. Steyn. NO. Kerk.

Vir die briewe ann die Romeine tot ‘l’itiis Dr. B -

Keet van Steilenboseh, Prof. J .A. dii Piessis van
Potchefstrooni, Prof. Gmevvenstejn van die Herv.
Eerie en Ds. 0. PeHissier van die N. Ocr. Kerk, met
Dr .A. J. van der Merwe as sekundu.,.

Ilebreen tot boa!,- Open/un-lay Ds. H. Sc-boon, Dr.
N .J.v. ci. Merwe. NO. Earle, en Dr. Dc Kiemic.
Oar. Eerie.

Vii die Pentateuc-h: Ds. Kies en Dr. J. D. Keet,
alhei NO. Eerie, en Prof. C. J. de Wet, Gem. Eerie.

Vim die historiese boeke Dr. H. Lamprecht, Di-.
S. Rossouw-, Di. W. J. Naude en J. I. de W’et, aimal
NO. Earle.

Vir die Profetiese Boelee Dr. I). Snyman en Dr.
H. Pretorius, albei N.G. Eerie, en Dr. P. S. Engel
breelit, Hei-v. Kerk.

Vii’ die Pobtiese Boelee: Di. D. Postma, Ocr. Eerie,
H. Gonin, NO. Kei-le, en Kuhn, Herv. Kerk.

Die werie van die ieericeiilee Reviseurs is oin die
vertalings Un te sien, goad te ieeur en die aannams,
daari-an nan die versleiliende sinodes ann te beveei.

0-) To fl—u! ri.seo is Huile is die voigende : Dr. 1).
Maihembe, Professor in Afrileaans ann (lie G.U.K.
Dr. Prof T. Ic Boux, Professor in Afrileaans flail
die T.U.E. Prof. Boshoff. ooie Professor in Afrikaans
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te Potchefstroom; en Prof. J. Smith. Die werk van
hierdie taalkenners is om die vertalers te adviseer
omtrent die taal van die werk, en also te veoselcer
dat die Afrikaanse Bybel sal verskyn in suiwer Afri
kaans.

(ci) Ken ecissie—lecle Vir die NO-. Kerk van Trans—
vaal tree 01) Di. W. de Vos en J. Eybers; NO-. Kerk,
O.V.S., Di. C. Kies, J. P. Steyn, en P. A. M. de
Vos; NO-. Kerlc vir die Kaap, Di. D. C. Malan, H.
Pienaar, W. J. Naudé; vir die Ger. Kerk, Dr. C.
de Wet, Prof. Du Plessis, Di. D. Postma, Yssel en
C. du Toit; vir die Herv. Keric, Dr. Van Broek
huizen en Ds. Kuhn.

(e) Dueliks Bestuur Ds. P. Boslioff, C. W. du
Toit) en 5[nr. H. J. Otto, penriingmeester.

2. Ia) TT7erk verrig Dit is u Komsnissie aange—
naam om te lean meedeel dat die vertalers kiaar
is met die vertaling van die hele Bybel. Hulle is
nou besig met die reviesie van die vertalings.

Vii isierdie doel lcom hulle van tyd tot tyd byme
kaar vii ‘ii paar weke om die vertaalde boelce ge
samentlik ocr te gaan en mekaar te raadpleeg, oni also
eenvornngheid te weeg te bring. Hierdie werk van
die reviesie kos tyd en vorder seer langsaam, maar is
Komsnissie kan die HoogEerw. Vergadering die ver
~ekering gee dat degelilce work gedoen word, werk
van seer hoe gelialte wat die strengste toets van die
wetenskap sal kan deurstaan. Die strewe van die
vertalers is orn die Bybel ‘‘oor te sit in Afrikaans, die
beste, die mooi.ste, die mees idiomatiese Afrilcaans—
nie Nederlands Atrilcaans nie. Dit Ijetelcen nie dat
hul pint of aanstootlike taal Sal gebruik nie. Die
T3oek self waaruit vertaal word sal dit verhinder.
Die doel bly dat dit .Afrikaans moat woes, waarin
vertaal word.’’

Verder moet ineegedeel word dat die Algemene
Kommissie die huip ingeroep het van die grote taal
geleerde Dr. Van Celderen van Holland. Hy het vie
hierdie dod byna ‘n halwe ~aar deurgebring in Suid
Afrika, en het met ens vertalers oorgegaan die ver—
talings van die volgende boeke: Job, Esegiel, Rig
tere, Ruth, een en twee Samuel, 1 Koninge, 1 tot

12 Esra, die Arameise Dole, Nehemia, Daniel en
die Kleinere Profete. Dit is ens seer aangenaam om
u te kan meedeel dat Dr. Van Gelderen seer opge
nOons is met die gehalte van die weric van ons ver—
talers. Noudat Dr. Van Gelderen terug is na Hol
land het die Algernene Kommissie die huip ingeroep
van Dr. Gemser van Pretoria, Professor in die Semie—
tiese lettere en ‘n hebraikus van die eerste rang.

Die taaladviseurs het ons vertalers grote dienste
bewys en hulle aclvies as taallcenners is seer gewaar
deer geword. Dit sal u aangenaam wees ma te ver
neesn dat die S.A. Akademie die reis en verblyflcoste
van die taaladviseurs betaal. Met die work van die
kerkelilce reviseurs het clit tot dusver minder goeci
gegaan.

Die hoop is dat die hole Bybel in Afrikaans in die
hande van die yolk sal kan wees onitrent die jaar
1930, maar die vier Evangelies en die Psalms is klaar,
en sal nog moontlik vanjaar uitgegee word. Die
druk van die Bybel is in die hande van die B.B.
l3ybelgenootskap.

3. Fiiwnsiele Posiesie Tot op datum is ontvang
£16,273. Aan salarisse is uitbetaal £9,113 en reis
icoste £460; totaal £9,573. l3atige saldo is dus
£6,700.

Jaarliks is daar nodig £2,000. Prof. Van Gelde
ren se oorkoms hot sowat £500 gelcos. Aan die Hoer
H. Otto, die penningmeester, is ‘n honorarium toe
gelcen van £300. Die berekening van die penning
ineester is dat die geld in hande voldoende sal wees
totdat die Bybel klaar is in 1930.

Met hoogagting,

0 clienstwillige dienaars,

D. C. MALAN, ~Toorsitter

H. PIENAAR.

W. J. NAUDE. Skriba.

Augustus 1928.
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RAPPORT
Van de Kommissie van Revisie, ingedien ii bij de HoogEerw. Synodale Vergade

ring, zitting lioudende te Kaapstad op 18 October 1928 en volgende dagen.

Aan (len HoogEerw. Voorzitter der Synode,

Hoog Eerw. Ifleer,—Uwe Kommissie werischt in
verband met de ingekomene heschrijvingspunten re

wetsveranderingen de volgende aanbevelingen to
doen

1. In Besehrijvingspunt No. 4 wordt de toevoe—
voeging aanibevo]on. Even so wet Besehrijvingspunt
No. 5 betreft.

2. in l3esebrijvingspnnt No. 6 wordt tel’ wile van
do uniformiteit do vorandering aanbevolen. (Zie
Art. 61.)

3. Do vera ud~ri ng word t in B eseb vi via gsp out No
7 aaubevnlen.

4.. Re I1e~c’hrjvingspuiiten 8, 9 en 10. wordt can—
hevolen dat Art. 35 2 sal luiden: “Zoo echter de
vrede uot helstelcl wordt en do geesteIij~ke belangen
van eon groot cleel der gemeente sehade lijden, sal
men sich mogen wenden tot den Ring of cle Rings
kommissie, d~e eon behoorlijk onderzoek insteilen
sal, en in den geest der broederlijie liefde traehten
sal de oorzaken der onrevredenheid nit den weg to
rinmen.’’

5. Tn pleats van Beseluijvingspunt No. 1]., wordt
aanbevolen, dat Art. 16 12 (6) alinen 3 geschrapt
worcit, en in pleats daarvan gesteld wordt ‘‘Op
doze Komonssie mogen niet clienen predikanten of
leeken die niet Ieden van do S node ziju, behalve
in govallen door do wet reeds vnstgesteld of door
do S node of Synodale Koinmissie nodig geoordeed.’’

6. Re liesehrijvingspunt No. 22, wordt besloten de
veronderi ng ni et a ui to heve~eu, en wel omdat de
Synode eon v]oeger dergelijk versoek heeft afge—
st 001(1.

7. l3esehri,jviugspunten Nos. 23 (oak No. 103), 24
on 2.3 worden oiot aan’bevolen.

8. Besehrijvingspunt No.30. Hier wordt aanhe
volen bj Art. 6 : 9 (d~ to voegen : ‘~Bij de beroepiog
van eon predika it sal geen naam hij do namen 01)
do nominatielijst op het tweetal goplaatst wor(ien
alvorens zodanigo UflliU nit mindor dan de helft van
do stemmen op sich zal veren~gd hebben.’’

10. Besehrijvingspunt No. 45, bet volgonde wordt
nanbevolon : dat bij Art. 20: 9 wot’den gevoegd do
woorden : “In bet jeer waarin do Synodo vorgadert
sullen doze vorinen blijven overstaan tot bij de vol
gende Ringsvergadering.”

11. I3esehrijvingspnnt No. 46 wordt niet aanbe
volen dear do vraag duidelijk genoog is.

12. In verband met Beschrijvingspunt No. 47,
wordt aanhevoien, dat Art. 201, alinoa 2, gesehrapt
‘lVoi’dt.

13. Ileschrijvingspunt No. 48 woidt niet aaube—
volen, dear (10 Kommissie moent dat Art, 60, tweedo
(1001, goon vorduidelijking hohoeft,

14. iies(hrijvingspnnt No. 49 ~v~i’dt aanbovolell,
ten einde Art. 69 : 1 in ooreenstemming to brongen
met een vroeger besluit van (Ic Synode. (Zie Bij..
lage TO.)

15. Besehrijvingspunton Nos. 52, 53 en 54 wordon
aanhevoleu.

16. Besehrijvingspunt No. 55. Do Kommissie heeft
not dc gegevens 0111 doze veiandering can to be
volen.

17. Beschrijvingspunt No. 57. Hier wordt can
bevnleu, dat hij Art. 212 gevoegd wordt als eon
tweede paragraat: “Do Zencliog in Rhodesia en
Beehuanalaod sal ~‘al1en nuder do Bnitonlansche
~uncliog.

Be verandering van Art. 363, alinea 4, wordt aan
hevolell. Even oak wordt de toevoeging tot Art
33$ aanbevoleo.

1$. Bese1ir~jviugspunton Nos. 58 en 62 Bier wordt
aanbevolen dat bj Ai’t. 236, alinea 2, do sin : ‘‘of
door eon andere kork of zondinggenootschap” go
~ehrapt wordt, on dat do toevoegiug door do Alge
11(000 Zending Komrnisse met aenleevolen w’ordt.

39. Re Besehrijvingspunt No. 59, wordt aanbe
volen, dat in plaats van Art. 253, do aenbeveling van
do Algemene Zending Kommissie gesteld wordt.

20. Re Besehrijvingspunt 65, \vordt aanbevolen,
dat in Art. 226 het deel r2 gesehrapt wordt, en dat
in plaats daarvan gesteld worth ~~‘at in ~\ o. 65 ann—
gegeven wnrdt.9. Besrhrijvingspont No. 41 wordt aanbevoieo.
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21. Besohrijvingspunt No, 60 worde verwezen naar
do Curatoren van het Zending Tnstituut, hij wie
het vaststellen vail tie leerkursus herust.

22. Re Besehrijvingspunt No. 67, worclt aanhe—
volen tie veranderi ng voorgestelci in Art. 233, ni.
‘‘tie 1oerkui’su~ hier voorgesto~d worde verwezen naar
hot Curatorium van hot. Zeuditig I nstituut.’’

2.3. Besc’lirijvingspunten Nos. 68, 70 en 77. Do
voranderingen hieriri voorgestetd worden a anbevolen.

24. Boschrijvirigspnnt No. 78. Do voorziening hier
aanbevolen worcit ook door do Kommissie aanbo
volen.

25. Besehrijvingspunt No. 79. Flier worclt nan
hevolen, slat in Art. 269 de voizin ‘‘Blijft hij echter,
enz.,’’ gesc’hrapt wordt, en dat in plants daarvan
gesteld wordt, ‘‘Blijft hij echter één jaar in ge
breke, dan verbeurt hij nile rechten en voorrechten
op het fonds.’’ En dat daarbij als eon tweede alinea
gevoegd wordt: “Do vernietiging dezer verbeurd—
veridaring,’’ en. (Zie Alinea 2, Art. 288.)

26. Besehrijvingspuri 97 wordt met aanhevoleu.

27. Besehrijvingspunt No. 98 wordt naar hot (‘nra—
tori urn van bet Zending lnstituut verwezofl.

BYLAR 2.

28. Do aangevraagde veranderingen in Beschrij
cingspunt No. 102 knnnen niet aanbevolen worden,
omdat de Kerkeraad niet sulk eon belangrijk dod van
zijn work nan do Kommissie ter finale afhancleliug
mag opdragen.

29. Re Besehrij vingspunt No. 103, meent owe
Kommissie slit (10 B ingskommissio of de Ring, die
met grensselieidingeii bolast is (Art. 61), hot host
gesehikt is mu over doze sank to oordeelon.

30. Besehrijvingspunten No. 107, 108 on 109
~ niet aanbovolon.

31. Bosehrijiingspunt No. 112. Do verandering
bier gevraagd (Art. 18 : 9) wordt aanhevolen.

32. Bosvhrijvingspunten Nos. 113 en 114 (Art. 18

17) wordort n~ot a anhevolon
Meenende hiormee nan onze opdraeht te hebbon

voldaari, bidden wij do Hong Eorw. Vorgadering
Gods biding be.

J. P. VAN HEERDEN, \Toorz.

A. J. ~T~N WTJK.

H. J. PJENAAR.

H. A. LA1\PPREOHT, Seriba.

BESCHRIJVINGSPUNTEN

124. Dat Art. 16 : 10 (e) na “plaatst hebben” sal
lees: “en wel uit die name wat die hoogste getal
stemme op bulb verenig het en gesameli’k die vol
strekte meerderheid van stemme van die stemgereg
tigdes wat teenwoordig is op hulle verenig hot.”
—Predikaot von .koThbnai.

12.5.—”Dio Kerkraad van Narnies besluit oin die
Sinode to vra die naam van die gemeente to vorandor
in Pofa ddor.’ ‘—Piedi Ito of vu it iVu iii
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VERZOEK

1’e rsoek .—‘ ‘Weens die groot uitgestrektheid van

die gemeente Lusake. oor honderde myle, en die ge

voiglike onmoontlikheid om te voldoen aan Artiekel

in die gemeente Lusaka ilie so stiptelik ooreenkom
stig die eis van die genoemde artiekel sal gehandel
word nie, en dat één-derde van die lede van die
kerkraad ‘n kworuni sal uitmaak.”—Kerkraacl van

BIJLAGE 4.

BIJVOEGSEL TOT HET RAPPORT
(Rapport Kerkekantoor Commissie.)

Be Coinmissie acht bet wensehelijk de aandaeht
van de Synode te bepalen bij de uitgebreidheid van
de werkzaamheden ann het. Kerkekantoor.

Om den omvang daarvan meer of mm te doen
blijken, worden de volgende bifronderheden, 09 last
der Commissie verkregen, bier vermeld en, als Bij—
voegsel liii haar Rapport, aan de Synode voorge
legd —

ilesu cci van de werk’.~auinlieclen op l~ et Ke vkekontoor,
1 Julie 1924—30 Junie 1928.

1. Stoat der Fondsen op 30 Junie 1928
(met inhegryp van P.P.F. en P.W.F.
Sehuldbewijzen) £491,274
d.w.z. £100,594 meer dan op Junie
1924.

2. Totale inkoinsteii voor de vier jaren
(terugbetaald kapitaal inbegrepen ... £971,403

Totale uitparen voor de vier jaren ... £865,80~

3. V~ni de totale som van £491,274 is hot
Kerkekantoor verantwoordelilc voor
do belegging van £340,827

1)e Z.A. Assoc. aciministreert £150447

4. 12,539 rekeningen werden per cheque betnakl.

5. Gemidileld 31) brieven per dog ~vorden es op de
post gedaan.

6. Posten door de Boekhouer in de vier jaren inge
sehreven : —

(a) Kwitansie Boek
(b) Kassa Bock
(c) Kerkbode (verantwoording)
(d) Ledgers (ontvangstea)
(e) Ledgers in chronol, en alf abet.

Ledgers
.f) IJitgaven Kasboek
(p) Uitgaven Ledgers

Totaal 197,700

7. Do Zaakgelastigde dient al elf jaren ala Hon.
Sekretaris van do Kericekantoor Konnmssie.

8. Er wooden met nunder clan 36 fondsen 01) het
kantoor behartigd.

Met referte tot bovenstaande opgaven, heeft de
Commissie hare hooge waardeering te Icennen ge
geven van den veelzijdigen en getrouwen arbeid van
den Zaakgelastigde en zijn Assistent en de wenseh
en bede uitgesproken dat zij nog lang voor de Kerk
gespaarcl mogen blijven.

Op last des’ Commissie,

J .p, VAN HEERDEN,
Voorzitter,

23 word die H.E. Sinode om vergunning gevra, dat Lcssaku.

35,000
35,000
35,000
35,000

25,300
16,195
16,195

Kaapstad, September 1928.
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BIJLACiE 5.

VERSLAG
Van de Afgevaardigde naar de Syno~fe der Ned. Geref. Kerk in Natal.

1k had de eer oin tegenwoorclig te zijn bij de
opening der Synode in het kerkgebouw te Pieter
rnaritzburg op Vrijdagavond, do 2Oste April 1928.

Zeer hartelik word ik welkom geheten door de
Aftredende Moderator, de WeiEerw. Heer M. W.
Odendaal.

In de vergadering word mij eon eereplaats met
adviserende stem aangewezon.

Op de volgende dag, Zaterdag de 2Oste, had ik
de gelogenheid em de Zustergroete van de Kaapse
Kerk over te brengen: 1k maakte gewag van de
bijzondere toegenegeaheid en belangstelling van do
Moederkerk jegens do Natalse Kerk, wier gesehie
denis zoo nauw verbonden is met de roomrijke
gesehiedonis der Voortrekkers en die haar bestaan
nag steeds te handhavon hoof t tegen ovorlnachtell.

Voorts woes ik op do grote I’ellielen door do
Kaapse Kerk onlangs goleden wegons do dood van
eerngen van zi]n voornaamste leiders, tw. Dr. H. P.
van der Merwe, do Moderator der Kerk, Di. D. J.
Fienaar, A.zn., en D. S. Botha die sedert de laatste
Synocle zijn heengegaan.

Do bijzonder rnoedil,liedea dor Kaapse Kerk wer
den ook voor de aandacht gehracht, ni. eon onge
kencle en langdurige drooqte. waardoor velon van
onze leden financieei ten ondergegaan zijn, •de poP
tii’ke rercleelclhe?d onder OflS Yolk, die op sommige
plaatseii eon verlaimnencle invloed op do workzaarn
heden dor Kerk heeft gehad en eindlik do verschij
fling in onzo Kerk van do zoogonaainde Hogere
Kritiek waardoor or onrust en berooring in do Kerk
ontstaan is.

Nochtans is er in do laatste jaren flog altijd iooi’
iutgong op elk gebied in do Kerk gewoost. B.v. de
stichting van nieuwo gemeonten ging voort ovenals
vroeger, hot getal studenten in do Kweekschool is
grater dan ooit to voron. do twee grate takken van

werkzaaniheicl dor 1(erk—n.l. do Zending on Aige—
meono Arrnezorg—wor•d met kraeht en ijvor voort
gezet. Terwiji do bijdragea voor eorstgenoomdo niet
vool verrninderd zijn wegens do droogte en andere
oorzaken, zijn die voor laatstgenoemde moor dan
verdubbold.

\Toorts word erop gewezen dat, hoowel or in de
loop dor gesehiodenis, vior Provincialo Kerken ont
staan zijn, or nochtans ceo diepgoonde eeitheol
tussehen hen bestaat, ni. oonheicl van geloof, kerk
leer, yolk, taal on tradities.

Ann die eenheid geven de Foderale Road dci’
Kerkon, do Kwoekschool en De KcrI~hodc eeuigsins
uitdrukking.

Toch meenclo ik, oindolijk, ann do andore kant ook
crop te inoeten wijzen dat or eon ~je rouilijke ne~(inr/
in ons volksleven te bespeuron is, n.1. do neiging tot
opbrokkeling, waardoor or, behaive do vole Sekton
in ons land, twee andore Hollandso Goroformeerde
Korken ontstaan zijn uit do ééno Mooderkork. En
hoewol die kerken samen met de Moedorkork dezoifdc
korkloor belijden toch zija zo elkandor niet al te
gunstig gezind. 1k eindigde met do vraag Of hot
niot weiischelijk is om eon tegenboweging in ‘t loven
te roepen am ‘n govool van eenh eid en so(flnliorigh eld
to bevordoron tussehen do drie Hollands Gorefor
meerde Kerken?

Do vorgadering antwoordde bij inoade van do afge_
treden Moderator, die o a. zijfl waardoering uitsprak
over de toegenegenheid en bolangstelling der Moedor
kerk, zijn medogevoel uitdrukto met haar groot
verlies van voormannen en nan mu opdroeg om do
zegenwonsehen en groetonis van do Natalse Kork
over to brengen ann de Kanpso Kerk. Hetgeen ik
bierinoo doe.

J. C. DU PLESSIS.

Elliot, l9de September 1928.
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13[JLAGE 6.

RAPPORT
van de Kommissie voor het Dr. Andrew Murray Monument.

1. [Jwe Kommissie heeft de eer te rapporteeren
dat zij aan ye opdracht van de Synode om een
Inarmeren stancibeeld van wijien Dr. Andrew Murray
te doen opriehten. voldaan heeft.

2. Overeenkomstig het besluit van de Synode
(dcta S~mnodi XXIV: 96) zal h0t standbeeld geplaatst
worden naast de (Iroote Kerk, Kaapstad.

3. Daar er gedurende de laatste jaren zovole
buitengewone collecten werden gehouden en beroepen
op de Kerk gedaan om pogingen ann te w’enden o.a.
tes’ ondersteuning van de noodlijdenden van wege de
di’oogte, en de Kommissie 00k gemeend heoft dat een
beroep op de Kerk beter zou passen wanneer het
standbeeld voltooid is, heeft zij, sedert de laatste
Synode, geen inzameling voor deze zank gehouden.

4. Be som thans in handen van den Sekretaris is
£573 Os. Od., en het bedrag nan den vervnardiger te
warden betaald £1,200.

5 TJwo Kommissie ~vil bescheidenlijk aan do hand
geven dat de geineenton onzer Kerk govraagd zullen
worden het ontbrekende (~627 Os. Od.) bijeen to
brengen. Er zijn gemeenten die in ‘t geheel Hog
geen bijdrage gegeven hebben.

6. Be placts van Ds. J. F. Botha. lid der Kom
missie, die, wegens zijn vertrek naar Molteno, be—
dankt heeft, word niet aangevuld.

7. Be Synode wordt gevraagd den dag voor de
pleehtige outhulling te hop alen.

Kaapstad,
21 Spptember 1928.

I. F. A. BE V1LLIERS.

B. (I. MALAN.
JOHAN 0. BE BRUYN.
11. X. ROOME.

S. P. FOUOH1~.

BIJLAGE 7.

BEROEP VAN HET KURATORIUM

1:3 September 1928.

~\an do Haogeer~v Ag. Scriba Synodi,
(Be. A .J. van Wijkl,

Franseli Hoek. K.P.

We~eerw. Beer en Broecler,

In zoke het beroep ran h et Cumutori ida van de
i’heologiese I~ireekschool, te(jen de Uitspi’ooh des
I?in ~x, hetieffeinle (Id kiach t run h et Gui’atoriuni
jegen Prof .1. dii Plessis.

ft andelende in termen van bet hcsluit van hot
Curatorium genomen op ‘n spociale vergaclering ge
houden in de Kaapstad op 7 September 1928, dat
aldus luidt:

“Ret Curatorium verklaart dat het zich isiet
~kan nedorleggen bij do Uitspraak van do Ring van
Stellenboseh, op de speciale vergadering gehoudon
te Caledon 01) 14 Augustus 1928, e,v,d., ten op

zic’hto ~~an de klacht van hot (‘uratorium tegen
Prof. J. du Plessis, en besluite govolgelik om zich
tegen doze Uitspraak 01) do eerstvolgende vergade
ring van do Hoogeerw. Synode te beroepen naar
luid van Artt. 387 tot 392.”

“Hot wordt opgodragen ann do vroegero benoom
de Subkornmissie van hot Curatorium (t.w. Ds. (I.

J. Hugo, Ds. B. 0. Malan en Br. B. R. Snyman),
om nan)ens het Curatorium 01) to treden, met vol
maclit, en al hot nodige to doen inzako dit beroop
op do Synodo ovoroenkomstig do Kerkwot,’’

hobben wij do oor om ann u voor to loggon de vol
gende stuickon, met hot boloefde vorzoek dat u nit
voering gevon zal nan Art. 391, on tevens al hot
nodigo to doon in zahe eon beroep ala hot ondorha
vige, t.w.

(a) (Ioschrift, inhoudende do loop der zaak ; 6
bladzijden folio.
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(Ii) 1{edenen van bez~vaar tegen dc Uitspraah des
Rings in sake de Du iPlessis-zaak; 1 bladzijde
folio.

(c) Verzoek dat het beroep moge worden ann
genomen; 1 blz. folio.

(d) Afschrift der Uitspraak; 4 bladzij den folio.

in fermen ran drt. 388 (jon!,ste 1~erkwet.)

Aangezien het pliclitmatig.is voor de Scriba Synodi
am “tie redenen van bezwaar van den applicant nail
de Scriba van den Ring’’ over te zenden ‘‘ten einde
in handen der ‘Rings-Commissie gesteld te worden”
(volgens Art. 390), zenden wij u ‘n doorsiag (kopie)
vau stuk (b), bovengenoeind, ten einde de zaak voor
u te vergemakkeliken, die u, desverkiezende, voor dit
doel kan gebruiken.

Ook wordt u mits deze toegezonden, in termen van
het recht dat Art. 392 “den belangliebbenden” geeft,
een stuk getiteld:

“Een ‘de zaak ontwikkelend geschrift’ in aake de
klaoht tegen Prof. J. du Plessis, afkomstig van de
Subkomrnissie, die namens bet Curatorium op.
treedt, te worden ingezonden ann de H.E. Scriba
Synodi, naar luid van Art. 392 van de jongste
Keritwet, voor voorlegging nan de Synode,” be
slaande 30 bladzijden folio.

Deze brief, met de stukken dnarin genoemd,
worden verzonden per aanteleende post. Zal u zo
vriendelik ziju orn de ontvangst te erkennen ann de
Scriba van het Curatorium, Dr. iD. R. Snyrnan,
IPastorie, Stellenbosch, K.P.

Wij liebben de eer ons te noemen,

Uw dw. Dienaren in Kristus,

D. 0. MALAN,
G. J. HUGO,
D. H. SNYMAN,

Subkommissie die namens het Curatorium optreedt.

In sessie ann de Paarl, Donclerdag, 13 September
1928.

“DE LOOP DER ZAAK,”

In sake de klacht van het Curatoriurn tegen Prof. J.
du Plessis, van die hand gewezen door de H.E.
Ring van Stellenbosch, volgens Afschrift der Uit
spraak, waartegen echter appèl nu aangetekend
word door het Curatorium. (Zie Art. 388 van
de jongste Kerkwet.)

(1) Op 24 November 1926 werd bet, na ernstige en
breedvoerige bespreking ann Di. P. S. van Heerden
en D. S. Botha opgedragen om Prof. J. du Plessis er
op te wijzen:

Dat de Ring van Colesberg en die Ring van Brits
town met het oog op de richting van ilet Zoeklicht
geredigeerd door Prof. Dr. du Plessis, door be-

sluiten hebben verklaard dat sonimige leraren onzer
kerk beschouwingen op theologies gebied voorstaan
die in strijd sun met bet gezag van Gods Woord en
met de Belijdenisschriften onser kerk.

Dat sommigen scbrijven en velen spreken over de
gevaarlike richting van Het Zoek1ieht.~-

Dat de Curatoren die volgens Kerkwet toeziclit
bouden macten over de wandel en de leer cler Pro—
fessoren, zich genoodzaakt achten om van tilt can en
nader kennis te neinen.

Dat naar bet oordeel dci Curatoren sommige dec
beschouwingen door Prof. Dr.’ Dii Plessis in Ilet
Zoeklicht uitgesproken in strljd zijn met ivat lnj bij
zijn legitimatie met sun naamtekening beloofd heeft
en bet gezag van dc Bijbel ondermnijnt.

Dat de beschouwingen can nadelige uitwerking
hebben op velen.

Dat de Curatoren hem tot voorzichtigheid in
dezen vermanen, en dat zij gaarne willen weten of
die beschouwingen naar sijn eigen overtuiging zijn
en of hij die beschouwingen aan zijn leerlingen au
zijn eigene overtuigingen mededeelt.

(2) 1-let antwoord van Prof. Dii Plessis werd voor
dc Cnratoren gelegd op 30 November 1927 zijnde bet
antwoord als volgt

1k neelyi de Curatoren niet kwalik dat zij mij dit
meedelen. 1k heb cut verwacbt. 1-Jet is hun Plicht
cut te doen.

1k zou gaarne bepaalde aanwijzingen van de be
schouwingen waarmede men ontevreden is gehad
hebben.

Dc besebouwingen over de Inspiratie van de Bijbel
in Het Zoeklicht sun naar mijne overtuigingen, en
die maak ik als mijne overtuigingen ann mijne leer
lingen bekenci.

1k heb in lid Zoekijelit duidelik verklaard dat ik
de leer der kerk geloof.

1k sic niet in dat ik in strijd met mijn legitimatie
belofte handel, en dat ik bet gesag van de Bijbel
ondermijn.

Op 30 November 1927 warden brieven komende
van tie Ring van Swellendam, de Ring van Beaufort
West en van tie Algemene Synodale Kommissie van
die N.G-. Kerk in de O.V.S., voor bet Curatorium
gelegd, tekenende deze brieven protest ann tegen tie
theologiese richting voorgestaan door lid Zoek
lie/f.

Op daze datum werd bet volgende voorstel door tie
Curatoren, sander tegenstem, aangenomen:

• “Het Curatorium van het Theo. Semninarium, ge
let hebbende op verschillende uitlatingen van Prof
J. du Plessis in lid Zoellieht, wnarin hij de resul
tnten van de hogere kritiek ononiwonden aan
vaardt (Oktober 1927, p. 313); de Bijbelschrijvers
van vergissing en onjuistheden betichtigt (Augus
tus 1926, p. 238, en Augustus 1927, p. 254); de
Here Jesus van wezenlike onkunde verklaagt
(Augustus 1927, p. 255); en in aanmerking
nemende u-at er geschreven staat in Art. 158 (bij
name tie volsinnen: ivy belowen voorseide leer
naarstig te sullen leren, en in onze wandel getrouw
te sullen haudbaven, sander iets tegen dezelve
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leer, hetzij direct of indirect, to leren of te schrij
yen En indien het mocht gebeuren, dat wij
later enig bezwaar of ander inzicht onitreiit deze
leer krijgen, beloven wij, dat wij hetzelve nocli
openlik, noch geheimelik zullen voorstaan, leren of
verdedigen. met prediken of sclirijven, voordat wij
hetzelvo nan de Synode zullen openbaren, oni aicloar
nader onderzocht te worden”

en in overeenstemming met Art 122 (b), besluit bier—
mode:

‘‘Oni ‘ii Kommissie te benoemen die nan Prof.
Pu Plessis ‘n schrijven richten zal inhoudencle do
punten waartegen wij bezwaar maken, en hem in
allen ernst verzoekende zich in do toekomst to
onthoudon van aan bovengeonemde en dorgolike
beschouwingen lucht to geven, aangezien zij tegen
strijdig zijn met do tot flog toe heersende opvat
tingen van onze N.K. Kerk, en berooring teweeg
brongon in de gemoederen van niet weinigen in
do kerk. Hot Curatorium vraagt Prof. Du Plessis
vriendelik in gesehrift hierop antwoord to geven.
Is dit antwoord niet bovredigend, dan zal deze
Sub-kommissie do Voorzitter vragen ‘U speciale
vergadering van bet Curatorium bijeen te roepen
Genoemde Kommissie zal bestaan uit Ps. Meiring.
D~. Malan en Dr. Snyman.”

(3) in gehoorzaamheic1 nan dit besluit word ‘n
schrijven gericht nan Prof. Pu Plessis, godateerd 31
Janunrie 1928, en ondertekend door Ds. P. C. J.
Moiring, Ps. 1). G. Malan en Pr. P H. Snyman.

(‘n Kopie van doze brief behoort tot do stukken,
die naar luici van Art. 390, jongste Kerkwet, aan de
Scriba Synodi zullen worden toegozonden.)

(4) Op 7 Maart 1928 kwam hot Curatoriurn bijoen
01) ‘n .speciule vergadering, die bijeon geroepon was
orndat bet anfwoord van Prof. Pu Plessis op hot
schrijven van do Sukkommissie geclateerd 31 Januarie
1928 (bovongenoemd), niet als bevredigond word be
schouwd door de Subkommissie.

(‘n Kopie van het antwoord zo even gonoemd be
boort tot de stukken, die naar luid van Art. 390,
j.ongsfo Kerkwet, can cle Scribe Synodi zullen wordon
toegezondon.)

01) dezo vorgadering van 7 Maart 1928 word Prof.
Pu Plossis ingeroepen om, naar luid van de uitge
sprokeno wens aan hot einde van zijn antwoord
(bovengonoemd), do inhoud van zijn schriftelik ant
woord verder to verduideliken. Voor ongeveor
anderhaif uur vorduidolikte de Professor zijn stuk en
standpunt. Hierna word by ondorvraagd door loden
van bet Curatorium. Om 12.30 v.m. verdaagdo do
Voorsitter do vergadering tot 4-uur n.m. Weem~ vor~
schoen do Professor tor vergadering on werd verder
ondervraagd. Ds. J. P. van borden deed do Pro
fessor de volgende drie vragon:

1. Of hy niet gewillig zou zi~n, met het oog op
do ernstigo beroering die daar gekomon was,
wogens zijn sehrijvon, om bet uitgeven van IIef
Zue1~lich[ to staken.

2. Indion luj niet bet uitgoven van bet bled
staken ken, of bij niet do uitgave van do toekomst
geheel on al onpolemios zou maken.

3. Of hij gewillig is, om in do toekomst do
puntem waartegen bet Curatorium bezwaar maakt,
niet in zijn blad en kollogos to luchten.

Goon antwoord word op doze vragen gegeven. Dc
Professor word boleefd verzocht om zich voor onige
minuten van do vergadoring to vorwijderen. Na ‘n
korte bospreking over do wenselikheid al dan niot,
van doze vragon, stomdo bet Curatorium unanioin
toe dat doze vragon ann do Professor zouden worden
gericht.

Andormaal word de Professor ingeroopen, maar hij
zei dat hij niet op doze vragen antwoorden kou
alvorons hot Curatorium zich bad uitgesprokon over
zjn standpunt. Do Voorzittor antwoordo dat bet
Curatorium hog goon gelegenheid heeft gehad urn do
zaak to ovorwogon.

Hiorna vortrok do Professor.
Na bet vertrokkon van do Professor word zijn ant

woorci punt voor punt bosprokon. Eindolik werd hot
volgoride voorstol gedaan:

‘‘Na ernstige ovorweging van hot an~weord van
Prof. Pu Plossis, en van do uitgebreide pei~sooii
like verduicloliking van dat stuk,. gooft bet Cura—
toriumn zijn leeciwezen to kennen dat hij do
thoologiose opvatting van do Professor in strijd
met de leer onzor kerk, zoals uitoengezet in do
Formulioron van Enighoid, moot verkiaron. Hot
Curatorium draagt hot ann ‘n Subkommissio op
bestaando nit Ps. C. J. Hugo, Ps. P. C. Malan,
en Pr. P. R. Snyman, em ‘a stuk op to stollen,
woderleggendo de thoologiese opvattingen van dc
Professor, en rapportoro onverwijid do zaak ann do
Ring van Stellonbosch, volgens Art. 122 (b) van do
jongsto Korkwot, met ‘n formelo klachtbrief
vergezeld van ‘11 afschrift van al do korrospon
dontie.’’

Pit voorstol word aangonomen met 7 togen 2 stem
men.

(\T.B.~’n Kopie van do Wederlegging, zo evois
genoomd, bohoort tot do stukkon, die naar luid van
Art. 390, jongste Kerkwot, nan do Scriba Synodi
zullen wordon toegezondon.)

(5) Poze opdracht word uitgevoord, en al do nodige
stukkon werden gosteld in do handen van do Voor
zitter des Rings, P. J. P. Kriel (per aangotekendo
brief, gedatoerd 26 Maart 1928).

(6) Do Voorzitter belegdo ‘n speciale vergadering
van bet Curatorium. Op 5 April 1928 kwarn men
bijoon. gevonde do Voorzittor do volgende rodenen
voor doze specialo oproeping:

(u) Do grote beroering die is ontstaan van woge
do gepublicoorde briefwisseling tussen de
Curatoron on Prof. J. du Plossis.

(6) Ten tweedo moende hij op to merken ‘n gowil
ligbeid bij Prof. Pu Plessis om to onclorhan—
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delen op grond van de vragen ann hem gestold
door Ds. J P. van Heercien 09 do vergadering
van 7 Maart 1928.

Tot (leZo vergader ig werd Prof. Do Plessis nit—
genodigd.

De vergadering besloot (loot nieerderheid vail stem—
men) dat do gelegenheid aan Prof. Pu Plessis son
gegeven worden om met bet Curatorium te kon
fereren met bet dod om fl mogelike basis van over
eenkomst te vinden waarna de vergadering met de
sank naar gelang van omstandigheden sal voortgaari.
Gevolgelik werd Prof. Pu Plessis ingeroepen. ri
Konsept i-oorstel werd ann de vergadering voorgelegd
door Prof. Dii Plessis om als ‘n ‘basis te dienen van
ri mogelike overeenkomst met bet oogmerk om de

hangende sank tegen de Profesor bij de Ring van
Stellenboseh te stuiten.

Na ‘ii bespreking van bet konsept voorstel in de
tegenwoordigheid van de Professor (die toegelaten
was tegenwoordig te sun met ‘n meerderheid van
stemmen), werd het in de volgende gewijsigde vormn
aangenomen a]s ‘ii Overeenkomst, op grond waarvan
~de ingediende klacht tegen de Professor bij de Ring
van Stellenbosch. soil worden teruggetrokken:

“Aangesien er heel wat opgewondenheid is ‘oat
staan ten gevolge van de gepubliceerde briefwisse
hag tusen de Curatoren van bet Theologies
Serninari 11111 en Professor Du Plessis. aangaande
ne houding door hem ingenomen in Hef Zoeklieh I,
~n daardoor allieht een twist kan worden cr001—
zaakt, die door de gehehe S.C. Kerk van (Ic vier
Proviacies sal branden, met gevolgehike misver
stand en verhittering, wensen dc Curatoren in bet
belang van dc vrede terug te Isolnen 09 him he—
sluit 09 7 i~Iaart 11. genornen.’’

_i a ‘n onderhoud met Prof. Do Plessis komen zij
met bern op de volgende punten overeen:

1. Dc Curatoren sien af van hun voornemen om
Prof. Du Plessis hij de Ring van Stellenboseb nail
te kiagen.

2. Professor Pu Plessis betuigt opnieuw, wat by
in sun blad herhaaldelik gesegd heeft, dat hij de
leer der N.G. Kerk, zoals in haar Behijdenisschrif
ten, de Forinulieren van Enigheid, begrepen, in—
sluitende leerstukken als de Triniteit, de Godbeid
van Kristus, de persoonlikheicl van de Heilige
Geest, en bet goddelike gezag van de Schrift, in
gemoede toegedaan is, en do Curatoren nernen
dese verkiaring nan.

3. Professor Pu Plessis verklaart zich van zijn
kant gewi]lig te zi~n, sun besebouwingen nan
gaande Bijhelinspiratie en kritiek van bet Oude
Testament niet to luchten op zi~n kolleges in bet
Theologies Seminariurn.

4. Hij verklaart zich tevens gereed, te wille van
do vrede, die onderwerpen ook in Het Zoeldicht
onaangeroerd te laten, op voorwaarde dat sij ook
onaangeroerd gelaten worden door anders gods
dionstige bladen, die bij de leden der NC. Kerk
circuleren.

o. De Curatoren geven hnu irons to kennen dat
deze~ kwesties 09 Rnigen en Synodale vergaderingen
met besproken sullen worden, opdat also do
beersonde onrust bodaren mnag.” (Unaniem.)

(7) Intussen versclieen bet Aprilnunmnier van ilet
Zoekiicllt (1928), waarin ama. Prof. Pu Plessis
als volgt kornrnentarioerdo over do Overeenkomst
(bovengonoemde)

‘‘~,Vi,1 zijn over do aangeflomen Overeenkomst
vooral verbeugd, omdat die beide partijen toelaat
om hun eigen oi-ertuigingen ongestoord to hul
digon. Professor Pu Plessis geeft van sijn kaat
geen enke]e beschou’wing prijs. Hier is geen sprake
hoegen’aamd van rekantatie. En ook ‘de Kuratoren
verklaren niet dat sij de besehouwingen van do
Professor ‘delon. Gewonnen is dos het beginsel
van tolerantie, waarvoor iJet Zoeklicht van bet
b~gin af gestreden beeft. Dit is reeds veel. Do
‘Ned. Ger. Kerk staat flu met hot aangesicht naar
voren gewend. lederoen beeft recht op zijn eigen
overtuiging in sake nog niet geformuleerde leer
stellingen als Inspiratie en Scbriftkritiek. Goon
predikant i-an onse kerk behoeft bevreosd to sun
voor een vervolging als ketter, wanneer hij het
waagt hot Mozaiese auteursehap van de ~entateueh
of do Pavidieso oorsprollg van zekero psalmen in
twijfel to trekkon. Zulke zaken sijn met moor
ketterij Do ivegeI-~ng van do Curatoren
oin vordor te gaan is een genoegsaanl bewijs dat
s~j bet moeilik, indien nie1 onmogelik vinden (met
aanhaling van icapittel en vers, soals door de kerke
wet vereist) hem i-an overtreding tegen dc Kon
fessies to betichten Het is jammnor dat do
Kuratoren bet nog met schijnon ta bogrijpen. dat
rho Kork geofi licht beboeft to ducliten, hoe stork
bet ook sorns moge sijn vool ogen, (lie nan do
cluisternis gewencl sijn Vrodeshalve, ecbter,
nerd ne verdoviug (moge chic sleehts tijdeliic sijn 1
(loch imiet do uit’lovng vail bet kritieso bohr toe—
gestaan. Do beweging door iiem’ Zoeklieht nan do
gang ge_tot sal in ieder geval 59fi 1001) lmehboii.
Dc suurdesern sal blij’ven vooitwerken. Er is eon
geest van studie en ondeisook opgowekt, die niet
anders dan weidanhig inw’erken moot op onze pro
dkanten en denkende korkiedon. Do studio van
dese k’westies Ikan voortgeset ivoiden met behuip
van ‘n menigte booken, waarvami hot one niet ver—
hoden is eon lUst te geven. Zodanigo lUst sal
later vorschij non.’’

_Us gevolg van dit April 1928 nummer van Jiet
/Joek(jcli t, hovattencle these oprnerki ngen aangaande
do Overeenkomst, word (op vorsoek van vier loden
van bet Curatorium) ‘n specialo vergadering behegd.
Op 11 Moi kwam mnen bijeen.

Na bespreking word bet volgende voorstel met
ahgeniene stemnmen aangenomen:

“Aangezion in bet Aprilnummer van Het
Zoeklichf (1928) ‘n verkeerde verhclaring gegevon
wordt van ne Overeonkomst tussen hot Curatorium
en i’rofessor Pu Plessis, en verdor oageoorloofdo
gevolgtrekki ngen da aruit afgolegd ivorden, so be-
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slujt liet Curatori Hill oil ter voorkomi Hg van euig
uiisverstand en ter algemeen nariclit, liet volgende
bekend te steilen —

1. Dc Overeenkomst beteicent niet dat het Cura
torium voor een ogenblik de beschouwingen van
Prof. i)u Plessis goedgekeort of biliikt. lutegeu
deel sun zij met eenparige stemnien afgekeerd op
do vergadering van 7 Maart 1.1., en om dese reden
dan ook heeft bet Curatorium de Professor bet
swijgen opgelegd, dat hij ni. zijn besehouwingen
niet luchten mag, noch in zijn kolleges, noch in
lid Zoeklicht, en hij heeft daarin toegestemd.

2. Enkel ter wile van de vrede in de Keik
heeft het Curatorium er niet op aangedrongen,
dat dc Professor zijn beschouwingeu zou terug
trekken. Hij inag ze eehter niet verder luchten.

3. ‘t Is ‘n gans verkeerde gevolgtrekking. alsof
bet voortoan ‘n predikant van de N.G. Kerk zou
vrijstaan om beschouwingen gelijk die van IProf.
Du ‘Plessis te huldigen en in het openbaar voor te
dragen. De aktie genomen in bet geval van de
‘Professor logenstraft uist zodanige gevolgtrekking.

4. ‘t Is geheel niet het geval dat de Curatoren
geeu genoegzame gronden hadden 0111 Prof. Pu
IPlessis bi) de Ring aan te kiagen. Trouwens de
klaehtbrief was reeds opgetroikken, en zelfs in de
handen van de Ringsvoorzitter gesteld, en wercl
alleen terug gehouden ter wille van dc vrede, en
onidat de Professor zij nerzij ds ondernam em voort—
aan bet zwijgen te bewaren. }{ieraan is hij ten
strengste gebonden.

5. Afgezien van bovenstaande, willen tie Cura
toren het duidelik vaststellen dat het buiten hun
bevoegdheid is om leervrijheid toe te staan can
enig Professor of Predikant.

Na de anname van dit voorgaande voorstel, werd
de zaak vender besproken, toen gewezen werd op
de uitdrukkingen die voorkomen in het April 1928
nummer van lid Zoeklicl,t. (Zie punt 7 hierboven.)
Het wend betoogd dat de wijze waarop de Professor
van de Overeenkonast sehreef ‘‘niets joinder was dan
‘ii verbreking van de Overeenkomst.’’

Na breedvoerige diskussie werd het volgende voor
stel met 6 tegen 3 stemmen aangenomen —

“Oni dez~ i’eden stellen wij voor dat het aan de
reeds vroeger benoemde Koinmissie wordt opge
dragen om onverwijid de zaak bij tie Ring van
Stellenhoseh tegen Prof. Du Plessis nan te geven,
op voefspoor van de reeds opgestelde stukken.”

(8) in gehoorzaamheid aan deze opdracht werden
de stuk’ken per aangetekende brief verzonten nan de
\roorzitter ‘des Rings, met ‘n begeleidende brief ge
dateerd 1.5 Mci 1928. (‘ii Afsehrift van deze stukken
sullen nan de Scriba Synodi worden toegezonden door
de Rings’kommissie “als tot de zaak behorende,” in
termen van Art. 390 ,jongste Kerkwet.)

(9) Met ‘n brief gedateerd 15 Junie, Villiersdorp,
1928, werd non te Scrib~ van het Curatorium toe-

gezonden tie Uitspraak van ‘do HE. 1{~ ngsicouiiuissio
gedateerd Kaapstad 15 Junie 1928 waarin al tic
klaehtponten van bet Curatorium van de hand
wertlen gewezen.

(10) Met 8 tegen 1 stem besloot het Curatoriuni
0111 tegen (Ic Uitspraak van de liingskoinrnissie
(bovengenoemd) zich te beroepen op de Ring uaar
bid vail Art. 367 van de Kerkwet, jongste uitgave.
Er werd gevraagcl mu ‘n speciaie vergaderiug van tie
Ring omdat de zaak van so grote ernst is. Pit werd
gedaan per brief gedateert 2 Julie 1928.

(11) In termen van dit verzoek werci ‘11 speciale
vergadering van de Ring s-an Stellenbosch belegd;
plaats Caledon, datum 14 Augustus, 1928.

(121 Op deze speciale vergadering van (Ic Ring
werd (Ic Uitspraak van de Ringskommissie bekrach—
tigd. Zie afschrift van de IJitspraak. hetwek in
termen van Art. 388, jongste uitgave van (Ic Kerk
wet, hierbij gehecht wordt.

(13) Ret Curatorium werd opgeroe•pen tot ‘n
speciale vergaderi~g op 7 Septem’ber 1928, in de
Kaapstad, om de Uitspraak van de H.E. Ring te
overwegen. Op deze vergadering wend bet volgende
voorstel met 7 tegen 2 stemmen aangenomen:

‘‘Het Curatorium verklaart dat bet zich niet kan
nederleggeti bij de Uitspraak van de Ring van
Stellenbosch, op de speci ale vergadering gehouden
te Caledon op 14 Augustus 1928, e.v.d., ten op
ziclite van de klaeht van bet Curatorium tegen
Prof i. du Plessis, en besluite gevolgelik em zich
tegen deze Uitspraak op de eerstvolgende vergade
ring van de Hoogeerw. Synocle te beroepen naar
mid van Artt. 387 tot 392.”

“(Ret wordt opgedragen nail die vroegere benoem—
(Ic Sub-~Konunissie (t.w. Ps. G. J. Hugo, Ps. P. G.
XIalan en Pr. P. R. Snyman), om namens bet
Curatonium op te treden, met volmaeht, en ci het
nodige te doen in sake dit beroep op de .Svnode
overeenkomstig dc Kerkwet.”

iD G. MALAN,
G. J. HUGO,
D. R. SNYMAN.

Snbkonunissie die naniens bet Curatorium optreedt.

Tn sessie aan (Ic ‘Paarl, ‘l)onderdag, 13 September
1928.

REPENEN VAN BEZWAAR TEGEN DE UIT
SPRAAK DES RINGS

In sake de (In Plessis zaalc. Art. 388.

1. Dc Ring van Stehlenbosch heeft (Ic saak tegen
Prof. du Plessis niet volgens de Kerkelike Wetten
en Bepalingen behandeld:

(a) Geen voonlopig ondersoek is door de Rings
Kommissie ingesteld volgens eis van Art. 365.
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(b) Kiagers noeli beklaagde ziju opgeroepen oni
getuigenis te geven volgens eis van Art. 36~5.

(c) Hoewel geen Aete van Besehuldiging opgetrok
ken werd door de Rings Kommissie, Art 368,
heeft do Ring nochtans de zaak in hohandeling
genomen, en na op al (Ic puitten van aanlclaeht
gelet te hebben ook uitspraak gedaan.

2. Dc Ring heeft in zij ii beliaiideling v~in de zaak
niet genoeg gelet op de werkelike feiten, d.w.z. in
cut geval de aktuele aanhalingen uit Het Zoek
lie/it, woarin hot Curatorium uit de ipsissiniu ierba
van de Professor aantoont waar hij van de uoer der
Kerk afwijkt. Instodo hiervan hoeft do Ring schijn
baar op goed goloof de ontkenning van do beklaagde
aanvaard, en op grond claarvan hem vrijgesprokon.

3. Do Ring is in zijn uitspraak ale hot ware nit
zijn weg gogaan om afwijkende besehouwingen, zoals
door Prof. do Plessis voorgostaan, onder zijn be
scherming to nomon. Zie do voizinnon ‘‘Al zoo
de beklaagde aannomon dat daar Historisehe,
Chronologiseho en Wetensehappolike onjuistheden
in do Bijbel voorkomon, is dit nog geon bewijs dat
hij hot gezag van Gods Woord ondei’mijnt, of do
Belijdonissehrifton weorsproekt’’ cii weer ‘‘Wat
liet auteursehap van do Pontatouch betroft—al zou
boklaagde aannemen dat do Peiitateuch niet in zijri
gohool door Mozes gosehreven is, en dat zekere dolen
nit ‘ii aantal vrooger bostaande bronnen samenge
steM zijn, is dit nog goon howiis dat hij Gods Woord
on do Bolijdonisschrifton hooft wedorsproken.’’
Hiordoor zoo do Ring, zonder dat do Synode nog
uitspraak godaan hooft, do Kork willen kompro—
mitteren, on overleveren in do handon van hot
Modernismo.

4. Hot Curatorium is van oordeol. dat do Uit
spraak dos Rings niot strookt met do netuigonis
voor dat lichaain gelogd. En waar do kwostio van
zo ingrijpond belang is voor het goostolik wolzijn
doe gehelo Kork, kunnon Curatoron onmogolik ho
ruston in do uitspraak van oon enkolon Ring.

Woshalvo hot Curatorium zich hiormeo boroopt
van do Uitspraak van do Ring van Stolloiiboseh op
do HE. Synodo on haar oorstvolgendo vorgadoring,
opdat hot oordool van one hoogste gezaghobbonde
liehaam over doze bolaiigriko kwostio i ngowonnen
mag worden.

D. G. MALAN,
G. J. HUGO,
D. B. SNYMAN,

Do Subkonimissie van hot Curatorium.

In sessie ann do Paarl, 13 September 1928.

VERZOEK DAT HET REROEP OF APPEL, het
wolk hot Curatoriurn 01) ‘n Speeialo Vorgadorina
in do Kaapstad, op 7 September 1928, hoeft aan
gotekond bij wijzo van bet volgondo bosluit, zal
wordon aangonomen:

“Hot Curatorium vorklaart dat hot zieh niot
kan nodorloggon bij do Uitspraak van do Ring van
Stellonboseh, op do spocialo vorgadoring gohosiden
to Calodon 0~ 14 Augustus 1928, o.v.d., ton op
ziehte van do klacht vail hot Curatorium togon
Prof. J. do Plossis, on bosluito govolgolik oni zich
tegon doze Uitspraak op do eerstvolgendo vorgade
ring van (10 HoogEorw. Synodo to boroepen 111101’
luid van Artt. 387 tot 392 van do Kerkwot.”

Hot wordt opgedragon aan de vroegere he
noem•de Subkommissie (t.w. Ds. G. J. Hugo, Us.
13. G. Malan en Dr. D. R. Snyman), om namons
hot Curatorium op to treden, met volmaeht, on al
hot nodigo to doon in zake dit beroop op do Synodo
overoenkomstig do Kerkwot.”

Wij vorzoeken met vorschulchgcle oorbiod dat het
beroep ~p do HE. Synodo, tegon do IJitspraak van
do Ring van Stellenboseh. zal wordon aangenolnon,
ill termen van Art. 388 van do Kerkwot.

D. G. MALAN,
C. J. HUGO,
D. R. SNYMAN,

Subkommissio (lie namons hot Curatori 1110 optrceclt.

In coccio ann do Paarl, 13 September 1928.

AFSC’~H11IFT DEll IJITSPRAAK VAN DE H.E.
RING VAN STELLENBOSC’H,

In zake do Du Plossis—zoak, waartogon appbl wordt
aangotekenel door hot (‘oratorium van de rj~heolo,.
giose Kwookschool.

.ljsclti’ift qesclt iedt in termeo ton di’t. 388 eon
Kerk ret.

IN ZAKE KLACHT TEGEN PIOF. DU PLESSIS.

Mits doze bob ik do ocr u ... too to zonden
hot “Oordeel” van do HE. Ring van Stellenboseh,
tor Bnitengew’one Vorgadering bijoon to Calodon op
14 Augustus 1928 on rolgendo dagon aangaande do
Uitspraak (‘‘Boshissing’’) van do Eli. Ringskommis—
sic van go~egdo Ring (waarvan ik u afschrift had
gozonden op 15 Junie 1928) ro opgomolde klacht,
welko Boslissing—op vorzoek van hot ~uratoriuin in
zijn brief gedatoerd 2 Julie 1928 vragonde om ‘ii

Buitengoivouo Vergaclering—aan hot oordoel dos
Rings word onclorworpen (Art. 367).

Do Uitspraak van do H.E. Ringskommissie .

word punt voor punt door do Vergadoring nauw—
keurig ovorwogon, met hot gevoig dat dezelve in
hoar geheel, zoals die aan u op 15 Junie 1928 word
tuogozon den, be/to cl~ t iqJ is gowordon, met onkelo
emondatios, woglatingon on toevoogingon an nge
bracht in bet slotgodoolto, zoals hioronder is uiteen
gezet, tn’.

Punten I on II van doze Uitspraak tezainen met
rio goholo inleiding worclon aangenomon met twintig
togon twoc stemmon en Punt III met aehttion tegon



lier ~toninien. l’u ,i 11 (van zijn begin cii insluiten—
do iii do paragraphen tot aan bet einde van bet
dokument) word met aigonione stenunon aangonomon

11 do go it’d: iqde i’orio zoals hieronder geformuleercl
(‘I Wit lOll Sie(ilts twee stemmen tegen dc enkele

}) nra ~rn ‘d hogi nfl eii~io met do woo rde n ‘ Ten slot fe

‘‘UHs~noik van (10 I—I .E. Ringskomniissio van do
11. K. II i ug van Stolie nhoseh in zako do kin (lit van
hot (‘uratorinm (icr Tlieologische Kweeksehool rersns
do II not~eertv. Pint Dr. J. dii l1lessis. 1-Ioogleraar
a an gem ci do K weeks~h nol (In el’fl a goiioein 6 do be—
kia’igdo). t~rt. :t(itj,)

1)o 1-i.E. Bingskoinmi.~sie, vorgaderd op 13, 14 en
It ,J tinio 192$ heoft VOOl’ zi ~h gehad (10 kiaehthriof
von hot (‘ni’a toil inn 3ev Tlieol iseho Kwookstliool niot

Jill goli geiiierk

No. 1 ‘n Seln’iftolik V0i’sl~ig van ‘10 nionclelirig
on ,ioi’ii (111(1 van ‘ii T~ oni ml ssio nit hot Cii ratori 11111
not lodcl a agde . geliou Ion op 24 Nnvembor 1 926

No. 2. ‘ii B viol an a hold a agd o, d rwoll tie dot urn
31 Jan oaiit’ 1 92R ondori ekond door ‘n hoinniissie
van hot Puratorium

\o. 3. Anttvooi’d 0(111 hoklatgdo op No. 2 go—
(1 itoord 2(1 l’oiirn a tie 1928

N o. —I. Wedo ri egging vail \0. 3 getoko ml door ‘ n

K lint iii 55 0 V Oil Ii ot Curator itini, ongeciatoord

No. .5. Idiot-lIt van hot (in’atoriunl togon ho—
kliai~de i~edtteerd 15 X[oi 1928 aisook

(o) \erant~vooiduig van ltekiaagde op de kiaeht
Vail oiireehtziiitiiglieid in do leer tegen 110111
ingediend door ‘t C’nratorinni, on door do
T-dommissie op 9 Tunic 1928 ontvangen

b) Xppendiees 01) (o) door ioekiaagde
6) Additionele stuk van beiclangde, gedateord 12

.1 wide I 92*

Met a] dozo ‘.tukkon is gehandeld overeeidcomstig
do Korkwet (,~l’tt. 122b 363 tot 36~).

Ondor do diepo indruk van do ernst van doze

i~aiik en besot van do verreikendo gevolgen die claar—
tnt kunilen voortvlooien bei do voor de kerk on do
genooindo H oogleraar, 011 111 nauwkeurg onderzoek,
en n~et hi(ldon(l opzierl tot do i—lore oin lic’ht en
ei ding, oo verkoreiide onder de steilige i ndr nk dot

z ij geroepon iS (1111 to oordole n of do I eer van do
bekinagdo in strijd is met do llijhel, Clods
11 eiligo W’oord, on do dna rop gegroncle Bolij—
ilentcson der Ned. (icr. Keric, en door do zonk.
i-olgons i ilgekomene stnkkon, hanr duidelik is, zo
do II in gsk ((Ill in iS~l 0 liii tie overt in gi ng gekomeu (lilt
zij goon \t-to yIn Beseilllldiging (Artt . 36;5, 36~) kan
opt roic k eu tegoil bob in ngd 0 011 tvol 0111 60 volgoil do
10(1011 (‘11, 1’ wet Oil

1. Net (tiratorinlil kinagu. : ‘‘1)at Pi’of. Pu Piessis
loon dat do Hoilugo $ehritt not in a] zijno dolou
nnfoilha ni goinsjtiroord is.’’
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Pit ivordt door bekitagde nadrultkelik ontkeiud.
Ot-er dc leer dei’ Inspiratie is or nog aitijd i-erschil
gelvoest zel fs 0116ev gerefornieerdo theologen 0116cr—
1111g. Clods Woord spreekt alloen van bet woord
‘geinspireerd’’ in eon enkele idaats (2 Tim. 3 : 16),

dm-ii goeft goon clefinitie van dat woord. In do
Gel ij tie nisseh ri ften zei f kom t hot wooi-cl In spira tie
Itorgons voor, en onzo kerk heeft nog itooit to eniger—

ij 6 ‘ n diii deli ice ftt i’niuleri ng l’tull tIe leer 6cr J n—
5911-atm neergeiegd Al zou do lteklaagde anohiomen
dat do or IN istoriselie, Chronologiseho en Wetoli—
sehappehke onjuistbeden in do Bijhel vooricomen, is
cut nog goon bowijs dat liv hot gozag 0-all Gods
Woord onclormij nt, of do Iloiijdonissehtrifton wool,—

-1)1001(1.

ill-let (tii’atoritnn lclititgt t-oi-der : ‘‘Dot ho—
lcliiagde boiL (lilt hot ki’itjst’iie rektnistruktio stand—
ptint van do gese1iioden~s von 1st-aol hot i-eeltto is
(waardooi’ do gatlg 6cr gesehiodonis zoais die in do
St-hrit zoif j’ìinio ftniv (lOll hot liehit komit, olngo—
keerd on ttntkenid worth, ol-elloons hot autetirschap
van Mozo..). ])it ovoi-dt door hoklaagdo oiltkelld.
I—I g erkon I OiL iiij tvei tie in ~I it ui/v It O~11Vfl0 rdt, doeli
Iliet ii do vustil/oi9’n VIII Vool-stalltiers vfl) (lilt
511 lldpil)tt tttogodlatl is. 1—Il) lleeft zeI is gewnar—
sc’li tiwcl I ogoil mi it ne (1 1V oh Ilgen

Nerge Its in tie No iii go 8th i-i ft ni rh iii tic’ Boil jlo—
111 suit litton word t 11101 ding goill an Ic t 1-all dO 0111—

st la iisoi’de vm do l1~ )olhook en
Wit lic6 a utou ru-hap 0111 do loll tatelic-il botroft

ii zo 11 held it ngdo II 11110111011 (lilt do Pen tat cut-li 11101

ill zi,jn gelteoi (1001’ ~l ozos goselli-ovon is. on (lilt
zekere clelen ult fl 0111 t ai t- i’oeger host 11111 do h loll II en
so me ngostei ul zi j 11.0 Isook clot WOOl’ 1 lldere delon
di ‘1100111, lang tIll Mozos tijcl oiltstaan zijn—is dit
nog goon bowijs dat hij Clods Woord Oil do Beli,j—
•denissehrj ften iieeft wedersproi 011.

ITT. Hot Curatol’ium klaagt ‘‘Pat boklaagdo
bert : dat ten opzit-hto i-an (0) do Persoon van
Christus, Ilij hij Zijii menswording do goddolilco
oigonsehappen heeft afgelogd, on (hI tell opzic’hto
t-an do gost’ili-ifton t-ail hot Otldo Testaineitt, Hi1 on—
icumodig is gewoost en goon gezaghobbond oordeel
dionaangaande vollen 1(010 (tastonde dozo heide 09—
i-attingon [—10111 ann in Zijn onveranderlico (iodhoi 6
011 111 Zijn gezag).’’

1-let Ieorstnlc helcend o~i6or do helinliling van

‘‘Keitosis’’ of ‘‘Oceuitatio,’’ eloz., is ccii oeht goi’o—
fni’nioerd. llefornuatoi’eii als Kah-vil cii andei’o s-er—
111:10 rcle iluodogen vail o-roogei’e en tegenw-oordige
tiJdell hiehibon doze loei’ VIII the llfleggilg van gocido—
hlce eigensc-hap~eiu door do inoiisgeivto-den Zoon vail

God gohu]chigd, Wanr ill Fihppoilsolu 2: vail do
(Ii Otigi ug va 11 Z ic-li ze I veIl’ ‘ (I Itt) 1~ (ii i-i stits go—

5i) 1’))icO i I W~t i’d( zogt tit’ 8 tat on lii hol ill b ban t—
‘~elconimig op doze passage (wellce go nt tt’Iceniilgell door
do Synodo van Doi’dreeht goedgeiceun’d ziju) hot l’oi—
go ide : ‘‘(Ii i’i st 115 1100ff bet gob iitt k Z ~ 1101’ go dde] i ice
iuoorli 1(11 Clii 001>1’ ‘Ii ti,] ti (0111 lie I 1101 Ic ctn zei’ vei’—
lassi ng ill (10 stoat 6ev nederugiuoi d 10 l-oihrongon).
gel ij Ic alt u/p u/v 1id on Zi I’ll dnai’va it gel ij ic als led i g—
goinanict , Oil ill Ziine (IlolIsolico iiattiui’ ru-i-/ rqeut
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gehouden, alleen enige kleine stralen derzclve door
Zijne wonderwerken en anderszins, altemec latencle
sc’hijnen.”

Artt. 18 en 19 dci Ned. Geloofshelijdenis leren
cluidelik dat Clwktus hij Zijne menswoi’ding ‘‘ceo
ware menschehke natuui’ in ci it1 huje trukh eden
(uitgenoinen dc zonde) heeft an ngenomen’ (Art. 18),
doch dde unto u, hare ondersc’Loiden eigenichappen
7,eI,vudcn ~1.’ Bekia agcle leert met dat (‘bristus bet
hezit dci goddehke eigenschappen heeft afgelegd
niaar we1 ‘ t qeh,u 1k ervan. Wat beklaagde beweert
is geen n~euwe leer, maar is in harmonic met wat
vroeger reeds geleerd is on. door wijien iPi’oI. John
Murray die in zijn Kateehisatieboek lee 18, p. 92,
zegt : ‘‘Zijne goddelike heerlikheid en majesteit
verborg tl-Iij onder bet kleeci der nederige zwakke
menselike natuur,’’ en door wijien Prof. N. J. 1-lot—
meyr in zijn ‘‘Ohristus der Evangelien,’’ p. 96;
‘‘Jezus heeft niet alice geeveten.’’ ‘‘Hij heeft bij
eigen ervaring dc bepei’kirig van ‘t enenscrielPi weten
gekend, enz.”

J)at Prof. Du IPlessis ‘‘Christus in Zijne onver—
a uderlike C odhei ci en in Zij n gezag’’ niet ‘‘aantast,’’
blijkt uit zijn ononiwoncien verkiaring die hlj ge—
inaakt heeft op ‘n vergadering van de Curatoren
gehonden O~ 15 April 1928, weike verkinring door hen
tin ani em a angefl omen weru.

lieklaagde ontkeiit ten eenemnle dat hij geleerd
heeft ‘‘dat ten opzichte van de gesebrifen van bet
UT. Cliristus onkunclig is geweest en geen gezag
l,ehhenti oordeel ciienaangaande vellen icon,’’ Hoewel
liii verklaart tint Kristus wat bet autenrst’hap van
bet O.T. aangaat sleebte tie kennis had vaf~ zijn tijd,
toch ericent hij cliii delik ‘‘tevens neem ik van heler
harte ann tint zijne keimis van tie in ho id en hetel,er, is
van tie boeken veel dieper, Iceicierder en veel oinvat—
tender was dan van enig mens,’’

IV. Ret Curatorium klaagt ‘‘tint beklaagcle leert
tint ‘n leraar ‘t reeht heeft gevoeiens vooi’ te staan
the sti’ijtlig zijn met tie Belijdenisschriften, zonder
om ze eerst nan tie Synoie bekend te inaken,’’

Bekiaagcle ontkent dat leij enig ‘‘hezwaar of ander
inzicht’’ (Kerkwet Art, 158) aangaancie tie leer in
OflZC Konfessies vervat gekregen heeft. Voigens het
nordeel van tie Ringskommissie is het met bewezen
in verband met al tie klachtpunten tint beklangde
gehancield heeft in strijd met tie i3elijc1en issebriften
en ook met de Wetten en i3epalieegen dci’ Ned. Get,
Kerk, en derhalve, daar mi niet van inzic’ht was
veranderd, had Icij niets am nan tie Synode te open—
haren, Zelfs ecu gedachte over herziening van Behj
denisschriften nit te spreken is nog geen hewijs van
verbreking van tie ‘‘piec’htige verki tiring’’ en beiofte,
voigens Art, 158 afgelegd.

Ten siotte is bet oordeel van tie koinimssie dat al
de vier punteie in tie klaeht van tie hand moeten
gewezen worden, aangezien dc bekiaagde noch tegen
Gocis Vtoord. uncle tegen tie Beiijdenisst’hriften. nocli
tegen de Kerkivetten heel overtt’eden,

Dc Ring betreurt bet (lat dc Cnratoren, nadat zij
op 5 April 1928 tIe verkiaring van Prof. Dii Piessis
tinaniem hatiden aangenonlen, nainelik, dat liij tie
leer clot’ Ned. Get’. Kerk in gemoede toegedaan is—

lveui’ op hun vergadering op ii Mci 1928, lieni van
onreentziniiigheici in tie leer best’hnlchgen—zonder
dat hij in de tussentijd iets gezegcl of gesehreven lead
in sti’ijti met de leer dci’ kerk—en ook zoncler lieni tie
gelegenheici te geven om ziehzelf te vertledigen.

Dc Ring geeft zijn iced te kennen diet Prof. Dii
Plessis in het April 11)28 nummer van liii ZoeiIirl,
over tie Overeenkomst iets gesehreven heeft tint voor
ncisverstand vntbaar was, en hetreurt bet dat zijn
verkiari leg dat lnj onder ‘n inisrerstated in gemeld
nninicIer opinerkingen had gemaakt op de Overeen -

koicest tnssen leone en de Cui’atoi’en O~) 5 Api’il ge—
troffen—doot’ laatsgenoeindeu niet is aanvaa i’d,
Daardoor znn tie algeinene toegel uiclcte ‘‘Overeen—
komet’’ van kraeht gebleven zij n—etc do onderhavigs
klachtzaalc nooit gehoe’en zijn geweest.

Do Ringskomncissie n-il Prof. Du Plessis verzoeken
one met ieet oog op de beroering in de kerk, etc ter
wille van tie vretie steeds voorzichtig te zijn in tie
behancieiing i-an theologisehe vraagstukken.

Dc Ringskommissie meeict dat in de bespreking
van ticeologiese vraagstukken ci’ aitijd ‘n zekere etc ate
van vrijheid beboort te zijn, etc zij vertrouwt tiat bet
kristehke pubhek etc hij nance tie letien van onze
Ned.- Get. Kei’k, zich voorzu’lctigiik znilen nitlaten
over the kwesties the titans tie geinoederen bezig
honden, tottlat gesebieti is wat tie Transvaaise
Synode, in haar ;ongste vergtcdei’ing wijzehk heeft
begeei’ti , nn mci ik, ‘ n dui dcii km’ fnrnt u er i tig in ii do
leer der K ei’k. En met hot oog Ii ierop, ‘‘c’erzoekt do
HE. Ring tie F1.1~. Synode oni stappen to doen ton
eintie ieet’pnnten, waai’onctrent het in tie iantste
jm’en gebieken is, dat er in onze icerk verst’hilietctle
opvattingen zijn , indien nitigehk, cluidelik geformn—
leerd te krijgen, (loot’ ‘n koncmissie tiooi’ (Ic Synoti’
aangesteid. De Riicg is verclet’ van gevoeien dat in
doze zaak de andere Gefedereerde Kerken gekend
zniieti w-oi’tien,’’

Do ii ingskomncissie gevoelt tint bij tieze Uitspi’aak
lieboren gel ezen te w’orden al tie stukken lie tie aanlcel
vermeici, w-aarvan soncniige zeel’ lijvig zijn, weike
stnkken volgens Art. 366 hij tie \‘oorzitter ties Rings
worden ingetliend, om ann tie Ri ngsvergatiering to
w’ot’tien voorgelegti.

Bovenstaantie is Icet unaniem besitnt van tie letien
tiei’ Ringskomncissie, tn’. Di. J. C. Tt’uter, B. Done—
iccisse en E. 0. Malherhe.

Aldus getiaan etc getekend te Kaapstad, 01) lcecien
,le hIde Jnnie 1928.

(Get.) .1. C. ‘I’ll 1JTE1I (Voorzittor).
B. DOM),[ISSE en B. C. MALHEIIBE (Scriha).

U it tel lcet bovonstaande liii jkt this tluitiehk tint tie
HE. Ritcg ‘‘tot tie overtuiging gekoinen is dat isij
geetc Akte van Besc’hnidiging (.tt’tt. 365, 368, 369
met Bijiage IX, No. 2. otizer Kerkwetten, uitgave
1924) tegen icoklaagde kn n opti’ekken, omciat do Ring
van ooi’deei is tint al do viei’ pteicten in tie kinc’ht van
tie icand moeten evorden gew’ezen. aangezien do Ice—
klaagdo tioc’h tegen Gotis Wooi’d, noc’h tegen do
Beii,;tienisst’icriftetc, tcoc’i tegen tie Kericwettetc heeft
overti’eden,’’

Ite ‘‘Otcvei’ncijdelike Kosten’’ (Art. 335) : heoft di’



IT iflg liosloten, met algemnene steniinen, dat tie Kosten
ztillen jetmiald warden (1001’ dat lichaam tint ‘in het
ongeluk is gestold,’’ in dit geval, hot Cnratoriuni
Vail ht-’t [‘heologisch Selninariuni en dat hot ann die
IT ingskommissie woi’de opgedragen al do rekeningen
liii to zion on good to kOiil’On, 1liVOreflx (110 ann hot
( ii rim tor i 10 tor metal i ng wo rden a a ngehoden

(Get.) E. 0. MALFIITITJIE,
Semi nm vaii (10 IT ing Vflli Stollomihoseli

Got 11)11 iv A tsi’~1i lit,
1). 0. MALAN,
G. J. l-ItJGO,
1). IT. SNYMAN,

S uhkomin iSS it’ Va U hot C’ tira toi’i 11111, (lie all llieflS

dat lichnam optreedt.

In sessic ann do Paarl, Donderdag, 13 Sept., 1928.

“DR ZAAK ONTWIKKELEND 0ESCHRi1~T,”

In zake do klaeht tegen Prof. J. do Plessis. afkom
stig van de Subkoinniissie, die namens het Gum—
torium optreedt, te ~~‘oi’den ingezonden nan do
H.E. Seriba Synodi, aoor bid run drf. 392 von
(be loll tjsfe Im.erl,ref, vool’ voorleggi ng nan do
Sy II tide.

De~o Ii 11 ‘1 old We 11(011 do tindoi’gotoke II doll, do S
komnmissie honoemod 010 1iamnen~ hot Cmiratorin~i op
to ti’eden, to vei’i’ichton nanr anmiloiding van do [it—
spm’aak van do FIR. Ring Van Stolleribost’h, zittine
lioiidendo op 14 Angustns 1928, te (‘alodon, e.v,d,

\oardat 09 op do mnteriële zijdo vaii do sank
lngaan, volgens (10 puiitoii vaii aanklaoht, hehhen
mvii enige noodzakelike pi’oliniriaire opmnorkingeim to
lililkoli.

(i) \Vij maken attent op ‘ii hedenkelike en go—
vaarliko hvpothetieso voriii Vail opstol )vliai’van (10
Ring in (10 Iitspraak iiiet mindor dan tweomaal
gehruik heeft gemnakt. i)e Ring zegt ‘‘Al son (To
heklaagde aaflnelnen dat dani’ Historische, Chrono—
logiseho, on Wetensc’happelike on~uistheden in do
L3ijhel voorkomen, is dit nog geen hewijs dat hij hot
gezag van Gods Woorci ondermij mit, of do Bolijdenis—
sc’hriften weorspreekt’’ en 00e~ ‘‘Wat hot anton]’—
sehap van do Pontateuch betreft—al son beklaagde
anlmnemnoli dat do Pentatench niet iii sun gehoel door
Moses gosehroven is, en dat zekoro dolon nut ‘n nan—
tal vrooger hestaande bronnon samengestolci zujn, tils—
ook (lilt Ivoor andere deleii daarvan, lang an Moses
ti1cl ontstaan siJfl—is dit nog goon bewijs dat hij
Gods ~Voord on do Bolijdenissehriften hoeft wodor—
sprokoii

\Vi1 sullen so aanstonds temug koineii ~ (10 kwostio
van do HogeroKi’itiok, onder punt (ii), wannoer
aangetoond sal ;vom’fen dat tie hoklangde do eeht
kritioso clatei’ung viii] do Pentatouch dokuinonten
aanvaamdt, welke annvaarding swangor gnat I’ll]] ‘II
i’adikalo oinniekeom van to gosehiodenis so als die

fmimj in do FE. Si’li rift voom’konit lililal’ Wa a]’
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liiJ Iliel’ op willen terng koiiieii is doze gevaai’like
livpotlietiese stelling, die do Ring so onhekookt op—
tlist. Waar do ondorliavigo sank joist to doen heoft
iii~t do leer onzer kerk in verband met tie opleiding
van onze toekomnstige predikanten, is doze hypothe—
tiese stelling, die diep~ingm’iJpelido saken raakt, wolko
gi’ote 011501111(1(1111 gel) lie 1)1)011 Voi’oOrzaa kt ook in
Bn itonla ndso roehtsi n Inge kri ngon , I oesondor ongo—
lilkIt OIl ol1hedac’htza’,)~oo

(ii) Viiomts mnooto 0 wij sb an iidneht vostigon 01) ‘0
omigerillndhoid in do Uitspm’aak dos Rings Del’ it—
sprank houdt hot volgondm’ (1,111. ill ‘‘[it iii hot
hovonsta ante hlij itt du idol i it (lilt do H. E.G ing tot
tIe ovol’tniging gekomnon is dat hij goon Akto van
I3esehnldiging ....togomi I eklaagdo ka n optmekkon,
omtiat do Ring van oordeol is slat aT (10 V10]’ punten
in do klaeiit van tie hand moeten wordon gewezen,
aangezion do heklaagde noch tegen Gods Woord,
nocli togen de Belijdenissehi’ifton, 1)0011 tegon (10
Korkwetten heeft ovei’treden,’’

En toeli wordon doze woorden voomafgogaan door
ii andere paragraaf, t.w. ‘‘Do Ring ii Prof.

tIn Pbessis vorsoeken om met hot oog op •de beroering
in do Kerk. en tei’ willo van tie vrede steeds voorzich—
tig te zijn in (10 bohamldelilg van tlmeologieso ~‘l’aag.
stukken.’’

Mn~ir, incluon tIe boklaagde gelijk heeft ill siJI)
sta mtd pu lit. cmi do ilin g goon sehnld in hem heeft
kumnien vinden, soals beweerd woi’dt, vaaromn 011
iv an i’too dose voi’~n ani ng 1’ K an i oiiiali d a hsol not vri
no i’dom i gespl’oken , on dan rbij 1mg vorimi naild worden ~
I ad ion do heklnagde gelij it heeft, dan moot hij juist
an mmgomood igd w’oi’don om op do ingeslagen weg to
i’olliai’cbon, cmi toc’h doet do ii lag dit moot.

Deso ivijze van doon verraaclt bij mis ‘n gohrok
nan overtn iging dat di ngen 0 iot so pluis staan ills
do Ring ciooi’ do lmtspm’nak hooft willon vool’geven,

(iii) Het is ook Pliclitinatig Oil) 09 hot volgende
punt in to gaan. Do ~itsprnak segt : ‘‘Do Ring
ietl’Olll’t hot dat do Curatoren, nadat sij op ~5 April

1928 do ‘orklaming van Prof. clu Plessis nnaoieni
hadon aangenomnen, nainolik, tint liii do leer der
Ned. Gor, Kerk in gomoede toogeilann is,—weer op
hun vorgadoi’ing 0~ 11 Mei 1928 heni van onrecht—
zinnigheid in tie leer besehnldigen ,—zonder dat liij in
do tnssontpcl iets gozegd of gesehrevon had in strijd
met do leer clor Kerk,—on ook sondoi’ hem tie go—
legenheid to gevon 0111 zit’hseli te verciod igon.

Do Ovei’eenkomnst met Pm’of, du Plessis aangegaan
op 5 April 1928 was gohoron uit ‘n eoriike en em—
stigo hegeerte van tie kant van hot Curatorium oin
tie sank to heslechten, indmen niogelilt, Zoals cinide—
lilt hlijkt nit hot stuk ‘‘1)0 Loop tier Zaak,’’ verci
hot initiatief door lotion vao hot Cui’atoi’inmn g000nien
met hot oog 0~ ‘U niogeli Ito vreedsa 11)0 scliikking.
Dit moot iedem’een ovortuigon dat claar ‘n emnstigo
hogoorte hostoncl hij tie le.d’mi ~‘nn hot (‘ui’atoriuni
tot tie vi’ecie, indiei) innai’ e1]igszins niogehit. 01) ~
April 1928 kwnm 111011 hijoen met hot gevoig tint do
Ovom’eenkomnst word a angegnan met do hoklaagde.
Om’der pilot (2) van dose Oi’ereenkoiyist stnat daam’
‘‘Profossor timi Plessis hetnigt Oplileuw wat liii in sijn
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bind herhaaklelik gezegd heef~, dat hij de leer der
N.G. Kerk, zoals in hoar Belijdenissehriften, de
Forinulieren van Enigheid, begrepen, insinitende
leerstukken ais do Triniteit, de Godheid van Christus.
de persooniicheid van de Heihge Geest, en bet god
clelik gezag van do Sehrift, in gemoede toegedaan is,
en de Curatoren nemen deze verkiaring nan.’’

Dit werd door de Curatoren aanvaard in do stel—
hge hoop dat door mets verdor zou gehoord worden
van de interpretaties waarover zulk ernstig hezwaar
gemaakt wei’d. De gedachte was dat de beklaagde
deze groothartige verwaehting niet zou teleursteilen.
De Curatoren zagefl hi (lit optreden ‘ii mogelike weg
om dc hekiaagde in de gelegenheid te stelien om
stotos quo terrein te bereiken, met sic steihge vor—
ivachting clot hij niet meer (10 punten zou aanraken.
waartegen znilc ernstig bezwaar gemaalct wercl.
Vandaar (lot onder Punten (3) en (4) van do Over—
eenlcomst bet voigense resp. voorkomt

‘‘Professor du Plessis verklnart zich van zijn
kant gewlilig te ziin, zijn hesehouwingen aangaan—
sic Bi~hehnspiratie en kritiek van bet Oude Testa—
mont n iet te lush ten op zijn kolieges in bet Theo—
iogies Seninunium,’’ en ‘‘i{ij verldaart zieh
tevens gereed, terwilo van dc vi’ede, die ondor—
werpen ook in fIst Zoe filch t onuon (jecoerd to laton
op voorwanrde slat zij ook onaaiigeroerd gelaten
worden door andere godsdionstige hladon, slio bij
sic loden dei’ NO. keik ei’cnlei’en.’’

Na clew vergadering verseheen hot 1 92R April
nommor van list Zoekiich t met ‘fl oninogelike vet—
lclaring van de Overeonlu~nist. _\Izo iegde do ho—
ldaagcle de Overeenlcomst uit

‘‘Tedereen heeft reeht 01) ziin overtnigingofl ill
zaice nog niet geforinuleerde leerstelhngen als In
spiratie en Schriftlcritiek. Geen predikant van
onze I~er1c hehoeft bevreesd te zi~n voor een vet—
volging als ketter, wanneer hij het waagt bet
~ozaiese auteursehap van de Pentateuch of de
Davidiese oorsprong van zelcere psalmen iii twijfei
te trekicen. Zulice zaken zij n met moer lcetterv.’’

Door zullc ‘n uitieg wordt bet Curatorium ver—
dwaasd en wordt de Keric uitgeieversi ann de liogero
kritiek en ‘n inspn’atieleer, die naar bet oordeel van
het Curatorium met in overeenstemmitig to hrengon
is met de Belijcienissehriftell On dio bet geztig van
de Reihge Schrift onderni ii nt en dot ju 1st door die
Inannen. t.w. do Cnratoron. die door de kork he—
noenid Z~i 11 (3111 te waken voor do Icon fossioiiolo leer
dei’ Keric!

Verclcr sohreef dc beiclaagde in bet lmvengenoenid
April niniilfler van zij Ii hind ‘ ‘ i—let is Oil) met dat
dc Curatoren bet Ilog niet scbijnen te hegrijpen,
clot cie kerk geen liclit beboeft to duehten, hoe sterk
het ook soiiis moge zijn voor ogen, ilii aan do duister—
ni gewenci zijn.’’

Met cleze w-oorden wordt do leer (icr kerk voor—
gesteldl onder het zinneheeld van ‘ ‘cinistornis’’ door
‘n professor, die dc leer clor kerk doceren moot 1

Verder spreekt de heklaagde (IC 11001) nit in (lit
April nnnliner vail If et Zoelhch t dat ‘ ‘do vet—

doviig’’ van ‘‘bet kritiese lieht,’’ dot hy heeft ont~
stokon ‘‘sleohts tijdelik’’ mag zijn. Hij zegt ‘‘do
howeging door liet Zoeliicht aan de gang gezet zal
in ieder geval zpn loop liebben.’’ En clan geeft lnj
zijil voornemen te kennen dat hij (IC propaganda sal
voortzetten door lijsten van hoeken te puhliceren tot
riehtsnoer iii do i~ ropaga iida ci ic lip ma akt voor bet
‘‘krit ie~e’ ‘ standpnnt. 1)e studio van cleze
kwostios lcaii voortgozet wordlell met heliulp VaIl ‘13

n)onigto boolcen Zoda logo lijst zal later ver—
sehijnen.’’ So schreef de heklaagde.

Dit ,tiies IS in lij nroebte strijdl met dc Overeen
konist hovengenoemd. Voigens do heklaagde (T)
heoft bet Cnratoriuin afstand geclaan you zijfl uit—
gesprolcen ~tandpimmit clot dc zakon die door cie he—
lclaagcie voorgestan U woiden, strij dig zij ii met de leer
(let kork (ii) lieeft do heklaagdo bet staiudpunt clot
bet (uratoriuin op konfessionelo basis inneemt, en
(lie ln.j ais pi’ofessoi’ vei’ondersteici wordt te cloceren,
hestempold met het woord ‘ ‘duisternis’’ ; ([TI) liv
koestert die 1)001) dat bet ‘‘lcritiese hebt” (in tegen

stelling met dc om’thocloxe ‘‘duisteinis ‘) slechts voor
ii korte wijie verdoofd is geworcien ; (IV) ‘iii iecior

geval’ ‘ zogiheklaagde sal ‘ ‘de znurdesom (van de
kritiolc) hlijven voortwerlcen’ (V) by sal h~sten van
hookeim p uhl I eereil on, longs doze w~ do propa go ii do
voom’t te zetto)).

[-let In oot 0311) jeder onho i-ooroordeol do (liii dolik
z ij n clot ci ezo op inomk I ngon on voorstOl hog in Ii jIl—

rec’hte strijd zij U met do Ovoreenlsomst. Hoe is
met doze voorsteliing van de soak cie vorplieliting 0111
die pnliten , waartegen hozwaa 1’ geniaakt weid, ‘‘on—
no ngeroord.’’ to laten, uiagekonien I Is hot denkhaar
clot or ooit’ 0 Overeenkonust zou zi(n geboren go—
worden, nìdion de hekiaagde met sulk ‘n uitleg voor
do clog kwani op de vergadering van .3 April 1 92S

Dc opmoerking )~a1i dc T~ big; ‘‘zoniler (lot by JO die

tussentyd iets gezegd of geselimeven had in stri,jd
met de leer (let kerlc,’’ is met (lose onomstoteliko
feiten voomop. niet juist.

Zo i-er van mets in do tussentyd te behhen •gesegd
of gesehreven, lueeft de boki aagde (1001’ bet genoemde
April nuiiuiiet vali zijn hind, met oileen zijn gehelo
staiidpnnt h)’Ihoold. mnaar hij heeft de verpliebting
010 de gosob un ntemi ‘‘0000)) q sloe id’’ to laten, dlooi’

zijn sehm’ij i-eli mi hot April lionmnier, hovengenoemd,
VC il) rolcen , en hovonop I eied igencl g~p i’olcen van do
leer (101’ kork, op ha rdluliuiie polite)) ondem’ bet sHine—
beoi(1 3~ai1 ‘‘dim isternus.’’ Coon wondei’ dat de meoste
(‘uratoremi in dit optredon van de bekioagdo ‘1) -er—
locking 3~On (le Oi-eroeniconist zagen. Dc vraag werdl
op do vergaderimig van 5 April 1925 juist geopperd
u-at do positie son zij Ii, 113(1101) (10 i-erpl ic’htingen von

de Ovcree m~ kom nsl mnot we rdemi 1)11 gokomemi . Hi crop
w~o1’l) geamitivoord dan is do Overeenkunist gehroken.

Do opmmuork ing dat do hoklaagde omidler ‘‘ ‘0 133i~—

3-01st 3111(1’’ 10 Ii et A p md miiii 11)10)’ V all vii 13 lIe! Zo el—
loh / opmerkimgomi hod gomnaakt over (10 01-croon—
kcmnist timssen beni 00 (10 Cimratoten, is ‘n onwoordilgo
ii itvl ncht. I let is de ripe roll cop do beklaagdo
ovem’ do Ovemeenkonist skroef, die dc nioeilikheid vet—
ooi’saalcte oii do Oi-ereonkomst )-erumuotigde ; niet bet
felt 1)51’ .15 chit lip dluiuim’OvO)’ sc’hm’eef, Vondaar ook
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‘‘angezien in hot April nummer van 11 et
li~Ii 1 (1928) ‘n ,‘iik (‘i’ll/i’ (( rHo VIII p gego ecu ~oi’dt
van do Overoenkoinst tussen bet Curatorjum en
Pi’ofo,sor flu Plessis, cii verder ongeoorioofde go—
volgtrekkingen daarnit a fgeleicl worden, zo hesluit
I iot - (n ia tori urn oni for voorkorni ug van en ig in i’,
iorstand on tel’ algenioen nariobt, bet volgende
bokend te stellen

1. De Overeenkomst hetekent met (lilt bet Cura—
toriuni voor eon ogenhlik de besehouwingen van
Prof. flu Plessis goedkeurt of billikt. Integendeel
zij zijn met eenparige steunmen afgekeurd 01) do
vorgadering vail 7 Maart 11., en OUL deze reden
(lan ook Iieeft bet (‘uratoriuni de Professor bet
zwiigen {pgelegd, dot lnj ni. ziJ Li besehouwingen
met lueliten bag, noel) ill Z~~fl kolleges, noeb in
liii Zoekhrli 1, en lnj Iwolt daarin toegestemd.

2. Enkel for w-ilIe van do vrede in do kerk
ii oe ft hot (‘u rat 0(111111 e I 11 jot op a~i ngedrongon.
flat de Professor ziiii hesi’hoowingen zoo terug—
trokken .1-lu bag ze ei’liter met vordor mouton.

:3. ‘t Is ‘ii gil ns verkoercie gevolgti’ekking alsof
hot voortaan ‘ii prodikant van ne N .G. herk zou

vrijstaan 0111 hesehouwingen gelij k die van l’i’of.
Do Plessis to Ilnidigehl, on in hot openbaar voor
te dragon. Do oktie genomen in bet geval van do

Professor logonstraft joist zodanige gevolgtrek—
ki 11g.

4. ‘t is gelieol Iliet hot gevol dat bet Curatorium
goon genoegzamo gronden had 0111 Prof. fin Piessis
l>i,j do 11 ing 1111 n to kiagen . Trouw-ens (10 iclaclit—
brief Was reeds opgotrokken, eli zoOs H] (10 lianden
Vail (10 1{ingsvoorzitte]’ gestold, en word ahleen to—
i’uggebouden tei’, wille van do vrede, en omdat do
Profossor zijlle]’zijds ondernani 0111 voortaan bet
zwijgen to Ilewaron. 1—lieroan is by ten strengste
verbo 11(101].

5. Afgozion 01111 II000l]StaahIdO aillen do Cnj’a—

tore ii hot diii del ilc vaststell en dot bet h ii iten zi,j 1)
hevoegdheid is 010 leervrijliejd toe to staan nan
onige professor of predikant

FIet is in bet geheel niet juist (lilt geen gelegen—

beid aan de Professor word gegevon 010 ‘‘ziehzelf to
verdedigen’ ‘ 01) do vergadering van bet Cihl’atoriu]ll

01) 11 Moi 1928.
Na do vorselliJning 0011 bet meormalen gonoemd

April flhllliniei’ 01111 lId ZoCkliell 1, werrl ‘n verkiaring,
‘hesloancle zowat 2l biadzijden folio papier, gedaan,
ondertekend door viol’ loden van bet Curatorjum

(tn’. Di. (1. J. ‘Hugo, 1). C. )Jalan, Ond, P. Carinus

en Dr. D. TI. Snvman) WO aim do Voorzitter van hot
Curatorium attelit gemaakt word op de w’anvoorstel—
ling van bet standpnnt van bet Coratori om (germ—
teerd 20 April 1928). en hevatteiid0 ‘11 uiteenzetting

van do Wijze woarop- de heklaagde door bet April
IllilIin)e1’ sail zip) 1)10(1 de Overeenkomst geweld non—
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(bet; en bevattende ook bet konsept voorstel riot zou
ingedien worden 01) do te w’orden geliouden buiten—
gewone vergadering van bet Coratoriuni 01) 11 Mci
1928 (w’aaroin gevraagd nerd in dit sehrijvon van 20
April 1928). 1-let konsept voor.stel zo even genoonid,
handeide 0001’ bet w’are standpnnt van nie Curatoren
iiiet betrekking tot do Overeenkonisi, ~an (lit stuk
•ondei’tekond door nbc genoemde vior loden van bet
Curatorinin, en gedateerd 20 Api’il I928 reid dodclik
‘n kopie qeZoIIdr’II (loll do bokloogde (d.w.z. 0~ 20
April 1928), zodat bij onmiddellik voile kennis droeg
van cle gebele toedracbt van zaken. i-Iij wist dus op
21 April 1928 (op 20 April 1928, werd bet bovenge
lloemcle stnk 0011 bern 09 de post gednan) (lIlt ernstigo

-oIljektie tegen zip) nitbeg van dc Overeenkomst w-erd
goniaakt ook wist bij van het konsept voorstel dat
ingediend zou worden op de te worden gehouden

buitengewone vergadering von hot Curafori uni
waaroni gevraagd werd. ilenevens bet uitvoerig
stuk dat lion beklaagde word verzonden per post dIp

20 April 1928, sebreef de \oorzitter van bet (‘nra.
tori 11111 ondei’ dato van 30 .4 pill 1 9~’ aan do be—
klaagde “meldende, dot ci’ op 11 Mci 1928 weor eon
vergodering van bet Curatoriunl zal phaats 0~ 11(101],
en vragencle of bij ‘‘CII ipe I’UIklll’in()’’ wilde gos-en
\‘al) zip) artikel in lid Zoo/dir/I I van April, aail—
gaande de Overcenkomst.

En nn w’at deed de beilaagdo ~ ‘J’on spijte van hot
feit dot hnj van ~il de bezw’aren die heden i’ahl het
Cnratoriuni inaakten tegen zijn ‘‘uitheg’’ in bet April
lunnilner van lid Zoo/dir/It, betreffende de Overeen-.

konist, zo vroeg als i~’j .-lpril Ill-SI, en ten spijte vail
bet feit dat de V-oorzitter van het Curatorinin hell]
uitcli’nkkelik vroeg per brief, gedateerd 30 .4prli 19~/$,
of hiij, met liet oog op de te worden gehouden bui—
tengew’one vergadering van bet (‘uratorium 09 11
Mei 192$, niet ‘‘enige verkiaring’’ wihde gevell van
zip] onderhavigal’tjkel, trok bij niets terug, be—
11111 V0 zo ohs bij zel f zegt ‘ ‘(‘Cli 1)11 lIt ~il ieeii . ‘ ‘

geven ziJn eugen wnorden ‘‘Op cell punt alleen
inoet ik niijn vorkl~iring vail (IC betekenis ylul do
Overeonkonist znals gegevon in hot April nnmnlor
van I[oI ZorklirlI I wijzigen. flit heb ik aangednid
in (‘I’ll Ii rid door lflj aan hot Cura tori urn gol’i ebt
daal’i] sehreef ik ((Id, 7 Mci 1928), iiitor olio, bet
volgellde

‘‘Er is eon di big dat 1k zoo w’illen wijzigen ill
fuji) opinerki ngon 01) do Overeeuikomst, narnolik
de indruk vei’w’okt dat de Kuratoi’el) no verlof
geven Ran ioderoen oni te denkon svat bij n-il
aangaande betwiste pulten. 1k erken dat bet
Curatoi’luun zulk verlof evenmin ~seheii’ken als weer—
bonclen kan, aangezlen het (geen kerkehk Ilof
zijnde) doze hevoegdbeid met bezit.’’

[lit bet voorgoande is duidelik (a) Ret is niet
,jnist dat nan de beiiaagde geen gelegenlleid werd
gegeven 0111 zell te verdedigen 01) de vergadering
‘a]l Ilet Curatorium Op 11 Mci 1928 gehounlen. Hij

erkent zelf (lot do Voorzitter lien) schreef op 30
.-1oI’ll 192$ (dos 11 dagen voor 11 Mei 1928), “mel
doncle Oat er op 11 Mci weer een oergadering van
(IC Kiii’atoreu zal plaats vinden,’’ en oragende of
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enige vei’klari ng wilde geven van zijn artiekel
in Ilet Zocklich t van April aangaande de 0vcreen~
komst van 5 April. Dit is duidelik. (b) Uit de
eigene woorden van do beklaagde blijkt ook duidelik
dat, na rijp beraad, lnj sleehts ‘‘een punt’’ wilde
terugti’ekken van de kivetsende dingen die hij schreef
n bet April nummer van genoen}d bud.

Zo ver dus van oncler ‘n ‘ ‘misverstand’’ te hebben
geselireven, was bet overige dccl dat lnj niet terug
trek, zij n U l’(’ ru’og en vo rdc e 1.

(iv) \oordat wij ingaan op de vier punten van
aanklaoht, en het aanwoord van de 1—I.E. Ring bij
wijze van (Ic Uitspraak. moeten wij ook nog enige
opinerkingen nuakon ten opzichte van de begeerte
iles Rings in zake ‘‘ ‘n duideliker formulering van
de leer dci Kerk’’ .... ten einde leerpunten. waar—
eintreiit bet in tie laatste jaren gebleken is, dat
or in ouze kerk versehullende opvattingen zijn .

dnidelik geformnleerd te ki’ijgen.’’ Wij zullen ecliter
an ntenen in wat liierop volgt dat de Belijdenis ge—
noegzame iluideiikheid heeft, waanaan ‘n leer zoals
die welke de beklaagde voerstaat kan worden ge—
toetst. Dc klaehtpuntcn lopen over goedgedefinieer
de en karclinale punten als ‘Ic Inspiratie ; tie be—
trouwbaarheid van de Bijbelse gesehiedenis. zo ais
do Sohrift zelf (lie ~ijlflu lone leert (tegen ‘Ic ridi—
kale bevindingen der Hogere Kritiek); de Kristo
logic met betrekking tot de ongesehondene (iodheid
van Christus in Zijn omwandelung op narde, en
vooral ook tot Zij n gesproken wooid. 01) al deze
pnnten is do l3elijdenis der kerk, met bet oog op
hotgeen nn veer one is. duidehk genoeg ; en onze
eerste plieht is tooh zeker em ens te beijveren voor
‘Ic handhaving van de bestaande Belijdenis. Uit
no aard dci zaak lioudt ‘n I3elijdenis zioh nicer
bezig met liet kenstatei’en van grote ‘,vaai’Iicden.
als met ‘Iefuniei’ende forninles muir bet blijft tech
iva~ii (lilt liet inmer do kristelike kerk heeft gelukt
oni hij wi~ze i’iiui ‘n negatieve etching Le verklaren
wan neer ‘n leer n mt met hair geioof in overeeri—
steninilng Ic brengen is. liv. de Behijdenis ctelt
vast eerst bet feit dci Inspiratie. en claarbij wordt
gezegd dat de gehele Bij bel ab.coinnt oertreuwlia ii’
is. Zo gebruikt ‘Ic Belijdenis nitdrnkkingen ale de
voigonde met betrekking tot de ingeving dci’ Sohi’it
‘‘lvaartegen niets valt te zeggen’’ ; ‘‘en geloven zon—
tier onige twijfcling dat uvat in dezelve hegrepen is’’
‘‘lvi; verwerpen van ganser harte ii wit met tiezen
onicilbai’cii regel iuict overeenkomt.’’ Dc absolute
betrouwbaarhieid den Schi’ift is dns de toet~teen en
afgezien van bet feit dat tle grote lieilsivaarheden
niet kn nnen worden gedefinicerd (hoe zou men (ic
vleeswording, ‘Ic opstanding, ‘Ic wedei’geboorte
knnnen defunieren ~‘), stelt do nnischri~ving in bi’ode
ti’ekken van de hei]swaai’heden in do Behijdeni.s, ‘Ic
kork wel degehik in staat orn ‘n iii wi;kcnde leer ian
10 wijzen.

I. PUNT 1 IN l)E KLACFIT VAN HE’I’
CliRATORIUM.

Over bet klacht van bet Cnratonium ‘‘(lilt Prof.
Dii iplessis leert dat ‘Ic (Heilige Sohrift niet in ii
Sijn delco onfeilbaar geinspireerd is,’’ merkt tie

Iii ng ian ‘‘1 )it uvordi hoer le’kha:igile ii:olrnkkel i k
on tkend,’

Hot Is niter’.t janunior dat do Ring niet tot hot
e igoni ike ~iil it wa a rover do Id iclit van hot Cu i’a_
tori urn leopt. is doergodrongon ; en ni ot gelet heelt
01) wit do beklaalcle werkol:k geschi’evon lice! t.

‘sVij haten hoer velgen do aanluauiigeo on lint
Zoeklichi

‘‘Dc idorlmovon a’nigchiaa~do foiton tenon oneni—
stntelik anti. (lilt do ngevi ng an do Hcilige (ioost
zich bepemkto tot zal igniakendo konnis on (lilt do
solo’ i j vers vail hot N i cone ‘l’cst a 010 nt oa n von—
gissi ng on onj ni st lieden k (10 (len ~cli nl dig zi Jo.
zonder dat daaroor do goddcliko knaeht van lion
boodseliap vcrzivakt vord’’ (.\ngnstns 1927. p. 25-I)
en weer : ‘‘Dc dcfitn lie (lie wi; van iiispinatic gevon
meet verstaan w-orden ale iiandhavendo liet godSic—
(hehike en hi n den de gezag van do Sch rift, iii all’ ook
als dat gezag han ‘Iii a yen do iii ye i’l 1:1 0(1 met bet
dccl van de epcnbaring Code, nI. em oiis wije to
niaken tot zalighioid (2 ‘I’ini. 3: 1-11. Net dccl viii
‘Ic Sohni ft is not wijs to niakon tot algonione
kcnnis, of tot dc kennis van goscinedonis. aard—
m’ijkeknndo oh m’ln’onolegic. \Vat betroft dio vakkon
heeft (le Scm tilt vooi’ lop hot gozilg dat ik am elk
gesehinift hcc’lit. wolks sclinijver op nip dc iiidrnk
unaakt van ceo corliko en nanivkenrige lostenikus
tc zij I) . . . . (10k wordt u~tgosloton do hesclioo—
wuligen viii I lodge (Sys. Thee!. 1. 163) die zegt
,~l1 ~hic books o I Sci’i 1) tii ic ire (‘((ii iliv in s1li mod.

I nspim’at’on extends to all thim’ contents oh’
tiloco sacred hooks, It is not confined to moral
and religious ti’uths. hot extends to the statements
of ficts, ;vlictlioi’ scientific. llistllnical or geogra
phical’ I April 1926. iu. 104); en weei’ : ‘Door hot
ii nyoo ion van 1)1) vonet a an do v oorhccldc n a ii

onnauwkeonighicdon on tcgenstrijdighioden in dcii
lhij lie], moon il g0000g to ilobben gozcgd em lnijn
twccdo rocks ~-in foiton to etavon, (lilt nl. ci’ veel
in (he Semi It voorkom t d~it met haai’ aanspraik
op giddcli kc i 0gev in g on vote in ghu ‘liii’ echi ij nt’
(Maart 1926, pp. 86-S7).

Hot et in dp colt dat do hold il agd 0 v 00 ret ant iva :11’—

door ‘Ic iilspiratie van do Schrift tot liet roPgieus—
ctiesc beperkt ivorcit, is feitelik ‘n terngkcer tot tic
code Socinia’i nec en Roinon~ti’:intee Schriftopvat—
ting, die imniei’ fel hostrcden us gcivordcn door ‘Ic
Ciereforniocrdc theologon. Vandaar (lilt Ihavi ni’k
schi reef in xij ii (Ii’ ,efo 1111 elI do 1)0gm at iok , 1. 435
on v.

‘Ton govolge viol lozo cnit jok liohhen vclon do
lcei’ dei’ iispir:it;o gowi;zigd , Eei’st uvorcit do in—
spinatic neg wo] vastgolllindcil ale eon bevcnnatu iii’—

like worki hg des II. (loostos, lIij hot ~c]n’ijvo1l.
ma at’ tot bet roh i gi e mis—ct i echo hope i’k t ; h ij I iot
cli i’Ilhi olog iecli o , host on iseli o , I’ll C. , lvii ‘dl xi j vc r—
zuvakt of on tkon ‘I . zood it lii or grotere of k I (‘in o no
ho mite mu Ic u 011011 v oorlc 0111 en, I let \Voord (I ods is
te ondoi’scheiden van ‘Ic ii, Sclinift. Zoo leerdo
i’eeds de Soeinianen. No seho’ijvom’s van 0. en N.
Testament hebben ;veh gesch l’even ci vi no spirit U
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itttptah~i ‘(Mliii’ ticttl,1L(’. tunar lu.’t. 0. T. ltt’t’tt
sleettts Iiiator\ lie a narle, allL~ it de leer 16 on—
n~’ I hll:jk ,(LtIi%pireer I, iii lii’i. utergt’ i’~ t’eit let Iter
err’ue niogc’lijk, 1k’ Itomon’u’anten namen hat—
z~Ii,le ~t’tndpunt in” rnaar liieiop Iteelt flnvtnck
ge’antn aunt natnen’ ‘Ic (h’reforineerje leer:

“1k’ i,ehe I’ng t’t.’~en lietgeen icr saligheid
11(M) hg j% (‘fl het. hijkotn’tig lii’tor~clie :~, ~
Iijk, a iii leer cii tte’eli~’dc’iii, in de Schriit gebeel
Mjii • loot etton tn “ii” .0.1).. I, PU),

~1’at liii lx’wkt’nt Ic oiitkcnn’atg tait It’ lx’klan~.h’
tegenover de klachi. tan liet (‘taratoriwn. wanttc’c’r de
l’eklaagde do hot onnangehanlde woorden lieeit
geselireven!’

Rn t’uratori.un klaagt dat de Iteklaagde ‘a wider
‘c’heicl niaakt in tie LLeilige l4rhriit t’t’a,eti nat liii
itoemi. “zaligniakende kennis” en lti,turie’g’ kennis,
vii dat hij onieillmarlw’icl toe’cbrijit 4erhts ann wat
liij “xaliginalcrndc’ kennis” noetut, iuaar niot ann tie
rest van dl’ Ilijltc’l. het lihtaricae mama erk. ens.,
wanria de 54. “zaligniakende kennia” tot otis son
w’kotnen xijn,

I)eze is precie tie xienswijxc’ die hektaagde room-
‘4 aat in de eitaten nit siju Idad, hierhoven nange—
geven, Zo komt Itij daartoe 1*’ zeggen: “1k’ bier-
haven aangc’haalde feiten tonen (‘nonistotelik nan,
dat dv ingeving van de Heilige (4ee,t skit heperkte
tot xaligniaken’Ie kennis en dat. de tehrijvem’, van hot
Nienwe Testament nan vergi.niatg L’tt ittijuistheden
konden ‘ichuldie, sUn.”

Dit is daidelik; en dit 1k prerieb het htandpnnt
dat 4k’ lac’klangde voomtaat in xfln Vemantwoomding,
pagina I.

Dent’ ondersehoiding tnt.seit zaliginakende kennis
en niet-xaligntakend~ kennis is wat bet (‘uratorinin
a raakt, setarijvende de hektaagde atleen ann do ag.
“saligniakencle kennis” ont’eilbaarbe’d toe, De
klarht van bet (‘umatorium derhalve dat “Profe’e,or
do Plessis lent dat de Sebrilt niet in al afine delen
onleilbair gelnsp’reer I is.” blijft gehandhanid,

Van ganM’r hark’ netnen wij ann dat bet dod van
(IC Selirilt it, am wila~ Le anaken tot zaligheid, ntaar
in genen dde kan toegegeven norden dat daar oak
jet’, is In (It’ th’ilge SelirilL dat geheel lot, naat van
sialiginakende kennis. 1k’ grlet Is .‘(rbrifl gnat in
ottlositialcelik verhand met ann’ zaligheid, en maaitt
aat’spraak op gneletikc’ ittze”itig in at bare dc’h’n
l)it critter veraerpt de Iteklaagde. hoenel de Sehrill
(lit xcii getuigt, volwens xijn elge” noorden. Hij
w’gt (tat “ci’ reel in 4k’ Sebrilt voorkonti. dat int’L
bestir wina ‘,pnsesL tap gwsI,Iw IlL v lag. ring onverc’nigbaar
srliiint.” (Maart, 1926, pp. q6_~;, ii~i ZoeLlirblj

1k’ Ilt’iligp ~kbriil clod, zich ann otis roar in baar
geheel en naverde(’Id. Van ‘a onderselteid tussen
onieilhar,’ zaligmaliende kennis, en rdillian’ niet—
saliglnakend(’ kennis a ec’t dl’ Sebrilt niets.

Wie han ia’gigen nat saliginnk(’nde ken iii’. it,, en
nut tin’L—xaliun,akl’,t(k’ kennii, is? ~~‘aar la’gint bet
(‘tie, t’n nan hon,It. Jic’t nuder.’ eti’? Gods Wotiril is
room ‘n (I(x’I gegeven, en op dat dm4 stittirt lie gunau’
Biiliei ann. De SchmiTt koint tot on’, als ‘n eeaheid,

1k’ sebilting tus’en xaligmakende kennis en niet
saligmaken(Ie k(’tttlis die (It’ ix’kiaagik. room—taint, en

schtmijveade ann eemt’tgenoentde oufeilbaarbeid toe en
ieilhaarbeid ann laats’tgonoemdo, en op grond waam
t nit de klacht van bet Cumatominni gt’maakt worth,
worth ten leiste bestmeden door do dogmatiens
tinvinek, Zijne woorden verdienen in dii vemband
nauwkenrig ondemsoek.

Bavinek zegt: “Do inspimatio rnndamentalis ondem
seheidt sieb van tie inspimatio pemt,on’dhs daardoom,
dat xfl nog eene hijxondeme werkxaambeid ties
Geeste’. hij bet sd’hmijven aanneemt, maam alleen I,ij
sontsaigr guleell en dci’ Sebmiit. Ik’ze voorstelling i’s
critter so del-ti-rh en dnatistiseh dat sij reeds daam
otn onaannc’ntehik is. Daambij xijn woord en kit, bet.
r.’ligieiixe en hot historit,ebe, bet doom Go,l en door
tnenq’n get’prokene in tie Schmitt so san mgewevon en
ineengrvloebten, dat seheiding onmogelijk is. Ook
de historic in tie Schmitt is eene openlmming Gods,”
(4.l). 1. 463,)

h)it is tinidelik genegd, 1)’tam is geen onderseheid
te niaken tw,sen zaliginakende kennii, en ag, niet
saligmakenje kennis, Do Srbmlit ii’ ‘a geheel, en is
nis sulks nodig en onniishaar.

IVeem wgt Ilavinek: “Do seheiding tns.en betgeen
ter xaligheid aodig is en bet hijkoanstig bistomisebe
is onmog.4ik wiji leer en gesehielenis In de SchmiTt
suit (io(treengeweven,” (0. I)., I, i~1).)

3lanr verder, Do hesehonwing van do inspimatle
die de heklnagde daamop naboudt is bemekond oat hat
naieke gesag van do Heihige Sc’brift gebeel en al to
ondertniinen. liet is dnidolik gebloken dat do be
khaagJe de Bijbel verdeelt tnnon zahignmkondo ken
nis en niet-saligmakendc. konnis, en dat hij onfolh
I,aamheid toesebnjit sleehts ann bet eemsto on niet
nan bet tn’eedo, 3tnnr zonls aangotoond is geworden,
so rer van ann to knnnen dnidea at tot saligniakon
‘Ic kennis behoort. en wnt nieL tot saligmakondo ken
n’, hoboort, dient tie 110111* Schmitt sieb by on ann
alt, ‘it eenbe’J en onverdeolbaam. Dc knnstmatige
sebilting die tie beklaagde voomntant vemnletigt bet
nltsointe gexag van tie Schmitt. Vooreemst, op welk
gesag aanvnamdt bij tie onfoitbaarbeid van wat hij
xnligntakende kennis naemtP hi, hot ~p gong van
do verkiaring van (lads IVoord? Zo ja. tact welk
reebt kan bij dan ondersebeid maken tnssen gedeel
ten van dat Wonmtl, dat skit at’, ‘n onverdeolbart’
eeaheid hij o,i~ aandientp Inrlien bij op Gods Woord
hot onieithare gexag van bet ene element nanneemi,
nn’t nclk rerht kan bij dan onieilhaa,beid nan bet
andere element ontseggen P 1)cst’ onhondbame positie
mont nan dat do heklnagde zleh eigenlik niet rem
laid 01) bet gexag van Gods Woord xcii, (want hoe
kan bij tk’ waarheid van eva sin aanvaamden en dan
(In vet klaring tan ‘ii twee’he &n in twijiel tmekkenfl,
Ittaat’ (tat liii tie grand van xijn hewering in sijn
eigrn snltj.’kt atont soeken. I)oor bet standpnnt dat
liii voorstaat wordt tins bet gesag van tie Heilige
Srhrift verplantst van ‘a onieitttan’ abiektieve regel.
iii. (It’ IlijItnI nnar bet snliektieve oonk’eI van do
atietis, I)e tiit’iis wordt also aim eigcn wet.

En daarom swat Ilavinelt dan ook so trefietni:
“Want in’lien niet do Schmitt in baar geheel, mum
alleen bet Woord Gods iii hanr, bet reliwiens-etbjsehe,
de openimming. of hoe men bet noenien wil, gesag
hteelt. dan beeft ieder room ziebseli nit k’ make,,.
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oat het Woord Gods in de Schrift is, en elk bepaalt
(lit naar goedvinden. Het zwaartopuut worth uit
bet object ilaar het subject overgebracht; de Schrift
criticeert (dan) niet de mensch, inaar cleze oordeelt
de Schrift; het gezag van de Schrift hangt af van
bet inenselik w-elgevallen; hot bestaat slechts, voor
zover men het erkennen wil, en wordt des geheel
rernietigd.” (GD. 1, 487.)

En weer zegt Bavinck : ‘‘De scheiding tussen hot—
geon ter zaligheicl nodig is en het bijkomstig his—
torische is onmogelijic, wiji leer en gesehiedenis in do
Schrift goheel zijn dooreongewoven Zij doet
to kort ann de bewustheid dci schrijvors. die lion
gezag volstrekt niet tot bet religiouse beperken,
mane uitbreiden tot den qa nscn in hood hunner ge—
schriften. Zij is in strijd met hot gebruik doe
Schrift door Jez us, do opostelen . en heel de (~h riste—
bjke Kerk.” (GD. 1, 439.)

Dit is zo duiclelik dat rnisverstand buiten gesloten
is.

Dc klacht van het Curatorium ‘‘dat Professor do
Plessis bert dat do Heiligo Schrift niet in al zijn
delen onfeilbaar goinspireercl is,’ blijft gehandhaa(d,
en moet do Uitspraalc van tie Ring ad hoe van tie
hand gewezon worden.

Wij gaan nu in op do volgeiido vordere opmerkin—
gen van do Ring ondor punt 1. Do Ring morkt 01)
‘‘Gods Woorcl sproeict albeen van hot wooed ‘gem—
spireerd’ in eon enlcebe plants (2 Tim. 3 : 16), cloth
geeft goon definitie vail dat woord.” 1)eze opmer
king cloet de Ring 01) voetsllour vail wat do beklaag
do geschrovon hoeft in zijn ‘Verantwoording.’

Tn 2 Tim. 3: 16 spreekt Gods Woord van ‘‘gem—
spireerd’’ maar al lcomt (lit wooed sleehts eeumaal
voor, is dit met genoog? Moot iets dan keor op hoer
herhaald worden om geloofwaardig te zijn? Al is
daar goon formele ‘‘definitie’’ van do inspiratie, von
andert hot de zaalc niet. “Do Heilige Schrift bied
oils norgens nan eon klaar goformubeerd dogma
over do inspiratie, inaar zij stelt ons voor hot go
tuigenis barer thoopneustio Zij bevat on bert
do thoopneustie doe Schrift in dozelfdo zin on op
dozelfcio wijze. even boslist en cluiclelik maar oolc
oven weinig in abstracte begrippen goforinuleerd als
hot dogma over tie triniteit, de nenschwording, do
voldoening . . . .“ (Baviuck. G.i).. 1, 44~.) Eon
ding is cluidolik, on (lit )5 dat do gohebo Schrift vool’—
goeft ‘‘geinspiroord’’ to zijn, on wij hobben moor clan
genoegzame aanduidiag dat hiercloor bedoelci wordt
(lilt

(a) Vat de Heilige Schrift niet bet voortbrengsel
is van ‘n fllOilS.

(6) Dat do H eilige Schrift gezaghebbend is in haar
geheol, en ‘a onfeilbare maatstaf is.

Zo vol van hot voortbrengsel van ‘11 moos to zijn
is do ~1eilige Schrift ‘‘God—geademd’’ (thooplioustos
goinspireerd). Kan wat God-geadomd is ook lets
anders dan volmaakt zijnf In do passage die do
iliug aanvoert wordt gozegd dat “al do Schrift
(‘psa grapho’) is van God ingogovon God-goaclomd”
(2 Tim. 3 : 16). Of ‘‘pasa graphe’’ nu vortaald

~rordt ‘‘al do Schrift’’ of ‘‘ieder Schriftgedc’elte’’ do
betekonis chit do ~janse 1Ii~6el ‘‘God—goadenid,’’ go—
inspireerd i~ blijft gohandhaal ci.

Wij doon enige aanhalingen uit hot boeic vail ‘0
Schotse geboerde, dio in dit verband zeor pertinent
zijn, t.w. Hugh Mc’Intosh, ‘‘Is (heist infailib~o anti
the Bible true ~‘‘ Hy zegt : ‘‘Whether ‘pasa grapho
i5 translated ‘all Scripture’ or ‘every Scripture,’ the
offoct anti mba mug ale the same—’all Scr)b)tUre’
‘prodicating Div no inspiration of the Bible as a
wholo—’everv Scripturo’ the divine inspiration of
each 1)00k. plissilge or pllrt thereof and therefore
noc’essarilv of the hook as a whole. F’or if it is absurd
and self—contradictory to predicate the inspiration ol
tho Biblo 05 a whole, while deny ng or questioning the
inspiration of any of its parts, it is, ii possible.
111010 nianifostlv so as to assort tile inspiration ol
every boolc anti l~ssago thereof, and yot to refu5e
01’ hesitate to attribute j)i vine i nspi ration to the
whole hook. If whatever is p~ dicated of the whole
book is prochc’able (If tile parts, (~ J~a(ioei ivhatover
is preciic’ablo (If each part of the hook must he pre
dicable of the whole. ‘l’hus the very distrilmtive
l’ellcioring, which tile opponents of pbeiniry inSpira—
tiOli insist 010)11, is the most fatal to their rationalis
tic anti anti—scriptural limitations anti distinctions

If every scripturo is inspired of God, obviously
there cannot 10 any scripture that is lint ilispired
for to say that every scripture is inspired, anti to
soy that this or that or the other scripture is hot
inspired, is a self—evident and logical contradiction.
It would ho So with tile ‘all’ instead of the ‘every
scripture,’ but the ‘ovory’ Inakes tile contradiction
more direct and pointed And this holds whothor
theopnoustos he taken as predicato or subject and
whothor the scripture said to he inspil’ed is dieter—
minocl by tile text itself, the context, or both, for

the scriptul’es am in any case tile well—known
sacred writ ngs’’ (pp. 378—9).

iTit 2 Tim. 3: 16 volgt duidolik
(1) Dat tie schriftuur van Gocidelike oorsprong is.

God heeft so geadoind Theopneustos). ‘‘Gal
breathed cannot mean less than Divinely prodncetl.
That is not an inference from the exl)i’ossion, it is
the manifest meaning of tile expl’ession itself.’’
(Mcintosh, Opus cit., p. 381—2.)

(2) Dat God do yerantwool’delikhoid voor do
Schriftuur draagt. ‘‘All or every scripture having
been inspired by God, and it being all declared to
be written as God-breathed, it nocoslarilv follows
that God is responsible for all that is writton. even
as a mall is rospOilSiNc’ fOl’ whit by liii, breathillg he
utters—for all that is exprossed by mm.’’ (McI ntonhm.
Op. cit.. p.

(3) Dat do Hoihige Sehriftnur waar 011 absolllnt
Vel’tl’OilWiIilill’ is. ‘‘indeed the pregnant expression

thlbolmlleustos appears on tile Vel”,’ face of it. and ill
its very (lattice necessarily to imply this. What is
God—breathed must ho Divine, and ‘hat is Divine
llltlst ho true anti trustworthy.’’ (Mcintosh, Op.
cit., p. 385.)
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Al wordt dos geen formele definitie van de inspira_
tie gegeven, toch verliezen wij daardoor niets. Ret
feit der inspiratie wordt duidelik geleerci, en ver—
klaarcl, en wel so clot daarcloor moet verstoan w-ordeu
-dat de schriftuur Gods vooriirengsel is en dat bet
met Goddeii:k gezag bekleed is in ha or geliec-i.
‘Fref lend zegt Mcintosh weer Divine authority
appearsa very necessary constituent element of it
as u-eli as truthfulness ; for surely what God breathes
and produces by his breathing and embodies by His
Spirit’s inspiration must not only he truth, but also
carry and possess 1)iviue authority rphel.efoje
the expression ‘All scripture is given by inspiration
of Oocl’ is equivalent to ‘All scripture is the word
of God—true, trustworthy, and of Divine author
ity,’ (Op. c-it., p. :386.)

Om cleze reden oak zegt dc apostel Poulus in 2 rjini
:3: i6 ‘‘Al de Schrift is van God ingegeven,’’ Be
apostel weed door de proktiese ornstancligheden en
gevoren des leveus gecirongen oni so aan Timotheus
te schrijven. Poulus zegt dot doar ketterijen in
oinloop zijn, en sijn sullen. Bus spreekt hij van
‘‘beciriegers ....verleidende en worden verleid’’
(vers 13). Onmiddellik claarop segt hij ‘‘Moor hli,jft
gij in hetgeen gij geleerd hebt ;‘‘ en don w-ijst hij
01) de maatstof (lie Timotheus meet voorhouden, ni,
‘‘de Iic’iliqi’ S’m-h i-if ten,’’ (lie hij ‘‘van kinds of’’ go—
weten heeft, En am Tiinotheus met vertrouwen to
vervullen aangoormde de Reilige Schrift zegt Paulus
‘‘Al sic Sehrift is van God i ugegeven.’’ Daarcloor
kon liii olleen bedoelcl hehhen dot Timothens in dc
Schi’ift ‘n onfeill,om-e maotstaf son liebben, woarcloor
hij (IC ‘‘verlei-dende beclrieqer~’’ son kunnen
tegenstaon en slot hij doom’ de Sc-hrift als onfeflboi-e
in on tidof hun leugen en bedrog zou knnnen open—
boren. i-iouclt Timothens sic-h hieraau clan son hij
noar het wooed von Poulus ‘‘vohnaaktelik toegerust’’
sij n in tie strijci tegen dc ketterijen tegenwoorciig en
toekomstig (2 Tim. 3 : 17), Ret is voorol dims ook
bet verbancl woarin 2 Tim, 3 : 16 voorkomt, dat ons
doet sien slot Imet ‘‘van God ingegeven’’ of God—
geademd karakter von sic Reilige Schrift, Gods
‘m’~oord, met obsolnut gesag bekleecl is in ol sic slelen
des Bijbels.

Ret is uiterst jammer dat cle fling niet doze zaak
grondig heeft onclersocht,

Wij goan vervolgens in op sic bewering van sic
Ring die gemookt wordt op voetspoor von dc he—
klaagde in sun ‘‘Verontwoording,’’ t.w. : ‘lu do
Belijclenissc-hriften self komt Imet woord Inspiratie
nergens voor - en onse Kerk heeft nog nooit te eniger
tijcl ‘n cluiclelike formidering von cle leer sler inspira—
tie neergelegd,’’

Be Belijclenis onzer Kerk oanm’aordt cliii cleljlc hot
dogma von sic Tnspirotie van do gehele Biliel, Of
do Belijcienis nu een formele -definitie geeft of niet.
doe nicts of oon de soak, Dc Belijdlenisoanvoordt
bet dogma van de inspiratie van sle Bijbel - en wel
so dot (1) do Bijbel in boor f/elm (-(-1 oongenomen worst
als van Gocldeimkp Oorsprong, (icci—geaclemnd on gc’in—
spireerci, en (2) mnitscliemm no?- obso/imnt qm’~oqlielmbend
in ol do sielen dci- Sc’hrift, sools sluiclelik hlijkt nit
de Nedc’rloncise Gc-loofsbelijdenis,

Dooromn zegt Artikel lii van do Neclem’Iondse Ge—

loofsbelijdenis (een onzer Belijdenisschriften) : ‘‘T7cm mc
liet Besclu-even TVooi-cl von God: Wij bclijden dot slit
Woom’d von God niet is gesonsien noc-h voortgebracht
door menselike u-il, moor (Ic heilige mannen Gods
hebben het gesproken, geclreven sijncie clam’ do
E-feilige Geest, gclijk dc heilige Petrus segt, 2 Pet,
I : 21 Hiem’om nnemnc-fl w-ij snlke sc-lmm-ifcen Hei—
lige en Goddelike Sclmm’iften,’

t’it de volgende 00 nhalingen nit cle Nedci’la ncise
Geloofsbelijsienjs hlijkt duidlelild clot bet dogma von
do inspiratie so m-erstoan mvorclt (loom’ dc Belijclenis
-dat Imet gesc-lmm’cven Woord von God obsolunt onfeil—
baai’ is in al de clelen slem’ Schi’ift, Doorom aols
stoat (loom’

Artikel TV (Xediorlandlse Geloofsbelijclcnis)
‘‘‘mVij hevatten do l-{eiligc Sc’lmm’iftuni’ in twee

boekemi, des Ouden en des Nieuu-en r1~estaments welke
sijn Kanonicke boelden, u’oorteqe-n a lets volt te ~eq—
~7efl.”

.Am’tikel V (Necierlancise (icloofsbelijdenis)
,,Allc dese Boeken olleen ontvangen wij voor

}{cilig en J~ononiek, om ous geloof noam’ (iesclve to
regelen, daam’op to groncien en doam’mnedie te hevesti—
gen, en gel-oven zondei- en idle full/cling a? 71’at iii

dezeli’e beqi-epen is,’’

.tm’tikel VI (Neciem’lonslse (ieloofshelijdemiis)
‘‘On ule in-li eid l~s-seii de Ito non ic/-c en .4po km-ic/c

Boeken : Wij ondersc’heiden dese Reilige Boeken cmi
sIc Apokriefe ....wellse dIe Kem’k n-el lozen niag,
en slaarnit ook oncierwijsingeo nemen, voom’ zoveel
sij overeenkonien met sic Kononieke Boeken moor
zij hchbcn sulk ‘is km’acht en vem’nlogen nict, dat men
doom’ enige getmgenis siaom’von, enig stuk des geloofs
of dci’ Chm’istelike gocisclienst mnog hevestigen.’’

Uit cut Am’tikcl blijkt toch cinidelik clot die Bijbel
an ngcnomen svorcl als tic nb-solute iuino (cIa!, w’aam’aon
alle dingcn en gcschm’iften buiten Gods Woorci moeten
wom’den gctoetst,

Artikel VTI (Ncclem’lancise Geloofsbelijdenis)
fain en/me Id dpi’ lie i/i9 e Sc/i i-i/tim mc, ama u/lee a

te ziin ep~ i-c gel I/p.c ge/oafs,,,, Men mog oolc dc
sc’hriftcn von gene mncnsen, hoe heilig sij geweest
zijn, vergelijken bij dc (focldeiilce Sc-hm’iften,
Dammromn vcrw-crpen Wij van ganser harte mu wot met
dese aim/el? Ito me -i-p gel niet overeenkom t,’’

Uit cut Am’tikel blijkt disiclelilt clot tie Bi,jbel
oangenomcn uvordt als dc ‘‘onfeilbare,’’ absolute
nmaatstof’ ; en oak is het duidelik uit tie Bclijclenis clot
hot (logmna cler inspiratic aanvoam’d ivorclt, en wel
so clot (ii) cie gehele Bijbel van godclelike oom’spm’Ong
is, en ciat tim) dem’halvc dc gehele Bijbcl in haam’ ge—
heel onfeilboam’ en obscdunt gesagheblmon.d is,

Dit ciuidt geen tegcnsproak zn long woom’cien hunne
botekeni.ssemi belmoumcicrm, T)nicle]ilc is dims do wijze
u-aim inspim’otie die dc bclslaagde voom’staat in li/n
i-em-/tie leqen c]1llm(i/,- in it i/c Beljjdeiu is on tel’ Keel..

Wij u-ct-en s’ais do tegenwcm’ping in Ilet Zoeklic/u I,
Augustus 1926, p. 254, die also gesteld wem’d : ‘‘Rot
is sonnelslaam’ dat cie Ncdem’lamiclse Geloofhelijclenis
met do woom’ciem~ : ‘geioven sondem’ enige twijfeling
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a I wat in dezolve hogre~ (On is’ he doohi hoe it (101/dC Ii I,
en niei n1ensr’h/ I’ waar]n’don. ondorsihoid niakomic
tusSoll (10 fe/I’s h (100)00 en do fid (/I(’iflO Vi)fl dl’

Sclo’ilt.’’
A fgaz I on van hot cit dat or gee n oxegot lose gI’o n d

h csta at in de Flo jh go Seh rut voor do sehe i d ng ins—

son ‘U vorniooiide fo/i’s li, lou no en ‘11 to/es dl ‘mo
is ilo zion~w i~Z0 (1)1(11’ ilo Pi’niossoi’ V(iOIgOstflal) 11(1k

onthloot Viii) Ii istoi’isclic grond Dot hot ong000r—

1(11)1(1 is oiii hit do woordold ‘‘ill hotgoii do ii)oi)s
5(1)111(1 i is (0 ((cloVen ((Ill za Ii g to woidon ‘ (1 to
Ic idon ‘n 011(10 i’seh Ci (1 t ossen zali gin a k 01)( he ho on is en
((((101’ mogolik fol Intro go:loolton hi ij hi nil do vol—
gemlo 11-’ woogg ‘on lou

hi) 1) e woor(!e n. al liotgoon do nio 115 seh ul dig is to
gel oven, ((1)) za Ii g to wo rden , un a rio go noog—
san in gelee rd wordt , ‘ zion in geh 00] ii jet op ‘ n
ondersehei (1 dat gel)))) aki wordt I lisson ‘ I) jo/es
(liroll) (‘0 ‘(I to/es Il 0)00)01 in I/I’ 111’i/i(Ie
,((eh itfi, Fleeds de onista iid igiledon wan ron (1(1.
01) V 001)11 ito t ij d (Vi) ii 1111, (10 >~od , 0 oiooi silo—
lijdenis word opgosteld sinit sulk ‘ii nitieg nit
110)01’ (10 togonstol ii og is t )I5’5’I) (I iegoi 101) (Ii)’
do Ilodigo Selu’ilt olf(’(’n i/l’nO( (J:’i)nl’ ho—
sehiCii(V0)) , 50)15 do Pi’OiOst)iiltO)) , (‘1) dieiio)1O)i
50)115 110 Roomson , die hij do I-I 0110(0 ~ehi’i ft
nok nog do /)0(7) / IC us loodsakolik on 01)11) is~
liaai’ bosehoiiwon. I Io~ uliiidohik to(’l) (101(11

In I’ C0~ gozi nS p eel Ii ii) do w oordo n ‘ , so Is
hot don nionseil, ill 0:) ron hot zol R a 1)05t01011
1) iet g000rlool(i i~ inloi’~ to lei’en so hi ij hi
d:iai’nit wol, lint do looi’ daal’Van zooi’ VIII—
I)))) ahct oii ii (110 inanoren Vol koinon is .~iIo n
nIdIg oolc (10 51/I I iflen Vill) (/1)11’ mnCOsl’n. 1101-’
heilig Zij gowoest zijn, geli3kstol]en nuot do
God 1 cii ho ccli ii f ten, onch do gow 0011 to hi ito
waarheid Gods ... noeh de gi’ote nienigte.
nile]) (/1’ (11)1//l (‘Ill, aoi’h (10 opvolgi ng van t ij doi
Of poison en, 11(1011 (10 (‘on (‘il/In , 1)1 C (‘I’ / (‘1) (If

T) a a loin VO)’)) 011)011 Wi ,j 11)0

~a nsol’ 1) a rto al w at 1)1 ot 1/1:1’ (III tI i//Ill ii Cl’ ~ el
0)) ‘t OVOI’OOn kIli nt

ib) \Ooi’ts in .1,11, \1 IVOI’dt dnidoiik on:h-’rsehoid
goiuu a~ik t t ilSsOn W)) t ((11.501(101 ije :0/il C/h) I’ n 4
is Oil VIOl’ 1)11 Ioi lIla al gehouclon wo rdt , on
tUssOn (Vat (1 (‘(/1 el/eli!,’ (‘Cl/I I III II)) ‘.11)1 , 1) of (111—

dersehoi Cl U)) 11)011k dl) t gon) 1)) lit ‘IVOI’)lt t 115501)

do K a non ieko 13001(011 lies I] i ,j bois on (to
.~po1si’ieIe Boekeuu.

() Jlav inch zegt onk d nidel iii met o)’\Vij sing U0)l1’

do Gei’el’. ( ‘oi~fe~sios : ‘‘l)o C) oi’oforineordo (‘on.

lossi 05 1)01)1)01) 111005 t Coil a It 1(01 0(01’ do
1—leiligo ~4chi’i1t 011 sprekol) 11)1)0 GOdielill
do idol i k nit: on do 0 orof. Tho (I ogon 11011)011

01101) zondoi’ oiidorschoid ditzoildo 511 ndpiiot
in’’ 0.1),. 1, 131L1

Do 001’ van do Pi’nfoscor aangaando (10 inspii’atie
moot dos toi’ zi1de gezot wordon, mnda t (0) zij is 010/

do dnideliko leor dci’ ScIn’i ft niet in ove)’oonsto)n—
I)) ing to 11 i’ongon (h) Z Ii 011)1011)1.11) t I lot ((051) g
Vi) ii hot goschrovon ~iii. on host i’ij (It do i)Otl’I)iiW—

haarlioid (10)11’) dli). (, 1 ((p is ~il 10 prakt ~ts (11)idOlId—

11:1)1 I’, 0)11)1 los)’ sIll (I ((01)1) 10 hi (‘(0(111 5 (1(0)0)

hik. hot ot]os—i’oIgi1’n~0 l0’~t:lld1 i))illd’i~ (lot 0000

hoord. n/I Zij is in sti’ijd 1)111 lo’t 00101 o)’inoordo
hoginsol Viii) do dnidolikhoid van 01’ I loiligo Solo’jlt.
( I ((p is onhist’o’ios, iii in sti’ijiL (hOt (10 (llflulttliig

br l’i’Istollko T\d’l’k, on ldln’onl ‘on ln:l Ilohijlk’ins_

tclui’iftoii

‘l’egoi)oioi’ (to dlugogl’ond i’il losso (dpmei’k i lIg ) nil

do B dig, lw, : ‘‘OVOI’ (10 11 (‘1’ (101’ iliS~d1’ilti0 Is (‘1’

nog ~dt i1d (0l’SeIl ii ((OW eost sob I~ ((il(lOl’ ()oi’oI 01)111 oi’,lo
thl’ologoil lO)do)’Iiig,’ stOihOil W ij (10 (V)d))l’hOidb in dl’
(VOdll’dOhl (Ill) (II’ kill)dlig’tl’ (lllgl)))lt (‘05 VIII) (1051’)) ti1li

Pi’of, ltnvinl’k, di,’ s~ (eel hoot 1 (((‘(1001) 0))))

nOhlstllOiO, wdlai’nit hlijkt dat ()orolonnoord’

‘l’hl’oiogl’n 1)11 (1(1)20)1)1 (110’ 115111 i’d) tb (11)1)101’ hoililon

anilvaa)’,l, en w(’I Zn lInt do I l1’ihigo ~e]n’ift danrdooi’

(dill OiIhdI)0’ 01)11 01)5 b’) gegoVoll ((0111(1(10)): Op (lOZO

kai’dioido b)llil1)’il zi~ii C) (‘i’Ofdl)’iOI’Oi’dl’ ‘l’hl(’OhOg ‘1) hot

0O1,s

Do (I erolornioo)’do (‘onfossii’s ilOilIlOi) )ill’(’~1 (‘0))

li’tik(’I over do I k’ihigo i’O’I)i’iI I, I’)) spi’okoiu 101:11’

gnidll’liko ~ozng doidolik oil : dii do ()oi’oI , ‘h’hodlIo—
gel) nollO’i) (110)1 Z0l1’l(u’ oildoi’c)’hoid dhisl’hllbo

.sunidplllll dli 111111 01k. (il)., 1, 13th,

I’~ I) (((‘I’)’’.

‘‘1 Do lIspil 1)111’ is) dl’ ioozd(io](’r(’ (1 Ol’I15d(d)illhO. I
Ill’s I loiligoil ()l’ostos (1 ili))’(lIl(ll’ (IS S1’hli’illOl’s ]o’I

1100)1/ (.11./s : (Ill I (II (III (‘I I (‘IllS! 1)1(i) (II’ lsol’I( 11111’)’
(‘00 Von ll(’ililOl) kilnllon OVoi’il’( (‘I’(’n ‘ Ilavinek,

(II),, 1.

II, P(’N’I’’l’~Vl’Fl IX D1~ KL.~(’1lT V,~ X 11 I~’1’
(/‘11,~’I’UIil 1’\I,

De klaeht von hot (‘ill’i)toi’iOnl 15 ‘‘(lIt iioI(]a))gdo
Ieei’t (lilt hot kit 050 i’oko list i’d) 1(111’ St21) (11)1)1)1 VO I)

.lo geceldo.h’n’s (ill) lsraoi hot i’o(’hil’ is OVn’n’dool’
111’ gang (10)’ goSI’IliOdonis soih~ do ill do ~ehi’if I soIl

)1Iinlhi joe/I’ on) hl’t I whit kolI)t , 001((l’kOO)’(I (‘i) (lilt—

1(011(1 word 1, (‘VOllOOlls hot OiltOill’s(’h)) 1 Vail Moses.’’

Do kbaeht van hot (‘ol’ntoi’iuld) 1011111 (((‘01’ iho Cilfl((—

sell ikkl ng VI))) d’ doknnn’nton (tool’ (Ii’ hokhwgdo
((dl)) In I) do Pont a toin’li SIll) sijil salnt’n ges told, ~
((1)11111 IV)) allah) hot (‘ma tm i0) Ii 1(1)10 gt do t (10 iso—
kIn ~igdo (Ii’ gosel bIde)) IS V 11)1 die 1)11 ng si el 51)1(011 ((0—

(loll] aaodoet on loldelleilt, oil oIls’ hold 1101 geZag Vail

do Hoi I ige ~ehi’i ft aaidtnst,
Fliol’op zegt do titspi’aak des Rings: ‘‘1)11 w 1111k

(1(1111’ lIekh agde (Inthol) d,’
1)01 wIlt zogt eon (In tkon I) i fig Ills dose w)lIfll1’(’ C

do hoklaagde ii itdi’iikkohi k hoot t gosI’hdl’ot on in silo
Iliad Ill / /oei,lie/t /

‘‘Do ZOO)’ ((oIl iehtigo Vl’flil(( (111(1 sieli 01) ((11)1’:

W00000l’ is olk sIlo (lozo (iOkl)lo(’ntoo (lnt”taai) (do
lIe W)’O ide J E I) P (11(1(11 ii loll I ii)— Ill (‘(log ill 11)11

lost Ill (Volko vol’hloliding stool) (Ii’ wot5to1~ol~ tIlt

ohkanl’, 01) tot do h0’koi(do llr))lctitk 1111’ ri in (IC
goS(’lliodloois Van Israel V,On’ilondOo “ Hot 11)11-

Wo1l(1’,I ~ IlOZI’ V 101(111 iS (14 1)0) ilOilildsOl VIII) Idol—

(1 ikkohng. (‘:10 hot oonVoodIigo lot hot 50100111(0—

Stl’ld(’, 11(1)1)1 01)1) thaI (10 (o’dO 111)1 110 (11(11110101)1(0
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o of root zi~ n : Priestorgosoltri it, Jehovist, Deute—
ronont 11110 111110 r

.J ohov 1st, Deuterooom i nut, P ii estergesc’lirj ft

I )o t 11(1 V 0 1 hot oil tsta 011 VOlt do a fzo nderi 1 ho
(1(1k tiitt onto . watt i’u it do Pci ito ton oh 5 so nionge—
St old, s dorha we

H~t ,J ~i10V St j OS(’ [i( oh. eirk 0 (10 90 0011w VOOl’
(‘lii’istus

1)eiitoroitoini nut. cirka do 7e oeltw voor (~in’jstus

F{ot PriesI oi’goschrift, eii’ka do .5o eeuw voor
(hristus.’’ ~fIrf Z>n’kIi>liI, Uhf., 1927, p. dli.)

lit dozo (latei’iflg van de (loklllilenten van do Pen—
I at elicit is dii idol i k dat do I ok lot gde (10 (‘(/l f k i 1(1 (‘.~ ~‘

(IUf1’ilIIi/ (‘II l(lIlqs>/lj/, LO!I(/ voigt. FIiorvol~eiis is
I )on teroitoio i nut 0011 Ia at gosolt i’iit. nit on govoo i’ do
t Id Vail do h 11111 hg J 05 i 0 (to (‘011 IV ~‘001’ (ii rist us),
dot ‘ole/il, is opge,ted gowordon 011(101’ do ii:lam van

ozos ( so ndor dot hot oclitor iverkeli k van \ I ozos
a fkontstig is), ton eu> do do godsdio iist to central i—

soroit 1011(1010 Jo1’1150 leo>. \ olgo 115 ~1ezo voorstoll 1 ng
i —, I )ou tei’oiioi iii Out ii i ots’i 11 dors il an n ‘ vl’Ooin he—
(1 tog ‘ (pill fill ,,s)

\Vi 1 hot Priostorge~clo’ift bofreft, nit do datering
(lie do hoklaaedo a~nooonit, is hot ook doitlelik dot
ltt~ ii ot (‘OIlS is unot do hi’ it ioso sob ool . di 0 d it goseltt’i it
voi’wijst no ‘ii (lotuill no do lialling’e’iiop van Judo,

logo 110 VOt’ doze voot’stt’ Ih ltg di 0 (1001’ elI door ho
kriti(’Se stii iidpttiit ~, ~ehasoord 01) hot evolutionts—

i (‘50 legi 0 sol , to, : ‘‘hot leg i nsol von ouitw ikkol jug,

vail hot convoudigo tot hot santongosteldo’’ (wooi’den
vilu lc’kloag:lo, stoat do llijbolso voorstelling in liju—
10(11 to sti’ ii d

Lot (19 (10 Bij heRo voorstelhiig hetref[eiide do
Don toronout o~e (‘odox oo hot P ii os toi’gesc’hri ft.
Deutot’onouiioio is ‘ii hock dot voorgeeft ~‘l1N Moses
fkoitis t ig to zij 11. 011 door Moses gost’hroven te zij Ii.

1)11111’ stoat uutdrukkelik ‘‘En Moses sc’itreef dezo
not, on gof so oan do pi’iesteron ,,.. En bet go—
5(’hioddo Ills Mozos voleind had dIe woorden d1~’)’er rot
to seltri~voui in (‘Oil hook Zo gehood Moses tie
l,oviotoit . . . zoggonde Neount dit wothook on legt
I tot aoti do zij do von do a i’k dos vei’bonds

Dent, :11 : 9, 21—26,)
Moor tlozo zioilswijzo van het ontstoan van Deute—

1,0001111 11111 wor<lt door do krii,iose voorstolling, (lie de
hekloagde toogodaan is, cintkentl, (‘‘It should he
ohserved that even if it could he demonstrated that
It (‘ei’toi n parogm’aph 01’ pai’ogrophs were post—Mosaic.

fI~ k w ould uterohv p rove t It at sut’h pom’agra ph or

01’agra pIts (‘0111(1 not I> ave 1 lolouigecl to the Pento—
touch as it (‘0100 front tho pen of Moses, not that tho
work as o win do ii ill 11 ut 1)10(00(1 from In ni, ‘ ‘ (U roeit

Higher Criticism p. .51,) ‘‘it is ~o1 disputed that
in tlio I orni in w- Ii bit wo ho vo it, t ho hook (of I )ente—
ion omay) sltoo 5 Ito c’os ol oditoi’u ol i’etloct i oit ,.,, the
last pa it of the w>> i’k , with its 11(0011 mit of Moses’

death ,.., i3itf thteso minor, and in general i’eadily
distjneuishahlo ti’ocos of editom’ial lahour only throw
ii ito uioi’e (‘(>101111111(1111 g tel Ic I’ the general u nitv of
Ito hook Ill thou ghit olid s tvle, ‘ (Dir, The Proldoni

(If the Old Testounont, p. 251,)

Wa tic’ Iliholse voorstolluig von hot Prostot’—
g(’s(’hI’; ft hot m’oft ( Vci’Vl in ho 101010 Itoofstukkou ~‘an

gxodus, het ~oek Leviticus, on zekere hoofdstnkken
in Nitiiiei’i), evenals tie Den teronombose wetges’ing,
~voi’it ook het Priostergescln.ift aan Moses toege—
~‘hres’eu . ‘‘This law’ is declared it> the general and
ill afl its pa its tb~ have been di roet1~’ c’oiontuitueated

by the Loud to X[c>ses, itt P~ it (~mi thio simnini bt (>1
Mount Slital during his forty days’ abode there,
and in part while Israel lay encamped at the base
of t ito 111(11111 till 11, and in port tI mti’i ng I hei m’ subse—

9 lIeu t wa ti clom’i ngs in the 1111(1 CV ness’ ‘ I U icon, Higher
(‘ritit’istn. p. :16).

Mao I’ tegonluvom’ (lose voou’stelhi 1mg vats do hell go
~‘ltt’ift, staat ‘Jo datoring san tie beklaagdo, op
ki’itios ~‘oetspoor, waai’cloom’ ooodzo/eliI (‘>ll’o:e ot>t
komtd wordt dat tb Sohrift gelijk Itoeft IVanneer sij
voi’klaart clot cht gosehirift van )J ozes afkosostug is.

Do looc’hi’ning door heklaagdo dat 1)outeu’onomitim
en Itet Priestergesc’hrift s’am> Moses komnen. zoals do
1-Eel lige Scitrift voorgeeft. loot Zion clot (he boilaagde
in d indelike strijd verkoert met de verklaring ties
Bibols moor meet’ : de ziensw-ijze die dc beklaagcle
VOoi’stoat hi’engt noodwettdig nsee ‘n loocliening van
do gang Jet’ gesc’lnedenis van Israel ‘‘soals tile in de
SeIn’i ft self p>’i >11(1 fo (‘I’ 0011 bet II oh t koun t , ‘ ‘ volgon
do kbac’ltt van bet Cui’atori nun.

N ‘et ihleon keert de hokiottgtlo do orde vail Itot
Pm’i ostei’gesc’h ru t en 1 )e u tem’oui 0111 Itt ni ohm. tc’ge n do
voorstellitig van tie Sc’hm’ift, moor hij ‘vorw’ijst so
hoide mt~tam’ datums eeuwon ito tie tijtl van Moses.

111)0 is Inerniede do gong der gosclnedenis so ais tIle
in tie 1-leilige Sc’hrift self voorkontt, niet omgekeeu’cI
(‘It oi>tkend P

Wij sullen tot’ staving hiervan aonltalingen doen nit

hot hook van Prof. William Hours’ Greet> van Prince—
tcnt, en Pm’of . .James Orr van Sc’hotlatid, Inanuen die
in hiunne hoeken bestri,jden precies (he typiese km’itiese
I ndeling on clotem’ing van tie tlokumenteti van tie
Pentateucht, tile tie beklaagcle voorstaat, ~‘cais hot
schem’psunnig oordeel en the hekwaamlieicl van close
sc’hn’i,is’ers, zal niemancl knnnon txvi1feien. Deso hoidt’
boekomi (The Higher Criticism of the IPoutateucli en
The Problem of the Old Testa bent) werdeut tnet in—
genomotlhleith eim instenimi itg gohruikf (loot’ wijlen
Prof .J. Mom’ais in ziju kolieges over de Ijogere
I’~ritiek. Van hot hoeit van Ota’ sd hij teikeuis
‘‘Jongelui, clit is ‘n book clot hog tiiet beatstwooi’tI
is gew’orclen.’’

Hoe nu affekteert dc kritiese rekotistt’uktie en
dlatel’msg san dc IPentateucli_dokun>onten, tile tIe be—
kloagde vooi’staat, do iieti’ouwhaot’hiejd van do his—
torio~ Dose is ‘n gewiehtuge vm’aag.

Professor W. H. Green segt oaugaatsde ‘‘The
l)eam’iuig of the Divisive C’t’itit’isni on the Cm’edibili t~’
(If the Pentateut’h’’ (lit

‘‘it Is not a question of inem’rant’v, but of whole
sale mutual couttm’adietion, w’hIc’it quite destroys
theim’ cu’etlit as truthful h1stom’ios,,,,, On the
c’m’Itlt’ah hypothesis the real facts of the histot’v
arc not what tho~’ seem to be to tIle om’dinat’y
m’oader Upon the theory of the In oaf (‘00—

~(‘>‘>‘otil’I’ of the divisive critics, foi’ It is wit/I t/>is
with wInch we have h>eon dealing, w’h at clepetidenco
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can be placed upon the historical statements of
the Pentateuch ~ he real facts are not
those whcch appear upon the surface. That can
only be elicited by an elaborate critical process.
which shaH detect and remove the mistaken addi
tions and attempted encenclations of each of the
redac’tors 115 will put the critic’ in pos
session of a mutilated record of four val’i alit
traditions ol the Mosaic’ age, as these existed 6,
S anti 10 centuries after that (late Must
we not say that the hi~storv of the Mosaic’ age.
if this he the only way of arriving at it, i ests
upon ci (10 ic/mod, and that nothing of any con
sequence can he certainly known regarding it. It
is /h (‘ (‘CitCLIfl tci of fur/s that ore vitul to the i’eli—
gion of the Old Testament, ssncl the denial of whose
truth weakens the foundations upon which the
Now Testament itself is built. The critical theory
which we have been examining is destructive oh all
rational certainty of the reality of these truths;
and thus tends to overturn the historical basis of
the religion of the Bible The recent
acceptance of this hypothesis by men of high stand—
ing in Evangelical circles does not rob it of the
pernicious tendencies inwrought in its whole tex
ture, and will not prevent the full development
of these tendencies, if it shall ever gain preva
lence Is it surprising that they who accept
this hypothesis insist that the current doctrine of
Scripture and of divine inspiration requires levi—
sion P he advocates of literary partition
among us at pi’espnt may stand on c’ompar’ctively
conservative ground under the influence of their
own Pi~~ training, anti of cherished principles,
which they are unwilling to abandon. But what
is to hinder their followers, who are not similarly
anchored from pursuing this partition to its legiti
mate conseciueace P It is the first step that costs.
And this initial step in this partition is the
admission of the in trust u’orth in e.ss of Hi c’ surreul
record us it nec, stun ds. (Green, I[ighier Criticism,
p. 1.57 en v.)

Deze gewichtige woorden van Green stemmen tot
diepe nadenking.

Prof. Orr zegt (die even als Prof. Green do kritiese
rekonstrul tie en datering bestrijclt, die de beiclaagcle
toegedaan is):

Their wilful setting aside, or mutilation
of the Bible accounts, and substitution for these
of an imaginary history, built up from ingenious
conjectures, and brilliant combinations of the lines
of what the critic thinks the history should have
been” (iProblein. p. 119).

Hoe affekteert de kritiese clatering van
Deuterononiiuin do historiese waarde van bet book
zelf, en do latere gesc’hiedkuncl.ige boelen des Bybels t
On’ zegt

‘‘We cannot shut our eyes to certain far—reaching
consequences of the acceptance of the critical view.
If Dent. isawork of the age of Josiah, then

necessarily everything in the other Old Testament
books which depends on Deuteronomy—the Deuter—
onoinic revisions of ,Joshua anti Judges, the
Deuteronomic allusions anti speeches in the l3ooks
of Kings, narratives of facts based on Denteronomy
—e.g. the blessings, the writing of the law on
stones cit Ebal , all must icc’ put later than, that
age. If. again, it he the case th:it the Levctic’al
Laws ale lacer than Deuteronomy (:0 ols du’ In’—
I lao i’/c 00cc n cc rio t) , this led ui res the carrying of
these down to where the critics place them—at
or near dice exile. The very gravity of some ot
these coicc’lusions is our Wa rrant foi’ raising the
questi on : Is the critical view correct’ P /Prohlem
of the 0.1’., p. 249-2~0.)
En weer zegt 0cc’

‘‘If Deuteronomy is a d’oml)Osi tiou of the age of
Josiah, then all Deuteronoinic secticcns, or revisions
in the D. style, of the historical hooks, must be
later than Dc utero Horny, (111(1 Coflhc ot ice token u.s
geucscicc e ii istory. Large sections of Joshua—the
reading of the Law on Mount Ebal, e.g. chap. viii
30 ff.—and of Jutlges, are tic us disri’editeci us the
ccic/c i.storiruil coi/, of a 1.1 or 1)2, etc. (The
Problem of the O.T., p. 379.~
Zo veel voor Deuteronomi urn.

Hoe affekteert de knitiese datering van het
Pc’ie.cter~je.sclc rift de historiese gegevens daarin ver—
vat, en do latere gescbiedlcundige hoeken des Bijhels t
On’ antwoorclt aangaande ‘‘thIs theory of the
Levitical legislation,’’ dat

never e.g. existed such an ark or taber—
nac’lesa’~ the (ode clesc’ri hes with minute
precision. The tabernacle is a pure fiction,
obtained by halving the dimensions of’ the temple.
and making it portable. There never was a choice
of Aaron and his sons to be priest~. or a separa
tion of the Levites to he ministers to the priests.
There never was’s tithe system far the support of
priests and Leyites there never were Levitical
cities; there never were sin cind trespass offerings,
or a d as’ of atccnemeiit, such as the Cotle pie—
scrihecl ; there novel’ were feasts having the histori
cal origin and reference assigned to them in the
law. These institutions were not only not Mosaic,
hut they never existed at all ; anti the constructors
of this Code knew it, for they were themselves the
inventors.’’ (0cc’, Problem, p. 292—3.)
En weer zegt On’

‘Tf the P. element (Priestergesc’hrift) in the
iPentateuch is of exilian or post—exilian date, then
nec’~ssurilc~ all assumed P. sections in the boolc cit
Joshua must be post—exihian also, anti, on the
theory, de.stitcile of ii isio,’icol c,’ort/c . This con—
eemns e.g. the whole account of the chvision of the
lantl ill the second half of Joshua. Similarly, all
passages or allusions in later boolcs, which imply
the existence of ([), on its institutions must (or
may) he held •to be late. Everything of tIns nature
therefore—tent of meeting, Levites, hugh priests,
etc.—is usually stm’uc~k out as an interpolation. The
Levi ical representations in the Bcicck~ of Chronicles
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are a priori discredited, and put out of court as
worthless.’’ (Orr, IProblem, p. 378.)

Aangaande “the critical treatment of the historical
hooks” zegt Orr weer

‘‘Not only does the critical hypothesis imply in
vention and falsification of h istoi’i1 on an an pie—
ceden ted scale, but it results in a (lisintegration
of the books in a fashion as complicated and be—
wilciering as in the Pentateuch analysis’’
(Orr, Problem, p. 3804.)

Zeer zeker (las stant oak de klacht van het Cura—
torium tegen do beklaagde onder Punt IT, t.w. dat by
door de onomwonden aanvaarding van de daterinp
van de z.g. dokumenten waaruit ‘do Pentateuch zoo
zijn samengesteld, 01) voet~poor van dc kritici, eli
waardoor “ de gang eler geschiedenis so als die in de
Schrift self prima facie aan bet licht komt,’’ ge
loochend wordt, gehandhaafd.

Do opmorking a-an de Ring in de TJitspraafte dat
‘‘nergens in do iH. Schrift, nods in ‘de l3elijdenis-
schriften, wordt melding gemaakt van de ontstaans—
orde van dc’ llIjla’lhoeken,’’ is uitermate oppervlaie—
kig. Daar is ‘n duiclelike voorstelling van de ont—
staansorde van de Bijbelse geschiedeni.c, die oog
lopend is; so by, is Adam voor Noach, Noach s’oor
Abraham, Abraham voor Jaleob, Jakob voor Moses,
ens.

Do klacht van hot Cnratorium loopt over do
loochening van de gang dci’ gesch ieden is so als (lie
prima facic nan bet licht komt in do Bijbol ; en wij
hebben aangetoond door de treffende citaten uit
Green en Orr dat de kritiese datering en rang
schikking die de bekiaagde volgt, noodzakelikera’ip’~e
ile gewraakte loochening moe brengt.

Met kennelike instemming zegt do heklaagde:
“Wit de kritici ont’kennen is dat Moses do opsteller
is geweest van de priesterlike a’etteo, die wij in de
middelboeken van de Pentateuch aantreffen, en die
(naar do mening van do meeste kritici) later dan
cle profeten zijo’’ (hot Zockliclif. December 1927,
p. 380).

Tegenover dose bewering staat die der Heilige
Schrift, die in do woorden van William Henry Green
zegt ‘‘This Priest Code is expressly declared in all
its parts to have been directly communicated by the
Lord to Moses.” (Higher Criticism, p. 36.)

Maar nog opvallonder on, indien mogelik, ernstiger
is bet foit dat do beklaagde self ronduit geschreven
heeft over do praktieso konsekwenties van hot
krjt:ese standpnut, clot hij voorstaat, en nit de hier—
op volgendo aanhalingesi uit Jiet Zoekliclit is hot
duidelik dat de boklaagde onomwonden de Bijbelse
voorstelling van do geschiedonis van Israel op lcrities
voetspoor, als ‘n ons-ertrouwharo, ja ‘‘ze]fs verkeerd’’
van de hand wijst.

Hij segt ‘‘Onze icennis is dormate vermeerderd,
d~t wij ‘n gans andere besehonwirig hobben van do
1oop van Israels gesehiodonis, de aard van Tsraels
wetton on (10 onbwikkeling van Tsraels goschiedenis’’
(Jiet Zoeklirht, September 1927, p. 279).

‘‘En als het een rovisio van ooze aside. geijkte he-

schouwingen aangaande do goschiodenis van bet voile
van God noodsa Icol i Ic nsaakt, dan moeton wij tot sulk
eon re risie gowilhg en goreod zijn .

‘‘Ret is natuurlik eon clelikate zaak, do hanclloi—
dingon over Bijbelgoschiedonis, waaraan onze jengd
reeds gewend is, to vervangen (1001’ geschiedhoekjes
nit bet nieuwere stancipunt geschreven toch moot
die delikate zaak ondornoinon warden 1-Jet is
botor, ‘eel betel’, clot onze jeugd nit onzo mond loren
sal, dat vele van do oudero beschouwingen aangaande
hot Oude Testament, en aangaande do goschiedenic
van Israel en do ontwikkoling van sijn goclsdienst,
gebrekkig of zolfs rerkeeril waren. I-lot is om dose
reden hoogst nodig goworden, do oude (reelzins voor
troffelike) workon van Kurts en Maclear to vor
s-angen door handleklingon, die van do archeologiose
ontdekkingon en kritieso resultaten van onse tijd
konnis nemon’’ (Ilet Zoeklicht, September 1927, p.
276).

Dose woordon sun duidolik en radikaal,
Opvallender is dose boworing van beklaagde wan

noer men bodonkt dat hij self erkent dat do traditio,
waarondor hij verstaat (a) bet Oiido Testament,
(b) do latere Joclen, (c) bet Niouwo Testament, do
Pentatench toegoschroven heoft nan Moses.

Dit is dnidelik slit sun oigone ivoordon. Hij
sclu’oof

“Reeds in hot laatsto book van do I-Tobreenwso
l3ijbel. ni. 2 Kron., wordt Moses voor do schrijver
van dose vyf booken gohonden (de Pontateuch), (zie
by. 2 Kron. 24: 6 en 3.1; 6, 12). Alloen ten opsichto
van ‘do laatsto 12 verzen van hot hook Deuterono
mium gaven do Joodso fabbijnon toe. ‘dat die niot
door Moses konden sijn geschreven, nangezien zij
hot yerhaal van sijn dood bevatten, Deso overleve—
ring word door latore Jaden onvoorwaardolik over—
gonomon en voortgezet. Do geleerde bistorikns
Josophus, do diepsinnige Philo, en die ivondorliko
v ersameling van Joodso goleerclhe~l en Joodso over
lovoringon, do Talmud, horlialen allornaal clesolfcle
traditjo : ‘‘van do vijf ‘bookon dec Wet is Mozos do
sehrijvor.’’ Zo word do traditie ook door do
schrijvers van bet Nieuw’e Testament, en door do
geholo Christenhoid overg000mon clot ‘do boeken
allenmaal door Moses waron geschro’i-en stond voor
allen vast” fIlet Zoeklicht, iOktober 1927, p. 305).

Maar togen doze eenstemmigo “traditie’’ waar
ondes’ do bokiaagdo boide Niouwo Testament en ‘Oude
Testament rekent, versot do beklaagde zic’h.

Met dose feiten ‘,‘oarop, hoe kan do Ring goon
gl’ond vinden in do klacht van bet Cnratorium .dat
do beklaagdo door hot standpuot dat hij voorstaat.
do geschiodenis van Tsrael zoals die in do Heiligo
Schrift self prima fade s-oorkomt, geloochend heeft.

Do loochoning van doze gang dci’ gewijdo geschie
donis soals do Heilige Sebrift dit self ons bied,t, tact
hot onfeilbaro gozag diei’ Schrift in hoar hartador
nan.

Voorts do opnierking van de Ring : ‘‘Hy orkent
dat lsij wel ‘do methoclon a anvaal’dt, doch niet al do
resultaten van voorstanders van dat standpunt,’’
segt niets. H’et punt is met of heklnagdle al do
resultaton s’al) do hit ci aaiiva ai’dt of niet, mc or
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wel of liij’ n zienswijze toegeclaan is die herekend
is inn tie h;stor~ese waar’ie en 1wtroubaaiheid van tie
l3ijiel te ondermijnen.

1)it is wat wi j so even hehhen aangetoond. Do
bek] aagde aan vaarcit wel degel k het fundamentele
standpnnt van de hogere kritiei nL de datering van
tie inkunienten van de Peittateneb wa:iidnor ii nod—
~uke1zkri’iun’ tie gesohedenis van Israel so ais vervat
in de Pentatench en de latere gesehiedenisbooken
des Bijhels, geloochend wordt.

Orr zegt treffend ‘‘Revelation is historical, and
it is a serinns ciis~ervice to religion to depreciate
the historical eiement n evelation, or to represent
it as immaterial to faith whether the history of the
Old Testament is true or legendary’ ‘ (iProblem p.
48.5); en Bavnelc ‘‘Oak de his~orie is eene open—
baring ~*ods.

Dc Ring zegt ‘‘Bet C’nrator~nni klaagt dat be
klaagde bert, tint ten opziehte va ii (n) tie Persoon
van (‘hristus, T-lij ]ij Zijn inenswordiug de goddelike
eigenscliappen heeft afgelegd en /i) ten opzichte van
tIe gesehriften van bet Ouch’ Testament, Hij onknn—
dig is ge iveest en geen gezaghebhend oordee] then—
aangnancle vellen hun, ta~tc’nrle deze beicle opvat—
tingen i-ieni nan in Zi~n onvera nilerlihe Godheid en
gezag.’

[T ierop antwooidt de Ping : ‘ ‘Bekia agde leert niet
dat C’hrstns bet hezit th’r golcielike eigens happen
heeft afgeegd. in nay wel bet gehrnik ervan.’’

~Vat ze~t tnc’h een ontkenning abs dcze wanneer
beklnagdc’ iiicdrukkebik heeft gesc’hrei’en ‘ ‘Bij zi~n
(C’liiistnt) inensw’orcling heeft H ij godclelike cigen—
schappen sis alomtegeuwoorcflgheicl. almaeht, aT—
weteii heid, ens., i,fic’lcrld. (zk~ brief door bekbaagcie
nan de K onsinissie van bet C’nratoriuni , gedateerd 20
F’ebr., 1928.)

De Ring zegt dat beklaagde niet leert dat Kristns
tie gotideike egensehappen lieeft afge~egd (sic
ecliter voorgaande paragraaf), en to(’h voegt de
fling di a rhi j ‘H eforniatnren als K alvij is en andere
vernsaarie theobogen van vroegere en tegenwoordige
tijden hebben dez~ leer van tie aflegging van godcle—
like eigensc’happen door de inensgeworcfen Zoon van
God geh uldi gd.’

Waartoe dose losse bewering inlien dc Ring
overtnigd is dat hekbaagde niet leert tint Kristns
Zijn goddelike eigensebappen Iseeft afge]egd t

Grnnd voor deze bewering sehijnt de Ring te sue-
ken in sun opmerking inzake Fil. 2 7. Dc Ring
segt ‘‘Waar in Filipensen 2 7 van tie ‘‘i’ernieti—
ging van Zi cbzeiven’’ door Kristus gesprokeri w-ordt,
segt do Staten Bijhel in de kanttekening op dese
passage (welke kanttekeningen door tie Synode van
r)ordi’eclii goedgekeurcl sijn) bet volgencie Kristus
heeft bet ge1brnik zijner gnc1dc]ike beer] ikbeid voor
‘n tiji (mu bet ~verk onser veriossung in tie staat
tier nederg]seid te voibrengen), gelijk als afgelegd
en sieb dnarvan gelijk als ]ediggeinaakt, en in Zijne
menselike natnur veilborgen gehouclen . aileen enige
kloine stralen therse~ve door sijiie ~vonderwer]cen en
andersi its, alteniet intende seliiinen.’’

Zo ver do aanha]iisg tool’ dc Ring.
IDe exegotiece miscasting van de fling is gehoren

door di’ hoven—aangebaalde woorden nit tie Staten
Bij hel sli’elit te hebben gelesen Bet ‘‘gebruik’’ van
nat is bet dat Kristus heeft ‘‘afgelegd’’ volgens do
kanttekening van de Staten llijhel f Reeft Hij
afgelegd Zijn ‘‘gocideliki’ eigenschappen,’’ so ais di’
Ring hot nil t Verre, verre daarvandaan. Leest
duels eens the aanhaling nit dc Staten Bijbel. Kristus
iiec’ft volgens de genoemde kanttekening ‘‘afgeiegd’’
—it it! Zijn ‘‘goddelike eigensebappen, ‘ mactv we1
Zijn gocldelike ii eerlil’heid. IDe ‘‘goddelike beerbik—
keith’’ is geheel iets anders abs tie ‘‘goddelike egen—
sehappen .‘‘ IDe ‘‘godtlelike beerbikheid’’ siet in bet
nnderbavige vers caleb en alleen 01) de cloxa, tie
:itlt flout goddelike nitstraling. 1)aar is in het vers
gec’n sprake van aflegging van ‘‘gochdebike eigen—
sehappen’ ‘ ; mnar eukel en alleen ~‘a n die zi c’htha I.e
uitstrali ng van ]seer]ikhe~ch.

Do aflegging (of’ schuilhnnden) van the doxa, of
‘‘goddelike heerbikheid’’ . dc ziehtbare uitstrahing is
losmakelik van tie ‘ ‘gocichehike eigenschappen’’ (bet
wezen, tic’ essentie). Kristus hoiidt niet op God te
zips in tie vobste sin ties woords door the aflegging
lot schuilbouden) van de ziebtbare uitstraling van
heerbikbefd, maar son onniogelik Coil hebben kim—
1101) blijveis thoor the a(legging van Zi,jn ‘‘goddelike
eugenselmappen’’ (gestelci ciat chit laatste mogelilt is).

Wij vl’agen tie aanciaebt your tie volgende feiten.
Denk by. aan the verbeei’biking op tie berg. Doar
sien wij tie goddehike heerhikbeid, de ziebtbare nit-.
strabing your iveinige ogenblikkeu, inaar than ver—
dwijnt bet weer. Is nu isiet tie verdwijning van ic
goddelilte heerlikbeid (cioxa), the Gocibeid van Kriscns
vernietigti geworden f of sijn met tie verciwijning
(sc’hniibouden) van tie gocidehilce heerliltheid afgebegd
Zijn ‘‘goddelike eigenschappen’’ P Wij weten chat
bet niet so i~; Kristus tools bleef God in de staat
van vernedei’ing (d.w.s. toen tie gochdelike beerhk—
beid (doj’o) niet uitstraaltie).

Dc Ring beeft verward de begrippen “goddelike
it bit nppe a’’ (de onvei’vreemdbare essentie) met de

‘‘gocichelilce Ii ccvii lclt tiP,’’ de sehuilgelioiiden sit’ht—
hare uitstraling. In do staat van netiei’igheici tot’b
Ideef Kristus God,

in chit verbauci verciienen tie woortien van iiavinek
naukeurig ondei’zoek. Hy weerspreekt seer heslist tie
itontentie van tie Ring

‘‘l-{andhavende tint tie nsitidelaarswerlten in beicie
staten door den eenen persoon met be~de naturen
tot stanch gebracht zijn, moc’ht men tot’h met bet
oog op tie onvei’antierhkbeici Gods geen ogenhhk
toeges’en, dot tie kenosis in bet nfleflfl(’u ‘an sum—
In iqc of alit (joilil(’IiI,-e eiqeusc1top~ien Itt’sfond.
Ki’istns bleef svat Hij was, ook toen Hij werti wat
}-Iij met was. Dienovereenkomstig werti eenparig
door tie tbeologen van Gerefoi’meei’tie Belijcienis
gelcerd dat Hij . . . de goddelike majesteit
en beei’liltbeid, de at nip/It Th eon, waarin Hij vooi
de vleesworching bestonci, aflegde, of liever nog ver—

berge aehtei’ tie 1110 l~lt t’ do nb it.’’ (TT1 , 484.)

In Fil. 2: 7 gnat bet enkel en ahleen over do zic’lit
hai’e gestalte waarjn Cbristus Zijn versclnjning o~i
aarde nsaakte. Zo staat daar mm. tial C’hi’istus ‘‘tie
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gosta Itonis eons clienstkneehts’’ aangenomen heoft.
0 eon sp rake von nfl egging van Z ij n essen tiole (on—
vervreemc1baj’e) Gociheici of ‘‘godclelike eigensehap—

J)o ontledigi ng of ‘‘kenosis’ heeft in dit verhand
niets te inaken met do aflegging van ‘‘goddelike
oigonscha})pon,’ enkel met hot SOlluiIhOlld(’lI van (10
zielitbare heerlike uitstraling (dora), on bet nan—
nemen van eon slavengestalte. Maar hot sehuil—
liondon van Zijn ‘‘gocldelike lioerlikhoid,’’ do nit—
stral iig, lan t in geheel a jet bosluiton tot eon a flog
ging vail ‘‘gocidoliko oigeiise1ia~ipeii

Wa at, wij 1 cvii ale a in do st ant van ii ode u/i ehl
1)1001 llij Cod.

J)o kanttekoning van do Staten llijbol zogt in bet
goheol met wat de Ring verkoerdolik do T)nrdso
\adei-s in de mond wil loggen.

Do kanteken lag sprookt torec-ht alleen vail do al—
legging van do ‘‘goddoliko lieerliklieicl,’ ‘ do stoat van
nederighoid, do slavengestilto des HoiInnd~, on niet
~-a a do aflogging van Zijn ‘goddeliko oigenseliap—
pen.’’

Zo vol is bet (laai’vandaan dat do Staten 13i~bo1
uitdrnkkelik de loei’ van do twee naturen van (uris—
tns in eon Persona, veronigcl, bert, en wel zó dat,
do oridei’selieidene naturon bun eujen u-h ilppen lioudon

i~’o~ios volgens do llelijdonixsebrifton onzor J~oi’k (sic
Art. XIX van do Nedorl. Oobnofsbolijdenis).

Over ci e ‘‘1 nhond v a a hot Ni ouwc’ Testi meat’’ sogb
(10 Staten l3i~ho1 hot volgeade

‘1)o inlioud van do hooken van hot Niouwo ‘J’ostn—
111011, is, dat in (1OZO I) (‘ voorn 1)11101 ik hose]) reven
woi’dt do persoon en hot ainbt vaii onzon Zalig—
ililikel’, Jesus (‘liii sti is. ‘~. liii Z ija pel’SOOn , dat Jiij
is wa arachtig Cod on eon wanraclitig en reehtvaas’—
dig meas, in eonhoid cbs persoons. Van Zijn god—
cleliko nataur wordt alorn hotuigd, wnnneer Horn
toegosi’hieven woi’doii (10 lialnen van God, als diii r
is ,Joli ova, ooniggeborers Zoon C hds, Vorst cbs
1,ovon—,, Hei’e over alles, Reehtor cloy lovonden on

doi dodea, honing (101’ kouiiagen, oil ITere der
hei’en. Desgolijks de qoddeliko enji n~ehappon , us
daar zi~n oaoiadiglieicl, eeuwigheid, ahwetendlietd
en nuinaehtigheid. Hit iS do lioofdinhoud van liet—
geen in ole Sebn’iften van bet Niouwe Tostarnont
hosi’lirevon woi’dt en begropen is.’’

H icr dalI in hot \oorwoord zeg t de Staten Ri) 1101
iiitdi’ukkelik dat (ia’istiis mimer do qoddelile ripen—
si-happen holaeld .i)aar is geen spi’ake vail afleg—
giiig do Staten Bijhel leert clus in gebeol niet ~vat

do Ring de 1)ordso Vaders in do mond wil leggea.
En so tokendo do Staten lIphol, ovoreoakonlst ig

spa Vooi’woord, heel kOllsekwent on natuni’Iik ann op
de svooi’cbon ‘‘NoiIi do Zoon dan do Vador’’ (Markus
12 32) ‘‘ NI. anal’ Zijao menseliko natuur, on in
den stani. Zij aol’ vornedering W)l1)t naar Zij no Cod—
lieid woot Hi1 nile dingen.”

Hot is n~ duidelik dat do Ring zieli nan ‘a hope—
lose mistasting hoeft sebuldig gemaakt. Met bet voor—
gaande is oak voldoencle boaatwoord gow-oi’den do op—
morking van do Ring dat wijben Piof. John Mnrrav

in sip) l\ ateehisa tiohook los 1$, i 92, zogt ‘ ‘Z mo

goddeliko hoerhiklieid en mnjesteit verborg lzTij oncler
hot klooci dci’ noclorige sw-nkko nienselike aatuur.’’

W’at an verboi’g Kristas volgens wijien Pl’of. John
~\1nrrav 1 Lot u-el : ‘‘Ziin e qodde/ike ii reuljkh rid’’
iliot n-any? 1) u-s. zo 11s wij so even anngetoond

hobbon, on ook llaar laid van ole Staten l3ij hel, (10
zic’lithnre 1)1 mkende uitstnnling, (lie b.v. geopenhaard
nerd 01) ole berg an verlieerliking voor ‘ii koi’te tijd,
alnar n-ocr van (Ills gezicht word genomen zoaoler
dat (Ian rcloor echtor de ‘ ‘gocidelike eigonsehappea’’
voor 0011 ogenhlik w-ei’dea afgelegd.

1)ai do vnorti’offeliko Prof. John Murray zaligei
,i tot beol t goleord o1~it Ki’istus Zijn ‘‘goddeliko
oigensihappea’ ‘ heeft afgelegd, hi) Zijn menswoi’—
íliiig, nlaar dat Hi) imiliel’ on altijd God hleof, worclt
juist (11101’ 1)0111 dii ti/old, qoiiiool-( in do 41il ttieiide

Los, w-aaruit (10 Ring hieel’t aangehnalcl I flat ole
I? log 110111 verkeerdelik voorste] t zal duidehk hlijken
nit do nanhialmgen, die wij uit i1ie~i’1fde lea 18 sullen
oliien. Profossoi’ John Mui’ray zegt ‘‘Oak heeft Hi,j
do nlonsehike ontuar met verkregen door Cone ver—
nnclei’ing cloy Codhoid in do moasheicl. Do C odhoicl
i ann 015 Ic an ni ot 0001(0 i/o iii of ‘erni in do i’d worden
(11111 5051 l1i,~ onvolrnnakt Si) n. Neon, Jesus hloof
n-at 1-I ij van eouwighieicl af was svnarac’htig Cod,
lIlatli’ (1001- 0011 gocldehik w’onior nam Hi) vrywil]ig
do ii ItlIlli’ anIl Viii) ‘ii Incas Do nedei’igo titel
(Zoo a dos \l onsea) word (11101’ 110111 gekozea mod at
lhj bier was in ole gostaltonis s-an eon dienst——

knoc’bt,
Duidolik cbs hohhen do worn-den van wijlen Prof.

,Joli a M a Ira ni of do hetoke n is ohio’ do 11 iag ciaa in ni~
heeh t . Z j)i 10 000 rdo a liehihe a hetrekk i ag op do

nedlerigo stant waai’in Ki’istus Zij a versi’hijning
rnaakfo nasal’ obie nedoi’ige staat giilg met gepani’d

met coil afleggrng vail Zijn goddelike .oigenschappen,
want 50 als obese oatslapone hoogleraar so limtdi’llkke—
I do verklanrdo in si)11 voortreffe] ik Cateo’hisatiohoek
‘‘1 )e (loibh ci d i mmcl’s Ica a a met ye I’ll ii do i-il of ‘cnn iii —

(/01,1 w’oi’deii dill) 5011 51) onvolmaakt sun Neon,

Jesus bled wat Iiij van eoiiw-iglioid af was wnal’—
aelitig Cod’’ (sic les 1$). -

Ann duicbolikboid liltoil chose w-oorc]on a jots to
Woilson over.

Prof. John M uri’oa bert (Ills in bet geboel ook
niet wilt ole 11 ing hem in do nionol svil leggon.

001 mi verdor do ahsolu to onholldlhaarheid van ole
exegese van die Ring nun te tonen zij hot (Ills ver—

gund oln to o’iterea woit do ‘‘Christehijke Eneyelo—
paedie’’ -onder hot hoofcl Ken osis segt. Doze woordon
sijn ‘n stub hlopemnsi ng ovoi’ivanrol

‘‘I—Let 0l’iekso woord hennsis betoken onthediging,
On ci riikt dat moment in kristus vornedering lot

n-ann-a a Fih. 2 : 7 segt : lanai’ heeft Zio-hsolvea ver—

a iotigd, ole gostalten is eons chienstknoo’hts anago—

nomon Ilollhoil do. Dose oatheoimging hestnnt bieria
dat ‘Ic Zone C oils do niajesteit on hieorlikheicl hioeft
algehegch, ohio lii) van eeuw-igheiol heoft hi) den
~ader (vg] .Joh. 17: Ji). We] hleof Hij Cool.
Moon deeol Hi) niet uithhinken wnt I-li) was. Hij
im’cik 011 loolob ole openhari ng van Zijn goclclelIke heoi-—
likhloiol in, en chit deed H i,j door eon onihulling •nvei’

i o b oorh i k lie id to t m’ekhc on. Dose 1)111110]] a g is ci e



gestaltenis van ceo dienstknecht. Kristus kwam in
slavengestalte. lHij werd v1ee~. Hij narn onze
zwakke, ontluisterde, vernecierde menselike natuur
nan, en is so beladen geworden met onse zoncle en
sehuld. Zo diep heeft 1-Iij zic’h voor ons outledigd,
dat Hij voor •c~ns ill de (100(1 ging. leiu’oi’jieii moet
worden cle opvatting van de kenosis gelijk die eei’st
door Zinzendorf erd voorgestanu, en Inter door
de wpsbegeerte, die de gedaehte van bet wordn °P
God overgebracht; is gepropngcerd.

1)eze opvatting leei’t dot Kristus bij Ziju incus—
wording Zich van al Zijn goddelike eigensciiappen
heeft ontdnnn, oin dan Zich wed’ I angze siierhand
tot ecu Godinenselik pei’SOOn te ontwikkelen. Deze
opeatting is on ti—se/i il/ti ii elik, omdat God en de qod—
(lelil~e eiqensi’hiippeii on i’ei’iindei’lil~’:ijn. Zij wist
op pnntheistiese wijze ne grens nit tussen Sehepper
en sehepsel, tussen God en inens. Dc Zone hhjft
waarachtig en eeuwig God. ook al worcit bet Wooed
vices, en wel ontledigt Hij Zich, wel omhult Hij Zijn
heerlikheici met het sinvenkleed, wel hedekt i-Iij Zijn
goddelike glorie in linac uitstraling, (loch van die
goddelike heerlikheid gnat mets verioren .Anders
hon I-{ij geen Veriosser sun. Zodra Hij ophield God
te wezen, was Hij geen Midclelnar mccc.

Zo ver dc ‘‘Christelike Encyclopaedic.’’
Betreffencle de bewering van de Ring in die Uit—

spi’ciol~’. dat Calvyn ook de Kenosis-leer was toege-.
daan en ipso foeto geleerd Iieeft dat Kristus bij zi~n
snensworcling de goddelike eigenscimappen heeft nfge—
legd—uit de geschriften vaii Caivyn blijkt ciuidehk
dot hij de leer van de afleggung van goddeiik~ eigen—
sehappen door Kristus ii let gehuldigcl heeft. Tn
zijil Tnstitutie. Bock IT, 12 2. leert liij precies bet
tegemmovergesteide. I) oar bes ti’i,j dt Iiij die heseho u—
wingen dee oude Marcionieten, (lie jil dci’ tijd be—
weerd hadden dat Kristus in plants van ‘n iud’imnans
~igeniik ceo phantoom (phantasmal had aangenomen,
omdat in Fil. 2 : S gezegd wordt dat Kristus in ge—
daante als ‘n omens gevonden weed. Mane Calvyn
beweert dat Macmon bet eigen]ike punt niet rank
zag waarover het in Fil. 2 7, 8 loopt. I-let dod
dat dc apostel daar beoogde w’as niet om nan te
tonen welk soort ischaam Ki’istus nangelm.omen had,
maar wel dit : dat ivil hij met reelit “j dire’’) Zijn
‘divinitas ‘ ‘ ann dc dog hon lseliben gelegd. bet IHem

behangcl had mets clan de ntti’ibuten van ‘n mens te
vem’tonen, Hij heeft de gestaltenis van eels dienst
knem’ht en tevredeo met de neciei’ige status, heeft
I-I uj toege] aten clot Zij n Godheici verhorgen wem’d
aebter bet omhul’,el des vleeeex,

In zij is s-erklaring van ie brief nan de Filipensen
komt Calvyn 01) cleze sank tei’ug en comnentarieert
hi~ ~p Fil, 2: 7 als volgt : ‘‘Dat Kristsms Zich niet
van Zijn Godheid hon ontcloen, mnanr dezelve ver—
horgen heeft, gehouden nebter bet ombulsel des
vleeses, Vooi’ het oog van dc mens Imeelt Hij Z ij is
ii cpi’likli cud nfgeiegd, niet door (lie te vernsinderen,
mane dlOOl’ isaac te vei’hergen. 131 ijk~iis cleze uit—
sprnken heeft (nlvvn er nooit dc minste gednebte
aan gesclsomdden ~sis zau Kristus bij de vleesw’ording
iets van Zijn Godheici of goddelike eigensclsnppen
hebben nfgelegd, zelfs Zijn beerlik]seid niot, moor
lucid clue sleelits verborgen,
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Ms cle hekiaagde dus leert dat Kristus Zijn god
delike eigenschappen bij de vieeswording heeft afge
legd, zo als in lIst Zoekilelit duideiik voorkomt, en
zich voor deze kenosis,—leer 01) Cnlvyn beroept, dan
tast by muss.

De •ongegi’ondheid s-an de bewering van die Ring,
dat ‘Refoi’matoren usis Calvi-n en nndere vernunarde
theologen van vroegere en tegenwoordilge tijden heb—
hen dieze leer van de aflegging van goddehke eigen
sebappen dooi’ de mensgeworden Zoon vail God ge
lsuidigdi ,‘‘ is reeds gebieken, maar wij willen tocim nog
svljzen op bet feit dot eels s-oh de vermaardste
tlseologen van de tegenwoordige tijd, de zienswijze
van de B ing weei’spreekt op ‘n wijze (lie voom’ geen
nsisvej’stand s atbear is, lb rio i’k is zeker alons
i’rkdnd ais ecu van cie ‘‘vernsaardie theologen van
tegenwoordlige ti~den,’’ en hij zegt : ‘‘Dc monophysi—
tische en kenotisehe leer is met die onverancierhkheici,
met abe eigenschappen, met het wesen Gods, en
evenzo ook met de natuur van bet schepsei en van
dems eindigcn mens in strijd. Eeoc Godheid of eeoc
Goddelike eigenschap, die aileen potentia en niet
aetu is, is ondenkbaar,” en weer zegt Bavinck
‘‘l-Iandbnvejmnle, dint die middeiaarswerkeu in heide
staten doom’ een pei’soon met heide naturen tot stand!
gebm’aclmt zijn, mocht men toch met het oog 0~ dc
onveranderlikheid Gods geen ogenblik toegeven, dat
dc kenosis in het ofiegqen ion soinin iqe of oils Godde—
like eiqensehoppen beston:l, Krustus hieef wnt llij
was, ook toen Hij weed w’at Hij niet was.’’ (Cii).
111, 329, 484 m’esp.)

Dc hewem’ung van dc Ring dims dat ‘‘bet leerstnk
bekenci ondem’ dc benaming van Idenosis ... ceo edit
gerefoi’ineercle’’ is, en wel so dat het immslnit “dc

nfl~gging van Goddelike eigenschappen,’’ stnat dns
als ‘is door en doom’ ongegronde, om niets mccc te zeg
gen.

Dc Ring zegt : “I3eklaagde ontkent ten eenemssaie
dat lmij geleem’d heeft ‘‘dat ten opzichte s-an de ge
sd’lml’if ten van bet Oudle Testament Christus •:inkundig
is geweest en geen gezaghebbend oom’deel clienann
gnandie ve]ien hon.”

Mom’ wat betekent ‘mu ontkenning a]s dieze, wan
neer hekinngde s-an Chi’istus bet s-oigende ]seeft ge—
sc’bre s-en

Schrijvende over ‘‘Be Getuigenis van de Heiland,”
zegl heklaagde: “Nog eeis punt nsoet worden aange
i’oerd. ‘Vat omti’ent de getnigenis van Jezus Zelf 7
is wat .1-lu zegt dami niet :sfcioende7 Ms Hij in

Matt. 22 : 43, Psalm 110 nan David toesehrijft, dan
mnoet de Psalm s-an David afkonmtig zijn, a] zeggen
die kritici ook duizendimaai Neen I En ais 1-Iij in
Matt, 12: 40 zegt dat Jonah drie dagen en di’ie
ms:se]iteo in de bnik van de w’alvis is geweest, dams is
dlaam’door die histoi’iteit van bet incident boveis mslI~
bedenki ng en tegenstribbe]ing verhes-en 7’’ Zo
vi’aagt dc bek]angde, en dan antw’oordt de beldlaagde
01) zulu bos’enaaugehnnkle w’oom’den, die bij s’rngen—
dierwijs ste]t, met ‘n beshst Neen , Daarom loot
iseklnagde onmididellik die vo]geiide woom’den volgen

‘‘C]mristus (was) ..,, ten aanzien van lite
ram’iese kennis a’angaande bet ontstaan en de samnems
stelling van de hoekemm van Iset Ommde Testament
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wezenlik onkundig .‘‘ çllet Zoeklieh t, Aug.,
1927, 1). 255.)

Als Christus dan ‘‘wezenlik onkundig’’ was ‘‘san—
gaande het ontstaan en de samenstelling van de
boeken van liet Oude Testament,’’ en als [-lii dan,
zo al~ beklaagde zegt, verkeerd was en gevolgelik
gedwaald heeft door Ps. 110 aan David toe te
schrijven (tegen de bevincling van cle kritici), en
als de historiciteit van bet Jonah verhaal niet ge
waarborgd is door het feit dat Christus van dit
‘‘incident’’ als geschiedenis sprak, hoe is hiermede
niet de klacht van het Curatoi’ium bevestigd en
gehandhaafd wnnneer bet klaagt dat beklaagde
bert ‘‘dat ten opzichte van de geschriften van bet
Onde Testament Christus onkundig is geweest en
geen gezaghebbend oordeel dienaangaande veilen
kon?’’

Hebbeu woorden dan liunne betekenissen verloren ~
De verkiaring van de beklaagde door de Ring

aangehaald ‘‘Tevens neem ik van heler harte ann
dat Zijne (Christus) kennis van de iuhoud en bete
kenis van tie boeken reel dieper, helderder en veel
omvattender was dan van mPg Incus,’’ is so ver van
geruststellend te zijn, pijngevend, omdat hiercloor
gezegd wordt dat Christus van Zijn tijdgenoten
verschilt sleeli is in iiiuad en met in soort.

Dc klacht van bet Curatorium onder punt (b)
loopt over do onverandei’likheid van do Godheid
van Christus en bet gezag van Ziju gesproken woord.

Over de onveranclerliice Godheid van Christus, de
ouvervreemdbare God~leiike eigenschappeu, 5 reeds
gehandeld geworden in bet voorgaando.

Wat bet nuder punt betreft dat de beklaagdo
door zijn leer bet gezag van Christus aantast in
Zijn gesproken woord, dit grond bet Curatorium
op bet (cit dat de beklaagde door zijn voorstelling
leert dat Christus gefouteerd lieeft in Zijn ‘duide—
like uttspraken.

Zo komt de beklaagde daartoe om te weigeren urn,
so als reeds hierboven aaugetoonl is geivorden, de
getuigenis van Cbristus dat David Ps. 110 beeft
gescbreven, roar waarbeia te aanvaardeu; eveneens
urn bet Jonah verhaal als gescbied~kundig nan te
nemen, al heeft ook Cbristus bet incident’’ your
1n~tories gehouden, ens.

Div is din delik.
Dc oprnerki ngen vervat in de Uitspraak van tie

Ring hewijzeu klaarblijkelik dat de Ring niet bet
eigenlike punt beeft gevat. Dc beklaagde beeft
niet dc zaak van de konnis van de Here Jezus pci’
so behandeld; maar hij heeft bet punt in sake tie
kennis van Cisristus bebandeld in verbond met sin
opvattinq von do inspirutie.

Wij hebben so even aangetoond dat beklaagde
duidelik in twijfel trekt de juistheid van de uit
spraken van Christus in sake Ps. 110 en bet Jonah
verbaal ; m.a.w. of do uitspraken van Christus zijn
niet voor beklaagde onfeilbaar en aisoluut gezag
hobbend. Dit is ook cluidelik gebleLken.

Ret e~gen1ike punt is derhalwe dit Ret Cura
toriurn wil niet, snag niet, your eon ogenblik de
ware mensheid van Christus aantasten rnaar bet
Curatoriuns verzet zicli tegen do ongeoorloo/de en

gv i’uurlike go t’ul~jiie1~king van do beklaagde, t.w.
clot lnj, op ~ji’oiid Von de iiieiisheid VOn (‘h nsf us.
dwaling en feibon aan do Heilanci toesciirijft in Zijn
duiidelike uitsprakon.

Schijnbaar volgt do Ring do boklaagde in die
ongeoorboofdo govolgtrekking ivanneer do Ring up
merkt: “Artt. 18 en 19 der Ned. Geloofsbolijdonis
iei’en cluicielik dat Christus bij Zijn mensivording
‘‘eon ware mensehke uatunr met al hare swakbeden
(uitgonomen do sonde) heeft aangenonlen” (Art. 18),
‘ci och ebke uatuui’ hare ondeiseheiden oi gensc’ha ppen

behoudendo,’’
I ndien or eon ding duideiik is in do H. Schi’ift,

dan is hot dat Cbristus absoluut gesaghobbend is in
botgeen Hij gezegd en goleerd hoeft.

Gosteld dat aangenonien wordt tint Christus n~et
alles beeft geweten, dan is daai’mede in hot geheel
iii et gezegd of hecloelci dat Christus in Zijn duide—
like nitsprakon kon gedwaald hobben. Dc nan—
isalingon door do Ring gedaan steunen tins in bet
gehool niot bet stardpnnt van de bekiaagde.

Meent do Ring cc willen zoggen dat Pc porsonon
door lien aangebaald, w-ijben Proff. Mui’i’ay en Rof—
meyr. geboord. hebben dat Christus nan positieve
clwabing en verkeei’cio uitspraken Zich hooft sehul—
dig gernaakt Wij dagen dc Ring en do beklaagcie
nit orn sovoeb abs eon letter aan to balms nit tie
werken of gesebriften van die voorti’effeliko mannen
bier genoemd, dat sij geleerd hebbon dat Christus
gedwaald hioeft of iots gesegd of geleerd heeft, dat
niet do w’aarbeid zolf is. Noel~ Pi’of. ),[ni’i’av, noch
Prof. Hofmoyr, hebhen oojt 01) grond van tie ware
rnonsbejd van do Holland, 1-1cm fejlen en fouten toe—
godicist. Orn t~ seggon dat Christus net ahies
iteeft goweten, is gebeei jets antlers clan de beer van
do bekiaagde dat Christus godwisabd on gefoutoeid
heoft. Abs onso boogsto Profoet moot (bnistus on
foilbanr zijn in betgoen Hij gosegd en geleord hooft.
Daar is ‘a diopgaando ondorseheiding tussen ‘a
inogoliko passiove onknnde, en tussen positievo
ciwaliug in do uitspraicen van (‘bnistus.

Do aanliahngon die tie hekbaagde duet in sijn
‘‘Appendices’’’ raken this gohool en cii niot do saak
waarover die Jlncbt van hot Cni’atorjuin loopt.

Do Getnigenis van wybe Prof. Hofmeyr.
Wij moeten op Pit punt sveor eoiis terugkorneis.

Beicie do beklaagde en do Ring zookon to schuiben
aebter close voortroffelike man. Onomstotoli it ochtor
stoat hot foil dat wijlen Prof. Rofrneyr nooit op
grond van do waaraehtigo rnensbeid van Christus,
foibon, fouton of divaling aan Christus heoft tooge
schreven. Wij habois aan uit zijn book ‘‘Met Jesus op
don Borg,’’ ton oinde dit nan to tonen.

‘1En llij (Jesus) spi’ak over elite grote svacirhojd
hot iaatsto woord . . . . Uij trad niot abs Leoraar
in Israel op, ‘vddr do Vador Rein op olko vraag hot
laatsto antwoorcl had gegovon, dat is, do waarbeicl
tot op den bociom toe had latois zion ....Naai’—
mate men verstaat wat Jesus sogt, houdt hot vragon
op. Do oeuwen die op Hem voigon, kunnen hot
niet verdoi’ brengen, dan to liujstoron naar wat Rij
Iseeft geleord Hij sprak niet met eon voorbij
gaand gosag, een gozng dat slechts duurt totdat
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iemand die ineer woof dan 11 j is opge~ta 11 Ii.
Hoe meer ~vij iii stoat zijn 1—leni te vatten, des to
dieper buigen wij ens onder Zijn en ip (lezug .

Zo eenvoudig als ‘de 1—1 ejiancl leerde, 2~ ~noortrek
boar stond Hij boven nile leroren ‘die voor en na
Hem siju geiveest ~Is cie adelaar siet hij de
dingen van een voor anderen onberekeni)are lioogte.

‘1 llehouit /ot (1(11 (‘ooI’,Speidefl ((/10/, dat in
ouzo dagen duizenden en nliIlioenen nleflen 0011

lingere wetensi’liap ~-aii Ci od eu Gnddelike zaken to
bezitten, dan Jesus Christus besot, eon ~vetensc1uap
die (10 eon ann menselike oncierzoekingen e’fl (10 auder
ann (le openharingen 6cr geesten toeschrijft.

Gods p e I U do lie/i o e ile u veer i/o st tilL en i/o’ Jun
roe r U lJeS])(( (III en :iii~ .

Zich bewust dat N ii hot linngste wonrcl uitte, zag
Jesus naar geen leermeestor op die linger was don
H ij. 1—lu heeft do Heilige ~clirifton van lsu’ael kin—
hen i ker geëerd d~t n oil ig Israeliet. I—I ij verna in duai’—
in do stem Zij us Vaders. die door Moses en (10 1)10—
feteti tot Hem sprik, Hij iiandhiaide alleu’nadrukke—
]ikst bet goddelike gezag 6cr ileilige Sclirift .

Die Hem sag en hoorde zag en lioorde den V ader.
II ~ Zijne, en tevens ‘s \aders werken, die H ii

deed Zijne en tevens ‘s V aders woorden, (lie llij
speak.’’

Tot so ver Professor 1-lot meyr.
Uit eleze woorden is bet nicer don cluidelik (lilt de

wijze waarop de naam van wijle Prof. Hofmeyr go—
bruikt wordt, ongeoorloofd is. Uit sun eigen woor—

den stoat liij voor hot absolute gezag van oi ~/e
Spi’((kefl (‘1(0 lie Jleilon’l. (‘‘Met Jesus oii den
Berg,” ~p. 354-3~7.)

Be aanvaarding van de inensheid van Christus, wat
door en door ‘ii Gereformeerd leerstuk is, (en oni
h ierover te betogen is oh fl open deur in te sloan)
lieeft nimmer daartoe geleid (lIlt Chnistus beschuldigd
werd van vei’keerde (1 if spi’oken en ilwebn p.

1—her volgen aanhalingen uit bet boek van Canon
Liddon, d~e deze belangrike soak (luidelik uiteenset
en ook nan bet hcbt brengt met alleen (10 vorkeerde
leer (lie de heklaagde voorstaat, unaar ook w’ijst 0!)
do iogiese konsekwentio van sijn leer

‘‘As a Prophet, 1—his (Christ’s) utterances ale iii—
fallible .... A sincere and intelligent belief in
File Divinity of Jesus Christ obliges us to believe
that Jesus (‘bnist, as a teacher, is infallible .

rj’0 (‘liarge Ha with error is to (leny that He is

God incero believer ill the trite Divinity
of Jesus Christ will bow before i-I is words iii oil
i/i (~ r p0 asibi e (‘OU~P of ai p0 if roll r 0 as before the
words of a literally infallible Master Deny
flint Jesus C’lirist is God, and you uI1ll~~ or may not
proceed to deny that I-he is infalhblo. But confess
His Godhead, 1111(1 the counnion sense of th0 il1l’n (if
the worTd will concur with the judgment of
(liv i 1105, Ifi lii (Idi ng l’011 a void the i riot 011111 as ~vel I
115 hlas1 )llemous coiicei it ion oh an infallible Do ii v.
(P11g. 461-2.)

Our I ~nrd ‘s hum an I gn 011111(0 (If the day
of ;udgment, if admitted, cannot be made tIme pro
mise of an argument intended to destroy N is
authority, when 1—he sanctions the Mosaic author—

sli ill 1(11(1 Ii istni’ical tm’ nstw’ortli i hess of tIm Pout a—
011(11. i’lie argument involves a confusion 1w / cern

liin lu/ion of J-nwuledije (011/ iiOb(Iif , to error.~
whereas plainly enough a limitation (If know-ledge is
one tIming, 011(1 of all ibilitv another 11111111 i—
bility does not imply omniscience, any more than
linntecl knowledge iniplies error When we say
that a teacher is infallible we (10 not uneami that his
know-ledge is encyclopedic, bnt merely Gmat, I’ll en
he (loll lem’h, lie is incapable of o’o~uomuiding as
truth tll(It wllil’ll, ill POint (If fact, is not truth,’’
(Page. 47~-6.)

‘‘llefom’e ur s no uncle question as to wiletluom’
(‘heist’s knowledge was or was not limited, the
question is, whether as a mattem’ of fact He taught
o’ i (01)1’ ed the t u’nthi (If tli at lviii (‘11 is not t lime

The question is plainly. \vhethem’ He was a trust—
o orihiy tc:mclwr of m’oligions no less than of histori
cal ti 11th. I’lio ((ffnIll pt ed distin of ion bet wee ii a

(‘ii ti cal ju dgu lent I If hi ist eli i’~il or plm iii d ogic:I I facts,
1111(1 ‘1 1111)101 jumt d st ii (‘tly sp i ‘i t u al and
moral ti’nths, is inapplicable to a (‘ase in winch
the in ou’a I j ndgnient is no less ill volved tli:t ii flue
intellectual; and we have i’eallv to chose between
(lie infallibility, inoi’ol no less //11(11 infeilevfuu/,
of Jesus Christ our Lord on the one hand, and
the cotijectuural speculations of erit~cs, of whatei em’
‘degree of c’u’itn’al eminence, (In the otheu’.’’ (Pag.
479.)

‘‘Co deny our 1~co’d~ iuulahlibihjtv, on tIn’ 91’s—
callous ground of a .single limitation of ieulow—
ledge . . . . is not merely an iIII’onsequeln’e, it is
inconsistent with any serious belief in His ‘cal
Divinity, The common sence of faith lSslll’es 115

that if Christ is really Divine, HIs infallibility
follows as a thing of eouu’se. ‘‘ (Pag. 4~D.)

Dc h erboven aangehaalde citaten zij n nit ‘‘The
J )i vi nity of Our Lord,’’ denr (a 11011 Liddon.

W’at heeft deze geleerde dc zaak toc’h dundelik
en onaanvechtbaar nmteengezet.

Ciehee I ill 0 vereenstemnn ((g in ot (‘ama) n Li d”lo n
schi’ijft oak [hugh Mcintosh ill zijn w eric : ‘‘Is (‘hrist
infallible and the Bible Tr ime I’’’

does I lot sit rely u’eq(nu’e 10(1011 1 ogi (al 0 (‘(1111 elm

to soc that even ~n any man tlieu’e is 110 nec’e,s~:1 my
connect io ii between in ent il gro will an cI di cI act i c
em’u’ot’ —bet (lee ti hill) it at i 011 of Ic uu ow’lnd_ce 0116
erm’oneonsne—s 1w teac’hi ng,—between increase in
wis’loun or development of chiaractei’ and (‘II or or
errs mmcv as a teache 1’. It is . su I (‘lv 0 rely 111:1 i’V ci—
bus and peculiar process (If m’atincination who’ll
infers that because Jesus glow in wisdom lie
cried in teaching, that snee ‘ He devooued in
chiarnctem’ I-Ic minnie mistakes in statement, that
since Fle uliglit be for the 110(1 out hot consciously
nIt ru c’te ci or imi fom’ni ed, ill 501110 tI Ii fl gs , I—he there—

fou’c fell i lit 0 0(11)1’ III ((thor I Ii ings . lieu’
stramige the m’eaconing that Jesus actumalhv ta uglit
as true what was false, because theme was omie fIll’—
off event at the emmcl of ti me, the pm’ec~e day 011(1
houu’ of which was not present to I—his hiumnaii con—

sciolmsness, 1111(1 oh whi(’lu lIe ivi II not, therefore,
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teach anyth Hg.... For it must he firmly grasped
and emphasised that it is what He taught about
the word of God, which He came to expound and
fulfil, that His infallibility and authority are
asserted. ‘WTe speak that we do know, anti testify
that we have seen; and ye receive not our wit
ness,’ sal ci Jesus ; and lie a e cci did anything else
(lad therefore all lie said was (111(1 in iist be true’.

Therefore mental or moral development.
with any limitation of knowledge involved therein,
does not imply error and infallibility as a teacher
iii anything, certainly not at all in what it was
His special subject and function to know and to
teach.’’

‘‘if ills in to i’ncct ion necessitated His fallibility
and erroneousness ill teaching, it ilefeats Ills niis—
sion and its end.” (IPag. 238-240.)

Gevolgehi k, al wordt argumentshalwe aangenomen
dat Christus niet alles heeft geweten. dan is dane—
mecle in bet geheel niet gezegcl dat Chrstus in Zijne
uitspraken gedwaald heeft, of somnmige van de
nitspraken, so ale tie belclaagde leert

Treffend is ook het ivoorci van Bavinck ‘‘,

Indien Christus autoriteit is, is II-lij dat ook in de
leer aangaancie de Schrift, de inspiratie moet dan
juist 01) Zijn gezag worden aangenomen Niet
alleen is Jesus in etiese sin heilig en zonder zoncle.
Joh. 8 46; maar Hij is oolc intehlektueel (verstan
dehik) zonder dwaling. leugen of bedrog.’ (GD.,
463, 417 respek.)

Immer en altijd due heeft dc Geiefyrmeerde leer
vastgehouden uan ii et absolute gezug can (‘Ii ristus
In Zijne uiisprolien. Dc leer van dc voile inensheici
van Christus (en zelfs de aanname dat Christus njet
ailes heeft geiveten), heeft mmmer volgens Gerefor—
neerd stancipunt Christus heroofci van onfeilbaar—
heici en absolnut gezag en geloofwaarclighejd in al
hetgeen Hij geleeid en gezeyd heeft.

Bnvinck zotte de zaak duidelik uiteen toen hij
schreef ‘‘Zoo was or due eene toeneming in wysheid
en kennis bij Christus, gelijk dc Schrift ook cluiclelik
leert.

.Hieruit lnng eclmter n let afgelcid warden dat
Christus 01) verschillencle terreinen dirulen hon. Wel
wordt dit tegenwoordig in wijden kring geleerd, oni
ann Jezus’ autoriteit ill sake Zijne besehouwing
van de hezetenheid, zijne eschatoiogische voorspel—
hingen, en vooral ook in hetreldin p tot ii ci 0. Test.

on tk one en . Mao r at en to nut tile liii cute den (ti ‘lit us
zeli-en clan. Want wel is bet waar, dat Jesus geen
ondlerwijs gaf in eenige niensehike wetenschap
en daartoe ook niet 0~ anrcle gelcomen is. Hij
ku-am, oni one den \acier te verkiaren en Zijn werk
te volhrengen. Maar daartoe diende Hij dien
Vacier in Zijne openharing en werken oak to kennen,
en dus ook te aeten, of It et 0. Testament Gods
lFoord u-os, al don a let. Dit was geen kenais van
suiver weteuechappeliken, manr van i’eiigieuzen
aard, en vaor bet geloof der gemeente van hot
lioogste belang. TUie in dli opzich t aan Jet us
dwaling toeschrijft, kant t clef olleen met Zlne god—
deliice natuur maui ooh in et Zijn profetiselt (liii lit
in strijcl en met cd de getuigenissen, tcciorime liii

Zilnu’ lii’,’ titti lt’n Vat/ti’ (nest’! cliff (Cl).,
111, 341.)

~ierre daarvanciaan ems dat ‘‘ivat hmeklaagcle leon
geen nieuwe leer is,’’ Z0 ohs do Ring zegt.

Ret stanclpunt van tie beklaagcie chat Christus 111(1
anfeiibaar is in a! Zijne uitspraken, Inane dat IIij
b.v. gedwaald heeft toen Hij Ps. 110 ann David toe
~c-hreef, en mistastte toen Hij do historiciteit geloofde
van bet Jonah verinial, is vernietigenci vonr bet abso
lute gezag van Christus. 1)it standpnnt berottft one
ten slatte you nile zekerliejcl. W’-i mit hoe is op sulk
‘ii stan dpuut zekerheici te bekomen ? I udien Christue
op een of ineer punten gedwaald heeft, hoe knnnen
wij weten of Hij niet misschien in alles ~vat flij
gezegd heeft geclwaalcl heeft P

‘treffeisd zegt Canon Lidcion. ‘‘Does any ‘such in
crease in wisdom’ as this during Christ’s earl years,
warrant our saying that, in the clue of His ministry,
our Lard was still ignorant at the real claims and
worth of the Jewish Scriptures ~ Does it enable us

a go further, and to maintain that, wheim He mache
definite slateit ents on the subject, He was both the
victim and the propagator of serious error P
Surely such inferences are not less unwarranted by
the statements of Scripture than they are clcatructi ic
of (‘/1 nsf’s n/i aria’ ten and (euth mitt; as te fete cli en of
truth” (Canon Liddon. ‘‘The Divinity of our Lord,
pag. 466).

Do Ring heel t bet eigenlike punt waarover etc
klacht van hot. (uratoriumn laopt muet gevat ; de
klat-ht chat do beklaagde door dc leer die by voorstant
Christus in Ziju onveranderlilce Goclheicl oantast, en
bet gezag you Zijn gespraken woom-ci onciermij nt,
hhij ft gehiancihaafci.

‘Freffend heeft Kimypem- gezegcl ‘‘Zo ale miJm)

FIei and ann Mazes en do prafeten geloofde, so en
met anciers weusc’h ook ik ann de Schrift to gehoven.
Want ilolners, ‘vie in sake do Sc-briG den Christims
van dwnhing hesc-hulcligt, rancit biermed bet Inysterie
self a an. w~t amp heel Chm’istns’ kerk gegroncl staat,
hooc-bencie dat Hij son sun anze Heem-e, lunar ook
tense God’’ (Chris. Encyclopedic, lii, p.542).

I \‘).—PUN’l’ 4 IN DIE KLACHT VAN RET

(UP ATOIiIUhI.

‘Fell opzich te van the khncht van hiet C1umratoriunm
‘‘Dat dc bekhaagcle bert dat ‘n lerani’ bet rechit
lieeft gevoelens voor Ic stoan die strijdig sijn met
tie Behijdenisschm-jften saucier ama se eerst ann tie
Synocie hekenci te mnaken,’’ n~nakt dc Ping de ‘ol—
gencie apmnei-king ‘‘Beklaagcie ontkent dat hij enig
hezwaar of amiciej’ insicht (I\erkwet Act. liSS) nan—
gaancie dc leer in onze ‘Konfessies vervat gekm’egeu
heeft. Volgens hot ooi’tieol van tie Ring - . . is
bet niet bewezen in verband met oh dc klac’htpunten
dat cie bekiaagcle gehautbelci heeft ill strijcl met de
Belijtlenjssclu-jften en oak met do Wetten en lip—
pahingen cler Ned. Gem. Kirk, in derhmulve, claar hij
niet vaIl iiisicht was verancico-ci - had lmij mets 0111 01111

tie Synocie to apenharen.’’
Met hot voorgaande (antler Punten I, II en ITT)

is coeds beantwoorci geworclen do tegenwerping dat
die beleiaagde met in strijci gehaucleld en gehees-d



heeft niet de Belijdenisschriften en Wetten en
Jlepalingen der Ned. Ger. Kerk. Op elk een van
de drie voorgaaude punten is tie beklaagde in strijd
met de Belijclenis der kerk en het Wooed Gods.
Wij sullen eehter ‘n weinig verder 01) dit punt Tn
gaan. ‘~Vij kiagen niet omdat tie beklaagde een
‘‘geclachte over herziening van Belijdenissehriften’’
heeft uitgesproken; maar omdat de heklaagde door
lH[arukk(’lide veiklu emil zich verset tegen punten
in de leer so als vervat in de Belijdenisschriften.
~\Tjj sullen dit bewijzen door aanhalingen uit hot

Zoeklieht.

1. Dc beklaagcle zegt ‘‘Als tie Gereformeerde
Kerk in Nederland de behoefte nan herziening van
de Belijdenisscliriften gevoelt, is het dan niet hoog
tijd, dat ook nj leden roll (11 Ned. Ger. Keik, die
l~e/ioefte erkennen, en ons niet luten blIl(11ll (1001 ‘it

fonn eleiiini, die op soot nti~je punten reioudeid cit
oittgroeid is ‘‘ En waarop nu heeft beklnagde
het oog wanneer luj so spreeltt P Is het eenvoudig
‘‘eels gedaehte over herziening’’ van l3elijdenisschrif—
ten, iii hot abstrakt uitgedrukt, zonder dat dour—
door j uist ecu of nuder fiindamenteei leerstuk in
twijfei wordt getrokken P Verre daarvandaan. Uit
cell zeker rapport over 1~oiifessie hersiening haait
tie bekiaagde het volgende ann o.m.

‘Het feit is toch met voor tegeiispraak vatljaar,
dat in tie ruins drie eeuwefl die seclert bet opstel—
len van onze Behjdenissehriften verlopen si]fl,
enerzijds de dwaiingen toegeflomen, en nnderzijds
net insicht in sommige stukken van tie Behjdenis
veranderd en verheldercl is Met name geldt
dit van drie nrtikeien~ ni. tie goddelike ingeving
en autoriteit tier Heilige Schrift (Art. 2-7 van de
Nederl. c~eioofsb.).

Dit is duidelik genoeg gezegd, lunar door de ver
dere aanhaling, the de bekiaagde duet stit boven—
genoenid rapport stemt de beklangde ih so veie
woorden toe dat de forlnulering van cell onzer Bolij
denisschriften, t.w. de Nederl. Geloofsbelijdenis ten
opzichte van, n.m. “de gnddelike ingeving en
autoriteit dee Heilige Sehrift’’ met mcci strookt met
hedendnagse opvattingen in zekere kringen, zijn
eigen inkluis. }1ij haalt ann als volgt ‘‘Van tii
deze artikelen mag vrymoedig en zonder vrees voor
tegenepraak worden uitgesproken, dat hun be
spreking in de Belijdenisschriften niet meer staat op
tie hoogte, en niet beantwoordt nan de behoefte van
onze tijd. Zij vertolken niet cluidelik en volledig
het gevoelen mccl, dat daaromtrent tegenwoordig
over het algemeen in de Kerken leeft.’’ En hoe
reageert de bekiaagde tegenover dit gevoelen? Met
insternming, want hi~ segt dat ook wij one niet
liloeten ‘‘litten 1)11(1cm door ‘a formulering die 01)
sonirnige punten verouderd en ontgroeid is .

En deze verklaring moet genomen worden in bet
verband wanrin het voorkomt; hot boast voor in ‘n
antwoord van de beklaagde ann ‘n korrespondent,
die bezwaar mnakt dat do heklaagde, ten spijte van

t. 5 van ooze Ned. Geloofsbelijdenis Al
tieze boeken alleen ontvangen wij voor heiiig en
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kanoniek, en geloven sunder twijfeling sd wat iii
dezelee begrepen is,’’ de zienswijze toegedaan is dat
daar menige feilen, fouten, tegenstrijdigheden, ens.,
ill de Ileilige Schrift voorkomen. (blet Zoekliclit,
Augustus 1926, PP. 254-256.)

Met dese feiten voorop, hoe han de heltlnagde met
reeht beseeren, en de Ring in goetlen geinoede ge
loven, dat de bekiaagde ‘‘niet van inzieht was ver—
antlerd,’’ en niete had ‘‘om anti tie Synode to open—
baron’’ P

2. \erder, in Oktober 1927, heeft tie beklaagde ecu
ontboesemilsg gemaakt, waaruit duidelik blijltt dat
hi~ het konservatieve standpunt heeft prijsgegeven.
Hij zegt ‘‘Ann de Kueeksehool te Stellenbosch
leerde ik nan de ilbo~aiese ufkontst van tie Pentateuch
(Jeloron. Vnn her naar Schotland en naar Duits—
land gegnals, wnar Pc nienwere besehouwingen reeds
hadden post gevat, achtte ik lllij geroepen bet leon—
servatieve standpunt in beseherming te nemen.
Duidelik is bet due dat mijn persoonlike sympatlndn
steeds gesehanrd waren nan Pc leant van de bestrij
dcrs van Pc kritiek. Lnngtlurige en eerlike studie
heeft mij cc eebter van overtnigd, (list Pc tradition dc
op rat! lap res1,eerd is, en dat Pc Kritici in he it out—
ledinq van het O.T. gelijk hebben.’’

Uit tlese onthoeseming is duidelik dat tie beklaagde
zich nit in strijd verklnnrt Islet wat ann hem
vroeger gedoceerd weed door ooze rroepere Pro
feesoren nail de:e Kweekschool. ~Het Zoeklirh t,
Oktober 1927, p. 313).

Hij segt tools duidelik dat hij niet nicer gelooft
wat hij weleer wel geloofPc ten opsiebte van de tm
ditioneie opvntting die voorgestaan wcrd door Pc

vroegere 1-[oogleranrs nan ooze Kweeksehool. Nan
nu met rceht en ‘is eerlik geiuoed verklanrd wortien

dat iemand (lie 50 spreekt niet is afgeweken van do
Belijdenissehriften, cii cierhalve niets heeft te open—
baren aan de Synode P

(3) Onder cut hoofd sullen wij anderuiaal duidelik
nantonen dat Pc beklaagde sich opeulik heeft ver—
klanrd tegen do leer Per 13eli~clenisxchriften in sake
Pc leer tier versoening. Wij halen hens ann ten
opsiehte van bet horgl ijden van Christus, wnaruit
duidelik blijkt dat hij de leer dee kerk op Pit punt
s erwerpt. Hij segt:

“Want ook ons Pasoha is voor one geslacht
niet zó, dat Hij (so ais otis Avondmaalsformulier
het uitdrukt) ‘den last van den toorn Gods voor
one gedragen heeft,’ nsaar veeleer dat het God Zeif
was, Die in Hem en door Hem die last droeg. ‘It
is the God immanent in the whole Evolution of
nature and history, in personal unity with man
kind in Christ.’ ‘‘ (hlet Zoeklicht, April 1926,
p. 127.)

Be Engelse aanhaling die de beklaagde doet is uit
ecu bock door Garvie, ‘n man die vrijzinnig is in
zijn opvatting in theologiese saken. Garvie bestrijd
by, do maagdeiike geboorte tIes Heilands. Dc ann-

haling nit Garvie laat zion dat hij tie versoening in

on-Bijhclse, pantheistiese sin opvat, en in strijd met
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de Gereformeerde opvatting; en Garvie wordt met
instemming door de beklaagde aangehaald

Ook in de volgende uittreksels uit Ret Zoeklieht,
verzet de beklaagde zich duidelik tegen de leer der
kerk, no als vervat in de Belijdenisschriften,, ten
opzichte van de leer der verzoening:

“Kunnen wij zeggen dat Jesus Kristus om ons
van de schuld en vloek van de zonde te verlossen
‘de last van de toorn Gods van het begin van Zijn
menswording tot het einde van Zijn leven op de
narde voor •ons gedragen heeft,’ zo als ons Avond
maalsformulier zegt ?“

“Als het Avondmaalsformulier zegt: ‘voorname
ha, toen Hem de last van onze zonden . . bet
bloedige sweet in den hof uitgedrukt heeft,’ dan
hebben wij er vrede Inee, maar als bet daaraan
toevoegt ‘de last van onze zonden en van den
toorn Gods,’ dan moeten wij er een vraagteken bij
zetten.”

“1k herhanl dus: Christus droeg onze zonden
naar en aan bet kruis, TIij ging gebukt onder de
bittere last wanronder wij eeuwig hadden moeten
verzinken, Hij verdroeg de schande en de smnad
heid van de kruisdood; maar dat Hij bovendien
oak ‘de last van de toorn Gods’ heeft gedragen, is
mi. niet schriftuurlik.” (Bet Zoeklicht, Julie
1926, pp. 214-215.)

Tegenover de ontkenning door de heklaagde dat
Christus “den inst van de toorn Gods voor ons ge
dragen heeft.’’ staat flu duidelik in de leer onser
kerk, volgens de Forniulieren en Belijdenisschriften
dat Kristus wel “de last van den toorn Gods voor
ons gedragen heeft”

(a) Ret Avondrnaalsformulier zegt: “ ... Aan
gezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is,
dat Rij die (eer Hij dezelve ongestraft liet ‘blijven)
aan Zijnen lieven Zoon Jesus Kristus, met den
bitteren en smadeliken dood des kruises gestraft
beeft,” en ‘veer “ . . . Dat wij ganselik in onze
harten vertrouwen, dat onze Heer, Jezus Kristus,

den toorn van God an het begin Zijner
nienawording tot het einde Zijns levens, op de
narde voor ons gedragen en alle gehoorzaamheid
der goddelike wet . . . toen Hem de last van onze
zonden, en van den toorn van God het bloedige
sweet in den hof uitgedrukt heeft.”

Maar deze uitdrokking voorkomende in een litur
gies geschrift der kerk, toont dus de leer der kerk
01) dat punt. Want so als Kuyper opmerkt in zijn
Eneyclopaedie III, 517 ~‘De kerk regelt toch zelve
hnar liturgie, en hrengt haar in overeenstemming
met het TT’oord, en de uit bet Woord genomen be
ginselen van haar Belijdenis.” Dnarom mag een
Ieraar die heloofd heeft de Belijdenisschriften te
handhaven ook de liturgie niet aantasten.

Mnar daaremboven komt deze door de beklaagde ge
wraakte uitdrukking ook nog voor in vraag 37 van
•de Reidelbergse Catechismus, een onzer Belijdenis
schriften. Vrang 37 luidt aldus: “Wat ~verstaat gij
onder bet woord5e geleden”? Ret nntwoord is:
“Dat Ri~ naar liehaam en ziel, den gansen tijd Zi~ns

levens op de aarde, rnaar inzonderheid nan bet einde
Zi~ns levens, den toorn Gods tegen de zonde van bet
ganse menselike geslaclit gedragen heeft.”

Hoe kan de beklaagde zich nog vrij pleiten van de
beschuldiging in Punt IV van bet klachtschrift van
bet Curatorium?

Dc heklnngde staat dus ten opzichte ook van het
horglijden van Christus, benevens de v.oorgannde drie
punten. in lijnrechte strijd ~egenover de ~ehjdenis.

Zijn deze feiten dan niet genoeg om helder ann bet
licht te laten komen dat de plechtige verkinring en
belofte volgens Art. 158 afgelegd, verbroken is?
Stnat in genoemd Art. niet dat de ondertekenaar
verklaart “oprecht en in goeden gemoede voor den
Heer, met aamtekening,” dat liij “van hnrte”
gelooft “dat al die nrtikelen en stukken der leer
vervat in de Beiijdenissehriften en Formulieren van
Enigheid . . . . met Gods Woord overeenkomen,” en
dat iij belooft voorzeide leer naarstig te sullen
leren zonder iets tegen dezelce leer, hetzij
direct of indirect, te leren of te sehrijven.”

Hiernan heeft de beklnagde zich niet gehouden; en
ook nidr aan de hepaling: “En indien het mocht ge
heuren, dat wij later enig bezwaar of nnder inzicht
•orntrent deze Leer krijgen, beloven wij, dat wij bet-
salve noch openlik, noch geheimelik sullen voor
sbaan, leren of verdedigen, met ptediken of schrijven,
voordat wij helzelve ann de Synode sullen open
haren, om aldaar nader on•derzocht te warden.”

SLOT.

Wij hebben de Uitspraak van de HE. Ring van
Stellenbosch nu in nUn geheel overwogen. Dc klncht
van bet Curatorium op ieder punt blijft gehand
haafd en onnanvechtbaar so lang men het funda
mentele beginsel van de ware rechtspleging nakornt,
nl. door ncht te geven op de getuigenis.

De eenvoudige aanvanrding van “ontkennings”
door de H.E. Ring mist alle rationele gronden. Ret
bewi~s voor deze ontkennings is achterwege gebleven.
In dit verband moeten wij onze teleurstelling uit—
spieken dat de Ring zich niet verdiept heeft in de
getuigenis die voor deze HE. vergadering is gelegd
geworclen. Wat sit daar in ‘n ontkenning wanneer
woorden die rechtstreeks de ontkenning weerspreken
voor ons liggen? De getuigenis is door de Ring so
te zeggen uitgeschnkeld ge~vorden. De konsekwente
toepassing van deze wijse van doen zou bet een
voudig onmogelik maken om ooit ‘n veroordeling te
bewerkstelligen, am niet eens te spreken van bet
gevaarlike precedent dat hierin ligt opgesloten. En
ook geen wonder dat de lJitspraak van de H.E. Ring
so eenzijdig is uitgevaflen. Bij dese Uitspraak
mogen wij ons niet nederleggen. Dc zaak wnarover
bet alles loopt is veel te ernstig. Ret gnat toela
bier over bet onderwijs in de Theologiese Kweek
school der kerk.

Dc TJitspraak des Rings “dat al de vier punten in
de klacht van de hand moeten worden gewezen,”
sal niet de toets van een ondersoek kunnen door
staan, so als wij menen nnngetoond te hebben; en
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govolgelik verzoeken ,, wU eerbiedigijk dat , do IJit
spraak des Rings van de hand sal gewezen worden,
en kraehteloos zal verl~laard worden.

D, G. MALAN,
c~ J. HUGO,
D~ R. SNYMAN,

Suhkommissie die narnens het Curatorium optreodt.

In sessie nan de Paarl, Dondordag, 13 September
1928.

Villiersdorp, K.P.,
22 Septemibor 1928.

De Wel Eerw.Heer Ds .A. J. Van Wvk,
Waarn. Scriba Synodi,

Fransch Hook, KJP.

Wel Eerw.Heer on Brooder in Christus,—Uw
brief van 15 dezer is door my ontvangen iii de avond
van 18 dezer bavattende redonen van bezwaar tegen
de Uitspraak des Rings van Stellenboseh i/s de
Du Plessis zaak. In voidoening ann Artt. 390 en 392
heeft do HE. RingSkomrnissie vergaderd te Somer
set West op 21 dezer in do namiddag mat.

Hun Bericht daarop word4 heden (Zaterdag) 22
dozer door mij getypeord ten einde e.k. Maandag
24 dozer door ‘de post ann uw adres to wordon ho
zorgd. Wogens de late inlevering van de hedenen
van Bezwaar was het dus voor de Ringskommissie
onmogelik om, naar eisch van Art. 392, hun Ant
woord by u in te dionen vici’ weken voor de Verga
dering vande HE. Synodo op 18 Oktober 1928. Of
zaken dienaangaando nu volgens de Kerkewet in
orde zijn, borust bij do H.E. Synode om te beoor
delen.

Hieronder volgt hot dntwoord van de H.E. Rings
kommi~sio. Gelieve mi] ten eerste to beric’hten van
do ontvangst daarvan.

Met hoogachting on broedergroete,

Thenstwillig de uwe in Xto,

E. C. MALIHEREE,
Seriba van de Ringskommissie,

Ring van Stellenbosch.

AN’l’WOOR.D van de HE. RINGSKOMMISSIE,
ingeleverd hij de J{.E. Scriba Synodi (Artt. 390
en 392) op do “Redenon van Bezwaar” van hot
Kuratorium v/h Thool. Sem. tegen do Uitspraak
des Rings i/s do Dy Plessis zaaic (art. 388)

(1) Do Ringskommissie ontkent dat do Ring van
Stellenbosch do sank tegea ~Profossor Dr. J. du
Plessis uiet volgens do Kerkelike Wetten en Be
palingen hooft bohandold. Dc Ring heeft strong
gohandold in vorband met aT do Artikelen botrekking
hobbendo op do onder~iavigo zaak.

~a) Do Ringskommissio hoeft weT degolik Veer
lopig Onclerzoek ingesteld volgens Art. 365,
en weT op stnkkon die sri i’iftelik voor haar

hebben gediQnd. Die etukken zijn van weers
zijdon so ~olledig en duidelik gewoost, terneor
daar sommige daarvan ‘a over on wedor schrij
von waron tussc’hon Kiagers en Beklaagdo, dat
do Ringskoinmissio hot “niot nodig geacht”
hoof t meordoro schriftolike of jersoonlike in
foi’matie in te winnen.

Hot’ Kuratorium heeft oigenlik door zijn
korrospondontios met Beklaagdo hot Onder
zookswerk dor Ringskommissie vergemakke
likt, door ons do nodigo informatie to vor
schaffen.

(l) Do Ringskommissie, hoeft, volgens Art 365, hot
“niet nodig geacht” ‘Klagers noch Boklaagde
op to roopen om getuigenis to gevon.

Art. 365 eischt dit alleen wannoor de Rings
kornmissio dit nodig acht. Hot is alleen bij
hot Ondersoék - der zaak voor do Ringevorga
dering-zolf (Art. 371) dat Klagers en Beklaag
do met hunn~ getuigen zull~n rersciiijnen.
En zodanig Ondersoek g~schiodt alleen nadat
‘n Akto van Boschuldiging was opgetrokken
~Art. 368).

(c) Hot komt ons vreemd. roor dat do Subkommis—
sie v/h Kuratorium hier kan zeggen: “Do
Ring hoeft nochtans do zaak bohandeld.”
Hoeft zij dan vergeten dat het just hot Kura
toi’iurn was dat op 2 Julio 1928 ann de Rings
koriiniissio schreof: “Hot Kuratorium verzookt
om ‘a oorstdaagscho Buitongewone Vergade—
ring dos Rings, ten eindo do boslissing v/d
Ringsl~ommissie ann hot oordoel dor Rings
vergadoring te onderwerpen” If

En daarin hooft do Ringskommissio goodgunstig
uk toegestomd, hoowol do wet (Artt. 366 on 367)
duidolik zègt itat dit op do oorstvolgonde Gowone
Ringsvorgabsri ng moot goschioden. -

Wij iribeten hior duidolik maken (on hior haddon
wij ook do holdore verkiaring van Pr~f. Dr. Moor—
roes) dat do Ringsvergadering vah 14 Augustus 1.1.
hot als zija rooping achtte om to bosluiten of hot
Rapport van do Ringskommissie (bevattende cok
haar Uitspraak) moe~t aangonomon of vor~vorpen
worden, cl.w.z. of do Klacht van do hand ghw&zen,
of verdor onderzocht moot worden. De Ring beefy
hot Rapport v/d Ringskonirnissie goodgekeurd, name
uk, dat ci- geen gronden ziju voor het opsteilen van
‘a chic van beschuldigin~ I

Indion do Ring, an zijno beraadslagingen, tot hot
bosluit was gokomen dat or weT Grondon bestonden
voor het optrekken van zodanigo Akte, dan zou hij
‘veer ‘n volgonde Buitongowono Yergadering indoton
liobben bepaald met zes-wekon-kennis~eidpg ann
Kiagors en Bokiaagde, naar luid van Art. 368.

Do Ring hoeft de Zuak els zodanig aid behandeld
(Art. 371), nsaar weT Jj~4j ~pp~~t v/d Ringsikommi4sie
volgens Art. 366. -

(2) Do Ringskonsmissie bosehouwt do beworing:
‘~Dat do Ring nietgenoeg gelot heeft op ole worko
like feiten,~ aT,s van nile grond ontbloot. -
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Al de leden van do Ring haciden minstens ‘n paar
weken voor de Vergadering des Rings ‘n holder ge
druka Pamphlet. bevattende al de Stukken die voor
haar zouden dienen, in handen. Er is dus degelik
werk gedaan, en niet opperviakikig gohan deld.

En dat de Subkommissie zegt: “Instede hiervan
heeft do Ring op poed Iieloof gehandel-d,” achten
wij beneden kritiek I

(3) Do Ringskommissie ontkent ten enenmale “dat
do Ring ofuijiende beech on ,,in pen in beseherming
neemt.’’

1—let is zoker on~ Inst u-at de -Subkomnussie insinu—
ceit ‘‘~Hierdoor zou do Ring, zondor dat do Synode
nog uitspraa~k gedaau heeft, do Kerk willen kom—
promittoren, en overlevoren in tie handen van hot
Modern i~me.

Do Ringskommissio govoolt zich gegriefd dat mon
so licht andoron met do naam van “Modernist”
bostompolt, wannoer or vorschil van opvatting is 01)
theologisch gohiod.

(4) Dit mag het ‘‘oordoel’ van de Subkoinmissie
v/h Kuratorium zijn, cloch hot is duitlolik niet do
opinie van de Ring geweost die, met al do informatie
voor zich, met nooit minder dan 18 (achttien) uit 22
(tweo—en—twi ntig) stemmen eder punt in het Rap
port van de Ringskommissie heeft aangenomen,
alsook met algeinene ste,nmen heeft aangenomen dat
gedeelte dat handeit over Art. 158, namolik, dat
Beklaagcie zijn plechtige eed zou verbioken hebben
door tot ‘n ander inzicht te koinen omtrent de Leer,
sonder bet ann tie Synode to hebben geopenbaard.

De Ringskommissie verbaast zicli erover dat do
Subkomrnissie v/h Kuratoriom zich tegen tie 1-lit—
~praalc wil kanton omclat hot do uitspraak is van
“eon enkele Ring,” daar genoemdo Subkonimissie
~ich toch hewust is dat do Keikowot duidelik bepaalt
dat sodanig werk juist door eon onkole Ring aiwnar
lick] aagdo ressor moit, moot wordea bohartigcl.

Do Ringskommissie acht het haar looping om met
ernst haio afkeuring te kenneu to geven van do

neiging die zic’h onlangs heeft geopenbaard om met
onboscheidenheid en minachting to spreken van en te
schrijvon over Kerkelike Besturen en hun werk, dot
ook in dit stuk van do “Redonon van Bezwaar” door
~traalt.

Ten slotto: Hot koint do Ringskomrnissio voor dat
do Suhkomrnissie van hot Kuratorium niot duidelik
vorklaart wat zij eigenlik hebben ivil, zoals blijkt
nit haar slotparagraaf.

Do Pingsko,nmssie wonsc’ht crop to wi~zen dat er
log flOO~t- ‘ii Akto van Beschuldiging is opgotrokken,

en Bel-(uuqde tins in doze zaak nog nooit Beech ci—
(lI~,IC is gowoidon.

WTosh~levo komt bet ons duidelilk voor dat eon
dppfl als zodanig niot voor do HE. Synodo dienon
han, aangezion de Ring sleehts en alloon het Rap
po,’t van do Ringskommiss~o Imoeft bokrachtigd door
te beslinten dat el geen pronden zijn root het opste(—
It’,, van eon Alete van Besc/~ ,,ldiging

Getekend to Somerset West togon -do avond van
Vrijclag 21 September 1928, door do Ringskomrnissie
leden van do Ring van Stellenbosch.

J. C. TRIJTER, Voorzitter.
E. DOX[MISSE.
E. G. MALHERI3E, Scriha.

J3ovenstuoiid 4ntivooi’d ~S ‘It (ieti’oitiv ,4/scl,e’iJt
VUfl hot Oi’iijin ole.

“Afschrift van nile tot do sank beliorende stuk
ken” warden aan tie ~criba Synodi, naar eisch ~an
Art. 990, onder apart koevort, per aangetekende
post, vorzonden,

P G. MALIIE1U3R
Scriha v/cl Ringskornnmissie,

van do HE. Ping van Stel]enbosch.

Villiersclnrp, K.P.,
22 September 1928.

(Get.)
I ,, )
( ,,
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RAPPORT
Op tie AktuaHë~e waardering van he~ Pred~k~nten~Pens~oenfontis zoa~s op

30 Junie 1928~

(DE1JR i~l. 8. LOU’,V, BA., F.V.A.)

1. Die baste aktuari0le waardering van die Predi—
ka nte Pensioen Fonds bet ~eskied net na die smiting
van die boekjaar geeindig 0]) 30 Jiinie 1024. By
geleentlieid van die vergadering van die Sinocle kort
dearna bet dear sekere helangrike besiuite geval ~vat
die 0)0]) van sake groteliks geaffekteer bet. In die
cerste plaax was daar besluit oni die lopende sowel
as tO0kO105ti]~ pensloene te verhoog van £200 na
£250. Deur hiei’die besluit is daar ‘n groot ekstra
las op die foods gelê. Hierteenoor, egter, is die
indeling in kiasse gewysig en die gemiddelde kontri—
bone groteliks verboog. Die vernaamste besluit,
ogter, was die byvoeging van die teea’~woordigc
Artiekel 291 waardeur die Fonds heveilig geword is
sodat (lit nie meer, soos in die verlede, ook die koste
sal die van pensioene aan predikante afkomstig nit
nie-deelbebbende gemeentes nie. Die nitwerking van
hierdie artiekel is gewees, soos ek vermoed bet, om
nie-deelbebbonde gemeentes can te spoor tot deel—
name can die Foncis. Dit, seam met ander gunstige
faktore, bet veel bygedra om die Fonds nit ‘n gevaar—
like posiesie gedeeltelik to red.

2. Die Natig Saldo bet gednrende die vier ,jaar
aangegroei van £151,363 na £200,869. By laasge
noomde bedrag moot £23,061 gevoeg word ten opsigte
van sknlclbewvse, sodat die hate van die Foods
£223930 becira bet 01) 30 Jnnie 192$.

Die inl(Omste en nitgawe vir die vier jaar gecindig
op 30 .Junie 1928 was as volg : —

INK OMSTE.

A(lniiflistrasie onkoste

I’eOSi 1)000

llatig Saido 0]) 3(1/6128

£229,502 12 9

£229,502 12 9

3. Die indeling van aaiidele op 3(1/6/28 volgens do’
gegewensaan my verskaf deur die Saakgelastigde was

9i~
~ ..-. a

~—

1 £250 £15 0 0 146 £2,190 0 0
2 £250 £12 10 0 .55 687 10 0
3 £250 £10 1) 0 109 1,090 (1 0
4 £100 £ 5 0 0 72 360 0 0

382 £4,327 10 1)

Die getal eandele bet met 42 aangegroei en die
~aarlikse kontrihusie met £807.

\an ale 382 deeibehbende gemeentes was 34 vakant
oii 30 Junie 192$, teenoor 24 in 1924.

4. Nv die 1924 waardering bet ek feitlik clieselfde
Oasis aangeneem wet by vorige geleenthede gebesig
was. 1-lierdie keer bet ek (lit in meer as een opsig
gewysig, in de eerste plaas oni die grondslag van my
~vaardei’ing nnuer te laat ooreenslaan met die feite
coos cbs (lie aantref, en twedeas omdat (lie Fonds
deur die besluit in verband met die verboging van
pensioene sodanig versw’ak is dat ‘n verswakte basis
van waardering nodig geword bet.

,$‘ti’ifte : Die I3ritisli Offices Annnitants (1893)
l’ltimatc steritetafel is gehesig.

Rente : Die gemiddelde gekweekte rente vir (lie
vier jaa r werk nit op £5 13s. persent. Die rente—
koers tooi) ‘Ti algemene neiging 0n~ te deal. Bk bet
veronderstel dat 5 persent vordien sal word in die
toekmn,.. 13, (lie (O’~~d geboentlicid is (1 persent
gobesig.

Konhri1)u.~ies Hiei’die keei’ bet ek KIas 4 afsondei’—
uk bel(an(lel. Vii hierdie klas is die jaarlilsse hon.
tribune per aandeeb £5. Vii’ Kbasse I. 2 en :3 wei’k
(1)1’ ~O(l( ill (1 elcle konti’i busi e per aa n dccl nit 0])
~l2 lOs. FT ioi’dis tWO)’ bedi’ae is mi n of mcci’ on

as vobg : ——

Betig Saldo, 1 Jnbie 1924
I nlegpen (lingo
T~oiitrihusies
lbente 0]) skuldbewvse en boete
11 ente ou, K apitaab

UTTC* AWE.

£151,368 9 5
16,5:31 6 0
16.055 4 5
4,276 3 5

11,271 9 6

f~C6:3 0 0
442 5 6

28,128 12 1
200,868 15 2



ewered 1 gliei (1, (Ia or (I C )eilslel(’ Vii’ P red ika n te 21
maal soveel is as die van sendelinge.

Ek liet verder veronderstel dat daar in die reel
mi nstens 6 perseilt van die deelliebbende gemeeiites
vakant sal wees 01) euige gegewe tyclstip, waardeur
die j a arl i kse koutribusies per diensdoeude sendeling
verhoog word an £5 6s. en die koutribusie per diens—
doende predikant ha £13 lOs. Hierdie bedrae is
deur my aangeneenl vir w-a arderingdoeleindes.

U )(IP)’)lOH) 101 offr(’(1i1~ q : Die gemicldelde onderdom
by aftreding van die nnwe pensionarisse is 63.8.
1—loewel ek voel dat hierdie syfer waarskynlik altyd
ouder 63 sal bly, bet ek tog gewaag am te veronder
stel dat aitredings in die toekoms gemiddeld 0~

ouderdom 65 sal geskied. Die wins nit rente en die
paal’ gevalle waar prethkante die (liens vei’laat san
der om aanspraak te kan maak op pensioen. sal
waarskynlik genoegsaanl wees am die verlies as ge—
voig van vroeë aftredings te dek.

3. Die uitkoms van die waardering op itie hier—
bogenoemde basis is as voig : —

Lode

G-ediskonteer(le iv~iai’Cle van toekomltige
pensioene van £230 oe~ jaar elk ~i~)ii
283 joedikante van 310 deelliebbende
gemeentes £200,011

($ediskonteerde waarde vail toekomstige
pensioene van £100 pci’ •jaar elk ann
63 sendelinge vail 72 sendinggemeentes 18,213

Gediskonteerde waarde l’hlil pensioeile van
£7,967 per jaar aan 33 pensionarisse

Reserve vir administrasie-onkoste bereken
teen 7 /6 per lid pci’ j aar

(3ediskonteerde waarde vail jaar—
likse kontribusies van 283
predikante teen £13 lOs. per
predikant £36,382

Uediskonteerde waarde van jaar—
likse kontribusies van 63
sendelinge bereken teen £3
6s. per sendeling 3,263

~va a rd ‘ring, am (lie VII sgestel(le puns i oe lie te
verskal. I nlegpenuinge bet ‘n wins vail
£16,331 non (lie Fonds besorg.

(6) As gevolg van (IC ‘iuiwe indeli ng lear die 192$
$inode vasgesi ci, was die kontri busies veel
lioPras oat ueronder,~tel ~va,.

1 r) Rente was deurgaans hoog en was vei’ant—
woordelik vir ‘n wins van £5,000.

3!) (ledurende (lie vier jaar is 15 pensioal’~~~
ooriede, terwyl volgens die sterftetafel die ver—
wagte aantai sterfgevalle slegs sewe was.
Boonop bet twee pensioene gestaak deurdat
die pensionai’isse weer in diens getree bet.

p) Die genhiddelde ouderdom ~‘iii propoileilte bij
ordening liet gedaal no 28.

If) Die aantal vakatures was gi’oter as ooit tevore.

(ii) Geen vei’lies is aan die Fonds veroorsaak, 5005
voorheen (lie geval was, deurdat pi’edikante
ii it n ie—deelhebbeude gemeentes iia deelheb—
bende beroep is—dit as gevoig vaIl die in—
lywing van Artiekel 291.

Die tekort is ‘n (lirekte gevoig van die be—
sinit tot verhoging van pensioene, en sou veel
groter gewees bet as (lit flie was dat ek nly
waardering 01) ‘ii swakker Ijasis gestel het en
dat bogenoemde faktore groteliks bygedra bet
am (lie posiesie te versterk me.

52,882 7. Hoe om met die tekort te handel P Ek het bier-
die sank deeglik oorweeg en ek ineen nie dat enige

1,242 drastiese maatreels nodig is nie. Ek voel oortuig
dat (lie tekort gedeeltelik gedek sal word gedurende

272,348 (lie volgencle vier jaar as gevoig van—

(u) Wins nit rente

(61 lnlegpenninge by aansluiting van nie—deeiheb—
bende gellleeihtes.

s. Op algemene beginsels. egtei’. en oak am die
sulventskap van (lie Fonds te versekei’, jvii ek ann
(lie hand gee dat Artiekel 295 sodanig gewysig word
dat die pensioen van ‘n predikant £150 sal hedra

£39,64.j waar by aftreo nIl 10 jaar diens, of minder, met ‘11

vermeerdering van £5 p~ ,j aar vir elide addisionele
(liensjaar tot £250 per jaar na 30 mar diens. In
ooreenstemnling hiermee han (lie pensioen van ‘Il

senoehng gestel w’ord op £60 per jaar n1 10 jaar
diens, of mmdci’, met ‘11 vernleerderuig van £2 per
mar tot £100 p~’ jaar no 30 jaar. Soos die rebls nou
sf111111, kan ‘ii predikant nadat hy een jam’ in die
Evangehebedieni ng wei’ksaam was. op ‘~ p eiIsioeu
van £2.50 per jaar aftree. In hierdie opsig, d.~v.s. in
verband met l’i’Oe@ aftredinge weens gekrenkte ge—
sondheid, wordl daar volgens my mening te hberaal
gehandel. Soiets is •ongekend in gewone Pensioen
fondse, voigens die reels waarvan die bedrag van die
peilsioen aityd in vei’band met (lie dienstyd staan.

9. Die skaal van nddisioneie geidsomme wIlt vooi’—
koni in .~rtiekel 289 is nie bed’ iii vei’houdiug met

Netto Laste ,,,,.,... £232,703

Daar die Bate ~p 30 Junie 192$ £223,930 bedra
bet, was daai’ (lUs ‘n tekort l’Ilih £8,773 iii) daai’die
(latumn.

6. Hiei’die uitkonis ll’as lii’ my ‘n verrassing daai’
ek ‘11 l’eei erger toestaild l’all salçe verwag liet,
(ielukkig Iiet sake gedurende die vier ,jaar ill alle
opsigte ten gunste van (lie Fonds geloop

(a) Die inlegpenniige w’at gestort word by nan
smiting is ‘n skoon wins vir die Fonds, daar
die gemi ddeide aarlikse kontrihusie van
£13 lOs. per ph’edikaiht en £13 6s. p~’ sendeling
geuoegsnani is, op die aangenomch basis van
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die veranderde onistandigliede flue. [II aanhangsel I
hiervan gee ek n nuwe skaal van acldisionele geld
somme wat die bestaande skaal behoort te vervang. ~ 52
Die tarief is becloel vir Kiasse 1, 2 en 3, en vir Kias
4, d.w .s. vir Senclinggemeentes moet die acldisionele 86
geidsom gelykstaan aan twee-vyfdes van die bedrae 3 10
verejs van predjkant-c~ejneentes 12i

38 148
10. Ek merk op dat daar beskrywingspunte inge- 39 171

stuur is versoekende om die herverdeling van ge- 40 195
meentes in 5 kiasse, soos voorheen. Wat ook hierin 41 221
besluit word, wil ek hoop dat, met die oog 01) die 42 248
tekort wat dear bestaan, sorg gedra sal word dat 4~ 277
die gemidclelcle kontrfbusie per preclikant—geineente 44 308
lie ininder as £12 16s. per jeer sal becira nie. 341

l)~t ‘n finansible oogpunt is clear geen beswaar 46 376
teen die vermindering van die inlegpenninge nie, en 47 414
ek son geneig wees oni lets in die rigting aan te 48 455
beveel, veral as dit die effek sal he om die nie- 49 498
deelhebbende gemeentes vercier aan te spoor tot can- 50 545
sluiting by die Fonds. 51 596

52 650
53 708

AANHANGSEL I.

GEWYSIGDE SKAAL VAN ADDISIONELE 914
GELDSOMME. 57

58 1,084
(Sien Artiekel 289 en Par. 9 van Rapport.) 59 1,181

60 1,288
Ouclerdom van Predikant. Addisionele Geldsom. 61 1,406

29 en oncler Nil. 62 1,537
30 £7 63 1,683
31 21 64 1,846
32 36 65 2,029
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RAPPORT
Op deAktuariële Waardering van het Predikanten Weduwen en Wezenfonds,

zoa~s op 30 Junie 1928.

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

1. Op 30 Junie 1.1. was daar 286 deelhdbbers ann
die fonds. Dit is opmerklik dat die aandele met
slegs twee vanaf 1924 toegeneem het nieteenetaande
die verhoging. van pensioene aan weluwees nie. Daar
was 66 weduwees en 4 weesfamielies wat tesame
£6,055 per jaar aan pensioon getrek het, in verge
lyking met 67 weduwees en 2 weesfamielies met
gesamentlike pensioene van £5,487 op 30 Junie 1924.

2. Die inkomste en uitgawe vir die vier jaar
geeindig 01) 30 Junie 1.1. was as voig : —

1NKOM STE.

Adrninistrasieonkoste
Toelae ann wecluwese en wese
l3atig S.aldo op 30/6/ 28

£158,671 3 8

Skuldbewyse bet £5,930 15s. id. bedra, sodat die
totale bate van die Fends £139,244 groot was 01) 30
Junie. Dit is ‘n vermeerdering van £19,824 in
vergelyking met die posiesie vier jare gelede.

3. In ooreensternrning met die veranderde basis
van waardering van die Predikante Pensioen Fends
het ek hier ook die rentevoet verhoog van 44 persent
na 5 persent. Origens is die waarderingsbasis die
selfde as verlede jaar. Dieselfde sterfte-tafel is

• gebesig, heffinge is rbereken teen £4 per lid, kontri
busis teen £5 per lid en onikoste teen 9s. per lid,

4. Hierdie keer is daar weer ‘n omsenclibrief ann
lede gestuus’ waarin em sekere ljesondei’hede gevra
was. Net sees by die vorige geleentheid was ons
ondervinding weer dat baie lede nie die rnoeite wil
dean om die gevraagde informasie te verskaf nie.
iSoiets bemoeilik die waardering van die fends en
maak die uitkoms daaavan minder se~ker as wat an
dersins die geval sou gewees het. Die Sinode
behoort die wenslikheid te oorweeg van ‘n artiekel
in te voeg in die reglement waardeur ‘n boete opgele
kan word op ‘n lid wat in geireke hly die Saak—
gelastigde te vool’sien van die deur horn vei’eisie
gegewens.

5. Die uitkorns van die waarclering is as voig : —

Luste

(u) Waarde van lyfreistes van £5,757
Ss. Od. per jaar nou betaalbaar
aan 66 weduwees

(b) \Vanrde van tydelike lyfrentes van
£297 15s. Od. aan 4 weesfarnielies

(c) ‘~\Taai.de van tydelike lyfrentes wat
nog betaaibaar rnag word ann
rninderjarige kinders van 10 van
die bogenoernde weduwees

(ci) Wane de van lyfrentes van £90 per
Jane wat betaalbaar mag word
aan weduwees en minderjarige
weeskinders van 286 cleeliheb
lende predikante

(e) Reserwe vir adrninistrasieonkoste

Jiute

Totaal £137,870

(a) Kontant in iiande en belS
(b) Skulclbewyse vir inleg (rentedraend)
(c) Waarde van jaarlikse kontribusies

‘van 286 lede teen £5 per lid per

(ci) ~\Taarde van heffinge bereken teen
£4 per lid per jaar

Totaal 164,358

£ tad.
Batige Saldo, 1 Julie, 1924 115,225 15 4
Kontribusies 5,603 7 5
Inlegpenninge 1,218 18 4
Rente op Bewyse 1,191 19 2
Rente op Kapitaai 28,879 18 6
Heffinge K.P 3,436 5 5

O.V.S 1:418 17 0
Transvaal: 1,595 0 5

,, Natal 101 2 0

£ ccl.
508 0 10

24,849 17 11
133,313 4 11

£158,671 3 $

£48,766

1,400

182

S~i,226
1,256

£133,313
5,931

13,952

11,162



1)aar was iltis ‘ii surplus Vail hate ho l~iste vail
£26,4~, teenooj’ £622 wat oorgedra was in 1924
nadat voorsieni hg geniaak was vir die verboging
van ivfi’entes n vernleerdei’ing dus van £23,866.

6. flierclie groot surplus bet sy ontstaan ann tweo
(hOisake to daiike. Iii (lie cerste plans is daar nit
verskillende bi’oune wi n~te nan die tends besorg —

(a) Brute was bereken teen 4~ persent terwyl die
gekweekte rente 0~ omtrent £3 16s. Od. per-
sent uitgewerk bet. Die wins nit Inerdie
bron was £6,790.

(I,) N e (tinge was borekei i oni £4 1)01’ (1 1101’ ja a r
in te bring en bet werklik £3 13s. Od. 1(01’
lid besorg. In bierdie geva] Was (lie wins
£1,990.

((c) ~8truft(’ bet ‘a groot Wills veroorsaak. Danr
was slegs 17 sterfgevalle van lede ter;vyl 18.5
verwag was Ann (lie ancler kant is daar 13
lvfrente trekkende weduwees ooriede terwvl
die verwagte syfer siegs 8.7 Was, van hierdie
getal bet slegs cell minderjarige kinders nage
laat, i3o—op bet 3 iveduwee,, liertrou en bet
bu lie lyfreiites eorgegaan na hulie niinder—
j arige kinders. bit a lIes bet (lie ton ds ‘n iv us
van omtrent £7,800 hesnrg.

91) As gevoig 1011 (lie \ei’i)eui’dverkIal’jfl~ van 10
a a ii dole i ~ (lie ton (1. 1 ivge.st el van ‘ u a 111 i~i en—

uk las. Aan (lie ander kant bet (lie toetre—
rhug vail 17 nuwe lele ‘n elestra las eu die
lends geiverp, I—I ieiali e t wee (a ktore bet
nieknar ouiti’ent ge.bai a Ii sod’.

o) K on t ii busies cii 11(1111 iii isti’as i ~‘ouk, iste I let II
gens verwagti hg hi itgework,

I) ie bogenoeni do ía kt oi’e is ye i’a nt a ourdel i k vii’ ‘ii

totale Wills vail £1 6,5~0,

7. Die balans VOfl (lie vernieerdei’ing ian £23,866
in die surplus is toe te skrywe aan (lie verswakking
11111 die iasis van waardering, Dciii’ ‘n rentevoet
van 3 perseilt aan te neein ills’. 4l pei’sent SON
voorheeen gebesig was, is ‘n resel’we van £9,286
vrygestei. Hierdie feit moet in aanmerking koni
by die verdeling van (lie beskikbai’e surplus.

8. Ek ivil aanbeveel dat alie lyfrentes, bestaande
sowel as toekomstige, op £100 gestel word. Die
ekstra i’e,,erwe wat hiei’voor nodig sal woes, is is
volg

(o) Ten opsigte van (16 lyf rente trek—
kende weduwees en biulle wese

(!j) Ten opsigte Van 4 lyfrente trekken—
de iveesfamielies

(c) Ten opsigte vail lyirentos ivat in
toekonus betaalbaar lung word nail
(lie weduwees vail 286 deelhebbende
predikante

Totale Ekstra Resei’we

9. Daar (lie totale surplus 01) £26,488 bereken is,
sal daar ‘n balans oorhlv van £8,441. Ek beveel
(ian (lilt hierdie hedu’ag ontoehedeeld ooi’gedra word,
~ wel 0111 die volgende i’edes

It) I) it vei’tee uwoo i’d i g ne iV IN wa I gel lull’ ode
(lie viel’ j’lilr Ohitstllaii bet iflo, 11111111’ 15 (‘(‘0—

voudig vrvgelaat as gcvo]g van n verswakve
waai’deringshasis.

(b) Terwvl ii rentevoet van o perseilt Oil die
oomblik beelteinal vei hg is, is ‘a gekweek (0
rente van nnndei’ as 3 pei’sent 111 (lie toekonis
nie juis uitgesluit Inc. Dit is good em voor—

uit hierteen voorsiehhing to maak.
(c) Die oorgeclraagde surplus beboort to d~en is

‘n spesiale reserw’e teen die verlies veloor—
sa ak deu r die aahlslu i ti ng v an flu we lede.

Fl i ei’d i e 1)11 ut helm ndel ek in (lie voigen(le 111111—
gi’aaf.

10. Die ill Artiekels 264 en 263 neergelegde skaal
hail inleg en addisionele geldsonume is nie illeer tIle—

paslik 011 (lie veranderde toestande nie, Dit waS

oorspronklik opgetu’ek vii’ ‘ii baie laeu’ basis ian
lyfrente, is bereken op ‘n lacy i’entevoet as wat nou
aangeneem word en is onew’erelig. Ek bet in my
vorige rapport (laarolu gew’ys (hit volgens lnerd~e
skaal van inieg elke nuwe lid ‘u verlies vei’ooi’saak
aan die fends, lunar ek bet inc juis op ‘n nuwe
skaal ~l:lIlgedi’ing nie omdat ek gevoel bet (lilt (lie
~vi u.s nit nuder llroil ne hierdie verlies son vergoed,
5015 oak werkLk gebeur is. Met die voom’gestelde
verboging vail pensioene van £90 1)01’ 31101’ na £100
pci’ jaai’ word ‘n gewy.sigde ska~d van inleg non
ailslhlimut nohidsankhik, \uoi’d, t ~‘lc , egter, oi ‘g Ii

tot (lie lbpti’ek 11111 ‘a nuive skaal son ek gu’aag eel’s
die heslu it vail (lie $inode w’il w’eet in verbant met
(lie verdelillg van die sui’ii1n~ As dna’ hI shut lvi cl
(1111 to 11111(101 V olgeils i1l~ an nhev dli ig ,,‘~l’ vat in
Pu’, (9) luierho. dan Sill (ht moontlik wees cam die
iii leg veel in ii idei’ te ma a k as wat a n dersi us cli e ge i’al
~oii aces, Soiets is h~de uvenslik, want ek ivil hem’—

(Inllel’stel (lilt (lie $iiode gi’aag son sleii dat (lIe 001’—

grate ineei’derlieid Vail l~’edikil~lte nan (lie fends ,ohl
cieelneein, en ‘iu sk~ial van inleg wllt buite (lie bei’eik
11111 hileeste iomug pi’’ likiole vil.soiu nil JIns illIr—

(lie sti’ew’e bevordel’ 11W,

II . III m,s’ voi’ige i’app ort bet ek a an~beveel em at
to slen vaIl die bspaliug w’aarcleur (lie grootte van

(lie lyfren te a 111111 ng vail die clii ur van ii (linantskap
11111 (lie afgestoi’we lid, Hieu’clie an nbeveling is
toegepas, unlay ann my verdeu’e aanbeveling in i’d’—
band ulet die lewernug van bewys van goeie gesond—
lieid is nie cOck gegee hlie .As toelating tot die

£~ 93( fonds alleen kau geskied binne cen jaal’ on bevesti—ging in ‘n gemeente, soos bepaal in A rtiekel 264,
dan lean da or afge.sien word in 1 hewys van goeie

0’ ) gesoncllieid. Maai’ ‘ii reid van lliel’die aard molt

streng toegepns ivord as latei’c aansoeke em dccl—
name aan (Ice lends oorweeg ivoi’d. lilt ‘a stl’ehlg

~ ~81 him~mnsi(1Ie oegpnnt beskon, bestaan daai’ geeu redo
waai’om pu’eclikante wat Tang u’ecds in die kerkdieiis

— is, ide son toegelaat ivoi’d tot die fends uie, mits
£18,04u

___________ altyd (lat bimlie the verelste mnleg stort, en he rue—_________- (l,cipIlde h0ll’ys ‘(ill (Joele (]PSOi(dllCid lcan ieee,’.

M. C. LOUW.
Jnapstad,

3 Oktober. 192$.
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RAPPORT
Van de Kommissie voor ,,Vermeerdering onzer Gezangen.’~

I. [Two ]\0HIH)iSS1e liceft do C(~r tQ rapportelen
dat zij, na over1veg~ Hg, lesloten hoeft H ct flog moo
(~ozangon hij (10 HE Synode aan te bevolen. claar
7.ij va ii oordee] is dot de ‘‘bestoande leemten’’ go—
noogzaam aangevnid zij n, en op~Iat a jet mogei k
aizo inhrenk gernaakt worde op do aard van ens
gewijdc (leza ngbundei.

2. Zij iieoit met vordero stappen gedaan OH)

oza ngen i bet A fri k aa nseh b ij een to h ren gon . d a a r
7.Ij verstaat dot do Z. A. Bi3hei Vorofligi Hg lOOt

7.0(1)1) g work be?.) g is.

:3. \‘~i~ wi lien bet (10 H .E. Svnodo OOHbeVeiOll em

dc verdere bohartiging van hot verzamelen en vet—
talon van (lozangon in do handon to laten van do

Z.A. B.X’. om in overieg not ooze on andoro Koni—
III 5S~ 05 7.1)1110)1 to work on.

i)e i—I.E. Synodo (lods leidi ng in al hare herand—
slag: ogon toebiddende, befilben Wij (IC COt Oils to
Hoe men, do di enstw ii lige die n a ron va II (Ills hongsre
kerkel j ho \ergaderjng,

A. AIOOR11EES (Voorzittor).
A. JOUBERT.

Z. J. DE BEER.
M. L. Dr \T1LLIET1S.
L. .T. FO1JRIE.
E. Cl. ?i[ALHE11 BE (Seriba).

\iliersdorp, k.P.,
28 September 1928.


