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Door de Permanente Comm issie van Orde.



De ondergeteekenden hebben de eer aan de H.E. Synodale Vergadering voor te
leggen de volgende rangschikking van het werk dat onder hare aandaeht moet gebraeht
worden; en bevelen aan dat zooveel mogelijk de hier aangegeven orde bij de behandeling
zal worden gevolgd. [Zie de volgende bladzijden].

Per H.E. Vergadering de leiding des Heiligen Geestes toebiddende, noemen
zij zich,

Hare d.w. Dienaren,

A. MOORREES,

J. P. v. HEERDEN,

I. F. A. DE VILLIERS.

Kaapstad, 3 October, 1906.
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1.—SYNODE EN RING.

A. SYNODAAL.

Rapport van den Actuarius Synodi.
Rapport van den Scriba Synodi.
Rapport van den Scrioa der Synodale Commissie.
Rapport van den Scriba der IVloderatuur.

1. Do H. E. Synode overwege cle wensche
lijkheid van hare zittingon zoo vroeg mogelijk
in de maand September of Maart van ‘t jaar,
waarin zij bijeonkomt, een aanvang te doen
hebben.

KaNKERAAD VAN PIQUETBZRG.

2. Heeft oen Ring hot recht om, als de oin
standigheden zuiks dringend vereischen, tw~v~
Leeraren to gelijker tijd op denzelfden dag ‘n
twee afzonderlijke gemeenten to laten beves
tigen?

RING VAN BEAUFOET.

3. De H. E. Synode bosluito tot do verdeeling
van den Ring van Burgersdorp naar nevons~
gaande aanbeveling :—

“Er wordon ten minste drie gemeenten aan
do Noord~Oostzijde van don Ring van Beau-
fort aan den Ring van Colesborg toegevoegd,
en do drio gemeenten Tarkastad, Steynsburg
en Vonterstad, vroegor aan den Ring van Bar
gersdorp behoorende, worden woderom onder
dien Ring gebracht, die dan in twee Ringen.
gesplit~t zal worden, als volgt :—

(a) Ring van. Burgersdorp bestaande uit do
gomeonten Burgorsdorp, Aliwal Noord, Dor
drecht, Lady Grey, Barkly Oost, Molteno, Ja
mestown, Rossville, Steynsburg on Venterstad.

(b) Ring van Quecnstowm bestaaude uit do
genleonten Queenstown, Tarkastad, Cedarville,
Elliott, Unitata, Storkstroom, Ugio, Indwe,
waarbij nog kunnon worden gevoogd Macloan
en Oost London nit don Ring van Albanio” of,
do Ringon wordon zoo vordeeld, dat olko Ring
uit niet mindor dan 9, en niet moor dan 12
gemoenten bosta, met inachtnoming van do
wenschen on behoofton der botrokkono go.
meonten.

RING VAN BUEGEESDOEP.

4. In Art. 90, alinea 2, worde do volgende
verandering gomaakt: In plaats van “En vor
der, onz.,” komo “on vordor uit zoo ~ionst
doende Prodikanton en zos Ouderlingen of
Oud-oudorlingon, loden dor Synodo, on door
haar, zooveel mogelijk, uit do versehillende
Ringen to worden gekozon”. Artt. 91 en 92
warden naar omstandigheden gewijzigd. Bij
Art. 94 worden do volgende woorden gevoe~d
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“Deze Commissie fungeert van den afloop der
ééne Synodale Vergadering tot den afloop der
volgende.” Be woorden “In vergaderon”
worden geroyeerd, en dan leze men verder “Zij
sal ook desvereischt enz.” Art. 97 (1) norde
aldus gewijzigd: “Genoemde Rapporten zullen
binnen den boven-vermelden tijd in bet Oflici
eel Orgaan der Kerk verscliijnen, en op den
eersten dag der Synodale Vergadering haren
Leden in handen gesteld worden.” Art. 98 wor
do geroyeerd.

Ps. P. 3. an R. MARCHAND.

5. Be wetsartikelen betrekking hebbende op
de kiezing, de samenstelling en de werkzaam
heden van de Aig. Synodale Commissie wordon
zoodanig gewijzigd, dat de genoemde Commis
sie voortaan wederom gekozen zal worden, so
mengesteld en werkzaam zal zijn zooals vddr
de Synode van 1894. Peze wijziging geschiede
als volgt: Art. 90, alinea 2, luide: “Dez~
Commissie zal bestaan nit den Voorzitter, Ac
sessor, Actuarius, en Scriba der Synode, en
verder nit sos leeraren en zes ouderlingen of
ond-ouderlingen, leden der Synode, door do
Synode zooveel mogelijk nit do verschullende
Ringen to worden gekozen.” Art. 91 leze voor
taan: “Voor do zes leeraren en do zes ouder
lingen of oud-ouderlingen, die loden dozer Sy_

nodale Commissie zijn, kiest do Synode even
zoo vole Leeraron on Ouderlingen of Oud.
ouderlingon, loden dor Synodo, om to ageeren
bij ontstontenis, on n el met aanwijzing van
eon Socundus voor elkon Primarius. In Art.
92 worde ‘9Tijftien” verandord in “Twaalf.” In
Art. 94 worden na ‘t woord “Paaschfoest” weg_
gelaten do woorden: In hot jaar ver_
gadoron” on “zitting kunnon houden
vermeld.” In Art. 95 (d) wordo do laatste sin
snode ~~Iir hare vergadoring enz.” woggelaton.
Artt. 97 en 98 wordon goroyeerd en hot vol
gonde als nienwo artikol opgenomen: “Be
Rapporten van do Aig. Zending Commissie,
van don Aetuarius en van don Scriba Synodi,
van den Qnaestor voor hot Theol. Seminarium,
van do Synodalo Opvoedings en andore door
do Synode benoornde Commissiën moeten mm
stens vier weken voor do opening der Synode
in hot Officieel Orgaan der Kerk verschijnen.”

Ps. P. S. BorstA.

6. Be Synode make zoodaiiige voorziening in
do wets_art.ikelen, waardoor, in eon geval waar
in beido do Primarius en Secundus loden van
do Synodale Commissie uit den Ring vertrok.
ken zijn, bepaald nordt hoe do vacaturen zul
len wordon aangevuld.

Dn Ata. SYNODALE CoMj~II5SIE.

B. VEREAND MET ANDERE KERJCEN.

Rapport van de Commissie over de Nauwere Vereeniging der Kerken in de 0. R. Kolonie,
Transvaal en Natal (Acta Synodi, 1903, page. 12 en 25).

Rapport van den Afgevaardigde naar de Synode der Ned. Herv. of Geref. Kerk in Transvaal

(pag. 86).
Rapport van den Afgevaardigde naar de Synode der N. G. Kerk in de 0. R. Kolonie (pag. 86).
Rapport van den Afgevaardigde naar de Synode der N. 0-. Kerk in Natal (pag. 86).

C. ALGEMEEN.

Rapport van de Commissie over hot werk van ‘t verzamelen van bouwstoffen voor de gesehiede_

nis onzer Kerk (pag. 15).
Rapport van do Coinmissie voor eene uitgave van onze Psalinen en 0-ezangen in “Tonic Solfa”

(pag 17).
7. Do FT. E. Synode ovorwege do wenschelijk_

heM, van hot daarstellen van eon gedenk_
~chrift op do graven onzer voorvaderen, do
Hugenoten.

F. S. P. Ciu~cz,
Ouderling van Noorder Paarl.

II.—KERKERA~D EN GE1VJEENTE.
Rapport van de Conimjssje tot ‘t verleenen van hulp aan do noodlijdenden in Transvaal en

Traus-Oranje (pagg. 38 en 39).
tot den eisch van vier shillings. Waar Doop_
cedels editor voor Kerkelijke doeloinden vor_
eischt wordon, zullon zij gratis worden vor
bend. Atteston en Lidmaats certificaten zul~
ion gratis worden verleend.

RING VAN KAAPSTAD.
P. F. MALAN

Ouderling van Riebeek West.
9. De H. E. Synodo spreke haar gevoelen

nit over hot dansen.
P. J. VAN DEN HEEvER,

Onderling van Venterstad.

8. Do Synodo late cone waarschuwende stem
uitgaan tegon don toenemonden en overdreve
non “sport”geest van onze dagen, vooral to
gen de voetbal wodstrijden.

10. Dc Synode amendeere Art. 52 der Ker
kolijke wetton als volgt: “Voor bet verloenen
van eon Doopcedel is do Kerkeraad gerochtigd

11. Do Synode besluite do. logos voor hot
verleonen van attastaten en certificaten van
lidmaatschap geheel af to schaffen.

RING VAN SWELLENDAM.

12. Bij Art. 18 (7) worde gevcegd: “Predi_
kanten die zicli ter woon in cone gomeente
hebben gevestigd on hunne Kerkelijke voor



rechten aldaar genieten, worden beschouwd ais
leden dier gemeente.” Het besluit dor Synode
(Zie Acta XX p. 85) wordo vernietigd.

Ds. J. P. VAN HEERDEN.

13. De Synode wende zich tot de Regeering
met hot dringend verzoek om de bevestiging
van hot volgens Gods Woord en wet verboclen
huwolijk tussehen een jonkman en de weduwe
van ziju “overleden” ooni niet kenger toe te la
ten, en zoodanige huwelijken in de toekomst
ten strongste to boletten.

Ds. J. H. ERIGE.

14. In Art.. 48 worde er een tiidebestek vast
gosteld binnen hetwelk iemand die aangenomen
is moot worden voorgesteld.

RING VAN GRAAI’F REINET.

15. ~lIemorie onderteekend door 130 personen
zich noemende loden van do gemeente Rhodes,
tegon do naamsveraudering dier gomeente in
Rossvifle.

16. Do Synode geve nan do gemeenten ~an
Rhodesia vrijheid van handelon naar besluit
van hunne Korkelijko Conferentie in zekere
huishoudelijke zaken, naardat do bijzondere
omstandighoden van Rhodesia dit voreischen,
b.v. in zake (1) de door do Synode vastgestelde
Collocten (Artt. 242, 243, 146, 73 (22), 313, h39,
71); (2) de kiezing van Kerkeraadsledon (Art.
18 (6)); (3) do extra_heffingen (Art.t. 326 (b),
20 (f)).

Ds. J. N. GELDENEUYS.

Rapport van de Curatoren van do Opleidingsschool te Wellington.
Rapport van do Commissie voor het Zendelings Examen.
Rapport van do Curatoren van de Boeren Zending School te Worcester.
Rapport van de Commissie voor het Toelatings Examen tot de Opleidingsschool voor

Zendelingen.

Rapport van hot Bestuur van den Yrouwen Zending Bond.

17. Aanzook van den hoer J. H. Louw, thans
arboidende to Hopetown, our tot Zendeling on
zer Kerk to worden geordond zonder hot Zen
delings Exanien af to leggen.

18. Do Synodo verandero do volgendo Artt.
van hot Reglemeut op do Zonding: Aan Art.
256 (b), twoode paragraaf, norde toegevoegd
de volzin “doch alleen in hot geval van hen,
die niot den cursus aan do Opleidingsschool to
Wellington doorloopon hebben.”

Hot laatsto deel van Art. 256 (c), na do
woorden “welke goschioden zal” loze als volgt:
“Sf door do Commissie zelve, Sf door eon der
Rings Zending Commissiën, Sf door den Ring
der Zendingkerk waarondor do applicant sor

Rapport van de Zondagsschool Commissie.

19. Dc Synode overwego do weuschelijkheid
van do tijdelijke of pemanento aanstelling van
eenon loeraar ter behartiging van do belangee
der Zondagsscholen in do gemeonten.

Ds. P. 61. J. Marneno.

20. Do Synode spreke do wenschelijkheid uit
dat eon on andor loeraar onzor Kork van tejd

teert, Sf, in hot geval van zendolingon in hot
Buitonland, door evangeliodienaren daartoe
door do Comsnissie verzocht.”

Aan Art. 236 worde toegevoegd (of op eon
geschikte plaats in hot wotbook opgonomon)
hot volgende: “Do verschillondo Sub_Commis
siën der Algemeeno Zending Commissie hebbo:a
hot recht om in oonig doel van hot zendingge
bied vastgoed to vorkrijgen, on transport van
zulk eigendom aan to neuron; alsmodo om geld
op verband op to neuron, on tot dat dool do
noodige vorbanden op do door hen verkregon
eigendosnmen to passooren.”

Dn Ann. ZENDING CorneesseE.

tot tijd govraagd zal wordon do Zoudagsscholeii
onzer Kork to bezookon, on late hot aan
loden van do Zondagsschool Commissie our
daarvoor to zorgen zonder kosten voor do Sy
nodale kas.

Ds. I. F. A. DE Vinnizies.
Dc. A. A. WEI0R.

111.—ZENDING.

Rapport van do Algemeene Zending Commissie.
Rapport van de Commissie voor de Zending onder Israel.

IV.—ONDERWIJS.
A. G0DSDIENSTIG.

Rapport van de Commissie voor bet Bijbelkennis Exarnen.

Rapport van de Commissie voor Hulpbehoevende Jongelingen.

B. SECULAIR.

Rapport van de Commissie voor do Opvoeding.
Rapport van do Curatoren van de Normaal School.
Rapport van do Commissie van de Inrichting voor Doofstornmen en Blinden.
Rapport van de Commissie van Waakzarnheid in zake ‘t Onderwij s (pagg. 56, 58, 76).
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(1) Al~qemeen.

~1. Be Synode spreke andermaal hare afkeu
ring nit van het zonden van Ned. Ger. kinde
ron near Roomsche seholen, en berame tevons
plzinnen om zuiks tegen te worken.

Ds. C. F. LEIPOLDT.

22. Be H. E. Synode verzoeke het Parlement
de wet op Onderwijs zoo te wijzigen dat, waar
men dit begeert, Staatstoelagen aan Kerkseho
len zullen worden gegeven golijk-staande met
toolagen die aan publieko niet-sectarischo scho
len worden gogeven, zullendo deze toelagen
worden toegekend in eveurodighoid met do
waarde van de gebouwen en bet ameublement,
de kwaiificaties van ‘t onderwijzend porsoneel,
het aantal leerlingen, en de Standaarden door
de leerlingen bereikt.

25. Be Synode brenge onder do aandacht dee
Rogeering de behoefte aan gesehikte olemen
tairo onderwijzers, die aan ‘t hoofd van Illklas
ELollandsche scholen kunnen staan.

Bs. J. C. em PLESSIS.

26. Be Synode verleeno haren steun aan de
Opleiding van Eerste Klas Onderwijzers, door
(a) den Universiteits Raad te verzoeken net
onderwerp Opvoedkunde onder de vakken voor
den 13.A. graad op te nemen, (b) de Normaal
School zoo in te ricliten dat zoodanigo oplei_
ding in het geheel of gedeeltelijk daar ontvan_
gen kan worden, of (c) aan Victoria College

29. Be Synode brenge onder aandacht der
Regeering de wenschelijkheid van Industri
ëele Scholen to stichten op de “Government
Land Settlements” to Embokotwa en Guben
na in do gemeenten van Elliott en Ugie.

Bs. J. C. em PLESSIS.
Ds. H. S. M. BOTIIA.

30. Be Synode besluite eene Kost- en Indus
trieële School te Bulau ayo op to richten, ten
einde do arme blanke kinderen van Rhodesia
Sf gratis Sf zoo goedkoop mogelijk, naar ‘t ge
val mocht zijn, to laten opleiden.

Do. J. N. GELDENHUTS.

23. Be Synode bespreke de wetspunten ~ii &
Schooleaden wet waarin, volgens haar oordeel,
verandering moet komon, en late namens do
Synode eene petitie bij do volgende Parlements
Vergadering indienen ten einde zoodanige ver
andering to verkrijgen.

24. Do Synode doe onderzoek of er niet
eigendommen van de Ned. Ger. Kerk voor op
voedingsdoeleinden gebruikt in gevaar zijn,

om, zonder behoorlijke vergoeding, Gouverne
ments of publiek eigendom to worden, en neme
voorzorg zulks te verhooden.

hulp to vorleenon tot ‘t verkrijgen van een
Hoogleeraar in dit vale.

Ds. B. Wiacocees.
27. Be H. E. Synode besluite do Norenaal

School gebouwen on grondon op do meest voor
deelige wijze to verkoopen, en met do opbrengst
daarvan twee Inrichtingen voor de vorming
van Ondorwijzers on Onderwijzoressen voor
Eerste Klas Scholon daar to stellen.

KERKERAAD VAN CHADOCK.

28. Be H. E. Synode neme maatregelen om
do Normaal School naar Stellonbosch to vor
plaatsen.

31. Be Synode verleene heron steun aan hot
oprichten van Industrieële Inrichtingen (Am—
bachtscholon) in elk Ringsressort waar moge
lHk.

KERKERAAD VAN ALIWAL NooeoD.

32. Be Synodo overwege de vraag hoe best do
algemeene on gerogelde ondersteuning onzer
Kerk voor onzo Industrieelo Scholon to Uiten
hage en Adelaide to vorzekeren.

Ds. B. J. PIENAKR, A.SN.
Bs. J. H. VAN WIne.

V.—HET TI{EOLOGISCH SEMINARITJIvL

Rapport van do Curatoren van het TheoL Seminariuin.
Rapport van de Commissie v. Examinatoren van Kandidaten tot den H. Dieust.
Rapport van de Commissie voor het Admissie Examen.

33. Aanzoek van den Eerw. Wilhelmus Fe
trus Johannes Poen om tot don status van pro
dikant to worden toegelaten.

34. Be Synode drage hot ann do verschillonde
lieb amen van Examinatoren voor hot Admissie,
Proponents, en Zendelings Examon op can
hunne workzaamheden moor publiciteit to go-
von door do vragon, die schriftelijk gosteld

worden, na afloop van hot Examen in hot Ker
kelijk Orgaan to publiceeren.

Bs. B. WILCOCKS.

35. Do Professoren van hot Thoologische So
minarium worden niet door do Synodalo Coni
missio, zooals die thans is samengesteld, ge
kozen.

Bs. H. 3. PXENAAK.

Bs. C. F. LEITOLDT.

Bs. B. S. BOTHA.

(2) TTornving vcen Onclerw’ijze’rs.

Bs. C. F. LEIPOLDT.

(3) Industrieel.

Bs. B. S. BOTHA.
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VI.—FONI)SEN.

Rapport van den Zaakgelastigde der Kerk.
Rapport van den Quaestor der Kerkelijke Fondsen.
Rapport van de Commissie voor het Kerke-kantoor.
Rapport van de Commissie voor Hulpbehoevende Gerneenten.
Rapport van de Commissie voor Classificatie van aan ‘t P. P. Ponds deelhebbende gemeenten

(pagg. 70 en 76).
Naar aanleiding van een besluit der vorige Synode in zake de Predd. Pens, en Wed. Fond

sen: “De Vergadering besluite, dat zoowel het Predd. Wed. Ponds als het Predd.
Pens. Foi~ds aan het onderzoek van een rekenkundige zal worden onderworpen,
wiens rapport aan de volgende Synodale Vergadering zal worden voorgelegd.”

(pag. 73).

A. ALGEMEEN.

36. Vóórdat de Synode tot do keuze van
eenen Zaakgelastigde overgaat, worde de wen
schelijkheid besproken van de ambten van
Zaakgelastigde en Scriba Synodi to vereeni
gen.

Do. J. C. TRUTER.

37. De Synode benoeme eene Commissie om
staande doze Vergadering eon plan te hera-
men waardoor de Eerie voor kleine en hulpbe
hoevende gemeenten zal kunnen doen meer
dan zij tot hiertoe gedaan heeft.

Ds. J. W. Louw.

B. P~~sio~ PONDS.

38. Do H. E. Synode verleene huip uit ‘t
Predd. Pensioen Ponds aan de gemeenten Pi
quetberg, Aurora en Redelinghuis om de som
van £150, jaarlijks te worden betaald aan den
WelEerw. Heer 3. N. Vlok, to vinden, zoodra
Do. Viok den door do Wet bepaalden ouderdom
zal hebben bereikt.

KERKERAAD VAN PIQUETBERa.

39. Aanzoek van don Kerkeraad der Ned.
Ger. Gemeente Eaapstad om twee verdere
aandeelen in ‘t Predd. Pensioen Fonds, en wel
in de hIde of IVde klas tegen betaling van do
gewone inlegpenningen en contributiën, doch
zoncler adclitioneele geldsonz.

KERRERAAD VAN EAAPOTAD.

40. Aanzoek van den Kerkeraad der Ned.
Ger. Gemeente Umtata (wier leeraar nit eone
gemeente komt die deelhebster is aan ‘t Predd.
Pens. Fonds, doch die niet binnen sos maan
den no zijne bevestiging aanzoek heeft go
daan) om deel te hebben aan genoemde Pen.
sioen Fonds tegen betaling van do gewone in
legpenningon en contributiën render cone adcli
tioneele geldsonr.

KERXERAAD VAN UMTATA.

41. Aanzoek van den Kerkeraad der Ned.
Gerof. Gemeento Do Rust om doelhebber to
worden aan hot Predd. Pensioen Fonds in de
hIde kias.

KERRERAAD VAN DE Rusp.

42. Aanzoek van den Kerkeraad der Ned.
Ger. Gemeente Murray om vergunning tot
deelneming ann ‘t Predd. Pensioen Ponds, en
wel in do IVde kias.

KERRERAAD VAN MURRAY.

43. Aanzook van do N. G. Gemeonte Ealk
baai, door haren Eerkeraad, oni deelhobster to
worden aan ‘t Predd. Pensioen Ponds, en wel

in de Vde klas. (De Leeraar komt van eene go.
meente, die deelliebster is aan ‘t Predd. Pen
sioen Fonds).

KERKERAAD VAN EALRBAAI.~

44. Do Synode geve toestemming aan de N.
G. G-emeente (ost Londen om deelhebster te
worden ann hot Predd. Pens. Fonds, in do
IVde klas.

KERKERAAD VAN Oosr’ LONDEN.

45. In Art. 305 <1) worden in plaats van do
woorden “den Ring of do Rings Commissie’
do woorden “den Predikant die zijn ontslag
verlangt” gesteld~ en in plaats van “do Syno
do of de Synodale Commissie,” do woorden
“den Ring of do Rings Commissie”; of, dit
artikel wordo alzoo gewijzigd, dat de toekon
fling worde vergemakkelijkt on voreenvou
digd.

DR AuG. SYNODALE CooeansslE.

46. Art. 305 (1) luide aldus: “Aanzoek om
Pensioen zal door den Kerkeraad die hot eme..
ritaat voor zijnen leeraar verlangt, bij den
Ring of de Rings Commissie moeten worden
gedaan.” Dan words tusschen (3) en (4) hot
volgende gesteld: “Do Ring of de Rings Corn
missie, alles in orde bevonden hebbende, sal
toestemming geven tot hot verleonen van Pen
sioen, en zijne of hare bevinding met al do
stukken in verband met de zaak aan do Corn
missie van Toezicht of ContrSle (Art. 272) on
verwijld toezenden, die alsdan spoedig finaal
zal beslissen. Indien Pensioen niet verleend
wordt, sal do applicant het recht hebben zich
op do Synode of do Synodale Commissie to be
roepen.” Aan Art. 272 worde toegevoegd: “(4)
Finaal beslissen ook in sake het verleenen van
Ponsioen nit hot Prodikanten Pensioen Ponds.”

RING VAN BURGERSDORI’.
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Vll.—Ci{RISTELIJKE WERKZAAMHE DEN,

Rapport van de Commissie voor de bearbeiding van leden langs den Spoorweg~
Rapport van do Commissie voor Speciale Evangelie-prediking.
Rapport van do Commissie voor Tractaat Verspreiding.
Rapport van do Colportage Commissie.
Rapport van do Cominissie voor Arbeids-koloniën.
Rapport van de Commissie van Waakzaamheid in zake ‘t Onderwij s (pagg. 70 en 76).
Rapport van do Commissie van hot Dorcas Huis.

47. Be Synode bespreke de wenschelijkheid
van eene degelijke en systematisehe bearbei
ding van de verafgezonderden en verarmden
in uitgestrekte Distrikten; die zelden of nooit
door onze Predikanten kunnen worden bereikt
of bearbeid.

Ps. H. J. PIENAAR.

~VIII.—WETSYE RANIJERING-EN.

49. Art. 24 (2) ouzer Kerk.u etten worde al
dus veranderd “Waar geen Predikant of Con
sulent aanwezig is, daar kieze de Vergadering
haar eigen Voorzitter uit de dienstdoende
Ouderlingen tegenwoordig.

RING VAN BaAUFORP.

50. Aan Art. 18 (18) worde gevoegd: “Bit
Art. zal ook van toepassing zijn op gevestigde
genieenten, waar er eene ongelijke aftrediug
van Kerkeraadsleden plaats vindt.”

KERNERAAD VAN BREDASDOR?.

51. In Vorm A (Art. 20, g) worde de naarn
“Armen Scholen” opgenomen.

RING VAN BUP.GERSDORP.

52. In Art. 81 (1) leze men in plaats van de
woor.. a “en eenen ouderling of oud_ouder

ling~’ ‘den ouderling of oud-ouderling voor
elken Predikant.”

KERICERAAD VAN CRADOCK.

53. In Art. 217 worde na do woorden “moelit
zijn” gevoegd: “of bij ontstentenis of overlij_
den van den Voorzitter.”

RING VAN GRAA3rE’ REINET.

54. In Art. 264 worden do volgende verande_
ringeD aangobracht: de aanhef luide : “Beze N.
Geref. Zendingkerk wordt bestierd door:” (1)
leze aldus: “Een Algemeene Vergadering nf
Synode, die” ella. en (2) leze aldus: “Gewes
telijke Vergaderingen of Ringen, die” enz.

Be aanhef van Art. 265 leze: “Leden van
deze vergaderingeu sullen zijn:” In Art. 265
(1) valle hot laatste gedeelte, beginnende met
de woorden “alsmede allen” weg.

48. Be Synode stelle eon van onze Leeraren
aan als Evangelist, en berame een plan, waar
door voor zijn salaris gezorgd zal worden.

Bs. J. )V[UIiRAT, W.ZN.

Ba ALG. ZENDING COMSIISSXE.
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flIJLAGE 1.

VERSLAG
van den Actuarius Synodi, 1906.

1. Ret Kerkelijk Wetboek, zooals gerevideerd
door de Synode, gehouden te Kaapstad, den
l5den October en volgende dagen, van het jaar
1903, werd zoo spoedig mogelijk door dc pers
gebracht en beschikbaar gesteld.

2. Op den l8den December 1903, werden, na
afgelegd Exanien, door den Actuarius gelegiti
macrd de volgende Kandidaten tot den Heili
gen Dienst:—

Harold Sydney Muskett Botha
Matthys Gerhardus Potgietei
Daniel Petrus van Huyssteen
Bernhardus Rudolf Hattingh
Petrus Jacobus van der Merwe
Jan Hendrik Hugo
Card Aron van der Merwe
Schalk Willem van der Merwe
Jacobus Nicolas Gildenhuys
Johaunes Petrus van der Spuy, B.A
Christoffel Petrus Pauw
James Steginann Murray, B.A.
3. Op 18 December 1903, werd, na afgelegd

colloquium doctum, de WelEerwaarde Heer
Clinton Tyler V\Tood, M.A., door den Actuarius
gelegitimeerd.

4. Op den 25steu Mci 194, werd de WelEer
waarde Heer Cornelis Spoelstra, na gehouden
collequium doctum, gelegitimeerd.

5. Op den Gden December van hetzelfde jaar
werden gelegitimeerd : —

Alexander Gustav Timon Venter, B.A.
Johannes Albertus Roux Volsteedt
Anthonie Johannes Troskie
Adrian Lodewijk Badeiihorst, B.A.
Schalk Willem Pienaar
Hendrik Adriaan Lamprecht
David Joliannes de Villiers
Jacobus Ignatius de Wet
Pieter de Waal
Gideon Jacobus Rousseau
Matthys Michielse du Toit
George Stegmann Murray
Roelof Daniel McDonald
Jacobus Albertus van Zijl Vilj oen
Johannes Wynand Louw Hofmeyr, B.A.
Hendrik Jacobus Rust, B.A., B.D.
Johannes Rudolf Albertyn, B.A., B,D.
6. Op den 3den Mei 1905, ward, na afgelegd

Examen, geligitimeerd de Kandidaat tot ~en
Heiligen Dienst Daniel Francois Malan, M.A.,
D.D.

7. Den l2den December van hetzelfde jaar
werden gelegitimeerd dc volgende Kandidaten
tot den Heiligen Dienst —

Jan Gabriel Perold, B.A., B.D.
Petrus Jacobus Pienaar
Christoffel ‘Wilhelm Albeit

Erasmus Jacobus Petrus Smit, B.A.
Gustav Bernhard August Gerdener, M.A.
Jan Hendrik Jacobus Antonie Greyvenstein,

B.A.
Louis John Murray
June Johannes Wessels
Thomas Arnoldus Theron Louw
Andreas Johannes Jacobs
Andries Albertus van Schalkwijk.
8. Op den l5den Augustus 1906, werd, na ge_

houden colloquium doctmn gelegitimeerd, ic
Eernaarde Proponent Gerrit Johannes du Pies
sis, B.A., B.D., Licentiaat van de Gevestigde
Kerk, Schotland.

9. Op den l6den Augustus 1906, werd, na af
gelegd examen, toegelaten en gelegitimeerd,
Daniel Gerhardus .Lttalan, M.A., S.D., Kandi
daat tot den Heiligen Dienst.

10. In 1903 werden Acten van Bevestiging
afgegeven ann:—

Ds. H. J. Pienaar, B.A.
P. J. Conradie.

In 1904 aan:—
Ds. M. G. Potgieter

J. S. Murray, B.A.
P. J. Stroebel

,, J. H. Hugo
,, B. R. Hattingh

J. N. Gildenhuys
S. W. van Niekerk
D. P. van Huyssteen
A. J. L. van Rensburg
H. S. M. Botba
A. D. Ltickhoff.

In 1905 aan:—
Ds. H. J. Rust, u.A., E.D.

J. A. van Zijl Viljoen
M. M. du Toit

,, S. W. Pienaar.
In 1906 ann:—
Ds. J. R. Albertijn, B.A., B.D.

G. S. Murray
,, L. J. Murray
,, A. A. van Schalkwijk
,, C. W. Albeit

A. J. Jacobs
,, E. J. P. Smit, B.A.
,, J. S. Perold, B.A., B.D.

C. V. Nd, B.A.
11. Briefwisseling en Aanteekeningen tijdens

de zitting der Synode ten tafel te leggen.
Van de HoogEerwaarde Vergadering,

Dc Dw. Dienaar,
J. P. VAN HEaRDEN,

Actuarius Synodi.
Kaapstad,

September 1906.
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BIJI~AGE 2.

van den Scriba Synod I aan de Hoog Eerw. Synode (1906).

De ondergeteekende heeft do eer mits dezen,
ingevolge Art. 102 (c), aan de Hoog Eerw.
Synodo versiag to doen van zijne u erkzaam
heden als Scriba Synodi sedert do laatste Sy
nodalo Vergadering.

1. Expeditiën, uit do Acta Symodi voortvloei
ende, werden door horn gedaan, nadat deze van
do drukkers waren ontvangen.

2. Ret besluit der laatsto Synode (Acta Sy
nodi XX, pag. 84), naar aanleiding van eon
schrijven van ‘t Cornité van het J3ritsch en
Buitenlandsch Bijbel Genootschap, kennis ge
vende ‘dat hot D.V. op Zondag, den 6den
Maart 1904, hot feest van zijn Honderdjarig
Bestaan zal vioron,’ word door hem in Di~
KERKBODE (uitgavo 18 Febr. 1904) gepubli
ceerd, on do leeraron en gemeenten onzer Rerk
uitgeuoodigd aan do feestviering deol to no
men.

3. Hot Porsonoeel der Synodalo Commissie
word elk jaar, nadat door do Scriba’s der res
poctievo Ringen aan Art. 90 (b) was voldaan,
in ‘t Officieel Orgacon der Ker1~ bekend gesteld.

4. Na ontvangen berieht van do Scriba’s van
do Rings Commissiën der betrokken Ringon
van do stichting van nieuwe gemeemten der Kerk,
heeft hij zoodanige stichting zonder vorwiji in
Do Kerlcbode aangekondigd. Daaruit blijkt, dat
er sodort de laatste Synodale Vergadering
veertien niouwe gemoenton der Ned. Ger. Kork
gesticht zijn —

VAN WIJIcsnoRP in den Ring van Swollen-
darn, op den 27sten Januari, 1904.

NIEKERK5HOOP in don Ring van Hoopstad,
op den 29sten Maart, 1904.

ALBERTINIA in den Ring van Sweliendam, op
den l8dcn Juni, 1904.

GARIE5 in den Ring van Clanwilliam, op den
l3den Augustus, 1904.

MERWEvILLE in den Ring van Beaufort, op
den 29sten November, 1904.

LEIPOLDTvILLE in den Ring van Clanwilliarn,
op den 3lsten Januari, 1905.

OosT LONDEN in den Ring van Albanie, op
den l9don Maart, 1905.

MURRAY in den Ring van Tulbcogii, op den
l5den November, 1905.

KALKBAAI in den Ring van Kaapstad, op den
20sten November, 1905.

KARREEDOUW in den Ring van Graaff Reinet,
op den 9den Februari, 1906.

PATERSON in den Ring van Albanie, op den
2lsten Februari, 1906.

INDWE in den Ring van Burgersdorp, op dee.
lOden Maart, 1906.

AURORA ~R den Ring van Clanwilliarn, op
den 25sten April, 1906.

REDELINGRUIS in den Ring van Clanwilliam,
op den 26sten April, 1906.

Be stichting van de gemeente STRAND in
den Ring van Kaapstad, op den l2den Juui,
1906, in ‘t O/Jicieel Orgaan der Kerk (uitgavo 21
Juni, 1906), aangekondigd, word later door do
Rings Commissie van genoemden Ring vornie
tigd. (Zie Kerlcbode, 23 Aug. 1906).

Op den lsten Augustus 1904 ontving hij cone
officieele mededeeling van den waarn. Seriba
van den Ring van Boaufort van do stichting
der gemeenten Gibeon en Mona, op 13 en 14
Nov. 1902. Hiervan word dadelijk kennis go
geven in DeKerkbode.

Ook heeft hij do grenslijnen der Gemeenten
Maclean en Oost London, Bulawayo en Salis
bury, en Melsotter en Enkeldoorn bekend go
steld, nadat hij hieromtrent goinformoerd wa~
door do Scriba’s van do betrokken Ringen.

5. Op een schrijven aan den Kerkeraad der
Ned. Ger. Gomeente Kaapstad, verlof vra
gende om do opening van do aanst. Synodale
Vorgadering in do Grooto Kork, Adderley
Straat, to doen plaats hobben, hoeft hij eon
toestemmend antwoord van den Eorw. Korke
raad ontvangon.

6. Ovoreenkomstig bet besluit der laats~o
Synode, en ingevolge Art. 82, beeft hij aan do
respoctiovo Kerkeraden van do Gorneenten der
Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika kennis gogo
yen, dat do Ben en Twintigste Algemeene Kerk
vergadering van genoomdo Kerk (D.V.) gohou
den zal worden to Kaapstad, op Donderdag, aem
l8den October, eerstlc. on volgende dagen.

7. Verslagen van Commissiën, Boschrijvings
punton en andere stukken, horn toegezonden
voor do Synode, zullon, na publicatie in ‘t
O/Jicieel Orgaan der KerA~, dor Synodale Ver
gadering wordon voorgelegd.

Worcester,
20 Augustus 1906.

I. F. A. BE VILLIER5,
Scriba Synodi

RAPPORT
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BTJLAGE :~.

RAPPORT
van den Scriba der Algerneene Synodale Commissie aan de H. E.

Synode der Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika (1906).

Be ondergeteekende hoeft do eer mite dezen
ter kennis van de Hoog Eerw. Synodc to bren
gen do zaken, die sedert de laatsto Synodale
Vergadering door de Synodale Commissie over.
wogen zijn geworden bij wijze van rondscnrij_
ving, alsook die ‘vcelke bohandeld ziju bij ge
legenheid van hare vergadering, gehouden op
den l5den lVEaart en volgende dagen.

In niet minder dan zeven gevallen word uwe
Commissie gevraagd om toekenning van Pen
sioen aan Leeraren onzer Kerk, die do Kerk
lang—in sommige gevallen seer lang en trouw
—op do meest belangrijke Commissiën en bij
gewichtige gelegenheden hebbon gediend, on
der hen aan den hooggeacliten en zeor gowaar_
deerden eersten Predikant van Wellington, die
gedurende een tijdperk van 57 jaron zijne
krachten en groote gaven ton dienste van onze
Kerk gestold heoft. Met innig leodwezen en
diepen weemoed, maar daarbij ook met cone
oprechte dankbaarlieid jegens den Koning der
Kerk, die aan onzo Kerk zulke mannen geschon_
ken hooft, zag do Commissio zicli genoodzaakt
eervolle toekonning van Pensioon to doon.

1. Aanzoek van do Rings Commissie van don
Ring van Kaapstad, om pensioen voor den
Wel Eerw. Hoer A. D. Lücklioff, Predikant
van Durbanville, dio op 31 Januari 1~u4
wenscht af te treden. Boar nan al do voroisch_
ten der wet behoorlijk is voldaan, wordt Pen
sioen, zooals gcvraagd, toegekend.

2. Ecu dergelijk aanzoek van do Rings c~om
missie van den Paarlschen Ring voor Ds. 1.
H. Neethling, .J.zn., Prodikant der N. G. Ge
meente Hopefiold, die op grond van Art. 307
wenscht af te treden, wordt evenoons met oh
gemeene stemmen toegestaan.

3. Dispensatie van Art. 18 (17) door den
Kerkeraad der Gemoente Calvinia gevraagd,
ten einde do herkiezing van ecu Broeder
Ouderling na vier-jarigen dienst to wottigen,
wordt niet verleend.

4. Eon aanzook van hat Curatorium van do
Oploiding School to Wellington om vergun
fling tot doolneming ann ‘t Predd. Ponsioen
Fonds voor do twee Leeraron van genoemde
Inrichting in do IVde klas zonder toepassing
van Art. 301. Op grond van do redenen opge
geven wordt hot verzook toegestaan.

5. Aanzoek namens do Rings Commissio van
den Ring van Beaufort om Pensioon van 1
October 1904 voor Ds. W. P. do Villiers, Pro
dikant van Carnarvon, die wegens voortduren
do krankheid verpliclit is af to treden. Hot
gevraagde Pensioon wordt toogekend.

6. Hot vorzoek van den Kerkeraad der N. G.
Gemeente Riversdal, ‘dat hot tweede aandoel
(III klas) 6cr Gemeente aan ‘t ProdS. Pensioen
Fonds sal nordon ovorgemaakt aan do nieuw
gestichte Gemeente Albertinia, die ecu deol is

van Riversdal, zondor dat zij inlegpenningen
zal liebben to storten,’ wordt toegostaan.

7. Op eon aanzoek van den Kerkeraad van
Somerset West, om eon tweede aandeol voor
do gemeento in ‘t Predd. Pensioen Ponds, en
wel iii do I’Ide klas, wordt geantwoord, ‘dat
vergunning verleend wordt met bepaling ccli
ter, dat do gemoente in do Tilde klas zal wor
den geplaatst.’

8. Aanzoek door den Kerkeraad der N. G.
Gemeento Nieuwoudtville om dccl to hebben
ann ‘t Predikanten Pensioen Ponds in do hIde
klas met kwijtschelding van do boete. Be moor
derheid van do loden der Commissie verklaart
zich ton gunste van hot verzook.

9. Hot gevraagde verlof door den Kerkeraad
van Humansdorp om deelnoming nan hot
Predd. Pensioen Ponds wordt toegestaan; doch
de gemeente wordt in do TIde, en niet volgens
haar verzook, in do Tilde klas geplaatst.

10. Herhaald verzook van den Kerkcraad der
N. G. Gemeente Somerset West, om con twe~
de aandeel voor do gemeente in ‘t Predd. Pens.
Fonds, cii wel in do IVde kias. Do Commissie
vindt geene reden waarom zij liaar vroeger go~
nornen besluit moot veranderen.

11. Ter aanvulling van vacaturen, ontstaan
door eon botreurd afsterven, bedanking tor
willo van zwakke gezondheid als anderzins,
vonden do volgende benoemingeii plaats:

(a) Tot Curator van hot 7’heol. Seminarium:
Ds. D. S. Botha, in do plaats van nijien Ds.
J. H. Neothling, H.zn.

(b) Curator van do Norrnaal School: Ds. A.
Moorrees in do plants van Ds. A. Murray, die
als zoodanig bodankt liceft.

(c) Commiscie voor ‘t Ezamen van Kandidatcn
tot den H. Dienst:Ds. B. P. J. Marchand, Pri
marius, en Ds. N. J. Brümmor, Secundus.

In hare Vergadering van 15 Maart, 1905, en
volgende dagen worden do hieronder ye1-

gende zalcen, Nos. 19 tot 31, behandeld,
12. Aanbod van den Kerkeraad van Robert

son in sake hot oprichten van cone tweode Nor
maal School, ter vorming van Onderwijzers ‘~n
Onderwijzcressen voor do buitenwijken van Se
gemeenten onzer Kerk, en voor do verafgele
gone streken.

Do Scriba best ‘t rapport door den Voor
zitter des Synodale Opvoedings Commissie in-.
gediend.

Na bespreking wordt do zaak in handen van
cone subcommissie gesteld. Haar rapport
wordt later door do vergadoring aangenomon,
en naar anleiding van cone aanbevcling, daar
in gedaan, besboten, dat do verdore behande
ling van do sank tot de volgende Synode sal
blijvcn ovcrstaan.

Voorts wordt ook dit voorstol aangenomcn:
“Do Synodale Commissie, hot Rapport over ‘t



voorstel van den Kerkeraad van Robertson,
met de daarin voorkomende aanbeveling, aan
genoinen hebbende, wenscht bij deze hare
hooge ingenomenheid nit to spreken met het
werk, dat door den leeraar en kerkeraad van
Roberison ondernomen is,—dat werk zeer har
tolijk aan de ondersteuning van kerkeradon en
gomeenten aan te bevelen,—en tevens aan Ge
Synodale Opvoediugs Commissie op te dragen
om, zoo hare fondsen zuiks toelaten, en er
aanzoek om wordt gedaau, uit hot fonds voor
behoeftigen huip to verloenen in den geest van
Artt. 112—118.”

13. Voorstel van do Commissie voor Arbeids
Kolonidn : —“Aangezion het flu zeer noodzake
lijk is geworden dat de Noorder-voor to Kaka
mas zal worden gomaakt, zoo worde do Alge
meene Synodale Comrnissie gevraagd eon ge
deelte der gronden benoorcien do rivier to ver
koopen, doch slechts (indien mogelijk) ann le_
den onzer Kerk on onder do strengst n1ogeL~iie
servitutou.”

Na breodvoorige discussie is hot besluit —

“Do Vergadereing heeft geone vrijmoedig
heid aan to bevelen, dat eenig deel der gron
den, behooronde aan do Arbeids Kolonie to
Kakamas, vorkocht worde, doch acht hot zeer
wensehelijk, dat bet work aan do Noorder-voor
worde voortgozet.”

14. Do Algenieeno Synodale Commissie ver
andoro den naam van do Ned. 01cr. Gemeente
Rhodes in Rossville. Dit wordt dadelijk too
gestaan.

15. Ann ‘t verzoek om do benoeming van eon
secundus-lid in de Commissie Examinatoren
van Kandd. tot den Heiligen Dienst, wordt
voldaan door do benoeniing van Ds. W. A. Al
heit.

16. Do vacaturen in de Aig. Zend. Cominis
sic, ontstaan door do bedanking van den bog
Earn. Prof. Hofmeyr, en ‘t vertrek van Ds. S.
~1. Perold, worden aaiigevuld door do benoeming
van do Thool. Professoren P. J. 01. do Vos en
C. F. J. Idullor.

Tot lid van do Kerkekantoor Commissie, in
plants van wijlen Ds. J. H. Neothliiig, H.zn.,
benoemt de vergadering Ds. A. Moorrees.

17. Aanzoek van den hoer y. H. Louw, thans
arbeidende to Hopetown, om tot zendoling on
zer Kerk to wordon geordend zondor hot Zen
dolings Examen af to leggen.

Hot besluit der Vergadering is: “Op hot
verzoek van den hoer Louw em goordend Ic
worden, worde geantwoord: “Dat de Synodalo
Commissie tot haar leedwezen daaraan nict
voldoen kan, omdat zij geen rccht van dis
pensatio bezit; en dat zij hem den road geefi
longs den. gowonen weg zijn examon af to log
gon, of, iiidien dit hem onmogelijk is, zich to
wooden tot do H. E. Synodo.”

18. Ben aanzoek van don Korkeraad der
Nod. Ger. Gemeento Bulawayo, on van den
Kerkernad der Ned. Geref. Gemeente Salis
bury, om genoernde geinoenten onder den Ring
van Hoopstad to doen sorteeron.

Na discussie veroenigt do vergadering zich
met hot volgende voorstel : —“Dc Gemeenten
Bulawayo en Salisbury worden opgenonien In
onze Kork on zullen onder den Ring van Hoop
stad sorteeren, en indien andere gemeenten
onzer Kerk in Rhodesia danrorn aauzoek doen
bij den Ring van Hoopstad, en do Ring er
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goen bezwaar tegen heeft, ditzelfde rocht haar
ook zal worden toegokend.”

19. Do Vergadering benoenat den Br. oud_
ouderling T. 1-Iofmeyr tot auditeur voor hot
“Dorkas Huis” Fonds, in do plaats van wijien
den Br. J. A. Smuts.

20. Naar aanleiding van cell aanzoek van den
Kerkeraad der Ned. Geref. Gemeente Hope
town, “om dccl to hebben nan ‘t Predikanten
Pensioen Foods in do IVde klas, met k~iji
schelding van boete, cnz.,” besluit de vergade_
ring als volgt: —“Dc Gemeente Hopetown blijve
in do hIde kias, zooals vroeger besloten; en
aan bet verzoek om kwijtschelding van do ad
ditioneelo geldsom en boete wordo niet vol..
daan, daar de vergadering er geen recht toe
heeft.”

21. Voorstel van den Predikant van Lady
Grey:—”Hot volgende worde door de SynodaL
Connnissie als beschrijvingspunt bij do eerst
volgende vergadering der H. E. Synode ingo
diend: ~In Art 305 (1) worden in plants van
do woordeii “den Ring of de Rings Comnaissie”
do woorden “don Predikant die zljn ontslag
verlangt” gesteld, en in plaats van “do Synode
of do Synodale Cornmissie” de woorden “den
Ring of do Rings Commissie”.”

Dit voorstel wordt met bijvoeging van do
woorden “of dit artikel worde alzoo gewijzigd,
dat do toekenning worde vergemakkelijkt en
vcreonvoudigd” door de vergadering aangeno
men.

Hot volgende: “In Art. 206, in plaats van
“salvo honore et stipcndio, dnz.” worde go.
steld “en waar de geineonte aan het reglemont
op hot Pensioen Fonds voldaan heeft, hem
zijn pensioon toegekend”,” ook door den Pro
dikant vail Lady Grey ingediend, wordt niet
aangenomen.

22. Ecu schrijven van den Secretaris der
Presbyteriaansche Alliantie, hot verzoek be
helzende, dat het vierhonderdste jaarfoest van
do gcboorte van den grooten hervormer, John
Knox, dit jaar ook door de Ned. Geref. Kerk
in Zuid Afrika gevierd zal worden.

Dc correspondentie op doze zaak bctrckking
hobbende, wordt gelezen, alsook eon schrijven
later ontvangen, en 21 Mci 1905 tot feestdag
vaststollendo.

Do Vergadering besluit: “Dat eon beloefd
schrijven nan de Alliantie worde gericht, in
houdendc dat do Ned. Gcref. Kork in Zuid
Afrika, jaarlijks op den laatsten Zondag van
October, aan de zegeningen der Hervormin~
gedenkt.”

23. Ter tafci komt nu ecu schrijven van den
Zaakgolastigde, do aandacht der Synodale
Commissie or bij bepalcnde, dat door do Sy_
node £11,000 is gostemd voor do verandering
aan do Theol. Seminarium gebouwen, dat er
tot op datum reeds meor dan £12,000 is nit
betaald, en dat or om verdere uitbetalingen
gevraagd zai worden. Hij wenseht nu instruc
ties in doze van do Synodale Commissie to ‘nt
vafigon.

Besloten den Zaakgelastigde te antwoorden,
“dat de Synodale Commissie niet do macht
hoeft over doze zaak to beslissen, en dat zi-j
hem aanraadt, zich bij de Curatoren van ~et
Theol. Seminarium te vervoogen.”

24. Overgnande tot do beiiocming van ecu
Zaakgelastigdo als opvolger van Ds. J. Roos,
die wegens zwakke gezondheid aanzoek doot
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BTJLAGE 3.

RAPPORT
van den Scriba der Algerneene Synodale Commissie aan de H. E.

Synode der Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika (1906).

De ondergeteekende heeft de eer mits dezen
ter kennis van de bog Eerw. Synode te bren
gen de zaken, die sedert de laatste Synodalo
Vergadering door de Synodalo Commissie over.
wogen zijn geworden bij wijze van rondscnrij_
ving, alsook die ~celke behandeld zijn bij go
legenheid van hare vergadoring, gehouden op
den l5den Maart en volgende dagen.

In niet minder dan zeven gevallen werd uwe
Commissie gevraagd om toekenning van Pen.
sioen aan Leeraren onzer Kerk, die de Kerk
lang—in sommige gevallon zeer lang en trouw
—op de meest belangrijke Commissiën en bij
gewichtige gelegenheden hebben godiend, on
der hen aan den hooggeachton on zeer gewaar_
deerden eersten Predikant van Wellington, die
gedurende eon tijdpork van 57 jaren zijno
krachten en groote gaven ten dienste van onze
Kerk gesteld heeft. l\~Iet innig leedwezen en
diepen weemoed, maar daarbij ook met eene
oprechte dankbaarheid jegens den Koning der
Kerk, die aan onze Kerk zulke mannen geschon.
ken heeft, zag de Commissie zich genoodzaakt
eervolle toekenning van Pensioen te doen.

1. Aanzoek van de Rings Commissie van den
Ring van Kaapstad, om pensioen voor den
Wel Eerw. beer A. D. Lückhoff, Predikant
van Durbanville, die op 31 Januari 1~o4
wenscht af te treden. Daar aan al de vereisch_
ten der wet behoorlijk is voldaau, wordt Pen
sioen, zooals gevraagd, toogekend.

2. Een dergelijk aanzoek van de Rings ~om
missie van den Paarlschen Ring voor Us. T.
H. Neethling, J.zn., Predikant der N. G. Go
meente Hopefield, die op grond van Art. 307
wenscht af to treden, wordt eveneens met al.
gemeene stemmen toegestaan.

3. Dispensatie van Art. 18 (17) door den
Kerkoraad der Gemeento Calvinia gevraagd.
ten einde do herkiezing van een Broeder
Ouderling na vier-jarigen dionst te wettigen,
wordt niet verleend.

4. Eon amizoek van hot Curatorjum van do
Opleiding School te Wellington om vergun_
fling tot deelneming aan ‘t Predd. Ponsioen
Fonds voor de twee Leeraren van genoemde
Inrichting in do IVde klas zonder toepassing
van Art. 301. Op grond van do redenen opge.
geven wordt hot verzoek toegestaan.

5. Aanzoek namens de Rings Commissie van
den Ring van Beaufort om Pensioen van 1
October 1904 voor Us. W. P. do Villiors, Pro
dikant van Carnarvon, die wegons voortduren
do krankheid verplicht is af to trodon. bet
gevraagde Ponsioon wordt toegekond.

6. Hot vorzoek van den Korkoraad der N. G.
C-emeente Riversdal, ‘dat hot tweode aandeol
(III kias) der Gomeente aan ‘t Predd. Pensioon
Ponds zal ~corden overgemaakt aan do niouw
gesticlite Gemeente Albertinia, dio een doel is

van Rivorsdal, zonder dat zij inlogpenningen
zal hebbon to storten,’ wordt toegestaan.

7. Op eon aanzoolc van den Korkeraad van
Somerset West, om eon twoedo aandoel voor
do gemeento in ‘t Predd. Pensioen Ponds, en
wel in do IVde klas, wordt geantwoord, ‘dat
vergnnning vorleond wordt met bepaling och
tor, dat do gemoente in do Tilde klas zal wor
don goplaatst.’

8. Aanzoek door den Korkeraad der N. G.
Gemeonto Nieuwoudtvillo om deol to hebben
aan ‘t Predikanton Ponsioen Ponds in do Tilde
klas met kwijtschelding van do boote. Do meer-.
dorheid van do loden der Commissie verklaart
zich ten gunste van hot verzook.

9. Hot gevraagdo vorlof door den Kerkeraad
van Hnmansdorp em deelnoming aan het
Predd. Pensioon Ponds wordt toegostaan; doch
de gemoente wordt in do Ilde, en niet volgens
haar vorzoek, in do Tilde kias geplaatst.

10. Herhaald vorzoek van den Kerkeraad der
N. G. Gemoente Somerset West, om eon twee
de aandeel voor do gomeente in ‘t Predd. Pens.
Ponds, en wel in do IVde kias. Do Commissio
vindt geeno redon waarorn zij haar vroeger go
nomen besluit moot voranderon.

11. Tor aanvulling van vacaturen, ontstaan
door eon betrenrd afstervon, bedanking toy
willo van zwakke gezondhoid als anderzins,
vondon do volgende benoemingen plaats:

(a) Tot Curator van het Theol. Sejuinariune:
Us. U. S. Botha, in do plaats van ‘aijlen Us.
J. H. Noethling, H.zn.

(b) Curator van do Normaal School: Us. A.
Moorrees in do plaats van Us. A. ~Jurray, die
als zoodanig bedankt heoft.

(c) Commissie voo,- ‘t Examen van Kandidaten
tot den H. Dienst: Us. B. P. J. Marchand, Pri.
marius, en Us. N. J. Brdmmor, Secundus.

In hare Vergadering van, 15 Maart, 1905, en
volgende dagen werden de hieronder vol~
gende zahem, Nos. 17 tot 81, behandeld.

12. Aanbod van don Kerkeraad van Robert
son in zake hot oprichten van cone tweede Nor
maal School, ter vorming van Onderwijzers en
Onderwijzeressen voor do buitenwijken van do
gemoenton onzor Kerk, on voor do verafgele
gene stroken.

Do Scriba best ‘t rapport door den Voor
zittor der Synodabe Opvoedings Commissie ~n
gediend.

Na bespreking wordt do zaak in handon van
eene sub_commissie gestold. Haar rapport
wordt later door de vergadering aangonomen,
en naar anbeiding van eone aanboveling, daar
in gedaan, besboten, dat do vordore behande
ling van do zaak tot de volgende Synodo zal
blijvon overstaan.

Voorts wordt ook dit voorstel aangenomen:
“Do Synodale Commissie, hot Rapport over ‘t



om ontslag, worden vooraf de stnkken op dezo
zaak betrokking hebbende, gelezen.

Bij monde van den Assessor, Ds. A. Murra
en den Moderator, spreekt de Vergadering
haar hooge waardeering uit over de groote
getrouwheid, ernst en liefdo, waarmedo do
Zaakgelastigde al die jaron zijn werk heeft
verriclit, en neemt daarna met eenparige stem-
men bet volgende voorstel aan: “Be bedanking
worde door de vergadering aangenomen, en
een sehrijven ad Ds. Roos gericht, hot leed
wezon der vergadering over zijn besluit te ken_
nen gevende, en hare waardeering van zljne
diensten uitsprekonde.”

Eene Commissie wordt benoemd om ecu brief
in den geest van ‘t zooevon nitgesprokene aan
den Zaakgelastigdo op te stellen. Be Vergade_
ring vereenigt zich ook met dii voorstel —“Be
Synodale Commissio drago 01) aan de Kerke-.
kantoor Commissie om in overweging te no-
men do wenschelijkhoid en mogolijkheid van
do aanstelling can ‘t Korkekantoor van eon
finantieSlen secrotaris, en bij de volgende Sy_
node rapport to -doen, met opgave van de waar
schijnlijko kosten dan do aanstelling verbon
den en de wijze waarop die gevonden kunnen
worden.”

Het salaris van den Zaakgelastigde wordt
vastgesteld op £600 per jaar met inbegrip van
liuishuur, en ~120 per jaar voor den kierk.

Daarna wordt or eon nominatielijst gevormd,
hieruit uordt Ds. J. du Plessis met groote
meerderheid van sterninen gokozen.

25. Do aanvulling door do Rings Commissie
van den Ring van Swellendam, van do vaeatu_
ron in de Synodale Commissie, ontstaan door
‘t vertrek van Ds. B. S. Botba en (1. F. Ma
rais wordt flu besproken.

Na disnussie komt dit voorstel tor tafel
“Naar ‘t oerdeel van dezo vergadering heoft
cone Rings Co]nmissie niet do snacht vacaturen
in do Synodale Commissie aan te vullen.”

Als amendoment wordt ingediend:
“Do Synodale Conunissie keure good, in dit

buitongowoae geval, do handelwijze van de
Rings Commissie van don Ring van Swollen
dam, in zake hot benoemen van loden veer to
Synodalo Commissio.”

Ret amendement wordt door de vergadering
aangonomen, en daarbij ook bet volgende voor-.
stel:—

“Do aanstaande Synode wordo verzoclit in
de wet voerzieniug to maken, waardoor in eon
geval als thans voor do vorgadoring is ge_
weest, en waariu boide do Primarins on Se
cundus loden van do Synodale Cemmissie nit
don Ring vertr~kken zijn, bepaald wordt hoe
do vacaturon zullon worden aangevuld.”

26. Na hespreking van do nionwe Onderwijs
wet, n ordt eon aanzook em pensioen voor Di.
J. Roes, die als Zaakgelastigde is afgetreden,
gelozea.

Daar al do stukken in orde zijn, wordt hem
ponsioen toegekend.

27. Eon Rapport van do Commissie in zako
hot werk door do Synodo aan Ds. Spoelstra op_
gedragen (zie Acta Synodi XX, pag. 14—15),
komt veer do vergadering.

Eon voorstel wordt aangenomon, luidendo
ala volgt —“Be Synodale Commissie hoeft niet
do vrijmoedigheid om in zake bet werk van
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Ds. Spoelstra eon under bosluit to nemen dan
reeds door do H. E. Synodo genonten is.”

Voorts besinit do vergaderiug: “Do tegen
woordige Commissie worde vergroot, do go
bode zaak door haar onderzocht, en rapport
van hare bevindingen worde dan can do loden
van do Synodalo Commissie gezonden. Be
aieuwe Commissie to bestaan nit Ds. A. Mur
ray, do Assessor, en Di. B. S. Botha en B. .1.
Ic R. Marehand.”

28. Eon brief wordt ontvangen van Ds. J.
du Plessis, den pus beaoemden Zaakgelastigdo
onzer Kerk, waarin luj, met ‘t oog op zijn be
noerniug, iilichting op zekero punton vraagt.

Do vergadering botuigt hare instemming
met wat in ‘t schr~ven vódr haar worth veer
gesteld, mits do Kerkekantoor on Synodale
Zeuding Commissibn or goon bezwaar togen
hebben.

29. Do vacaturon ontstaan door do bedamakiug
van Bs. A. I. Steytler, die (D.V.) één jaar
lang uit do Kolonie afwezig zal zijn, worden
aangevuld als volgt:—

In do Kerkel,antoor Coimmissic: Ds. B. S.
Botha.

In do Norrnaal School Commmissie: Ds. N. S.
Briunmor.

rludliteur van ‘t Theol. Scm. Foods : Ds. F.
X. Roome.

30. Besloten hot protest tegon do toopassing
van de krijgswot in do Kaapkolonie tijdens den
jongsten oorlog, doer do Synodo opgestold “n
bij do Rijksregeeriug ingediond, alsook ‘t ant-.
woord van do Rijksregoering daarop ontvan_
gon, later in ‘t Officieel rgaan der Icerk to
doen pubhicoeren.

31. Besloten den Zaakgelastigde op to dye
gen, onderzoek in to stollon naar do mogehik
hoid van cone voreonigdo uitgave van do “Kerk
bode,” “Wekker” en “Koningsbode,” alsook to
overwogon of do ondorn erpen veer do jane
lijksche week des gebeds niet deer middol van
bet Kerkekantoor kunnon worden opgesteld on
bekend gemaakt.

32. Op ontvangon bericht, dat Ds. J. dim
Plossis zich do bonooming tot Zaakgelastigde
der Kerk heoft laten welgevallen, word bier-
van dadelijk can alle belanghebbenden konnis
gogoven in ‘t Of/iciecl Orgacem der Kerk.

33. Eon aanzoek nansens do Rings Comnsissie
van don Ring van Burgorsdorp, om toekenmnng
van Pensioon aan Ds. A. Ahrbeck, Predikant
van Tlgie, die wegens lichasnolijke zwakheid
wenscht af to treden. Daar aan al do vereiseh_
ten der wet in doze voldaan is, wordt Pensioen
toegekond.

34. Dispensatio van Art. 18 (17) gevraagd
door den Kerkeraad van McGregor veer do
horkiezing van den Br. Ond. W. P. Rabin, ~n
den Br. Diaken A. P. Brown, die reeds vier
jaren gediend hebben, wordt door do Cemmnis
sio verleend.

35. Vergunning veer do pas gestichte go
meento Merwovillo om dccl to nemen aan
Predd. Pensieen Fends veer do eerste tweo
jaren in do IVde klas, on daarna in do hIde
klas, gevraagd doer baron Kerkeraad, wordt
dadelijk gegeven.

36. Eeno dergelijke vorgunning, gevraagd
door don Kerkeraad van Ahiwal Noord, met
bepaling dat do gemeente in do Tilde klas ~al
wordon geplaatst, wordt gesehonken, onder
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worpen aan eone Classificatie door eone Corn
missie (A~ta Synodi XX, pag. 76), aan de Sy
node to n orden voorgesteld.

37. Een aanzoek door de Rings Commissie
van den Ring van Paarl em toekonning van
Pensioen, op grond van Art. 307, aan den V/el
Eerw. Zeer Gel. Heer A. Murray, D.D., eersten
Predikant van Wellington, wordt met eenpa_
rige steminen toegestaan.

38. Eon aanzoek van do Rings Commissio
van den Ring van Beaufort, om Pensioen voor
Ds. F. Sypkens, Predikant van Carnarvon, die
wegeus zwakken gezondheidstoestand genood
zaakt is af to treden. Tookenning van Pensioen
verleend.

39. Namens do Kerkolijke Commissie van de
N. 0-. Kerk Natal, wordt aanzoek gedaan om
toekenning van Pensioen aan Ds. E. Z. 3. do
Beer, Prodikant van Pietermaritzburg, van 1.
Maart 1906, overeenkomstig Art. 307. Daar
can de vereischten der wet voldaan is, wordt
Pensioen, zooals gevraagd, toegekend.

40. Vergunning om deel to hebben ann
Predd. Pens. Fonds in do IVde klas, wordt ge

vraagd door don Kerkeraad dor pas gestichto
Gemeente Leipoldtville. Do gevraagde ver
gunning wordt verleend, onderworpen aan eone
Classificatie door eene Commissie (Acta XX,
pag. 76) can do Synode to worden voorgelegd.

41. Nog werden in handen van den Scriba
der Commissie gosteld twee aanzoeken om deel_
fleming aan ‘t Predd. Pens. Fends, één van do
N. 0-. Gemeente Murray, en den van do N. 0-.
Gemeente Do Rust, vragende de eerste em in
de fl/do klas, on do laatste om in do hIde
klas geplaatst to worden.

Daar do tijd voor hot houden van de Syno
dale Vergadering niet moor ver af was, teen
do stukken den Scriba in handen werden go..
steld, werden zij niet bij wijze van rondschrij
ving veer do aandacht der Synodale Commissie
gebracht, maar zulle. aan do II. E. Synodale
Vergadering worden voorgelegd.

I. F. A. nu Vianinas,
Scriba der Alg. Synodale Commissie.

Worcester,
27 Augustus~ 1906.

van de Handelingen der Moderatuur aan de H. E. Synode, 1906.

Do ondorgeteekende wenscht mits dozen veer
do aandacht dor H. B. Synode to brengen wat
sodert do laatste Synedale Vergadering, door
do Itloderatuur is gedaan:

1. Op den l9den December, 1903, heeft zij,
met hot eog op do milde regens in sommigo
deelen van ens land gevallen en do groeto
droegte, die in andere deelen bleef voortduren,
den Odem Januari, 1904, tot eon Dank- en Bode
dag in do gemeenten enzer Kerk bepaald.

2. In voldoening van eene uitgesproken be
hoefte mocht zij op den 8sten Februari, 1904,
aankoncligon, dat Zondag, U Maart,1904, ale een
Algemoene Dankdag zen worden waargenenlen
in enze Kerk veor do uitredding uit den need
na de groote droogte, en den aanvankelijken
veorspood weor ontvangen.

3. In ‘t begin van Maart, 1904, entving zij
eon schrijven van Ds. 3. D. Horak, van Von
torsdorp, Transvaal, in zake hot stichten eener
kerk, deer do Nationale Verkenners, onder
don naam van “Do Ned. Geref. Kerk van
Transvaal,” den wensch to konnen gevende dat
do Moderatnur tegon ‘t geven van dien naam
nan do kerk der Natienale Verkenners pretos
toeren zal. Hot eonparig besluit was, dat dit
schrijven dient verwezen to worden naar do
Moderatuur dor Nod. Herv. of Geref. Kerk in
Transvaal.

4. Gevraagd op den liden Maart, 1904, dat
do Mederatuur onzer Kerk zich tot do Rijks
rogeering zou wendon em togon den veergo
stolden invoor van Chineozen to protesteoren,
meende zij, dat do Mederatuur hot niot op zich

nomen ken in doze in naam der Kerk to spre
ken, maar dat zoodanig pretest langs eon a-n
deren weg kon ingediend worden.

5. Hot protest can do Rijks Regeering (Acta
XX, pagg. 16, 80) word, nadat hot van de
Commissie ontvangen en in orde gobracht -a as,
verzonden. Hot autwoorci van do Rijks Rogeo
ring later daarop entvangen, word samen met
hot Protest in Do Kerkbode gepubliceord.

6. Met botrekking tot eon schrijven van
den Kerkeraad van Kaapstad namons do Scheol
Commissie van do Greote Kerk, waarin go-.
vraagd word of do Moderatuur handelond zal
eptreden in zake do voorgestelcle verandering
in hot onderwijs in do Kolonie, en op do vra
gen, in zekere circulaire door do Rogeering go-
stoiC, in naam der Kerk zal antweorden, was
haar oordoel, dat zij niet handelen kan in
eeno zaak, die deer do Synode aan do Cemmis
sic van Waakzaamhoid in zake ‘t Onderwijs
was toevortouwd.

7. Naar aanioiding van eon bosluit door
eenige Rings Vergaderingon gonemon en aan
haar voorgostold, “eni do gemneonten enzor
Kerk op to reopen em zich veer Gods aango
zieht to stellen, en Horn to smoeken em do ge
nadige afwonding van do zware plagon (droog
to on sprinkhanen) waaronder zeovele doelen
van ens land gebukt gaan,” hoeft zij den
21s ten Dece,nber, 1904, tot eon Dag van vereot
moediging on gebod vastgesteid.

8. Daar do Synode niot tot do beneoming
van do loden van do Commnissio over het work
van ‘t verzarnelen van bouweteffon veer de
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gesehiedenis onzer Kerk, was overgegaan,
heeft zij Di. A. I. Steytler, D. S. Botha en B.
P. J. Marchand tot leden dier Commissie be.
noomd.

9. Op den 26sten Januari, 1905, richtto zij eon
schrijven aan den Voorzibter van de Commis
sie van den Taalbond, naar aanleiding van do
door dat lichaam beoogde vereenvoudigiug
van de taal van ons yolk, met het dringend
verzoek aan de genomen besluiton geen govoig
te geven, maar te wachten tot zoodanigen tijd,
als ‘cc aarop hot der genoemde Commissie zal ge
bleken zijn, dat het yolk rijp is voor do voor
gestelde vereenvoudiging, en alle pogingen tor
bevordering daarvan hartelijk sal ondersteu
flea.

10. Op verzoek van den WelEerw. hoer ~t.
Postma, namens do Gereformeerde Kerk in
Zuid Afrika, die Woerrsdag, 1 Maart, 1905, als
een Dag van verootmoediging en gebed wegens
de zware droogte had vastgesteld, dat onze
Kerk dien dag ook alzoo zal waarnemen, be
sloot do Moderatuur de gemeenten onzer Kerk
uit to noodigeu om zich op genoernden dag
met de loden der Gereformeerdo Kerk in ‘t
gebed voor den Genadetroon to stellen.

Eenige inaanden na doze oproeping mocht
zij do gemeonton onzer Kork vragon zich op
Woensdag, 19 Juli, 1905, voor don Heer to stel
len ten eindo Hem to danken voor Zijno gena.
digo vorhooring van hot gebed.

11. Op eene uitnoodiging aan onze Kerk.
ontvangen in do maand Moi 1905, van den
Scriba dor Deputaten van do Geroformeerde
Kerken in Nedorland voor corrospondentie met
do Buitenlandsche Korken, om eon of moor of.
gevaardigden to zenden naar do Synodo van
genoernde Kerken, sitting houdondo te Utrecht,
op Dinsdag, 29 Augustus 1905, word besloten
Ds. A. I. Steytler, den oersten Predikant van
Kaapstad, toen op bozoek in Europa, tot ver
tegenwoordigor van do Ned. Geref. Kork in
Z. Afrika op die Synodo to benoemen. Hiervan
word dadelijk aan genoomclon Scriba kennis
gegeven on Ds. Steytlors credentiaal horn too
gezondon.

12. Gevraagd door den Scriba dor Modera..
tuur namens do Ned. Herv. of Gerof. Kork ~n
Transvaal op welke voorwaardon de gemoerl
ten dier Kerk zouden kunnen toegolaton wor
den doelhebsters to zijn aan ‘t Prodd. Pens.
Fonds onzor Kerk, heeft zij horn do voorwaar
den door onzo Kerk vastgesteld (Acta XIX.
pag. 69, en XX, pag. 72) meegodoeld, met aan..
wijzin~ dat de toelating tot doelnerning vor
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bend kan worcben door do Synodalo Commissie
ouzer Kork.

13. Op eon vorzoek, haar op den 23sten Oc
tober, 1905, door den Scriba narnens den Ring
van Clanwilliarn toegezonden, dat eon Alge
rnoeno Dank. en Bededag zal wordon bopaald
(a) om to danken voor gonoten geestelijke ze_
geningen in sommigo gemeenten olizer Kerk,
en (b) orn to bidden voor cone algernoene her
loving, heoft zij geantwoord dat or geone go
noegzarno gronden genoemd wordon orn aau ‘t
verzook to voldoen en eon Algernoenen Dank
en Biddag te bepalen. Genoemde zaken wordon
daarenboven ook door do Kerk niot nit hot oog
verloren, rnaar (gelijk ook op do onlangs g.
houdeno Rings Vergaderingen) over ‘t alge~
meen behartigd.

14. Op 30 Januari, 1906, ontving zij eon schrij_
yen, onderteekond door 81 porsonon tot do Ned.
Geref. Kerk behoorendo, en in dienst onder ne
Duitscho Rogeoring, to Angra Pequena, in D.
W. Z. Afrika, waarin het verlangen to kennen
gegevon word eon Evangeliedienaar onzer
Kerk in hun midden to hebben. Door toozeg
ging van eene bijdrago van £75 van den kant
van do Comrnissie voor Hulpbehoevende Ge.
nioenten, word zij in staat gesteld Ps. G. A.
Maeder van Victoria West to vragen, een paar
maandon onder on~e geloofsgonooten in P.
W. Z. Afrika to gaan doorbrongen. Ds. Maeder
liet zich do benoeming welgevallen en vertrok
op ~5 April, 1906.

15~ Op eon schrijven, den l4den Mei, 1906,
van den Scriba van ‘t Collegie Curatoron van
hot Theol. Serninariurn ontvangen, hot gevoc
lea van do ]\4~oderatuur vragendo over eon voor.
stel in den Raad van de Kaapsche Universiteit
godaan in sake “hot toekennen van graden in
do Godgeleerdhoid” hoeft zij geantwoord, dab
do Moderatuur niet gereed is eon eenparig go
voeben over doze zaak uit to spreken.

16. Overtuigd van do bohoefte aan eeneca
beoraar onder onze geboofsgenooten in Argen.
tinië, Z. Arnerika, besloot zij, in ovorbeg met
do Commissie voor Hulpbehoovonde Gernoen
ten, don Eerw. Prop. A. J. Jacobs, die zich
daartoo had aangeboden, to zenden. Na be
hoorlijke ordening op den l8den Juni, 1906, is
do Br. Jacobs naar do Argentijnsche Ropubliek
vertrokken.

Worcester,
12 September 1906.

I. F. A. us Vinainas,
Scriba dor Moderatuur.
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RAPPORT
van den Zaakgelastigde aan de H. E. Synode (1906).

Be ondergeteekende heeft de eer inits dezen
versiag te doen van het werk dat sedert de
laatste Synode op het Icerkekantoor is ver
richt. Op den 7den Jitni 1905 aanvaardde lnj
zijn betrekking als Zaakgelastigde der Kork,
in opvolging van Dc. .Johannes Roos, die go
durende clertien jaren met de meeste getronw
hoid en nauwkeurigheid het work van dit kan—
toor had gedaan, doch nit hoolde van toene
mende lichaamszwakheid zich genoodzaakt zag
ziju outsiag to nornen. Over bet uitgebreide
werk op dit kantoor behartigd moat onder de
volgende lioofden worden gerapporteerd : —

1.—BE FONDSEN.
1.—ALGEMEEN.

Als Quaestor dor verschullende Fondsen on
dor zijn beheer heeft de ondergeteekende te
rapporteeren dat, over de drie kerkjaron, 1
Juli 1903 tot 30 Juni 1906, can hot Kerkokan
toor is ontvangen de corn van £89,666 (of, met
bijrokening van de loeningon voor hot Theol.
Som. en het Arbeids Kolonie Fonds, tezamen
£11,250) de som van £100,916, zijnde gemid
deld ongoveer £30,000 per jaar. Bit bedrag
toont nan een verrneerdering van om
trent £9,000 per jaar op do ontvang
stem van de vorige zes jaron. Als wij do benar_
de tijden die wij beleven in aanrnerking no
men, dan ken dit niet anders dan als zeer be
vredigend worden besehoun d.

Do Sterkte der Fondsen, die op 30 Juni 1903
op £159,688 lOs. 4d. stond, is tot £157,186 19s.
7d. gedaald, oem vermindering dus van onge
veer £2,500 in de drie jaron. Bit is vooral to
wijten aan hot feit dat hot Theol. Sem. Fonds,
wegens hot optrokken van do niouwe Kweek
school G-ebouwen, met bijna £10,000 is vermin
derd. Dan dient ook opgernerkt to worden, dat
op 30 Juni 1903 do salarissen van Zendelingen
en de toolagen van Pensionarisson on Wedu
won voor bet vorigo kwartaal (April—Juni
1903) nog niet waren uitbetaald; terwiji op 30
Juni 1906 die salarissen en toelagen voor hot
April—Juni kwartaal van 1906 wel waron nit—
betaald. Aanhangsels Al en A2 hieraau gehocit
toonen aan, in bijzondorhedeu, den staat der
Fondsen, aismedo waar hot geld belegd is. In
don staat is niet opgenornen hot Dorcas Huis
Ponds, waarvan, sedert de laatste Synode, do
Zaakgelastigde ook Thesaurier is, orndat do
Dorcas-gelden in eon andero bank liggen. her
in zal editor spoedig veraridering worden aan
gebracht.

Hot cenditeeren der Beckon—Eon beschouwing
van do Billagen bij dit Rapport gevoogd zal al
dadelijk doen blijkon hoe onbovredigend bet
togenwoordige stelsol is, volgons hetu elk do
Kerkefondsen geanditoerd wordon. Voor de
grooto fondsen bonoemt do Synode wel audi
teuren, doch verschoidene van do kleine fond
son hobben goon anditetiren on worden nooit
nagezien. Bovendien zion de auditeuren van

eon particulier fonds slechts de boeken van dat
Fonds na, waarrnedo dan hun tack is afgedaan.
Er is niernand die hot Kassaboek onderzoekt,
waañll al do ontvangsten en uitgaven worden
aangeteekend, en wanrvan do “ledgers” dor
verschillonde fondsen slechts uittreksels ziJn.
Evenmin wordt do staat der belegde gelden on_
derzoclit, of do balans in hot kassaboek verge
loken met do helens in hot bankbook.

Do ondergoteekende heeft derhalve do vriJ_
moodigheid om aan to bevelen dat do Synode
als auditeuron aanstelle twee vakmannon, die
al do fondsen ondor hot boheor van den Zaak
gelastigde zullen nazion, en voor hun diensten
eon jaarlijksch honorarium zullon ontvangen.

2.—RET BINNENLAND5CH ZENDING FONDS.

Bit Fonds is op 1 Juli 1903 met eon batig
saldo van £132 2s. 9d. begonnen, on heeft hot
jaar tot ultimo Jnni 1906 geeindigd met eon
nadeelig saido van £247 2s. ld. Doze schuld is
ocliter sodort dien datum, door do storting van
golden voor hot algemeon Tekort ontvangon,
geboel gedekt. Uit do bijzondorhedon in Aaa
hangsel B gogeven zal mcii bemerken dat, niet_
togenstaande do algerneeno dopressie, do col
lecten on bijdragen goduronde hot jaar 1905—
1906 grootor zijn gowoest dan in hot vorige
jeer. Voor zulke toekenen van toonemende ho
langstelling in do zendingzaak rnoeton wij
onzo dankbaarlioid uitdrukken.

(Verdero bijzonderhoden in Annhangsol B.)
3 .—Hz’r BUITENLANDSCII ZENDING FoNDs.
Ret nadeelig saldo dat dit fonds op 1 Juli

1903 tooude, is van £799 9s. Od. afgebracht op
£673 9s. 2d. op 30 Juni 1906, eon vermindering
van £106. Door golden later nit hot Barn Zen-
ding Fonds ontvangen, zoowel als door golden
voor hot algemeen Tekort gestort, is do schuld
nit (31 Aug.) gehoel godekt. Do ontvangston
van dit Fonds aan colloèten toonen eon kloine
vermeerdoring.

(Verdere bijzonderheden in Aanliangsel C.)
4.—RET RULPBEHOEVENDE GENEENTEN FOND5.

Do staat van dit Fonds is zorgwekkend. Do
collecten zijn op vorre no niet toereikend out
in do toenernende aanvragou orn nndersteu_
icing to voorzien. 01) 30 Juni 1906, toen bijna
al do collecten voor dit jaar reeds ontvangen
waron, was or sleclits eon saldo van £157 14s.
9d. boschikbaar. Thans (31 Aug.) is hot batig
saldo tot op £36 12s. Od. gedaald, on do too
lagon voor do laatste twee kwartalen van hot
jaar mooten flog wordon uitbetaald.

(Verdere bijzonderhedon in Aanhangsel B.)
5.—RET THE000nIscu SEariNAnluin FONDS.

Bit Fonds is in do drio jaron eindigendo 30
Juni 1906 met hijna £10,000 vermindord, welko
vermin during to n ijten is aan do uitbetaling
van moor dan £16,000 voor do nienwe Somina
rio Gebouwen. Op 30 Juni 1906 was hot bedrag
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~an dit 1~onds £27,458 2s. Od. Pit bedrag sluit
ochter in £2,800 opgenomen bij private per
sonen, zoodat de wozeniijke storkte van hot
Fonda £24,658 2s. Od. bedraagt. Pit bedrag
sluit niet in de £1,000 door de gemeonte Paarl
geadministreerd, noch het Van der Pool logaat
(~1,200), van welko beido sommen liet Fonda
jaariijks do rento trekt. De rente op dit bedrag
is met de gomeenteiijke coilecten voidoende,
legaten en giften niet in aanmerking genomen,
om do gewono uitgaven ruim te dekken, en het
Fonds zal ook bovendien aliengs kiimmen.

(Verdore bijzonderheden in Aanhangsel E.)
6.—Hap PREDIKANTPN WEDUWEN PONDS.

Pit Ponds is gedurende de afgeioopen drie
jaren gestegen van £59,564 12s. lid, tot
£62,657 5s. 4d.; d.w.z. met ongoveer £1,000
per jaar vermeerderd. Het getal weduwen die
pensioen trekken is sedert do iaatste Synode
met 4 vermeerderd, zijnde or thans 44, die
toeiaag ontvangon ten bedrage van £4,032
jaarlijks. Van dit getai trekkeh 33 het voile
bedrag van £96 p. a., twee van wie nog maar
voor drie maanden toelaag hobben ontvangen.
Aan heffingen ontving dit Ponds in het afge
loopen jaar minder dan in het vorigo jaar, en
do statistiek die ala bijlage van dit rapport
wordt gepubliceerd, doet ons verwaehton dat
de heffingen voor dit Ponds ditmaal ongoveor
dezelfde zullen zijn. Hot getal doelhebbers ann
hot Ponds is aanmerkelijk toegenonien, n.i.
van 176 in 1903 tot 200 op 1 Sept. 1906. In do
afgeioopon vijftien maanden zijn 24 jonge
broeders toegetreden. Do verantwoordehjkheid
van het Ponds is zoodoende ook toegenomen.

Schuldbrieven van dit Ponds (Diet 111 den
Korten Staat begrepen) bedragen £1,438 7s. ud.

(Verdere bijzonderheden in Aanhangsel P.)
7.—HET PREDIKANrEN PENSI0EN PONDS.

Pit Ponds bedraagt thans £59,033 is. 8d.
In de afgeloopen drie jaron is de vermeerds
ring ongeveer £7,000 geweest, of £2,300 per
annum; terwiji do vermeerdering in do vorige
zes jaren sleehts £1,700 p. a. was Tegenover
101 gemeenten in 1903 zijn er thana 119 ge
meenten die deeihebsters aan hot Ponds zijn,
do aandeeien van do Theol. Professoren, do
Docenten der Opleidingsschool, den Zaakge
lastigde, den Zending Secretaris en den leeraar
van Robben Eiland medegerekend. Daar do
nieuwo doeihebsters meestal ondor do hIde en
IVde kiassen rossorteoren, is hot kapitaai door
haar ala iniog gestort niot geovenredigd nan do
vermeerderde verantwoordelijkheid van hot
Ponds; woshalvo nij met voldooning zion dat.
hot Fonds door do accumuleerende ronte ann
hot stijgen is. Hot getal ponsionarissen is
thans 17 togenovor 9 tijdens do laatsto Synodo.
Van dit gotal trekken 11 hot voile ponsioon
van £200 p. a., torwiji édn £133 6s. 8d., éán
£111, den £104 4s. Od., den £88 6s. 8d., on
twos £66 13 3d. ‘s jaars trokken tor aanvuiling
van hot pensioon hun van gouvernomentswege
toegekend. Hot bedrag benoocligd voor do to
gonwoordigo ponsioenen is £2,770 ‘s jaars. Hot
staat to voorzion dat toekomstige ponsionaris
aen proportioneel eon grooter som nit hot Ponds
trekkon zullen, aangozion do oudere predikan
ten, die op gouvernements ponsioen gereclitigd
zijn, op 3 na reeds alien uit den dienst getro
don zijn.

Schuldbrieven van dit Ponds (niet in don
Korten Staat begrepon) bodragen £3,699 7s. Od.

(Verdore Bijzonderhedem in Aanhangsel G.)
8.—Hap SYNODALE PONDS.

1\let dit Ponds staat hot tlians zwakker dan
tijdens do laafste Synodalo Vorgadering. Toen
was er eon batig saldo van £6,344 7s. Od., ter
wijl hot saldo nu op slechts £5,628 2s. Od.
~taat. Ala men editor in aansnerking neemt dat
or, vódr 1903, godurende ass jaron geen Synodo
word gehouden, en dat do Synode van 1903
£5,550 heoft gekost, dan moot erkeiid wordon
dat hot Ponds zicli buitongemeen snoi heeft
weteii to herstellen, en wel tot bijna op zijn
vorige hoogte. Bovendien moot men in acht
nemen dat do ronton op do schuld rustende op
hot liugenoten Gedenktoekon ook nit dit
Ponds worden betaald, on dat dezo renten go
durende do laatsto drio jaron, lang niot werden
gevondon uit do huurponningon van kamors en
pakliuizen, die £1,200 mindor opbrachten dan
do bodoeldo rente. Pit alles in aan.inerking no—
monde, moot do staat van hot Ponds ala heel
bevredigend beschouwd worden. Wat hot Ru
genoten G-edenkteekon betreft, Ps. Roos kon
ann do vorigo Synodo verslag doen dat hot go
bouw winston ten bodrage van £175 19s. lid.
had afgeu orpon. Do togenwoordige Zaakgo
lastigdo moot intogondeel eon verlios rappor
teeren. In do afgeloopen drio jaron is uitbo
taald aan route, assurantio, helasting, olec_
trisch licht, reparaties en opzichters salaris do
som van £6,556 3s. Od. Aan huurgelden is oat-.
vangon do soni van sleclits £5,364 8s. 9d.; dus
eon tekort van £1,191 14s. 3d. Van dit bedrag
moot ochter billijkerwijs afgetrokke~i wordon,
zegge, £120 p. a. voor huur van kantoor on
brandkamor ter besclukking van don Zaakge_
lastigde, brengende diss hot verlies af tot op
£831 voor do drie jaren, of ongoveer £280 per
annum. Tegonover dit verlies staat editor hot
gebruik van do Synodalo Zaal, Consistorie ‘n
Commissie Kamers. Hot zal uit do Bijlage blij_
ken dat do inkomsten ann huurgelden nog al
tijd ann hot vermindoren zijn. Hierovor kan
men zich niot verwonderen als men do onge
wono depressie in do stad en over hot geheele
land in aanmerking neomt, en opmorkt hoevoel
van do besto kantoren in hot hart van do stad
lodig staan nit gobrek nan murders. Hot is
dus to verwachton dat or Dog voor oonige
jaren in do toekomst eon vorlies op hot gebouw
zal zijil. In hot jaar i905—1906 is eon veel
grootor bodrag nan ronton betaald dan in hot
vorigo jaar. Pit is to wijton ann hot feit dat
rente aan particuliero personen heel wat ach
terstallig was. Al dat a,chterstalligo is ochtor
nu tot op 30 Juni 1906 aangezuiverd.

(Vordere bijzonderheden in Aanhangsel H.
on No. 13.)

9.—HEr SYNODALE OPvoEDINos PONDS.

Do gewono ontvangsten voor dit Ponds aan
hoffingon zijn op verre na niet toeroikond osn
do toelagon nan Normaal School en Robertson
hnrichting to dekken. Er zijn t.hans aan eerst
genoomdo inricliting 55 studenten, voor wie
oen toolaag van £15 elk per jaar, of tozamen
do som van £825 wordt betaald, torwijl ann
laatstgonoemdo iiirichting £120 p.a. is toege
kend. Per contra zijn do outvaisgsten gemid
deld mindor dan £600 per jaar. In hot afgeloo
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pen ~aar is aañ c~e Normaal School £1091 5s.
Od. betaald. Dit bedrag sluit echter in £333
achterstallige geldon op het vorige jaar.

(Verdere bijzonderheden in Aanhangsel I.)
10.—RET OPLEIDINa VAN ZENDELINNEN FORDS.

Do ontvangsten van dit Ponds ziju ruim ge
noeg om de loopende uitgaven te dekken. Ret
Ponds wordt sterk gevoed door renten nit het
Barn Zending Fonds, waarvan het de heift
trekt, torwijt het restant tusschen de Binnen
landsche en de Buitenlandsche zendingkas
wordt verdoeld. In de afgeloopen twee jaren
is nit hot Barn Fonds de som van £1,953 9s.
lOd. aan rento ontvangen.

(Verdere bijzonderheden in Aanhangsel J.)

11.—RET RONBEN EILAND FONDS.
Op 30 Juni 1903 nas er ten gunste van dit

Ponds een batig saldo van £149 15s. ld. in do
kas; thans is er een nadeelig saldo van £38 9~.
ld. Do ontvangsten OP dit kantoor voor het
Ponds zijn zoer gering geweest, doch aanzien
lijke sommen zijn direct aan Ds. L. Hugo ge
zonden, en door hem in de Korkbode erkend
als ontvangsten voor de melaatschen zelven.
Deze sommen gaan natunrlijk niet door do
boeken van bet Kerkekantoor.

(Verdere Bijzonderheden in Aanhangsel K.)

12.—RET ARBEIDS Koi,ONIE FoRDs.
Ret saldo ten laste van dit Fonds, dat op

30 Juni 1903 £2,271 19s. lid. bedroeg, is met
£600 vermeerderd, on hot Ponds is thans
£2,870 14s. 3d. bij do andere fondsen overtrok_
ken. Dc renten verschuldigd op beleeningen
‘zijn cue tot op 30 Juni 1906 aangezuiverd.

(Verdere bijzonderheden in Aanhangsel L.)

13.—RET RUGENOTEN GEDENKTEEKEN FONDS.

Op 1 Juli 1903 bedroeg do schuld op hot
Rugenoten Gebouw de sorn van £34,804 17s.
9d. Sedert dien datum is £1 13s. Od. voor het
Ponds ontvangen, zoodat do schuld thans op
£34,803 4s. 9d. staat. Van dit bedrag is £5,000
tegon 5 per cent rentokoers op vorband opgeno_
men, terwiji bij de Kerkefondsen £29,803 4s.
9d. geleend is. Be ronte tegen 5 per cent op
do geheele schuld wordt door de Synodalo
Ponds gedragen.

(Vordere bilzonderhoden onder No. 8, boven,
en Aanhangsel H.)

14.—RET Doiecss Huis PONDS.
Be boeken van dit Ponds werden den Zaak

gelastigdo op 23 April 1904 overhandigd. Er
was toon een saldo van £1 5s. 4d. in do A. B.
C. Bank. Op 30 Juni 1906 was het saldo £258
12s. 7d. Do belegde golden aan het Ponds be
hoorende bodragen £5,900, on zijn belegd als
volgt: bij hot Arbeids Kolonie Ponds £4,000,
bij de Normaal School £1,400; bij hot Theol.
Scm. Ponds £500.

(Vordore bijzondorhoden in Aanhangsel M.)

15.—DIVERSE PONDSEN EN REKENINGEN.

Behalve do bovengonoemde ~ondson wordon
ook golden voor do volgende doeloinden O~ dit
kantoor goadministreerd

(a) Colportaqe.—Op 1 Juli 1903 was or een
balans van £39 14s. lOd. in handon. Doze som
is in Januari 1904 ovorhandigd aan Eorw. 13.
Pienaar van do Z. A. Bijbel Veroeniging.
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(b) Spoorweg Zending.—In Juli 1003 waS or
eon batig saldo van .~111 2s. 3d. in handon.
Van tijd tot tijd worden nog golden voor dit
doel aan dit kantoor ontvangon, die echter aan
Ds. 0-. A. Scholtz wordon geremitteerd. Op 30
Juni 1906 was or £2 ils. 7d. in handen.

(c) Namagualand Opvoeding Fonds.—Voor
dit Ponds, dat door de Synodalo Opvoedings
Comrnissie wordt boheerd, is sedert doszolfs op_
richting (Maart 1905) £1,515 ls. lid. ontvan_
gen, waarvan uitbetaald is £742, latonde eon
batig saldo vaii £773 is. lld.

(d) Boratbeeld rel~ening.—Somrnon voor hot
bronzen borstbeeld van Ds. A. Murray worden
naar dit kantoor gozonden. Op 30 Jnni was
£38 14s. 5d. reeds in handen.

(e) Zendelinpen JJ7eduwen Fonds.—Gel den voor
dit Ponds ‘a orden tijdelijk door don onderge
teekende in zijn capaciteit als Zending Secre..
tans ontvangen. Tot op 30 Juni 1906 is £10
ontvangen.

(f) Moehudi Noodlijdenclem.—Sedort do laat
ste Synode is or voor doze rekening niots ont
vangon of uitbetaald, on or blijft dus nog do
balans van £145 17s. 8d. in do kas.

(g) Verarmde Geloofsgenoote.n.—Dit Ponds
wordt beheord door eon Commissie op wier last
nitbetaling geschiodt. Op 30 Juni 1903 was or
eon saldo van £2,082 15s. Od., waarvan in do
afgeloopen drie jaren is uitbetaald £1,283 4s.
Sd., latonde oen batig saldo van £799 lOs. id.

(Jo) Ookiep Fonds.—Rot bodrag van £14 13s.
63. op rekoning van dit Ponds staat nog sedert
do laatste Synode onaangeroerd.

(i) l’Joodlijclenden Fonds.—Sedert do laatste
Synode zijn op dit kantoor bedragon voor
Noodlijdonde Republikeinen en anderen in onL
vangst genomen. Ret totaal dozer sommon be
draagt £417 5s. ld., waarvan £92 4s. 43. nit
botaald is, latonde oen saldo van £325 Os. 9d.

(N.B. Do laatste vior fondsen werden door
den vorigen Zaakgelastigdo als lid on thesau
Tier van tijdolijko cornmissiën geadministreord,
en staan in goon verband met do Synode.)

16.—VERDERE OPMERKINGEN.

(a) Ret iVyasa Zending Fonda on hot Zendin
Kandidaten Foncis werden, sedert do semen.
stolling van do asnbton van Zaakgelastigde en
Zending Secretaris, ook op dit kantoor gead
ministreerd, doch blevon in handen van 3en
ondergeteekendo als Zending Secretaris, en
werden derhalve elders gonoemd. Ret is echter
wenscholijk dat ook doze fondsen door don
Zaakgelastigde als zbodanig zullen worden
beh cord.

(b) Konnis genomen hebbende van hot fcit
dat de Kerkekantoor Cominissie, in volh.ening
aan eon Synodalo opdracht, in onde:’lu’ndeling
is met de N. H. of 0-. Kerk der Tran’:vaal coon
de verhouding van do predikanten dier Kook
tot bet Predikanten. TJ°eduwen Fonda, verge
noegt zich de ondergeteekendo met or klem op
te leggen dat hot Ponds groote schade lijdt,
doordat do gemeenten der Trarisvaalsche Kork
goon heffingen in bet Ponds storton. Volgons
nauwkeurige berekeningen, loopende over do
laatste jaron, bliikt dat:

Do Natalsche Kerk (5 deelhebbers, 5 go
meonten) gemiddeld £3 5s. 6d. per gemoente
en £3 5s. 6d. per deelhebber stort.



De Vri~staatsche I~erk (42 gemoenten, 33
deelliebbers) gemiddeld £3 lOs. 4d. per ge_
meente en £4 2s. Od. per deelhebber stort.

Be Koloniale Kerk (134 gemeenton, 134 deel
hebbers) gemicidold £5 4s. 4d. per gemeente
en £5 per deelhebber stort.

In geval de Transvaalsche Kerk er niet toe
kan overgaan de ge~c one heffingon te storten, of
een som per gemeente die de gemiddelde heflin
geu in de andere Korken vertegenwoordigt, dan
zou bet noodig worcien, ter bescherming van
bet Fonds, om deelhobbers die aan de Trans
vaalscho Kerk behooren, onder do bepalingen
van Art. 279, eerste par. (gewijzigd) te doen
~aI1en, d. i. hen £5 extra jaarlijks te laten be_
talen.

II.—DE STATISTIEK.
Do Statistiek neemt nog niet in onze Kerk

de plaats in die zij behoort te hebben. Sloehts
met veel moeite konden de vereischte opgaven
verkregen worden: herhaalde malen moest een
verzoek, een dringend verzoek, een ernstig ver
zoek, in bet offieieele orgaan wordem gepubli
ceerd. Tot driemalen toe moosten sommigo ach
terstalligen per briofkaartje worden vermaand
hun vormen in te dienen. En alzoo is het nu
eenmaal den Zaakgelastigde gelukt al de Vor
men A in te krijgen. Terwiji bet ens verdrie
ten moet dat sommigen zooveel moeite veroor
zaken, is het verblijdend te bemerkon dat ye-
len do waardo van de statistiek beginnen in to
zion, en hun steun verleenen door do opgaven
zoo nau~keurig mogelijk to maken.

Von~i A.
Als Bijiage publiceeren wij de resultaten,

verkregen door eon vergelijkendo statistiek van
de vorschillende Ringen en Geineenten. Voor
de eerste maal Zijn wij in staat een volledige
opgaaf der Synodo voor te leggen. Gebrek aan
ruimte verbiedt bet ons meer to doen dan
sleclits op ettelijke punten in vorband met de
statistiek te wijzen. Bij een nauwkeurig on~
derzoek der opgaven treft bet al dadelijk dat
die opgaven, waarvan sommigo (b.v. bet zie
lental) slechts bij benadering kunnen worden
gegovon, nochtans blijkbaar heel vertrouwbaar
zijn.

Zielental.—In 1905 was hot zielental onzer
Kerk 245,900; in 1906 is bet 252,900, eon ver
meerdering van 7,000. Nemen wij nu hot getal
gedoopten in het afgeloopen jaar, on trekken
wij daarvan hot gemiddeld sterftecijfor af,
dan komt do vermeerdering op ongovoer 7,000
to staan zooals do opgaven aantoonen.

Leclenta~.—Een gestadige vomeerdering is in
hot ledontal op to morken. In 1905 was hot
ledontal 111,912: thans is hot 114,468, eon ver
meerdering dus van 2,500. Aangozien or 5,649
loden tot do versehillende gemeenten toege_
daan zijn, komt doze vermeerdering goring
voor, zelfs bij aftrek der gestorvenon en der
genon dit nit do Kaap Kolonio weggetrokken
Zijn.

Bearbeiding.—Een boschouwing der tabella
risehe opgaven zal do verbazende ongelijkheid
opozibaron in de vorhouding van leeraren tot
de ledentallen der particuliore gemeenten ~n
do afzonderlijke Ringen. Be Ring van George
heeft, op één Ring na, hot kleinste gotal ge_
meenten onder zich ressorteerende, maar ver
reweg do meeste loden van al do Ringon. Hot

blijkt dat do Ring van George 1,423 loden te
genovor één leeraar heoft, terwijl do Ring van
Kaapstad eon loeraar heeft voor olke 450 loden.
Do Ringscommissie van den Ring van George
heeft dus werk to doon in do toopassing van
hot Reglement op do Vermeerdering van Ge
meenten. Be volgende tabol toont aan do be
arbeiding der vorschillende Ringen:
Ring van George hoeft eon loeraar voor olke

1423 lidmaten.
,, Swellendain ,, ,, 1205

Graaff-Roinet ,, ,, 1000 ,,

,, Paarl ,, ,, 805 ,,

Clanwilliam ,, ,, 800 ,,

Tulbagh ,, ,, 791
Beaufort ,, ,, 715 ,,

,, Colesberg ,, ,, 650 ,,

Burgersdorp ,, ,, 643
Hoopstad ,, ,, 570
Albanie ,, ,, 533 ,,

Kaapstad ,, ,, 450
Zonclagsschool Onclerwijs.—De opgaven boron

ons voorts dat gemiddold 32 kindoren voor ieder
100 lidmaton do Zondagsscbool bezoeken. Hier
staat do Ring van Tulbagh bovenaan met 45
kinderen voor elko 100 lidmaten, en do Ringon
van Beaufort on Burgersdorp onderaan met
ongeveer 24 kindoren per 100 lidmaten.
Ring van Tulbagh boeft 45 kinderen per 100

bidmaton.
,, Graaff-Reinet 37
,, Kaapstad 36 ,,

,, George 34
,, Albanie 33
,, Paarl 32 ,,

,, Swellondain 31 ,,

,, Hoopstad 29
,, Cobesborg 27
,, Clanwilliam 27
,, Beaufort 24 ,,

Burgersdorp 23
Hot is opmerkelijk dat in den Ring van Tul_

bagh do gomoenton Robertson, Worcester a
McGregor rospectiovelijk niet mindor dan
78, 68 en 61 kinderon per 100 lidmato~ op Zon
dagsschool hebben. In don Ring van George
staat Knysna bovenaan met 64 nit do 100 lid
inaten. Do gemoento Brie Anker Baai echter
toont hot voortreffolijke getal van 92 kinderen
tot do 100 lidmaton.

Secidaire Onclerwijs.—Van kinderen op do
dagschool heoft, volgens do opgaven, do Ring
van George do meeston en do Ring van Cobs-
berg do minsten per 100 lidmaton.
Be Ring van George hoeft 52 kinderen per 100

lidmaten.
Graaff-Roinet 48
Albanie 45

,, Tulbagh 44
Paarl 42
Suelbondam 40
Burgorsdorp 38 ,,

Hoopstad 38
Kaapstad 38
Clanwilliam 34
Beaufort 32
Colesborg 29

Bit deze cijfers blijkt dat or veol voor hot
Soculaire Onderwijs wordt gedaan in den Ring
van George. Do gemoonton Mossol Baai, Oudts
boom, Willowmore en ljniondabo verdienen bij_
zondero molding wogons hot groot gotal lIfe
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klas scholen over het platteland verspreid. [a
andero Ringon maken Somerset Oost, Jansen
yule en Yrijburg een even goede vertooning.

Voana B.

Ondanks het uitdrukkelijk bevel van Art.
20 g: ‘In bet jaar waariu de Synode vergadert
wordt Vorin B vóór 15 Juli den Zaakgelastigde
toegezonden,” ondanks smeekende en wanho
pige kennisgovingon in do “Korkbode,” werden
niet alle V’ormen B opgozonden. Ongeveer 10
Kerkoradon bleven in gebreke hun vormon is,
to dienen. Zondor volledigo data was hot dan
ook onmogelijk to bepalen hoeveel do gemeen
ten onzer Neck besteed hadden aan kerkgo
bonwen en andere kerkeigendommen, hoeveel
zij gesaiddeld veer de Zenthng en voor liefda
digheidsdoeleinden hadden bilgedragen, en wat
dies moor zij. Wij hopen dat men in do toe
komst moor stiptheid in hot verantwoorden der
verrnen aan den dag zal leggon.

Verbe~eringen.—Hot is zeer wenschelijk eeni
ge noodzakelijke verbeteringen in Vorm B ann
to brengen. Zeer gowenscht is hot dat or sen
vorm zij waarop do baton en lasten van iedere
gemeente worden aangegevon, o. a. do waardo
harer korkgehouwen en ander vastgood, hoar
belegde fondson, kontante gelden, enz. met per
contra hoar schulden op gebeun en als anders
zins. Voorts is hot noodig gewordon dat Vorm
B, zooals die thans staat, uitgebreid zal wor
den, om o. a. ook aan to toonen ~vat gocollee_
teerd werdt veer andere dan do daar gespocifi_
ceerde doeleinden. Omdat er niet veer allos
veorziening wordt gemaakt, wordt do vorm flu
dikworf naa.r willekenr ingovuld.

111.—BE KERKBODE.

Het geoft den Zaakgelastigde, in zijn be
voegdheid als redacteur van hot officieele or
gaan dec Kerk, greet g0110egen to megen rap
pertoeron dat in do afgeloopen 16 niaanden de
circulatie van hot blad gekiominon is van 1,200
tot 2,200. Als men echter in aanmerking neemt
dat onze Kerk 114,000 loden telt, dan is dit
getal niet alleen bedroevend klein, moor zelfs
Sen schando veer eon Neck met do waardighoid
van do N. G. Kerk van Znid Afrika. Ettelijke
predikanton doen hun best hot kerkblad aan
to priizen bij hun gemeenteleden; van a.ndere
predikanten erlangen wij maar karige ondor_
stenning.

Admemestrafte.—Sedert 1 Juli 1905 wordt hot
kerkblad veer rekening van hot Kerkekantoor
gedrnkt, waardoor do som van £50 ‘5 jaars,
vreoger nan do uitgovers betnald, bespaard
wordt. Be evernamo van do edministratie van
bet b1ad hooft do werkzaamheden van hot Iran
teer greotelijks vermeerderd, moor eok den
wag geopend tot greoto verbetering in hot
voorkomon van do Kerkbode. Sedort Juli 1906
is eok do intoekenprijs tot 7s. 6d. per jaar ver
mindord, in do hoop dat hot getal inteekena-.
con dadeiiik en aaumerhelijk stijgen zen. Daze
hoop is echt’r verildeid, en, als or niet mimer
eudersteuning komt, blijft hat de vraag of hot
blat veer siechts 7s. 6d. p. a. han worden nit
gogoven. Volgens becokoning ziin or 3,000 in
teokenaren eieodig em hot blad a 7s. 6d. per
jaar een snccos to waken.

A dvertenties .—Togon do Advertonties dio in
de “Kerhbode” verschijnen wordt or steeds veal

gomurmels van den kant der lezers vecnomea.
Die advertenties brengen ens echtor jaarlijks in
do suet to vocsmaden sem van £360. Zender dat
bedrag zou do “Keckbodo” niot hnnnen he
staan, althans, lang niet veer den jaarprijs
van 7s. 6d. kunnen worden uitgegeven. Ann
stootelijke advertenties tech n orden zorgvuldig
geweerd, on die or zijn kunnen zender ‘t blad to
boschadigen werden uitgescheurd.Tenzij dat ‘t
Synodale Fends gewillig is engeveor £400 per
jaar in to schieton tot stocking van hot Kerk—
bode Fends, zullen wij verpliclit zijn de advor
tenties in ens korkes.~a orgaan to duldon.

Vereeniging met “We/them” en “Komingsbode.’
—Van wego do Synodale Cosninissio entving de
Zaakgolnstigde do epdracht em to enderzoeken
of niet do “Keningsbede” en do “Wekkor” met
do “Korkbodo” vecoenigd honden werden. Na
cocres7endentie blijht bet dat de redactouren
on eigenaron van die bladen niet tess gunste
van zulke voreeniging zijn. Ook is bet do vraag
of do samensmeiting dec drie bladen gewenscht
is. Beido “Wokher” en “Koningsbode” veorzien
in eon gevoelde bohoefte, eerstgenoemde in do
behoefte ann eon goedkeop en oenvonding bluadje
dat sieclits is. per jaar host, en laatstgenoemde
in do hehoefto van eon blad dat geheel ann do
belnngen dec Zending is gewijd, en daarbij
geedkeep is.

Vereeniging met de “Fakkel.”—De vraag is
editor wel dec everweging waacd of wij niet
naar de Koch van Oranjo znllon goon snot hot
aanbod em “Do Fakkel” met do “Kerhbode” te
veceenigon. Zulk eon voreoniging zen ten veer
deol van do boido bladesi hunnen zijn als zij
op do velgendo basis plants vend. I-Jet ver
eenigde blat zen met vier pagissa’s vorgroot
meoten werden, dus suet acht 1agina’s em do
veertien dagen, wat engeveer zooveel stof be
tockent ais thans do “Fakkei” bevat. Hierveor
zen do Vrijstaatsche Koch 1,500 inteehenaren
snoeton garandeeren, en jaarlijks £100 in hot
Keckbede Fends storten. Do veordeolen veer de
Vrijstaatsche Koch zijn do volgende: (a) offici_
cole berichten verschijnen wekelijks, (5) die
Kerk wocdt ontslaan van alien last in vemband
suet cedactie en administratie, (c) inteehenaren
ontvangen eon greeter blat, ecu weekblad, en
eon bind dat hun 7s. 6d. in plants van 8s. 6d.
per annum host. Veer do Kohoniale Neck ziin
do veordeelen: (a) eon vergcoot bind, (5) do
geidelijke stoun dec Vrijstaatsche Koch.

Financien.—Gedurende het afgeloopen jaac
werd nan inteekengolden ontvangen do som
van £774 lOs. 3d., en ann advertenties de som
van £342 6s. Sd. Do uitgavon zijn geweest
£1,016 2s. 4d veer dcukken en postgold, en
£46 6s. Sd. ann Conusnissie op advectenties, la—
tende eon batig snide ten voocdeeie van do
Synodale has van £54 7s. lid. Voerheon snoest
or eon janrhjksch bonus von £50 aan do dmuh
hers betaaid wordon.

IV.—DE ALMANAK.

Daze publicntie, vroegor in do handen van de
heecen Juta & Co., wecdt eok thasis geheol
veer cehening van de Kerh gedmuht. In piaats
van emtrent £100 per jaar van de vroogece uit_
gevecs to hobben entvangon nis dod dec win
sten, bebbon wij veer den 1906 Ahmanah ais
winst ontvangen £293 19s. Od. tot op 15 Sept.,
terwiji or neg omtrent £50 uitstaande is.



V.—HET ARCHIEF.

Pit deel van de werkzaamheden aan dit kan
toor verbondon werd iii de afgeloopen jaron ge
trouw behartigd, wordendo Synodale en Rings_
notulen en de Afschriften van Doop- en Lid
maten registers in de brandkamer bewaard.
Omtrent 22 deelen van Duplicaat Registers,
loopende over de jaren 1898 tot 1905, werden
ingobonden. Van vole gerneenten ontbraken re
gisters, vooral van de oorlogsjaren, en do on
dergeteekende heeft zicli veel moeito getroost
met hot verkrijgen van de ontbrekende deelen,
doch niet met volkomon succes.

VT—RET KERKEKANTOOR.

Met de overname van de administratie van
“Kerkbode” en Alnianak, is hot werk op hot
Kerkekantoor grootolijks vermenigvuldigd.
Benevens liet redigoerend werk is er het mum
van subscriptie- en advertentiegelden, hat uit—
zenden van circulairos tar verkrijging van in
formatie, en wat dies meer nj. Do correspon
dentie is hierdoor grootelijks toegenomen, zoo-
dat wel eon 7,500 brieven per annum ontvangon
en afgehandeld worden. In hat afgoloopen jaar
zijn 1,200 cheques uitbetaald, en 10,200 bedra
gen klein en groot ontvangen, waarbij ingeslo_
ten zijn 1,600 bedragen voor “Kerkbode” en

21.

Almanak, waarvoor ook kwitauties warden uit
gereikt.

Personeel van list Kantoor.
Uit bovensteande versiag zal genoegzaain

blijken hoe veal en veelomvattend do werkzaam
heden van hot Korkekantoor zijn. Ook breiden
die ii erkzaamnheden zich geduriglijk uit, zoo-
dat hot oninogelijk is ze te behartigen met hit
personeel dat vroeger tot hat werk in staat
was. Bonovens don Zaakgolastigde on Sen
Kierk, waarvoor door do Synodalo Commnissie
bij do laatste aanstelling voorziening word go
mua,akt, is or ten minste flog noodig ecu derde
ambtenaar, die do boeken zal houden, voor do
geldelijke administratie zorgen, en met redac
tie van “Kerkhodo” en Almanak helpen zal.
Dc ondergeteekeride gelooft dat do Synodo dit
terstond zal inzieu, zoodat hat overbodig is
nog meer hiorover nit te weiden.

In hat vertrouwen hierdoor naar bet best
van zijn vormogen do hem opgedragen tack te
hebben volbracht, en der Synode de alwijze loi_
ding Gods toobiddende,

Noemt zich do ondergetoekende,
Van do HEw. Vergadering de cLw. Dii.,

J. DR PLESSIS,
Zaakgelastigde.

Kerkekantoor, Kaapstad,
20 Septeniber, 1906.

AANHANGSEL Al.

STAAT PER FONDSEN.

OP 30 JTJNI 1906.

Ret Binnenlandsche Zending Ponds
]3uitenlandsehe Zending Fonds

,, Hulpbehoovende Gemeenten Fonds
Tlieologiseh Seminarie Ponds

,, Predikanton Weduwon Ponds
Prodikanten Pensiocn Ponds

,, Synodale Ponds
Synodale Opvoecliugs Ponds

,, Opleiding van Zendelingen Ponds
Hugenoten Gedenkteeken Ponds

,, Robbon Eiland Ponds
Arbeids Kolonie Ponds

,, Verarmde Geloofsgeiiooton Ponds
Mochuli Noodlijdenden Ponds

,, Spoorweg Zending Ponds
Zandelingen Woduwon Ponds
Noodlijdande Predikanten Ponds

Do Zaakgelastigdo Rekening
Hat Ookiep Ponds
Pa Borstbeeld Rekening
Hot Noodlijdenden Ponds

Namaqualand Opvoadings Ponds
Sterkto der Fondsen

Mm, bij da fondsemi balegd

Bcetig Saldo Overtrokkeme

799 10 7
~i5 17 8

2 11 7
10 0 0

836
14 13 6
38 14 5

325 0 9
773 1 11

247 2 1
673 9 2

14 14 9

29803 4 9
38 9 1

2876 14 3

£157185 19 7 33659 14
33659 14 1

£123527 5 6

157 14
27458 2
62657 5
59033 1

5628 2

134 19

9
0
4
8
0

11

600

Elders belegd
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Dy BELEGDE GELDEN.

Batig saido in Standaard Bank als per ‘Pass Book’ £4655 13 5
Mm cheques uitstaande op 30 Juni 1906 4502 9 7

Batig saldo in Bank
Beiegd in Gouverneinents Spaarbank

bij Kerkeraad, Kuils Rivier
bij ‘4 Magdalena Rids

,, bij de Normaal School, Kaapstad
bij Kerkeraacl Garies
bij Kerkeraad Bulawayo

,, bij Zending Gemeente Porterville
bi~ Curatoren Opleidiiig School
bij de Zuid Afrikaansclie Associatie

,, bij Diverse Kerkefondsen (overtrokken)

Totaal belegd £157186 19 7

AANI[ANGSEL B.

DR BINNENLANDSCHE ZENDING.

Korte Staat van Ontvangsten en Uitgaven gedurenale 3 jaren,

1 Juli 1903—30 Juni 1906

ONTVANG5PEN.

Saldo op 1 Juli
Aan Gewone en Bidst. Collecten

Spec. Coil, per Rings Z. C.
Speciale Bijdragen en giften

,, Opbr. Z. Busjes, feesten, enz.
Bijdragen en Coliecten vooi,
‘t Tekort
Bijdragen van Zend. Gem.

,, Renten op Legaten
,, Renten nit ‘4 ‘Barn Ponds’

Legaten
Restitutie Premie
Restitutie Reiskosten
Saldo ten iaste op 30 Juni

Per Saido ten iaste 30 Juni
Saiarissen en toeiagen Zendd.
Reisgelden Zendelingen
Salaris Zending Secretaris...
Kosten Comm. Vergaderingen

,, Honorarium aan Syn. Fonds
Premies op Levenspolissen...
Belasting
Transport kosten
Speciale Bedragen uitbetaald

,, Aankoop eigendom
,, Drnkwerk

Restituties
Renten
Op verband afbetaald
Inleg en Contrib. Zend. Seer.

3144 314 4
406

40 0 3 5471811

£1266 9 11 £1983 8 9

250
4 19 9

44 8 6
100 0 0

12 0 0

£1266 9 11 1983 8 9 2011 12 10

Totaa~.

2471 11 8
187 12 10
166 12 5
242 4 4

315 5 2
,99 19 0
66 15 0

488 7 6
240 16 1

11 3 0
406

3752 5 0
67 17 6

189 5 3
33 12 6
45 0 0

206 3 0
13 0 10
74 10 0
42 19 6
84 15 0
2 15 6
4 19 9

44 8 6
100 0 0

12 0 0

4673 12 4

£153
538

1000
600
600
195
900
300
255

118985
33659

3 10
T~ 0
00
00
00
00
U 0
00
56
42

14 1

1903-’04 1904-’05
132 2 9
864 17 6

63 9 4
37 0 0
32 16 2

72 14 7

19 15 0

756 13 11
39 9 3
66 18 8

125 2 7

172 17 7
64 7 6
22 5 0

180 0 6

UITGAVEN.

1905’06

850 0 3
84 14 3
62 13 9
84 5 7

69 13 0
35 11 6
24 15 0

308 7 0
240 16 1

3 14 4

247 2 1

£2011 12 10

547 18 11
1084 13 11

17 17 6
73 6 8

7 15 4
15 0 0
70 3 1

6 10 5
21 5 3
386

£4294 7 6

1088 9 0

41 5 3
12 13 11
15 0 0
62 11 4

6 10 5
20 0 0
20 1’ 0

40 0 3
1579 2 1

50 0 0
74 13 4
13 3 3
15 0 0
73 8 7

33 4 9
19 11 0
84 15 0

10 6



A~N11ANG$EI~ C.

ONTVANGSTEN.

Saldo op 1 Juli.
Aan Gewone en Bidstond Coil....

Speciale Coil, en Bijdragen
Speciale Coil. Rings Z. Corn.

,, V. Z. Bond en Zusters Ver.
Opbrengst Busjes
Stud. Z. Ver., Z. feesten enz.
Bijdr. Zondagsschool kind.

,, Legaten en renten erop
Bijdragen tot ‘t Tekort
Bijd. Natalsche Kerk, 2 jaren
Bijdr. C. S. Vereenigingen

,,- Bijdragen voor speciale dod
einden

,, Bijdragen Z’~nd. Gemeenten
Rente nit ‘t Barn Fonds
Huur Bethesda
Restituties
Regeerings toel. voor schoien

Saldo ten laste op 30 Juni

UIrGAvsN.

Per Saldo ten laste op 1 Juli
Salarissen en Toelagen Zend.
Toerustingen en reisk. Zend.

,, Prerniegelden Zendelingen
Toel. voor Evang. en Onderw.
Salaris Zending Secretaris

,, Speciale Bijdragen uitbetaald

Reiskosten Comrn. en Afgev.
,, Honorariurn aan Synd. Fonds.

Drukwerk
,, Medicijnen

Restituijes
Huis Morgenster

,, Renten
Inleg en Contributie Predd.
Pens. Fonds, Zend. Secretaris

28

BE BUITENLANDSCHE ZENDING.

104 2
22 1

180 0
44 1
41 5

727 13 6

£4946 5 10 5348 7 0

727 13 6
2907 3 6

199 6 5
93 0 4

340 17 11
110 0 0

ç 81 9 9
92 7 4
30 19 9
15 0 0
2 17 0

10 0 0 1814 7
4 8 11

165 0 0
16 2 0

18 0 0

Toiaaf,

3002 15 3
1136 17 5

117 18 5
2196 15 9

739 2 9
898 10 0
491 7 5
480 5 9

2423 17 3
100 0 0
364 13 4

597 13 10
66 0 6

488 7 5
100 6 3

50 7 5
100 0 0

HET HULPBEHOEVENDE GEMEENTEN FONDS.

Batig saido 1 Juli
Aan Jaarlijksche Collecten

Collecten voor w-rk Argen_
tinië en B. Z. W. Afrjka
Restjtutjes

,, Renten op Batig saldo

Korte Staat can Ontcangstea en Uitgaven gedurencle 3 jarea,
.1 Juli 1903—30 Juni 1906.

1903-’u4 1904-’05

1080 12 7
521 13 11

912 7 3
332 12 10
334 7 2
197 7 2
120 4 5
777 12 4
100 0 0
178 14 7

901
335

33
740
249
292
105
86

1405

78

1 11
19 2
40

11 0
17 5
12 10
18 6
32
63

90

0
3
6
3
3

1905’06

1021 0 9
279 4 4

84 14 5
543 17 6
156 12 6
271 10 0
188 1 9
273 18 2
240 18 8

107 9 9

503 11 10
43 19 3

308 6 11
36 6 0

100 0 0
673 9 2

4823 1 0

19 19 0
922

361 12 5

13354 18 9

779 9 0
2885 5 0

94 3 9
107 19 10
688 10 0

95 9 3

243 7 6

6 7 10
15 0 0

30 13 8

361 12 5
3393 11 3

30 4 11
147 0 1

1040 10 7
112 0 0

225 4 0

13 3 9
15 0 0

9185
323
348

2069
317

642
50
45

2
59
4

165
16

19 9
15 1
03

18 6
93

87
11 4
00

17 0
83
8 11
00
20

AANHANGSEL B.

18 0 0

£4946 5 10 5348 7 0 4823 1 0 13248 18 11

Korte Staat van Ontvangsten en Uitgaven gedurende 3 jaren,
1 Ju~j 1903—SO Juni 1906.

ONTVANGSTEN. 1903’04 1904-’05
425 2 1
758 19 6

1905_’06
258 3 3
901 3 1

Totaal.
358 11 0
809 9 2 246911 9

37 8 0 37 8 0
1 2 0 1 2 I)

1312 0 -1312 0

£1168 0 2 1184 1 7 1211 8 4 2521 13 9
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UITG~VEN.

Per Toelagen aan Gemeenten ... 742 18 1
Reiskosten leeraars, 0. Z W.
Afrika en Argeutinie
Premie Ew. A. J Liebenberg

,, Belasting, enz
,, Allerlej

Saldo op 30 Junj ... 425 2 1

905 6 5 993 14 7 1641 19 1

3219 4 3219 4
10 1 9 10 1 9 20 3 6
1010 2 13 511 2316 1

312 0 3120
258 3 3 15714 9

2722 10 0

Korta Stwtt van O~tvangstem em Uitgaven geclurencle 3 jaren,

1 Jul~ 1903—30 Juni 1906.

ONPVANGSTEN.

Saldo op 1 Juh
Aan Coil, en Bijdr. Kaapkolonie

Collecten III Professor
do., IV Prof., uit Transvaal

Bijdr. Natalsche Kerk
,, Bijdr. Kerk Trans Oranjo
,, Studiegelden

Legaten
Kenton op Legaten
Benten op belegde gelden

,, l3eleeniiigen
Opbrengst Vendu-rol
Restituties

2400 0 0
340 0 0

12 0 0
940

39 14 6
23 99

3 14 0
40 0 0
30 0 0

140 10 0
2200 0 0

96 0 0

36094 11 8
629 0 8
370 13 2
156 2 4
13 19 0

314 19 10
444 0 0

1059 19 5
176 17 6

1673 0 0
4300 0 0

142 4 0
120

1905-’06 Totaal.

27762 10 8
651 13 8
363 5 5
169 14 3

14 11 6
159 10 10
282 0 0
100 0 0
320 15 3

1756 18 4

1964 8 4
1067 2 11

986 17 4
67 0 0

616 12 2
1029 0 0
1159 19 5
563 12 9

5556 16 6
4300 0 0

142 4 0
500 0 0 502 4 0

2400 0 0
240 0 0

21 4 2
21 3 0

37 2 1
16 9

40 0 0
30 0 0

84 4 7

36 0 0

17955 17 5

7200 0 0
970 0 0

55 12 2
44 2 8

254 14 10
84 13 9
933

120 0 0
90 0 0

587 17 0
14561 6 9

326 0 0
386 0 0
584 18 8
31 16 11

500 0 0
65 10 9

212 7 4
1500 0 0

AANHANGSEL K.

£1168 0 2 1184 1 7 1211 8 4

HET TREOLOGISCH SEMINARIE PONDS.

1903~’04 1904-’05

37086 8 8
683 14 0
333 4 4
661 0 9

38 9 6
142 1 6
303 0 0

66 0 0
2126 13 2

120

£41441 18 11 45376 9 7 32080 19 11

UITGAVEN.

Per Salarissen der Hoogleeraren
[]uishuur

,, Toel. andere ljeambt. en Div.
,, Boeken en Tijdschriften

Reparatie aan gehouwen
l3elasting en Assurantie

,, Kosten Curatoren vergad....
Contributje aan P. P. Ponds

,, Honorar. aan ‘t Syn. Fonds
Commissie aan Architect
Aan Contractant

,, Opzichter over ‘t werk
Traliewerk
Ameublement en stoffeering
Kleine Uitgaven
Bedrag voor belegging

,, Kosten vendu_rol
Renten op Beleening
Op Beleening terugbetaald

Batig saldo op 30 Juni 36094 11 8

2400 0 0
390 0 0

22 8 0
13 15 8

215 0 4
24 1 11

4 12 6
40 0 0
30 0 0

447 7 0
12277 2 2

230 0 0
350 0 0
584 18 8

1215 0 19 111
500 0 0

65 10 9
212 7 4

.1500 0 0
27762 10 8 27458 2 0

£41441 18 11 45376 9 7 32080 19 11 27584 4 1
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RET PREDIKANTEN WEDUWEN FONDS.

ONTVANGSTaN.
Saldo op 1 Juli
Aan Reffingen in de K. Kolonie

,, do. in Trans Oranje
do. in Natal

Jaarlijksche (.Jontributies
Inlegpenningen en Renten
en Boeten
Renten op Belegde Gelden

ONTVANGSTaN.
Saldo op 30 Juni
Aan Jaarlijkscie Contributies

,, Op Seliuldbr. en Inleg bet.
Renten op schuldbrieven
Renten op Belegde geJ.den
Bedrag uitgaven Eigendo~m

UITGAVEN.
Per Bedrag nan Pensionarissen

Ronorarium Syn. Ponds
Zegels en Restituties

Eatig saldo op 30 Juni

ONTVANGSTEN.
Saldo op 1 Juli
Aan Heffingen, met inbegrip van

aciterstallige
Honor, van andere fondsen
Examen en Legitim. leges
Vormen enz., verkocht

Aan Wetboeken en Gezangboeken
Kerk. exemp. Kerkbode
Opbrengst Almanak
Ruur van learners en pakh.
Restituties
Rents op Batig Saldo
Batig saldo op Kerkb. Rkg.

1905-’OG
2 56721 17 9
1 945 0 0
2 234 0 0
0 1561611
5 3691 0 0

102 15 0

£56655 19 4 58977 10 10 61851 9 8

2533 6 5
215 0 0
93 0 0
32 0 0
48 6 4

368 6 11
1392 2 4

51 8 10
365 19 6

54 7 11

£12488 9 0 7649 14 9 9262 4 9

Tolaa3.

2021 9 2
695 14 0
113 12 0

1732 9 5

1299 14 7
9882 5 10

15745 5 0

To(aal.

2735 13 1
915 2 2
422 6 0

9649 0 11
102 15 0

13824 17 2

6639 9 5
150 0 0

5 16 10

6795 6 3

8254 16 8
645 0 0
286 12 5

69 19 1
208 15 3
71 1 11

481 13 6
5364 8 9

55 2 1
365 19 6

54 7 11

15857 17 1

Korte Stoat van Ontvangsten en Uitgaven gedurende 3 jaren,
I Juli 1903—30 Juni 1906.

1903~’04
59564 12 11

686 3 0
95 18 0
81 3 0

560 12 6

1904-’05
60741 8 10

740 16 8
424 0 0

17 0 0
575 13 2

1905-’06
60661 18 4

594 9 6
175 16 0

15 9 0
596 3 9

177 8 0 394 10 4 727 16 3
3247 7 5 2715 16 5 3919 2 0

£64413 4 10 65609 5 5 66690 14 10

UIraAvnN.
Per Tool. aan Wed, en Weezen 3593 17 0

Ronorar. aan ‘t Synd. Ponds 75 0 0
Zegels 2 19 0
Restituties
Saldo op 30 Juni 60741 8 10

£64413 4 10

AANHANGSEL G.

4866 6 11 3951 14 6 12411 18 5
75 0 0 75 0 0 225 0 0

692
9 5 0

1 15 2
450

60661 18 4

65609 5 5

1 15 0
500

62657 5 4

66690 14 10 12652 L~ 7

RET PREDIKANTEN PENSIOEN PONDS.
Korte Staat van Ontvangsten en Uitgaven gedurende 3 jaren,

1 Juli 1903—30 Juni 1906.
1903-’04

52003 10
897 0
229 0
120 9

3405 19

9
0
0
1
6

1904-’05
54934 14

893 13
452 2
145 0

2552 1

AANHANGSEL H.

1670 4 2 2203 17 3
50 0 0 50 0 0

1 1 0 11510
54934 14 2 56721 17 9

£56655 19 4 58977 10 10

RET SYNODALE PONDS.

2765 8 0
50 0 0
300

59033 1 8

61851 9 8

Korte Stoat van Ontvangsten en Uitgaven gedurende 3 jaren,
1 Juli 1903—30 Juni 1906.

1904-’05 1905_’OG
3089 17 11 4108 6 6

1903-’04
6344 7 0

3075 4 7
215 0 0

87 16 7
19 2 1
99 12 0
33 10 0

113 6 7
2500 10 2

Tofavl.

2646 5 8
215 0 0
105 15 10
18 17 0
60 16 11
37 11 11

1471 16 3
3 13 3



UITGAVEN.
Per Salaris Zaakgelast. en Klerk

Honoraria Actuar. en Scriba
Kosten Adni. en Prop. Exam.
Reiskosten Diverse Comm.
Druk_ en Bindwerk
Zegels, schrijfbenood. ens.

,, Toel. Kerkbode aan Drukkers
Kerkgeschiedenis
Gratificatie Zaakgel
Contributie P. P. Fonds

,, Kosten Ds. Conradie D. Z
W. Afrika
Rente Hugenoten Geclenkzaal
Assurantie op Gebouwen
Stadsraad en Water belasting
Electrisch Licht
Reparaties enz
Opziehters salaris
Verder Arneubi. voor Zaal
Kosten Syn. Corn, en Synode
Kosters bedieniug
Honorarium Ass. Scriba

,, Restituties
Batig saldo op 30 Juni

AANHANGSEL I.

860 0 0 745 0 0 2350 18 4
75 0 0 70 0 0 19710 0
31 0 0 45 8 7 113 6 1

212 0 6 61 911 288 7 2
37 6 6 114 9 3 43519 7
26 2 7 70 8 9 12016 7
25 0 0 125 0 0

253 13 9 109 15 0 594 10 9
50 0 0

5 0 0 5 0 0 15 0 0

HET SYNODALE OPVOEDINGS FONDS.

30 0 0
4841 3 8
206 16 6
932 15 1
185 4 0
115 3 9
275 0 0
114 15 9

5547 7 4
16 16 0
15 0 0

2 11 6

16574 2 1

ONTVANG5TEN.
Saldo op 1 Juli
Aan Heffingen

Rente op Batig saldo
Saldo ten lasts 30 Juni

AANHANGSEL J.

ONTVANGSTBN.
Saldo op 1 Juli
Aan Jaarlijksche Collecten

Collecten Zend, Gerneenten
,, Legaten

Speciale Bijdragen
,, Renten nit ‘t Barn Fonds

Renten nit ‘t Burgert-Mein
tjes Fonds
Renten op Batig saldo

682 16 3

.1903-’04 1904-’05
858 511 503 62
285 3 2 22410 4
43 3 4 6 6 0

190 0 0
012 0 417 0

360 1 0

Totacel.

1717 19 0
22 18 0

1740 17 0

1672 10 0
656

120 0 0
90 0 0
10 0 0

Totaal.

921 8 4
49 9 4

190 0 0
590

616 13 11 976 14 11

255 0 0
15 1 0

2383 2 7

745 18 4
52 10 0
36 17 6
14 16 9

284 3 10
24 5 3

100 0 0
231 2 0

50 0 0
500

30 0 0
1517 5 2

79 13 6
321 9 2
102 1 5
42 15 9
66 13 4

114 15 9
5547 7 4

16 16 0
15 0 0

3089 17 11

1458 15 6
65 3 6

328 7 7
42 17 2
11 2 0

108 6 8

1 12 6
4108 6 6

£12488 9 0 7649 14 9

1865 3 0
61 19 6

282 18 4
40 5 5
61 6 0

100 0 0

0 19 0
5628 2 0

9262 4 9

Korte Staat van Omtvangsten en Uitgaven geclurencle 3 jaren,
1 Juli .1903—30 Juni 1906.

1903-’04 1904-’05 .1905_’06
143 3 9 517 14 3 682 16 3
612 12 0 570 2 0 535 5 0

22 18 0
14 14 9

£755 15 9 1087 16 3 1255 14 0

UITGAVEN.

Per Toel. aau Nor. Seh., Kaapst. 206 5 0
Reiskosten Commissies 1 16 6
Toel. N. School, Robertson
Honorarium aan Syn. Fonds 30 0 0
Toelage Wannenburg

Batig saldo op 30 Juni 517 14 3

375 0 0 1091 5 0
490

120 0 0
30 0 0 30 0 0

10 0 0

£755 15 9 1087 16 3 1255 14 0 1898 15 6

HET OPLEIDING VAN ZENDELINGEN FUNDS.
Korte ,S’taat van Ontvangstem en Uitgaven gedurende 3 jaren,

1 Juli 1903—SO Juni 1906.
1905-’06

411 17 8
411 14 10

150 0 0 75 0 0
15 1 0

£1187 4 5 1439 0 6 1530 7 5



Per. Betaling voor Inrichting
Bouwkosten ZaaI

,, Reiskosten Commissies
Reiskosten Ds. Marais
Voor Kostinrichting

Saldo op 30 Juni

ONTVANGSTEN.
Batig saldo 1 Juli
Aan Bijdr. Vrijstaatsche Kerk...

Bijdragen Kaap Kolonie
Saldo ten laste 30 Juni

680 0 0 79315 0
190 0 0

318 3 1517 0
27 10 10

2467 10 0

190 0 0
21 7 9
27 10 10

400 0 0

Per Salaris leeraar
Bedrag voor Kerkbanken
Contributie P. P. Ponds

]3atig saldo 30 Juni

92 1 8
600
500

120 18 5

£224 0 1

ONTVANGSTEN.

A.an Bijdragen en Collecten
Ontv. per Dc. Albeit en and.
Restitutie reisgelden
Beleening

Saldo ten laste op 30 Juni

1904-’05

255 3 6
587 1 10

6400 0 0
2417 12 8 2876 14 3

£6445 14 ii 9659 18 0 334012.2

Saldo ten laste 1 Juli
Per Rekeningen Koopmans, enz

Reisgelden en uitgaven
,, School en Onderwijzer
,, Belasting, ens

Afb. Dist. Bank Stellenb.
Per Renten op leeningen en over

trokken balans
Renten plus 1/25 deel kapi
taal aan Gouverneanent

2271 19 11
1819 7 8
227 18 6

97 0 0
964

2000 0 0

20 2 6

UITGAVEN.

27

503 6 2

£1187 4 5

993 15 0

1 12 6

400 0 0
134 19 11

1530 7 5

411 17 8

1439 0 6

AANHANGSEL K.

3106 8 7

RET ROBBEN EILAND FONDS.

Korte Staat van Ontvangstem en Uitgaven gedurencle 3 jaren,
1 Juli 1903—30 Juni 1906.

1903~’O4
149 15 1

68 15 0
5 10 0

.1904-’05 1905..’Qd Totaal.
12018 5 2316 9

UITGAVEN.

27 12 6
38 9 1

68 15 0
33 2 6

£224 0 1 120 18 5 89 18 4 101 17 6

92 1 8 89184 274 1 8
600

5 0 0 10 0 0
23 16 9

12018 5 8918 4 290 1 8

AANRANGSEL L.

RET ARBEIDS KOLONIE FONDS.

Korte Staat van Ontvcenqsten en Uitgaven gedurende 3 jaren,
1 Juli 1903—30 Juni 1906.

228
343
100

1450
4323

26
17 6
00
00

14 11

1905-’06 Totant.

363 17 11 847 3 11
100 0 0 103019 4

100 0 0
7850 0 0

UITGAVEN.

9828 3 3

4323 14 11
814 13 1

5 10 0

4470 15 0

2417 12 8
2634

233
97

9 8 7 18
6470

09
86
00

14 11
15 0

45 5 0 588 14 10 654 2 4

32416 1 32416 1

£6445 14 11 9659 18 0 3340 12 2 10432 177



AANHANGSEL M.
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HET DORCAS EllIS.

Korte Staat van Ontvang.sten en Uitgavem gedurende 3 jaren en 2 rnaanden,
1 Mci 1903—30 Juni 1906.

Diakone~.
Aan Ontvangsten voor verpl.

Aiqemeen.
Aan Renten op belegcle gelden

Legaten en subseripties
Gelden opgenoinem
Restituties

,, Diverse ontvangsten
Belegde kapit. terugbet.

170 0 0
4575 11 4

50 0 0
400

919 0 9 0
4500 0 0

£6650 2 6 6762 14 2

3456 10 10

763 4 4
5274 18 7

50 0 0
800

10 10 4
4500 0 0

2697 10 9 15682 8 2

ONTVANGSTEN 1903-’04 1904-’05

Saldo op 1 Mel 242 7 0
Dorcas I.

Aan Euurgelden en Contribu-.
tie Vrr. Fonds 368 11 0

Dorcas II.

Ann Hnurgelden 166 13 3

1067 0 ii

1905_’OG Totacel.

148 011 3711 4

349 10 0 366 0 0 1084 1 0

162 6 4 206 3 6 535 3 1

1146 8 6 1243 1 5

190 3 3 403 1 1
26116 2 43711 1

400
24

UrrGAVEN.

Dorcas I.
Per Huishouding en salarissen

Armen en Contr. Vrr. F.
Dorcas II.

Per Huishouding en salarissen
Dicthones.

Per Huisliouding en salarissen
Andere uitgaven

Algemeen.
Per Reparatie gebouwen

,, Assurantie
Belasting (water) en meters
Gaslielit
Gratificatie Ds. Liickhoff

,, Kerstgeschenken
Diverse uitgaven
Gelden Belegcl
Beleening met rente

Saldo op 30 April en 30 Juni

355 9 10 363 8 6 1091 18 9
138 10 0 133 10 0 403 15 0

159 7 1 178 3 2 524 18 3

1130 0 0 1266 15 9 3305 14 8
10 0 0 6813 1 8813 7

373 0 5
131 15 0

187 8 0

908 18 Ii
10 0 0

520 21(1 747 4
28 4 0 28 4 0

30 0 0
9315 6 11513 6

200 0 1)
2110 0 3210 0
27 611 129

4000 0 0 4600 0 0
50 8 4

148 011 3711 4

£6650 2 6 6762 14 2

168 5 2
47 3 6
67 6 9

123 11 3

21 10 0
10 6

258 12 7

2697 10 9

762 15 4
103 11 6
97 6 9

333 0 3
200 0 0

75 10 0
28 10 2

8600 0 0
50 8 4

15666 2 7
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STATISTI[K[QpC1AAI D[P G[ME[NT[N, 1906.

AANRANGSns, 0.

N ~
Kaapstad 5500 2600
Stellenbosch 1918 1124
Somerset West 1480 720
Durbanvjfle 1080 536
Wijnberg 1350 693
Simonsstad 800 320
St. Stephens 1700 730
Philadelphia 701 320
3 Anker Baai 270 130
Nieuwe Kerk 1500 817
Rondebosch 250 130
Kuils Rivier 710 385
Kalkbaaj 210 85

Totaaj 17469 8590

RING VAN KAAPSTAD.

—n So
~ 2

-~ _~(•n -~-nnu usu.n-5.n ~.60 3.f: ~53
N$ ~N ~ ~ N~O5O

13 850 2 1 1 1 1000
6 522 — 3 — 2 3 1 450
5 240 1 2 — 1 1 4 360
6 180 — 9 — 1 2 175
6 274 — 5 2 2 3 2 250
4 200 1 — 1 1 1 200
1 100 2 80
9 130 — 6 — 1 121
1 120 — 3 — 2 75
4 300 — — 1 1 300
1 40 — 2 2 1 60
5 150 4 2 160
1 20 — — 1 1 30

798 466 252 62 3126 6 28 5 10 8 19 6 3261

Swellendam
Cale don
Riversdal
Bred asdnrp
Napier
Ladismith
Montagu
Heidelberg
Barrydale
v. Wijksdorp
Albertinia

105
69
31
46
57
28
41
14

(2 ~ 2
(2 (2~

271 188 120
57 58 13
64 23 10
43 21 5
85 33 14
36 29 10

128 49 53
24 9 3

8 18 1
44 17 19

7 10 2
28 11 2

3 — —

RING VAN TIJLBAGH.
Tulbagh 1770 840 38 26 8 12 260 — 1 — 1 — 10 — 250
~Torcester 2786 1426 123 95 25 15 955 — 4 4 2 1 14 — 959
Robertson 3300 1610 140 47 33 16 1250 — 9 — 1 1 6 5 975
Ceres 2540 1186 96 60 20 8 300 — 17 — 1 1 5 2 ~50
Sutherlajid 2120 970 86 42 20 8 150 — 7 — — 1 — — 140
Villiersdorp 1070 530 42 16 8 3 206 — 4 1 — 1 1 1 243
Laingsburg 1600 700 77 63 23 5 200 — 8 1 — — 1 1 250
Goudini 548 284 23 12 3 4 120 — 4 2 — 1 2 1 140
Icruisvauej 965 490 27 15 8 7 165 1 2 — 1 — 9 — 150
McGregor 730 366 27 19 12 4 216 — — — — 1 — — 150
Murray 580 300 20 10 3 7 100 — 5 1 — — 3 1 100

Totaal 18009 8702 699 406 163 89 3922 1 61 9 6 7 51 11 3807

RING VAN SWELLENDAM.
3457 1666 120 106 21 23 465 — 17 — 1 — 10 1 548
3955 1660 177 82 31 20 650 — 6 6 1 1 22 1 o65
3800 1800 145 100 34 13 450 — 1 — 2 — 9 — 750
2241 1115 77 45 21 8 400 — 15 — — 2 5 — 350
2400 1136 134 66 23 6 350 — 4 — — 1 13 — 450
3200 1510 130 70 30 6 300 — 2 — 1 9 1 570
2650 1200 110 48 20 15 500 — 1 — 1 — 9 1 500
2020 930 69 60 14 5 200 — 12 — — 1 — — 3~0
1550 560 53 43 12 4 175 — 4 — — — 5 1 250
1478 661 51 23 5 12 346 — 3 — — — 8 — 300
2200 1020 85 98 23 14 300 — 9 — — — 22 — 450

28951 13258 1151 741 234 126 4136 — 74 6 6 5 112 5 5333Tot aal

Graaff-Rejziet 4670 2050 154
Uitenhage 4100 1400 230
Humansdorp 2420 1020 167
Jansemvjlle 3700 1520 192
Aberdeen 2600 1060 136
Pearston 1635 674 56
Steijtlerville 2205 889 93
Nieuw Bethesda 753 389 15

RING VAN GRAAFF-REINET.

49 13 1055 — 15 2 2 — 8 1 1458
50 24 746 1 20 — 2 — 9 — 650
25 8 190 — 2 — — 1 14 — 640
26 30 540 — 8 — — 1 20 2 450
25 2250—7—12—— 450
14 6 145 — 9 — — — 1 — 230
21 7 200 — — 13 — 1 1 — 326

6 3 220 — 3 — — 1 — — 162

Totaal 22083 9002 1043 391 216 93 3346 1 64 15 5 6 53 3 4366



RING VAN ALBANIE.

Cradock 3743
Somerset Oost 2940
Glen Lynden 666
Albanie 1320
Stockenstrom 625
Alexandria 783
McLean 1183
Grey Kerk 1075
Victoria Oost 1125
Adelaide 1470
Oost Londen 750

•0~ J~ °
40 5 ~ 2

.~ .~ ~0 .~O Cu ~C 0 u0 o 0 0 00 00.
N .-~ 0 ~‘10 0 NC N 0) OD U)~~ Q~ NU~ 0CC

1778 112 69 24 36 770 — 35 12 2 — 6 650
1374 128 87 23 27 350 — 14 3 2 — 30 664

307 25 12 5 4 101 — 9 1 — 1 1 173
560 44 14 9 6 180 — 10 — — 4 240
226 18 1 6 4 95 11 81
432 49 17 7 6 112 — 1 7 — 1 4 1 142
491 45 31 8 6 162 — 15 2 4 6 200
472 45 58 8 5 100 — 1 1 1 11 280
474 39 10 11 8 200 250
615 42 30 10 2 160 1 6 2 — 2 350
200 43 24 4 3 100 — — 1 3 2 6 100

Totaal 15680 6929 590 353 115 107 2330 1 91 23 13 8 71 3 3130

Beaufort West 2523
Richmond 1620
Victoria West 2350
Fraserburg 1993
Murraysburg 1100
Carnarvon 2300
Britstown 1643
Prieska 2500
Kenhardt 2280
Upington 914
Vosburg 1140
Loxton 800
Gibeon 800
Moria 300
Merweville 817

Totaal

George
Prins Albert
IViossel Baai
Knysna
Oudtshoorn
Willowmore
IJnionda.le
Calitzdorp
Be Rust

Totaal

RING VAN I3EAUFORT.
90 57 16 15 389 1 10 — 2 — 23 2 544
37 28 16 4 180 — 5 1 — 1 200
81 46 16 10 350 — 18 — 1 — 9 1 450
70 44 13 8 150 — 9 — 2 — — 240
24 23 14 5 230 — 10 2 1 — 2 1 250
98 46 11 4 230 — 4 — — 1 — — 200
73 50 20 6 208 — 13 — — 1 1 1 260

107 28 25 20 306 — 31 — — — 1 1 440
79 74 7 10 100 — 9 — — — 7 — 300

101 27 11 6170_42_122170
39 12 13 14 220 — 6 — — — 3 — 220
— 10 3 — ——4——— 1—120

35 36 9 7 50—6————— 60

RING VAN BTJRGERSDORP.
85 45 21 6 170 — 5 — 1 — 3 1 250
39 17 17 5 195 — 5 — 1 — 5 1 285

134 98 33 6 300 — 15 — 1 — 16 — 500
76 38 21 4 120 — 12 — — — 4 — J
40 40 21 1150—61—141210
80 45 18 11 178 — 21 — — 1 8 — 436
61 22 14 3 225 3 10 1 — 1 2 — 300
21 45 6 2 61 — 8 — — 1 6 — 140

125 67 ~J 3 150 — 3 1 — 2 8 1 300
26 6 2 4 63—3——— 21100
52 36 12 3 185 — 2 — — 1 2 — 260
49 39 16 4 110 — 10 — — — 7 — 200
26 22 13 2 127 — 3 — — — 5 — 127
62 19 1’) 5 143 — 3 1 — — 7 — 193
11 ii. 1 3 110 — 2 — — 1 5 1 150

1172
840

1000
914
700

1100
845

1072
970
409
505
370
275
120
434

23080 10726 834 481 174 109 2583 1 129 4 5 5 49 9 3454

RING VAN GEORGE.

4600 1600 194 74 31 18 600 — — 2 2 2 4 3 1~00
2500 1100 124 76 20 15 360 1 12 — 1 — 8 1 530
4001 1689 143 71 42 21 625 — 5 1 2 — 24 2 950
3662 1442 118 39 16 30 960 — 4 1 — 1 6 1 795
6075 2680 297 118 67 20 600 — 5 — 2 — 26 — 1050
3660 1720 137 63 27 20 240 — 14 — — 2 27 2 750
4000 1720 162 81 31 24 450 — 1 1 1 — 26 3 970
4015 1623 177 72 37 18 650 — 6 — — 1 12 1 700
1800 660 88 39 17 15 380 — 6 — — — 15 — 440

34313 14234 1440 633 288 181 4865 1 53 5 8 6 148 13 7b85

Burgersdorp
Aliwal Noord
Dordrecht
Queenstown
Lady Grey
Barkly Oost
Molteno
Cedarville
Elliot
Umtata
Sterkstroom
Jamestown
Rossville
Ugie
ludwe

2500 1000
1140 518
2860 1230
1833 890
1180 602
1863 889
1585 765
633 360

2400 1050
300 130

1100 523
1250 580
778 392
965 386
831 330

Totaal 21218 9645 887 550 238 62 2287 3 108 4 3 8 84 6 3691
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De Paarl 2215 1397
Zwartland 2800 1290
Wellington 3240 1440
Franach Hook 1100 430
Hopefield 2032 950
Darling 1300 560
Riebeek West 760 380
Riebeek Kasteel 795 328
Noorder Paarl 2156 976
Moorreesburg 2630 1270
Vredenburg 1300 640

Totaal

RING VAN DE PAARL.

~-j •1~ ~ 5.~5 ~
.~ ~ .~ .~ .~ ~~

.~ (~ ~3 ~
76 53 ‘1 5 544 — 3 — 4 5 2 1 520
88 61 17 9 500 — 8 1 2 1 4 — 800
86 50 19 5 400 1 1 4 4 4 3 2 650
23 33 6 3 225 — 1 — 1 — 1 2 200
77 41 17 12 159 — 16 — — 1 1 — 276
49 15 6 2 150 — 3 — — 1 1 1 200
33 10 2 3 150 — 1 — 1 3 1 200
27 — 5 2 110 — 5 — — I — — 130
69 35 17 2 340 — — — 2 2 1 — 300

118 58 37 20 400 — 18 — — 1 1 1 510
53 31 9 5 150 — 5 1 — — 4 — 200

20328 9661 699 387 146 68 3128 1 61 6 14 16 21 8 3986

Clanwilliarn 2150
Piquetberg 1743
Calvinia 3030
Namaqualand 2000
Van Rhynsdorp 1680
Amandelboom 785
Porterville 1150
Nicuwoudtville 1730
Brandvlei ~1125
Garies 1629
Leipoldtville 1560
Aurora 1967
Redelinghuis 1873

Totaal

RING VAN COLESBERG.
58 42 3.4 2 120 1 6 — 1 — — 1 160
76 37 24 11 410 — 15 — 1 — 9 1 500
46 32 12 7 250 — 7 1 — 1 — 1 140
64 10 13 4 250 — 6 — 2 — 4 — 200
43 15 8 — 200 — 9 — — 1 — 1 200
42 32 9 11401——— 151190
61 47 13 1 100 — 7 — — 1 — — 145
38 25 1.0 3 160 — — — — 1 — 1 115
17 18 6 1 58—3—— 1—1 80
78 22 15 4 100 — 6 1 — — 1 1 120

523 280 124 34 1788 2 59 2 4 6 19 8 185’)

RING VAN HQOPSTAD.
62 4~ 13 7 205 — 9 — — 1 — — 230
78 24 26 5 220 — 7 — — 1 3 1 250
70 33 17 4 300 — 3 — 2 — 3 1 400

195 95 27 18 350 — 11 2 — — 8 1 315
43 26 10 4 150 — 3 — — — 3 1 200
95 47 16 4 179 — 5 — — — 5 — 2’W

137 60 27 2 180 — 4 — — 1 33 — 440
23 1 7 2 24—2——il— 40
65 23 5 3 60 — 7 1 — 1 2 — 200
29 4 1 6120—4——— 4—312
48 29 8 5 105 4 1 — — — 5 — 108

4 — — 2 351———— 1— 50
— — — — 23— 1——— 1— 23

849 382 157 62 1951 5 57 3 2 5 69 4 2608

RING VAN CLANWILLIAM.
87 66 22 27 300 — .14 4 — 1 11 2 ~S0

283 158 48 7 237 — 5 — — 1 6 1 ~00
138 100 30 20 310 4 11 1 1 — 7 2 :i45
90 34 19 9 150 5 2 1 — — 8 — 200

128 28 8 12 250 — 6 2 — 1 9 2 250
36 23 7 6 56—10——— 11 71
88 39 22 8 350 4 1 9 1 4~0
60 39 17 4 90 3 2 5 — 140
32 14 9 10 168 8 2 — 133
80 39 13 6 70 4 — 100
71 39 10 18 200 5 7 — 215
— — 11 350 5 5 — ~4UU
4 — 1 7300—4——— 2— 4~C)

Colesberg
Middelburg
Hanover
Tarkastad
Phulipsto~n
Steynsburg
Maraisburg
Petrusville
Venterstad
Strydonburg

Totaal

Hope Town
Du Toitspan
Kimberley
Griquastad
Warrenton
Klein Boetsap
Vrijburg
Mafeking
Douglas
Niekerkshoop
Buluwayo
Salisbury
Melsetter

Totaal

1173 537
2200 1050
1400 735
2900 1200
1376 623
960 400

1391 688
980 490
485 234

1400 550

14265 6507

1860 750
1361 500
1410 585
3220 1349

900 400
1440 560
2487 1104

315 135
1086 482

660 210
1240 509

357 165
321 100

16657 6849

1000
887

1450
900
830
370
520
875
472
705
720
847
789

22422 10365 1097 579 215 145 2831 9 77 10 1 4 76 9 3524

Groot totaal 254475 114468 10610 5649 2322 1138 36293 47 862 92 77 84 756 85 46l95
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BIJLAGE 6.

RAPPORT
der KerkekantoorCommissie, Voorgelegd aan de Synodale Vergadering

October, 1906.

1. Uwe Commissie heeft met leedwezen te
bericliten dat sedert de laatste Syno dale V er
gadering Ds. J. Roos zijne betrekking als
Zaakgelastigde wegens zwakke gezondheid
heeft moeten nederieggen. Die broeder ver
dient dcii besten dank der Kerk voor zijue toe
gewijdheid aaii hare belangen. Tot ziju opvol
ger werd door de Synodale Commissie benoemd
Ds. J. dii Plessis, die zijii betrekking Juni
1905 aanvaardde.

2. Wat betreft in bet algenieen den staat der
fondseii onder ons beheer is zoo uitvoerig ge
rapporteerd door den Zaakgelastigde, dat wij
het bier niet noodig aehten in verdere bijzon_
derheden te treden. Niettegenstaande de zware
en drukkende tijden mogen wij met dankbaar
heid vermelden, dat bet verlies op Kerkeliji~e
beleggingen betrekkelijk gering is. Een rap.
port van een Rekenkundige over de fondsen
zal aan de Vergadering, volgens besluit der
laatste Synode, norden voorgeiegd, waaruit
duidelijk blijken zal dat, om het kapitaal van
de betrokken fondsen niet in gevaar te bren
gen, men zeer voorzichtig zal moeten ziju in
de verdere toekenning van toelagen.

3. Ret Kerkelijk Archief is nu in een meer
bevredigenden toestand, daar de oorspronke
lijke registers nu bijna alien tot op datum in
gebonden zijn.

4. In voidoeiiung nail de opdracht der Synode
em nainelijk “heffingen van de gomeenten der
Transvaa)sche Kerk to verkrijgen veor bet
Pred. Wed. Fonds, benevens de contributien
van do ieeraars” is uwe Commissie tot eon pro..
visioneele overeenkomst gekomen met de Sy
node dier Kerk, waardoor “heffingon gefijk—
staande met wat door de Kaapscie Kerk ge
iniddeid ontvangen wordt van hare gemeen
ten, zullon worden gestert door de Transvaal_
sche Kerk veor hare gemeonten.” (Zie brief
van Scriba Synodi N. H. of G. Kerk, dato 17
Sept. 1906). Zij vraagt de Synode om hare
goedkeuring aan deze overeenkomst der ~~eni
missie te heebten.

5. Dc zaak van een Kerkelijko drukpers werd
door uwe Commissie overwogen. Zij is van oor
dccl dat bet voor bet tegenwoordige niet raad
zaam is ecu eigen drukpers aan te seliaffen. In
dit verband werd do overname van do “Pro
Ecelesia” drukpers besproken on a.fgestemd.

6. Wat betreft de noodzakeiijkheid van ecu
vermeerderd personeel op bet Kerkekantoor
(zie Acta Synodi XX, pag. 73) en bij name de
aanstelling van eon Secretaris van den Zaak
gelastigdo, wenscbt uwe Commissie met bet oog
op de zicli steeds uitbreidende werkzaamheden
iii verband met bet Kantoor de benoeming van
zoodanigen Secretaris aan te bevelen, tegen ccii
salaris van een soun nut te bovengaande £500
p. a., welke som, naar bet oordeei van uwe
Commissie, zonder greet bezwaar voor bet Sy
uiodale Fonds kim gevondon worden.

7. Aim den beer P. 3. Pentz, die elf jaren
op ‘t Kantoer werkzaani is geweest tegen eon
geringe salaris heeft do Commissie eon bonus
van £25 toegekend. Zij beveelt aim, dat die
som tot £50 zal worden verboogd.

8. Ret verblijdt iii e Comunissie te mogen be
ricliton, dat bet getal intcekenaars op de
Kerkbode aangegroeid is tot over do 2,000 en
dat dientengevolge de jaarprijs verminderd is
tot 7s. 6d. Zelfs dit getal is uiterst gering, in
aanmerking nemende bet ledental der Kerk.
Word bet blad beter ondersteund, zou bet niet
alleen moor winst kunnon geven, maar aan
nierkeiijk vergreet kunnen worden.

9. Omtrent wat aan do Commissie is opge..
dragon in zake bet Bam Fends (Acta XX, pag.
49) heeft zij to rapperteereu, dat hot haar niet
gelukt is vrijstelling van successie-recht te be
kemen; en verder dat do adininistratie van
legaat geheel bij de Z. A. Associatie bernet.
Daar eon aanzielijk deel van hot iegaat belegd
is in gobouwen, is bet moeieiijk do tegenweer
dige waarde or van to bepalen. Uit bet rapport
van den Zaakgelastigde blijkt wat tot op he-
den nit dat Fends veer zending doeleinden is
entvangen.

Meenende hiermede do ens opgedragene teak
to hebben vervuid,

Met vorsehuidigde hoegachting,

B. P. 3. MAIiCEAND.
3. P. VAN RuiERDEN.
A. Moeiucuzs.
W. A. JOUBERT.
D. S. BOTRA.
T. 3. Hennuiyic.
D. DEKENAN.
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BIJLAGE 7.

RAPPORT
van het Collegie Curatoren van bet Theologisch Seminarie te Stellen

bosch, aan de H. E. Synode, 1906.

1. Met innige dankbaarheid jegens den Heer
mag uw Collegie rapporteoren, dat deze dier_
bare Inrichting, die zulk een gewichhige piaats
in onze Kerk inneemt, en zooveel voor ons
yolk en voor Gods Koningrijk doet, ouverhin
derd en met vrncht haar werk voortzet. Het
Seminarie blijft steeds, door de vorming van
jongelingen tot de Evangelie-bediening, in eon
van do grootste behoeften der Kerk op waar
dige en zeer degelijke wijze voorziening maken.
Gods hand is steeds bewarend, besturend en
~zegenend or over uitgestrekt, en de Kerk vol_
hardt in hare belangsteiling er in.

2. Do geliefde Hoogleeraren hebbeii sedert
do vorigo Syno dale Vergadering, zonder nit
zondoring, hot voile genot van gezondheid go
had. Gezegend met lichaams- en geestes
krachten hebben zij hun belangrijk werk op
bekwame wijze met ijver, met getronwheid,
met prijzensa aardige geestdrift voortgezet.
Nauwelijks kan onze dierbare Kerk dankbaar
genoeg zijn voor wat de Hoer haar in deze
Godvruchtige mannen bij voortduring sehenkt.

3. Uw Coliegie ken niet nalaten in dit rap~
port met vreugde gewag to maken van het feit,
dat ann den Hooggeachten Professor Hofmeyr,
sedert do vorige Synodale Vergadering door
de Universitejt van Utreclit in Nederland, de
graad van Dokter in de Godgeleerdheid word
toegekend. Dit eerbewijs heeft hij naar bet
oordeei van do Curatoren wel iaat ontvange:l,
doeli was bet alleszins waardig. Doze gehefdo
oudste Hoogleeraar, die reeds in zijn 80ste b.
vensjaar is en do Kerk reeds 47 jaren als Hoog
leeraar heeft gediend, is nog ale toonbeeld van
Gods genade, in het voile genot van gezond
heid, van lichaams_ en van geestcs_krachten
Hij doet zijn work nog met dezelfdo geestdrift,
die hem altijd heeft gekennierkt. Toch heeft
hij besboten om wegeus den hoogen ouderdom
door hem bereikt, zijne betrekking can bet
eindo van hot volgende studie jaar neder to
leggen. Uw Collegie bidt en verwaclit dat de
Honing der Kerk zeif den opvolger van Profes
sor Hofrneyr zal aanwijzen.

4. In bet jaar 1904 werden or tot do klassen
in hot Serninarie toegelaten na afgelegd Ad
missie Examon 10 studenten, 9 in 1905 en 8 in
1906. Sedert do vorige Synodale Vergaderin~
werden or due 27 toegelaten ovaarvan 6én we-
gene krankheid zijne studiën tijdolijk heeft
moeten staken.

Na volbraelite studiën, hebben 14 de Kweek_
school verlaten in bet jaar 1903, 17 in het jaar
1904 en 15 in bet jaar 1905.

Te zamen dits 46, aaarvan 10 hunne studiën
in hot buitealand, bij name in Nederland en
in Amerika zijn gaan voortzetten.

Thans is bet aantal studenten 34, zoodat or
an 20 jooigelinc~en noinder in ons Semiaarie sin..
cleeren dan tijdens do vorige Synodabe Verge..
bring.

Dit is een toestand van zaken, waarmede de
.tcerk niet tevreden mag zijn, daar or moor dan
30 vacaturen zijn, de werkkringen binnen do
perken der Kerk vermonigvuldigen, de compe
titie met andere Kerken sterker wordt, do
stroorn van zonde in kracht toeneemt, en het
buitenlandsche Zeudingveld moor arbeiders
vraagt.

5. Hot gedrag der dtudenten is, zoover ons
bekend is, niet albeen onberispelijk, maar prij
zenswaardig geweest. Zij hebben do onnoisken_
bare blijken van getrouwheid in de studio, van
liefde tot do Kerk, van geheclitheid can den
Heere Jezus gegeven. Door hun godvruchtigen
wandel en door hun arbeid aan medemenscuen
zijn zij steeds eon zegen geweest voor andere
jonge menschen, die in andere opvoedings in..
richtingen to Stellenboseh zich voor hun le.
venstaak voorbereiden.

6. Do gebouwen van bet Seminarie zijn vol..
gene opdraeht der vorige Synodaie Vergadering
verbeterd. Doze gebouwen zijn nu ruimer, dccl..
matiger, sierlijker dan zij to voron waren. Op
den l6den Mei 1905, werden. zij plechtig ion eon
redo van Ds. Andrew Murray den Heere go
wijd. Do aangebrachte verbeteringen hebben
meer gekost d~n hot bedrag, waartoe uw Col
logic volmacit had ontvangen. In pleats vail
£11,000 word do corn van £16,324 18s. 86. aau
doze verbeteringen en nieuwe meubelen ho..
steed. Uw Coilegie vertrouwt echter, dat de H.
E. Synode hare goedkeuring can wat or in do..
zen gedaan is, heehten zal, dear dii grooter
bedrag voistrekt noodzakelijk was om gebou..
won to hebben, welke aan hun dccl beantwoor..
den en do Kerk waardig zijn. Dat do gebouwen
zooveel moor dan verwacht word, gekost heb..
ben, moot toegeschreven worden aan loot feit,
dat bij hot afbreken van gedeelten 6cr oude
gebouwen, het duidelijk block, dat, om good
work to doen, men zeer veel aan extra’s uitge
von moest, zoodat het onmogelijk word om net
ondernomen work to voltooien voor do soin
van £12,000, hot bedrag waarvoor hot kon
trakt gesboten was.

7. Sedert do vorige Synodale Vergadering
word one door don dood ontnomen de onver
getelijke Ds. Johaunes Henoch Neethling, H.
zn., die do Kork met getrouwheid heeft ge..
diend, CII die sedert hot jeer 1863 tot op den
dag van zijn overlijden—den 26sten Feb. 1904.—
Resident Curator en Scriba van hot Colbegie
Curatoren is geweest. Met vreugde en dank_
baarheid denken aij ann den heihgen ernst en
do voorbeeldige getrouwheid, waarmede hij
voor do belangen van loot Seminarie, dat hij
innig liefhad, heeft geijverd. Dc Synodale Com_
missie hoeft tot zijn opvolger benoemd Ds. T).
S. Botha.

8. In overeenstemming met art. 139 moeten
nu door na H. E. Vergadering benoemd wor
den twee Curatoren in do plants van hen, die

C
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bij lotiug aftroden, dock die beiden herkies
baar zijn.

9. Do Hoogleeraren verzoeken uw Collegie
ter kennisse der H. E. Synode te brengen, dat,
naar hun oordeel hot houden “van een jaar
lijksch mondeling examen overbodig is gewor
den,” dat zij dientongevolge de Synocle verzoe
ken de wet hieromtrent te wijzigen (zie art.
140e en art. 155), en dat zij—de Hoogleeraren—
gaarno do gelegenheid zouden hebben om aan
de Synode duidelijk te maken, waarom zij deze
verandoring v’~rlangen.

10. ITit bet financieële verslag van den Zaak
gelastigde blijkt, dat hot batig saldo van
£37,086 8s. 8d. van drie jaar goleden, wegens
de buitengewone uitgaven voor gobouwen en
meubelen verminderd is tot £27,458 2s. Od.

11. Sedert do vorige Synodale Vergadering
zijn de Fondsen vominderd en bet aantal Stu
denten is afgonomen. Om nu het gezegend
werk der Kerk voort te zetton en er de noo
dige nitbreiding aan te kunnen geven, zal do

Kerk mooten leveren nicer geld, maar vooral
nicer van hare boste zonen, voor het verheven
werk der Evangelie-bediening. Dit zal geschie_
den als het geestelijk leven in de Kerk is wat
het wezen moet en door Gods genade kan zijn.

12. tJw Collegie heeft zijn work ten behoove
van hot Seminarie met vrengde gedaan, onder
do overtuigiag dat do Honing der Kerk, die
deze Inricliting in stand houdt, gebruikt en
zegent, hen ook in dit work genadiglijk heeft
u illen gebruiken tot heil der Kerk en tot do
verheerlijking van Zijn Naam.

Met Hoogachting, noemen wij ons,

Uwe Dienaren en Broeders~
A. I. Smvrncn, Voorzitter
J. H. HOFMEYR
J. B. ALBEETYN
A. MooiuoExs
W. A. J0UBaRT
D. C. Moiinan
P. S. BOTHA, Scriba.

BIJLAGE 8.

VERSLAG
van de Commissie voor liet Examen van Kandidaten tot den Heiligen

Dienst, (1906).

two Commissie heeft do eer to rapportee
~en dat zij in do Kaapstad vorgaderde, op den
l6den December en volgende dagen van hot
jaar 1903, toen 12 kandidaten onderzocht en
tot do Evangeliebedieniug werden toogelateii.

Op den l8den December 1903 word bet Collo
quium doctum gohouden, met den Wel Eer
waarden Hoer Clinton Tyler Wood, M.A.,
Leeraar dcv Gereformeerde Kerk in Amorika,
en gemelde Brooder tot do Evangelic bedic
ning aihier toogelaten.

Op den 25sten Mei 1904, word hot Colloquium
doctum gehoudon met den Wel Eerwaarden
Hoer Cornelis Spoelstra, die tot do Evangelic
bodiening werd toegelaten.

Op don 6den December en volgende dagen,
van hot jaar 1904, werden 17 kandidaten on
derzoclit en tot do bediening toegelaten.

Op don 3den Mci 1905 en volgende dageu,
word do Eerwaarde Kandidaat in do Theologie,
Daniel François Malan, M.A., D.D., na afge_
logd examon, tot do bediening alhier toogeia
ten.

Op den l2den December on volgendo dagea
van hot jaar 1905, kwam do Commissie bijeon
om hot oxamon af to nomon. Elf kandidaten
werdon onderzocht on toogelaten.

Op den l5don Augustus 1906, uerd na go
houdon colloquium doctum, toogolaten, do
Eorwaarde Proponent Gerrit Johannes du
Plessis, B.A., B.D., Licentiaat van dc Geves
tigde Kork, Schotland.

Don l6don Augustus 1906 word, na afgolegd
examon, tot do bedieniag toegelaten, do Eer
waarde Hoer Daniel Gerhardus Malan, M.A.,
B.D.

Aaazook om toelating tot hot colloquium
doctuin door don Eorwaardcn Hoer F. J. Ha_
rencarspel word niot toegestaan.

Do Commissie kau dit haar verslag niet
eindigon, zonder met eon enkel woord melding
to maken van hot botreurd afsterven van Us.
J. H. Neothliug. Do ontslapono Brooder hooft
do Commissie ale lid en als Voorzittor jaron
achtoroon, met getrouwlieid on toegewijdhoid
godiead. Zijn hoengaan is eon groot verlios on
laat oene lodigto, die niet gomakkelijk kan
wordon aangovuld. Do Hoere make zijno go
daclitonis ons tot oonon blijvendon zogon.

Met verschuldigde lioogachting noemen wij
ons,

two U .w.Dionaron on Broedors,

A. MoozuvExs,
Voorzitter.

C. HABIT.
J. B. ALBERTTJN.
W. A. JounanT.
G. A. ScHoLrz.
1. P. VAN HEERDEN,

Scriba.

Kaapstad,
Augustus 1906.
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BIJLAGE 9.

VERSLAG
van de Commissie voor het Admissie Examen tot het Theologisch

Semi n a ri urn.

1. Uwo Commissie heeft de eer to rapportee_
roil, dat zij sedort de laatste Synode, dna ma
len is bijeen geweest om het Examon af to no
men, t.w. in 1904, 1905 en 1906.

2. Dat bij die dna gelegenheden voor hot g’~
heele Examen uerden geexamineerd 32 kandi
daten, waarvan 28 tot de Theologische Kweek
school werden toegelaton:

in 1904 11
in 1905 8
in 1906 9

3. Van dit getal werden
scheiding “cum laude,” on
“summa cum laude” toogelaten.

4. In de jaron 1904—1906 werden voor Deol

I van hot Examon ge6xamineord 12 kandida
ten, waarvan 7 bet examen met goed gevoig af
legden.

Met verschuldigde hoogachting,
Uwo D.w. Dienaren en Broeders,

J. H. HOFMEYR.
D. J-. PIENAAR, Az~.
A. MoorcaxEs.
B. P. J. MARCHAND.
P. J. ax B. MARCHAND.
N. J. Bnuorsixn.
J. P. VAN HEERDEN,

Scriba.
Eaapstad,

16 Augustus 1906.

BIJLAGE 10.

RAPPORT
van de Curatoreri der Opleidingsschool te Wellington, ingedierid bij

de Hoog Eerw. Synode5 1906.

Uwe Curatoren hebben do eer bet volgende
ann uwe H.Eerw. Vergadering to berichten:—

I. Wij hebben bij gelogenheid van eon tien
tal vergaderingen do inrichting bezocht, van
hare workzaamlioden konnis gedragen on de
belangen in vorband met dezelve ons toover
tronwd, gezoclit to behartigon.

II. Hot onderwijs is gerogeld on, zoo wij
meonen, met vrncht voortgezet. Aan Ds. G. F.
Marais, dien ‘t ons voorrocht was in Febrnari
1905 to mogen bevestigon in zijn ambt als De
cent, zijn moor hop aald do exegetische vakkon
toevertrouwd, aan Ds. C. T. Wood meer be
paald do gescluedkundige, terwiji Eerw. J. C.
Pauw nog steeds do Dogmatiok doceert.

III. Het aantal Studenton die na voltooide
studiën nit do Inrichting zijn uitgegaan, is
als volgt:—

In 1903— 8,
In 1904— 7,
In 1905—14, tezamen 29.

Hot getal dat or thans nog op studio is, be
draagt 43.

Van do 29 bovengonoomd zijn 14 werkzaanu
in de Kaapkolonie, (waarvan 1 in Namaqua
land, 1 als Spoorweg Zendoling, 3 als helpers
in gornoenton der Moedorkerk); 5 arbeiden in
do Transvaal (waarvan 1 in eon blanke go
meente); 6 arbeiden in do 0. B. Kolonio; 1
in Mashonalaud, terwijl 1 nan ‘t “Livingstone
College” zich vorder voorbereidt, en~ 2 nog
geen standplaats hebbon.

Ook diont hier vermelci to worden dat Tho
mas Phiri, die ale Evangolist vole jaren is

workzaam geweost nabij Moehuli, eon jaar lang
do kiassen aan do Inrichting heeft bijgewoond.

IV. In do dringendo bohoofte ann betore
accomodatie voor do k-lassen, waarvan reeds in
hot vorige versiag aan do Synode werd mel
ding gornaakt, is vooral vanwege do ijverige
pogingen. van onzen Voorzitter, voorzien door
den aanbouw van eon ruime en siorlijke zaal,
die ter gedachtonis ann den hooggeachten
vader der Inrichting, don naarn draagt van
“Do Murray Jubilournzaal.” Do onkosten hior
van boliopen £1,103, welke op £355 na afbe
taald zijn.

V. Do geldolijke toestand is gunstig, zooals
blijkt nit de volgendo opgaven : —

InLomsien.

Batig saldo 1 Jan. 1904
Kollekten N. G. Kork
Kollekten Zonding Kerk
Speciale Bijdragon
Legaat
Renten van hot Barn Fends
Renton van hot Burgort-Meintjes

Fonds
Ronton van hot batig saldo van

maand tot maand
Logiesgelden van Studenten en

Boarders
Divo~~n

5 met do ondec
1 met die van

£669
837

42
4

190
976

225

15

4131
539

15 4
78

12 7
17 0
00

14 11

00

10

58
93

£7632 3 5
o2
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TJitgaven.

Huishouding £5185 9 1
Salarissen enz. aan Docenten 1797 10 10
Aan Inrichting ter opleiding van

arbeidsters 300 0 0
In ‘t Bouw Fonds der zaal gestort 190 0 0
Reiskosten van Curatoren en Exa

minatoren 21 7 9
Batig saldo 30 Juni 1906 137 15 9

£7632 3 5

In verband hiermede vestigen wij de aau
dacht op hat volgende :—

1. Het Barn Ponds heeft niet het verwachte
bedrag aan renteii opgebraeht, hetgeen vooral
te wijten is aan de groote som die in bet e~r~
ste jaar voor successierechten moest beta~id
worden.

2. Dankbaar erkennen wij de ontvangst vau
ecu legaat van £200 (mm £10 successierel t’
ten) van wijien mej. H. P. du Plessis, van de
Paarl, aismede van een bedrag van £225 nit
do renten van hat Burgert_k[eintjes Fonds.

3. Do Zendingkerk heeft een som aan kol_
lekten gestort, waarbij echter zij opgemerkt
dat het grootste dccl ervan bijgedragen wera
in 1904, can kleine som slechts in 1905, tar
wiji in 1906 wij niets uit die bron gekregea
hebben.

4. D~ logiesgeiden der Studenten sarnen met
de bijdragen der Kerk dekken niet de huishou
delijke onkosten. Door zekere veranderi ngon
in hat bestier der huishouding trachten w
de uitgaven onder dit hoofd zooveol mogelijk
te beperken.

5. Ware hat niet door hat ruim batig saldo,
waarrnede wij begonnen, en door eenige andero
buitengewone ontvangsten, zouden n ij tha its

can tekort in de kas hebben. Wij blijvon due
rekenen 01) mime ondersteuning van onze iC

meenten, ten eiride het work ongehiniard ta
kunn en voortzetten.

VI. Omtrent dat deal van hat werk an don
V. Z. Bond, dat onder ons toezicht is geplaatst,
hebben wij hat volgende te maiden: —

1. Aan hat hoofd dam Dames Inrichting is er
cane Holiandsehe dame, lidmate onzer Kerk,
waardoor er is gezorgd voor behoorlijk onder
riclit in do Hoiiandsche taai, aismede dat ge
heel hat onderwijs en de invioad, die em wordt
nitgaoefend in overeenstemming is met do leer
en den geest onzem N. G. Kerk.

2. Van tijd tot tijd wordt aan ons verslag
gedaan van hat werk, ter onderstenning waur
van wij, op grond van het Synodaal besluit,
(Aeta XX, pag. 49) can som van £300 uit hat
Barn Fonds habban bijgadmagen, vooral door
het verhuizan naar hat nieuwe Ta Huis en hat
vemgroote onderwijzend pemsoneel.

3. Dc leerlingan van de Dames Zendingklas
wonen da lessen can onze Inrichting gemegeld
dna malan per week bij.

4. Er zijn thans 27 jonge dochtems in het Te
Hnis, terwijl er in dan afgeloopen termijn 27
hare studiOu voltooid hebben en warkzaam zijn
als volgt: 4 in Nyasaland, 1 aan Zontpans_
berg, 10 te Fordsbnrg en te Kimbenlay, 2 als
helpsters in weeshuizen, en 2 onder amme
blankan.

VII. Bij de behaudaling der zaak met do
bevoegde autoriteit is hot n’s Curatonium gc—
blaken, dat hat transporteeren van hat eigen_
dom op de Kerk gepaard zon gaan met veel
omslag en groote kosten. Dc Rechtsgeieemde
van Regeerings wege adviseert ale volgt: “If
it is intended that the Synod shall merely take
the place of the present Trustees, and carry
out the purposes and objects of the Trust,
transfer seems to be unnecessary (Section 2 of
Act 3, 1873). All that is requisite is that the
members of the Synodical Executive should be
appointed as non Trustees, by the present
surviving Trustees in the manner indicated in
the Seventh Clause of the Trust Deed. There
would thus be no duty payable.”

Uw Curatominrn heeft op grond dezer raad
geving goad gedaeht den aangewazan weg in
te slaan. Dc oorspronkeiijke Trustees hebben
zich hiertoe bereidwillig verklaard, en stappen
worden nu in die nichting gedaan.

VIII. Van hat Theol. Serninamium liebben
wij m’ergenornen 25 oude lessennars die daar
met langar gahmuikt worden, en verzoekan dat
do Synode za vniendelijk can onze Innichting
schenken ~nag.

IX. Daar wij, vooral bij gewiclitige werk
zaarnheden, gevoeld hebben dat onze Commis
sic wat klein is, wensehen wij van uwe Hoog
Eerw. Vergadering to vcrzoeken ons aantal te
brengen op zeven.

X. Under dankbaar opzien tot onzen getrou~
wan God, Wiens zegen zoo kennelijk op do In
riehting heeft gerust, en in do ovartuiging,
dat zij eon gezegand werk doet, waamdoor em
in eon werkeiijke behoef to wordt voomzien,
vooral daam or nu ook alweam van hare leer
lingan ondem eigen verwaarloosde geioofsge_
nooten in do veraclitarde strekan van one land
arbaiden, dragon wij haar op, met hare Uo
centan an leerlingen, aan do biddende belang_
stalling van uwe HoogEerw. Vergadering, en
noemen ons,

U’s’ H.Earw. D.w. Dienamen en

ANDREW MURRAY, q.q.
J. R. ALBERTYN.
W. A. JOUBERT.

C. RABIR.
GEO. S. MALAN, Scriba.
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BIJLAGE 11.

RAPPORT
cier Westelijke Commissie voor het Examineeren van Godsdienst

Onderwijzers en Zendelingen, ingediend bij de Hoog Eerw
Synode? 1906.

Uwe Commissie kan bij hot indienen van eon
versiag harer werkzaamheden, sedert de jong_
ste Synodale Vergadering, meldeu, dat zij de
jaarlijksche examina geregeld beef t mogen
houden.

Op den 9den December, 1903, hebben zich 8
kandidaten voor bet Examen van Zendelingen
aangemold, die alien werden toegelaten ale
Zendelingen. Er versehenon 11 (elf) voor bet
Exameu van Godsdienst Onderwijzers, waar
van een moest worden afgewezen.

Op 13 December, 1904, werden er 7 geëxarni
neerd, en alien als Zendelingen toegelaten.

Intusschon begon de verandering der Wet in
werking te treden. Ret Examen voor God~’
dienst Onderwijzers was afgeschaft, en bet
werk uwer Coinmissie werd vereenvoudigd.

Vorleden jaar boden rich voor bet Zende
lingen Examen 15 kandidaten aan, die reeds
genoegzaam aan Art. 247 hadden voldaan, en
die alien konden toegelaten norden.

TJwe Commissie houdt zich overtuigd dat do
aanstoiling van den WeiEerw. beer G. F. Ida
rais, BA., den beiden anderen docenten, die
steeds sulk degeiijk werk doden, tot verlicis
tiug en veraangenaming van hun arbeid strekt.
Ret onderwijs in die vakken, die voor onzo
toekomstige Zondelingen zoo noodig zijn, wordt
alzoo nicer uitgebroid en degelijk.

IJwo RoogEorw. Vergadering de genadige
leiding des Reeren toebiddende, hebben wij do
eer ons te onderschrijven als

Uwe D.w. Dienaren in Christus,

C. Rxmr, Praeses.
J. G. J. KiuGa.
J. B. ALBERTYN.
G. J. Ruoo,
W. A. JOUBERT,

Scriba.

BIJLAGE 12.

RAPPORT
van de Curatoren van de Drostdij aan cle H. E. Synode.

Ret is ons, als çuratoren der Drostdij, eon
behoefte des harton om bij den aanvaug van
ons rapport over hot work van do afgeloopen
drie jaren den danktoon to doen hooren. God
was ons goed, on door Zijn gnnst on zegen
werd hot werk aan close Inrichting steeds
voorspoedig voortgozet. Rot was ons een
vreugde de belangen van do Drostdij to be
hartigen, en hartelijk hebben wij met hot per
soneel en met do leerlingen mogon samonwer
ken. Ons verslag moot do aandacht bij do vol
gende punton bepalen —

1. Dc Leerlingen. Sedert do opricbting van
doze Inrichting in 1903 worden 191 Zonding
Kandidaten opgonomon. Van dit gotal siju 46
toegelaten tot do Op1eidingsschool to Welling
ton; S dodon in 1905 hun oindexamen, on Z~jfl

tot Zondolingen onzor Kork toogaiaten; do
overigen blijven hun studidn nog aldaar voort
zetten. Voorts zijn uitgegaan,
Als onderwijzers van arme blanke kinderon 15
Als arboidors in hot Zondingveid 9
Als oefenaars ondor bohoeftige geloofsge

nooton 5
Wogens krankhoid ale nndorszins vertrok

ken 24
Naar elders voor vedore studio 20

Ret blijkt dus dat reeds 29 in hot work zija
in do hoidonworeld of onder do bohoeftigon
van ons oigon yolk, en dat 8 aan nerk in bin
nonlandschso zonding, gomoonton zich hebbon
gewijd. Van hon die zich elders laten opvoo
den, zijn sommigon voornemons oerst leeraren
onzer Kerk to worden, en zich dan aan hot
zendingwork to wijden, torwijl anderen naar
eon ondorwijzors certificaat strovon om daarna
als zoodanig onder ons yolk to gaan arbeiden.
Door don dood zijn ons twoe sending kandida
ten, die reeds in hot work waron, ontvallon
(Cornehis klinnaar on Johannes Malan), on eon
die nog op studio was (Willio do Beer).

Thans zijn or nog 69 jongohngen aan do
Drostdij. Van dozen gaan 12 naar Wellington,
indien het hun in hun Toelatings Examon ge~
lukt. Ongevoer S ontvangen opleiding om ale
elemontairo ondorwijzers nit to gaan. Van do
overigen kan an niet gozegd worden waarheon
do oploiding hen ioiden zal, on hangt dit isa
tuurlijk af van do tookomst dor Inrichting
zeive.

2. Transport vase het Eigendom. Godurendo
do laatsto drio jaron waron wij steeds in eon
eindeloozo correspondontie met hot Gouverne
mont gewikkeld over hot transport van hot
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eigendom. Do flogeoring beweerde dat zij door
de bewoording van het Parlementairo besluit
ons geen onbolemmerd transport van de
Drostdij geven kon, waardoor ons do machf be
nomen word om geld op verband over bet
eigendo1n to kunnen opnomon. Wij liebben
voistandig geuoigerd transport aan to nemon
dat niet vrij en ombolonimerd was, daar or bij
de oovspronkeiijke onderhandelingen over den
koop geen sprake was van eenige servituut.
Eindelijk moest men bij hot Parlement aan
zoek doen am emendatie van hot oorspronke
lijke besluit, en dat lichaam heeft het nu em
delijk toegestaan dat op hot transport duide
iijk zal wordem geschonken hat reeht om hot
geheel of een deel te kunnen vervreemdon. Wij
meenen dat flu aile moeiliikheid voorbij is.

3. Ds. A. F. Lommw. Ret doet ons veel iced to
moeten meiden dat hot met de gezondheid van
den bestierder der Inrichting, Ds. A. F. Loumv,
kwalijk is gegaan, zoodat die broeder z~h go
noodzaakt zag to bedanken, en zich aan alle
werkzaamheden in verband met do Drotdij en
in verband met onze Kerk tijdehjk to out
trekkon. Wij gevoelon hot verlies van dien
brooder zoer diep, want ann hem is hot naast
God to danken, dat do Inrichting geworden is
wet zij is. Ook doet hot ons innig bed dat or
goon voorziening is gemaakt voor hot pensio
noeren van don l3estierder dor Drostdij, en
ware hot niet, dat hot ons blijkt in strmjd to
zijn met bet i~eglement op hot Pensioon Fçmids,
wij zouden der Synode aanbeveien dion brooder
eon pensioen toe to kennen. Imniddels blijven
wij hidden dat hens do Hoer spoodig gehoel
herstello.

4. Personeel. Hot personeel aan do Drostdij
heeft sedort do iaatste Synode veel verandering
ondergaan. Do huisvader, Eorw. P. H. Spratt,
on zijn ijvorige gade verlieten one om in Oranje
werk to aanvaarden, en do hoer J. F. lilarais
vervulde voor eon jaar dion post, totdat hij
do Drostdij verliet om naar do Kweekschool to
gaan. Tijdolijk word toen aangestebd E”rw.
P. H. A. Poncho, die osms tot einde September
blijft helpen. Na hot vertrek van den hoer N.
J. A. ~Jordaan hieip one do hoer A. C. Joubert
als hoofdondorwijzor, doch hot is met iced
wezen dat nij daarvan kennis hebben gonomon
dat ook hij nan hot eindo van dit kwartaai ons
gaat vorlaten. Aan alien dio ons van tijd tot
tijd gowaardoerde huip hebben verleond, bij
name aan do heron D. A. A. Pauw en H. J.
Bosselaar, die do kiassen voor one inspectoor
den, en belangrijko rapporten aan ons voorieg
den, weusehen wij innigon dank too to bron
gen.

5. ToeLumst der Inrickting. Wat betreft do
toekomst dor Drostdij, is uw Commissie van
gevoeben dat zij eon Industrieeie School be
hoort to worden, waarop behoeftige jongobin
gon van ons yolk tot eon of andor ambacht
kunnen worden opgeioid. Tot doze beschouwing
zijn wij geboid door to letten, vooreorst, op
den ledigen staat dor kas. Immors do onder
steuning door vrienden van do Inrichting voor
drie jaren boioofd, verviel aan hot cindo van
1905, en bOtrekkelijk weinigon beloofdon voc

dore geldelijko hulp. Ten tweede, do toovlooi
van Zonding Xandidaten is afgonomen, en kaim
ook niet verwacht worden to blijvon wat die
bij den aanvang was, terwiji hot moeilijk zal
gaan voorziening to maken in do opbeiding van
eon boperkt aantai tot do hoogto van hot
Matriculatie Examen. En eindolijk, moenen
wij dat or groote bohoefto ann zuik eon Indus
trieelo Inrichting is, en dat zij tot onbereken
baron zegen nezon kan, niet eileen voor one
yolk, maar voor ouze Kerk on haar Zonding
in hot Buitenland.

6. Abs aanhangsol voegen wij eon kort Fi
nancieei Versiag bij.

Vertrouwende omms hiermedo van onze taak
to hebbon gekweten, en do Drostdij nan do
biddende beiangsteiling der Synomle aanbeve
bonde,

Noemen wij one,
Met verscliuldigdo hoogachtiug,

Van do H.Eerw. Vergadering,
Do D.w. Dionaren en Broeders,

J. R. AanxieTvN.
W. A. ALHEIT.
I. F. A. DE VILLIER5.
D. S. BOTHA.
.1. DU PLEssIs,

Secretaris.

RET ZENDING KANDIDATEN PONDS.

1 Jubi 1903—30 Juni 1906.
Ontvangsten.

1 Juli 1903—30 Juni 1906 17780 10 6
Saido op 30 Juni 1903 1305 2 3

Uitgaven.

£19085 12 9

Loopende [Titgaaf Drostdij 10250 0
Uitgaaf buiten Drostdij 7189 13
Batig saido 30 Juui 1906 1645 19

£19085 12 9

Do ha/en en lcesterm van dit Ponds staan aldus:
Ba/em: —

Saldo in Bank
Loening aau Nyasa Fonds

Las/en:—
Kenton verschuidigd aan Rc_

geering van 1 Febr. 1903 tot
30 Juni 1906 op £10,000 a
4 per cent 1366

Koopschat 10000

3. DU PLE55TS,
Thesaurier.

0
2
7

1645 19 7
2000 0 0

£3645 19 7

13 4
00

£11366 13 4
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BIJLAGE 13.

VERSLAG
van de Commissie voor het Toelatings Examen tot de Opleidings

school te Wellington.

1. Met droefheid keeft uwe Commjssie mel
ding te maken van den dood van één v~en hare
leden, t.w. onze jonge broeder Ds. B. J. ivialan.

2. Sedert de laatste zitting der Synode heeft
liwe Commissie dit examea twee maien afge
nomen. Van de 42 kandidaten die zich hebben
aangemeld, worden 32 toegelaten~

t.w. 10 in 1904,
en 22 in 1905.

3. Volgens opdracht heeft uwe Commissie
het Standaard van hat Examen tolkens vor
hoogd, zoodat hot examen na 1906 met Matri
culatie gelijk zal staan. Aan ‘t einde van dit

jaar zal in de volgende vakken geëxamineerd
worden—~1ewijde Geschiedenis, Algemeen en
Z. Afrikaansche Gesehiedenis, Hollandseli, En
gelseli, Grieksch (elementair), Rekenkunde,
Aardrijkskunde en School Bestuur.

Met versehuldigde hoogachting,
Un Bw. Dn. en Broeders,

B. J. PIENAAR,
Voorzitter.

H. P. VAN DEN MERWE.
F. X. Roonx.
P. K. ALBERTYN, Seriba.

BIJLAGE 14.

VERSLAG
van den Vrouwen Zending Bond, aan de Hoog Eerw. Synode van de

N. G. Kerk3 Kaap Kolonie, (Sept. 1903 tot Sept. 1906).

Het is met vrengde en dankbaarhoid, dat wij
zeggen kunnen, dat het werk van den V. Z. B.
gestadig is toegenomen.

Met innig gevoel willen wij melden den dood.
van onze onvergetelijke Mevr. Andrew Murray,
die onze eerste Presidente was. Haar nede
rige wandel en toegewijdheid aan het werk des
Heeren waren ens altoos tot een voorbeeld. In
haar plaats is nu aangesteld ale Presidente
Mevr. J~. Albertijn. Do volgende zusters zijit
nu Bestuursleden: Mevr. G. Marais (Vice_Pre_
sidente), Moj. Spijker (Thes.), Mevr. J. Jou
bert, Mej. Ferguson, Mevr. Prof. Marais, en
Mevr. Be Vos (Seer.).

Sinds de laatste Synode is hot aantal ge_
meenten, waarvan de zusters zich bij den V
Z. B. hebben aangesloten moor dan verdub
held. Vijftig of zestig kinder zencling kramiseo
dragen jaarlijks bij voor do versehillendo be
hoeften van hot work. Sinds Jan. 1905 wordi
eon kinder zendingblad (“Lichtstralen”) nit
gegeven door ouze Thesaurier, dat ongeveor
4,200 inteekenaren heeft.

Wij hebben nu 26 arboidsters in hot zending_
veld, waarvan 8 in Nyasa. D.V. gaan hot
volgende jaar drie of vier moer daarhoen. Tot
onzen spijt hebben wij op road van do Buiti.
Zending Commissie en negous eigenaardige
moeilijkheden, voor hot togenwoordige hot
work to Morgenster moetea opgeven. In Mo
ehuli werkt nog altoos Moj. Retief, en to Ma
bieskraal Mej. Roux, doeht~r van den Zende
ling. Sinds 1905 hebben wij ook ecu jongo EUs
ter to Bethel bij Eerw H. Hofmeyr. (Hij wordt

door do Comando Zending G-enootschap ondor
houden.)

In hot Ford.sburg Zending Huis zijn 6 ar
beidsters, to Jeppestown twee, en to Braam
fontoin eon. Doze alien arbeiden meest onder
arme blanken, zij honden bijeenkomsten, doen
huisbezoek, hebben avondscholen, en doen ook
eon groot work onder do kimideron. Soortgo_
lijk work wordt gedaan door lion, die to Boa
consfield, on to Kimberley arbeiden, en in die
plaatsen wordt ook nog in do locaties goarbeid.
In eon der locaties heeft do V. Z. B. oen kerkj~
gobouwd, waar geregeld dienst wordi gohou
den door eon Evangelist, die ~1 per maand en
zijn woning ontvangt. Ds. Be Vaal gaat or nu
en dan heen om to doopen, paren to trouwen,
on bet Avondmaai to bodienen. In ons Teliuis
to Kimberloy wonen 5 arbeidsters, terwiji eon
ander to Beaconsfield woont. In Febr. 1906
zondon wij op verzoek van den plaatselijken
Zendeling eon arbeidster naar Wijnberg, waar
door, naar hot schijnt, aan eon grooto hehoefto
voldaan werd. Wij hopen ook dat in 1907 twee
van onze jonge znsters naar Bulawayo zul~en
kunnen gaan, om ondor toozieht van Bs. Gel
denhuys onder do arme blanken to arbeiden.

To Friedenheim, ouze inrichting tot oplii_
ding van ouze werksters, zijn nu 26 joage Ens
ters. Wij zijn no geheel vol. Velen hunuer zijii
zeor achtorlijk, en zeillen eon opleidiug van
drie jaren mnooten hebbon. Ook zijn er heel wat
die niets knunen betalen, wat hot soms nlooL
lijk maakt, en waardoor wij reeds verseheidei’e
aanvragon hebben mnoeten afslaau. Wel heb
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aen wij nu bet Mrs. Andrew Murray Fonds
opgericlit, waaraan verschejdene takken ran
den V. Z. B. deelnemen, door £5 ~aarl~jks to
geven, rnaar onze behoaften worden greeter.
Wij liopen daarorn dat wij spoedig weer jets
jaarlijks nit liet Bum Fonds zullen ontvangen,
Wij zijn zeer dankbaar dat wij Iiiej. G. Bosman
gekregen hebben, in de plaats van Mej. Lucy
Joubert, die Mevr. Joubert geworden is.

Mej. Bosman en Mej. Waite zijn nu aan bet
lioofd der Inrichting en so doen eon belang_
rijk en geed werk. V

40

In bet laatste jaar hebben verseheidene van
enze takken en leden mild bijgedragen voor
hot groote Tekort in do Synodale Zending Kas.
Hot verstrekt ens tot bemoediging dat wij flu
konnon werkon onder do vleugels van do Al..
gemeene Synodele Zending Coinmissie.

Do Hoer die hot ens tot hiortee heeft doen
gelukken, zal, vertrounen wij, ens week ook
vordor met Zijnen zogon bekronen.

A. ill. us Vos,
Seer. V. Z. Bond.

BIJLAGE ]5.

RAPPORT
van de Algemeene Zending Commissie aan de Synode (1906).

Aan hot einde van haar eersten diensttermijn
is hot uwe Commissio eon greete blijdschap to
ntogen rapperteeren, dat hot work des Heeren
in de versehullende zendingvelden onder haar
bostier eon voorspoedigen veortgang heoft ge
lied. Wel waren or moeilijkheden en weder_
waarcligheden en do ondervinding van bed
zoowel als lief, maar to midden van albes bleef
do zogenende hand enzes Gods steeds over ens
nitgestrekt.

Ten opzichto van do versehillende zending_
velden onder hear opzicht, heeft uwe Conimis_
sic hot volgende to rapperteoren

A.—Ds BINNENLANDSCHE ZENDING.

1. Tort na do Synode van 1903 gevoolde uwo
Commissie do behoef to aan ecu Inspector, die
do gorneonteti enzer Reek zen bezoeken in het
belang van de Binneiilandsche Zending. Ace.
Da. S. J. Porolci (teen te Mnrraysbnrg) is h
veorstel godaan, dat hij zicli met verbof van
zijn Korkeraad veer zes of drie maanden van
zijn gemoontelijk work zen losmaken, em dit.
work to behartigen. Het antwoord van dioti
brooder was eehter, dat zijn Kerkoraad goon
kans zag em hem hot gevraagde verlef to var
leonen.

2. jVieuwe TVor1~kringen.—Te Cabitzdorp, Alt.
wal Noord en Stellenbeseh sun ~~ouwe work
kriugen met een oigen zondeliag elk gesticht.
Ook to Parow is eon afzonderbijk werk begen
non, dat deer itwe Commissie ondersteund
wordt, terwijb door bemiddeling van den Wes
telijken Ring der Zondingkerk, Retreat van
Wijnberg nerd afgesneden, en tot eon zeli
standige gemeente gesticht. To Tarka, district
Mosselbaai, narn uwo Commissie van do Baptis
ten ecu zendingwerk over.

3. Lanquedoc.—Op do Synode dor Zendiug
kerk word do verhoudiug van Languedoc tot
do Kerk besproken, en bevonden, dat, daar
niot can do wet was voldaan in sake hot trans_
~orbeeron van do eigendomrnon, do gemeonto
niet tot dc Zeadingkork had kunnen toetreden.
Sedert dion tijd heeft hot work aldaar gehoel
opgehouden to bestaan.

4. Verzoeken. eta ordeninq.—Van do volgendo
breeders godsdienstonderwijzers worden verzoa

ken em erdening ontvangen, die editor deer
do Binnenlandsche Sub-Commissie niet ~ondon
teorden teegestaan, daar do applicantea hot
Zondelingon Exanien niet hadden afgebegd: C.
A. Bastiaanse, B. F. Engelbrecht, J. H. Louw.
Eerstgenoemda beeft sedert dien tijd het Exa
men met geed gevoig afgelegd, en is titans
reeds geordend. Eon seortgelijk verzoek van A.
Diliman inoest ook geweigerd wordon, dear hij
goon kerkelijk oxainen heeft afgelegd.

5. ]iJerw. James Jolobe, die deer den Ring van
Kaapstad word geerdend, en to Kaapstad en
Indwe is werkzaam geweest, verliet in 1905 on
ce Kerk, en ontving, namens deze Commissie,
von do Rings Zonding Commissie van den Ring
van Burgcrsdorp zijn ontslag.

6. Eon Ethiopiscite Gemeente, die te Beanfort
West bestond, beoft zicb met horen Evangelist
Nj once Koch govoegd.

7. Pensioen Fonds.~Wij hebben getracht de
vorsehillende genceenton vande Zendingkerk to
bewegen em ann bet Peusioen Fends in de Vde
klas dccl to nolnen, dech bet is gebbeken dat
zulke deelname flog boven do financieele krach_
ten dier gomoonten is.

8. Zenclebingen lVeduwen en TVeezen Fonds.—
Op hot initiatiof van de Zeuding Synode is in
hot begin van dit jaar eon Zendelingen Wedn
won en Weozen Fends opgericht, waaraan reeds
vorseheidene zendelingen deelnemen.

9. Gednrende den afgeloopen tormijn is ens in
hot Binnenbandsch Zondingwork éhn breeder
zendeling door don deed ontvallen, t.n. de
Eerw. F. J. Marais van Ehenozer (Van Rhijns_
derp), op den l3den October 1904, na op die
static met gotrouwheid en ijver zes jaron bang
to bebben gearbeid.

10. Geordendem.—Sodert do laatste Synode
zijn do volgende breeders tot do bedieuing dee
Sacramenten toegelaton:

in 1903 :—Frederik Johannes Enshim
George Jean August Enshin
Jan Anthonio van Niekerk.

in 1904 —Christoffel Herm anus Siebert
Jacob Pels.
Johannes Henech Bosman.
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in 1905 —Henry Phulippus Blomerus
Hendrik Coenraad Marthinus

Grebe
Barend Jacobus Pienaar.

in 1906: —Abraham Reynhardt Smit
Cornelis Albertus Bastiaanse
Coenraad Frederik Sclieepers
Daniel Johannes van den Heever
Nicolaas Smith
Daniel Bartholomous Karamachor
Piotor Barend Botha.

B.—DE BUITENLANDSCRE ZENDING (bezuiden de
Zambesi).

1. De Zending Secretceris.—In bet belang van
het Buitenlaudsch Zendingwerk ondernam de
Zending Secretaris twee reizen naar ouzo Zen
dingveldon zuid van de Zainbesi. In 1904 be
zocht hij bet werk in Bochuanaland on de
Transvaal, en in 1905 bet work in Masliona
land. Te klocbudi, iii Bechuanaland, word op
eon samenkomst van de zesedelingen van Trans_
vaal cii Bechuanaland een Zending Rand voor
dat gebied opgericht. Door do groote afstan_
den, die do statics van elkander scheiden, heeft
editor deze Raad niet zoo dikwijls kunnen ver
gaderen, als men gehoopt had. Te Morgonster
is tevens ccii Rand van Zendelingen voor bin
shonaland opgoricht. Door do oonheid van hot
zendingwork alhier is hot ook mogelijk voor
den Raad om dikwijls to ontnioeten, en kraci_
tig op to treden.

2. Aanbod van liet Berlijnsclte Zemdinggemoot
scltap.—Het Berlijnsclie Zendinggenootscbap s
eenige maanden geleden tot ons gekomen met
bet aanbod, oni hun werk in Mashonaland, dat
ann het onze greust, van hen over to nemen.
Om velerlei redenen, en allermeest omdat one
door de voorzienigheid Gods eon schoon, ruim
en samenhangend voId wordt aangeboden,
heeft uwo Commiseje besloten bet aaubod aaa
te nomen. Omtrent de voorwaarden ziin wij
thans in onderhandeling met ouze Duitsclie
broeders. Doze nienwe werkkring, met zijn vor
antwoordelijkheid voor 100,000 heidenen, en
met behoefte aan arbeiders, wordt aan do liar
telijke belangstelliug en innige voorbedo van
do Syaodo dringend aanbevolen.

3. Opleic/ingsscliool veer Inioorling E’vange
listen.—Aan zulk een Inrichting is or grooto
behoefte, die zich al sterker cii sterker doet
gevoelen, niet alleeu bij onze zendelingen, maar
ook bij do zendelingen van onze Znsterkerken
in Transvaal oil Oranje. Op tuee Conferentidn
—to Johannesburg en to Bloemfontein—werd
doze zaak door Zendelingen on vertegonwoor_
digors der Zondingcommissien besproken, on
do geheele kwostie naar do respoctievo Synoden
vorwozon. Naar do versiagen en aanbevoliiigen
dier Conferentiën, die wij ale Aanhangsel bij
ons verslag voogen, wordt boleefdelijk verwo
zen, met do bode dat do Synode hear ernstige
aandacht ann doze gewichtige zaak wijdo. Ale
onze Kerk onder do lieidenen zieb natiturlijk en
krachtig ontwikkelen zal, dan moot in do he
hoofto ann inboorling evangelisten en onder
wijzers hoe corder hoe hover worden voorzion.

4. Eneandlilenj (Natel).—De thans heerechen
do onlusten in Natal hebben hot work op doze
static grootolijks gestromd, on eon korkgebonw
op eon buitonstatie is doo’1~ do troepon vor
nield. Do zendelingen echter mocliten veilig op
Emandhleni blijvon, en zoover zij woten hoeft

goon enkele onzer lidmaten aan don opslan~
deelgenomen. Met do Oploidingsschool voor in
boorlingen evangelisten op doze static gnat hot
niet naar wonseli. Er is nu geen enkole leer—
hiisg in do inricbting. Ds. Hofmeyr wijt dit go
brek aan loerlingeii nan drie oorzaken: aaa
onzen gebrokkigen cursue, aan den onaanzion_
hijken status dien do bij one opgovoede ovango_
listen ontvangon, en ann do geringe bezoldi
ging die hun gogoven wordt.

5. lVaterberg.—Gedurende de laatste jaren
beeft de zendeling alhier ook den belangrijken
buitenpost Seleka boarbeid, die echter 150 mij
hen van Moimo vorwijderd is. Voor die plaats
is eon blanke arbeider noodig, indien wij niot
zion willeri dat hot work in handen van do
Ethiopiers zal ovorgaan. Geklaagd wordt door
Eerw. Murray over bet heorsebendo gebrek aan
arbeiders. Er zijn 9 buitenstaties en elecits 4.
ovangelisten om die to bezotten.

6. Basis Poort.—Op doze static heeft Do.
Gonin, die onlangs zijn 7uste levensjaar is in
gedaan, nog steeds zijn gezegend work voorL
gozet. Onlangs is hem ale liulp toegevoegd jo
Eerw. G. P. Stegmann, die zich veol moeito
geoft in hot roorganisecren van hot school
staled.

7. Mabieslraai.—Tegen den Eerw. J. P.
Roux, die reeds 25 jaren lang bier heeft go
arbeid, is or van wege den kapitein van dcii
bier wonenden stam voordurende kwaadwillig_
heid gewoest, die daartoo loidde dat onze zeu_
doling genoodzaakt word do static to verlaten,
nadat door bemiddoliug van arbiters aan do
Zending Com. eon zeker bedrag ale compon_
satie-geld was toegekond. Eerw. Roux, die
thans op zijn eigon groad in do nabijieid van
Mabieskraal woont, zet intusschen hot work
voort to Mabieskraal en op twee buiteustaties.

8. Kraospoort (Zoutpan.sbergen).—Het work be
dozer plaatse, dat ook sodert hot overlijdeis
van don onvcrgetelijken Eerw. Stefanus Hof_
meyr steeds door Ds. J. W. Darted wordt
voortgezet, gaat zijn goregolden gang. Ds. Dc-
noel sclirijft: “Onze statics hijden ann gebrek
nan evangelisten en onderwijzere. Er is eon
leergierigheid onder do naturellen zooals nooit
tevoren. Sedert den vrcde moest wegens go
brok ann onderwijzers eon deol van ons gebie’l
ann do Wesloyanon afgaan. Nu hobben wij weer
twee geopende deuron: Sen kunnen wij met eon
noodhulp ingaan, do andere moot blijvon opon~
staan, totdat wij of eon ander genootsehap in
tredon.”

9. To Mocitudi vond in den afgeloopen ter
mijn goon diepgrijpendo tijdelijko of geestelijke
verandering plaats. In Maart 1904 werd eon
groot en sierlijk kerkgebouw van 1,000 zit
lJlaatsoil, dat ann kontant alleon £2,000 kostte,
ingewijd. Hot geld word, op bevel van don ka
piteisi, door hot yolk zelf bijoengebracht. Voor
de echolen wordt van do Protectoraat Regee_
ring £100 per annum ontvangon, enkel met
uitdrukking van den wenech dat don inboorlin_
gen ook onderricht in handemverk zal worden
gegevon, waaraan onze zeudelingen dan ook
gaarne voldoen. Dc evangelist Thomas Pun,
die reeds eon nuttigon diensttijd van 14 jaren
aciter zijn rug heoft, is naar do Opleidings
school to Wellington voor coil tijd gezonden,
ten eindc zich vender -coor uerk in des Hooren
wijngaarcl voor to bereiden. Nu is hij torug tn
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zijn werk, en hot is onze hoop dat hij weidra
zal kunnen geordend worden.

10. Maskonaland (Do Banyai Zencling).—Na
bet bezoek van den Zending Secretaris naar dit
veid in Maart 1905, bogon het schoolwerk
grooter afmetingen ann te nelnen. Een evange
listensehool op kleiue schaai werd ook begon
nan, die reeds 15 leerlingen telt. Om daze re
denen kwam de Raad van Zondelingen tot de
Commissie met hot dringend verzoek om een
onderwijzer voor de evangeiistenschool, en dna
onderwijzers voor de statiescholen. De Commis
sie kon ecliter in de hehoefte geen voorziening
makon. Bovendien ontvielon aan deze Zending
door den dood twee ijverige werkers in de per
sonen van J. J. Malan on Mvr. Jackson, zoodat
de zendelingennood van dit deel van het Cr
beidsveld zeer groot is. Ten slotte kwam ook do
Benlijnselio Zending met de aanbieding van
hun veld, dat ten noorden en ten weston van
bet onze is gelegen, uit drie staties bestaat, en
ongeveer 100,000 heidenen bevat. Het besluit
der Commissie tot overname van dit veid, doet
de groote bohoefte aan arbeiders nog dringon
der op den voorgrond tredon, en do Conunissie
beveelt doze gewichtige zaak aan do biddende
belangstelling dor Synode.

11. Eerw. Hendrik Hofmeyr.—Deze brooder
is niet lang na do laatste Synode met zijn good
keuning, aan do Zending Commissie der Trans
vaalsche Kerk overgemaakt, met zijn werkkring
en helpers ingosloton.

12. Personeel.—Sedort do laatste Synode zijn
do volgende brooders door uwe Commissie in
hot buitonlandsche zendingveld geplaatst:
Eerw. A. C. Jackson (1904) en Ds. G. S. IViur
ray en gado (1906) in Mashonaland, alsook do
Br. C. A. B. Meyer, als zendeling boor (1904);
Eerw. 0. P. Stegmanu (1906) to Sauls Poort.
Ook is tijdelijk naar Mashonaland gegaan do
hoer P. F. Kruger van do Drostdij, als onden
wijzer.

13. Ordeningen.—Uwe Conunissie hoeft gedu
rondo den afgeloopen termijn tot do ordening
van do volgendo zendelingen toostemming go
gevon : —

1904 Daniel Johannos Jouhert,
1905 Paul Hendrik Andries Fonch~.
1906 Johann Carol Knobel.
14. Verliezen.—Uu a Commissie heeft van go

vooligo verliezon to getuigen gedurende de
laatsto drie jaron. Eorw. L. du Plessis en gala
moosten terwilie van do gezondheid van laatsL
genoemde in 1904 Mashonaland verlaten. in
1905 moesten ook Eerw. Fouchd en ochtgenoote
on Miss Meybnrgh hot work in dat void opge
von, mode om do zwakke gezondhei~ der dames.
Miss Mary Mnrray zag rich tevens genood
zaakt in 1905 hot work to Sauls Poort to vor
laton. Dan ontbrak hot aan sterfgevallen ook
niet. Do eerwaardige vader Stefanus Hofmeyr
overleed in 1905 to Kranspoort, en zijn dochter
Engela, echtgenoote van Ds. J. W. Daneel, is
tegolijkertijd woggeroopen. In hot Mashona
landsche void stiervon aan do koorts Mary
Jackson, ochtgonoote van Eorw. A. C. Jackson,
na slechts weinige maandon in hot work to zijn
geweest; en do ijvorigo brooder Johannes J.
Malan, onderwijzer to Morgenster. Do verliezen,
vooral van hot void in Mashonaland zijn zwaar
geweost, en muon nog lang gevoeld wordon.
Hot blijft steeds hot gobed van uwo Commissio,
dat do Hoer genadiglijk bet work van do ont
slapenon bovestige, hnn storvon aan do gan

seize Kerk hoihge, en vole vrijccilligors opwekke
om hun plaatson spoedig nan to vuilen.

C.—Do BUITENLANDSOHE ZENDING (benoorden
do Zambesi)—De NYASA ZENDING.

Op dit gebied behartigt uwe Commissie than,
hot work, dat vrooger onder hot hastier van cc
Commissie der Predikanten Zonding Vereoni
ging stond.

1. Voorssitgang van liet werk.—Uit gebrek nan
anbeiders heoft uwe Commissie to bonichtea,
dat or in den afgeloopen termijn goon nieuwa
staties zijn gosticht. Dit jaar wordt Maiingu.
nde, in bet zuidon van ons arbeidsveld, aange~
legd, makende thans eon totaal van zes staties
waar bianko arbeiders staan. Do andere static
waarvan do ligging reeds gokozen is, Nchisi,
blijft nog zonder blanken zendeling. Hot getai
van blanke arboidors, insluitende do ochtgenoo~
ton van zendehngen, is van 28 (in 1903) go
kiommen tot 40. Hot getal inboorhng arbeider~
is niet veal gestegen, van 579 tot 600. Hot go
tal gedoopte chnistenen dat in 1903 op 606
stond, is thans 1,131; hot getal van doopklas
loden is van 1,325 gerezen tot 2,505; schoien
zijn or thans 138, die door 14,107 kinderon wor
den bezocht, als vergeioken met 10,317 dna
jaren geieden. Maar doze gotallen betoekenen
nog maan heel woinig als wij in aanmerking
nomen, dat hot gebied ons aangewezen ruim
250,000 heidenen bevat. Hot getal buitonscho
len in hot Mvera district is thans omtrent 40,
waandoor ongeveer 250 kaffer_dorpon beroikt
wordon, met eon bevolking van 10,000 men
scben. In hetzelfds distrikt editor hebben
rondgaande evangelisten voonleden kwartaai
niet minder dan 400 dorpen bezocht, waar tot
nog too hot Woord Gods niet is gepredikt.

2. Bijbelvertaling.—Een van do beiangnijkste
werkzaamhedon waaraan uwe Commissie haar
aandacht wijdde nas do Vertaling van hot
Nieuwe Testament. Toen hot block dat Ds. A.
C. Murray niet naar Nyasaland kon teruggaan,
hooft uwe Commissie, van hot gewicht der zaak
overtuigd, Ds. W. H. Murray losgemaakt van
zijn work als hoofd van do Mvora statie, opdat
hij rich geheel zou wijden nan do overzotting
van hot Nienwe Testament. Dat work is ni~
voltooid, en door eon Commissie, vertogenwoor_
digende do andere Protostantscho Genoot-.
schappen in Nyasaland nagezion. Op hun aan
dringen is tevens aan Ds. W. H. Murray op
dnacht gegoven, om hot work door do pens to
zion, in vervulhng waarvan hij naar Europa
is geweest. Do kosten van hot drukken, on, voor
eon groat deel, ook de reiskosten van Ds. Mur
ray, worden door do “National Bible Society of
Scotland” en door hot Britsch en Buitonlandsch
Bijbel Genootschap gedragen.

3. Finaszcien.—Sedert do laatst’~ Synode hooft
uwe Commissio te kampen gehad met eon Te
kort in haan kas, dat haar veol zorg en kommer
heeft gebaard. Dat Tekont, dat bij hot begin
van 1904 over do £2,000 was, stond in hot be
gin van dit jaar over do £4,000, doch was door
ijverige medewerking tegen 30 Juni gedaald
tot £1,158 3s. Od. Ook hot belemmerend teko~t
bleek ten slotto eon zegen to zijn: or word ten
gevoige daarvan moor aan do Zending gedacht,
moor over do Zending gesproken en gebeden, eu
meer voor de Zending gegevon. Wij blijven
bidden dat hot Tekort spoedig geheel moge
zijn afbetaald, on dat do Kerk do los moge lee-
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ron van goregeid bij to dragon, en wel zóó, dat
or niet aveer een Tekort ontsta.

4. Nieuwe Arbeiders.—Godurondo do iaatste
drie jaron rnoehten wij do volgende nienwe
werkers en werkstors naar de Nyasa void zen
den:

Ds. C. P. Pauw (voor do Oranjo Zending),
Ds. James S. Murray,
Ds. Louis J. Murray,
Dc hoer C. N. Kornpff, ais zendohng book

houder,
Do heer M. A. Nieuwoudt, ais zendeling

bouwmeestor,
Misses Do Beer, Faul on Louise Albortyn, als

ondorwijzerossen,
Miss Haarhoff, ais “nurse,”

terwiji ook Miss Daisy Lawrie, B.A., goreed
staat om vroeg aanstaande jaar to vortrekken
met hot oog op norrnaal ondorwijs.

Dan moeton ook nog tot do geloderen van
onzo Zonding in Nyasaland worden toegoteid
do echtgenooton van: Di. Attic L. Hofmeyr,
C. M. Hofmoyr (Oranje Zending), on C. H.
Murray, van Dr. Wm. A. Murray, van Eorw.
R. H. van Heerden on van do heeron C. N.
Kempff on 0. J. Cilhors. Hot gotal van alic
workers on werksters sarnen is: van onze Zen-
ding 40, van do Oranjo Zending 8~ tezamon 48.

5. Ordening.— Voor hot Nyasa Zondingvold
heoft uwo Commissie verlof tot ordoning gego
von aan:—

1906 Johannes Petrus Jacobus Joubert.
6. Ve~liozen.—Godurondo den afgeioopen ter

mijn hoeft ook dit deol van hot arbeidsveid zijn
vorhezon gohad. Hot word bovondon dat Ds.
A. C. Murray, wogens don zwakken gezond
heidstoestand van zijn ochtgonooto, niet naar
hot void kon torugkeoron, cm rich aan hot
work van Bijbelvertahng to wijden on horn is
derhaive door uwe Comrnissie met veol loedwo
zen eon Acte van Demissie tor hand gesteid.
Ook do broodor E. Moyors is, na vijfjarigon
getrouwen arbeid, naar hot zuiden gokonien
om niet wodor naar hot void terug to keeren.
Dan moot uwe Comniissio nog molding maken
van hot afsterven van den ijverigen jongon
brooder Cornelis Minnaar, na eon korte inaar
nuttige loopbaan, en van hot heengaan onder
droevigo omstandigheden, op ueg naar hot zen
dingveld, van do toegewijdo Tinio Joubort,
dochter van don Eerw. J. C. Pauw en eohtge
noote van Eerw. J. P. J. Joubert. “Hunne wor
ken voigen met hen !“

D.—AANBEVELINOuN.

Do Algemeene Zonding Commissie heoft do
ocr tot do Synode met do volgendo aanbevehn_
gen to naderon, die zij boscheideniijk onder
do aandacht dor Synode brongt:—

1. Do bokrachtiging van haar besiuit orn hot
void dor Berhjnsche Zending in Mashonaiand
over to nornen, zooals beschrevon onder B2 van
dit Rapport.

2. Hot verleenon van opdracht aan dozo of
eon andor Cornrnissie, of aan don Foderalen
Raad der Kerken, orn in overlog met do Coni
missiën van Transvaal on Oranjo stappen to
doon tot do oprichting van eon Oplei dingo-.
school voor inboorling Evangolisten on Onder
wljzers (rio B3 van dit Rapport).

3. Do vaststelling van eon Zending dag gedu~
rondo dezo samenkornst van do Synode, op w~ I-
ken dag gowichtige punton in verband met do
Zonding onzor Kerk kunnen besprokon worden.

4. Hot berarnon van plannon waardoor hot
Tekort in do zendingkas gohoel kan worden
gedelgd, alsmode van piannen om do bolang
stelling dor gernoenten in hot heerlijk zending_
work zoo to doon toonornon, dat Gods sehatkjot
in do toekomst goon tekort moor toonen zai.

5. Do schoiding van do ambten van Zaakge.
lastigde en Zending Secrotaris, die tijdohjk
door ecu on denzolfden persoon zijn vervuid,
en wel door hot bohoer dor Financiën en hot
correspondontie-u erk in handon van don Zaak
gelastigdo to laton, on don Zendiug Secrotaris
vrij to stelicn voor inspectio_ en doputatio_
werk.

6. Hot aanbrcngon van eenigo veranderingon
in hot Regiemont op do Zending, wolko voor—
gostelde voranderingen ais boschrijvingspunten
narnons doze Commissie zijn ingediend.

7~ Hot bevorderon van den Aigerneenen Zen~
ding Socretaris tot hd van do Synode, ox offi.
cio.

E .—SLorBEaraxcrcINGEN.
1. Statistieh.—Uwe Commissie hoeft do eer to

vorwijzen naar do statistioko opgaven, die als
aanhangsel van dit rapport versehijnen, en met
zooveel juistheid als mogelijk zijn opgesteld;
aismode naar do opgaaf van geidon voor do
zending ontvangon gedurende hot afgeloopen
tijdperk. Met betrekking tot do opgaaf van do
Nyasa Zendiug dient gezegd to worden dat do
Oranjo Zonding or niet bij in aanmcrking is
gokomen.

2. Verctndering in het Personee~ der Zending
Cornrnissie.—Sedert haar aanstelling drie jaren
geieden heeft uwo Commissie drie haror oor
spronkehjko loden verioren—ién door den dood,
één door bedanking, on din door vortrok. Door
don dood is haar onivallon do onvergotehjko
Ds. J. H. Neethhng, die do Zending der N. G.
Kerk in Zuid Afrika bijna 40 jaren lang met
onverdroten ijver diende, en wions nagodachto_
nis en in do Kerk en in hot zendingveid tot
bhjveuden zegen is. Prof. Hofmeyr gevoolde
rich gonoodzaakt om wegens hot khrnmon der
jaren zijn bedanking als hd der Commissie in to
zenden, nadat ook hij sedert 1857 steeds eon
levend aandeol in hot zendingwerk had gono
men. Ds. S. J. Perold, langen tijd Secretaris der
Binnenlandsehe Zending, vertrok naar Oranjo,
en hieid alzoo op hd der Coinmissie to zijn. Dc
leemtcn door hot wcgvailen van doze drie broc
dors veroorzaakt, werden aangevuld door do
aanstelhng (van woge do Algemeeue Synodale
Cornmissio) van Professoren Do Yos en Muller
on Ds. A. A. Wejch

Yertrouwende hierdoor aan onzc opdracht to
hebben voldaan, en des Heeren rijken zegen en
wijze leiding der Yergadering toebiddende,

Noemen wij ons,
Met do meeste hoogachting,

Uw H.Eerww. D.w.Dnr. en Err.,
Aumsaw MURRAT
J. I. MARAI5
P. J. G. DE Yes
C. F. J. Muaaai~
J. H. ALBERTYN
W. A. ALHEIT,
D. S. BOTHA
G. S. MALAN
S. P. HELM
A. A. Wazon
J. nu PLEssIs,

Secrotaris.



AANHANGSEL I

Du JO~ANNOSBURGSCHE ZEuDING CONFEnENTIE.

De volgeude ziju de voornaainsie besluiteu
dor Conferentie te Johannesburg (27 Juli 1905
en volgende dagen) —

Deze Conferentie van vertogenwoordigers cit
do Zending Comrnissiën der Ned. Geref. Ker
ken in de Kaap Kolonie, de 0. R. Kolonie en
Natal en uit do Ned. Herv. of Ger. Kerk in do
Transvaal, gehouden to Johannesburg op den
27sten Juli 1905 en volgencle dagen, is van
oordeel, dat de tijd gekomen is om, wogons den
toenemenden dorst naar kennis bij do natu
rellen, de natuurlijke geschiktheid van den
naturel om ziju stamverwant te bearbeidon, de
groote kosten verbonden aan do boarbeiding
van naturellen door blanken, en aangemoedigd
door hetgeen andero genootschappen in dezen
doen, naturellen cone before opleiding tot do
bearboiding van naturellen to gevon, en be
veelt dus can dat do Zending Commissibn der
genoemde Kerken ‘rE EAMEN cone Oploidings
School op cone geschikto plaats stichton en on
derhouden zullen, ale aar onderwijzers, evall
geliston en indien noodig, leeraars nit do na
turellen kunnen worden opgeleid, onder do
volgendo bepalingen:

1. Dat eene commissie, bestaando uit den lid
en den Zendeling, van ieder der genoomde zen-
ding commissiën doze school oprichten, bestu
ron en ondorhoudon zal.

2. Dat doze commissio do middolon tot op
richting on onderhoud dor oploidingsschool
naar oigen oordeel vindom zal.

3. Dat do leercursus zoo ingericht worde, dat
Godsdienst onderwijs, seculair onderwijs on
industrieelo ontwikkoling tot hun recht kornon
op zulk cone wijze, dat arbeidzaamheid bij d:
leerlingen cone eeroplaats mogo krijgon en dat
do leerlingen door handenarboid in hot ondor
houd der inrichting helpen v001zion.

4. Dat do huishoudelijko behandeling zoo
danig geregeld worde, dat do leerlingen zoo
vool mogolijk bij hunne eeuvoudige levenswijze
blijvon.

5. Dat do to bonoemen commissie bopalen
zal waar do school opgericht zal wordon, welke
teal als medium van ondorwijs gebruikt zal
worden, onder wolko voorwaardon de leerlingen
opgenomon en gehuisvest zullon wordon, en
welken cursus leerlingen voor elk der genoemdo
ambton ziillon doorgaan.

6. Dat het onderwijzend porsoneel en do
leerlingen onder Kerkelijk toezicht zullon stoan
van den Ring binnen wions ressort do oplei.
dingsschool stoat.

7. Dat do ledon dozer commissie aan do ros
pectieve commissiën, die zij vertogonwoordi
gon van tijd tot tijd versiag zullen doen van
hot nerk dor inricliting en den stoat der finan
cien.

DE BLOEMF0NTEIN ZENDING CONFERENTIE.

Do volgende zijn do voornaarnste besluiten
der Conferentie to Eloemfosifoin (6—8 Decem
ber 1905):—

1. Doze vergadering bevostigt het besluit ge
noinon op do Zending Conforentie to Johannes
burg, en verklaart nogmaals dat hot absoluut
noodzakelijk is, de krachtigste -. -gingon aan
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to wenden om eon degelijke Opleidingsschool
voor Naturellen Onderwijzers on Evangelisten
daar te stollen.

2. Doze vorgadering geve kennis nan al de
Sesutosprokende Zending Geineenton onzer
Kerk (door middel van do Zending Commissios)
dat or to Mochudi voorziening goinaakt wordt
om Kweekelingen, Onderwijzers en Evangelis
ten to ontvangen en op to leiden; en beveelt
aan dat men van die plants voorloopig allo go.
bruik maken zal, totdat permanonte voorzie
fling gemaakt zal ziju.

3. Eon sub-commissie worde benoemd, om
do pleats to kiezen waar do Opleidingsschool
zal worden gesticht, en vorder provisioned to
handolen naar bevind van zaken; met opdracht
oin to rapporteeron aan do verschillendo Zen-
ding Commissies, en door hear can do alpe
meene vergaderingen onzor Kork in Z. Afrika.

RET LEERPLAN.

4. .4. Onclerwijzers.
a. Do toelatingsstandaard voor leerlingen fob

de Opleidingsschool voor ondorwijzers zal
vooreorst Standaard 3 zijn.

b. Do leercursus zal bestaan uit:
Bijbel en geloofs_loer in hun eigone taal. Ret

verdere onderwijs zal ingericht worden naar de
eischen van hot Gouvernemont van do Kolonie
alwaar de school is, ten einde diens ondersteu
ning to verkrijgeii; en do loerlingen te bekea
men later ala onderwijzers op hun beurt Gou_
vernemens onderstouning voor hunne scholen
te krijgen. Zulke leerlingen to blijven zoo lang
zij willen, indien mogelijk tot 3de klas “Pupil
Teachers.”

B. Evangelisten.
a. Om toegelaten to worden tot de schoil

voor Evangelisten moot do applicant zijno
eigeno taal kunnen lezen eon man van Gods
vrucht zijn, en niet ‘onger dan 20 jaren.

~5. Dc leercursus zal zijn:
Dc Eijbel, Eijbelgeschiedenis, Geloofsleer,

(Kortbegrip), lJitlegkundo en Predikkunde.
Zij zullen onderricht ontvangen ook in bet

schrijven, cijferkunde, aardrijkskunde, Tonic
Soif a, en indien mogelijk in cone Europeescha
taal waarvoor do kandidaat do meeste vatbaar
heid schijut te bezitten.

c. Dc cursus zal zijn van 1 tot 3 jaron naar
do bekwaamheid van den kandidaat, en ziJne
bijzondere omstandigheden.

C. Doze vergadering is overtuigd van de
noodzakelijkheid ook inboorlingen to ordenen,
wear do omstandigheden zulks drisigend nood
zakelijk maken, doch ziet niet leans in de ge
noemde Opleidingsschool, die nu slechts ~n
wording is, dadelijk voorziening to maken
voor hot onderricht van do to worden geor
dende naturellen, doch moent dat voorloopig
voor bet onderwijs van zulke personen op de
volgende wijze voorziening ken wordec. ge
maakt.

a. Door do Opleidingsschool to Wellington
to gebrniken, wear naturellen beide Engelsch
en Rollandsch kennen, om aldaar den gewonen
cursus to doorloopen. Daartoe worden do Cura
toren van die Opleidingsschool gevraagd hot
3de klas “Pupil Teachers” examen, als admissie
at andaard to beschouwen voor naturellen stu
denten.

of i. Door eon leeraar van onze Kerk, die
gewillig is door privaat ondorricht zulko leer-
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lingen, door een theologisclien cursus te hel
pen.

of c. Door, in belong vnn hen die geon Hol_
laudseh kennen met do Fransche Zendelingen
in Basutoland to onderliandelen, en vorlof to
vorkrijgen hunne studiën in de Theologisclie
School to Thaba_Bossion to voltooien.

AANHANGSEL II.

EXTRACTEN UIT RAPPORTEN UIT ‘T
ZENDINGVELD.

Emand/der&i.—Wegens den diep i.e betreuren
naturellen opstand in doze kolonie heeft hot
werk des Heeren veel schade geledon geduren_
do het laatste half_jaar. Do Sacramenten kon
den niet worden bediend, en dnt niet slecbts
niet op do buitenposten, maar zelfs niet op do
hoofd_statie. Ook liobbon wii do inwiiding van
ons niouwo kerkgobouw to Emandhloni, die in
April 1.1. had moeten plaats vinden, tot Augus
tus mooten uitstellen. Sommigen der ovango..
listen wordon tevons door do militairon verbo_
den in hun wijken rond to gaan en huisbezoek
to doen. Eon buiteapost in do nabilhoid van
Bambata’s locatio werd geheel verniold. Om.
dat mijn kroupcle ovangelist Abraham on do
andero bowoners der hutton voor veiligheid
waron gevlucht toen do troepen or aanku amen,
word alles in eon puinhoop vorandord. Ons
kerkgebouwtje, dat met veel gesukkel tot stand
gobracht, en slochts eon jaar tevoren ingewijd
was, word in weinige oogenblikken tot in don
grond afgebrand. Toch hebhen wii ruime dan
kensstof. Wij zelven moehten altijd voilig op
onze static blijvon, en voor zoovor wij weten
Iceeft geen ekele onzer lidmaton aan den op
stand deelgeiomen. Ecu jonge kaffer aan onze
gerneente behooronde is wel met Bambata moe
gegaan, doch hij is bij ons goon lidrnaat. Mo..
zes, die bij ons vroeger evangelist was, en zich
vijf jaron geleden met eon honderdt.al loden
van onze Zending afscheidde, om zich als lioofd
van een eigen Kerk (do Amakusli) to laten or
denen, is in don oorlog gesnouveld. Hij is met
Bambata als veldprediker meegegaan, en na
eon slag in hot Nkandhla bosch word zijn lijk
op hot veld gevonden. Op hot titelhlad van
ziin Bijbel then men in zijn zak vond stood
zijn naarn Moses illbole.

Wat de Opleithingsscliool voor Evangolisten
betreft doet hot mij Iced uwo Commissie to
moeten berichten dat bet niet good gaat. Hot
getal loorlingen is allongs verminderd, en 01)
hot oogenblik hebben wij goon enkele. Deze
toestand van zaken is in. j. vooral nan drie
oorzaken to wijten: (a) Ooze leercursus is to
elementaire. Er is bij do naturellen eon toenc_
mende dorst naar kennis, en vooral naar hot
loeren van Engelscli. Op onzo school wordt
goon EngelscIi onderwezen, met hot gevoig,
dat do leerlingen ons verlaten voor scholeii,
waar zij een betore opvoeding ontvangen kun_
lien. (b) Do status van onze evangelisten is eon
zeer onaanzier.lijke in vergelijking met dien
van do evangelisten van and ore genootschap
pen. Niot alleen is do opleiding wolke laat.stge
noerndon ontvangen degelijker, rnaar zij be
kleeden als evangelisten eon hoogere positie,
dan onze evangelisten, en norden corns zelfs
geordend. Goon wonder dat zij geneigd ziju

met minacliting 01) onze evangelisten fleer to
zion, en dat do betrekking van evangelist bij
ons mindor gowenscht is. (c) Do salarissen die
wij onzon evangelisten toekennen zijn zeer go
ring, zoodat nit eon tijdolijlc oogpunt be
schouwd, do betrokking niet een aanIokken~~e
is. Bij ons varieeren do salarissen van £12 tot
£18 per jaar. Bij sommige genootschappen out
vangen do evangelisten £5, £6 en zelfs meer
per rnaand. In do steden kan men gornakkelijk
£2 en £3 per rnaand verdienen. Zoodat bet
duidelijk is dat wij goreed moeton staan om
in do toekornst ivel eons wat moor nan salaris
sen nit to betalen.

A. M. Hor~ay~.
TVaferberg.—Te Soleka’s ann do Limpopo ri

ncr is or eon belangrijk werk, snot ininstens
1,500 of 2,000 zielen. Die plaats is echter 150
mijlen van do hoofdstatie Moirne golegen, zoo-
dat hot inij minstens drie dagen per kar daar
been noerni. Thans is do gozondbeidstoestand
van Seloka’s veel gunstiger dan vroeger, en or
wonen nil vijf of zes blanke families in do na_
bijheicl. Zou bet niet mogelijk ziju eDO blanken
persoon to vinden die ge’villig zou wszen 001
aldaar school to houden on opziolit over bet
work to houden? Dan han ik or twoemaal ‘S
jaars heengaan om do Sacramenten to bedie
nell. Er bestaat gevaar dat, indien wij or niet
spoedig iemand boon zenden, do Ethiopiers in_
konien zullen, door do Secretaris van Seleka~s
zoon eon Ethiopier is, cii or sprake was om
horn to verzoeken ook eon school to openen.—
Eon belangrijke pliutego e kholo (kerkvergade
ring) van onze inhoorling workers word in
Augustus te Rhenostorhoek gehouden, bij wel_
ke gelogenheid vool over hot work van ooze
Kerk word gesproken. Do vergadering drukte
linar iced orovor nit dat hot getal evangelisten
on ondernijzors zoo klein is, en besloot do
Zending Commissie op den dringenden nood in
dozen te wijzen. Er zijn 8 of 9 buitenstaties en
slochts 4 evangelisten. Wat to doen met do
buitenstaties zondor evangelist, weet ik juist
niet. Ook besloten lvii 01) die vergadering oni
vijf of zes van onze bekwaarnste jongens in do
Watorbergen uit to zoeken, on nan do Zend.
Comm. to vragen of zij niet gratis voor eon
jaar to Mochudi zouden kunnen worden opge_
bin, met do vorstandhouding dat z~, na dien
tijd znilen terugkeoren, en voor eenige jaren
ondorwijs op zendingsscholen in den Water-
berg geven.

J. N. Munniy.
Zoutpansber9en.—.—Onze statics lijden nan go

brek nan evangelisten en onderwijzers. Er is
con leergiorighoid onder do naturellen zooals
nooit tevoren. Sedert den vrede moest wogons
gobrek ann onderwijzers eon dccl van ons go_
biod aan do Wesloyanen afgaan. Nu hebben
wij weor twee goopondo deuren. Eene kunnen
wij met eon noodliulp ingaan: do andere moot
blijven openstaan, totdat wij of eon ander ge_
nootsohap introden. 1k ben begonnen om Jon
gens en ook rnannen bij mij in eon bijbelklas
ondorwijs to geven, ten chide ze to bekwamen
om later work op do voorposten i.e doen. Er
zijn al twee hier, en flog drie of vier ann hot
komen. Al do schoben op ooze statics ontvnngen
nu reeds voor eon jnnr rogeerings subsidie, be-
halve Mare, die weigert aanzook to doeii, op
grond daarvan dat or goon Hollansdch hoege..
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naamd onderwezen -ccordt op de regeerings
scholen. Wij verlangen naar een uitstorting
van den Heiligen Geest in de barton der Chris
tenen en over de heidenen.

J. W. DANEEL.

Mocliucli.—Het werk heeft gedurende de af
geloopen drie jaren zijn gewonen gang gehad.
Geen diepgrijpende veranderingen hebben er
plaats gevonden of op tijdelijk Of op geestelijk
gebied. De geest van onverschulligheid dien wij
na den oorlog her aantroffen heeft ons nog
niet gehoel verlaton. Velen ouzer Christenen
zijn zwak en struikelende. Met dankbaarheid
mogen wij echter erkennen dat er ook zijn in
wier liarten Gods Woord woont, en die hun
belijdcnis versieren met schoone Christelijke
deugden.—Iu Maart 1904 werd ons nieuwe kerk
gebouw met ongeveer 1,000 zitplaatsen inge
wijd. Aan kontant alleen kostte hot £2,000,
welke corn door de Bakhatla werd bijeeiige
braclit op bevel van den kapitein, en wel groo
tendeels door de jonge mannen, die elk £5 er
gens moest gaan verdienen als zijn bijdrage
tot bet werk. Ecu groot schoolgebouw, ook
hoofdzakelijk met do huip der Bakliatla opge
trokken, is voorl. 3uni ingewijd.—De Regee_
ring van hot Protectoraat is in ‘t afgeloopen
jaar begonnen once scholen to ondersteunen,
aanvankelijk met £100 per annum. Wij nernen
met dankbaarheid die ondersteuning aan, daar
zij ons geheel vrij laat naar goeddunken met
haar bijdrage to handelen. ‘t Is echter haar
wensch, en nij zijn van do redelijkheid daar
van overtuigd, dat er ook jets aan bet onder_
richt in handenarbeid gedaan zal worden. Dc
brooder P. Viljoen die van de Drostdij to Wor
cester naar ons overgekomen is, neernt voor
loopig de leiding van dit werk op zich.—Wij
liebben in de laatste jaren bet oog vooral go
richt gehouden op bet beter organiseeren van
ons werk, met bet doel moor doeltreffende sa
menwerking te verkrijgen, niet alleen tusschen
blanke arbeiders bier en ann de overzijde van
do rivier, maar ook met bet meer intelligente
dccl der naturellen. Daartoo laouden wij eon
jaarlijksche Conferentie waarin naast do blanke
arbeiders en arbeidsters, ook evangelisten, on
derwijzers en afgevaardigde ouderlingen zit
ting hebben, en wear wij zaken van algerneen
belang betreffende korkelijk work en leven be
spreken. Op deze wijze meendn wij ecu alge
meen erkend beginsel to handliaven, maamelijk
in de richting van zolfbestuur to werken: en
daardoor verkrijgen wij betere medewerking
van onze inboorling helpers, terwijl eon groo_
ter gevoel van verantwoordelijkheid bij hen
wordt gewekt, doordat zij zelven bun zaken
bespreken en huishoudelijke bepalingen ma-
ken.

P. B. 3. STOrBEEG.

~S’ecuana.—In bet afgeloopen tijdvak is or op
geestelijk gebied een neinig vooruitgang ge

weest. Sommigen brengen voort vruchten der
bekeering waardig. Bij velen editor komen de
werken niet met de belijdenis overeen. Do per_
soonlijke bijdragen van gemeenteleden zijn nog
maar goring. Toch konden wij onsen onder_
wijzer betalen, en ook gedurende do laatste zes
jaron ecu evangelist ondersteunen tegen £i5 per
jaar. Wet gebouwon betroft zijn wij nog ten
acliteren, doch men is op cone plants bezig ecu
kerkgebouw van steen op to trekken.

D. J. 3OUBERT.

211aslionctland.—Wegons do zware verliezen,
die orizo Zending door dood en ziekte geleden
hoeft, in hot afgeloopon jaar, kunnen wij wei
nig vooruitgang rapporteeren. Hot was ons
onrnogelijk ons bestaanda work to behartigen,
nan uitbreiding was or niot to denken.

Ons gotal arbeiders en arbeidsters dat in
April 1905 tot 12 geklommen was, word bin
nen woinige maanden (einde 1905 en begin
1906) tot 5 verminderd. Drie, t.w. Br. Geo.
Murray, zijno Eclitgenooto en Br. Kruger zijn
one oilangs toogevoogd. Voor ens groot ar
beidsveld, dat volgens onze statistiek moor dan
100,000 heidenen telt, zijn or dus slechts acht
blanke arbeiders en arbeidstors, en van dezen
leeren drie nog do taal dor Vakaranga. Twee
nieuwe statics tot bet aanleggen waarvan be
sloten word reeds toen do Zending Secretaris
bier was in April 1905, blijven nog onaange
roerd liggen, wegens gebrek aan mannen om
die posten to bezetten.

Slechts op bet gebied van scholen kunnen
wij, met dankbaarheid tot den Heere, van
vooruitgang gewagon. Verscheidene buiten
scholen zijn opgericht, doch or is gelegenheid
voor vole als wij do ondorwijzers hadden. Op
hot dorp Victoria hebben wij bet werk, dat in
1896 opgegeven word, hervnt. Wij plaatson
dear onzen besten Evangelist.

Hot Medisci work van Dr. Helm neemt nog
steeds eon voorname plaats in naast hot Evan_
geliscie, en breidt zich uit. Hot dient ongetwij_
feld om bet vortrouwcn van do Heidenen ~c
wimlen, en once werkzaamheden heinde en var
bekend to maken. Do Zending-boer, Br. Meyer,
besteedt bijna al zijn tijd aan bouwwerk, maar
beijvert zich ook wear hij tijd vindt, andere
tijdelijke zaken to behartigen. Hoopvol zion
wij do tockomst togemoet. Wij danken den
Heer voor bet geloof en den mood, die Hij
onze Zending Commissie gegeven beeft, orn bet
aanbod van hot Berlijuscho Genootscbap met
van do hand to wijzon. Wij verblijden ons om
uit do “Kerkbode” to zien dat onze Kerk do
zaak met ernst aaupakt. Met spanning wordt
elko nunimor nu opengobroken, one to zien
wet bijgedragen is geworden en wie tot
onze hulp overkomen zal.

A. A. Louw.
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AANHANGSaL III.

1860
1866

1885
1877
1886

STATISTIEK VAN BE BUITENLANUSCUE ZENDING.

I.—TRANSVAAL )~N BECEtJANALAND.

Eranspoort (Goedgedacht)
Souls Poort
Mabieskraal
Waterberg
Moehudi
Secuane

h.i~ .~.Ca o.. .~
00 oa a.0 ~:3-0 . c-n -~

~0:3 ~
1 9 533 210 358
1 13 600 75 700
1 2 40 23 73
1 9 490 90 270
1 4 751 187 780
1 0 228 38 120

Totaal 15 41. 6 37 2642

11.—NATAL.

623 2301

1887 Emandhleni 2 12 1 12
111.—MASHONALAND (Du BANYAI ZENDING).

1891 Morgenster 6 15 1 9
1901 Pamoshana 2 3 1 1
1902 Haraoe 1 3 1 1

600 25 150

125 50 840
1 6 369

— — 200

Totaal 9 22 3 11 126 56 1409

IV.—NYAsA ZENDING.

1889
1894
1896
1901
1902

Arbeiders op ‘furlough’
Mvera
Eongwe
Mkoma
Mianda (Livlezi en Malernl3o)
Mpunzi

Totaal 40 600

1 40 399 834 3256
1 24 181 426 1748
1 23 130 306 2613
1 37 421 903 4690
1 9 — 36 1800

5 133 1131 2505 14107

Groot Totaal 66 675 15 193 4499 3209 17967

[N.B.—De Statistiek van de Binnenlandsche Zending is aan liet einde
voor 1905 (p. 127) te vinden. De statistiek voor 1906 is nog niet ter hand.]

AANHANGSEL IV.

van den Almanak

Naarn van Stalle. .0.~ o.a
no Co
C.C .a.a

1 11
3 14
2 2
2 5
5 8
2 1

11
11

5
5
6
2

157
135
11.0
160

38

BE PREDIKANTEN ZENDING VEREENIGING.
KonTa STAAT—1 Juni 1903 TOT 30 JUNI 1906.

Ontvangsten.
1905_’06.1903-’04.

Batig saldo, 1 Juli 68 0 6
Contributies van Leden 441 4 2
Donaties van Vrienden 871 1 5
Gemeentelijke Collecten 1563 5 1
Zondagsscholen en Jongelieden 530 12 4
Bijdragen van V. Z. B 655 18 7
Bijdragen van Oranje Zending 755 18 9
Busjes en Curios 45 7 1
Substitute Bond 239 0 0
Ziervogel Fonds (Renten~ 28 0 0
1s. Coll., Zg. Raam en Tekort
Francstuk
Restituties 50 18 1
Gift voor Motts Bk
Bedragen elders thuis
Leening 2000 0 0
Nadeelig Saldo op 30 Juni 219 5 8

332 12
1457 14
1932 17
817 7
716 8
982 11
194 18

0
4
5

10
10

8
6

1904-’OS.

314 14
1044 9
1263 18
814 13
542 6
406 16
70 8

1744 9
70 0
18 1
25 0
41 17

659 19

0
2
2
7
9
0
6

2
0
5
0
6

4

Totaal.

1088 10 2
3373 4 11
4760 0 3
2162 13 9
1914 14 2
2145 6 5

310 14 1
239 0 0

28 0 ‘1
4798 0 •3

81 9 0
164 7 4
25 0 0
41 17 6

2000 0 0

3053 11 1
11 9 0
95 7 10

£7468 11 8 7016 13 7 9594 18 6 23132 18 3
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RAPPORT
van de Commissie~ aangesteld ter Geesteflike Verzorgiflg van

Leden onzer Kerk langs den SpoorWeg (1906).

de

Uwa Conernissie beeft de eer bet volgende ta
rapporteeren can de H. E. Synode

I. In Maart 1904 werd de Eerw. H. Bionic
rus, Zendeling onzer Kerk, aangesteld om
leden onzer Kerk lange den spoorweg te ver
zorgen. Ret rijtuig, door de Regeering aau
onze Kerk gesebonken, was in znik ecu toe-
stand outvangen na den oorlog, dat bet spoe
dig naar IJitenhage moest gezondeii wordea
om reparatieén te oudergaan; inaar aldaar ge
komen zijnde, werd aan ons kennis gegeven,
dat bet gebeel en al onbruikbaar was, en dat
wij aanzoek inoesten doen one ecu gebeel nien
we rijtuig. Eerw. A. Biornerus kreeg sleebte
een vrije pas voor de Westeiijke en Middel
landscbe iijnen.

Wij bevonden spoedig dat bet niet noodig
was te arbeiden op de sectie Kaapstad—Touws
Rivier, orndat de Studenten van de Zending
Inricbtingen te Wellington en Worcester met
zegan aldaar wcrktan.

Van Towns Rivier naar Fraserburg Real
waren er maar 7 blanken en 5 gckieurden, die
tot onze Kerk bekoordan.

Van Frasarburg Road naar Richmond Road
was er ecu aanmerke1i~k aautal laden. Die war
den alien opgczocbt, diansten warden voor ben
gebondan, en traktaatjes en Bijbels verspreid.

Van Ricbniond Road naar Dc Aar waren er
toen geena laden van onze Kerk.

Op da Middellandsche lijn, van Rosmead
naar Port Elizabeth n aren er 109 laden onzar
Kerk. Bijna bij elka “cottage” ecu of meer. In
enkela “cottages” waren er biankan, die nog
niet aangenomcli warcil, iii sommige gevalien
grijsaards. Daze warden alien opgezocht en
met lien gesproken.

To Uitenbage bebben da laden onzer Kerk,
die aldaar bij de spoorweg warken ge8mplo_
ycerd wordon, gcicgcnbcid. one des Zondags
Gods buis aldaar te bezoakan.

Onzc Zendeling vond dat er langs da iijnan
enkala laden onzcr Kerk ci naar dc Roomscbe
Kerk ward ovcrgegaan. Ret ondcrwiis dat in
de Spoorwag scholcn gagevan wordt, wordt zoo-
var wij weten, uitsiuitend in do Engelsche taal
gegeveil, zoodat do leden ouzer Kerk geene ge_
legenlicid hebbcn one hunuc kinderen in bun
moedertaal to laten onderwijzen.

Eerw. Biomerns arbaidde met vrucbt an ze
gcn voor siecbts 10 maandcn d. i. van Maart
tot Dcc. 1904 en vcriict ens toan one ta blur
raysbnrg bet wark des Reeren in da Zendiog
gcmccnta to doen.

II. In Dec. 1904 vargadarde uwe Commissie
te Bcaufort en besloot zij den Algeineenen
Bestierder van Spoorw’~gan ta verzoaken, baar
toe ta latan ook op de Oostelijke lijn te ar
beiden, omdat man varnam dat er aidaar een
groot aantai laden onzcr Kerk was. Aan ous

Uitgaven.

1903-’04. 1904-’OS. 1905-’OG.

219 5 8 659 19
8 4260 6 7 4427 11
4 2016 16 9 2577 4

4059
2729

47
139

75
153

10
8
4

12
7

13

3
3
7
1

4
2
9

9
2
5
0
6
3

225 9 6
38 6 0

94 12 3
75 3 10

129 9 6
70 0 0

31 6 5
85 9 0
34 3 7

Saldo tan laste op 1 Juhi
Zending Rkgg. in Londan btd.
Salarissan alhier bataald
Medicijnen ...

Premieën
Busjas onthodan
Reiskostan
Uitrustingen
Drukwerk
Klaincra Uitgavan
Badragen elders tbuis
Motts Bocir
Kontant naar Mvera
Rentan
Restitutie
Batig Saldo op 30 Juni

BIJLAGE 16.

Totaal.

85
9 10
43

13 3
11 7
10
00
40
78
90
37
50
00

18 3

12747
7323

47
364
174
510
161
304
92
85
34

303
200

10

130 8
24 0

226 18
91 0
78 14
22 15

303 5 0
200 0 0

10 18 3
842 2 11

£7468 118701613795941862235815 10

M~mo.—Dit fonds is scbuidig can
Kandidnten Fonds hat
£2,000, leaning a 5 per

bet Zanding
badrag van
cant.

J. me Parssis,
Thesauriar.
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verzoek werd vooreerst in zooverre voldaan,
dat ons de gelegenheid gegeven nerd een cen
sus te nemen van bet getal loden, enz.

In Maart 1905 slaagde uwe Comm. ci- in den
Berw. Bennie Pienaar te verkrijgen als opvol~
ger van den Eerw. H. Blomerus.

~ Op den 25 Maart werd ons door de Regee
ring ecu nieuwe spoorweg rijtuig geleverd,
ten dienste van onzen Zendeling. Bit rijtuig
kostte ongeveer £450 en is alleszins geschikt
en geriefelijk ingericht. Van den Aigemeenen
Bestierder werd tevens een vrije pas ontvaiigeu
den Eerw. Pjenaar in staat steliende om op
alle lijnen, en met alie treinen te gaan.

Daar ci- gedurig aanzoek gedaan werd btj
onzen Zendeling door de loden onzer Kerk om
hunne kinderen te doopen, en het govaar
groot was da.t de kinderen door Leeraren van
andere Genootschappen zouden gedoopt wor
den, besloot uwe Commissie de Algemeene
Zending Commissie te verzoeken den Eerw.
Pienaar te ordenen. Het verzoek werd toege
staan en den Ring van Graaff-Reinet opgedra
gen den jongen Broeder te ordenen. Op den
l5den Juli 1905 vond do ordening plaats to
Nieuw Bethesda.

Instrttcties in dcii geest van onze Kerkwet
werden toen aan den Eerw. Pienaar gegevPn
met betrekking tot het doopen van do kindo
i-en van “bona fide” spoorweg employé’s, die
loden onzer Kerk zijn. Zie Aanhangsel I.

Be Eerw. Pienaar heeft nu sedert Maart 1905
tot op heden onvermoeid en met lust gearbe.id
op alie lijnen, behalve de lijn van Kaapstad
naar Prins Albert, ofschoon hij nd nu en dan
te Touws Rivier diensten beeft gehouden. Zijn
arbeidsveid strekt zich nit over een gebied van
circa 2,700 mijien, met eene bianke bevolking
van zoowat 1,931 zielen, behoorende tot onze
Kerk. Zijn rijtuig is zijn woning. Dc “cottages”
die mijien van elkander verwijderd zijn, moet
hij per fiets langs de iijn bezoeken, soms tot
46 mijien per dag. Hij heeft sedert Juli 1905,
36 kinclerem gedoopt, 2 paren in bet huwelijk
bevestigd, en circa 46 diensten op versohillende
plaatsen langs de lijn gebouden. Zijn voor
naamste work is bet bezoeken van do loden bij
de “cottages”, en als zij niet thuis zijn langs

7de lijn alwaar zij bezig zijn te arbeiden. Door
zijne bemiddeling hebben nu ongeveer 273 le
den bunne certifikaten van lidmaatscbap van
hunne respectieve Kerkeraden. Daar zij gedu
rig van de cone “cottage” naar de andere ver
plaatst worden is dit noodig.

In het rapport van onzen Zendeling zal bet
gezien worden hoe vele zielen, die tot onze
Kerk behooren op de verscbjllende lijnen ~‘n
staties zich bevonden, namelijk:—

Op de Westelijke lijn 61
Op de Middellandsche lija 1300
Op de Oostelijke lijn 570

Al te zamen 1931 zielen.
III. Wij zijn den Heere dankbaar dat Hij

enzen Zendeling die mate vail krachten en ge
zondbeid beeft geschonken om bet moeiiijk
werk te kunnen doen. Het werk is te veel voor
éénen arbeider, maar onze fondsen hebben ens
tot nog toe niet toegelaten em in den geest
van onze Kerkwet en volgens de begeerte van
de Synode to handelen. Uit bet financieel ver
sing, bierbij gevoegd, zal bet blijken, dat wij
ganseh en al afhankelijk zijn van de vrijwil

lige bijdragem van de verscbillende gemeenten
onzer Kerk. In de “J.(erkbode” werd cell speciasi
beroep gedaan op al de gemeenten onzer Kerk,
en or word ook ama al de Scriba’s der verschul
lende Ringen afzonderhjk geschreven, maar
niet al de gemeenten gaven geboor aan onze
roepstem. Onze menschen langs do lijnen be_
booren alien tot do arme kiassen, en bokleeden
meestal zeer ondergeschikte betrekkingen op
den speerwog, en ofscboon onze Zendehng nu
circa 40 busjes onder ben uitgedoeid heoft em
hen to boron bij te dragon, liebben zij slechts
do seni van £4 13s. lOd. in do laatste 3 jaren
opgebracbt!

IV. Wij zijn den Ed. Conimissaris van Pu..
blieke Werken met den Algemeenen Bestier
der van Spoorwegen veel dank verscbuldigd
veor do wijze waarop zij mae Commissie onder
steund bebben, en veer al de cencessies aan
onzen Zendeling verleend, en wij nemen do
vrijbeid aan te bevelen, dat do dank van do
H. E. Vergadering aan die beide ambtenaren
zal gebracbt worden.

V. Eindelijk willen wij do H. E. Synode aan
bevelen em vast te stelien dat enze Zondeling
in do toekomst zijn eigen Doopregister en
Trouwboek zal bouden en dat bij jaarlijks naar
den Scriba der Commissie afscbriften zal zen-
den er van, em bij den Ring ingeleverd te wor
den, om dan door den Scriba des Rings met
andere duplicaten naar den Zaakgelastigde
verzonden to worden.

Wij hebben do eer ens te noemen, met i-er
schuldigde boegacbting,

Uwe D.w. Dienaren en Breeders,

Celesberg,
18 September, 1906.

AANHANGSEa I.

B. 3. PIENAAR, AZN.
G. A. Sc~e~~z.

INSTRUCTIES AAN BEN SPOORWEG
ARBEIDER.

I. In geen~ geval mag ecu kind van iemand
gedoopt worden die niet op den spoorweg ar
beidt, dan met toestenaming van Leeraar of
ouderling (Art. 33).

II. Be Spoorweg_Zendeling zal de leden onzcr
Kerk die in dionst zijn van bet Spoorweg~de
partement aansporen, en behulpzaam zijn
hunne certifikaten van Lidmaatscbap te ver
krijgen van hunne reap. Kerkeraden gratis vel
gens Art. 52 (3).

III. Be Spoorweg arbeider zab ecu Register
aanleggen van kinderen deer hem gedoopt—
en zal afscbrift zenden : —

(1). Ann den Kerkeraad in wiens parochie de
onders wenen met vermelding van Static..
“Siding” of No. van “Cottage.”

(2). Ann den Secretaris van de Commissie aan
‘t einde van elkeni maand.

IV. Hij zal able voorzichtigbeid gebruiken en
oerst nitvinden of de ouders web ongecensli_
reerde leden enzer Kerk zijn, alvorens hij den
deep bedient.

V. Hij zal bet Avendmaal slecbts mogen nit
deelen op plaatsen goedgekeurd deer de Com..
missie.

B



~,TI. Vooreerst zal hij geene huwelijken mo
gen inzegenen dan met verlof van do Corn
missie of van Kerkeraden in wier parochiën be_
trokkene partijen wonen.

Juli, 1905.

AANHAN+SEL II.
Naau~poort Junction,

20 Augustus, 1906.

Aan do Conunissie Spoorweg Zending,
N. G. Kerk.

~\TeI Eerw. Heeren,—

Het is met genoegen dat ik u thans miju
versing in de hand wensch te leggen.

De Heer is mijner al don weg gedaclitig go
weest, dies loof en dank ik Hem!

Het werk dcv Spoorweg Zending word door
mij als opvolger van den Eerw. heer Blomerus,
gedurende de maand Maart 1905 aanvaard, en
heeft trouwens een eereplaats in mijii hart.
Nevonsgaande zend 1k u statistiek van zielen,
doops bediening, aismede finantiën, en andere
bijzonderheden in verband met het werk.

Naast den Heer, ben 1k niet sleclits de Com
missie voor wenken en hnlp veel dank schul
dig, many stellig ook hat Departement van
Spoorwogen; en zou gaarne nan de hand willen
geven, dat er met uw Hoog Eerwaardo Vorga
dering een algemeene dankhetuiging namens
do N. G. Kerk den Bestierder van Spoorwegen
zal worden toegezonden. kloest ik u oen op
somming geven van concessies en woldaden ons
door bet Departement, in overleg met den
Commissaris van Puhlieke Werken, t.w. Ed.
hoer Dr. Smart, M.L.A., ten bourte gevallen,
het zou mij tijd nemen.

Het rijtuig (coach) ten gebruike onzer zen-
ding word daargestold ten .koste van ongeveer
£450, latore veranderingen uitgesloten.

Hot arbeidsveld ons toebotrouwd strekt zich
nit over eon gebied van ongeveor 2,700 mijion
met een hianke bevolking van zoowat 1,931
zielen, behoorende tot do N. G. Kerk. Van
moeilijkheden, schoon die somns velen zijn, wil
1k echter nu niet sproken, daar men ze in den
krijg des Heeren overal veruacliten kami; en
daar or steeds do hoop bestaat die moeilijkhe
den langzanierhand uit den weg to ruimen wil
ik niet vertragen.

Belangstelling schijnt moor en meor hij onze
menschen toe to nomon, wiji inbreuk door an
dove genootschappen vermindert, zoodat dit
mij noopt over die hinderpalen boon to zion.

Van buitongowone zogoningon, en bekeerin
gon kan ik niet zoozoer spreken, doch dat hot
verlangen naar iots boters, iets hoogors bij do
mooston aanwozig is, valt gansch niot te be
twisten. Dit wil integendeel niet zeggon, dat
men ze niet dan sleclits met veel tact on op
offering moot dwingen in to komen, want in
hot biizondor, lange die wegon, en in die hog
gen treft men de twoc kiassen on standen nan,
“kinderon des lichts en kinderon dos toorns”.
Die onrecht doen, doen nog onreclit on die
rechtvaardig zijn worden nog gerechtvaar
digd; zoodat door do onophoudelijke work
zaamheden van den troindionst de menschon,
(ik zog niet allen) zoowol geestelijk ale tijde_
lijk, vaak zorgeloos worden.

Mon hoeft ongoveer 44 scholen onder toe
zicht van hot Departemont van Spoorwegon en
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in goon dor scholen wordt do Hollandsohe tani
onderwezon (voor zoover hot mij bekend is),
zoodat, schoon in do meeste gevallen bet hart
onzer nienschen fogenovor hun land en yolk
nog warm klopt, or toch door do sarnenloving
govaar voor verbastoring met andere rassen
on standen bestaat.

Do mooston der heamhten zijn behooftig, zoo..
dat huis aan huis bezoek noodzakelijk en eon
vereischto is, vandaar dat het work ook some
zeer mooilijk is, daar ik dikwijls tot zelfe zos
en veortig mijlen per dag met do fiets moet af.
loggen. Sedort 1k in hot work hen, hen ik dan
ook hot grootsie deol dor Kaapsche Spoorwe
gen op die wijzo doorgereisd, zos en dertig kin.
devon gedoopt, twee paron in hot huwolijk ha.
vostigd, on ongevoor tweo en zestig dionsten
op de volgende plaatsen gedaan —

Plaatson.
Naauwpoort ongevoer
Sherborne Siding
Alicedalo Junction
Cookhouse Junction.
Blaauwwater Siding
Lotts Krnal Siding
Vlakteplaats Siding
Port Elizabeth
Do Aar Junction
Warrenton Road
Norvalspont
Rosmead Junction
Riet Siding
Sand Flats
RipOn
Bethesda Road
Elipllaat
lileinpoort
Stormberg
Fraserburg Road
Touws Rivier
Sterkstrooni

Dionsten.
16

3
1
3
3
2
1
2
3
I
3
7
3
3
1
1
1
1
3
1
2
1
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Ten eindo vddroordeol van anders donleenden

ta vermijdea, bozoek ik some ook menschon van
andero genootschappen, mite zij in mijn bereik
zijn, d.w.z. in eon cottage met onzo menschen
of naast nan wonen.

Sedert ik hegonnon hen met certificaten van
lidmaatschap van do respoctieve Kerkoraden
to vragen heb ik zoonat 273 op do lijst gekre_
gen.

Overigens ben 1k bozig met belangstelliug bij
da mnenschen aan to kweoken door ze op bet
hart te drukken ook liunne bijdragen voor hat
work to govon, en hot dan alzoo ongeveer veer
tig (40) zending busjes onder hon gedeeld met
do schoone verwachting bij ontvangst or van
gansch niet beschaamd en teleurgesteld to
staan.

Dat dan ook hot work bij Gods kinderen bij
val vinde, om Zions wil niot to zwijgen, orn
Jeruzalems wil niet stil to zijn, totdat bare
gerechtigheid voortkome ale eon glans, en haar
hell als eon fakkel die brandt, blijft steeds do
bode van nnjn hart.

En nu mijno hooron, u van rnijno dionst~n
naar dat Hij mij gonade en kracht verleont,
ton allen tijdo verzekering doonde,

Noem ik rnij met heilbedo,

Uw D,w, Dn. in Horn,
EmeNis 3. PIENAAn.
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AANHANGSEL III.

KURT FINANCIEEL VERSLAG SPOORWEG
CO1WMISSIE, VAN 1 NOVEMBER 190.3
—31 AUGUSTUS 1906.

InkDoL ,ten.

Van versclullende Kerkeraden
vrijwillige bijdragen

Van den Zaakgelastigde, gelden
vroeger bij hem gedeponeerd,
en door versehullende Kerke
raden direct .aan hem gezonden

Van cle Commissie ~oor Hulpbe
hoevende Gemeenten

Collecte gelden
Giften

Aan Eerw. H. Blomerus, salaris
van 1 Maart—31 Dec. 1904

Benoodigdheden
Commissie op cheques en porto
Aan Eerw. Be.nnie J Pienaar,

salaris van Maart 1905 tot
Augustus 1906

Benoodigdheden
Commissie op cheques, porto enz.
Aan de Commissie voor huip

behoevende jongelingen van
Middelburg foutief opgcbracht
bij alt fonds

£438 7 9

422 11 2
Balans in kas 31 Aug. 1906 ... 15 16 7

CENSUS RAPPORT.

£438 7 9

G. A. SCHOLTZ.

Secties en Plaatsen. Kerk. Getallen.
Bethulie naar Oost Lonclen, N G.

Kerk 330
Oostelijke Taklijnen, N. G. Kerk 244
Dc Aar naar Port Elizabeth, N G.

Kerk 723
Middellandsehe Taklijnen, N. G. Kerk 17
Rosmead naar Port Elizabeth via

Graaff-Reinet, N. G. Kerk 268

Klipplaat naar Oudtshoorn, N. G. Kerk
Touws River Station, N. G. Kerk
Gekleurden tusschen Touws Rivier en

Vrijburg, Be Aar uitgesloten, N. G.
en Luthersche Kerk

Duitsehers op de Oostelijke Lijnen tus~
schen Cathcart en Oost Londen

Miclclellanclsche.

Secties met Taklijnen. Kerk. Getallen.
Do Aar Station (blanken) N. G. Kerk 45
Do Aar naar Naauwpoort, N. G. Kerk 50
Naauwpoort naar Norvaispont, N. G.

Kerk 77
Naauwpoort Junction, N. G. Kerk ... 150
Naauwpoort naar Rosmead, N. G. K. 31
Rosmead Junction, N. G. Kerk 37
Rosmead naar Stormberg, N. K. Kerk So
Rosmead naar Cookliouse, N. G. K 202
Cookhouse en Somerset Oost, N. G. K 73
Alicedale Junction, N. G. Kerk 110
Alicedale naar Port Elizabeth, N. G.

Kerk 45
Rosrnead via Graaff-Reinet naar Port

Elizabeth, N. G. Kerk 400

Oostelijke.

1300

Secties met Taklijnen. Kerk. Getallen
Bethulie naar Oost Londen, N. G. K 330
Albert Junction naar Aliwal Noord, N.

G. Kerk 96
Sterkstroom-Didwe, Amabele-Eagle,

N. G. Kerk —

Blaney Junction naar Cookhouse, N.
G. Kerk 148

Cathcart naar Oost Londen, Duitschers 150

TVesfelijlce en Noordelijlu.

724

Secties en Plaatsen. Kerk. Getallen.
Touws Rivier Station, N. G. Kerk 57
Touws R.ivier naar Dc Aar, N. (1. en

Luthersche Kerk 223
Be Aar naar Vrijburg, N. (1. en Lu

thersche Kerk 116

(1) Westelijke en Noord.elijke
(2) Oostelijke
(3) Middellandsche

N. G. en Lutheranen 24.20
Gekleurden en Lutheranen 489

Getal N. Gereformeerden 1931

132
57

339

150

2420

259 7 1

156 6 7

20 0 0
1 14 1
100

Uitgaven.

150 0 0
2 11 0
045

262 0 0
276
0 12 3

4 16 0

Colesberg,
10 September, 1906.

396
724

1300

D2
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BIJLAGE 17.

RAPPORT
van de Commissie voor Zending Onder Israel.

Aan den HoogEerw. Heer, den Scriba Synodi,
N. G. Kerk van Z. A.

HoogEerw. Hoer I

Dc Commissie, aangesteld. door de Synode
der Nederduitsch C-ereformeerde Kerk van Z.
Afrika om “namens ouze Kerk een arbeid on
der Israbi te beginnen en niiddelen daartoe
to verzamelen” heoft de eer het volgende te
rapporteeren.

Do Commissio is na hare aanstelling dade.
lijk to werk gegaan hot werk haar opgedragen
te overwegen, en heeft zich eerst gewend naar
don hoer E. Roitmann, die reeds oenige jaroc
in do Kaapstad ondor do Joden met succes en
zegon gearbeid had, en do aanstelling als
Zendeling der N. G. Kerk onder de Joden hem
aangeboden. Do Commissie was daarvan over
tuigd dat daar die Brooder ondor onze go.
meenten good bekond was, hij zeif veel kon
doen om belangstolling op to wekken.

Do heer Reitmann was gnu illig hot work to
ondernemen, zich bij onze Kerk ann to sini
ten on zeif rond te gaan bij do Gemeenten on.
zer Kerk oni voor do zaak to collectoeron, op
eéno voorwaarde, n.l.: dat hot bestuur van
hot lichaam dat hem naar do Kaap gezonden
had—do “Mildmay Mission to the Jows,”—hem
zijn ontslag zou goven on eon plaatsvorvanger
voor zijn work in do stad nanstellon. Dit is
echter gewoigerd. Do Mildmay Mission had
goon bezwaar den Hoer Roitmann nan do Ned.
Geref. Kork af to staan, maar zij hadden nio.
mand om in zijne plaats uit to zenden.

Hot doet ons bed to nioeten melden dat so
dort dion tijd do hand des Heeron zwaar op
hem gowoest is hij is krankzinnig gewordon
en bovindt zich thaus in hot Asyl to Valkon
burg. Do Heoro zij hem genadig en beboono
hem voor zijn onvermooiden ijvor on toegewij
den arbeid Wij wilben onzo deelneming met
mevrouw Roitmann in den zwaron slag die op
haar govallen is, uitsprekon.

Toen is do Commissie in correspondontio go
tredon met verschilleudo Joden Zending Ge
nootschappon in Europa om to zion of iemand
gevondon kon wordon voor dit work. Zij heeft
govoold dat voor dii work noodig was eon man
van opvooding, bekuaanihoid, toegewijdheid
en ondervinding, on dat hot beter was goon
work to boginnon als do goschikto porsoon
daarvoor niet gevondon word.

Slechts één naam is one gezondeu: zeker
Pastoor Becker uit WTeenen, Oostenrijk. Doze
is ons door do “Jewish Committee” van do Ver
ecnigde Vrije Kerk van Sehotland stork
aanbevolen. Hot bezwaar eehter bestond or,
dat genoomde persoon noch do Engelsche noch
do Hollandsche taal machtig was. Niet alleen
zon dit zijn work onder do Jodon belemmoren,
maar hot zou hem, voor do eerste jaren althans,
oiimogelijk zijn, zelf door hot land to gaan om
over zijn work to sprekon en alzoo belangstel_
ling op to wekkon.

Toch was do Commissio goreed Pastoor Bec
ker aan to stelben ale or genoogzamo ondor
stouning van den kant van do Kerk was. ,v ij
hebben govoeld dat wij vóór wij tot de aan
stolling van eon onbekendon konden overgaan,
eorst weton moeston op hoeveol huip wij reke
non konden.

Met dii dod is eon circulaire in do “Kerk—
bode” geplaatst on aan al do Kerkeraden in de
Kolonie gezondon. Do nitsiag was zeor tebour
stelbesid. Zelfs na eon twoedo dringend schrij_
von zijn antwoordon ontvangon van slechts de
volgende Kerkeraden Alexandria, Barkly Oost,
Britstown, Calvinia, Cores, Do Nieuwe Kerk,
Drie Anker Baai, Glen Lyndon, Maraisburg,
McGregor, Moorreesburg, Niouw Bethesda, Pe
trusvilbe, Philadelphia, Robertson, Uitonhage.
Met eenige kbeinero giften zou do goheele op_
brongst niet moor dan £50 per jaar goweost
zijn. Daar do Commissio noodig had £300 per
jaar en £350 voor hot eorsto jaar, is mon be
sboten met hot work niet vordor to gaan, maar
nan do HoogEerw. Synodo to rapportoeren en
haar vordere beveben af to wachten.

Do Commissio wil aanbeveben dat, daar or
blijkbaar weinig hart voor doze zaak onder le.
don onzor Kerk is, do Synode niot overgaan
zal tot hot stichten van eon zelfstandig work
onder Israel; dat men voor hot eerst hover
hot work thaus in Johannesburg door do Kerk
van do Transvaal gedaan aan do Gomeenten
onzer Kerk zal aanboveben; en dat ann do
Commissie vrijheid gegevon worde hot gold nu
in do handon van do Commissie (~10 12s. Gd.)
aan dat work over to maken.

Wij koesteren do hoop dat, ale men begint
met dat work to ondersteunon, bolangstelling
opgewekt zal worden, en do weg alzoo geopend
voor eon zelfstandige Zending ondor Israel in
do tookomst.

Met vorschuldigden oerbied hobbon wij do
ocr one to noomon,

Do loden der Commissie,
D. J. PIENAAIO, R.z~.
Z. .T. nz Bzzu.
A. M. MCGREGoR.

Iakomsten zijn geweest:
Van do Genieente Uitenhage £5 0 0
Van do Gemoento Britstown 3 12 6
Van Miss Van dor Merwe, per Ds.

A.F.Louw 110 0
Van Miss E. Morgenrood, per Ds.

A. M. McGregor 0 10 0

£10 12 6

Uitgavon: Goon.
Balans in handen £10 12 6

£10 12 6

A. M. MCGREGOR,
Scriba on Penningmeester.
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BIJLAGE 18.

VERSLAG
van de Commissie voor het Hulpbehoevende Gemeenten Fonds, aan

de Hoog Eerw. Synode te Kaapstad, vergaderd op 18 October
en volgende dagen, 1906.

Uwe Cominissie heeft de ear hat volgende te
rapporteeren —

I. Volgens besluit cler laatste Synocle, wer
den de Kerkeraden jaarlijks aan de Colleote
voor dit Fonds herinnerd, en werd er op mime
bijdragen aangedrongen, vooral ook door eene
duidelijke uiteenzetting van de behoeften, en
eene volledige opgave van de Geineenten, die
ondorsteuning genoten, en hot beclrag aan
iedere genieente toegekend.

Hat doet ons leed to moeten melden, dat,
torwijl enkele Gemeenten milde bijdmagen zon
den, de uitslag over het algemeen niet bevre
digend is geweest. Vandaar dat hat Ponds op
dit oogenblik reeds ovemtrokken is.

II. Gedurende hat jaar 1904 geuoten do vol
gende Gemeenten en werkkringen ondersteu
fling uit het Fonds:—

Mafeking, tegen £75 per jaar.
Klein Boetsap, tegen £50 per jaar.
Venterstad, tegen £50 per jaar.
Elliott, tegen £75 per jaar.
Ugie, tegen £75 per jaar.
Uxntata, tegen £100 per jaar.
Namaqualand, tegen £50 per jaar.
Bulawayo, tegen £200 per jaar.
Melsetter, tegen £50 per jaar.
Enkeldoorn, tegen £50 per jaar.
Gibeon (P. Z. W. Afr.), tegen £100 per jaar.
Warrenton, £36 voor de eerste helft en n15

voor de tweede helft van het jaar.
III. Voor 1905 was do lijst als volgt:—
Mafekiug, tegen £75 per jaar.
Klein Boetsap, tegen £50 per jaar.
Venterstad, tegen £50 per j aar.
Elliott, tegen £50 per jaar.
Ugie, tegen £75 per jaar.
Umtata, tegen £100 per jaar.
Namaqualand, tegen £50 per jaar.
Bulawayo, tegen £200 per jaar.
Melsetter, tegen £50 per jaar (tot 30 Sep

tember).
Enkeldoomn, tegen £50 per jaar (en £25

extra toelage voor de eerste holft van 1905).
Pa Vaal Rivier Pelverijen (waar de Br. Edw.

Meyers arbeidt) tegen £180 per jaar sedert 15
Juli 1905.

Oost Louden, tegen £200 per jaar (van 1
Sept. 1905 tot 31 Aug. 1906. Zie Acta Synodi,
XX, 74).

Warrenton, tegen £15 voor do eerste helft
des jaams.

IV. Voor het loopend jaar (1906) zijn de toe_
lagon als volgt:—

Mafeking, tegen £100 per jaar.
Klein Boetsap, tegen £50 per jaar.
Venterstad, tegen £50 per jaar (tot 31 Maart

doch op dringend verzoek van den Kerkeraad
toegestaan tot 30 Jnni).

Ugie, tegen £75 per jaar.
Umtata, togen £100 per jaar.

Nainaqualand, tegen £50 per jaar.
Enkeldoomn, tegon £50 per jaar (en £25 extra

toelage voor de tweecle helft des jaars).
Pc VaaI Rivier Delverijen, tegen £180 per

jaar.
Oost Londen, tegen £200 per jaar tot 31

Aug. en daarn.a tegen £100 per jaar (Zie Acta
Synodi, XX, 74).

Kalkbaai, tegen £100 per jaar voor ééu jaar,
gerekend van 1 Juni 1906.

Bulan ayo, tegen £200 per jaar.
Vorder zijn toegekend :—

Ann Indwe, £50 per ja.ar voor één jaar, na
de bevestiging van den Predikant.

Aan Karreedow, £72 per jaar voor twee ja
ron, na de bevestiging van den Predikant.

Voorts heeft uwe Commissie besloton, oor
deelende naar ingewonnen getuigenis van den
Ring van Hoopstad, en naar Vorm B van Bu
lawayo voor hat jaar 1904, dat, indien Salis
bury en Melsetter tot G-omeenten worden ge_
sticht, en em geordendo Leeraron worden ge
vest.igd, dat dan Bulawayo £100, Salisbury
£200, en Melsetter £150 per jaar moet ontvau
gen. Pa Leeraar van Bulawayo meont, eehter,
dat de toolage nan zijne G-omeonte niet nan
verminderd worden. Daar hij in de Vorgade
ring zal tegenwoordig zijn, wil de Commissie
daze zaak nan het oordeel der Synode overla
ten.

Daam do Eerw. Prop. J. Wessels hot boroep
naam Melsetter heeft naugenomen, en aldaar ~s
bevestigd, zal hem van isten Sept. 1906 tegen
£150 per jaam worden uitbetaald.

V. Op verzoek van, en in overleg met, do
Moderatuur onzer Kerk, heeft uwe Commissie
£25 nit dit Ponds gegeven, tot dekking van
do kosten, verbonden aan do Zending van Ps.
G. A. Maeder naar onze uitgewekene geloofs
genooten te Angra Pequena in P. Z. W. Afrika.
Hat doet ons lead to melden dat hij onvermich
ter zake vandaar is teruggekeerd.

VI. Na 30 Juni 1906 hoeft uwo Commissia,
ook in overleg met do Modomatuur, bosloten do
Zending van Eerw. Prop. A. Jacobs naar
gentinië aanvankelijk to bekostigen nit dit
Fonds. En daarvoor is reeds do som van £57
19s. 4d. uitbetaald, torwijl tot hiertoe enkele
Gemeenten, als antu oord op eene oproeping in
do “KerLbode”, £37 8s. Od. hobbou opgezonden.

Voorts heeft uwe Commissie, op dringend
vorzoek van Ps. G. A. Scholtz, hem eon voor
sciot van £20 godaan, ten behoove van do
Spoorwog Zending, do~ar do Commissie voor
dion belangrijken arboid goone fondsen moor
had om over ta beschikken.

VII. Uwe Commissie is van gevoelen, dat
dit Ponds nog lang niet die plants heeft in
hot hart onzer lidmaten, die hot rechtmatig
vordiont. Hot besof van do dringonde nood
zakelijkhoid van de vermeerdering in do mid-



denpunten van workzaamheid moot bij onze
Kerk aangroeien. De uitbreicling van het
G-odsrijk, de betero bearbeiding onzer lidmaten,
de concurrentie met andere genootschappen
eischcn dit. Ret Ponds moet aanmerkelijk ver
sterkt worden.

IJwe Commissje wjl derhalvo aanbevelen : —
(a) flat de Synode eene kraehtige poging in

bet work stello om dit doel te bereiken. En zij
geoft ann de hand dat er gedurende liet tijd
perk tussehen dezo en de volgende Synodo, op
stelselmatige wijze jaarlijks van huis tot huis,
en van lidmaat tot lidmaat zal worden g000l-
leeteerd, en wel met het dod om zooveel moge_
lijk één shilling van elk lid der Kerk te ver
krijgen. Hiertoe verdeele elke Kerkeraad do
Gemoente onder zijne zorg in kleine wijken, en
make ook, indien noodig bovonden, gebruik
van de jeugdige kraehten in onzo Genreenton
aanwezig. Op deze wijze kan er eene som van
£15,000 tot £18,000 in drio jaren tijds worden
bijeengebraclit, en zal de geestdrift voor de
Kerk en hare uitbreiding zeker worden ver
meerderd.

Of (b) do Synode bepalo dat or, tot sterking
van het fonds, eene Hefflug gedaan worde van
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3d. of 2d. per lidmaat, die jaarlijks bij do
Rings Vergadering zal worden verantwoord.
Op deze wijze verkrijgt men eene czdditionee~e
som van £1,000 of £1,500 per jaa.r, -waardoor
het werk voor het tegeuwoordige aithans
eenigszills zal worden vergeinakkolijkt,

VIII. Eindelijk verzoekt de Commissie vrien
delijk dat de Synode duidelijk zal bepalen welk
liehaam handelend moot optreden, in hot goval
van leden onzer Kerk, die buitonslands zich
vestigen, en waar de fondsen voor zoodanigen
arbeid moeton worden gevonden.

Vortrouwende hiermede eenigszins aan de
ons opgedragen tack te hebben voldaan, en de
Hoog Eerw. Vergadering de biding des Aller~
hoogsten in hare beraadslagingen toebiddende,
noesnen wij ons,

Van do HoogEerw. Vergadering,
Do Dienstw. Dienaren en Broeders,

G. J. HUGO.
W. DE Vos DE WET.
D. J. c~ H. MARCHAND,

Seriba.

BIJLAGE 19.

VERSLAG
van de Synodale Comm~ssie voor Speciale Evangelie-Prediking, 1906

Uwe Commissie heeft de ocr snits dezen bij
do Hoog Eorw. Synodale Vergadering versiag
van hare werkzaamheden to doen.

1. ian do opdracht der laatste Synode (zie
“Do Handelingen,” Pag. 85, k.) heeft uwo Com
missie getracht to voldoen. Op 4 Maart, 1904,
waren do loden ter bespreking van werkzaam
beden bijoen. Na biddendo ovorweging word e.
a. besloton eon 12-tal Predikanten te vragon
zich bescbikbaar to stellen, ten einde gerneenten
in de naburige Koloniën to bezoeken. tit de
antwoorden, do versehillonde Kork
radon, can welke geschreven werden,
block hot, dat slechts enkelen der gevraagde
Leeraren in staat waren aan hot verzook uuer
Coinmissie to voldoen. Dientengovelge heeft
zij slechts ton doele kunnon voldoen can wat
haar was opgedragen. Zij slaagdo or in op dric
versehilbende gelegonheden twee broeders leer
arou naar Transoranjo en Transvaa1 af to vaar
digon, ten einde na do jaren van beproeving,
aldaar doorgernaakt, woorden van vortroosting,
alsook ernstige vermaning en oproeping tot be
keoring to brengen tot onze stasnverwanten eir
goloofsgenooton in die streken. Door die bree
ders worden bezocbt enkele gemeenten in eerst
genoemde en eon veertien— of vijftien_tal ~e
meenton in laatstgenoemdo Kobonie.

2. Ret is met beedwezen dat uwo Commissie
rapporteeron moot, dat zij niot rneer in zake
dozes kon doon, to moor orndat hot gebbeken is,
uit de correspondentie gevoerd met do he
voogdo iersonen in do naburige Koboniën, dat
do door de HoogEerw. Synodo bedoelde zen-

ding van harte word toegejuicht. Ook hebben
do brooders, die gingon, ens doen verstaan, dat
hun work ten zeerste gewaardeerd werd. Zoo
kornt b.v. in eon dor verslagen doze zin veer:
“Wij kunnen do broeders die nog zullen uit
gaan, em specialo dionsten to gaan houden,
verzekeron, dat men naar hunne overkomst
verlangt, on dat uwo verandering van plan ton
diopste zal ~ ordon betrourd.”

3. Met innigon dank jegons Hem, die gezegd
heeft dat Zijn Woord niet lodig tot Horn zal
wederkeeren, kan or dan ook gemeld wordon
van zegon die gerust beef t ~ de prediking ~l~s
Woords door do afgezanten uit do “kloeder
kerk” naar do “Docliterkerken.” Getuige bier-.
van do verslagen der afgevaardigdon dest~jds
in do “Korkbode” verscbenen, en waarvan uwe
Comrnissie vertrouut, dat de loden dozer Hoog
Eerw. Vergadering met dankbaarheid jegons
God hebben konnis genomon.

4. Uwo Commissie wil ook doze gelegenheid
to baat Demon, em do breeders afgevaardigle
leeraron, bij name den tooninaligen eersten pro
dikant van Wellington, die niettegenstaande
ouderdom en afnemende kraehten, ettelijke go-.
meenton in de Transvaal bezocht, baron dank
toe to brengen veer bet work, deer ben ver
ricbt, en niet minder dank is zij verschuldigd
en wordt hiermede toegobracht can do Kerke
radon, die bunne beeraron zoo geredelijk heb
hen afgestaan veer doze zending.

5. Ovorigens heeft uwo Cernmissio niet veel
kunnen doen can hot beverderen van Speciale
Evangelio-.prodiking in gemoenten in de Kaap

Kaapstad,
1 October, 1906.
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Kolonie. Behalve in enkele gemeenton, waar,
Gode zij dank, met zeor kennelijken zegen door
leden uwer Commissie speciale diensten werden
gehouden, is er bijkans niets in die riehtiug
gedaan. Zulks is het geval onke~ orndat hot
zoo rnoeielijk is een predikant te krijgen, zich
voor enkelo rnaanden, of zelfs weken, van zijne
gomeente te verwijderon.

6. Orn deze en andore redonen is het, dat uwe
Cornmissie, boscheidenlijk, doch in grooten
ernst, het der HoogEerw. Synodale Vergade
ring in ovorweging wenseht to gevon, dat ie
volgende to worden aangostelde Commissie voor
Speciale Evangelie-predikirig, gemachtigd zal
worden édn of moor leeraron onzer Kerk, hetzij
tijdelijk, hetzij permanent voor dit speciaal
werk aan to stellen.

7. Ten einde kracht bij te voegen bij wat her
aan do hand gegeven wordt, spreekt nne Corn..
missie hot als hare diepsto overtuiging uit:

a. Dat Speciale Evangelie-prediking door do
daartoe goschikte leeraren onzor Kerk steeds
is gebleken tot zegen gewoest to ziju.

b. Dab zoodanig work bij vole gemeonten
ouzer Kork gewild is. (Getuige hiervan, dat den
onzer Ringon jarc’n goledon den Voorzitter
uwer Commissie dringond uitgonoodigd heeft-,
al de oifder horn sortoerende gomoonten to ko
men bezookon, doch dat tot op hodon aan dat
verzoek nog niet is voldaan.)

c. Dot het ondor do omstandigheden ge
uoemd voor uwe Cornmissie onmogelijk is dit
haar opgodragen work oonigszins naar wensch
to behartigon.

d. Dat met do verrneerdoring onzer gornoon
ton on het aangroeiend getal der plaatsen, die
verafgelogen zijn, de behoefte aan den of moor
predikanten speciaal voor dit n erk aangesteld,
steeds grooter wordt.

8. Bij dit allos wil uwe Cornrnissie do hoop
uitspreken, dat do dag verre zij, op welkon
loeraron on kerkoraden onzor Kerk tor inzarne
hug van den oogst oukel zullon wachten op en
uitzion naar do komst van eon specialon predi
kor! Integendeol do God aller Genado gevo dat
inzameling van den oogst, bekeering van zon
daron—duurgekochto zondaren—in elke ge
meente van onze Kerk niet tot do uit-zonde
ring, maar tot den rogel moge behooren! Daar
toe doope Hij de predikors in dezo HoogEorw.
Vergadering tegenwoordig, met den vuurdoop
des Geostos! Daartoe vervulle Hij ons Zijne
knechton met Zijnen Heiligen Goost.

Dozer Vergadoring Gods zogon toebiddende
in hare boraadslagingen on besluiten, noemen
wij ons met verschuldigde hoogachtiiig,

Uwo D.w. Dienaren en Broeders in den Hoer,
J. R. ALBEIOTYN.
G. F. MAicAIs.
H. P. VAN DEE ME1OWE.

BIJLAGE 20.

VERSLAG
van het Bestuur aer Z. A. Bijbelvereeniging (1 Juli 1903 tot 30 Juni

1906).

Met dankbaarheid jogons den Heere mogen
wij berichten, dat hot werk der Z. A. Bijbel
voroeniging gedureride do laatste drio jaren,
niettogenstaande de drukkende tijdon, voor
spoodig is voortgogaan.

Benovens 14,493 Bijbels, 750 Testameuten,
41,198 Psalm- en Gezang Boekon, 67,011 Hal
leluja liederen, werden ook 14,616 andere
Godsdienstige boekon met duizendtallen van
traktaten en vliegeride blaadjes verspreid.

Ongeveer 700 Bijbels, Psalm- en Gezang
bookon werden gratis verzonden aan armen.

Do Zuster Tak Voroeniging in de Kaapstad
heeft veol gedaan om belangstelling op to nek
ken, medewerking to vorzekeron en bijdragen
to verkrijgen. Do dank van hot Bestuur wordt
hiermede aan do Zustors botuigd.

Sedert do jongsto Synodalo Vergadering,
hoof’s do Secretaris verschoidene Gemeenton
bozocht. Hit do collecten door hem ontvangon,
is hot alweor gobleken, dat do verspreiding
van Gods Woord oone zaak is, waarvoor one
yolk eon warm hart en cone geoponde hours
heoft. Voor do toekomst dient to worden go
zorgd dat do Secretaris moor- gelegenhoid vor
krijgt om in bolang van zijn werk to roizon.
Met do dienston can hot Depot van zulk eenon
bekwarnen assistent als do hoer J. Grobbolaar
bestaat or nu daartoe langor goon. bezwaar.

Hot Colportago work, door do Vereoniging
van do Synodale Colportage Cornmissie over
genomon, word ecu tijd lang met zogon voort.
gezot. Wegens do zwaro tijdon editor, on do
mooilijkhoden om oonon geschikten Colporteur
to vinden, is hot work tijdolijk gestaakt.

Volgeus bosluit der jongsto Synode, word eon
dccl dor gecollecteerde golden ovorbotaald aan
hot Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenoot
schap, als bijdrage der Nederduitseh Gerefor
meerde Kerk tot do verspreiding van Gods
Woord in vreernde talon. Hot Bestuur wenscht
met allen ernst or op aan to dringon, dat alle
golden door loden onzer Kerk voor do ver
spreiding van Gods Woord bijgedragou, zullen
worden gostort in do Kas der Voreeniging,
volgons Synodaal besluit. Verwarring en mis
verstand worden voroorzaakt zoo dit niet go
schiodt.

Alle pogingon wordon in hot work gesteld
om eon moor centraal gelogon Depot to beko
men, ten oindo hot u ork der Vereeniging moor
prominent ondor do aandacht van hot pubhiek
be brongen.

Eon zeor doelmatig kantoor word gokocht
in do Kerkstraat. Die aankoop word, editor,
botwist en do zaak door hot Hof ongolukkig
ton nadoelo van do Voreoniging uitgowezon.
Daar geeno andoro goschikto plaats, ~ogen



eenlgszins bilhijken huur, te vorkrijgen was.
vond men zich genoodzaakt naar de Gedenk
zaal to verhuizen.

Uit de rekeningen zal hot blijken, dat de gei_
delijke stoat der Vereeniging gunstig is. I[et
werk moot, echter, worden nitgebreid, het Be
stuur vertrout dat do weg daartoe zich spoe_
dig openen zal.

Aan Broeders Loeraren, Kerkera’ic-n en an
deren, die zich voor do goode zaak hebben be
ijverd, aismede aan agenten, vertegenwo.rdi
gers en vrienden wordt hierniede dank beLu~t.
Do Secretarjs en zijn Assistant verdienen den
dank der Vorgadering voor getrouwheid in
hun werk.

Do naam des Heeren zij bovenal geprezen
voor den kennelijken zegen aarmede Hij hot
work heeft bekroond.

Dat wij, die Gods Woord zoeken te verspret
den, zelven door dat Woord mogen worden be
stierd, gevoed en versterkt, is do bede van

Uwe D.w. Dienaren en Broeders,
J. P. VAN HEERDEN,

Voorzitter.
Z. J. DR BEER.
D. J. i~z~ H. MARCHAND.
F. X. Roo~ni.
C. H. BRAND, P.z.
P. 3. LINDENBENG.
T. 3. HOFMEYR
C. 3. MULLER.
B. P. J. MARCHAND.
A. 3. Kuys.
B. PXENAAR, Secretaris.

Kaapstad,
September, 1906.

Aan Balans 30 Juni 1903
Renten
Boeken verkocht

,, Colleeten
Contributie (leden)
Diversen (Advert., Huur)

Per Salarissen
,, Boeken gekoeht
,, Drukwerk

Reiskosten
Cosay-zaak kosten
Br. Buit. Bijb. Genootsehap
(Collecte)
Pensioen
Huurgelden
Halleluja_liederen, nitbe~
taald

,, Postzegels, Comm. enz.
Diversen
Balans 30 Juni 1906

5842 15 5
825 2 10

14785 2 0
839 7 11
143 5 4

61 5 0

£22496 18 6

1760 16 8
10539 5 7

476 18 2
45 16 0

164 16 11

184 4 4
140 0 0
496 10 0

485 19 6
642 11 7
330 18 2

7229 1 7

BIJLAGE 21.

RAPPORT
der Commissie voor Tractaatverspreiding, aari de Hoog Eerw. Synode

Anno 1906. V

Uwe Commissie heeft de eer hjermede het
volgende to rapporteeren

1. Zij heeft hot haar opgedragen work ver
richt door niiddel van do Z. A. Bijbol Vereene
ging; do Secretaris daarvan is ook de Seereta
ris u-ocr Commissie.

2. Enkele oude on oonige niouwe tractaatjos
en blaadjos werden bij duizenden gedrukt en
vorspreid, gedurende do afgeloopon drie jaron.
Naar Robben Eiland, hospitalen on gevange_
nissen werden vole verzonden. Na-ar mid van
bericliton nit verscheideno plaatsen, waron zij
tot grooten zegon. Hot zou good zijn, indien
do loden der Synode eon bozook braehten can
bet Depot der Vereeniging in do Hugenoten
Gobouwen, ten oinde den voorra-ad to zion, on
bestellingon to doen.

3. Tor bevordoring van dit work, heeft uwe
Commissie het volgende to zaggeD. Do bohoofte
is zeor groot aan schrijvors van traktaatjos on
vooral van korte blaadjes, waarin Oén of ander
troffend verhaal, of Oén of ander bolangrijke
waarhoid kort on krachtig wordt voorgesteld.
Langs dozen wog kunnen ook dwalingon, die

zicli in ons land voordoen, bestroden on vor
keorde iiivloeden, die zich in onze gomeonton
mogen vorspreiden, wordon togengegaan. Loot
bet toch niot to vergoefs zija dat wij hiormodo
eon beroep doen, om medewerking, op do Leer.
aron onzor Eerie. Orn verseheidene rodonen zijn
traktaatjes on blaadjos door onze Leoraren op..
gestold, moor gewild cii moor doolmatig dan
die wolke uit Holland norden ontvangen.

Voorts wenschen wij to zeggen dat veal moer
gedaan kan worden can do vorspreiding. Do
Leeraren on Korkeradon, en vooral do Jonge
lingen_ on Strevers Vereonigingen, behooren
doze zaak ornstiger ter hand to nomen en -

kracbtiger uit to voeran.
Do Heore vermeerdero genadiglijk den zegen

over doze werkzaamheid der Kerk.

Wij hebben do oor to zijn, onz.,

Soptoniber, 1906.

3. K. ALBERTIJN.
G. F. MAieAIs.
~T J~ CONRADIE.

B. PIENAAR, Secretaris.

KORTE REKENING VAN ONTVANGSTEN
EN UITGAVEN DER Z. AFRIKAAN..
SCHE BIJBEL VEREENIGING, VAN
PRIMO JULI 1903 TOT ULTIMO JUNI
1906.

£22496 18 6

B. PIENAAR,
Thesaurier.

Kaapstad, 23 Sept. 1906.
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BIJLAGE~22.

RAPPORT
van de Commissie voor Arbeidskolonien.

Uwe Commissie niag haar Rapport beginuen
met het dankbare getuigenis van grooton zegen
en kennelijken vooruitgang in zake de Arbeids
Kolonie te Kakamas. Wat verstandelijke, zede_
lijke en, vooral, geestelijke opheffing van zoo
velen van de verarmdeu en veracliterden van
ooze landgenooten betreft, heeft do Kolonie
heerlijke vruchten afgeworpen en boven ver
wachting aan haar dod beantwoord. Wij
mochten 130 families of meer dan 1,000 zielen
huip verleenen en eon lovensbestaan bezorgen.
Gode alleen zij al de eer!

Met veel leedwezen moest uwe Commis~ie af_
scheid nemen van den Eerw. heer Schröder, die
met zooveel getrouwheid en toegeuijdheid ons
als Superintendent heeft gediend. Wegens
lichamelijke zwakheid moest h~j zijn post verlaten
Ms zijn opvolger hoeft uwe Comm. den jongen
Br. L. Hofmeyr aangesteld. En met veel ijver,
mood en toegowijdheid doet ook doze Br. zijn
moeilijk u erk. Zoker heeft do Heor ons in hem
den rechten man gogoven.

B~zoe1~ aajo do Kolonje.—Sedert de laatste
Synode, hebben al de leden der Commissie do
Kolonie bezocht. En steeds kon ieder lid ge
tuigen van vooruitgang in en zegen op hot
werk aldaar.

Verbeteringen.—Op do Kolonie zijn aange
bracht eon Schoolgebouw en Pastorie. Hot
Schoolgebouw bevat bijna 700 zitplaatson, om
dat ‘t ook als Kerkgebouw dienen moot. Zoo
wat 50 nette en doeltreffende baksteen huisjes
zijn or opgetrokken, waardoor do waarde van
do Kolonie aanmerkelijk is gestegen. Ook moest
or eon Zuchtsloot worden aangebracht, waar
door do grondon worden gezuiverd on groote.
lijks verbeterd.

Do opdracht dor laatste Synode in zako eon
boning van £30,000 tot verdere ontwikkeling
der Kolonie, heeft uwe Commissie niot kunnen
uitvoeren; omdat tegon 5 per cent, en ondar
do Leenings Acte, goon gold van do Regeering
kon verkrogen worden. Do Regeering gaf voor,
dat zij, vooralsnog, goon gelegenheid had de
gronden aan do Arbeids Kolonie to laten opme
ton on inspekteoren. En uwe Commissie huivor.
do gold op to nemen togen eon route van 5 per
cent, aangozien hot makon van do Noorder
voor eon vriiwat kostbare onderneming zal
zijn. Tot verlenging van do Zuidervoor, dat
uiterst noodzakelijk is, nioest do plaats Harte
beestriviermond worden verkregen. Doze plaats
is, eindelijk, door do Regeoring aan ons afgo_
staan. En met do verlonging van do Zuider..
voor zal dus, zoo spoedig mogelijk, eon begin
worden gemaakt.

Ook heeft do Regeering Keikarios, eon zeor
vruchtbaar eilaud to Kakamas, aan uwo Com
missie toegekend. Hiordoor wordt hot makon
van de Noordervoor zeor noodzakelijk gemaakt,
on succes, ton opzbhte van die ondernoming,
grootcliik~ verzekord.

Na lang wachten, heeft do Rogeering nu de
gronden to Kakamas, on bij name do Noorder

voor, laten opmeten. En voor den bouw van
die voor heeft do Regeering geldelijke onder.
stouning beloofd. Beide Huizen van bet Parle
mont bebben aanbevolen, dat do Regeering
aan uwo Commissie 2/3 van hot Kapitaal, te
wordon uitgelegd, zal voorschieten. En do Re
goering heeft zicli bereid verklaarcl naar dio
aanboveling to handolon.

Gaarne wil uwo Commissie bier, on in naam
van onze Kerk, onze hartelijke waardeering
uitspreken van do goode diensten van zoovele
Loden van bet Parlement ons in dozen howe.
zen, en bij name, van do heeren F. S. Malan
en J. A. Graaff, die do zaak der Arnie Blan
ken, absook van onze Arbeids Kolonie zoo gron
dig voor do aandacht van do Regeering hebbon
gebracht.

Verder, moot uwe Commissie met veel leed
wezen verkiaren, dat hot work en do ontwikke.
ling, ten opzicbte van do Kobonio, grootelijks
word vertraagd, door dat niet al do Gemeen
ten aan bet dringend vorzook dor Synodo, in
zake een collecte, hebben voldaan. Negon_en
twintig Gemeenten hebben, vooraisnog, niets
bijgedragen. Hierdoor konden wij do schuld,
vooral op do gebouwen daargesteld, niet t~n
voile dekken. Uwo Commissie moot dus ho
leefdelijk verzoeken, dat or eon dringend ver
zoek uitga van do Synode aan onzo Gemeen
ten om moor belangstolling in doze zaak on go
trouwer bij te dragon voor do ontwikkeling
van de Arbeids Kolonie; en, vooral, met hot
oog op do stichting van nog meer Arbeids Ko
loniën. Reeds heeft uwe Commissio bet oog op
minstens 4 plaatsen, alwaar Arbeids Koloni~n
kunnen gesticht w orden.

Inkomsten en Uitgaven.—Re onze Inkomsten
on Uitgaven, verwijzon wij naar hot Financieol
Rapport van uwe Commissie. Dit mogen w~j
bier doen opmerkon, dat waren or goon kosten
gemaakt ten opzichte van gebouwon en den
zuchtsloot, dan hebben onze Inkomsten ooze
Uitgaven met een krediet balans van meer dan
£400 gedekt.

Dolcter.—De behoefte aan geneeskundige huip
op do Kolonio wordt zeer gevoeld. En reeds iq
uwe Commissie in corrospondontie gewoest met
eon jongen Afrikaner, die te Edinburg (Schot
land) in do Medicijnen studeert, on besboten
heeft abs Geneesheer naar do Arbeids Kobonie
to gaan.

~S’pinnem en Weven.—Ook is uwo Coniinissio
in correspendentie met Mejuffrouw Hobhouse,
ten einde onze meisjes op de Kobonie hot spin_
non en woven te boron.

Aanbevelingen.—Uwe Commissie zou graag do
volgende aanbevelingen voor do aandacht der
Synode wilben brengen : —

1. Dat do soni van £100, als bowijs van
waardeering, aan den Eerw. Iieer Schrdder
worde geschonken.

2. Dat do werkzaamheden van Supt. en
Predikant op do Arbeids Kobonie gescheidon
worden.
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3. Dat er eon OPLEIDINGS-SCHOOL to Kakamas
worde gesticht. Reeds is er, in dezen, een
klein begin gemaakt. En bet Departement van
Onderwijs boveelt hat daarstellen van eon zoo
danige Inrichting sterk ann, en heeft zijn on~
dersteuning ons toegezegd.

4. Dat er eon INDUSTIIIEELE-SCROOL, die ook
door de Regeeriug wercl aanbevolen en die eon
groot vereischte is, worde begonnen.

5. Dat. eon genoegzame som golds voor den
bouw van de Noordervoor worde grvoiiden, en
volmaeht, in dezen, aan awe Commissie worde
gegeven.

6. Dat moor Arbeids Koloniën, ook door
Ringen en zelfs Kerkeraden, worden gesticlit.

7. Dat eon veel kleiner Commissie (Centrale)
voor Arbeids Koloniën wordo benoemd, en con
verdere wijziging, ten opzichto van de bestaan
do Commissie, vooral met hot oog op uitbrei
ding, worde aangebracht.

Met alle aehting,
Noemen w~ ons, uw d.w. Dionaren,

13. P. 3. MAECNAND.
W. A. ALKETT.
G. A. MAEDER.
H. VAN NIEICERK.
T. J. R. HOPMEYR
J. J. EKSTEEN.
A. G. VISSER.
N. VAN DEN MEICwE.
3. J. Scriozin.ue.
H. J. PIENAAR,

Scriba.

J.

AANITANGSEL.

ARBEIDS KOLONIE FONDS.

Korte Staat van Ontvangsten on [Jitgaven
gedurende 3 jaron, 1 Juli 1903—30 Juni 1~Ud.

Ontvangsten.
Collocton on G-iftezi £1215 11 8
Golden opgenomen 11281 17 1
Opbrengst Kakamas 3062 18 5
Huur van plaatsen 96 0 0
Compensatie geldon 33 0 0
Nad~elig Saldo 217 12 6

£15906 19 8

Schulden betaald
Renten
Belastingen on Recognitie golden
Salarissen
Reiskosten
Transportkosten Huisraad Ds. H.
Reparatie van Dorsohmachime
Bonoodigdheden
Bouwon van School en Pastorie
Verlenging van voor en zuchtsloot

Schuldig aan Dorcas
Doofstommen en Bljnden Instit.
Rogeering
Kerk-foiidsen
Schuldig aan private personon
Balans

£9156 19 10
1839 19 10

105 3 8
965 8 0

64 14 3
79 L.~ 6

215 16 3
473 13 8

2390 13 4
614 12 4

£15906 19 8

£4000 0 0
2300 0 0
3500 0 0
2876 14 3
6600 0 0

12023 5 9

£31300 0 0

Uitgaven.

DE ARBEIDS KOLONIE.

Baton en Lasten op 30 Juni 1906.

Baten.

Zuider plaatsen: Neus, Soetap en
Kakamas met gebouwon, vol
gens valuatie van Afdeelings
Raad £23000 0 0

Noordelijke plaatsen, koopsom 6000 0 0
Noord-voor (1* miji gemaakt) 1700 0 0
Dorschmachine, onz., onz 600 3 0

£31300 0 0

Lasten.

Memo.—De waarde van Hartebeestrivier Mond
en Koikaries Eiland, onlangs door de
Regeoring geschonken, is nog onbe
kend.

W. A. ALKEIT,
Thesaurier.
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BIJLAGE 23.

RAPPORT
der Synodale Opvoedings Commissie.

Uwe Coinmissie kan met groote dankbaar
heid jegens don Heer in haar rapport am do
HoogEerw. Synode voel vermelden, dat vail
vooruitgaug op bet gebied van opvoeding ge_
tuigt. Zij onthondt rich van veel te zeggen
over do niouwe Schoolraden net, daar door de
laatsto Synode een Speciale Coinmissie van
Waakzaamlieid in zake zekere veranderingen
in ons Publieko School stelsel, werd aange_
stold, en die Commissie daarover naar wij ver
wachten, rapporteeren zal.

1. Do Cominissie kwam voor het eerst bijeen
kort na do Synode (Dec. 28, 1903) te Robertson,
oni eon voorstel van den Kerkeraad dier ge
meente in overweging te nomen.

Dit voorstel boheisde do overna-me van ze-.
ker vastgoed te Robertson met het oog op ee,n
oploidingsschool voor eleinentaire onderwijzers.
Dc Commissie rapporteerde ten gunste van
do ovornamo onder zekere voorwaarden. Do
Synodale Commissie oordeelde dat de verdere
behandeling der zaak tot do volgendo Synode
zou ovorstaan. Do Vergadering sal dus over
deze zaak finaal te beslissen hebben. Hot rap
port uwer Cominissie is in handen van den
Scriba Synodi.

2. Naar aanleiding van ecu aanboveling der
Synodalo Commissie gaf uwe Commissie twaalf
toelagon nit hot Synodale Opvoedirigs Fontis
voor kwoekeling onderwijzers op de school to
Robertson. Ook werden toelagen gogeven aan
eon kwoekeling can do Paarl en twee aan do
Knysna.

3. Zooals nit bet financieel versiag van den
Zaakgolastigdo blijkt, is er thans eon klein
tokort. Dit is vooral toe te schrijven can di
groote som, thans door do Norinaal School in
beslag genoinon. Aan die Inrichting zijn er en
51 kweekelingen. Volgens Art. 136 “zal hot
Collegie Curatoren hebben to rekenen op eon
som van £20 niet te bovengaande voor elk3n
leerling onderwijzer nit hot Synodale Schod
fonds,” en heeft uwe Commissie de macht niet
hot getal door de Curatoren aangonomen, to
beperken.—De som in hot afgoloopen jaar door
do Normaal School uit hot Ponds getrokken is
grootor dan hot bedrag can heffingen hoeft
opgebraciit. Uwe Commissie betreurt hot och
ter niet dat hot Fonds overtrokken n ordt. Ret
is eon good teeken dat do aanzoekon ojn toe
icgen voor kweekelingonderwijzers vermoor
deren, on de weg om do middelon tor beschik
king der Commissie to vermeorderen, sal wel
gevouden worden. Hot is echter do vraag of
do Normaalschooi rich niet uitsiuiteiijk tot
hot hooger work behoort to boporken, daar men
kweokeliugondorwijzers tegen goringore toe_
lagen opleiden ken in verband met bniton
scholen.

4. In Januari 1905 (Zio ICerkbocle, Febr. 9,
1905) word eon vergadoring in de Kaapstad ge
houdon, beiegd door do Rings Commissie van
Olanwilliam om Advocaat Van Ziji en Di. Du

Plessis Steyn en A. D. Lhckhoff, Jr., to ont_
inoeten, en van doze heeren, die zich zoovoel
mooito hadden gogoven, orn den trourigon toe_
stand van Narnaqualand op opvoedkumdig ge
biod onder do aandacht van hot publiek to
brengen, to vernornon op welke wijzo zij moon
don Namaqnalaud best kon gediend wordon.
Op die Vergadering was uwe Commissie ver
tegenwoordigd door haren Voorzitter. Ter ver
dere inlichting over doze zaak hechten n ~ aan
dit rapport eon brief van don Scriba van den
Ring van Clanwilliam, can uwo Commissio ge
richt.

Do Commissie ondernam hierop do verant
woordelijkhoid van do zending van een onzor
leeraren near Namaqualand om do zaak van
hot ondorwijs to behartigen. Ds. A. D. Luck-
hoff, Jr., verklaarde zich, tot ouzo grooto blijd_
schap, bereid hot work op rich to nernon. Hot
Schoolfonds was destijds tarnelijk stork, toch
meende uwe Commjssie dat voordeel nioest

getrokken worden van do verhoogde belang
stelling in Nainaqualand, opgowekt door do
brieven van Advocaat Van ZijI en do rapporten
van Di. Stoyn en Lückhoff, en eon beroep word
door iniddel van do Kerkbode (Fobr. 7, 1905) em
Ons Land (dat vool voor do zaak heeft geploit)
op do Kork en hot publiek gedaan, terwijl eon
spociaal fonds word geopend met behuip van
den Editeur van Ons Land. Do. A. D. Luck-
hoff, Sr. was zoo vriondoiijk om do giften voor
hot dod in ontvangst to nemen en can uwe
Cornmissie to overhandigen. Dc dank der Sy..
node worde hem voor dit liefdewerk foege
bracht. Do ontvangsten zijn geregeld erkend
in Ons Land en ook door den Zaakgeiastigde.

Tot op 30 Jnni bedroog do soni ontvangen
£1,515 is. lid. Daarvan is uitgegeven £742,
latendo eon batig saido van £773 is. lid.

Wat uitgericht is mot bet geld reeds uitge_
govon blijkt nit hot rapport van Ds. A. 1).
Ldckhoff, Jr., da.t wij ais aanhangsei can bet
ouze hechten. Het fonds heoft wel thans eon
batig saido, doch ci wet or in kas is, zai spoe_
dig uitgogovon zijn, vooral met hot oog op loot
otichten van Kostscholen. Uwe Commissie doct
nuts dozen opnieuw eon boroep op do Kerk ~m
moor bijdragen, terwiji zij tevons allen die or
reeds hebben gogeven, haar hartehjken dank
4.oebrongt.

5. Voorts kan uwo Commissie met dankbaar-.
heid vermeiden dat aan hear door hot Pane
mont is toegekend do pleats Zuid 1’7amios (groot
13,000 morgen) voor opvoodings doeieinden.
Doze schenking is geschied vooral door do be
middehug van den hoer Adv. Van ZijI, L.W.V.,
die den besten dank der Kork verdient voor wat
hij in dezo rack gedaan hoeft. Wij houden ons
verzokerd dat do Synode ‘t zeifopofferend werk
4~oor horn, Di. Steyn on A. D. Lückhoff, Jr., go
daan, hoog waardeort on zich in dier voego
zai uitspreken. Do zaak dor opvoeding in Na-.
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maqualand is sedert do jongste Synode zeer
vooruit gegaan.

6. Wij vertrouwen, echter, dat men niet
meenen zal dat Namaqualand het eenigst
district is dat bohoefte heeft ann opwekking op
opvoedkundig gebied. Er zijil ettelijke ande
ron waar men nog niet doot wat gedaau kan
worden, en onze Kerkeraden behooren aange
spoord to worden om hun invloed te gebruiken
tot hot helpen sticliten vooral van kleine seho
len op buitenplaatsen. Ret han zijn, dat do
nieuwe Schoolraden wet meer dan eon aan
slaap ml sussen: men zou kunnen moenen dat
an er een Schoolraad is, die wel zorgen zal dat
de belangen van bet oiiderwijs behartigd wor
don. Meer dan ooit, editor, is or behoefte ann
ijveraars op opvoedkundig gebied. Do kiezing
van do loden van den Schoolraad borust nu~bij
do belastingbotalers. En hot is mogelijk, ja
waarschijnlijk, dat men her en daar geneigd
zal zijn de belasting zoo laag mogelijk to hou
den en de zaak der opvoeding to kort to doen.

Wat staat do Kerk in dozen to doon? Ret
yolk moot als ecu gohoel opgevoed wordon tot
een besof van do onontbeerlijkheid eoner de
gelijke opvoeding. Roe wordt dit dool best be
reikt P Roe kan do geestdrift in doze zaak go
wekt en versterkt worden? Do Kerk moot
daartoe hot vuur leveren. Do Synodale Super
intendent van opvoeding zou persoonlijk go
meenten kunnen bezoeken, zooals do wot wil,
doch dan dient voorzioniug gemaakt to wordon
veor zijno afwozigheid uit zijno gemeeute. Do
Synode home tot eon practisch besluit in doze
zaak.—De Census, zoo van do Regeering als
van do Kerk, bij al hot vorblijdende wegens do
stiehting van niouwe scholen, levort bewijs dat
or nog vole kinderen buiten de school zijn die
er in meesten wezen. Roe kunnen zij er in go
bracht worden?

Do Kerk moot met kracht, daartoe met de
Schoolraden mede*erken, en hare geineeute_
loden met geestdrift bezieleu veer do zank van
opvoediug en onderwijs, soodat men er toe
komt em gretig gebruik to inaken van de veor
rechten verleend.

Overtuigd van hot gebrekkige van haar
work beveelt uwe Commissie bescheidenlijk
haar rapport nan do gunstige ovorweging der
Vergadering aan.

September, 29, 1906.

AANHANGSEL.

B. P. 3. MARdI-rAND.
3. C. Tnu~r~.
D. J. PIENAAR, R.zN.

Durbanville,
20 September, 1906.

Aan don Voorzitter der Synodale Op
voedings Cominissie.

WelEerwaarde Hoer,—
Op den l8den dozer ben ik teruggekeerd van

Namaqualand na mijne Sde rois, en wensch mits
dozen eon boknopt versiag to geven van hot
opvoedings work aldaar tot hoden, vooral met
‘t oog op do aanstaande Synode.

1. Roe bet work in Namaqualand begonnen
is door Aclv. Van Ziji, Ds. Steyn en mijzelf is
overbokend. Wij troffen eon hooge mate van
verwaarleozing aan op onderwijs gebied in hot
distrikt en vonden dat or ongeveer 900 kinderen

van schoolgaanden ouderdom waron, die goon
onderwijs ontvingen. Wij kwamen terug over
tuigd dat do eenige wijze om to werk to gaan
zou zijn oni eon leeraar van onze Kerk in Na
maqualand nan to stellen, die zich bopaald ann
de organisatie van ‘t work zen wijdeu. Met onze
torugkomst vonden wij do Synodale Opvoedings
Commissie gereed oni onze voorstellingen then
aangaande, gesteund door do Rings Commissie
van Clanwilliam, goed to keuren em em zich
verantwoordelijk veer de uitveering derzelve to
stellon. Op verzoek van do Conimissie heb 1k in-
gee illigd hot work to doen, waarmede ik sedert
dien tijd bozig ben.

2. Do bekende moeilijkhodon veer ‘t Ondor_
wijs in Namaqualand zijn zooals moermalen ge_
zogd: do uitgestrokthoid van do lamdstreek en
do dunne bevolking, do “uitleg” gewoonte,
wannoer men maanden lang weg van huis uit
ligt met ‘t vee, do arbeids-questio, armoode, en
hot nomadisch loven dat zokere streken van hot
land kenmerkt. Ware hot niet voor hot be
staan van do Drostdij to Worcester, waaruit ik
telkenmalo do noodigo onderwijzers heb gekre_
gen, zou ik zeker veer doze greoto behoefte—
naml. de voerziening van onderwijzers—veel
minder kunnen gedaan hebben.

3. Ons bereop op ‘t publiek was niet to vor
geofs en do aanzionlijko som van £1,909 12s.
4d. vloeide in van alle kanten, die diende tot
eon fends, zondor hotwolk hot onmogelijk ron
zijn gewoest dit work in Namaqualand in do
hand to nelnon.

4. Ret resultant tot heden is als velgt :—

Scholen. Onderiv(izers. Xindd~

1. A3 Modderfontein ... Potgieter 23
2. Arm Green Rivier Mend Lombaard 33
3. A3 C-reotvlei v. d. Spuy 19
4. P. F. Negrameep Van Zijl 17
5. AS Namies Krynauw 25
6. AS Springbok Webb 28
7. A3 C-aries Do Kook 18
8. A3 Brakfontein Strydom 22
9. A3 Drogedab Boshoff 19

10. Arm Vlakmijn Taljaard 33
11. Arm Soebatsfontein Visser 24
12. Arm Vaalheuvel, Strij

fontein Du Toit 33
15. AS Nariep Bastiaanse 15
14. AS C-root Mist Smith 25
15. Arm Strij Rivier Badenhorst 25
16. Arm Spektakel Haarhoff 16
17. P. F. Matjesfontein Wentzel - 12
18. A3 Welkom Nienaber 18
19. P. F. Nieuwefentein Van Lill 12

(Do laatste zos nemen met begin
October hun aanvang.)

Tevens hebben wij eon, private school
onafhamkelijk van Geuvernement, to

20. Korenhuis, Malan 23
en ondersteunen wij cone andore pri

vate school to
21. Middelkraal, Mrs. Manns 14

453

5. Terwijl volgons do census van 1904 niet
meer dan 169 blanke kinderen op school wa
ron—of, als de kindoren van do mijndorpen
Pert Nolloth en Ookiep afgetrokkon worden,
niet moor dan zeggo 70—zijn er un over do 400
moor kinderen op school. Volgens het jaarvor_
slag van den Superintendent Generaal van On
derwijs veer ‘t Parlement gelegd, staat Nama-.
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qualand do 3de op do lijst van distrikten (do
Kaapsohe afdeeling uitgesloten) gerangschikt
volgens vooruitgang op school gebied.

School banken (desks) uerden verzonden met
zitplaatsen voor 300 kinderen en 16 verzendin_
gen boeken, leien, en andero schoolbenoodighe
den werden verscheept; aismede ecu klein be
zeuding meubels die dringend noodig waren
voor do Grootvlei Kostinrichting. Drie kisten
Bijbels (Vrouwen Veroeniging, SteJlenbosch),
benevens eon groot aantal Psalm- en Gezang_
en Hallelujah l3oeken en Kinderbijbels, Katels
voor onderwijzers, hout en deelen voor school
doeleinden. Ook van do Col. Secretaris, (Jol.
Crewe, heb ik 2 groote marquee teuten gokre~
gen, die ale schoolhuizen aan do Stry Rivier
dienon.

In de genoemde scholen zijn or omtrent 125
kinderen die gratis onderwijs ontvangen, en
door do ruime ondorstenning van do A. C. V.
V. zijn wij in staat de 3 Armen scholen Vaal
heuvel, Strij Rivier en Spektakel, heelemaal
vrije scholen to maken. ~1erder, ondersteunen
wij een behoeftige familie (8 meisjes) met eec
wekelijksch rantsoen koorn, one door vrienden
in Durbanville en Riebeek West verschaft. Ver
der, om eenige behoeftige kinderen te Vaal_
houvel tor school to houden hobben wij 18 mud
koorn van de C. S. V. Steenboks Rivier, Cale
don ontvangen.

6. Met dank maak ik melding van do vrien
delijkheid van den hoer Dean van do Cape Uop~
per Company, die al onze schoolbehoeften vrij
op do spoorlijn vervoert. (Ret spijt mij dat 1k
hetzelfde niet kan getuigen van bet vervoer
dorzelfde goederen per schip naar Hondeklip
Baai en Port Nollotli).

7. Aangezien. hot mij gebleken is, dat hot on
mogelijk is om scholen to brengen binnen be_
reik van al de kinderen in Namaqualand is het
noodzakelijk do kinderen maar do scholon to
brengen—d.w.z. om op geschikto en centrale
plaatsen groote koetinrichtingen op to richten.
—1k heb te voren reeds getracht om zulk ecu
schema ten uitvoer to brengen, maar vind dat
do tijd daarvoor flog niet rijp is (eerst krui
pen en dan loopen).

8. Van tegenspoeden moot ik van hot volgen~
de gewag maken: Hot bloeiende work to Na
mios, Boeeinaniand, cinder den Eerw. D. Kry~
nauw, is n egens do eanhoudendo en ontzetten_
do droogte, voor eon tijd gestaakt. Wat can
gaat Soebatsfontein waar or minstens 30 kin
deren op school belcooren to zijn, hon 1k teleur
gesteld. Do school is good begonnen met 25
kinderen, flu echter godaald tot 14. Ware or eon
duidelijker besef van do noodzakelijkheid van
samenstemming en samenwerkiug son do stant
van zaken zich niet zoo ongunstig voordoon.
Tot verschooning echter moet dit gezegd wor
den, dat or juist hier do armoode en “uitleg”
moeilijkheid bijzondero hindernissen in den weg
leggen.

9. Daar men hot heele laud door gewoon go
raakt is onderwije to beschouwen ale niets moor
dan cone voorboreiding tot do aauneming,
waarvoor sleclits 3 tot 6 maandou genoogzaam
geaclit worden, sprookt hot van zoif dat doze
een gewichtige vraag is, naml. hoo de nieuwge

etichto scholen can den gang to ho~den? Al
zouden editor sommigo van die scholon slechts
eon bestaan van 2 jaron hobben, dan was or
reeds voor do toekomst van do kinderen eon
aanzienlijk gewin behaald. Mijn verwachting
in doze is, dat waar scholen ale gezegd na zulk
betrekkelijk kort bostaan uitsterven, or andero
in andero plaatsen zullen to voorschijn geroe_
pen worden.

10. Vooralsnog kan Namaqualand op hot ge~
biod van onderwijs zicli self niet helpen. Ar
moede is juist niot do hoofdoorzaak; ‘t is do
ometandigheden, do vruclit van jaren lang ver~
zuim van voorzioning in die groote behoefte.
Wij moeten Narnaqualand holpen totdat bet
zich zelf helpen kan, docli zijn boil ligt in zip
eigon kinderen, on 1k vortrouw, dat or op eon
of ander geschikte school cone opleidings alas
gesticht sal cordon.

Wij moeten do ouders ook met zachtmoedig
held en beleid brongen tot eon hoogero bosef
van do betoekenis on eischen van hot ondor
wije. Dat or reeds cone ontwaking is gekomen
in doze maakt hot werk niet alleen mogehjk,
maar moodigt one aan in ‘t voortzettrn daar
van.

1k bob in do laatste maandcn al do soholen
bezoclit en. verbazenden vooruitgang aangotrof_
fen—ik geloof dat doze vooruitgang eon go
weldig spoorslag geven sal om anderen nog
moor belangstellend te maken. Bijna elke school
lieeft haar schrander kind—konden wij toch
nlaar eon zestal van die op school in ‘t Eoven
land plaatsen om eon ambtelijke opleiding to
ontvangen! Er is niets dat aan de sack oen
grootor stoot vooruit son gevon.

11. Do stichting van School Radon in Nama..
qua.land is o. i. nog niet do oplossing van de
Onderwije questie en maakt do voortzetting van
do ernstigo pogingen van onzon kant niot over
bodig.

12. Met bet Onderwijs Departement werken
wij in harmonic dock genieton van die zijde
niets moor dan do gewono ondorstouning.

13. Met boogo waardoering maak 1k gewag
van do bereidwilligheid en opoffering door do
onderwijzers ann den dag gelegd in hot aan_
vaarden van ‘t werk onder do buitengewono
moeilijkheden.

14. Wat nieuwe scholen betroft moon 1k, dat
misechion nog eon vijftal gesticht han worden.

15. One standpunt is dit: Buitengewone om—
standigheden voreiscien buitengewone maatre_
gelen. Wij zijn bezig in Namaqualand om to
experimenteoren mocht onze poging door uwe
Coniniissio geacht worden eon succes to zijn ge_
woest zoo kon to Kenbardt met zijn 606 kin
deren ~van schoolgaandon ouderdom no ‘t oogon_
blik niet onderwezen, en andoro soortgelijke
distrikten eon poging in dezelfdo riciting on
dernomen worden. In do hoop dat do overwe
ging van dit rapport iots moge bijdragen tot
eon besluit van krachtige voortzetting van hot
n ork,

Verhlijve, met hoogacliting,

(Iwo D.w. D.n.,
A. D. LUCKROFF, JR.
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BIJLAGE 24.

RAPPORT
van de Curatoren der Normaal School.

Aan do Loden der Hoog Eerw. Synode,
te Kaapstad vergaclerd, op 18 Oc
tober en volgendo dagen, 1906.

bog Eerw. Voorzitter, Wel Eerw., en Eorw.
Heeren en Broeders!

Wij, do ondergoteekenden, hebben de eer
als volgt te rapporteeren:—

(a). Het College Curatoren Fersoneel. Door
do bedanking, eerst van Ds. Andrew Murray,
die jaren lang suet veel liefde en beleid als
Praeses bet bestuur heeft geleid; en daarna,
van Ds. A. I. Steytler, die als Secretaris, met
vaardige pen hetzelve heeft gediend, werden
Di. A. Moorrees en N. J. Brummer rospectie
velijk benoosud.

(b). Huisvader en .[Jollanclsche Onderwijze’~.
Be wensch der Synode met botrokking tot do
positie van Huisvader en Rector is uitgevoerd,
en bet verblijdt ons to zeggon, dat de besbe
verstandhouding in do inricliting gelieerscht
heeft.

Na eem termijn van twee jaren van veel
vlijt en toogowijdhoid, verliet de hoer W. T.
du Toit met zijne wakkere gade ons, om zich
to Stellenbosch ter woon neer to zetten, iJ
waar hij zich voor do Evangeliebediening voor
bereidt.

Zijn opvolger is do hoer F. P. S. le Rour,
iemand die gedurende eon goruimen tijd zich
als onderwijzer onderschoiden heoft, bijge
staan door zijne echtgenoote, die alleszins go
~chikt is voor do verantwoordelijke botrokking
van huismoeder.

(c). Kweelcelingen. Onmiddollijk na afloop der
Synode word aan haar opdracht do aandaclit
gegeven om jongens to vindon, die zich tot
onderwijzors n onschen to laten vormen, waar
toe Ds. F. X. Roorne afgevaardigd word orn
eonigo scholen in do naburigo gornoonton e
bozoekon. Ook word door iniddol van eon cir
culairo duidolijk goniaakt op welko voorwaac
den jongelingoii sullen worden opgonomon. Dit
had tongovolgo, dat do aanvraag om opname
spoedig zoo groot was, dat or met mooite
plaats voor allon kon worden govondon.

Op dit oogonblik zijn or 55 kweekolingon, die
tot onderwijzers worden opgeleid, waarvan 7
voor T2, 23 voor T3, 19 voor PT2 en 6 voor
‘t Matriculatie oxamon ingeschrovon zijn.

(d). Do Model School. Doze school doet nog
bij uitstok dogelijk work, dat blijkt nit do vor
slagon dor Gouvernoments Inspectenron van
tijd tot tijd, alsook nit do resnltaten bij b
Univorsitoitsoxamons, die j aarlijks afgenomen
wordon. Hot getal kinderen thans op do boo
ken is 640.

(e). Financiën. Met ouze fondson staat hot
nog gunstig, dat grootolijks too to schrijven
is aan bozuiniging op elk gobiod, zondor ons
eigenlijk schuldig to makon aan karighoid. lu
do afgoloopon drie jaron is eono belooning van
£1,000 bij den Kerkeraad van do Gemeent.e
Kaapstad afbotaald, en or blijft nog eone ha
lane over van £538.

Bij eon torugblik op eon bijna 30~jarig be
staan, kunnon wij niet nalaton to wijzen op de
rijke vrucht door doze inrichting godragen.
Bijkans 500 jongo niannon zijn daar tot onder
nijzors opgoloid, on hebbon voor eon korten
of langen tijd nnttig work verricht.

Do Curatoron willon or aan horinneren in
hoe grooto mate do blooi dozer inrichting, en
hot nut door haar gesticht, to danken is aan
don onvormooidon ijvor en toegewijdheid van
don Rector, den hoer Whitton, torn iji ook zijncs
assistenten don dank der Kerk verdionen.

Acenbeveling. Wij sneenon dat hot noodig is
do Hoog Eorw. Synode or op to wijzen, dat do
daarstolling van “School Boards” waarschijn
lijk invloed uitoofenen zal op do toekomst van
do Model School, waarom wij do vrijhoid no
men van do Synodo to vragen om hot Curato
rium volmacht to vorloenen, zoodanigo stap
pen to doen met hot oog op do betrekking tns
schon do Model School en do School Board, als
do omstandigheden mogen veroischon.

Wij hobbon do eor, ons to heoten,
Uw D.w. Dienaren,

J. P. VAN HEEXiDEN,
Voorzitter.

A. MoonnEEs.
D. J~. ax R. MARCHAND.
W. A. JOUBERT.

N. J. Bxunaexn.
L. J. DR J. DR Viaaixies.
F. X. Roosix, Socretaris.

NORMAAL SCHOOL.

KASSA REKENING VAN 1STEN Juni 1903 ror
3OSTEN Juesx 1906.

ONTVANGSTEN:

Aan saldo 30 Juni 1903
Schoolgelden:—

Jongons School 5283 9 7
Moisjos School 3524 19 7
Kindergarten 1174 5 5

Diversen
Passage voor ondorwijzers en

halve toolaag voor Bankon
in werkplaats

,, Voorschotton torug botaald:
Onkoston van Huis

houding 80 14 11
Salaris van ondor

wijzers 50 0 0

Mn Studeor ponningon
Hnur ponningon, onz
Korkelijke toelaag
Gouvernemonts toolaag:—

Salarisson 4305 0 0
P. T. en Studd. 2495 12 3

579 6 7

9982 14 7
2512 7 6
1231 16 4
1672 10 0

6800 12 3
117 14 3

70 10 ~3

130 14 11

£23,098 6 8
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uITGAvEN:

Per Kosten van Huishouding ... 5032 10 2
Salarissen:—

Onderwijzers 12473 19 3
P.T 47010 0

12944 9 3
Gebouwen —

Verandering en Reparatie
,, Schoolbehoeften, Meubele

ment, enz
,, Belasting

Diversen, Restituties, enz.

,, Afbetaling van Leeningen
Rente op Leeningen

Saldo 30 Juni

L. 3. DE 3. DE Vinnizus,
Thesaurier.

3. K. WHITTON, Rector.

BIJLAGE 25.

VERSLAG.
van den Rector van de Normaal School, 19O3—19O6~.

Voor de achtste maal en bijna aan het einde
van het 29ste jaur van zijn bestaan, heb 1k de
eer ecu kort versiag van het wnrk in het Nor
maal College gedanu gedurende cle laatste drie
jaren, u ann te bieden.

Ret onderwijzend personeel is onderhevig
geweest aan vele verancleringen sedert mijn
laatste verslag. De heer Bowes verliet ons om
de Roofdonderwijzer van Swellendam te wor
den; de hear Black werd kort daarna benoemd
tot Roofd van de school te Calvinia; en de
beer Blignault kreeg ecu beter aanstelliug in
de Jongens Rogere School te Fransch Rock.
Ook in de Meisjes School ziju er verseheidene
veranderingen geweest.

Dear 1k het College Departement en de Mo
del School—die onmisbaar is voor de practische
opleiding 6cr Studenten— als één Inrichtiiig

• besehouw, noem ik de namen van het tegeii
woordige onderwijzend personeel eraan verbon
den: Dc Rector, do heer 3. R. Whitton; On
derwijzer in de Wiskunde, de heer J. Smith,
M.A.; Onderwijzer in het Rollandsch en Ruis
vader, de beer F. P. 5. le Roux; Onderwijzer
in Routwerk, de heer Burt; Assistenten: de
heeren H. G. Duthie, M.A., 3. Williamson, T.
C. Devlin, J. C. Morgan, M.A., G. C. van
Bonde, 3. E. Burton en de jongejuffrouwen
V. Wilson en Gilbert. In de Meisjes School:
Jongejuff. Brown, McLeod, Jones, Rijnhoud
en Wilson. In hat Kindergarten Dept.: Jon
gejuff. Calderwood, Eckard en Glendining. lie
gelieele Inrichting heeft Ins ccii onderwijzend
personeel van 21 (allen gecertificeerd), waarvan
vijf als kweekelingen hun opleithug alhier ont_
vingen.

Met vrijmoedigheid gewaag ik van het dege..
lijke en getrouwe werk van mijn assistenten,
en hat is daaraan te wijten, dat wij in staat
gesteld zijn geweest onze positie te behouden,
zooals wij gedaan hadden, niettegenstaaiide do
algemeene gedruktheid.

e heer. W. J. du Toit, B.A., die als onder
wijzer in het Rollandsch twee jaa.r lang met
toegewijdheid alhier arbeidde, besloot bet on
derwijzers ambt vaarwel te zeggen, en studeert
thans can de Theologisohe Kweekschool. Rij
volgde alzoo het voorbeeld van zijn voorganger
in hetzelfde yak aihier, Ds. G. 3. du Plessis,

B.A., B.D., van Observatory. We zijn enD ge
slaagd als ziju opvolger nan te stellen den beer
F. P. 5. le Roux, die het werk aihier in Janu
an 1906 aanvaardde, en thans uitstekend werk
verricht in de Rolla.ndsolie klassen van de Jon
gells, Meisjcs en Studenten.

Van dc Studenten en hun werk, hun alge
meen goed gedrag en hun belangstelling in de
school en haar succes kan ik zeer gunstig ge_
tuigen. Ret is in hun praetiscie werk, en in
de kennis van organisatie, tucht en orde, dat,
de bijzondere waarde van ons iierk gelegen is.

Tijdens de Vergadering van de laatste ny
node waren we in eon overgangs periode, ten
gevolge van verandeniugen in dc regulaties van
het Departeinent. Ret getal Studenten was ben
op zijn allerlaagst, terwijl hot thans hooger is
clan ooit be voren. Do besluiten van de laabste
Synode hebben ertoe bijgedragen ecu groot
aantal jongens Kweekelingen te doen worden,
en we hebben thans de volgende getallen : —

19 Candidaten voor bet PT2 Examen, 23
Candidaten voor bet T3 Examen; 7 Candidaten
voor bet T2 Examen, behalve 6 Candidaten
voor bet Matniculatie Examen, en daarna 13.
Dit geeft ecu totaal van 55, en dear en in de
Icost Innichting niet huisvesting aan allen yen..
schaft kon worden, werden 5 Studenten aan hot
Rofmeyr Te Ruis gelogeerd.

Gedurende de laatste drie jaren hebben 48
Stndenten bet College verlaten, na in vollen of
gewijzigden cursus van opleiding doorgemaakt
be hebben. Dc ineerderheid van hen geven
thans onderwijs of zetten hun studiën elders
voort.

Dc negulaties van de laat.ste Synode met be-
trekking tot de opleiding van kweekelingen,
kwamen niet in werking vddr 1904, en zelfs
toen waxen ze niet genoegzaam bekcnd aan
waanschijnlijke Candidaten oni onzc getallen te
vermeerdenen tot verleden jaar. Wij plukken
dus ecrst dit j aar de vruchten van de nieuwe
regeliag.

Aan het einde van dit jaar zullen nict minder
dan 30 jonge mannen gekwalificcerd zijn oln
onderwijs tc gaan gevcn.

Dezc zijn de gre den en getallen: Gematricu
leerd of Intcrmediaire en T2, 7 Gematc~icu
leerd en T3, 7; slechts T3, 16,

1000 0 0
406 7 5
538 4 2

£23,098 6 8

998 4 9

1398 6 10
422 15 8
357 8 5

Kaapstad,
11 Augustus, 1906.
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Met hat oog op het felt, dat on2e Kost In
ricliting op ‘t oogenblik propvol is, en dezo
getallen in aanmerking genomen, is het moei
lijk te verst-aan, hoe men. ooit zeggen. kan, dat
de Inricliting niet aan haar doel beantwoordt.

Be Gebouwen, Meublement, en verdere be
noodigdheden heeft men hier; en. cle Kost In_
richting dient sleclits vergroot te worden om
hnisvestimg aan grooter getailen. te verschaf
fen.

Be tegenwoordige schaarschheid van onder_
wijzers, en het kleine getal van T2 onderwijzers
die thans in de Kolonie arbeiden worden some
aangehaald alsof hat Normaal College daar
voor verantwoordelijk was, en alsof ons werk
alhier niet met succes bekroond was. Both
zulke personen vergeten. geheel en al dat ye-
len van onze oud-studenten (60 of meer) in de
Transvaal en de 0. R. K. onderwijs geven, en
dat groote getallen hat onderwijzers ambt
neergelegd hebben. 1k meen dat bijna de helft
hunner ziilks gedaan hebben. Overigens zijn er
zoowat 30 oud-studenten van het Normaal Col
lege als leeraars werkzaa.m, of worden. nog op~
geleid in de Theologisclie Kweekschool.

Velen zijn dokters, verschejdenen zijn in be
zigheid of in den Civielen Dienst gegaan, tar
wijl de verschillende departementen van de
reehten (agenten, procureurs en advocaten) op
een groote schaal uit onze gelederen versterkt
zijn. En het is te betreuren dat in vale geval
len de bekwaamste en beste mannen hat yak
verlaten hebben.

1k wensc~h in alle beseheideuheid de leden
van de Synode te vragen daze feiten te over
wegen, en dan te zeggen of het nel hat Nor
maal College is dat niat ann zijn doel heeft be
antwoord.

Met het vaste vertrouwen dat da Synode in
bet belang van de Kerk en de Opvoeding tot
een vast besluit van one voortbestaan zal ge
rakan, noem ik nogmaals de voorwaarden van
toelating tot hat Normaal College:

1. Candidaten die Standaard VI of VII (ook
School Hooger) gepasseerd hebben, worden
toegelaten ale Kweekehingan van het iste en
TIde jaar respectiavelijk, om zich voor T3 voor
ta bareiden tegen £12 per jaar (alles ingeslo
ten).

2. Candidaten die hat School Hooger Examen
gepasseerd hebben, en voor Matriculatie stu
dearen.—Termen: £3 intreageld en £12 voor
kgies. Wasschen en boeken extra.

3. Gematricnleerde Studentan—1 jaar voor
T3. Terman zooals in No. 2.

4. Studenten die in ‘t bezit zijn van Matri
culatia en T3 certificaten of hat Intermediaire
alleen, kunnen toegelaten worden om zich in
1 jaar voor T2 voor te bereiden.

Met bet arnstige vertrouwen, dat de Synode
moge worden gezegend in al hare beraadsla..
gingen,

Heb ik de ear te zijn,
Mijne Heeren,

T.Jw Bienstw. Dienaar,
J. K. WEITTON.

BIJLAGE 26.

RAPPORT
van de Commissie voor het Doofstommen en Blinden InstitUut

te Worcester, aan de H. E. Synode, 1906.

Hat is met ean gevoel van dankbaarheid voor
bet voorrecht haar geschonken in dit belang
rijk werk onzer Kerk bezig te zijn, dat uwe
Commissie hat volgende ann de Syn.ode wil
rapporteeren : —

Zij kan getuigen van zegen op onze Inrich
ting, die pas haar vijf-an_twintigj arig bee taan
herdacht hiatt, an van de uitbreiding van lid
werk, sedert het laatste Rapport ingediend.

Be getallen onzer leerlingen in de twee Be
partementen bedragen thans: 76 Boofstommen
(38 jongens en 38 meisjes) en 39 Blinden (26
jongens en 13 maisjas). Tilt die 115 leerlingen
zijn er 23 nit de Transvaal en. 10 nit de Oranje
Rivier Kolonie.

In bet Boofstomman Bepartement wordt de
Hoofdonderwijzar, de hear B. J. G. de Labat,
bijgestaan door de onderwijzeressen Mej. S.
van der Marwe, J~. Gie, A. Tlieron en den
kweekeling onderwijzer P. J. A. Retief en tuee
hulpen voor hat onderwijs in hat Schoenmaken
en Houtwerk.

In de Blinden Afdeeling wordt onderwijs ge
geven door den hear M. J. Besselaar, Princi
paa1, den beer .1. P. Kruger, Mej. I. Murray,

de heeren W. J. du Plessis, H. Greenwood
(Muziek) en F. J. Verster (Mandanmaken).

Bit de jaarlijksche rapportan van den In
spekteur van Ondarwijs blijkt, dat in beide Af
deelingen degelijk werk gedaan wordt, an dat
beide onderwijzers en leerlingen mat groote
getrbuwheid en toewijding hun dikwijls moei
tevollen arbeid verrichten.

Behalve vorderingen in bet gewone school
werk, hebben verschaidene doofstomme jon
gans bet Berde jaar Houtwark examen alsook
Teekenexamens met goad gevolg afgelegd, ter
wijl de meisjes ook liuis_ en naaiwark doen.
Van de 29 Boofstomman die in de laatste drie
jaren de school verlaten habban, zijn 18 aaii—
genomen tot laden onzer Kerk; dna warden
teruggezonden wegens zwakke varstandsver
inogens, terwijl acht door hunne oudars nit de
school genomen warden voordat zij veal nut
van hat onderwijs hadden getrokkan. Van de
ganoemde 18, zijn de meestan bekwaaha zich
thans te halpen en een bestaan te vinden ale
handwarksman of in de boerdanij. -

In bet Bepartement voor Blinden is nu een
begin gemaakt mat hat drukkan van boekea
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en gedeelten van den Bijbel in het pumtschrift.
Vooral de Muziek Afdeeling van dit Depar

tement heeft resultaten geleverd die zeer be
moedigend ziju; 3 leerlingen beliaaldeu hot
muziek onderwijzers diploma en 12 passeerden
de verschullonde piano en orgel examens. On
der do bekwame leiding van den heer Green
wood wordt luer menig verborgen talent ont..
wikkeld, en wij verwachten dat onze Inrichting
spoedig eenige good opgeleide muziek onder
wijzers en orgelisten sal kunnen uitzenden.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik
niaken em ouzon dank toe to brengen can den
Kerkeraad van Worcester, veer hot gebruik
van het Kerkorgel door onze jengens veer
liunne lessen.

Ecu drie enanuaal pedaal orgel veer onze
Inrichting, son in eeno groote behoefte veor..
zion.

Van do blinde jongelingen die nit onze In..
ricliting vertrokken ziju, vinden elf door man-.
denmaken ecu levensbestaan, drie houden
school, en ééu is pianostemmer. Moeielijker is
het aan do blinde meisjes oen middol van be
taan te verschaffen. Behalve onderwijs in
naaien en hondwerken ontvangen zij nu eok
enderricht in ‘t gebruik van eon breimachine,
em zoo mogelijk later ook door middel hiervaxi
jets to kunnen verdienen.

Wegens hot toenemen van bet gotal meisjes
naar onze Inrichting gezonden, word besloton
het oude Meisjes Tehuis te verkoopon en ecu
ruimer en geriefelijker gebouw op te trekken
op ecu stuk grond daartoo gekocht, grenzende
aan onze andero eigendommen. Extra giften
ten bedrage van circa £700, veer dit dod ont
vangen, liebben de lianden van uw Coinité go-.
sterkt em cone gewenscixte ‘aening daar t~e
stellen, ter verpleging van onze meisjes onder
de zorg van Mevr. Cruse en Mej. Steyn.

Do doofstomme jengens staan tlians onder
verpleging van den Hoofdonderwijzer en zijne
echtgenoote, daar de eudo vador Dc Labat zijn
ambt heeft nedergelegd. Dc blinde jengens
verkeeren onder de zerg van den beer on’ mevr.
Gie.

Ten einde veerziening te maken in de beheef_
to aan betere school-accemmodatie veer do
Doofstommen, werd, deer verandering en aan
beuw, eon scheolgebouw daargesteld dat aan
de eischen des tijds veldoet. Oek veer bet Blin
den Departement is deer het teenemen van hot
getal leerlingen en der takken van werkzaam
heid, de behoefte aan meer en ruimero school
lokalen ontstaan, en uwe Commissie heeft be
sleten eek daarin veerziening to maken.

Do blinde liulponderwijzer, J. P. Kruger,
door vrienden en uwe Commissie daartee in
staat gesteld, bezocht met vrucht eene coufe
rentie veer Blinden te Edinburgh, Schotland,
en thans verkeert Mej. Murray in Europa em
zich daar eok vordor veer haar work to bekwa
men.

Veel dank is verschuldigd aan do Gemeenten
enzer Kerk, die ens getreuw hebben onder_
steund met hare jaarlijksclie bijdragen. Wij
vertrouwen dat do enkelen die daarin nalatig
geweest zijn, hot goode voorbeeld zullen vel
gen. Hot zou zaken vergemakkelijken, indien
alle collecten en bijdragen veer enze Inrich
ting direct aan den Thesaurier gezonden wer
den, in pleats van, zooals somthds bet geval
is geweest, aan den Zaakgelastigde.

Veoral maken wij met dankbaarheid melding
van do Legaten aan onze Inrichting verxnaakt.
Meuige arnie Deofstemme of Blinde ken daar_
door gratis worden opgenomen Cu zijne of
hare opveeding entvangen.

Deer eene langgewensclite vermeerdering van
Geuvernements toelagen, werden ‘aij in stoat
gesteld do salarissen van ens onderwijzeiid
personeel in beide Departementen to verbete
ren.

Na gewaagd to hebben van den zegen, die op
onzo Inrichting gerust heeft, knnuen wij ens
Rapport niet sluiten, zonder to wijzen op liet
greete getal Deofstemmen en Blinden van
schoelgaanden leeftijd, die nog omdolesi buiten
onze Inrichting. Velgens eene berekening naar
aanleiding van do laa.tste Census epgaven,
meesten nog een honderdtal blanke kinderen
uit do Kolenie binnen enze Inrichting geven
den werden, die thans in onkunde on erger
verzinken. Konden or van Ringswege als an
‘derszins suet systomatische pogingen worden
aangewend em do zoodanigen te dwingen in to
komen en to deelen in de voorrechten Issue lot
goneeten thans bereid?

Met versciuldigde hoegacliting noemen wij
ens,

Van de H. E. Synede,
Do Dienstwillige Dienaren,

W. A. Anuxer, Voerzitter.
3’. C. Tuurau,
H. P. VAN nan ManwE.
C. H. BECK.
I. F. A. na Viajixus,

Secretaris.
Worcester, 17 September, 1906.

STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN
VAN HET DOOFSTOMMEN EN BLIN
DEN INSTITUUT, TE WORCESTER,
VAN 1 JULI 1903 TOT 30 JUNI 1900.

INKOMSTEN.

Aan Kerkel. bijdragen en Donaties £4771 18 6
Legaten 6321 6 1

,, Gouvernements Toelagen 3905 16 0
School Rekeningen 8478 11 4

,, Rents en Huur Rekening 685 0 11
Manden_ en Schoenenaken

Departementen 846 it 6
Orgel Fends , 20 14 6

£25029 18 10
UITGAVEN.

Per Saldo
Salarissen
Huishoudelijke ‘Ultgaven

,, Manden- en Scioenmaken
Departementen
School Rekeningen

,, Muziek Departement
Schoelbeheeften
Huisraad
Drukw. en Sclirijfbelioeften

,, Assurantie en Belasting
Zegels, Commissie enz
Nieuwe Gebouwen en Repar.
Reiskesten

,, Braille Drukpers
Keopschat van Erf
Leening terugbeta aid en aan
Kapitaal Rekening

4 1i 0
107 2 4
568 6 8

881 13 4

£24332 4 10
,, Saldo 697 14 0

£25029 18 10
(get.) C. H. BECK, Thesaurier.

M. J. BESSELAAR,
Boekhouder.

Nagezien en correct bevonden,
(get.) E. P. THEKON.

Izix MEIEING.

£91 3 (1
7607 2 0
6949 16 7

797 19 6
656 15 4
116 1 6
245 b 4
378 9 11

31 2 2
90 8 6
25 2 9

5780 13 11
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RAPPQRT
van de Synodale Zondagsschool Commiss~e, te worden voorgelegd

aan de Hoog Eerw. Synodale Vergadering, 1906.

Naar de goede hand barer Gods over haar
kon uwe Commissie hare geregelde werkzaam
heden sedert de jongste Synodale Vergaderiug
voortzetten, on alzoo, ten deele aithans, aan
de haar door Art. 39 opgedragen taak voldoen.

Aan het zorgen veer do Zondagsscleool lesson
heeft zij naar bet best van haar vermogen vol_
daan. Bij bet voorsclirijven der Bijbellessen
voor elken Zondag heeft zij sedert 1905 ook flog
eenige vragen over do les van den vorigsn
Zondag gevoegd, betwelk, zooals zij vertrouwt,
helpen sal oni do geschiedenis des Bijbels in
bet geheugen der kinderen in to prenten. Ret
heeft bet hart uwer Commissie verbli~d van
verseheidene kanten to verneinen, dat hear
nerk gewaardeerd w’ordt. Getuige hiervan ook
het steeds aangroeiend getal van lessen, dat
jaarlijks gedrnkt wordt. Voor hot loopend jaar
steeg dat getal tot niet minder dan 60,000
exemplaren. Ret stemt uwe Commissie tot
dankbaarlieid dat do lessen, door liaar opge~
steld, niet eileen in do Kolonialo Kook, inaer
tevens in do Znsterkerken van do Transvael,
de 0. K. K., en Natal, ja zelfs in Rhodesia,
wordon gebruikt.

Ret slicces, waarmode bet uitgovon dezer
Zondagsschool lesson is bekroond goworden, is
dan ook oorzaak gewoost, dat uwe Comniissie
nog siooit noodig had bij do Synodale Kas om
geldelijke oudersteuning can to kloppen.

Aan hot organiseeren van jaerlijksche Confe_
rentitm heeft uwe Commissie weinig of niats
kunnen doen. Als do voornaamste reden voor
dit verzuim noemt zij hot groot bezwaar om
eene goschikte en centralo pleats to vinden, al
waar do Gemeente gewillig son wezen em de
afgevaardigden uit do 134 Zondagsscholen on—
ser Kerk gratis logies te versehaffen. flit be
zwaar maakt bet houden van Algemeene Zon
dagsschool Conferenties schier onmogelijk,
wesbelve uwo Commissie can do hand wil go-
yen dat do Riugen liefst zelven biunen bun
eigen ressort, of in veroeniging met éSn cf
meer naburigo Ringon, dergelijke Conferenties
van tijd tot tijd bepalen.

Wat punt (c) van Art. 39 (hot zorgen voor
eene Boehvereeniging voor Zondagsscholen) be
treft, heeft uwo Commissie to orkennen, dat
zij nog niets daaraan boeft kunnen doen, en
ook weet zij nauwelijks hoe doze opdraclit op
bevredigendo nijze to vervullen. Zou do Zuid
Afrikaanscbe Bijbelverooniging, die nu eene
Kerkelijko inricbting is geworden, niet ook
hierin kin non voorzien?

Ewe Commissie gevoelt dat dit versiag niet
volledig sal zijn zonder gewag to maken van
bet blad “Be Kindervriond,” dat onder do
redactie staat van den waardigen vader, Ps. A.
McGregor, Son., die zelfs in ziin oudon da~
met onverdroten vlijt door middel van dat
bled in belang van do Zondagsseholen onzor
Kerk arboidt. ‘t Is zijn vurige begeerte bet
blad steeds to verboteren en uit to breideu,
doch daartoe heeft hij veel grooter ondersten

ning noodig, dan hij tot nog toe genoten
heeft. Stag uwe Commissie bet op ‘t hart van
alle Kerkeradon en Superintendenten binden,
om onder do kinderen onzer Kerk vole jntee
keiiaren op genoemd blad to vinden, zoodat bet
inderdaad worden ken Jut godsdienstig kinder_
bled onzer Kook.

En, indion uwe Commissie niet besehouwd
zal wooden als bare bevoegdlieid in dezen to
buiten geande, wil zij andermaal wijzen op
de grooto klachte van gebrek aan grondige
Bijbelkennis bij do jengd van Zuid Afrika. En
dit niettegeusteande hot feit, dat ondorwijzers
en scholen steeds vernienigvuldigd worden.
Ewe Cominissio beeft nauwkeurig kennis gene-
men van do ricliting van onzon tijd om de
degsscholen geheel to seculariseeron, on bet
godsdienstig, of hover, bet Bijbelonderwijs zoo
veel niogelijk op den echtergrond to schuivon,
indien niot gelieel to verdringen. Voegt men
bierbij nog bet gebrekkige van bet Bijbolon,
derwijs onder inenig ouderlijk dak, waarover
sooveel gekleegd wordt, den vallen hot ge_
wiclit en do onmisbaarhoid van hot nerk in d~
Zondegsscbool eon ieder dadelijk in ‘t oo~. Roe
kostelijk bet work van andero Cbristehijke ver
eenigingen veer do jeugd ook moge zijn, zoo
han dat toch nimmer, uit don card der zaak,
bet werk dci Zondagsschool vervangen. Be
belengrijkheid en do noodzakelijkheid van dit
bepeeld work ken onmogelijk to boog worden
gesehat. Neest do openbare prediking van hot
Woord han nwe Commissie zich geen gomeen
teiijk werk voorstellen, gewicbtigor dan hot
werk dor Zondagsschool. En naar de Zondags-.
school niet naar wenscb aen bare roeping be—
antwoordt, daar ligt do schuld ervan took ze~
leer niet can do Zondagsschool als zoodanig.
dccli moot die gezoelit wooden bij do minder
goede wijze, weerop het work gedaan wordt.
En nu is bet uwe Commissie, na bohoorhijk on_
derzoek, gebleken, dat do Zoiidagsscbool lang
niot in el do Gemeenten onzer Kerk die plaats
inneemt, die haar toekoint. Als uwe Commissie
Inerop wijst, dan meent zij gebeel in den geost
te hiendelen van bet laatste gedeelto van Art.
39, cluaer dit els eon dccl van haar work ge
noensd wordt, oni alles in naain der Synode ‘e
doen, wat bare hand vindt om to doen om ne
Zondagsschool in onze Kerk do plaats te doen
innernen, die zij verdient, en die haar zal doen
wooden do kweekplaets voor do Gemoente.

Near hot besoheiden oordeel nwer Commissie
moet veel van bet onbevredigende in ettelijke
Zondagsscliolen op rekening wooden geplaatst
van den ongowenschten tijd, waarop ‘s Zondags
do klassen wooden gohonden. Op verscheidene
plaatsen geschiedt dit onmiddellijk na afloop
van don oobtenddionst, terwijl op ander~ plaat_
sen weer de kinderdn bijeen komeii moeten
seer vroeg in den namiddag, vddr den namid
dagdienst, of andors na afloop van laatsege
noemden dienst. In één geval vergadert de
Zondagsschool ‘s snorgens te ncht en negen
uur.

BIJLAGE 27.



Uwe tiommissie wil derhalve andermaal er
voor pleiten, dat in alle de Gomeenten onzer
Kerk, waar zuiks eenigszins gesehieden kan,
de diensten alzoo worden ingericht, dat de
beste en nicest geschikte tijd in den namid
dag aan de kinderen zal worden gewijd. -~n
wordt dit als eone opoffering van den kant der
voiwassenen beschouwd, dan meent uwo Coni
missie hot toch te durven beweren, dab de
jeugd van Zuid Afrika die opoffering over
waard is.

Verder blijkt het nit de statistieke opgaven,
uwe Commissie toegezonden, dat or in vele
Zondagsscholon geene collecte wordt gehouden.
Geheel afgezien van do groote hulp, die de
kinderen der Kerk in hare verschillende work
zaamheden door zoodanige colleete bewijzen
kunnen, meent uwe Commissie, dat dc jeugd
joist do tijd is, wanneer het systematisch go-
von bij den mensch aaiigekwoekt behoort be
worden? En voorzeker biedt de Zondagsschool
collecte daartoe cone schoone gelegenheid aan.

Verder meent uno Commissie dat hot gehecle
Zondagsschool wezen onzer Kerk erdoor be
voordeeld kon worden, indien do Hoog Eerw.
Synode hare Zondagsschool Commissie mach
tigon zou een of meer personen, die voor dat
work bijzonder geschikt worden geacht, to vra
gen om van tijd tot tijd in hot belaug der
jeugd, en vooral der Zondagsscholen, de ver
schillende Gomeenten, die zulks begeeron, to
bezoeken, en do Superintendenton met de on
derwijzers in hun groot work aan te moedigen,
en, waar noodig, met raad en daacl te dionen.
Uwe Commissie houdt or zich van overtuigd,
dat, waar men op de recite wijze hiermede to
work gaat, zoodanig persoon tot grooten zegen
voor dc jougd onzer Kerk wozen zal. Uwe Com_
missie heeft dan ook ecu beschrijvingspunt in
dier vooge naar de HoogEorw. Vergadering
opgezonden.

Daar do niouw aan be stolen Commissie geen
tijd zou hebbon om do lessen voor 1907 in ge
reedheid to brengen, heeft uwe Commissie dit
work op zich genomen, in do overtuiging dat
dit do goedkeuring der HoogEerw. Synode
wegdragen zal.

Met do bede dat do grote Kindervricnd ZeIf
Zijne Gemeente moge aa.ntooaon, hoe ‘t best

6~

do lammeren tot Zijne eigene kudde to ver
gaderen,

Noemen vcij Ons,
Van do H. E. Synode,

AANHANGSaL.

Do D.w. Dienaren,
I. F. A. DE VILLIER5.
A. F. Louw.
A. A. WEOCH.

Zonclagsschool Stat istieL’.

Op de circulaires door uwe Commissio den
Kerkeraden toogezondon, heeft zij binnen den
vastgestelden tijd ant’woord van slecits 79
ontvangen. Die opgaven, naar evenredigheil
berekend, geven one de volgende resultaten ten
opzichte van do 138 Gemeenten onzer Kerk
(Rhodesia inbegropen)
Gotal Zondagsschool kinderen 35,000
Gemiddelde opkomst 27,000
Getal onclerwijzers en onderwijzeressen 3,000
Getal dienende herkeraadsleden (pro_

dikanten niet inbegropen) die als on
derwijzers werkzaam ziju 146

Zijnde per iedere Zondagsschool onge
veer 1

Jaarlijksche opbrongst der Zondags
school collecton .~1,500

Gevende cone gemiddelde jaarlijksche
opbrengst per Zondagsschool van on-
veer £10
Eon groot dccl van doze som wordt in be-

lang der Zondagsschool zelve gebruikt, terwiji
hot overige bostoed wordt ten behoeve dci’
verechillende onderneiningen der Kerk, zooals
Zending, Doofstommcn en Blinden Instituut,
Weoshuizen, enz.

Rovenstaande statistiek, hoewel, om redenen
genoemd, misschien niet volkomen vertrouw
baar, geeft echter eenigszins ecn donkbecld
van hot work door do Zondagsscholen ouzor
Kerk verricht.

I. F. A. na Vinniaies.
A. F. Louw.
A. A. WElds.

Niouw Bethesda,
Septembci’ 1906,



68

BIJLAGE 28.

RAPPORT
van de Commissie voor Kerken Vereeniging te worden voorgelegd

aan de H. E. Synode in October, 1906.

U~ce Commissio hooft da eer te rapporteeren,
dat zij in voldoening aan de opdracht, haar
door de Synode van hot jaar 1903 gegeven, met
afgevaardigden van do Ned. Geref. Kerken ~n
de Oranje Rivier Kolonie en in Natal, en van
do Ned. Horv. of Geref. Kerk in de Transvaal,
na voorloopige correspondentie, op den 9den
en lOden October 1905 to Colesberg eene ver
gadering held, waarop, na rijpe ovorneging,
met eenparige stemmen besloten werd dat de
vertegenwoordigers der verschillondo Kerken
aan hunne respectieve Synoden het volgonde
concept voorstel voorleggen zoudon:

“Be vier Kerken hiorboven genoemd, t.w. de
Nederduitsch Gereformoerde Kerken van do
Kaap Kolonie, de Oranje Rivier Kolonio en
Natal on de Neder. Herv. of Geref. Kerk in de
Transvaal, beslniten tot eene foderale vereeni
ging onder de volgendo bepalingen.

1. Dat elkeen der Kerken hare samenstelling
met hare wetgevonde, rechtsprekende en admi
nistreeronde macht sal blijven behouden.

2. Dat de algeineeno bolangen dezer Kerko~
behartigd zullen worden door een algemoene
vergadering, die de naam van “Be ltaad d”i~
Nederduitsch Gereformeerde Kerken in Zuid
Afrika” dragen zal.

3. Dat deze Raad samengesteld zal zijn it
30 afgevaardigden, waarvan 14 door do Kerk in
de Kaap Kolonie, 7 door do Kerk in de Trans
vaal, 7 door de Eerie in do Oranje Rivior Ko
lonie, on 2~ door de Eerie in Natal zullon wor
den afgevaardigd. Deze afgovaardigden zullen
door de respectieve Synoden op elko barer go
wone vergaderingen gekozen worden

4. Bat deze Raad in behandeling nemen zal
wat door eene of meer der respectieve Synodea
of Synodale Comrnissiën aan hem sal wordom
opgedragen, en wat een of moor zijnor leden
ter sprake brengon mocht.

5. Dat do gewone vergaderingen van dezen
Raad gehoudon zullen wordon op cone plaats
en tijd telkonmale op eon vorigo vergadering to
worden vastgesteld, on buitengewono vergade

ringon als één~dordo van do loden des Raads
den Voorzittor er om vragen.

6. Dat do bosluiton van dozen Raad alleen
bindend zullen ziju voor ieder der respectiove
Kerken na door do Synodo dior Kerk goedge
keurd te zullon zija.

7. Dat olko Synode voorzioning sal
makon voor do uitgavon van haar respoctieve
afgovaardigdon naar do vergaderingon van den
Raad, zullende andoro uitgavon van dezen
Raad betaald worden door do Synoden in even
redigheid van hot getal harer afgovaardigden.”

Op do genoerndo vergadering, to Colesberg
gehoudon, word voorts, ook met eenparige
stemmon, bosloten : —

1. Dat do eersto vergadoring van don voorge
steldon Raad (D.V.) gehoudon zal worden op
den twoedon Woonsdag in Maart 1907, en wel to
Pretoria, in do Transvaal.

2. Dat do Scriba van do Synodo der Ned.
Herv. of Gerof. Kork in do Transvaal do per
soon zal zijn aan widTh allo correspondenties
zullen wordon gericht, en dio hot noodige doon
zal tot hot bijeonroopon van do eorste vergade
ring van don Raad.

Hot is nauwolijks noodig te zeggon, dat uwo
Commissie do aaunarno van dit concept voorstel
en do goedkeuring van do genoemde besluiton
ton storksto aanbovoolt.

Met do bode dat hot Godo bohagen mocht om
do H. E. Vergadering in hare beraadslagingen
door Zijn Hoiligen Geost to leiden, noemen wij
ons met verschuldigde hoogachting,

Uwe dionaron on Broeders,

J. H. HOFMEYR
A. MuiueA~
G. A. Scnoavz
A. MooiueaEs
W. A. Jounsnv
C. F. J. MuLLEn
B. S. BoTHA,

Scriba.
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RAPPORT
van de Commissie voor de Uitgave van onze Gezangen en Psalmen

in “Tonic Solfa.”

Uwe Commissie heeft de eer aan uwe H. F.
Vergadering te rapporteeren dat nj zoo spos
dig mogelijk na afloop der laatste Synode aan
bet werk is gegaan ter uitvoering van de haar
opgedragen taak. Zij besloot om de harmonic
van ‘t Koraalboek van Bern te volgen, en droeg
de overzetting er van in Tonic Solf a op aan
daartoe geschikte personen. Toen dit werk al
bijna gereed was, ontving zij cen schrijven
van de firma Bramidt en Zoon (Nederland) met
bet nanhod om deze opdraclit der Synode uit
te voeremi volgens het besluit door haar geno_
men. Zij had rich de diensten van een deskun
dige uit Londen verzekerd, die reeds ver ge
vorderd was met de overretting in Tonic Solfa
van de harmonic van Van ‘t Kruis, welke naar
haar oordeel geschikter is voor vierstemmig
gebruik dan die van Berx. Verder hood zij aan
om alle billijke kosten door uwe Commissie
gemaakt te vergoeden.

Om niet met gemelde firma in botsing te
komen en alzoo de goede zaak te bederven, be
sloot uwe Commissie dii aanbod aan te nemen,

en de uitvoering van de opdracht der Synode
in hare handen te stellen.

Di uitgave heeft dan ook niet lang op rich
doen wacliten, en is flu al bijna twee jaren in
den handel.

Uwe Commissie wil uwo H. E. Vergadering
belecldelijk verzoeken, en terwille van onzen
Gezi~ngbnndel en tern ille van bovengemelde
firma, ccii woord van aanbeveling van deze
uitgavo van haar te laten uitgaan.

Des Heeren zegen op uwe beraadslagingen
afbiddende, noemen wij ons

Uwe D.w. Dienaren in Christus,

Wellington,
7 September 1906.

ci. F. MArenIS.
J. A. MALHERBE.
Gao. S. MALAN.
Z. J. DE BEER.
B. PIENAAIi,

Seeretaris.

BIJLAGE 30.

RAPPORT
van cie Commissie van Waakzaamheid in Zaken

Betreffende.
het Onderwijs

Uwe Commissie heeft, zooveel in haar ver
mogcn was, de vcrschillcnde zaken behartigd,
haar door de laatste Synode opgedragen.

1. In soinmnige gevallen bleck bet dat door
de Regeering verandoringen a erden aange
bracht, waardoor mm of meer voldaaii werd
aan den geest der Synodale besluiten, zoodat
het voor de Commissie niet noodig was haNde
lend op te treden. Zoo is hijvoorbeeld, door de
vaststelling eencr nieuwe Wet op Onderwijs—
afgezien van haren inhoud—cens en voor goed
cen eindc gekomen aan den oiibevredigenden
toestand van voorheen, toen de reglementaire
bepalingen geen kracht van wet hadden, en
dus naar willekeur door het Departement van
Opvoeding konden toegepast of verbroken
worden.

Zoo heeft men een begin gemaakt On’ het
stelsel van individneele inspectie te doen ver
vangen door klassen inspectie, en mag men de
verwachting koesteren dat dii laatste al mneer
de plaats innemen zal van bet verouderde stel
sd, dat tot hicrtoe in zwang is geweest. Zoo
is er een nieuw lichaam in hat leven geroepen,
dat tnsschen de School Commissies en bet Be-

partement van Onderwijs staat, en dus in win
dere of meerdere mate de autocratische macht
van het Departement aan. banden legt. Zoo is,
na lang uitstel, de Universiteit er toe overge—
gaan om cen schema vast te stellen voor ecu
eind-exaanen, naast iViatriculatie, in den geest
van dcii herhaaldelijk uitgesproken wensch der
Synode. (Zie Acta 1894, pag. 58; 1897, peg.
62 en 63; 1903, pag. 59).

2. Het belangrijkste werk dat door Uwe
Commissie werd verricbt, was in verband met
de nieuwe Onderwijs Wet. Zoo spoedig moge
lijk na de publicatie eener Regeerings-circu
laire, waarin, met bet oog op de voorgestelde
wet, zekere vragen aan School Besturen gesteld
werden, hield zij ceDe Vergadering, waartoe
zij benevens den Ed. Heer ~[. H. Hofmeyr, ook
eenige parlementsleden uitnoodigde, om ge_
noemde vragen te bespreken, en de noodige in
lichting daarop, bij wijze van circulaire ouder
belanghebbenden te verspreiden.

Nadat bet Concept, dat door de Regeering
bij bet Parlement zou worden ingediend, was
verscbenen, werd andermaal eene vergadering
gebouden, waarop de bezwaren tegen de voor



~estelde wet bree&voerig werden besproken, en
besloten werd dat de Conimissie zich em rede
nen door haar genoemd, beslist tegen de voor
gestelde wet verklaart, em als hear gevoelen
uitspreekt, dat bet bostaande stelsel behoort
te n orden behoudeii en uitgebreid. flit besluit
werd can den avond aan eeae vergadering van
loden dee wetgeving voorgesteld en toegelicht,
de bezwaren tegen de wet uiteengezet, en het
onwenschelijke aangetoond om haa-r, in dien
vorm aithans, can te nemon.

In de maand April van datzelfde jaar werd
eon derde vergadering gehouden, waarop be
sloten werd eenige verdere punten van aanbe
lang voor de aandacht van zekere leden doe
Wetgevnio’ te brengen.

I-let is aan deze H. E. Vergadering bekend,
dat hot niet mogelijk was het toenmaals be
staande stelsel te behouden, of to verhinderen
dat de Wet aangenomen werd; m~.ar bet is to
clanken can de ijverige pogingen van sommige
leden dee Wetgeving—waardoor zij don dank
van ens yolk hebben verdiend—dat de aanstoo
telijkste bepalingen nit de acte zijn verwij
derd, on eon betere wet verkregen is, dan men
onder gegeven oinstandigheden heeft kunnen
verwacliten.

Nogniaals vergaderde do Commissie vódrdat
de nieuwe wet in working was getreden, eij
welko gelegenheid eon circulaire opgetrokken
werd em voorloopige weaken te geven met be-
trekking tot de bepaling van Scliooldistriktcfl,
en do kiezing van School Commissies onder d’
nieuwe wet. Tevens hood zij can naar vermo
gen inlichting te geven, waar die mocht wor
-den begeerd. De Commissie had zich voorgene
men later eon verdere toelichting to laten ‘iol
gen, waarin do overige bepalingen der wet be
handeld zouden worden; doch dit word 001100-
dig geaclit, nadat een zeer duideiijke uiteen
zetting der wet versclienen was, in een reeks
van artikelen in het nieuwsbiad “Oizs Land,”
waardoor verdere toelichting overbodig was.

lJwe Commissie is van oordeel, dat hot nog
niet mogelijk is oen bedaard oordeel te vellen
over de working der nieuwe Wet, omdat wij
nog grootondeels in eon ovorgangs tijdpork
verkeeren, en de machinerie van bet nieuwe cm
ongea one steisel nog niot in voile working s.
Editor is het nu reeds duidelilk dat zi~ in m~er
dan een opziclit voor vorbetering vatbaar is.
Daar or bij deze H. E. Vergadering eon voor
stol is ingediend, waarin gevraagd wordt om
de aanstelling eener Commissie die do gebreken
der ~ aanwijzon en, naar to verwachten is,
verbetoringen aan do hand geven zal, zoo is
hot veer uwe Commissie niet noodig in verdero
bijzonderheden hieromtrent to treden.

3. LJw Conimissie hoeft niet nagelaten de be
langen der Hollandsche taal bij do Examina
voor den Civielen dienst, en veor bet yak van
Onderwi~zer, zoowel als bij hot Onderuijs op
onzo scholen tee bekwamer tijd en pleats ter
sprake to brengen.

Tot hear vreugde han zij wijzen op e~n veel-.
belovend teekeiz des tijds. Namelijk d~t or in
den laatsten tijd moor belangstelling aan den
dag wordt gelegd in do Wetgevende Vergade
ringen, in practisciio vragon, die hot Onder
wijs aangaan, en iiizonderheid ook op do ver
nieuwde pegingen, die aangewend worden, em
bestaande grieven met betrekking tot do Hol
landsche teal uit den weg to ruirnen. Editor
dienen zulke pogingen stelselmatig door do
loden enzer Eerie to worden ondersteund, en
megen wij niet rusten voordat do taal van ens
yolk bij de Examine veer den Civielen dionst,
en veer Onderwijzers, bij do inspectie van
schelen, en bij bet Onderwijs hcar rechtmatige
plaats verkrogen heeft. Doch hierbij dient met
alien nadruk to worden gevoegd: dat bet vra
gen em meerdere rechten veer enzo moedertaal
weinig baton zal, zoo lang van do reeds ver
kregen recliten goon behoorlijk gebruik wordt
gemaakt.

4. Verder meent uwe Commissie dat door doze
H. E. Vergadering andermaal meet worden
aaagedrongen op vermindering van hot aan
tel inspecties, en veoral van Examine, waarvan
hot getal tot eon bespottolijke heegte gestegen
is. Niemand, die ever do zaak nagedacht hoof t
of leil zal meoton erkennnen, dat do vormonig
vuldiging von inspecties en examine ever cue
megelijke enderuerpen, in strijd is met do
grondboginseleu eener gezonde opveodkundo,
en beleminorond werken moot op den geregel
den studiogang. Ook bohoort in hot opstellen
van eon leercursus veer Boerenscholen reke
fling to worden gehouden met do bohoeften dor
loerlingen, die zeodanige schelen bezeeken;
eon zaak van hot uiterst belang, die in hot to
gonwoordig steisel van uniformo standaards
veer alle scholen, geheel buiton rekening go
laten werdt.

5. Neg is can doze Commissie opgedragen to
waken tegen do schadelijke gewoonte van lo
den onzer Eerie em hunne kinderen near Room
sche scholen to zenden, deck tot hear leedwe.
zen heelt zij ais Commissie ac-n doze gowich-.
tige zaak niets kuienen doon.

In dit rapport heeft zi~ zich stipt geheuden
aan hetgoen hear door do Synode was opge
dragon, en zich zorgvuidig ontliouden van za
ken can to reoren, die beheoren tot hot gehied
dec Commissio van Onderwijs.

Met verschuldigden eerbied,
Van. deze H. E. Vergadering,

Do D.w. Dienareñ,
A. Meexuxas, Voorzittor.
J. I. Mnxnis.
P. J. G. DE Vos.
D. S. BOTIOA.
W. A. Tounaur.
J. P. VAN HaunnaN.
D. J. PIENAAR, AzN.
B. P. J. MA11CHAND,
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RAPPORT
van de Commissie aangesteld door de H. E. Synode

Verandering in de Kiassificatie der Gemeenten die
P. P. Fonds Deelnemen.

in Zake
aan het

Rue Conimissie heeft de ocr hat volgende
can de Hoog Eerw. Vergadering voor te stel
len : —

I. Van de 119 aandeelliebbers, die thans deel
hebben can hot Predikanton Pens. Fonds, wor
den de volgende 28 Gomoenten één kias hooger
geplaatst, de andore deolhebbers blijven on
veranderd, te weten —

(1) In den Ring van Kaapstad worcien S
merset West en Philadelphia van de lYdo in
de hIde klas geplaatst.

(2) Tn den Ring van Tnlbagh gaan Robert
son en Ceres van de Tilde naar de lIde klas.

(3) In den Ring van Swellendam worden Ca
loden van de Ilde naar de Iste klas verhoogd
en Montagu van de Tilde naar de lids klas.

(4) In den Ring van Albanie worden Adelaide
van klas IV naar klas III verplaatst.

(5) In den Ring van Beaufort beveelt uwe
Commissie aan, dat Prieska en Vosburg, die
thans in klas if zijn, in kias III geplantst
worden.

(6) In den Ring van George kunnon Willow-
more en Uniondale van KIas ITT naar de TIde
kias gaan en Calitzdorp van klas TV naar III.

(7) In den Ring van Burgersdorp worden
Barkly Oost, Sterkstroom, Jamestown en Ross
ville van de IVde klas naar de Tilde verhoogd.

(8) In den Ring van de Paarl gaan Moorrees
burg van de TIde klas naar kias I en Hope-
field en Noorder Paarl van klas III naar klas

TI, ook han Franschhoek uit de IVde naar de
lIlde kias gobracht worden.

(9) In den Ring van Colesberg worden Mid
delburg en Tarkastad uit kias III vorhoogd
naar khts II, en de volgendo Gemeenten, die
thans in kias IV zijn, worden in klas III ge
plaatst, viz.: Hanover, Phulipstown, Marais
burg on Petrusville.

(10) In den Ring van Clanwilliam kunnen de
Gerneenton Van Rhynsdorp en Porterville van
klas IV naar kias III gebracht worden.

II. TJwe Commissie is van govoelen, dat in
dien de Rekenkundige daarover gunstig rap_
portoort, Art. 307 veraudord han norden, zoo-
dat instede van ouderdom 65 jaron, hot words
60 jaren, en instede van 30 jaren in do Evan
geliebodiening, 35 jaren.

Wij hobben do ocr ens do noemen met ver~
schuldigde hoogachting,

Uwe dienstwillige dienaars en breeders,

W. A. ALHEtT.
C. RABIE.
S. P. MALHERBE.
A. B. CIRLIERS.
A. A. Wuicu.
A. FAURE..
0. MURRAY.
A. J. PEPLER.
J. H. ERnIE.
P. J. DE VAAL.

BIJLAGE 32.

RAPPORT
aangaande het Predikanten Pensioen Fonds, van den Rekenkundige

George C. M’Laren, F.F.A., 4 October, 1906.

Rekenkundig Rapport van Geo. C. M’Lareu,
F.F.A., over den Staat van hot Predikar
ton Pensioon Fonds der Ned~. Geref. Kerk van
Zuid Afrika, met opmerkingen aaugaande won
schelijko wijzigingen in do Bepaliiigell van hot
Fends.

Hot Predikanten Pensioen Fonds word opge
richt in 1876, en wordt onderhoudeil door de
storting van Inlegponningen, loopeude van
£50 tot £200, on jaarlijksehe contributios van
£5 tot £12 lOs. Od., naar gelang van do finan
cieele sterkte der versehillende genieenten.
Dezo betalingon norden door do gomoentefl go
daan en niet door do predikanten. In do alge
loopen 30 jaren is bet Fends aangegroeid tot

£59,033. Er wordt thans jaarlijks de som van
£2,810 4s. Od. uitbetaald aan 17 Ponsienaris
sen, en do jaarlijksche contributies door do 118
doolhebbonde gerneenten gostort, bodragon
£915. Do rentekoers waartegen het Fends rou
te trekt, is omtrent 5 per cent, on do uitgavon
veor adrninistratio worden op £50 per jaar be
pa aid

Dc toelage nit hot fends to worden betaald
can don aftrodondon leeraar, is £200. Leeraron
kucinon aftroden wannoer do staat hunner go
zondlioid zulks noodzakelijk maakt, of bij be—
reik van hoogon oudordom. Volgens do bepa
lingon van ‘t Fends zijn zij gerechtigd op pen—
sioen ci to treden op den oudordom van 65,
met uitzondering van 2 die eerst op 68 jarigen



Ieeftijd kunnen aftreden, en 3 anderen, die
reeds boven de 70 jaren zijil.

Deze ziju, in ‘t kort, de bepalingen waaron
dor bet 1~ensioen Fonds thans wordt geadmi
nistreerd, en het doet mij leed. te moeten rap
1~orteeren, dat deze bepalingeis gunstiger zijn
dan de staat van ‘t Fonds waarborgt.

Be volgende staat van Lasten en Eaten zal
don waren toestand der Zaak aantoonen:

Lcssteis.

1. Waarde van Toelagen van £2,810 4s.
03., thans betaalbaar can 17 Pensi
onarissen £19964

2. ~ van Toelagen van £200, die
lietaalbaar kunnen worden aan de
leeraren 3cr 118 deelhebbende ge..
ineeiiteu 71032

3. Toelage voor nitgaven 607

Totaal der Lasten £9lbJ.3

Baten.
4. ,Sterkte van ‘t Ponds (als door den

Zaakgelastigde opgegeven)
5. Waarde van Jaariijksche Contribu

ties van 118 Desihebsters, als volgt:
18 tegen £12 lOs Od., £2,001,
23 tegen £10 Os. 03., £2,355,
30 tegen £7 lOs. Od., £2,757,
47 tegen £5 Os. Od., £2,929,

Totaal der Eaten £69075

Tekort £22528

Hot eerste punt in edit te worden genomen,
l)1j de poging om het Fonds te stijven, is hoe
do inkomsten te vermeerderen.

Dear nu do gemiddelde ouderdom bij orde
fling 28 is, zon eon inleg van £105, sanien met
een jaarlijkscho contributie van £7 15s. Od.
ongeveer genoegzaam z~n mu een pensioen van
.4200 to verzekeren, beginuende op 65-jarigen
onderdom. 1k aclit dat cen poging gedaan moet
worden orn contributidn onder Kias IV tot dit
bedrag te verhoogen, dat orntrent gelijk staat
met de contributie onder Kias III. 1k versta
dat men can do hand heeft. gegeven het getal
Klassen to verminderen, en ik ben van oordeel
dat dit geschiedeu loan door d.c gemeenten te
verdeelen in twee Kiassen: Kias A, bestaande
uit do nicer gegoede gemeenten, die meer zou
den betalen dan de tegenwoordige Kias III,
en Kias B, die ongeveer hetzelfde zouden be-
talon als do tegenwoordige Kias III.

Hot is duidelijk uit den Staat van Eaten
en Lasten, dat hot Fonds niet sterk genoeg is
mu aan tegenwoordige Pensionarissen ecu Pen
sioen van £200 per jaar te verzekeren, en dat
do Pensioenkoers, waartoe ‘t Fonds in staat is,
slechts £150 is, of op zijn lioogst £160; want
indien ook de toelagen die betaald worden, of
betaald moeten worden door ‘t Fonds, met 20
per cent verminderd werden, zou er nog cell
tekort van £4,329 zijn. Volgens niijn bereke
nul.sgen wordt thans minstens £500 jaar11j~os
aan pensioenen uitbetaald, die had moeten in
gehouden en als kapitaal belegd worden, ten
einde voor toekomstige lasten voorziening Ic
nuiken.

1k neem d.c vrijheid aan te bevelen:

1. Dat de tegenivoordige Pensioenkoers mi
£160 verininderd worde—wat de Synode doen
ken krachtens Art. 308.

2. Dat, ten einde verdere vermindering in ‘Ic
toekomst te voorkomen, het genoiddelde bedrag
van Inleg en Contributie zoo reel inogelijk ver..
hoogd worde.

3. Dat Kiassen I en II, vervangen wordesi
door Kiasso A, en Kiassen III en IV door
Kiasse B, zullende d.c bedragen betaafbaar nu
der Kiassen A en B, bepaald worden volgen~
de beginselen boven neergelegd.

4. Dat de gemeenten dio bet niet bekostigou
kunuen voor bet voile Pensioen onder Kbassc
B to betalen, toegelaten u orden om onder die
Elasso eon minder bedrag aan Inleg en Con
tributie to storten,, en daarvoor naar evdnre
digheid op minder Pensioen aanspraak te heb
ben, hover dan eon verminderde Inleg en Con
tributie. voor hetzelfde Pensioen. Een bepaiing
van dezen card loon op zendinggemeentee cn’~
gepast worden, zonder te veel van bet Fonda
to vorderen.

1k zal iou do gronden aanvoeren waarop mijn
valuatie geschied is.

Rentekoers: Be Rente door bet Ponds ver
diend. gedurende do 6 jaren eindigende 30 Juni
1906, is do volgende:

Jaar Ei,zdigc,zdc. Geniidd. Kapitaal. Rente. Route Ken’s.

30 Juni 1901 £47,824 £2,529 5.3
1902 49,231 1,554 3.2
1903 50,844 2,743 5.4
1904 53,469 3,526 6.6
1905 55,828 3,049 5.5
1906 59,263 3,400 5.7

Totalen 316,459 16,801 5.3
(gemiddeld.)

Tk heb luer d.enzelfden gemiddelden koers
verondersteld als bij bet Predd. Weduwen en
‘\~Teezeii Fonds, n.h., 4~- per cent

Sterftecij1’ers: Doze zijn ook dezelfde als
aangenonoen werden bij ‘t Weduwen en WeezeiL
Ponds, n.l. d.c cijfers betrekking hebbende op
de Predikanteii van d.c Presbyteriaausehe Kork
van Sehotland.

Gemicidelde ouderclom bij ref treden: Met ecu
zoo klein getal afgetreden leeraren, was bet
oninogelijk om ecu vertrouwbare tabel op Ce
stellen, van do werkelijke ouderdommen bij af
treden, en het was derhalve noodig ease to ne_
men, dat ahle leeraren op Pensioen gerecbtigd
op zekeren gerniddelden ouderdom aftredeu
zoaden, indieu zij dien ouderdom bereikten.
Doze oudordom werd door mij no 65 hepaald,
en wel om twee redenen. (1) Under rio Bona
lingen van ‘t Ponds zijn die Predueactc’n ge
rechtigd o,n op dion ouderdoin ar te trrden,
en (2) 64.2 is do gemiddolde ouderdom op weike
d.c tegenwoordige 17 Pensionarissen ziju afge
treden.

Men heeft willen voorstellen dat Predikan
ten gerechtigd zullen zijn om op 60 jarigen
ouderdom af te treden, indien zij 35 jaren in
dienst zijn geweest, en niij werd gevraagd, of
dit veel onderscheid voor ‘t Ponds zou snaken.
Hot algemeene resuitaat van zuik ecu additio
ned voorreclit zou zijn, dat chic leeraren ge
rechitigd. zouden zijn om op 62 j arigen ouder
dom af to treden, in pleats van 65 jaren. ik
heb ecu afzonderlijke valuatio gemaakt van
hot Ponds op deze basis, en berekend dat hot

£59033
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gnvoig van do toelagen S jaren vrooger uit te
botalen, zou zija ‘n vermeerdering in de waar
de der Pensioenen van £24,966 en een vermln_
dering iii de waarde der Contributies van
£1,011. Ret volgt natuurlijk niet noodn endig
dat alle leeraren zicli van. dit voorrecht zullen
bedienen, en vroeger aftreden dan de tegen..
noordige bepalingen toelaten; doch met deze
cijfers vóór mij, en. in aclit nemende dat het
Fonds niet sterk genoog is, aan tegenwoordige
eischen te voldoen, zou ik sterk aanbevelen dat
de Synode niets doe, om deelliebsters ineer
voorrecliten te schonken dan reeds genoten
worden.

Uitgauen. £50 per jaar wordt door de Bc’~
palingen toegestaan als honorarinm voor ad
ministratie, doch de rekeningen toonen eon
kleiniglieid meer dan dit aan. 1k bob voorzie
lung gemaakt voor een uitgave van 9s. per
leeraar, en heb die gewaardeerd op dezelfde
wijze als do Contributies.

IV[ij is ook gevraagd geworden aanbevelingen
te doen indien ik eenige verandering in som
mige der bepalingen mocht noodig achten.

Eon nieuwe kiassificatie zou zekere voran_
deringen in de regels betreffonde do Yde Kiasse
noodzakelijk maken.

Artikel 304, zou wat het kapitaal botreft,
geheel moeten worden veranderd. Ret Fonds
moot, ten alien tijde, ten minste bij benade
ring do waarde hebben van do Lasten, zooals
in mijul Staat aangogeven, mm do waarde van
do Jaarlijksche ContrThnties; en om dit to vor
krijgen moot do Pensioenkoors van tijd tot ti1d
worden gewijzigd, niet vastgesteld, zooals in
Art. 306. Om hot derde jaar, of hoogstens om
hot zesde, moot de Staat van ‘t Fonds door eon
Rekenkundige onderzocht worden, oni bet be-
drag van Pensioen beschikbaar to bepalen, en
do toelagen behooren dan vastgesteld to wor
den tot hot volgende onderzoek, warineer ziJ
dan vermeerderd of verminderd knnnen worden
naar gelang van omstandigheden. Do waarde
hoosheid van hot tegenwoordi~e artikel als
voorzorgsm a atregel wordt dnidelijk ben ezen
door hot feit dat ofschoon do Pensioenen be
taalbaar slechts weinig meer dan do heift van

do ontvangsten aan rente on contributies zujn,
hot Fonds nochtans niet in gezonden toestand
vorkeert.

Artt. 299 on 301 zouden niot noodig zijn als
doelhebben aan ‘t Ponds verplichtend gomaakt
word. Er zijn vole voordeelen verbonden aan
eon bepaling die hot verpliclitend inaakt voor
gemeenten oni deelliebstors to worden, doch ik
zal tluans niot hierovor uitweidon, en alleen
zuiks ann do hand govon. Op do tegenwoordige
vrijwillige basis, is Art. 299 zeor redelijk, door_
dien do tegenw. waardo van eon uitgestelde
jaarwedde (deferred annuity) jaar na jaar met
omtrent 6 per cent vormeerdert, en hot medi_
sche certificaat hot Ponds vrijwaart tegen on
gunstige tootroding van do zijde der gemoonte.
Practisch wordt dit Artikel echter vervangen
door Art. 301; ten minste, om moor juist to
zijn, hoeft eon gemeonto die verzuimd heeft
toe to treden tot hot Fonds, do optic van haar
leoraar ondor eon andero bepaling to doen dod
bobber worden, als doze haar goedkooper zal
to staan komen.

1k ben van oordeel dat Art. 299 kan wordon
goschrapt, en deelhebstors die niet toetredeci
tot ‘t Fonds bij ordening van den leoraar, hun-
non toegelaten worden dccl to hobben onder
do bepalingen van Art. 301, kunnendo ,le tabol
van additioneele geidsommon gewijzigd worden
om in do veranderde omstandigheden voorzlo
fling to maken. 1k zal zuik eon tabel kunnen
optrekken zoodra ik woet welke stappen gono
men sullen worden om hot Fonds op gezonden
voet to brengen.

Art. 308 kon in hot gowijzigde Art. 304 wor
den ingelijfd. Als do toelagen verminderd moe
ten worden, dient doze vermindering finaal te
zijn, en goon achterstailig pensioen behoort te
worden uitbetaald indien hot Fonds eon be
vredigendo sterkte beroikt. Do bepalingen -‘e
treffende bewijs van goode gezondheid, ens.
moeton strong nagekomen worden. Dc ovorige
bepahingen beboeven goon verder opmerkingen
van mij.

GEO. C. M’LAREN, F.F.A.
4 October, 1906.
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I~tJ’XJAGE 33.

ACTUARIAL REPORT
by Ceorge C. M’Laren, F.F.A., on the Valuation of the Ministers’ Widows

and Orphans Fund of the Dutch Reformed Church of South
Africa, with Remarks as to the Amendment of the Constitution
of the Fund.

The Ministers’ Widows and Orphans Fund
was started in 1818, and in the course of over
half a century has grown by contributions an
interest to the large sum of £62,657. There are
at the present day 195 Members on the Foil,
who pay contributions of £3 per annum. These
are supplemented by sundry confirmation and
marriage fees, so that the average annual con
tribution per Member may be taken at about
£7. There are 44 annuities payable to widows
and orphans amounting in all to £3,997 per
annum. The amount of annuity which it is in
tended that a widow shall receive on the death
of her husband is made to depend upon the
number of annual contributions which the
Member has made. If only one year’s contri
bution has been made her annuity will be ~u54,
and for each additional year’s contribution this
amount is increased by £3 until the limit of
£96 is reached. 31 of the 44 annuities now
payable are on the full scale of £96 per annum,
the remaining 13 range from £60 upwards. The
expenses of management are restricted to _~75
per annum, and the interest earned on the
Fund is about 5 per cent. In addition to the
annual subscriptions Members have to pay a
deposit on entry. Membership is voluntary, but
owing to the heavy fines imposed for delay a
minister is practically compelled to join very
soon after his ordination or forfeit the benefits
of the Fund.

These, in brief, are the conditions under
which the Fund is being administered at the
present time.

I regret to leave to report that a careful
examination of the assets and liabilities
convinces me that it is quite impossible for the
Fund to provide anything like so large a
maximum annuity as £96. The annuities which
are now being paid are at least 20 per cent.
more than the Fund can afford, and a sum of
over £800 a year is being paid out which ougnt
to be kept back and carefully husbanded to
provide for the annuities which must, sooner
or later, become payable to widows and orphans
of existing Members.

Before presenting the results of my valua
tion, I shall first state the basis on which it
has been made.

Rate of Interest. The interest earned by the
Fund during the six years ending 30th June,
1906, is as follows:—

Interest RateYear Ending Average Fund. Earned. p cent.

30th June 1901 £57,425 £2,752 4.8
1902 57,445 1,743 3.0
1903 58,369 4,467 7.7
1904 60,152 3,247 5.4
1905 60,701 2,715 4.5
1906 61,659 3,994 6.5

After giving due consideration to the experi~
ence of the past and the prospects of the
future as regards the rate of interest procur
able on Trust Funds in South Africa, I decided
to adopt 4~ per cent, as the valuation rate.

Rates of Mortality, Marriage, Remarriage etc.
In every case I leave adopted what I considered
to be the most suitable tables available, namely
those relating to the Ministers of the Presbyte~
rian Church of Scotland. The mortality of
Ministers is very much lighter than that of the
general population. No investigation has, so
far as I mu aware, been made into the mortal
ity of the Ministers of South Africa, and the
necessary statistics were not available to en
able me to make such an investigation at this
time; but there is every reason to suppose ~et
the adoption of a mortality table based on
local data nould not materially affect the macn
results of this Valuation.

Rate of TVitlnlrawal. It is not compulsory for
Ministers to join or remain in the Fund, but
any Minister who has once joined and paid for
some years can only withdraw at a consider
able sacrifice to his family, and I am informed
that there are scarcely any cases of Members
withdrawing while their wives are still alive or
their children under the age of 18. That being
so, I have deemed it advisable to make no
allowance for any profit that may be expected
to arise from resignation of Membership.

Expenses. £75 per annum is allowed by the
Constitution for the working of this Fund,
though the accounts show that a little more
has sometimes been charged. I have allowed
for an expense rate of Sc. per Member,and have
valued it in the same way as the contributions.

The results of my calculations, which have
been carefully revised and checked, are shown
in the following statement, from which it will
be gathered that a considerable reduction in
the amount of annuity allowed is absolutely
necessary if the Fund is to remain as a perma
nent boon to the Widon s and Urphans of
Ministers.

Liabilities.

(1) Value of Annuities of £3,665 per
annum now payable to 40 widows £37,150

(2) Value of Annuities of £332 per
annum now payable to 4 orphan
families 2,081

(3) Value of Reversionary Annuities of
£96 that may become payable to
the widows and orphans of 195
Ministers 69,626

(4) Reserve for Expenses 981

Total Liabilities £109,838~Totals £355,751 £18,918 5.3
Average.
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Assets.

(5) ~‘nnd (as per Commissioner’s State
ment) £62,657

(6) Value of Annual Contributions
from 195 Ministers (averaged at £7
per Minister, including Confirma
tion and Marriage Fees, etc.) 17,167

~7) Value of Saving under Rule (284) 676

Total Assets £80,500

Deficit £29,338

I would strongly urge, as a first step towards
putting the Fund on a sound basis, that all
the annuities be reduced by 20 per cent. This
the Synod is empowered to do under Art. 284~,
and though tbe step may seem harsh to the
present beneficiaries to refrain from doing this
would be to commit a great injustice to th”
future beneficiaries. If this step is taken the
liability will immediately be reduced in value
to £88,067 and the deficit to £7,567. Further,
if the Ministers could be induced to pay £5 a
year instead of £3, the value of the contribu
tions would be increased by £4,905 and the
deficit reduced still further to £2,662.

Another weak feature of the Fund is that
the Deposits and Annual Contributions are
not sufficient to meet the increased liability
a new member throws upon the Fund. The fol
lowing Table shows how far the Minister s
deposit and contributions would go (assuming
5 per cent, interest and other favourable hypo
theses) towards providing an annuity to h’~
wife. In the calculation of these figures I have
left out of account (1) expenses, (2) the chances
of the minister marrying after the death of
his first wife, (3) the regulation that the
annuities are continued till the youngest chi1~
reaches the age of 18, and (4) the regulation
that the annuity is not fully vested for fifteen
years: but the last mentioned item is more
than counterbalanced by the second and third.
Tabl’s showing the Reversionary Annuity which

an Annual Contribution of £7, together
with the Entrance Fee is capable of
providing for a Minister’s Wife.

Ages. ~

1-lusband. Wife. ~ 5,

30 30 ... £30
25 ... £30
20 ... £30

40 40 ... £40
35 ... £40
30 ... £40

The figures in the foregoing Table will show
that the Fund has really been growing poorer
instead of richer, that is to say, with every
new member it becomes more difficult to
provide the expected annuity.

A fund of this nature caiinot be expected to
proceed with absolute regularity, for with such
a limited membership, the rates of death are
sure to fluctuate a little—in one year several
widows may be thrown on the roll of benefi
ciaries, and on the other hand there might be
no further additions for several years. Any
deviations from the expected rates of mortality

are as likely to be unfavourable as favourable,
and therefore the efforts of t.he Trustees of the
Fund should be directed ton ards reducing the
amount of annuity to a level rate which there
is a reasonable prospect of maintaining in th~
future. I am of opinion that this level possible
rate does not exceed £75. Moreover, new
entrants to the Fund should only be admitted
on terms which will equalize the additional
liability their membership brings. It would he
very desirable that the rate of contribution be
increased to £5 or at any rate £4~ bnt whether
this be done or not, the single payment requir
ed of each new member should be such as w~,
together with his annual contribution (includ
ing marriage fees, etc.) be sufficient to provide
his wife with an annuity of £75 payable in the
event of his dying first. The minimum rates
required for this purpoie can readily be com
puted from the preceding Table of this Report,
and this Table can also be used as an indica~
tion of the terms on which members could be
entitled to take up additional shares in tue
Fund.

I may be permitted to remark that the
prosperity of the Fund largely depends on its
being continuously invested at as high rates
of interest as are compatible with absolute
security.

I have also been asked to make any sugges
tions which might be useful with regard to
amending the rules of the Constitution.

It is not uncommon in. Funds of this kind to
make membership compulsory. TIus has the
distinct advantage, besides securing a larger
membership, to reduce mortality fluctuations,
of preventing that “selection” against the Fund
wINch is always associated with optional mem_
bership. If it were made compulsory for every
minister of the Church to join immediately on
his ordination and to remain a member during
the u hole term of his ministry, the strong
probability is that larger annuities could be
granted than are possible at present.

The figures given in Art. 277 are too small,
and I do not see that there is any necessity for
confining ourselves to round figures. I should
also limit the Table to age 50, allowing ~ose
over that age, if. there should be any such, to
enter on special terms depending on the cir
cumstances of the case. Lastly I would make
the amount of single payment depend on the
age of the wife as well as the husband, making
the regulation read somewhat after the follow
ing

“Ministers who are unmarried or whose
wives are not more than five years their junior
shall pay at the time of their ordination a
deposit according to the following table:—
Age of Minister. Single Payment.

25 or under £40
26 42
27 44
28 46
29 48
30 50
31 52
32 54
33 57
34 60
35 63
36 67
37 71

0. SSe
c~

£50 £65
£47~ £61
£46 V £60
£38 £55
£36 £52
£33 £47

£15
£14
£14
£17
£16
£14



Siegle Payment.
75
79
83
87
91
95
99

104
108
112
117
122
127

“If the Minister’s Wife is more than five
years younger than himself, then for each
additional year or part of a year he must pay
an additional deposit of £1.”

Nota Bene.—The above Table is given as an
example of the form such a table should take,
but before recommending a scale of rates I
shall require to know what is to be done to put
the Fund on a thoroughly sound basis.

Art. 278 refers to Second and szeiseqieent
marriages. There are among the present Mem
bers of the Fund 13 such cases, and in only
four of these is the minister more than 15
years older than his second wife, so that the
remaining 8 had nothing whatever to pay for
the additional strain they put upon the
resources of the Fund. Now the estimated
values of the annuities which may become pay
able to widows by second or subsequent mar
riage is a very considerable proportion of tue
total liabilities, and my own feeling is that all
the ministers who marry a second time should
pay something towards this additional liability.
Of course it may be argued that every one has
the same privilege, but the fact remains that
those who marry twice are getting more for
what they pay than those who remain widqw_
ers~ and if they are required in future to

contribute something towards this extra liabi
lity it will strengthen the Fund appreciably.
I would he inclined to charge them according
to a table constructed on similar lines to the
preceding table of this Report, the figures in
the second marriage table being 30, 50 or some
other percentage of those in the first marriage
table. The table would, of course, be extended
right up to age 80, and in addition to the
figures given in such table it would be neces
sary to charge something for each year of
difference in age over 5 years on the same
lines as the table in Art. 278. I shall be
pleased to model these two tables on hearing
the Synod’s views in the matter.

Tinder the Table, as it stands, a minister of
80 marrying a wife of 55 would be required to
pay only £150 to provide her an annuity of
£96. The Fund was surely not intended to
provide for contillgencies of this nature

Art. 281 would require to be modefied to
suit the altered conditions, the maximum
annuity rate available being about £75. I
think it would meet the case if the annuity be
made to commence at £50 increasing by £2
every year until the limit is reached. At the
same time the restrictions of this Rule are of
comparatively little value, as is shown in the
statement of Assets, and I quite concur in the
opinion that it might very well be deleted.

Art. 285 should require that an Actuarial
investigation be made periodically, and the
rates of annuity should be modified slightly
from time to time according to the state of
the Fund as disclosed by such actuarial investi
gation.

Artt. 286 to 291 inclusive seem very sound
and fair. I do not think the remaining rules
call for any comment from me.

Gxo. C. M’LAREN, F.F.A.

76

Age ojMinister.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

4th October 1906.
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BTJLAGE 34.

VERSLAG
van den Afgevaarcljgde naar de A1~emeene Vergadering der Neder

duitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk in de Transvaal (1906).

Hoog Eerwaarde Hear!
Ingevolge mijne opdraclit, vertrok ik van

de Kaapstad, Woensdag, den Gden Juni 1906,
ten einde onze Kerk, als Afgevaardigcle te ver
tegenwoordigen op de Algemeene Vergadering
der Nederdujtsch Hervormde of Geroforineerde
Kerk in de Traiisvaal.

Op acer hartelijke wijze werd ik te Pretoria
door -den Voorzitter, namens de Algemeene
Vergadering, verwelkomcl en cane eereplaats
aangewezen.

Maandag, den liden Juni werd mij de ge
legenheid gegeven, de Hoog Eerwaarde Ver
gadering toe te spreken.

Na ecu vluchtig overzicht van toestanden,
vraagstukken en werkzaarnheden in verband
met de Moederkerk in de. Kaapkolonie gegevan
te hebben, mocht ik hare hartelijke groete
overbrengen ann de geliefde dochter aan de
overzijde van de Vaal.

In zijn repliek verzocht de Hoog Eerwaarda
Voorzitter der Algemeene Vergadering mij ecu

de Moeder Kerk in de Kaapkolonie te berich~
ten, dat de docliter in de Transvaal, in wear

van druk en strijd, toch voorspoedig aan
het, vooruitgaan was, en ‘s Moeders voortths
rei,de belangstelling en liulpe acer op prije
stelde.

Nog eenige dagen rnocht ik te Pretoria ver
toeven en tegenwoordig zijn bij de besprekiug
van o.a. de voorgestelde Kerkvereeniging en
de Opvoeding zaak.

Onder zegenwensehen der Broeders, verlist
ik de Trrnssvaal, overtuigd nicer dan ooit ~e
voren, dat de wateren van de Veal Rivier met
geene mogelijkheid scheiding kunnen maken
tussehen degenen, die door de onverbreekbaro
banden van geloof, hoop en liefde aan elkan
der gesnoerd zijn.

Met verschuldigde hoogachting,

Uw D.w. Dienaar en Breeder,
J. P. VAN HeciaDCN.

~aapstad, Juli 1906.

BIJLAGE 35.

VERSLAG
van den Afgevaardigde naar de N. G. Kerk van Oranje.

Pearl, 29 Juni 1906.
Den Hoog Eerw. Heer J. H. Hofrneyr,

Moderator Synodi.
Hoog Eerw. Hoer en Broader!

Hiermede u onsch ik aan U Hoog Eerw. ver
slag te doen van mijn werk, in gevolge op..
dracht der laatstc Synodale Vergadering, om
namelijk onze ..~.erk te vertegenwoordigen bij
de Synodale Vergadering van de Kerk in Trans
Oranje.

Tot mijn leedwezen was het mij onmogelijk
van den aanvang af de Vergadering bij te we
nen. Ook was het mij slechts vergund eenige
weinige zittingen bij te wonen.

Het is nauwelijks noodig te zeggen, dat den
afgevaardigden van de Moeder Kerk altoos ecu
hartelijke ontvangst te beurt valt van onze
broedors a~n gene zijde der Oranje Rivier,
waarvan ook ik met dankbaarheid getuigen
kan. In ecu der zittingen werd mij het voor
reclit vergnnd de vergadering te megan toe
spreken. In mijne toespraak roerde ik de vol
gende punten aan, die dear zoowel als bier tot
de gewichtigste vragen van den dag behooren.
Do nauwero toehaling der banden, die de ver
schillendo Ned. Ocr. Korken in Z. Afrika aan
elkander heohten, door eene vereeniging, zoo
als op do Conferentie te Colesberg voorloopig
aangenomen~ de belangen van hat Onderwijs
en de Opvoeding; de arbeid aan onze verach
terde laden door bet stichten van Industrieële
Scholen en Arbeids Kolonien; bet gewicht van
do Zendingzaak to behartigen, ook voor hot

nationale leveu en de algemeeu gevoeldo be
hoefte aan waarachtigen wasdom in liet gees_
telijk leven. Door den Moderator, Ds. C. D.
Barn, werd daarop acer hartelijk geantwoord,
in uiens rede op duidelijke en treffende wijzo
werd iiitgesproken de iunige geheclitheid van
de Kerk in Trans-Oranje can die van do
Kaapkolonie, en bet vcrlangen om, voor zoo
ver bet rnogelijk en uitvoerbaar mocht zijn, in
Ilauwere verbintenis met do Kerk alhier to
treden.

Diep heeft het rnij getroffen, te zien hoe
rnerkbaar de hand des Heeren kan bespeurd
worden, in de wonderbaro wijze, waarop do
Kerk zich hersteld heeft, na den bangen tijd
van verwoesting, die haar met veruieling heeft
bedreigd. In vele opzichten staat zij voor de
zelfde, of aithans soortgelijke vraagstukkeu,
als die bij ons op oplossing wachten. Niemand,
die bet wel meent met onze Ned. Geref. Kerk,
waarvau zij zulk ecu belangrijk deel nitmaakt,
of hij zal hear Gods besten zegen toebidden.
op hare pogingen, en niernand, die hot voor
reclit gehad heeft do beraadslagingen bij to
wonon, en to zien den ernst, de toegewijdheid,
en den ijvor voor den Hear en liet lieu van
zielen, die hare voorgangers bezielen, of hij
zal lint beste vertrouwen koesteren voor do
toekomst, die zij te gernoet gant.

Met verschuldigde hoogachting,

Uw Hoog Eerw. D.w. Dienaar en Brooder,

A. MooRn1~Es.
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BIJLAGE 36.

VERSLAG
van de Commissie voor de Dorcas Inrichting.

Uwe Cominissie, door het bosluit der Synode
(Acta XX, pp. 83, 84) aangostolct als Eestuurs
leden van de Dorcas Inrichting, oin opzicht to
hebben over de gebouwen en het administree
ren der financien, lieeft de ocr te rapporteeren,
dat zij aan haar opdracht heeft trachten te
voldoen.

1. Zij heeft de gebounen van Dorcas I en
Dorcas II, benevens Diakones en Ebonhaezer,
van tijd tot tijd bezoclit, en do noodige repa_
raties doon aanbrengen.

2. Zij heeft het beheer van de Financion
overgenomon, en door den Zaakgelastigde, die
teveas lid van dit Bostuur is, doen administree
ron; naar wiens Rapport tevens verwezen
wordt voor een volledige opgaaf van allo ont
vangen en uitbetaaide golden over den afgo
loopen termijn (Zie Rapport van Zaakgelas~
tigdo, Aanhangsel M.). Uit dat Rapport zal
blijken dat hot met het Dorcas Huis Fonds
gnnstig staat. Er was op 30 Juni 1906 eon Ba
lag Saldo van £258 125. 7d. in de kas, terwijl
de bolegde golden £5,900 bedroegen.

3. Uwe Commissie wenscht tevens do H. E.
Synode crop to wijzen dat do eigendommen
nog getransporteerd staan op do oorspronke_
lijke Trustees, Di. A. D. Lückhoff en J. Roes,
en van do Synodo to vragen of zij begeort dat
or hiorin verandering kome. Mogelijk zou do
aanbeveling van do Curatoren icr Opleidings
school in zake hot transporteeren van do
eigendommen to Wellington ook bier den eon
voudigsten weg aanwijzen.

4. Als Aanhangsel publiceoren wij hot rap~
port van hot Huishoudelijke Comité der In
richting.

Wij hebben do ocr ons to noemen,
Met do meesto hoogachting,

Van do H. E. Vergadering,
Do Dienstw. Dienaren en Broeders,

Kaapstad,
28 September, 1906.

A. I. STEYTLEn.
D. J. LE R. MARCHAND.
J. DU PLEssIs.
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van het Huishoudefljk Comite van het Dorcas Armenhuis, voor de

Jaren 1904, 1905 en 1906 (tot 28 September).

Van cone Inrichting als do onze, welke go
durende eon drie_ea_twintig_tal j aren haren
geregelden gang heeft gehad, valt or juist niet
veel to rapporteeren.

Uw Comité had toe to zion, dat bij ‘t out
staan van vacatnron in hot porsoneel, door den
dood als anderszins, do meest geschikte, vor
krijgbare, opvulling geschiedde, en, bij ‘t va
cant worden van karners, nit do aitoos voor
liggende lijst van aanzoeken, de meest behoef_
tigen in de gelegenheid gesteld werden em op
genomen to worden.

Op den ilden Septembor 1904 word Miss
Heugh, do Huismoeder van Dorcas II, ons door
don dood ontnornen. Beide bet Comité en do

Inn oo~sters betreurdhn haar hoengaan als
van eene conscientiouse, liefderijke Huismoc
der, die naar ‘t best van haar vermogen hare
taak had behartigd. Als hare opvolgster weril,
me eon korten proeftijd, Miss Wahi aangesteld,
die reeds tevoren bij voorkomonde ontstenta.
nis van do overledene hare plaats had ingeno
men.

Na herhaaide, vergeefsohe pogingen one nit
Holland eon Besturondo Znster voor de Diako
nes te verkrijgen, word de vacature, ontstaan

door hot vertrok van Miss Dummy, die gedu~
rondo hot jaar 1904 do betrokking tijdelijk
waargenomen. had, opgevnld door do benoe_
ming van “Znster Dyer”, die met overlegging
van do vereischte getuigschriften, aanzoek go
daan en ook veer den tijd van circa drio
inaandon tot tevredenheid van hot Comité en
do Huis-doctoron de plichten ala Bestuurster
mode vervuld had.

In Dorcas I overleden in den tijd, waarover
ens verslag loopt, zeven inwoonsters; in Don.
cas II drie; alien in hoogen ouderdom. Do va_
canto kamers werden spoedig door andoren be
trokken. In twee gevalien heeft hot Comité aan
cone dochtor vorgunil, met do hoogbejaardo
moedor, ééne van 92, do audero van 84 jaron,
ter verpleging in to komen.

Veer do ovorige hoogbejaarden en krankelij
ken in Dorcas I is or cone afzonderlijke yen.
pleogster in dienst. In gevailen van ernstige
krankheid, worden, waarhot noodig geoordoeld
word, overeonkemstig met do bedoeling bij do
stichting van do Diakones, inwoonsters van
beide huizon near hot hospitaal evergebracht en
aiclaar gratis verpieegd on door do Deetoron
bediend.



flet voile getal Inwoonsters thans in beide
Dorcias-huizen is (46, 30) 76.

Het getal kranken in de “Diakones” ver
pleegd, iv as gedurende 1904, honderd~vijf-en~
zestig~ sterfgevallen aoht; in 1905, honderd
drie-en-zestig; sterfgevallen zes; in 1906 (tot
28 September) honderd_en_tien; sterfgevallen
vijf.

Tegen verminderde betaling voor verpleging
in de “Diakones” werden opgenomen in 1904
vijftien in 1905 zes_en_dertig; in 1906 één-en
twintig; gratis in 1904 twee; in 1905 acht; in
1906 tien.

Het Cornité is saniengesteld als volgt —

Mevrouw Dr. Robertson, Presidente, Mevr.
A. D. Luckboff, Mevr. A. I. Steytler, Mevr. J.
Roos, Movr. J. A. Smuts, Mevr. D. J. lo B.
Harehand.

De door bet betreurd afsterven van 3tevr.
J. J. Kotzé (13 dezer) opongevallen plants is
nog niet opgevuld.

Narnens het Comité,

Dorcas,
28 September, 1906.

A. D. Lucicnorp,
Socretaris.

van de Commissie, aangesteld in
Geschiedenis onzer

zake “De Bouwstoffen voor de
Ned. Geref. Kerk.”

Do ondergeteekenden, Loden eener Commis
sie door de Synodale Coinmissie aangesteld in
hare zitting van Maart 1905, hebben de eer hot
volgende onder do aandacht van de Hoog Eerw.
Synode te brengen:—

Op de Synode van 1903 word het volgende
voorstel aangenomen : —

“Aan Ds. Spoelstra worde cone som niet £400
to bovengaande toegekend, en eene Commissie
benoemd, om, volgens door haar gemaakt be
palingen, nit to botalen en toezicht te houdon
over bet work, en indion noodig, verdere fond
sen voor dit dod bijeen to brongen.”

Dc Synode verzuimde do Commissie to be
noomen, en, zooals nit haar vorslag blijkeu
zal, is de 1’eloderatuur overgogaan om do be
noeming to doen. Doze Commissie, bestaande
uit Di. A. I. Steijtler, D. S. Botha en 13. P. J.
Marcha-nd, vergaderdo tweernaal in do rnaand
Februari 1905, on deed rapport van hare be
vieidingen aan do Synodale Comrnissio in Maart
1905. In dit rapport word hot voigende gezogd:
“Op verzoek van do Cornmissio gooft do Zaak
gelastigde eeno korto opsomming van do cor
respondentie—.—d_o hij overlogt—tusschon .iJs.
Spoelstra on hem gevoord. Daaruit blijkt dat
nit do Synodale Kas nan oerstgenoernde reeds
£381 6s. 4d. was uitbetaald. Ds. Boos zogt, dat
hij herbaaldelijk do aandacht van Di, Moorrees
on J. P. van Heorden—tweo loden der Modera
tunr—bij hot feit heoft bepaald, dat er goon
Commissie n as aangesteld, on gevraagd wat
hem to doon stond, daar Ds. Spoelstra gerogeld
bij hem orn betaling aanklopto. Do Cominissie
vraagt Di. Spoelstra om binnon to komen. Hij
zegt dat hij nooit eon officieel stuk over do
toolage tot zijn work, en do voorwaarden waar_
onder die zou gogeven worden, had ontvangen.
Hot blijkt dat hij handelde op nienwsblad be_
richton, en zicli los maakte van zijne gemoente
in Holland, zonder iemand oilier to raadple_
gen: dat do Nederlandsehe llegeering bern
hare ondersteuning ontnam, toen zij zag, dat
de Synode der N. G. Kerk hem eon toelage had
gestemd. Hot was hem in Holland niet duide
lijk of do sorn hem toegekend eon jaarl~~~e~ie

zou zijil totdat ziju work was voltooid, of wel
slochts eon subsidie. Hij erkent dat volgons de
Acm or goon sprako han zijn van eon jaari~jk
selic toelage. Hij doot ochtor nu bij de Commis
sio, zooals trouweus uit zijn brief aan haar
duidolijk is, aanzoek oni verdore ondersteuning,
on zoo mogolijk tegon eon salaris van £500 p.
a

Do Comrnissjo vindi : —
(a) Dat or, isa inspectio van hot gedane work,

tarnelijk veel vordoring gemaakt. is, zooals nit
eon brief van Di. Spoelstra (Febr. 16) blijkt.

(b) Dat liij voor hot godano gorechtigd is op
do nitbotaling van do snbsidio van £400.

(ci) Dat bet work van gonoegzaam belang is,
dat eon verdere tegernoetkoniing door do Syno
dale Commissie toegokond worde, onder do vor
standliouding, dat do Compilator do vorzamelde
stukken in drnk nitgeve. Do Commissie kan
niot aanbevelen dat do Synodo do verantwoor
delijkheid van do publicatio dor Bouwstoffen of
van het iopulair work op zidli zal slernen.”

Naar aanleiding van dii rapport, werden do
voigendo besluiten door do Synoclala Commis
sic genornon : —

1. “Do Synodale Commissia heeft goons vrij_
moedigheid om in. zaire hot work van Ds. Spool—
stra eon ander heslujt to nomen dan reeds door
do H. E. Synode genornon is.”

2. “Do tegenwoordige Commiesie worde vor
groot, do geheele zaak door haar ondorzocht,
en rapport van bare bovindingen n orde dan
aan do loden van de Synodria Conornissia ge
zondon. Do nieuiwe Consmissio to hostaan nit
Ds. A. Murray, do Assessor, on Di. D. S. Botha
en D. J. lo B. Mardhand.” (Ret nj hier opge
nmerkt dat Di. A. I. Steijtler en B. P ..T. Mar
chand ais loden der Comnmniss~e bed’ nkten).

Deze Comnmissie trod nit in verdore onder_
handehngon met Ds. Spoeistra, met hot go
voig, dat do volgondo ovoroenkons~t tusseben
hem en haar gotoekend. word in do maand
Juni 1905:—

1. “Dat Di. Spoelstra do Bouwstoffen van
do Geschiedenis oemzer Kork, gelijk die aan do
Commnissie zijn vertoond, aangevuid. met bet
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voornaamste uit de zeven oudste gemeenten
aan de Kaap, en eenige excerpten nit hat Pro
vunciaal Synodaal Archief in Noord Holland,
niet verder loopende dan tot 1804; voorziea
van Inleiding, Inhoudsopgaven, Eegisters en
zulke ophelderiiigen als noodig zija ~ een
vruchtbaar gebruik van het Bock, zoo sner
doenlijk voor de pars zal gereed maken, en
onder zijn eigen toeziclit in Holland laten
drukken, de correctie der drukproeven nauw
keurig zal doen geschieden, zooveel doenhjk
naar het origineelen, en de IJitgave van zijne
zijde met redelijken en billijken spoed zal door
zetten, onder dien verstande en op voorwaarde
dat het geheele werk gednukt moet zijn medio
Mci 1906.

2. Dat de Commissie zich verbindt, voor het
werk voormeld, en zijne diensten hierin tevoren
omschreven, aan. Ds. Spoelstra te botalen de
somma van Twee Honderd Ponden (~200) ster
ling, in paaiomenten als volgt:—

Dc som van £30 op den eersten van elke
maand tot op £140, zullende het Bedrag al
reeds door hem ontvangen, vóór dato dezes,
gerekend en ingesloten worden bij em in deze
som van £140.

Hat Restant of de balans, te weten de som
van £60, bij de aflevering van hat goheel vol
tooide werk.

De Conimissie onderneemt, echter, indian zij
zuiks noodig oordeelt, vóór het werk afgeleverd
is ala voormeld, aan Ds. Spoelstra uit te beta-
len ook daze corn van £60, miii zoodanig bedrag
als benoodigd is voor zijn passage-geld near
Holland, dat hem op den dag van zijn vertrek
zal overhandigd worden.

3. Dat indian Ds. Spoelstra door den dood of
andere onverhoopte ornstandigheden meg wor
den verhinderd dit Contract nit te voeren op
den datum, zooals hiorin tovoren bepaald, dan
zal in zoodanig geval het manuscript van de
Bouwstoffen tot op 1804, benevens alle verdere
stukken, die door horn bijeengebraclit zijn met
betrekking tot gemelde bouwstoffen, ook voor
hat tijdvak na 1804, het eigendom worden en
zijn van de Synode der Ned. 01cr. Kerk in Zuid
Afrika., en door do Commissie worden opge
eischt voor en ten behoeve van gomelde Kerk.

4. Dat terwiji de Commissie uitdrukkelijk
verklaart dat op verdere hulp van Ds. Spoe~
stra van de zijde der Kerk niet te rekenen
valt, zij hem gaarne wil toestaan particulieren
steun to zoeken; of then van Vereenigingen,
hetzij her of in Nederland, en verbindt zij zich
hem te dien einde een aanbevelingsbrief te
verstrekken.”

Verder besloot de Commissie, ten einde dit
Bedrag van £200 te vinden, cam Beroep te doen

per circulaire op de versehillende Kerkeraden,
in overeenstemming met het tneede dccl van
‘t Synodale Besluit van 1903. Hat gevoig was,
dat 30 Gemeenten de som van £87 18s. 5d. op
zonden.

Ds. Spoelstra heeft nu ontvnngen, belialve
de door de Synode gestemde subsidie van £400,
de bovengenoemde sons van £200, en na z~jne
aaiikornst in Holland nog £30, dear er wegens
de plotseliugo krankheid van omen Voorzitter
(Ds. A. Murray, Sr.) en audere omstandigheden
buiten onze schuld, vertraging plaats had met
de kennisgeving aan de firma Dusseau, om met
hat drukken soort te gaan.

Dc staat van zaken is dus als volgi tot 30
Sept. 1906:—
Aan Ds. Spoelstra betaald £230 0 0
Gecollecteerd £87 18 5
Renten in Spaarbank ... 1 19 1

£89 17 6
Mm Postzegels en Corn

missie 0 10 0

£89 7 6 £89 7 6

Derhalve verschuldigd aan Synodale
Fonds £140 12 6
Eindelijk heeft do Commissie eene overeen

komst getroffen met de Hollandscli-Afrikaan
sche IJitgevers Maatschappij, v.h. Jacques
Dusseau en Co., waardoor 500 Exemplaren van
hot Eerste Dccl der Bouwstoffeu, d.w.z. tot op
1804, gedrukt en vrij in Kaapstad zullen wor
den geleverd voor ongeveer £300.

Dc narnen van Inteekeuaren worden nu, per
kennisgeving in de “Kerkbode,” iugewacht.
Hot werk (dat iii 2 Boekdeelen zal verschijnen)
sal geleverd worden tegen £1, postgeld met
ingesloten, de betaling te geschiedeu binnen
ééne macnd na omtvangst van de Boeken.

Wanneer iii daze 500 Exemplaren door de
laden onzer Kerk worden opgenomen, dan zul
len de onkosten gedekt worden, en zelfs can
kleiu gedeelte van de subsidie worden terugbe_
taald.

Met verschuldigde hoogachting,
Noemen wij ons,

Van de Hoog Eerw. Vergaderiug,
Dc Dienstw. Dienaren en Broeders,

Kaapstad,
8 October 1906.

A. Moouuezzs.
D. S. BOTHA.
D. J. ax H. MAnCHAND,

Scriba.
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RAPPORT
der Synodale Commissie, voorgelegd aan de H. E. Synode, 1906.

Be ondergeteekende heeft de eer mits dezen
ann de H. E. Synode te rapporteeren, dat de
Synodale Commissie, volgens opdracht haar
gegeven (Art. 98), de ingezonden Rapporten
en Beschrijvingspunten heeft overwogen, en
dat zij als volgt daaromtrent besloten heeft:—

1.—SYNOBE EN RING.

A.—SYNODAAL.

Het Versiag van den Act uarius Synodi.
Aanbevolen: “De Synode worde gevraagd de

aandacht van alle Rings Seriba’s en Consulen
ten te bepalen bij wnt onder Art. 226 geeischt
wordt.”

list Versiag van den Scriba Synodi.
Besloten “Be Synode spreke hare waardee

ring nit van wat door den Ring van Beaufort
gedaan is tsr voorzieaing in de geestelijke be
hoeften onzer geloofsgenooten in B. W. Z.
Afrika, en hechte hare goedkeuring aan de
sticliting der gemeenten Gibeon en Mona. Zi)
besluite eehter, voor liet tegenwoordige aithans,
gemelde gemeenten abet formeel bij onze Kerk
in te lijven, maar het aan den Ring van Beau-
fort op to dragen de uitgewekenen aldaar te
bearbeiden near hetgeen neergelegd is in de
TIENDE AFDEELING onzer Kerkeli)ke Wetten,
Art. II, pag. 138.”

Het Versiag van den Scribes der Algeineene
Synodale (Joinmissie.

Be H. E. Synode wordt gevraagd het besluit
onder No. 18 van dit Rapport genomen, te be
krachtigen.

Vender geeft de Synodale Commissie ann de
hand “Bat er van de Synode zal uitgaan een
schrijven van sympathie met de aclitergeble
venen der afgestorvenen, alsook met de broe
ders die afgetreden zijn.”

Beschrijvin~,ispienten:

1. Be aanbeveling is dat de tijd zal blijveu
zooals thans door de wet vastgesteld.

2. Het antwoord der Commissie is: Ja!
3. Be volgende indeeling wordt ann de hand

gegeven : —
I. Ring van Colesberg, ~aaronder de gemeen

ten Colesberg, Middelburg, Hopetown, Hano
ver, Phulipstown, Steynsburg, Maraisburg, Ps
trusville, Yenterstad en Stnijdenburg.

II. Ring van Burgersdorp, met de gemeenten
l3urgersdorp, Aliwal Noord, Bordrecht, Lady
Grey, Barkly Oost, Molteno, Sterkstrooin,
Jamestown en Rossville.

III. Ring van Queensfown, met de genieenten
Queenstown, Maclean, Tarkastad, Cedarville,
Elliott, TJmtata, TJgie, Oost Londen en Indwe.

Be naam “Ring van Hoopstacl” worde vera~1-
derd in “Ring van Griqualand.”

4 en 5. Baar deze beschrijvingspuuten op de
zelfde zaak betrekking hebben, worden zij te
zamen behandeld.

Ret besinit div Synodale Conimissie is.
“Geene verandenitig in deze can te bevelen.

6. Be Commissie is van oordeel, dat aan hat
bezwaar grootendeels zal tegemoet gekomen
norden, indien voorziening wordt gemaakt
dat leden der Synodale Commissie ook op bui
tengewone Rings Vergadeningen kunnen geko
zen worden.

B.—VEISBAND MET ANDERE KERKEN.

Rapport van de Commissie over de aauwere
Vereeniging met de Ker/sen in de 0. R. Kolonie,
Transvaal em iVa!ai.

Be aanheveling dir Synodale Commissie is:
“Bat hat hier voorgestelde door de Synode zal
worden aangenomcn.”

C.—ALGEMEEN.

Rapport van de Commissie over Set weri’ van.
‘t verzamelen van boeewstoffen voor de geschee._
denis onzer .KerL’.

Besloten: “Be Synode words gevnaagd haren
dank ann de Commissie te brengen, en den
wensch uit te spreken, dat de 500 exemplaren
van het werk spoedig zullen worden opgeno
men.”

Rapport van de Commissie voor de seilgave
van onze Psalms a en Gazangen in “Tonic Solfa.”

Be Synode wordt gevraagd gevolg te geven
ann de aanbeveling in dit Rapport gedaan.
Bescltrijvingspunt 7. Ret gevoelen der Commis

sic is: “Bat de Synode hare goedkeuring zal
hecliten ann de gedaohte bier uitgesproken,~’
doch zij beschouwt: “Bat de Synode niet bet
licheam is om de zaak uit te voeren.”

II.—KERKERAAB EN GEMEENTE.

Beschrijvingspunten: S en 9 worden tezamen
behandeld.

Be Commissie macnt: “Bat bet wenschelijk is
in den Herderlijkeii Brief op liefdevolle en
voorzichtige wijze te waarschuwen tegen de
misbruiken die menigmaal met pnblieke
“sports” gepaard gaan, en tegen bet deelnc
men van leden onzen Kenk can danspartijen.”

10 en 11. Ret bier gevraagde kan niet door
de Synodale Commissie worden aanbevolen.

12. Near aanleiding van dit besohnijvings
punt meent nwe Commissie bet volgende te
moeten aanbevelen: “Bij Art. 18 (7) words ge.
voegd: ‘Predikanten, die zicb ten wooD in eenc
gemeente hebben gevestigd, en zich bij den
Kerkenaad bebben aangemeld am ‘t gebi-aik
hunner kerkelijke voorreebten, worden be—
schouwd als leden dier gemeente’.”

13. Be aanbeveling den Commissie is: “Ann
gezien zoodamige huwelijken door de wet yen
boden wonden, behooren nulke gevallen voor
de aandacbt den Regeening gebraclit te won-
den.”
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14. ‘,Vat her gevraagd wordt, moet aan hot
oordeel van den Kerkeraad gelaten worden.

15. Aanbevolen: “Be Synode stelle de zaak in
hanclen van de Recite Commjssje.”

16. Het oordeel der Comniissie is: “Bat aaI
‘t verzoek her gosteld niet kan voldaan wor
den.”

ITI.—ZENBING.

Rapport van do Curatoren van do Opleidings
~c1cool to JVellington.

(1) Met ‘t oog op wat onder IV in dit Rap
port voorkomt, norde de dank der Kerk toege
braclit aan do loden der Commiseje em vooral
aan den Voorzitter, voor den ijver aan den dag
gelegd.

(2) Naar aanleiding van wat onder V •i go
zegd wordt, geve de Synode hare b1ijdschap to
kennen dat bijdragem van de Zending-keric ont
vangeil zijn ter instandliouding van do Opiei..
dingsschool, en spreke haar vertrouwen nt
dat, met ‘t. oog op de groote uitgaven nan dic’
Inrichting verbonden, de biidragen niet zullen
verminderen.

(3) In verband met VI (het werk van den V.
Z. Bond) wordt do volgende aanbeveling ge
daan: “Be Synode geve met dankbaarheid hare
waardeerisig te kennen van de diensten door
wijien Mevr. A. Murray nan de zaak der Zen-
ding bewezen.”

(4) VII. list transporteeren van ‘t eigendorn
op do Kerk.

Aanbevolen: “Be Synode hechte hare goed
keuring aa.n wat her gedaan is.”

(5) VIII en TX van dit Rapport worden oou
door uwe Commissie aanbevolen.

list Rapport van do Cura~’oreee der Roeren
Zending School to Worcester, leidt tot de vol.
gende aanbevelingen :—

(1) Be Synode betuige hare instemming met
wat door do Curatoren onder 3, Dc. A. F. Lonu’,
gezegd wordt.

(2) Wat de toekornst cler Inrichting aangaat,
is uwe Commissie van oordeel: “Bat het work
dat thans daar gedaan wordt, zal worden voort
gezet, en dat, indien do Kerkeraad van Ro
bertson en toe bewogen kan worden om zijne
Opleidingsschool in cone Industriejie te ver
anderen, onze Inrichting te Worcester dan be
stemd moet worden voor de opleiding van
IIIklas Ondera ijzers.”

Rapport van do Algemeene Zending Commissie.
Naar aanleiding van A (Binnenlandsehe Zen-

ding) meent de Synodale Conimissie hot vol
gende to moeten aaubevelen: “Terwiji de Sy_
node waardeert wat door sominige Zending go
nieenten gedaan wordt tot instandhouding van
hot work, meent zij dat. or door anderen moor
systematisch kan gogeven worden ten einde
edo meerdere mate van zelfstandigheid to be
reiken.”

C. (Be Buiteiilandsche Zending—do. Nyasa
~Zending).

Be aanbeveling her is: “Be Synode spreke
hare waardeering uit van de Bijbel-vertaiing
door Bs. W. H. Murray, en do geidelijke en
andere hulp hienin venleend door de ‘National
Bible Society of Scotland’ en hot Britscli en
Buitenlandscli Bijbel Gonootschap.”

C. 6. Verliezen. Met het oog op wat hier go
zegd wordt, is hot besluit: “Be Synode spreke
haar leedgevoel nit over hat gevoelige verlies
geleden door ‘t afstorven van eenige werkers
en werksters in ‘t Zending-veld, inzonderneid
van den Eerw. Stephanus Hofmeyr, die do
Kerk zoo lang en troun heeft gediend, en var
zekere do achtergeblevene betrekkingen van
hare innigo deelneming.”

B. Aanbcvelingen.
(1) “Do overname van het void der Benlijn_

sche Zending in Mashonaland.”
Dit wordt tar gunstige overweging der Sy

node aanbevolen.
(2) Be Synode keure dit good en drage do

uitvoering or van op aan de Aigomoene Zen-
ding Commissie in overieg neat de Commissie
door do Zuster_kerken. in Transvaai en Trans_
Oranje benoemd.

(3) Hot govoolon dec Commissie is: “Bat eon
dag voor ‘t Brooderlijk Onderhoud bestemd,
daaraan zai worden gewijd, en dat ‘t Program
ma tlcans in lianden van de Conimissie van
Orcie zai worden gevolgd.”

(4) Aanbevoien: “Be Syncnle benoeme één of
moor Collectanten in elken Ring, die do var
schullende gameenten zullen bezoeken en inza
melingen doen tot delging van ‘t ‘tekort’.”

(5) Be Commissie vereonigt zich met wet Icier
door do Algemoene Zending Commissie aanbe
volan wordt.

(6) Zie Beschrijviugspunt 18.
E (2) Verancleringen in ‘t Personeel der Zen

ding Commissie.
Be aanbeveling den Synodale Commissie is:

“Do Synode spreke hare hooge waardeering uit
van do kostelijke diensten gedureade cone
lange reelcs van jaren der Zendingzaak bewe_
zen door wijien den WelEerw. Hear J. H.
Neethuing, H.zn., sedert do laatste Synode one
door den dood ontnomen, en den H. E. Prof.
N. J. Hofmeyr, die wegens klimmende jaren
zich genoodzaakt zag als lid den Zending Corn
missie af to treden.”

Rapport van do Commissie voor do Zendeng
onder Israel.

Be Commissie is van oordeel dat do Zending
onder Israel onder do Algemeene Zending
Cornmissio dient gesteld to worden.

Be.schrijvingspscnten : —
17. Bit aanzoek worde niet toegestaan.
18. (a) Aanbevolen: “Aan Art 256 (b) tweado

paragraaf wordo gevoegd: ‘In loot geval van
hen, die niet den Cnrsus ann de Opleidings
school te Wellington doorloopen hebbon’.”

(b) Be Commissie meant dat cone veranda
rine’- Icier noodig is, en dat do zaak ter be
hoorlij ke forinuleering amer do Commissie van
Rovisie bohoort verwezen te worden.

(c) Be Synode neme eon bosluit in dam geost
van hot voorstel bier gedaan, om in do Acta
te worden opgenomen.

IV.—ONBERWIJS.

A.—G0DSDIENSTIG.

Ilet Rapport van do Zondagsschool Commissie.

Be overweging van dit Rapport leidt tot do
volgende aanbeveiingen : —
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(a) Naar aanleiding van ‘t Rapport der Zon
dagsschool Commissie a orde er in den Herder
lijken Brief het hooge gewicht van arbeid aa,:
‘t zieleheil der kincleren speciaal voor de can
daclit onzer Kerk gobracht, en gewezen op den
wenk in genoenici Rapport, aangaande behoor
lijken tijd aaii zulken arbeid te bestedon.

(b) Ret worde aan ‘t Bestuur van die Z. A.
Bijbel Vereoniging opgodragen. am can don
wenk in ‘t Rapport dor Zondagsschool Corn
missie gegeven omtrent ‘t voorzien van Zon
dagsseholen met boeken, indien mogolijk go
voig to geven.

Jieechrijviiigspuiiten 19 en 20.
Mel betrekking tot wat onder 20 gevraagd

wordt, is ‘t besluit dor Commissie: “Be Synode
vorwijze naar Art. 39.” Rierdoor vervalt wat
onder 19 voorkomt.

B .—SEcULAIR.

Rapport van do Coinncissie voor do .,pvoecleng.
Met ‘t oog op Bijlage A (Rapport van Ds. A.

D. Liickhoff, Jr.), is dv aanbeveling der Syno_
dale Commissie: “Dank worde door de Synode
toegebraclit aan Di. D. du P. Steyn en A.
Lhckhoff, Jr. en Adv. Van Ziji. Voorts henoe
me de Synode cone Commissie om eon Schema
op to trekkon, aantoonende hoie Namaqualand
on andere districten op den duur op ‘t gebied
van Onderwijs geholpen kunnen worderi.”

Rapport van c/c Commissie van Waakzaarn
leeicl in rake ‘t Onderwijs.

Do Synodale Commissie hecht hare goedkeu
ring aan do aanbevolingen daarin gedaan, na
nselijk: (a) Er moet door do Syn. worden aange
drongen op vermindering van ‘t aantal inspee
ties en exanlina. (b) In ‘t opstellon van eon
“loercursus voor Boorenscholen worde or reko
ning gehouden met do behooften der leerlingen
die zoodanige scholon bezoekon.”

Besc/irijvingspunten —

21. Aanbevolom: “Er worde opnieuw in den
Horderlijkon Brief em van den kansel daarte
gen gewaarschuwd, en do Commissie voor Trac
taat verspreiding uorde gevraagd maatregelofl
to nemen one door middel van Tractaatjos op
dit gevaar to wijzen.”

22. Met ‘t oog op het besluit der laatste Sv
node hieromtrent, heeft dv Commissie geene
vrijmoedigheid dit verzoek nu aan te bevelen.

23 en 24. Naar wat her gevraagd wordt, is
hot oordeel uwer Commissie “Dc Synodo he
noemo eene Commissie om tijdens hare zitting
rapport over deze Beschrijvingspuiiten nit to
brongon.”

Rapport van c/c Curatoren dcv .k7orsnaal School
en Rapport van c/en Rector dcv iVorcnaal Sc/cool.

Near aanleiding van do Aanbevelin~q in ‘t
Rapport van do Curatoron der Normaal School,
is ‘t besluit der Commissie als volgt: “Do Sy_
node verleene zoodanige volmacht aan ‘t Cure
torium.”

Hear antwoord op do vraag: “Of do Nor
meal School zich niet uitsluitelijk tot hot hoo
ger work behoort to beperken?” (Zio 3 van
Rapport van do Comniissie voor do Opvoeding)
is: “Ret work aan do Normaal School bii3ve
zooals door do laatsto Synode vastgestold, doch
do Synodo wijze eT op dat ‘t becirag van do
toelagen voor Kweekeling_Ondorwiizers door do
Opvoedings Commissie zal worden bopaald.”

l3esclerijvings2lunten : —

25. Bij gebrek aan genoogzame inlichting ad
viseert do Commissie als volgt: “Do Synodo
verwljze doze zaak naar oono to benoemov
Cosumissie voor Opvoedings-zakon.”

26. Aanbevolen: “Dat do Synode eene spa.
ciale Commissio benoemo om gebuigonis in to
winnon en Rapport uit to brongen.”

27. Dit kan niet worden aanbovolen.
28. Hot oordeol der Comrnissio is: “Do Nor

maal School blijvo to Kaapstad.”
29, 30 en 31. Naar aanleiding van doze Be~

sclirijvingsptuiton heeft do Comnsissie do vol
gondo aanboveling: “Do Synode keure good do
oprichting van moor Industrieële Inriclitingen,
wear zuiks mogelijk is, als eon van do meest
gezogondo middelen tot do opheffing van onze
verachterdo blankon. Zij meeiit editor dat hot
initiatief behoort genomen to worden door den
Ring binnen weiks ressort men zoodanige sciiool
ii enscht op to richton.”

32. Do aanboveling is: “Terwiji do Synode
met waardeering kennis neemt van ‘t good
work gedaan to Uitenhago en Adelaide, kan zij
noclitans goono algemoeno en geregeldo ondnr_
steuning toezoggon, doch meent, dat do ver
schillende geineenten onzor Kerk, indien or om
gevraagd, en zoo mogelijk persoorilijk be
zoclit, wet do grootsto gowilligheid bijdragon
zullen.”

Hot Rapport van do Commissie voor do Tee.
ricli/ing voor Doofstommen en Blinden geoft
aanleiding tot do volgendo aanbevoling: “Dc
Synodo spreke haren dank jogons den Hoer nit
voor den zogen die gerust hooft op doze nut
tigo Inricliting onzer Kork, en gevo to kennon
hare hoogo waardeoring van do dienston van
den Principaal, den hoer B. J. G. do Labat,
die nu vijf on twintig jaron lang met veol
liofdo, ijvor en toogewijdheid hot work als
Hoofd van die Inricliting hooft verrieht. To
vons wordo or in den Herderlijkon Brief mol
ding gemaakt van ‘t groot getal doofstommo
en bliudo kindoron, nog buiten onzo Inrich
ting, on do verschillondo Kerkeraden hiorop
opmerkzaam gemaakt.”

V—RET THEOLOGISCH SEMINARIUM.

Hot Rapport van do Curatoren van hot Theol.
Seminariunc.

Met ‘t oog op punt 3 van dit Rapport, be
veelt do Commissie ann: “Do Synodo geve haar
loedwezen to kennen dat do eerste Hoog-Leer
aar zich genoodzaakt ziet met ‘t einde vail 1
volgende studiej aar af to treden, zij sproke
hare dankbaarheid uit voor do vole dionsten
zoo vole jaron door hem der Kerk bowozen, en
bonoeme oone Commissie die na°nens do Synodo
een brief van hooge waardeoring aan hem rich
ton zal. Voorts is uwo Commissie van oordool
dat or zoo spoedig mogolijk eon beroop moot
worden uitgobracht om do plaats van den ocr
sten Hoog_Looraar op to vullen.”

Naar aanleiding van punt 6: “Hot bodrag
bestoed ann do Theol. Seminarium gebouwon,’
is hot gevoelen: “Dat C’ommissiPn zich stipt
hehooron to houden aan bosluiten der Synode.”

Do aandacht der Synode wordt bopaald bij
wat onder punt 8 gezegd wordt.

Hot verzoek onder punt 9: “Om hot jaar
lijkscho mondoling examen af to sehaffen,”
nordo toegostaan.



iv

Rapport van de Cornmissis van Exaininatoren
van Kandiclaten tot den H. .Dienst.

Dc Commissje is van oordeel dat het vol
gende moet worden aanbevolen: “lu Art. 183
worde na het woord “bekwaamheden” ingevuld
“vooral in ‘t geval van Candidaten em Predi
kanten, die slechts een driejarigen cursus acm
cene bekende Universiteit hebben doorge_
maakt.”

Besc/irijvingspunten
33. Met ‘t oog op de bepalingen der wet,

worde aan ‘t verzoek niet voldaan.
34. Dc Commissie keurt het beginsel bier

uitgcsproken goed, docli inc~ent dat de bezwarer
tegen de uitvoering daarvan te groot zijn, en
verwijst naar wat reeds beslotea is. (Zie Acta
XV, pag. 82).

35. l3ij gebrek can genoegzanie toeiichting
voor uwe Commissie, wordt de Synode gevraagd
haar gevoelen hierover uit fe spreken.

VI.—FONDSEN.

Rapport van den Zaalgelastigde der Kerk.

1.—Dc FONDSEN.

1.—Algemeen.
lIet auditeeren der Boeken.—De aanbeveling

bier gedaaa wordn aangenomen met verande
ring van ‘t wooed “vakmannen” in “mannen van
zaken,” en met bijvoeging van de woorden “en
die leden onzer Kerk zijn.”

4.—Het Hulpbele. Gemeenter& Ponds.
Hier wordt door de Cornmissje aanbevolen:

“Met ‘t oog op het steeds toenemend getal van
Hulpbehoevende Gemeenten worden. de ver
schullende Kerkeraden opgewekt krachtige p0-
gingen aan te wenden oni ‘t Fonds te verster
ken.”

11.—Het Ro1jb~n-ejland Ponds.
Besloten: “Be Synode doe een beroep op de

gemeenten onzer Eerie om voor dit Fonds bij te
dragen.”

12.—Het Arbeids Kolonie Ponds.
Het gevoelen der Commissie is: “Be admi~ni

stratie van de gelden. der Arbeids Kolonie zal
bij den Zaakgelastigde berusten.”

15.—Diverse Pondsen en Rekeningen.
(b) Spoorweg Zending. Dc Spoorweg Zeuding

worde onder de Aig. Zending Commissie ge
plaatst.

Voorts meent uwe Commissie dat verschul
lende Fondsen her genoemd niet op ‘t Kerke
kantoor behooren, en this ook niet her inoeten
worden opgegeven.

16.—Verdere Opneerkingen.
(a) JVyasa Zending Ponds en Zending Kancti

dafen Ponds. Be aanbeveling her gedaan, wor
de goedgekeurd.

II.—STArIsTIExc.
Vorm A .—Vorm A worde zoo zorgvul dig ma

geiijk ingevuld en eene zuivere opgave van
laden- en zielental gegeven.

f’orm B.—Vorm 13 worde verbeterd.
111.—BE KERKBODE.

Vereeniging met “de Pakkel.” Be Commissie
oordeelt zoodanige vereeniging wenschelijk, in-

dien ceDe overeenkomst, zooals door den Zaak_
gelastigde gesteld, kan getroffen. worden.

V.—HET AECRIEF.

Be omtbrekende stukken van Poop- en
maten Registers macten vddr ‘t einde des jaars
ann den Zaakgelastigde worden opgezonden, en
de Ringen worden verzocht op de eerstvolgen
de vergadering hierop te letten.

Het Rapport van de Coinmissie uoor ket
Kerkekantoor.

Be aandaclit der Synode wordt bepaald bij
wat onder 2 van dit Rapport gezegd wordt.

Be aanbevelingeu onder 6 en 7 norden goed
gekeurd.

Naar aanleiding van 8, is ‘t besluit: “Be
Kerkeraden warden aangemoedigd bet getal
inteekenaren op de ‘Kerkbode’ vermeerderd te
krijgen.”

Besclerijvingspunt 36. Be Commissie kan zich
niet vereenigen met wat mar gevraagd wordt.

Rapport van de Cornndssie voor Hidpbeleoe_
vende Cemeenten.

Op de vraag gesteld onder VIII van dit
Rapport, is ‘t antwoord: “Be Commissie voor
Hulpbehoevende Gemeenten behoort in zulke
gevallen handelend op te treden.”

Beschrijvingspunt 37. Zonder een bepaald
plan vddr zich han de Cominissie dit niet aan
bevelen.

Het Rapport van de Commissie voor Olassifi,
eatie van ann ‘t Predd. Pens. Ponds deelliebbenda
gemeenten; en

Het Rapport van den Rekenknndige.
Be aanbeveling is: “Hat Rapport van de

Conimissje voor Classificatje worde in handen
gesteld van de Commissie over Fondsen, the,
na ondcrhond met den Rekenkundige, en met
‘t oog op wat hij voorstelt, acne nieuwe classi.
ficatie voor de Synode sal leggen.”

Besclerijvingspunten : —
38. Wat bier voorgesteld wordt, kan niet

warden aanbevolen.
39. Hat aanzoek worde toegestaan, doch in

de Ilde Kias, en met inbetaling van de additio
neele geidsom.

40, 41, 42, 43 en 44 warden verwezen naar
de Commissie die gevraagd sal warden acne
nieuwe classificatie voor de Synode te leggen.

45 en 46. Be Commissie beveelt aan wat on
der 46 voorgesteld wordt, en beschouwt daar
door 45 ale vervallen.

Voorts wil uwe Commissie onder dit hoofd
(P. P. Fonds) ook nog ‘t volgende aanbevelen:
“Aan Art. 302, achter de woorden ‘door de
Synode of Synodale Commissie gemaakt’ worde
gevoegd ‘in dine barer Vergaderingen’.”

Predikanten Weduwen Ponds (Zie ook 6 van
‘t Rapport van den Zaakgelastigde).

Aanbevolen: (a) Bat de jaarlijksche contri
butiën van Beelhebbers van £3 tot £5 ver
hoogd zullen worden.

(b) Bat alle Predikanten die ma 31 December
1906 deelnemen, can inleg volgens de nieuwe
tafel van den Rekenkundige sullen betalen.

(c) Bat uitbetalingen can de Weduwen sul
len worden gesteld op ecu minimum van £42,
en een maximum van £84, per jaar.

(d) Be leeraren der Kerk in de Transvaal
warden toegelaten tot deelliebbers aan dit
Fonda, op voorwaarde: “Bat heflingen gelijic._
staande met wat door de Kaapsche Kerk ge
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neiddeid oiitvangen wordt van hare gemeentea,
zullen worden gestort door de Transvaalsche
Kerk voor hare gemeenten.”

Ook wordt aanbevolen wat de Rekenkundige
voorstelt over fwee:le liuwelijken, en de inbeta—
hug van nienwe inlegpenuingeu (Art. 287).

VIL_CHRISTELIJKE WERKZAAM—
HEDEN.

Rapport van de Oo,nmiesie voor de h~eae cia 2ip/

jctn lL’C/iTh ta/p/S den, ~poorwe(j.
Aanbevelingen IV en V worden door uwe

Comnnssie goedgekeurd.
J?cepport van dc (Yonein uses roar dpeciats

Eran~je1iepredikinU.
BescIirijVsi/tJ.cpUnteid :——

47. Dc Synode veruijze den inzeuder naar
AFDEELING X, sectie 1, der Kerkelijke Wetten
en Bepahingen.

48. Dc Comneissie meent dat wat bier ge
vraagd wordt, niet kan worden aauhevolen.

fIet Rapport van dc Uo,nasivsie voor Tractaat
l’erepre?dlsng P/I het Rapport vaic de Z. A. siij—
11(1 tereenigtng.

FIat gevoelen der Commissie is: “In aan
nierking neinende de collecten door de Bijbel.
‘Vereeniging van once gemeenteii ontvangefl,
hehooren de Boeken en Tractaatjes tegen eon
lageren prijs te worden verkoclit.”

i/a/i/Cart vctie dc Gorninessee tony Arbeids—I~olO~
n~i~n. (Zie ook Bijiage A, Rapport van den Su_
periotenderit, Us. J. W. L. Hofmeyr).

Wat onder ‘t. lioofd Verbeteria,qen in dit Rap
port voorkomt, namelijk: “Dat er eon drin
gend verzoek uitga van de Synode aan ooze
gemeenten one meer belangstelliflg in deze zaak

te toonen, en getrenwer bij te dragen voor cia
ontwikkeling van de Arbeids Kolonie.” wordt
door etwe Comneissie aanbevolen.

Aanievc1in,q~n: 1. Wor3~ goedgekeurd.
2. Dc Commissie meent dat de tijd ciog niet

gekonien is one eene zelfstandige gemeente on.
zer Kerk op do Arbeids Kolonie, Kakamas, to
sticliten. Voorts: “Dc Predikant blijve Super
intendent en heni worde ceo Assistent voor tjj—
delijke zaken toegevoegd.”

3 en 4 worden goedgekenrd, en de nitvoeriug
daarvan gelaten in handen van do Cominiesic
voor Arbeids KoloniSn.

5. Met ‘t oog op de belofte door de Regce
ring one eon twee-derde dccl van ‘t kapitaal
onder de leenicigs-acte te geven, beveelt. etwe
Coinmissie dit aan.

6. Ret oordeel der Commissie is: “Be Syrode
doe eene aanbcveling volgens den weuk hi~r
gegeveil.”

7. Aanbevolen: “flat de tegenwoordege J~r_
heids.Rolonie Comnuissie blijve bestaan, dat nj
nis Centrale Commissie ageere met ecu leden
tal van niet meer dan vijf leden, cci dat Sab
conunissi6n worden benoaned in de versehillon
de Ringen, wear zuiks noedig maclit ziju.”

Rapport vaic dc t’oinnei-ssie voor Jut Dorcas
lie.

Near aauleiding van punt 3 in dit Rapport
—‘t trausporteeren der eigendonimen—is de
aanbeve’liug der Commissie: “flat. zij op de
Hark zull en getransporteerd warden.”

Met verscliuldigcle hoogacliting, en toehid—
ding van de leiding des Heiligen G~estes,

Namens de Synodalc Coneneissie,
L F. A. nae

Scribe.



BIJLAGE 40.

EERSTE RAPPORT
van de Permanente Commissie van Revisie

over do ]Jesc/oi.(jvinyspuoteit bU boor inqediend, to
worden. roe rgelegd aan do Synodale ferqoderiitg,
op den iSdeit October, 1906.

Uwe Commissie, do Beschrijvingspunten bij
haar ingodiend, overwogen liebbende, heeft de
eer de HoogEerw. Vergadering daaromtrent to
adviseeren als volgt —

Beschrijvingspunt No. 49.
Do Co,nmjssje beveelt de aanname van dit

Beschrijvingspunt aan.
Beschrijvingspunt No. 50.

Daar do Commissie de noodzakelilkhejd van
bet her voorgestelde niet inziet, kan zij do
aaiumame van dit Beschrijvingspunt niet aan
bevelen.

Besclirijvingspunt No. 51.
Do Commissio beveelt ann dat in Vorm A

(Art. 20, g) na “Derde Elas Scholeii” als No.
14 opgonomen worde “Armen Scholen.”

Beschrijvingspunt No. 53.
Hoewel het beginsel, hier voorgesteld, reeds

duidelijk in Art. 374, al. 2 uitgesproken wordt,
waar ook naar dit artikel verwezen wordt, zoo
acht uwe Commissie hot toch wenschelijk dat
tot verduidelijking in Art. 217 na do uoorden
“mocht zijn” ingevoegd worden do woorden
“of bij ontstentenis van den Voorzitter.”

Beschrijvingspunten Nos. 18 en 54.
Uwo Commissie beveelt aan dat doze Bo

schrijvingspunten met do volgendo wijzigingen
worden aangenomem : —

1. Dat Art. 256, b, al. 2, als volgt leze: “In
geval van hen, di~ den cursus ann de Opl’i_
ding School to Wellington niet hebben door
loopen, bowijo van voor of na zijn Zende
lingo Examen zendingwerk te liebben gedaar.”

2. Dat in Art. 265, 1, bet woord “Zending”
gevoegd worde tusselien do woorden “erkende”
en “gemeenten.”

3. Dat nan Art. 236 toegevoegd worde als
nieuwo paragraaf na lit. d, “Zij zal hot reclit
hebben om iii cenig deel van bet Zending ge
Med vastgoed to verkrijgen en transport van
zulk eigendoni aan to nemon alsmede om geld
op verband op te nomen en tot dat do~l de
noodigo verbanden op de door hen vorkregen
eigendommen to passeeren, met maclit om dit
recht. ann do Sub-Zendbig Commissies over to
makeu.”

Voorts beveelt uwe Commissie do volgende
wijzigingen in wetsartikelen nan —

Art. 20, g, leze: “Do beide hieronder volgen
do vormen behoorlijk ingevuld.”
In Art. 49 worden, in den vorm voor attestaat,

de woorden “ware Gereformeerde ChristeJijke
Kork” veranderd in “Nederduitsche Gerefor
ine~rde Kerk.”

In Artt. 142, 167, f, en 253 worde hot woord
“Nederduitseli” vdór de woorden “Gerefor
meerdo Kerk” geplaatst.

In Art. 245 worden do woorden “om tot do
Oploiding School to worden toegelaten” tus
schen do woordeii “zullen” en “een Admissie
Examen” goplaatst.

In Art. 254 worde na bet woord “Zendeling”
do woorden “der Nederduitscho Gereformeerde
Kerk” geplaatst.

Met betrekking tot do voorstellen in verband
met do samenstelling en do werkzaamheden
der Algemeene Synodale Commissie beveelt uwe
Cómniissie aan : —

Dat Art. 90, al. 2, voortaan leze: Zij zal be—
staan nit do leden dor Moderatuur en verder
nit één Fredikant en één Ouderling of oud
ouderling uit elk Rings Ressort, door do Syno
do, tijdens elko gewone vergadering, uit haar
eigeno leden to worden benoemd op voordracht
van do predikanten on afgovaardigde ouderlin
gen uit de respectieve ringen.

Art. 91: Voor de dienstdoende predikanten
on oudetliligul, c’~c 0 en d rer Synodale Corn
missie zijn, worden op dezelfdo wijze, oven
zooveel predikanten en ouderlingen of oudei~
lingen benoemd, oni bij ontotontenis to agee
ron.

Art. 94., al. 1: Zij zal jaarlijks vergaderon
als er work voorhanden is en wel in do Kaap
stad, tenzij andors door haar bepaald, en zoo
veel rnogelijk in do derde of vierde week na
Paaschfeest, en ook desvereischt gedurende do
Synodalo Vergaderingen. Buitengowone verga_
deringon kunnen in dringende gevallen door
do Moderatuur op verzoek van niet minder -ian
vijf loden belegd worden.

In Art. 95, d, worde do laatste zinsnodo:
“in haar vergadering, enz.” weggelaten.

Artt. 97 on 98 geroyeerd zijade, uorde als
nieuw wetsartikel in do plants gosteld: “Do
Rapporten van do Algemeno Zending Commis
sie, van den Actuarius en van den Scriba Sy
nodi, van do Curatoxen van bet Theol. Semi.
nariurn, van de Synodale Opvoedings en andero
door de Synode bonoemde Commissiën, moeten
minstens vier weken voor do opening der Sy
node in bet Officieel Orgaan der Kerk verschij.
nen.”

Uwe Conimissio bevoelt nan dat de veran
derdo wetsbepalingen met betrekking tot do
Algemeene Synodalo Commissie dadelijk in
working treden.

Met hoogachting noernen wij ons van do
HoogEorw. Vergadoring,

Do Dionst.willige Dienaren,

3. P. vAze HEzanxN.
G. A. ScHoLTz
D. 3. PIENAAR, A.zN.
D. S. BOT~IA, Scriba.



BIJLAGE 41.

TWEEDE RAPPORT
van de Permanente Commissie van Revisie.

Uwe Commissie, de wijziging van ~setsarti
kelen waarover de Synode besluiten heeft ge
nomen, overwogen hebbende, beveelt da.arom
trent hat volgende nan:—

Beschrijvingspunt No. 12.
Bij Art. 18 : 7 worde er gelijk bij Art. 18

14 naar het besluit hieromtrent in de Aeta
Synodi verwezen.

Besckrijvin~spunt No. 10
Ten gevolge van het besluit over dit beschr~j

vingspunt genomen, worden de volgende arti
kelen aldus veranderd —

Art. 51 luide voortaan: Aan de leden eener
niauw gestiehto gemeente zullen Kerkelijke
Attesten of Certificaten van Lidmaatschap ver
leend worden door zulke gemeenten, tot welke
zij vdSr de stichting der nieuwe gemeente be
hoord hebban, en voor welke zij daardoor afge
scheiden zijll.

Art. 52: Voor hat verleenen van een doop—
cedel is de Kerkeraad gerechtigd tot den eisch
van vier shillings. Waar echter doopcedals
voor Xerkelijke doeleinden aaugevraagd wor
den, zullen zij gratis worden afgegeven. Attes
ten en Certificaten van Lidmaatschap werden
gratis verleend.

Alinect 2 valle weg cii Alinect 3 luide: Rond
trekkende lidmaten, die zich naar andere ge
nieenten begeven, zonder hat voornemen van
zich aldanr voor goad te vestigen zullen hunne
certificaten van lictmaatsc.hap bij hunne ann
komst in zoodanige gemeente zonder uitstel
ann een lid des Karkeraads vertoonen, en bij
hun vertrek uit de gemeenta opnieuw door ean
lid des Kerkeraads laten dateeren en onder
teekenen.

Met betrekking tot bet besluit over paragraaf
9 van hat Rapport der Curatoren over het
Theol. Seminarium beveelt uwe Commissie aan,
dat Art. 140 e luide als volgt: Hat ontvangt
tijdig kennis van hat examen voor den graad
van Candidaat in de Godgeleerdheid en woont
hat. zooveel mogelijk bij.

Ant. 142, 167, 253 en 254.

Uwe Commissie beveelt aan dat Art. 142, al.
1 luidan sal als volgt: flit onderwijs wordt ge
gaven door Hoogleeraran, die, hoewel zij ge
kozen mogeu worden uit heeraren van eeuig
ean der Gereformeerde Kerken, vddr zij in
dienst +reden, ziju nioeten Leeraren dr Neder—
duitsche Gereformeerde Kerk, voorzian van
goade getuigschriften aangaande hunne he
kwaamheid en godsvrucht, en die gehouden
zullen zijn zich te onderwerpen ann de varor
deningen der Synode.

In Art. 167, f, worde vddr de woorden “Ge
reformeerde Kerk” den veranderd in eener.

In Art. 253 worde op twee plaatsen hat woord
“Nederduitsche” voor de woorden “Ggrefor
meerde Kerk” geplaatst.

In Art. 254 worden na hat woord “Zande
ling” geplaatst de woorden “der Nederduitsehe
Gereformeerde Kerk.”

Met batrekking tot hat besluit over aanbe
valing No. 7, op pagina 5, van hat Rapport den
Algemeene Synodale Commissie, baveelt uwe
Commissie nan, dat hat volgande aan het einde
van Afdeeling X van hat wetboek opgenomen
zal worden:

V.—Arluiclskoloniën.
Er sal acne Centrale Commissie voor Arbeids

koloniën zijn, bestaande uit vijf laden, door de
Synode te worden benoemd, en elka Ring, w aar
hat noodig mocht zijn, zal cane Sub-Commissie
benoeman om in varaaniging mat daze Centrale
Cojiunissie de belangen van Arbeidskoloni6n
binnen zijn ressort te behartigen.

Dc Algemeenc Synodaic Cormmissie.

Art. 92 luide: Geene vergadering dezer
Commissie zal voor wattig geconstitueerd var
klaard worden, tenzij minstens de hell t harer
laden tagenwoordig is. Ecu derde van hat
aantal niaakt ecu quorum nit.

Colloquium Doetum.

Ingevolge hat besluit hierover genomen,
luida Art. 183 voortaan: ‘t Colloquium Doctum
zal zijn can toet.s voor wetenschappalijke en
godgeleerde bekwaamhedan, an dat vooral in
het geval van Predikantan an Candidatan, die
slechts can dria-jarigen cursus aan ecu be
kende Univarsitait zijn doorloopen, inzonder
held ook ean ondersoek naar de gevoelens, enz.

Collegie tot kiezing van Hoogleeraren.

Art. 140, a, luide als volgt: Hat baroept de
Hoogleeraran en doet sulks in acne vergade
ring, waarin de laden der Moderatuur en de
primarii laden van da Commissia tot hat afne
men van hat Examan van Candidaten tot den
Hailigen Dienst recht van zitting en stemmen
sullen hebben. Dc Hooglaararen habben can
prae-advisearande stem.

Met hoogachting,
Uwe Dienstwillige Dienaren,

D. 3. PJENAAIe, AZN.
G. A. SCKOnTZ.
3. P. VAN Hzz~nz~.
D. S. BOTHA, Scriba.



BIJLAGE 42.

RAPPORT
der Commissie over de Zending.

Wij hebben de eer het volgende asn do Hoog
Eerw. Vergadering te submitteeren :—

111.—ZENDING.
Bijlage 10. Rapport van do Curatoren der

Opleidingosehool te Wellington.
Uwe Commissie had voor zich hat Rapport,

en in verband daarmede vindt zij het noodig,
dat de volgende wijzigingen aangebracht zul
len worden in het Wetboek, te weton : —

(1) Art. 237 (3) lezo aldus: “Do Vrouwen
Zending Bond zal staan onder toezicht van de
Algenieene Zending-Conunissie, en zal in de
keuze, enz.”

(2) Art. 237 (3) aJzoo gewijzigd wordo ge_
voegd bij Art. 236.

(3) Art. 237 (3) loze dan: “Do Opleidings
inrichtiIlg van den Vrouwen Zending Bond to
Wellington zal staan onder toeziekt van do
Curatoren van de Opleidingssehool.”

Voor het overige vereenigt uwe Commissie
zich met het door do Synodalo Commissie aan
bovolene.

RAPPORT VAN DEN VROUWEN ZENDING BOND.
Bijiage 14. Naar aanleiding van dit Rapport

wonscht uwe Commissie de aandaeht der Sy-.
node to bepalen bij hot belangrijk en prijzens.
oaardig werk door d~ze vereeniging verricht,
to meer, daar men, behalve de soni van £3,300,
voor de gewone werkzaamlieden van den Bond
bijeengebracht, nog do aanzienlijke som van
£612 in de Algemeene Kas gestort heeft vor
‘t Zending Tekort.

RAPPORT VAN DE ARGEMEENE ZENDING
C0MMIS5IE.

Bijlage 15, B 4. In verband met het work to
Emandhleni, onder toezicht van Ds. Andrew
M. Hofmeyr, meent uwe Commissie, dat de
tijd gekomen is dat do Algerneene Zending
Commissie in onderhandeling treden zal met
do Ned. Geref. Kerk van Natal, ten einde to
zien of zij niet het. zendingwerk aldaar, ~~et
de Opleidingsschool, op zich zou kunnen no-
men:

(a) Omdat dat Zeudingwerk eigenlijk onder
do Natalsehe Kerk behoort;

(b) Omdat do Opleidingsschool van Evange
listen van dienst is alleen voor do Kerk in Na
tal en Oostelijk Transvaal en

(c) Omdat uwe Commissio van oordeel is, dat
het instandhouden ervan door do Natalseho
Kerk, met behulp van Gemeenten in Oostelijk
Transvaal on den tot hiertoo genoten geldelij
ken steun van do Studenten Zending Vereeni
ging goedsehiks zal kunnen geschiedon.

B 11. Hot overmaken van den Eerw. Hen
drik Hofmoyr met zijn werkkring aan do
Transvaalsehe Kerk worde zoo spoedig moge
lijk gevolgd door dat van al hot Zendingwerk
onzer Kerk in do Transvaal

C. 2. Bijbelvertaling. Inzake do vertaling
van hot Nyasa Niouwe Testament wenscht uwe
eommissie bij do aanboveling der Synodal~

Commissie to voegen haar vertouwen, dat de
Algemeene Commissie Do. W. H. Murray be
lasten zal met do vertaling van hot Oude Too
tcnnont voort to gaan, indien mogelijk, totdat
hot voltooid zal zijn.

D. Aanbevelingeie der Algemeene Zending
Cominissie:

(1) Uwe Commissie is ten gunsto van do
overname van hot Berlijnsche Zondingwerk in
Mashonaland.

(2) Ook doze aanbeveling door do Synodalo
Commissie gedaan, heeft do ondorsteuning
uner Coinmissie, dear zij van oordeel is, dat
do Algemoene Zending-Commissie best in deze
optroden kan.

(4) Bij do aanbeveling dor Synodals Coin
missie worde nog dit gevoegd :—“en de Synode
is van gevoolen dat, om do Zonding inkomsten
op een meer bevredigende grondslag to stellen,
hot geregeld en stelselmatig geven, zolfs van
kloine sommon, aangemoodigd diont to wor
den; alsook het ondorsteunen van ecu of andor
hop caM work, en hot saiarieeren van één of
moor arbeidors in hot Zendingveld door be
paalde Gemoonten on kringou.”

B. 3. Betrekkelijk eeno Opleidingsockool veer
Inboorling-EvcongeUsten beveelt uwe Commissie
aan, dat volmacht aan do Algemoono Zending
Commissie worde gegeven in dezo to handelen.

D. 6. Uwe Conimissie vereenigt zich met can
bevolingen betrokkelijk (a), (b) en (c~.

Bp. 17. Uwe Commissie vereenigt zich met de
aanbeveling om nan hot verzook van den hoer
J. H. Louw niet to voldoen, met doze toevoe
giiig, dat in vervolg alle .dergolijko aanzoekcn
naar de Commissie van Examinatoren voor hot
Zendelings-examen voor beslissing znllen worden
verwezon.

5. Do seheiding van do ambten van Zaakge
lastigdo en Zending-Secretaris.

Uwe Commissio beveelt nan doze scheiding
der twee ambten, doch versehilt van do Syno
dale Commissie wat do werkzaamheden nan do
twee ambten verbonden, betreft. Met do Syno
dale Commissio beveelt zij call, dat hot beheer
der Financiën in handen van den Zaakgelas
tigdo gelaten zal wordon, maar hot Correspon
dentiewerk tezamen met inspoetie en deputa.
tiewerk zal den Zending-Secrotaris u orden op
gedragen.

D. 7. Uwe Commissie boveelt aan do aanname
van dit voorstel.

Vordere aanbevelingen:
(1) “Dat do Predikanton Zendelingen in

Buitenland deelhebbers aan ‘t P. W. Fonds onder
kias IV worden, betalende zij do helft van de
contributiën en het betrokken Zending fonds do
heift van den inleg, waardoor zij znllen gerechtigd
zijn op eon pensioon van £100 per annum.”

(2) Verandering van Art. 236, d, “Zij heeft
£72 per jaar som van

£30.” (Zio Wetbook, p. 88).



11A1’POET VAN DE CoMMIssxE voon ZENDING
ONDER ISRAEL.

Bijiage 17. Uwe Commissie beveelt aan, dat
minstens £50 ‘s jaars tot ondersteuning van
het werk door onzo Zusterkerk in Transvaal
zal gegeven worden, en dat do Commissie
trachten zal zoo spoedig mogelijk eene eigen on
zelfstandig werk te Kaapstad of elders in deze
Kolonio te beginnen.

Aanhangsel: (1) Uwe Commissio heeft met
leedwezen vernomom, dat do Algem. Zending
Commissie zich verplicht heeft gevondon do
salarissen ouzer zendelingon in Nyasaland te
verminderen, en zij vertrouwt dat, wanneer do
fondsen hot toelaten, hunne bezolding weder
gebraclit zal worden op do oorspronkelijke
sommen.

(2) Uwe Commissie geeft aan do hand dat,

zoo doonlijk, meer publiciteit aan do bosluiten
op do respectieve Zending-Commissio Vergade
ringeR van tijd tot tijd gonomen, gegeven zal
wordon.

Wij hobbon do eer ons to hoeten,

Uwo Hoog Eorw. Dw. Dionaren en Broederen,

C. F. LEIPOLDE.
A. C. IV[URRAY.
D. J. PIENAAB, R.ZN.
C. A. NFETHLING.
G. J. KEXEL.

PAIJL J. DR WET.
A. 0. DU Toxr.
F. X. RooRE,

(met voorbohoud).
P. 3. PIENAAR,

(met voorbohoud).



BIJLAGE 43.

HERDERLIJKE BRIEF.
Be Leeraren en Ouderlingen der Ned. Gar.

Kerk in Zuid Afrika ter Synodale Vergadering
bijeen.

Aan de Gemeenten onzer Kerk, Zaligheid!
Geliefden in den ~eere Jezus (Jhristns! Ret

is ons eene behoeite des harten in des Reeren
naani u dezen brief te schrijven, ten einde u
te doen weten van bet werk des Reeren in onze
Kerk, en ook verder om u in liefde te groeten
en te vermanen in de dingen van hat Konink
rijk Gods.

Onz& harten zijn gesteind tot groote dank
baarheid, dat God de donkere woL~en, u aarvan
de Herderlijke Brief der laatste Synode sprak,
in groote mate van ons yolk heeft doen ver
dwijnen. Helderder dagen zijn gekomen; vele
nieuwe Gemeenten zijn gesticht en wij mochten
etbelijke nieuwe Broeders welkom heeten. Ook
op het gebied van de zending, van de opvoe
ding, en van den arbeid aan onze armen, heeft
God zijn welbehagelijken zegen gegeven.

Wij worden echter ook tot droefheid gestemd
bij het gezicht van zoo vele ledige plaatsen in
onze Synode. In de Randelingen onzer Synode
zult gij gesehreven vinden de namen -san cciii
ge waardige Leeraars, die, na jarenlangen trou
wen dienst, op hoogen ouderdom zijn afgetre
den, o. a. Ds. Andrew Murray en Ds. A. B.
Ldckhoff. Eenigen zijn ons door den dood out..
vallen, waaronder Ds. J. H. Neethling en Ds.
Chas. Murray. In het Buitenl. Zendingveld
heeft God ons 6 getrouwe arbeiders door den
dood ontnomen, sommigen in den bloei buns
levens. En in die korte maar eervolle rei is
ook de onvergetelijke Br. Eerw. Stefanus Hof
meyr.

Wij hadden ook reden tot verootmoedging;
want voor ons aandacht zijn gekomen de ge
breken en zonden van velen onder one yolk Do
traagheid de omverschullsgheid en do wereldseli
gezindheid bij een groot dccl Do hefde van
sommigen is ~erkoud de vatbaarheid tot het
kwade bij met weinigen toegenomen en ande
ron weer zijn gevangen in de strikken van zelf
zuch~ en wereldlliefde Wij treuren hierom en
zoekeii Gods aangezieht voor diègenèn.

Geliefden in den Heer Wi1 icensehen in de
zen brief twee dingen te doen —I U eenige
gcwiclstige iraagstulctcn noemen die one hebben
bezig gehouden; en dan II. Met eenige vrien
delijke iermaniñqen sluiten.

I.—GEwIcHrIGe~ VRAAGSTUKKEN.

1.—Dc 1iegeerte naar ‘nauwere ICerkeiijke
vereenigin~q. -

Be smeltlçroes der beproeving waar
in het God goed dacht onze gansche
Kerk in al do Staten drie jaar lang
to leggen heeft o a dit klaarlijk
bowezen het hart des yolks is een en heeft
een diepe begeerte gewrocht dat het met de
verschillonde uiterhjke vormen dier Kerk ook
den mag ziin. Do vraag hoe dit hat best be dome
heeft onze Kerk in de Kaapkolonie reeds sedert
de mat-ste Synode bezig geho-tiden. En in deze
Synbdé heeft de Heer one geleid, algemeen een

zefde besluit be memen als reads (ook algemeen)
is genonien in de Kerken van Natal, Trans
Oranje en Transvaal, naml. de daarsteliing van
een Raad der Kerken cm zekere gewichtige en
algeineene Kerkelijke belangen te behartigen.
Doze Raad vergadert voor de eerste maal aanst.
jaar te Pretoria, en wij bevelen deze zaak aan
de voorbidding der Kerk aan. Voorwaar een
dankbaar teeken des tijds dat God juist onze
Kerk gebruikt om do eerste groote federatie in
Zuid Afrika te bewerkstelligen.

2.—Dc uitbrcicling cler Zend’ing.
Er is toenemende belangstelling; er zijn ge

opende deuren in de Binnenlandsohe zoowel als
do Buitenlandsche Zending; do arbeiders z~jn
weinige en de beurzen bhjven inj velen ge~1c
ten. Roe het week uit te breiden vanwaar de
arbeiders en het geld gevonden; mogen wij st-il
sbaan ale God roept? Doze allen zijn vragen,
die one ernst.ig hebbon bez~g gehouden. Eon
broeder in de Synode heeft treffend gezegd:
“Zendiugwerk is allereerst geloofswerk. Mijie
bezigheid en boerderij moet ik allereerst op
bezigheids lijnen drijven, m-aar Gods zaken al—
lereerst in het geloof.”

One hart werd verblijd over het werk van
verscheideno Zending vereeuigingen, zooals de
Predd. Zend. Verg., de Kinder Zending Eran
sen en de Vrouwen Zending Bond, ~c elke laat
ste alleen verloden jaar ruim £4,000 heeft bij
eeugebracht. Be verspreiding van Zending Lee
tuur was een groote zegen, i~ellende de “Licht—
stralen” cii de “Koningsbode” alleen ecu ge—
zainenlijke circulatie van 15,000. -

En hoe dankbaar zijn wij Gode dat Hij~ vast
onze B.B. Zendelingen, eigen zonen onzer Kerk,
gebruikt heeft om den Btjbel over to zetten in
de talon van twee groote Heidenvolkeren, t.w.
Ds. W. H. Murray (Nyasaland), en Eerw. A.
A. Louw en Br. Helm (Banyailand). Hoe dstnk
baar ook dat wij besluiten moeliten samen met
de naburige Kerken tot de opricliting van eon
Opleiding School voor Kaffor Evangelist-en voor
die duizendon Heidenen. En opdat gij weten
kunt hoe te bidden en hoe be geven, zoo deeleñ
wij u mode, dat onze Kerk reeds 70 Zendelin
gen en workers in Heidenlanden heeft.

Er wareu vnor one al te za•men omtreut ~)
Rapport-en, Beschrijvingspunten en voorstellen
qver do Zending; em werden 4 dagen attezaam
daaraan gewijd Eon der heerlnkste Synodalo
gebourtenissen was een Synodale Zending
Bag,” bijgewoond ook door onze Professoren~
velen onzer Zendelingen, en conige h~nderden
zending vrienden. Do diope indruk van dozen
gezegenden dag vindt gij in hot volgend alge
meen bosluit der Synodo, dat wij ale. Zending
boodechap aan onze Kerk zende~ : —“Doze Ver—
gadering wenecht to bock te stellen, dat do Sy
nodale Zending Bag, op gistoren, voor do eersto
rnaal staando do zittingen der Synode govierd,
zeer plechtig stichtehjk en gozegend is go—
‘w eest; dat de Synode een diepen indruk lieeft
ontvangen van do heilige roeping onzer Kork
om eon Zending Kerk to zijn; dat de Synodo
besluit ornhet gezegend Zendingwerk, reeds
door onze Vaderen begonnen, met geheiligde
gcestdrift voort to zetton; dat do Synode ale



het hoogste lichaam, met hartelijke dankbaar
heid voor wat reeds gedaan is, ooze Kerk op
roept om de Zending met hare geldelijke t~j
dragen, maar vooral met haar onophoudelipc
gebed te steunen en op~ het hark te dragon; en
~oinde1ijk, dat de Synodo aan al hare Zendelin
gen, zoowel Binnen- ale Buiteniandsche, de be
tuiging van hare harbelijke liafde en van hare
hooge waardeering ~an hun werk toezendt~ en
hun toeroept Houdt moed, weest stork, do
fleer is nnbij, Hij moot heerschen

3.—Dc opvoeding der jeugd.
])eze is een derde gewichtigo zaak. Dc dorst

Mi otis yolk naar geleerdlieid en opvoeding; de
vele moeielijkheden met scholen; het gebrek
aan de reehte onderwijzers do vraag of de to
genwoordige leercursus de geschikste is; wat
piaats de gesehiedenis en do taal van otis yolk,
en de Bijbel in de opvooding innemen moat;
hoe te handelen in de beste belangen van ooze
Kerkelijke scholon,—normaal, industrioel en op.
leidend,—ziedaar, vraagstukkon van groot be-
lang en ernst die ons hebbon bezig gehouden.

Pooh bij alle vreugde in deze zaak heeft hot
ons bed gedaan to vernetnen, dat zeer vole
doofstomme en blinde kindoren nog niot in het
Instituut to Worcester zijn om hun ongelukkig
leven eenigsziris to verbeteren; en dat er bij
iii wat de Kerk doet, ook nog ouders gevondeti
worden, die do doopsbeboften niet achton en
hunno kinderen naar Roomscho scholen zenden.
Djt geschiodt meestal onder de hebof to van die
schoben, dat zij zich niet bemooien zullen met
de Godsdjenst der Protest. kinderen. Pooh do
ondervinding bewijst het tegonovergestolde.
Ook zou men geen ware en goode Roomsch
Kathohok zijn, indien men niet tracht do kin
deron Roomsch to maken.

Wij hebben ook met groote blijdschap, rocht
streeks zoowol als zijdolings, bemorkt eon toe-
fleming in den arbeid aan do geestelijke opbou
wing der jeugd. Wij vragen u, geeft in hefdo
eon plaats in uwe gebeden aan do Christeli~ke
Jongelieden Unie met baar 50 takken on 3,000
loden; nan do Christelijke Strevers
Vereenigingen, met hun 300 takken en 10,000
loden; nan do Cho. Studenton Unie in onze
scholen, met haar 90 takken en 4,000 loden.
l3ovenal gedenkt aan onze Zondag Scholen,
met hun 3,000 onderwijzers en onderwi~zeressen
en 35,000 kinderen. Wij hobben besboten Ker
Iceraden in liefde op to ‘ccekken hunne Leeraars
ineer behulpzaam to zijn in doze zaak, en toe
to zion dat de Zondagscholen toch niet op eon
ongeschikten ti~d gehouden worden, maar dat
zij Of den geheelen namiddag, waar ‘t doenhja
is, knjgon, Of den boston tijd daarvan. “Weidt
do lamineren.”

4—Arbejd ann do armen onzer ICerk.
Pit is hot laatste belangr~ke vraagstuk dat

wij u wenschen to noomen. Do armen! Wat eon
~vijd gebied! Hoe kunnen wij zo best to hulp.
komon near hchaam, verstand en ziol; en ze
opvoeden, dat zij zich uitoindelijk zell kunnon
heipon. “Do armon” (zei do floor) “heht gij al
-hjd met u.” En (op eon andor plaats) “voor zoo
yeel als gij jots doet aan eon van de minste der
-zoodanigen, zoo doet gij dat aan Mij.” K. laat
one dus die arnion ahs toots van wat hot hart
dor Kerk voor Hem is.

Belangrijke zaken do armen rakende, waron

voor onzo aandacht —do hulpbehoevendo ge
meenton en hoe moor golden daarvoox in to
camden; do spoorweg z2nding en di coflec~en
daarvoor; do hulpbehoevende jongelingen voor
do Evangelischo bediening en do fondosn vor
oischt; do vole groote Gomeenten on hoe do
armen in do afgelegen streken daarvan ta be
arbeidan. Niet minder belangrijk do zaak van
do industrieele of ambacht scholen voor armen
to Uitenhage, Adelaide, Stellenbosch en Wor
cester; hot work der Normaai School, die in
haar 30-jarig bestaau voor zoovelo behoeftigo
jongehingen reeds tot zegon is gowoest; dat van
d~ O~~leiding School te Robertson voor 0 dr
wijzors voor lager onderwi~s; abs ook hot hoer
lijk work van Di. Steyn en Liickhoff in hat be
hoeftig Namaqualand, en do moeielijke toostan—
den in bet verre Rhodesia. In do beldngrijke
Gem, van Namaqualand worden in do laatste
jarou ruim 20 schoben gesticht met moor dan
400 kinderen.Wij blijven rekonen op do liefde
gaven onzer Kerk voor al die zaken en op uwo
getrouwo voorbidding.

Doch, geliefden, wat wij van do armen zog
gen, zou niet volkom~n zijn zoo wij ook met
noemen do gezogendo Arbeidskolonie to Koka
mae aan do Groot Rivier. De besteat reeds 9
jaar on thans heeft onze Kork aldaar grond,
groot omtront 102,000 morgen, ale aar reeds
oonigo honderden arme families wonen met hun
cigen Kork en School. Do zegen op hot work
aldaar gaf ons mood om to hosluiten Kerkera
den en Ringen op to wokken waar noodig der
gelijke koloniën to stiohten voor onze armen,
on onze Gomeenten to vragon getrouwer bijdra
gen to loveren voor dat work. Dankt met ons
den fleer dat Hij voor al die belangrijke work
zaamhedon do rochte mannen in onze Kork
heoft opgowokt.

En nu oindelijk,
II,—EENIGE VRIENDELXJKE VERMANINGEN.

L—Bewaart uzelvem rein van do werel~i.
Van haar geost en govaron, hare overdrijviu

gon en hare misbruiken. Van den goest van
zelfzucht, en van praal en pracht; en van groot
leven on verkwisting, ten koste van hulp aan do
zaak van God. Maak Jezns Koning~ en baat God
do Eorste zijn ook in do uitgaaf van uw gold
en good. Brengt uwe tienden in hot schathuis
des Heeren, en bert dat geven voor Zijn zaak
eon doel is van uw Godsdionst evonals bijbel
lezen en korkgaan.

Wij hebben met bekommernis gebet op ~on
verschijnsel bij do schoolgaande jougd, naml.
do misbruiken bij “sports.” (Wij sproken niet
van hot recht gebruik van lichaams oefcuing).
Bij sommigen wordt do zaak overdrovon tot
schade voor do gezondhoid of do stndio. Ook
wordt do dag des Hoeron door do jongel. dik
wijis ontheihigd; on dobbohon, drinken, d~nsen
en dergelijke schadehijke ijdolhieden aangeleerd.
Op do vraag van eon vriend aan een tuinier,
waarom zeker kostbaar boom zoo krom on waar
deloos en zondor vrucht was, kreog hij ten ant
woord: Eon paard heeft or op getrapt toen hot
nog klein n as. Do jeugd is do hoop der too
komst on wij bidden u: “Waakt over uzelvon
en over uwo huizen.”

2.—Ceoft Cods Woord do eereplaats in use
leven,. -

Bovon able andore boeken. “Mijn yolk gnat



verloren omdat er geen konnis is,” klaagde
God, dock Eij gaf ook de belofte dat Hij een
“honger en dorst in bet land zenden zou,
niet naar brood en water, maar naar Zijn
Woord.” De geschiedenis leert ons dat do bij
belvolkeren (om ‘t zoo to noemen) zedelijk in
karakter altijd de sterkste volkeren waren.
Gods Woord is een zaad, met kracht om ‘t hart
en ‘t huis en ‘t lovon, dat het in zicli opneemb
te bewaron. Het verval van do huisgothdienst,
bet nalaten van de studie van Gods Woord in.
de binuenkamor; het toenemeud gebruik van
ijdele, lichtzinnige en ledige bladen en tijd
schrifton in vole huizen heeft ons verontrust.
Laat de “Kerkbode” en andere nuttige bladen
do plaats daarvan innomen. En wat de bijb~l
aangaat, een aantrekkelijke Huisbijbel tot hulp
bij de huisgodsdienst znl weidra ann ons yolk
worden verschaft, waarop wij Gods zegen bid
den. Eon yolk is ~ eelal wat het leest. Geeft
Gods Woord do eei’ste ulaats in uw huis, bij
uwe kinderon, en vooral in uw hart; en de
kracht daarvnn zal niet wegblijven in hot da
gelijksch loven.

3.—Bicit Door one.
Een Gemeente en Kerk vraagt souls, dat de

Leeraar voor zo bidden moet. Doch gij weet
niet hoe ook wij, Leeraars en Opzioners, gedu
riglijk behoefte gevoelen aan do geboden van
Gods yolk; on wij vragen 11 ook: “Bidt voor
ons.” Dit brongt do kracht op ons neor, en be
reidt uw eigen zielen voor don zegen van onzo
prediking en arbeid. Mon krijgt den porsoon
lief voor wion men bidt, on als men don per
soon bemint, heeft men zijno ‘ccoorden ook lief.

Geen Kork kan gezegend bostaan zonder do be
diening en do beoofoning dor voorbidding; on
do besto wijze om de zakon der kork op aarde
rocht to krijgen is om ze eorst recht te maken
in den hemol bij God. Broedors, bidt voor ons;
en woest vorzekerd, als do zogen op ons als op
zioners daalt, hot ook van ons op do Gemeenten
stroomen zal.

4.—Bewaart uwe harten.
Draagt zorg daarvoor, meer dan voor eenig

ander ding; want daaruit vloeit bet heele le
von. Niots minder dan porsoonlijke heiligheid
on roinheid dos barton is noodig om do Kerk
dos Heeron tot een kracht to maken in hot
land. Do vrodo, de liofdo, de overwinning over
do zonde, die wij in ons oponbaar levon ver
langen, moet eerst aanwezig zijn in hot hart.
Is hot hart recht dan komt alles recht; is het
hart vorke~rd dan komt niots recht. Het levon
van eon Kerk is alleen zooveol waard als bet
hart der Kerk waard is; on do mate van Chris
tus inwoning in hot hart dor Kerk is procies
do mate van hare kracht in do wereld. Er gaat
iijet meer kracht van haar uit dan zij inwen
dig bozit. Behoedt uw hart on houdt hot geluk
kig, en vol, en rein.

Voorts, geliefden, wij bevelen uw Godo.
Weest gegroet! En mogo do vrede Gods, die
alle verstand to boven gaat, uwe harten en
zinnon bowaren in Christus Jezus.—AMEN.

Synodalo Zaal
Kaapstad, 20 Nov. 1906.

A. M0ORREES,

Moderator.



BIJLAGE 44.

RAPPORT
van de Commissie over Opvoeding en Onderwijs.

lJwe Cominissie heeft voor zich gehaci do
Rapporten van do Synodale Opvoedings— en
JcLakzaamhe ide Cornneissiën, alsoole Beech nj—

vingspunten 21—26 en 29—32. Zij wenscht
hare bevindingen hiermede voor do aandacht
dezer H. E, Yergadering to plaatsen.

A—RAPPoRT Dan Sveo. OPVOEDTNGS Con
MISSIE.

Zij heeft bet rapport van do Syn. Opvoe
dings Commissie van punt tot punt nage
gaan.

1. Zij beveelt aan in zake het eigendom in
§ 1 van dat Rapport genoemd

a. Dat bet eigendom onder de voorwaarden
in eon sehrijven van den Kerkeraad van
Robertson, d.d. 15 October 1906, vermeld
aangenomen norde~

b, dat hetzelve behoorlijk op de Ned.
Geref. Kerk getransportoerd worde;

c. on dat de Opleidingschool onder bet be
stuur van eon Curatoriuni van 5 leden, door
do Synode to worden benoemd, sal worden ge_
steld;

2. Zij Iseeft kennis genonlen van hot tekort
in do Kas van bet Synodale Schoolfonds, en
is van oordeel, dat do Comniissie voor do Op
voeding sal ha~de1en zooals voorgosclireven iii
Art. 120, met~inachtneining van wat de Sy
nodale Commissie over hot rapport van do
Curatoren, en dat van den Rector der Nor
maalschool aanbeveelt, n.l. “Do Synode wijze
crop, dat bet bedrag van de toelagen voor
Kweekeling Onderwijzers door de Opvoediugs
Conimissie sal worden bepaald”

3. Over § 4 adviseert uwe Commissie ‘dat do
Synode handele naar de aanleiding van de
Synodale Commissie over bet Rapport van do
Cominissie voor do Opvoeding, met bijvoeging
daarin editor van de nanlen van Ds. A. B.
Lucklioff, or,, en den beer Dean, van de Cape
Copper Co., in § 6 van ‘t aanhangsel per-
meld, tot degenen, wien do Synode haren
dank ‘voor liunne dienston betuige. Uwe
Conunissie aclit zeer noodzakelijk do uitvoe
ring van bet laatste gedeelte der genoemde
aanbeveling, dat zoo luidt: “Voorts benoeine
de Synode eene Coenmissio oni ecu schema op
to trekken, aantoonendo hoe Namaqualand en
andero distrikten op den duur op bet gebied
van ‘t Onderwijs geholpen kunnen worden

4. Near aanleiding van bet meeg ~dee1de in
§ 5, geeft uwe Commissie aan do hand, dat
do Synode karen dank der Regeering betnigo
veer de schenking van de plaats Zuid
.Namies, welke zeer gewaardeerd wordt;

5. Tn § 6 vond itwe Commissie dezen wenk,
dien zij de aa.ndacht der H. E. Synode waar
dig oordeelt, ni.: “Do Synodale Superinten
dent van Opvoeding son persoonlijk do ge
meenten kunnen bezoeken, zooals de wet wil,

ens.” En naar aanleiding hiervan neeint
uwe Commissie do vrijheid aan te bevelen eene
getrouwo betrachting van de bopalingen in
Art. 10 door den Superintendent, daartoe bij
gestaan door de medeleden sijner Commissie
zullendo do Ringspredikanten toezien dat
hunne geuneenten zoo goed mogelijk bediend
zijn met do geregeldo prediking des Evange
lies gedurende hunne oventueele afwezigheid.
B—RAPPoRT VAN DR Connrssia VAN WAAK

zAAMREID.

Naar aanleiding van hot Rapport van de
Commissie van Waakzaamhoid beveelt uwe
Commissie aan: de Synode gevo hare inge
nomenheid to kennen met de verbeteringen
in de Onderwijswot door do Regeering aan
gebracht, en brenge baron dank aan do Par
lementsleden, door wier beijvering doze ver
beteringen tot stand zijn gekomon,

iTerder dringe do Synode aan:—(a) Op
vermindering van hot aantal inspecties (2)
op bet opstellen van een Leorcursus voor
Boeron Scholen, rekening te worden gehou
den met do behoeften dor leerlingen die zoo
danige echelon bezoekon; (3) op hot doorvoe
ron van hot beginsel van Klasseninspectie,
ook bij do Lagero Standaardon, in plaats
van hot vorouderd stolsol tot hiertoe in
swang; (4) op do eerbiodiging van do taal
van oils yolk door haar hare rochtmatigo
plaats to geven bij do examina voor don
Civielen Dionst on voor Onderwijzers, on bij
do inspectie van scholen niet hot minst.
Doch hierop dient met alien nadrnk to wor
don gewezen, dat hot vragen em moor roch
ten veer onzo moedertaal woinig baton zal,
zoolang van do reeds verkregen rechten goon
bohoorlijk gebruik wordt gomaakt•.

C,_BE5cHRIJvINCiSPUNTEN 21—24.—Algemeen.

In za.ke BeschrijviugSpunt 21 besloot u’s e
Conimissie, dat tegon hot daarin gonoomdo
zendon van kinderon naar Roomsche Seholen,
in den Horderlijken Brief, en van tijd tot
tijd van den kansel met alle kracht gowaar
schmvd worde, en dat do Ringon do aandacht
aan dio zaak wi~don, onderzoek door lien te
worden gedaan naar hot getal kindoren onzer
Kerk, die reeds in zoodanige Roomsehe In
richtingen zijn.

Over BeschrijvingSpunten 22 on 23 advi—
seert uwe Commissie, dat do Synodo zich ver
kiaren zal:—

a. ten gunste van bet tookonnon van staats
toelagen aan elementaire Kerkscholon;

b. tegen do benooming van oen_derde dor
ledon van don Sehoolraad door de Regeoring,
zooais tegonwoordig geschiedt (Sectie 10,
Sc.hoolraad Wet);

c. ton gunsto van eon quorum, bestaande
nit niot uninder dan drie on niot moor dan



de heift van het aantal loden van den School_
raad (Sectie 28);

d. voor eeno duidelijke verkiaring van See-
tie 34;

e. voor de bijvoeging bij Sectie 45/6 van
de School Regulatie van Proclamatie 80 van.
1886, betrekking hebbende op Godsdienst On_
derwijs op seholen;

f. voor do betaling van reis en daggelden
aan loden van den Sclioolraad, die nicer dan
sos mijlen van hot dorp, waar de vergadering
gehouden wordt, wonen;

g. en voor do sticliting van scholen binnen
drio mijien van elkander, wnar omstandig
den zuiks vereischen, met dien verstande eeh_
ter dat, binnen don afstand van sos mijien,
niet nicer dan twoe scholen zullen zijn.

Over Beschrijvingspunt 24, rakende eigen
domsrecht van Korkelijke eigendommen voor
publieke opvoedingsdoeleindon gobruikt, is
uwe Commissie vast oordeel, dat do zaak in
genoesnd Besclirij vingspunt vermeld in do
handen vast do Commissie van Waakzaamlieid
gesteld sal worden, met opdraclit om door
oene circulaire elken Kerkeraad or opsuerk
zaani op to niaken, en dan, waar noodig, be
trokkone partijon met advies to dienen.
D.—BESCHRIJVINGSFUNTEN 25 en 26.... lTor

ming van Onclerwijzers.
Over Beschrijvingspunten 25 is do aanbove

ling van uwe Commissie: do Synode dringo
crop aan, dat ondcrwijzers, die voor III Klas
Scholen worden opgeleid, zoodanige oploidisig
ontvangen, dat zij in. stant zijn do Holland
echo taal als snedinm bij bet ondernijs to
kunnen gebruiken.

Aangaande Beschrijvingspunt 26 is uwe
Commissio van oordeel dat de Synode, naar
aanbeveling der Synodalo Commissie, cone

Speciale Cosnnsissie benoeme out getuigenis
in to winnen en rapport uit to brengen.

B .—BssscHRIjvINGsruN’CEN 29—32.——Inclu~-
- fried.

Over Beschrijvingspunten 29.. .31 stelt uwo
Coinmissie voor de aanbeveling van de Syno
dale Commissie alzoo gewijzigd : do Synodo
keure good do opricliting van moor Indus
trieelo Inriclitingen, waar sulks mogelijk is,
als eon vast do meest gezegendo middelen tot
do opheffing van onze verachterdo blankest.
Zij meent ecliter dat het initiatief behoort
gonomon to worden door den Kerkeraad of
don Ring, waar men zoodanige school wenscht
op to richtesi; en dat de Synode oene Corn
missio benoeme om die Kerkeraden of Rin
gen daarin behulpzaam to zijn.

Over J3esclirijvingspunt 32 beveelt uwe
Commissie do aannamo van de aanbeveling
dor Synodalo Commissie ansi.

Vertrouwende inermede test genoegen van
de H. E. Vergadering nan do ons opgedra
gen tank te hebben voldaan.

Noemen wij ons,
1/let verschuldigde hoogachting,

Hare dionstwillige dienaren,

B. S. BOTHA, Convener (met voorbehoud~.
W. J. v. n. MERWE.
W. A. JOUBERT (snot voorbehoud).
B. P. J. MAROHAND (snot voorbehoud).
A. J. PEPLER.
3. C. DU PLEssIs.
DAVID WIL000KS.
H. A. L. SCHREUDER.
3. H. VAN Win~ (met voorbehoud).
J. P. VAN HEERDEN (met voorbehoud).
H. P. VAN DEE Maaws, Scriba.

BIJLAGE 45.

VERSLAG
van cle Commissie over de Normaal School.

I. IJwe Conunissie heeft do eer to rapportoe_
ron, dat zij ter ovorweging onder hare aan
dacht do volgende stukken gehad heeft, t.w.:

(a) ‘t Verslag van de Curatoren dor Normaai
School (schema p. 62).

(b) ‘t Voralag van den Rector der Normal
School (schema p. 63).

(c) Par. 3 vast ‘t verslag vast de Sysiodale Op
voodings Comniissio (schema p. 59).

(d) Do aanbovoling hierosntront vasi do Sy
siodalo Comsuissie (vorslng p. iii).

(e) Beschrijvingspusiton 27 en 28 (schema

p. 6).
2: Zij hooft over de ondorhavige zaken go

tuigenis isigoivonnon van twee leden vail
Curatorium, vast den Rector cii van den in
sender van beschrijvingspunt 28.

3~ Na ingen onsien getuigenis en zorgvuldige
overwoging daarvasi is liet uwe Cosnmissie on-

mogelijk hot isi beschrijvingspusit 28 gdvraag_
do nan to bevelen. Zij veroenigt zich due met
de aaisbevelisig dor Synodale Commissie (p.
iii).

4. Met ‘t oog o. a. op don tegenwoordigen
bloeienden staat der Norsnaal School en de ge
daaldo marktwaarde van vast eigendom in do
Kaapstad, knit nwo Cosnsnissie evenmin de nan
siasne aanbovelen vast beschrijvingspunt 27. Zij
stemt dns ook hiorin met de Synodale Cosnmis
sic samon.

5. In de aanbeveling, vervat in zijn rapport,
zcgt ‘t Curatorium (p. 62), dat “de daarstel
lissg vasi School Boards waarschijsilijk invloed
sal uitoefenen op do toekomst van de Model
School,” en vraagt hot dat met ‘t oog hierop,
vohnaclit verleesid worde om te handelon smar
den eisch van omstasidigheden. Be Synodale
Cossimissie beveelt ann, dat zoodanige volmaclit



verleend worde. Uit ingewonnen getuigenis is
hot uwe Commissie editor gebleken, dat aan
gezien de i\.Lodel School eon inherent en essen
tieel deel uitmaakt van de Norinaal School, en
aangozien Opleidingsscholen bijnaine uitgesio
ten zip buiten de werking van de School Raad
Akta (cf. Art. 33) er geell al te groote waar
schijiilijkheid bestaat, dat de Model School met
den School Raacl te doen zal krijgen. Met ‘~

oog echter op wat onvoorziens zou kunnen go
beuron, beveelt ook uwe Conunissie aan, dat
do gevraagde volmacht worde verleend.

6. In haar Rapport (p. 59 van ‘t Schema,
§ 3) doet de Synodale Opvoodings Commissie de
vraag “of de Normaal School zich niet uitslui
telijk tot hot hooger work (d.w.z. de opleithng
van Tweede klas onderwijzers) behoort te be
perkeil.” Terwijl une Coinmissie wil, dat met
nadrnk or op gewezen zal worden, dat het
eigenlijk doel dat do Normaal School zieli be
hoort to stellen do opleiding van Tweede kias,
zoowel ala van Derdo klas onderwijzers moot
ziju, zoo vereenigt zich uwe Coinnnssie met do
aanbeveling vail do Synodalo Cominissie (p.
iii), dat “t work aan do Normaal School blijve
zooals door do laatsto Synode vastgesteld,” on
dat vooral, omdat uwo Commissie do verzeko
ring hooft, dat de aanwezighoid- van do kwee
koling_ondorWiiZors do kandidaten voor hoo
gore oploiding niot buiton houdt.

7. In verband met ‘t voorgaande wil nwe
Commissie naar do goode iiitworking vorwij
zen, wolke de zondiiig van een lid van ‘t Cura
torium naar oenige distrikton onzos lands ton
govolgo gehad heoft. Er zijn thans 55 studen
ton in do Inrichting, eon hoogor getal dan or
nog ooit to voron is geweest. Bit schijut to be
wijzen, dat informatie o~ntrent do voorwaarde
tot opnalne in de Inrichting enkel diont bekond
gestold to -cordon on’ to verzekeron, dat ‘t aan
tal leerlingen steeds hoog gohouden zal wor
den. [Iwo Commissio wil aan do hand goven,
dat ‘t Curatorinm van tijd tot tijd zulko stap
pen zal doon, ala hot noodig acht (ook door
iniddel van circulaires aan predikanton) oni
niet alleen kweekoling onderwijZers, inaar ook
gematriculeerden to bokomen tor opleiding in
do Normaal School.

S. Do Rector heeft uwe Commissio verzekerd,
dat aariijks ongeveer 12 jongelingen, die an
ders do Normaal School zouden hebben bijge
woond, door do zoogenaamde “Vacation Cour
ses” na op onvoldoonde wijzo afgerieht to zip,
‘t ondorwijzers cortificaat bekomon. Uwo Corn
inissie wil zijne aanbeveling stonnen, dat aan
den Superintendent van Ondorwijs do wenseho
lijkheid voor oogen gesteid worde, on’ goon
gernatriculeerde jongelieden tot znlkon cursns
toe to lat,eu.

9. lIwe Cornniissie vermeldt met blijdsehap,
dat aan ‘t eindo van ‘t jaar, indien zij alien in
hunne oxamina slagen, or zullen klaar komcn
23 Berde klas en 7 Tweodo klas ondorwijzers,
to zamon dus 30.

10. [Two Coanmissie meent, dat indion beslo
ten wordt, dat do Inrichting in de Tlaapstad
blijvon sal, do aandaeht van ‘t Curatorium ge
vestigd moot worden op do uoodzakoiijkheid
van genoogzamo voorzioning to maken voor do
illu oning der studonton.

11. Hot blijkt, dat do Rector goon kennis
heeft godragem van ‘t besluit dor laatste Syno
do (zio Aeta pp. 63 on 71) ten doel hobbendo,
dat do kindoron in do Model School met ‘t on
dorwijs in ‘t Hollandseh sullen beginnen in
den lIlden Standaard. Hot Curatorium gevo do
noodige instruetie.

12. Verwijzende naar do aanbeveling der
Synodalo Commissie (p. iii) orntront ‘t bodrag
van toolagon voor kwookoling ondorwijzors,
wonscht nwo Cornrnissie aan do hand to govon,
dat die aanbeveling niot enkel op kweekeling
onderwijzers, rnaar op alle studonten van toe-
passing sal zijn, on wil zij do mededoeling or
bijvoegon, dat volgons den Rector cone alge
moene jaarlijkscho toelago van £10 tot £12 per
student ondor tegenwoordige omstandigheden
genoogZaam son zijn.

13. Met gonoegon kan uwo Commissie rap
porteeron, dat do Model School steeds in bloci
enden toestand verkeert, waaraan voor groot
dccl to danken is, dat or thans op do kostbare
en uitgebroido oigendomrnon cone sehuld van
enkel £2,000 rust.

14. Eon sehrijvon is ook aan uwe Comnñssio
overliandigd door den H. E. Moderator, dat
ochter bij ‘t Curatoriurn thuis bohoort.

15. Do dank der Synodo wordo gebracht aan
don Rector en staf van onderwijzors vpor hun
gctrouwen arbeid on aan ‘t Curatorium voor
zijn liofdework in verband met doze inricitiiig
dor Kerk.

Met verschuldigdon oerbied hobbon wij do
ocr ons to noemneil,

Be loden der Commissie,

B. 3. PIxNAAR, A.zes.
J. C. TRUTE1I.
B. PIENAAII.
A. F. MALAN.
Z. 3. DE Barn.
3. [I. STEYTLER.
A. M. McGnrGoR.
P. [I. 3. Mrin’ic~, Seriba.

(Met voorbeboud op Art. 3.)



B1JLAGE 46.

RAPPORT
der Commissie over de Foncisen.

Uwe Coinmissje heeft de eer te rapporteerait,
dat zij volgens Art. 106 de boeken enz. onder
de adnunistratje van don Zaakgelastigde heeft
nagezien en in orde bevonden, d.w.z. behoor
I ljk geauditeerd en geteekend.

Daar bet Rapport van den Zaakgolastigde
zeer duidelijk gesteld is, meant uu e Comniis
sic, dat hat niet •noodig is over elk fonds ci
zondcrlijk te rapportaeren, niaar ivil zij do
aandacht der Synode bepalen bij die punten
slechts, die hare aandaclat verdienen :—

I. Onder liet hoofd ‘Algemeen’ wat betreft
‘t audjteeren der boeken, meant uwe Commis
sie, dat do aanbeveling der Synodale Commis
sie moat worden aangenoman, (Zie Rapport van
den Zaakgalastigde, p. 16, I pf. 3).

II. Onder No. I (3) van ‘t Rapport van den
Zaakgelastigde blijkt, dat hat met ‘4 Fonds der
Hulpbehoevende Gemeenten niet gunstig staat.

Uwe Commissie beveelt aan, dat bahalve ne
jaarlijksche collecte, er door elken Kerkercad
cane speciale poging aangewend zal uorden om
can Sustentatia Fonds tot stand te brengen
door eene jaarlijksche bijdrage tot op a.k. Sy
node, van tan minste £15 door die geineauten,
die geclassificeerd zijn onder kiassen I en 11
van ‘t Predikanten Pensioen Ponds en eene bij
drage van minstens £5 door die gemeenten,
die geclassificeerd zijn onder klassen III en
IV.

Wordt dit aangenomen dan meant uwa Corn
missie, ~at ten dada voldaan is aan wat be
geerd wordt in ‘t besclirijvingspunt 37 en daar
made vervaJIen de aanbevalingen A en B door
de Corninjssja der Hulpbehoevende Gerneentei
gedaan (zie bijiage 18).

PRIcOIKANTEN WEDUWEN PONDS,

Onder hoofd I 6:—
Uit ‘t Rapport van den Rekankundige blijkt

hat, dat hat mat dit Ponds gansoli niat guns kg
gasteld is.

Uwa Cornniissje baveelt aan:
(A) Dat da jaarlijkscha contribntie van deal

liebbers ama dit Fonds van £3 tot £5 verhoogd
zal wordan.

(B) Dat Art. 277 worda gawijzigd volgens de
aanbaveling van den Rakenknndige, zoodat
Predikanten, die den oudardorn van 25 jaren
of benedan beraikt hebban voor inleg batalan
znllen £40 anz., an ook als zijne vrouw meor
clan 5 jaren jonger is dan hij, zal hij voor elk
mar of deal van hat jaar inoaten batalan £1
extra.

(C) In Art. 278 worda ‘15 jaran’ in 5 jaren
varanderd, en er worda bijgavoegd, dat hij zal
Inoatan batalan 20 per cent van da som zooals
gemeld in voorganoamde tafel. Van daze bapa
ling zijn uitgazonderd Pradikanten, die can
huwelijk aaligaan mat waduwen die deal hah
ban aan hat Fonds en gaelic minderjarige kin
daran habben.

(D) In Art. 279 worda 5s. verandard in 8s.
4d. en £8 in £10.

(E) Bij Art. 282 worde gavoagd “blijft hij
achter 3 jaren in gebraka, dan houdt hij op
cleelhabbar ta zijn aan ‘t Ponds.”

Art. 284 worde £54 verandard in £42 en ~96
in £84, an £57 in £45, an £60 iii £48.

Voor wednwen die thans uit hat Fonds trek
Icen zal da vermindaring trapsgawijza worden
ingevoerd met dien varstanda, dat zij elk kwnr
tad £1 icinder ontvangen znllen, tot bet be-
drag liiar bovengemeld beraikt is, baginnendi
van 1 Januari 1907.

Het laatste gedealte van dit Artikel worde
geroyeerd, en Art. 285 alzoo gewijzigd:”Er
zal van tijd tot tijd. wannear de Synode zulks
noodig oordealt, onderzoak naar den siaat van
~t Fonds worden gadaan, opdat, indian noodig,
de bovanganoemdc bepaalda bijdragen an pen
sioenen naar evanrediglieid veranderd kunnen
worden.

Wat aangaat deelnarne can dit Ponds door
de Leeraren der l7ark in da Transvaal, meent
uwe Cornn,issia dat da aanbaveling der Syno
dale Cominissie moat worden aanganomen.

Het verzoek vervat in ‘4 schrijven van Ds.
G. van der Merwe, on, verniindering van con
tributie, kan itwa Cornniissia niet aanbevelen.

PREDIKANTEN PENSIORN PONDS.

Hoaivel dit Fonds scliijnbaar voornitgegaan
is, toch blijkt hot uit ‘t Rapport van den Re
kenkundige, dat ar gevaar voor dit Ponds be
staat als hat op do teganwoordige basis voort
gaat; daaromn beveelt uwa Commissie do vol
gande veranderingen ad : —

(1) Art. 300 worde zoo gawijzigd, dat do jaar_
lijksclie contributie van alke gemneente var
lioogd worde met £2 lOs. Od. behalve die van
Iclasse V, walke £4 in plaats van £3 zal zijn.

(Hierdoor ziju do contributiën gasteld zooak
zij vroagar waren.)

(2) Daar de Comm., aangesteld door de laat
ste Synode, oin acne niouwa classificatia van
do gameanten to makan, hat Rapport van den
Relcankundiga niet voor zich had, zoo bevealt
nwe Conunissie de volgende classificatie aan:

(a) In dan ]2inq van Kaapstad worden do ge
fliaanten als volgt geclassificecm’d:
Kaapstad dna aandaelen in

twee aandeelen in
Stellenbosch in
Wijnbarg in
Somerset West ean aandeal in

can aai,daal in
D irhanvilla
Simnonsstad
Philaclelplna
Drioankarbaai
Nienwe Kerk een

den
Rondebosch
Knilsriviar
Kalkhaai
St. Stephens

KIas I.
Kias II.
KIas I.
KIas I.
Kias II.
KIas III.
Kias II.
KIas IV.
KIas Ill.
KIas II.
KIas II.
KIas III.
Klas IV.
Klas IV.
KIas 17’.
Kias IV.

in
ill
in
in

aandael in
aandael in

in
in
in
in



Ring van Tulbagh.

in Kias II.
in Kias I.
in Kias I.
in Klas I.
in Kias II.
in Klas III.
in Klas III.
in Kias III.
in Kias III.
in Kias IV
in Kias III.

i?inj ran Swdllendam.

Ring van George.

(g) George in Kias I.
Prins Albert in Kias I.
Mossel Baai in Kias I.
Knysna in Kias IV.
Oudtshoorn in Klas I en II.
Willowmore in Kias I.
Uniondale in Kias I.
Calitzdorp in Kias IL
Dc Rust in Kias III.

(b) Tulbagli
Worcester
Robertson
Ceres
Sitt,lierland
Villiersdorp
Goudini
Laiiigsburg
Kruisvallei
McGregor
Murray

Ic) Swelleiidam
Caleclon
Riversdal
Bredasdorp
Napier
Ladismitli
Montagu
Heidelberg
Barrydale
V. Wijksdorp
Albertinia

in Kias I.
in Kias I.
in Kias I.
in Klas II.
in Kias II.
in Klas II.
in Klas I.
in Kias II.
in Kias III.
in Kias IV.
in Kias III.

Ring van Graaff-Reinet.

Ring ran Burgersdoip.
(h) Burgersdorp in Kias II.
Aliwal Noord in Kias II.
Dordreclit in Klas II.
Queenstown in Kias II.
Lady Grey in Klas III.
Barkly Oost in Kias III.
Molteno in Kias III.
Cedarville in Kias IV.
Elliot in Kias IV.
Iimtata in Kias IV.
Sterkstroom in Kias II.
Jamestown in Klas IV.
Rossville in Klas III.
Ugie in Klas IV
Indwe in Kias IV.

Ring ran de Paarl.
(i) Dc Paarl in Kias I.
Zwartland in Klas I.
Wellington een aandeel in Klas I.

,, een aandeel in Kias II.
Franscli Hock in Kias III.
Hopefield in KIas II.
Darling in Klas III.
Riebeek West in Kias III.
Riebeek Kasteel in Kias III.
Noorder Paarl in Klas II.
Moorreesbnrg in Klas I.
Vredenburg in Klas III.

Ring van Colesberg.
(j) Colesberg in Kias II.
Middelburg in Kias I.
Hanover in Kias II.
Tarkastad in KIas I.
Phulipstown in Kias III.
Steynsburg in Klas III.
Maraisburg in Klas III.
Petrusville in Kias III.
Venterstad in KIas IV.
Strijdenburg in Klas III.

Ring van Hoopstad.
(ic) Hope Town in Klas IL
Du Toitspan in KIas III.
Kineberley in Klas III.
Griquastad in Kias III.
Warrenton in Klas IV.
Klein Boetsap in Kias IV.
Vrijburg in Klas III.
Mateking in Klas IV.
Douglas in Kias IV.
Niekerkslioop in Klas IV.
Bulawayo in Kias IV.
Salisbury in Klas IV.
Melsetter in Kias IV.
Enkeldoorn in Klas IV.

(d) Graaff-Reinet in Kias I en II
Tiiteuliage in Kias I.
Humansdorp in Klas II.
Jansenville in Kias II.
Aberdeen in Klas I.
Pearston in Klas III.
Steytlerville in Klas II.
Nieuw Bethesda in Klas IV.
Karreedouw in Klas IV.

Ring ran Albanie.

(e) Cradock in Klas I en II.
Somerset Oost in Klas I.
Glen Lynden in Kias III.
Albauie in Klas III.
Stockenström in Klas IV.
Alexandria in Kias III.
Maclean in Klas IV.
Grey Kerk in Klas IV.
Victoria Oost in Klas IV.
Adelaide in Kias III.
Oost Londen in Klas IV.
Paterson in Klas IV.

Ring van Beaufort.

If) Beaufort West in Klas I.
Richmond in Kias I.
Victoria West in Klas I.
Fraserburg in KIas I.
Murraysburg in Klas I.
Carnarvon in Klas I.
Britstown in Klas II.
Prieska in Klas II.
Kenliardt in Klas II.
Upington in Klas III.
Vosbnrg in Klas III.
Loxton in Klas III.
Merweville in Klas III.



Ring van Clanwilliarn.
(1) Clanwilliam in K1a~ II.
Piquetberg in Klas IH.
Calvinia in Klas I.
Namaqualand in Kias IV.
Van .Rliynsdorp in KIas III.
Asuandelboom in Kias IV.
Portervjlle iii Klas III.
Nieuwoudtyjlle in Kias III.
Branclvlej in Kias IV.
Garies in Kias III.
Leipoldtville in Kias III.
Aurora. in Kias III.
Redeliugisuis in Kias III.

(in) Wat betreft de gemeenten der Nataisclse
Kerk, die deel hebben aan dit Fonds, bevce[t
uwe Cominissio aan, dat al de gemeenten ge
oaatst zullen worden in Kias III, met uitzon
daring van de gesneente Pietermaritzburg, die
in Kias IV blijven zal.

Daar bet gevoelen van den Rekenknndige
over de voorgestelde veraudering in Art. 307
niet gnnstig is, zoo blijve gemeld Artikel ass
veranclerd.

Beschrijvingspunt 38 kan niet worden nan
bevolen.

Beschrijvingspunt 39. Dit aanzoek worde toe
gestaan, docli in de Ilde Kiasse en met inbe
tnling van de additioneele geldsommnen.

Besehrijvingspunt 40. Uwe Commissie is van
oordeel, dat de heift van de ndditioneele geld-
sons moet worden betaald door de gemneente
Umtata in de IVde Kias, dock zonder vertoo
ning van dokters tertificaat.

Beschrijvingspnnten 41, 42, 43, 44 vallen on
der lietgeen reeds afgehandeld is in de classi
ficatie der gemeenten.

Beschrijviugspunten 45, 46.
Uwe Comnmjssje bereelt aan wat onder 16

voorgesteld wordt en beschouwt daardoor 45
als vervnllen.

Voorts wil uwe Commissie ook smog ‘t volgen
de aanbevelen: “Aan Art. 302, achter de woor
den “door de Synocle of Synodale Commissie

gemaakt” worde gevoegd “in eene barer ver
gaderingen.”

Har ARBEIDS Koao~us FONDS.

Dc aanbeveling der Synodale Commissie
worde aangenomen, zoodat dit Fonds behoori~jie
geauditeerd han worden.

DIVERsE FONDSEN.

A L. (f) (Ii) (i) worden ñitbetaald zooals door
do laatste Synode ~erd besloten.

Uwe Commissie beveelt aan, dat in No. 1,3
(a.) can den wenk door den Zaakgelnstigde ge
voig gegeven worde.

RAPPORT DER ConMIsslE POOR 11EV KmeKE
KANT0OII.

Uwe Commissie beveelt aan wat in pf. 6 voor
komt.

Ook wordt wat in pf. 7 voorgesteld wordt,
aanbevolen.

Uwe Commnissie verblijdt zich, dat de “Ker1~.
bode” thaims uitgegeven wordt zonder bet Sy
nodale Fonds te bezwaren en bevele de Syno
can, elken Kerkeraad aan te moedigen, bet ge
tal inteekenaren vermeerderd te krijgen.

Meenende hiermede aan de ous opgedrag~’mm
taak voldaaa te hebben,

Met verschuldigde hoogacliting,

A. I. STETTLER, Praeses.
J. F. MAiSAIS.
3. H. KRIGE.
W. A. ALHEIT.
P. 3. RETIEF.
G. A. MAEDER.
3. E. T. WEirz.
A. FATJRE.
TomAs 3. Louw.
M. MOSTERT.
H. H. VAN BREDA.
P. 3. A. DE VILLIERS,

Scrsb
Kaapstad,
6 November, 1906.



~IJLAGE 47.

EERSTE RAPPORT
van de Rechts-Commissie der Synode, 1906.

Den bog Eerw. Moderator Synodi.
Hoog Eerw. beer,

Uwe Rechts-Coinmjssie heeft de eer liet
hieronder staande te rapporteeren

De volgende zaken zijn onder onze aandacht
gekomen:

I.

Een Petitie met 130 naarnteekeningen, d.d.
Rhodes, 30 Juni 1906, wearin de onderteeke~
naars, die zich noemen “Leden van de Ned.
Cur. Gemeente van Rhodes,” de Synode ver
zoeken dat de naani “Rossville,” dien deze Ge
meente nu draagt, worde veranderd in den
naam “Rhodes,” zooals de Gemeente vroeger
genoemd werd.

Wij hebben de zaak rijpelijk overwogen,
nauwkeurig onderzoek gedaan naar den toe-
stand der gemeente, en van bevoegde getuigen
alle informatie ingewonneii die licht op de
zaak kon werpen. IJwe Commissie heeft be
vonden :—

1. Dat tot deze naainsverandering beslotea
werd: a. door den Kerkeraad der gemeente
vroeger bekend onder den naam van “Rhodes;
en wel met algemeene stemmen; 5. Door eene
gemeente vergadering van dezelfde gemeente,
zonder eenige stem daartegen; c. Door de Al
gem. Synodale Commissie, eveneens met cell
parige stemmen.

2. Dat de tegenstanders van de naamsveran
dering geen gebruik hebben gemaakt van
gelegenheid hun aangeboden om hun ziens
nijze bekend te stellen of protest in te dienen
tegen de voorgenomene verandering nSch bij
de Gemeente Vergadering, nSeli bij de Syno
dale Commissie, lioewel in beide gevallen hun
behoor]ijke en duidelijke kennis was gegev~ri
dat deze zaak daar en dan son worden be
slist; en dat slechts twee personen nit eene
gemeente van 400 leden, na af loop van de go
meente vergadering hebben schriftelijk go prO
testeerd tegen het genomen besluit

3. Da.t de Kerkeraad van genoemde Gemeen
te sick in alle opzichten stiptelijk heeft ge
houden aan de wetten en bepalingen onzer
Kerk, ccii feit dat door de tegenstanders zelee
erkend wordt;

4. Dat de groote meerderheid der Gemeente
ten gunste is van de gemaakte verandering,
terwiji de tegenpartij uit een kleine niaar in
vloedrijke minderheid bestaat;

5. Dat er, zoo aan het verzoek van Memoria
listen son worden voldaan, nog een grootere
ontevredenheid en ergere scheuring in de Ge
ineente zou veroorzaakt worden dan nu het
geval is;

6. Dat de oppositie tegen die naamsverande
ring voor bet grootste dccl niet op zakelijke
gronden rust, maar aan persooniijke niotieveii
hear ontstaan te danken Ireeft;
redenen waarom Uwe Commissie adviseert,
dat het besluit der Synodale Commissie in No.
14 van haar Rapport worde bekrachtigd, cii
dat de naam der Gemeente “Rossville” nut
worde terug veranderd in den naani van
“Rhodes.”

Daar het awe Cominissie echter gebleken is,
dat tengevolge van deze naamsve~,pndering
bitterheid en verdeeldheid in de gemeente Ross
yule is ontstaan, orndat men nieent dat de
Kerkeraad niet broederlijk en christelijk met
de tegenstanders heeft gehandeld, en dat soin
luigen zelfs dreigen om deze reden de Kerk
te zullen verlaten, zoo beveelt awe Cominissie
nog het volgende aan

Deze Synode benoeme eene Commissie our
de Gemeente Rossville te bezoeken, beide par
tijen te onturoeten, en op liefdevolle en voor—
zichtige wijze te trachten de ontevredenheid
nit den weg te ruimen en de breuke te heelen;
en awe Commissie wensolit beleefdelijk aan de
hand te geven dat deze taak door de Hong
Eerw. Vergadering norde opgedragen ann de
Rings-Commissie van den Ring van Burgers
dorp.

II.

Een brief d.d. Matjesfontein, 19 October
1906, en onderteekend J. D. 0. Read, er over
khagende, dat in eene Kerkeraadsvergadering
te Knysna gehouden, iemand~ gekozen werd
tot Ouderling die vroeger niet in de Kerke
dienst is geweest, en de Synode verzoekende
om de voorstelling van dezen gekozen Ouder
ling te verhinderen.

Uwe Coinmissie is van oordeel dat deze zaak
niet bij de Synode thuis behoort, daar volgens
Art. 18, 13 der Kerkewet protest tegen de
kiezing van ecu persoon tot lid van den Kerke
read inoest worden ingezonden bij den Ker
keraad dir Gemeente met recht van app~I
(Art. 366) naar den Ring waaronder zoodanige
Gemneente sorteert.

III.

Beschrijvingspunt No. 13 betrekking heb—
bende op het hiuwelijk tusschen ecu jonkmau
en de weduwe van zijn overleden oom.

Aangezien zoodanige huwelijken niet alleen
verbodemi zijn in Gods woord ~Lev. 18:14, 20:
20), maar ook voor ongeoorloofd verklaard zije
door de wetten des lands

Aangezien verder zoodairige huwelijken tochi



in ons land worden bevestigd en door uitspraak
van bet Hoogste Gerechtshof voor geldig en
wett.ig worden verklaard:

Zoo wil uwe Commissie aanbevelen dat vail
deze Synode eene Petitie uitga naar bet Par
lement van oils land, de vertegenwoordigers
des yolks n ijzende op deze tegenstrijdigheid
en onzekcrheid van die wetsbepaling, en hen
verzoakende oni zulke stappen te nemen als
waardoor wij voor de toekomst de verzakering
inogen hebben dat de wet op dit punt sal
worden uitgevoerd en gehandhaafd, zoodat

zulke huwelijken in ‘t vervoig onmogelijk zul
len gemaakt worden.

Wij hebben de ear ons te noemen,
U Hoog Eerw.’s dienstwiilige Dienaren.

C. RABIE.

J. 3. P. DU Tore.
P. 3. DU Tons.
N. VAN DEE MERWE.
P. J. DR VAAL.
D. 3. PIENAAR, A.ZN.
P. A. WINTER.

Kaapstad, 6 November, 1906.

BIJLAGE 48.

Den Hoog Eerw. Moderator Synodi.
Hoog Eerw. Hear.

TJwe Commissie lieeft in behandeling gem I
can schrijven, d.d. Kaapstad, 22 October 1906.
waarin Ds. J W. Meyer als Scriba van den
Kerkeraad der Ned. Ger. Gemeente Mafekung
nan de Rings-Commissie van den Ring van
Hoopstad kennis geeft van een besluit door den
Kerkeraad van Mafekung genomen op 8 Oct.
j.l. en van den volgendan inhoud: “Dat vol
gens de opinie van genoemdan Kerkcraad de
Gaineente iViafeking behoort te worden unge
lijfd bij de Gemeente Vrijburg, oindat men in
de laatst geliouden Gecombiitearde Kerkeraad~
verga daring niet gcnoeg personen kon vinden
oin hat ambt van Ouderling en Diakenan te
vervullen.”

Uwe Comrnissie is van oordael:
1. Dat hat oplieffen van hat zelfstandig be

staan van acne Gameenta onzar Kerk, al inoge
die klein en arm zijn, cane cnnstige zaak is,
en dat de genoemde gronden niet voldoence
sclujnen om dezen gewichtigen stap te raclit
vaardigen, wat de Gemeente Mafeking betreft;

2. Dat daze zaak worde vereezen naar den
Ring van Hoopstad, die ter eerster instantie

over bet varzoek van den Kerkeraad van his
feking te oordeelen liceft, en die volgens Art.
18:20 maclit heeft om handclend op ta treden
in gevallen waar bij de kiazing van Kerke
raadsleden onoverkounelijkc zwarigheden zich
voordoen;

3. Dat daze Synoda tijdelijk, d.w.z. tot de
volgende Synodale Vergadaring ann de Ge-.
meente Mafeking dispansatia verlaene van Art.
18:1, indian hat oninogelijk blijkt te zijn hat
in genoamd Art. vereisclite minimlun getal van
Kerkeraadsladan fe vindan, tarwijl voor var
lenging vail dienst.tijd van can Ouderling of
Diaken de Kcrkeraad van Mafeking, indian
noodig, aanzoak bahoort ta doen bij de Alge
macne Synodale Commissic volgens Art. 18:17.

Wij hebben da ear ons ta nocmen,
U Hoog Eerw.’s Div. Dnr. en Brr. in Ham,

C. RABIE.
J. J. P. DU Tone.
P. 3. DU TOIT.
N. VAN DEE MERWE.
P. 3. DE VAAL.
D. 3. PIENAAR, AZN.
P. A. WINTER.

Kaapstad, 16 November, 1906.

TWEEDE RAPPORT
der Rechts-Commissie, 1906.



BLADWIJZER.

(1V. B.— Voor Biacliwijzer op de eerste Twiittiç, 9ynocien, zie eincle van Adc~ cler XX8tC .S’ynocle.)

Z nnlagsscl ioo] Coni. (Rapp.)
Xctnarius Synodi (Rapp.)
Afgevaardigden, Znsterkerken
Afgezonderde Kerkieden
Arheids—Kolome
Archief
Aucliteinen ...

Bevestigingen (twee tegelijk)
Binneni. Zend. Corn. (Rapp.)
lIon ~vstoffen, Kerkgeschiedenis
Brink, Ds. C. J.
Burgersdorpsche Ring vercleeld
Bijhel Genootschap (depntatie)
Bijbel Vereeniging (Rapp.)
Certilicaten van lidrnaatschap
Cornrnissiën (tijdelijke)

(10 (permanente)
Constitutie der Synode
Dankdag voor regen
DepntatiSn ontvangen
Doofstornnien en Blinden
Doopcedels
Doop-register (Spoorweg Zendeling)
Dorcashnis
Drostdij (Worcester)
Dutoitspan (Ring van)
Examinatoren (FT. Dienst Ex.)
Fonds, Predd. Weduwen

do Precid. Pensioen
Fondsen, Cornrnisrie over (Rapp.)

(10 Diverse
Gibeon (gerneente)
Harencarspel (verzoek)
Herder]ijke Brief
Hes~e, F. W. (aanbod)
Hoftneyr, Prof. N. J
Hugenoten (gedenkteeken nan)
Hu~pbehoevende Gemeenten
Hnlpbehoevende Jongelingen (Rapp. Coni.)
1-Iuwelijk met ooms weduwe
Industrieele Scholen
In Mernoriarn
Kerkbode
Kerkekantoor (personeel)
Kiescoliegie voor Professoren
Labat, B.J.G. de, (honorariimni)
Leeraar voor Zondagsscholen
Lidmaatschap v. afgetreden predd.
Louw, Ew. J. H. (aanzoek)
Louw, Ds. A. F. (pensioen)
Melsetter (dispensatie gem.)

18
7

11, 14, 15, 68
27

24, 25, 26
65
70

9
32
13
66

9
43
22
15
16

60, 61, 68
66

8
49
56
15
20
27

36,37
10
32
59

60, 62, 63, 64
58

64,65
8

67
56
33
29
13

58,59
~0,2i
16,46
51,52
67,68

65
64

29, 30, 36
57
19
15
44
38
37

Merwe, v. d. Oud., (dood v.)
Moderatuur (Rapp.)
Mona (gemeente)
Murray, Ds. Andrew (grand)

do (borstbeeld)
Narnaqualand (opvoeding)
Nauwere Vereen. der Kerkeim
Norrnaalschool (Kaapstad)
Onderhoud (Broederlijk)
Opleidings School (Robertson)
Opleidings School (Wellington)
Opvoeding en Onderwijs Corn. (Rapp.)
Opvoedkunde, Professor in de
Orde, Corn. v. (Rapp.)
Poen, Eerw. (verzoek)
Preiss, J. J. (aanzoek)
Q neenstown, Ring van
Raad der Kerken
Rechtscomnmnissie (Rapp.)
Revisie, Corn. van (Rapp.)
Roomsclie Scholen
Rossville (niemnore)
Rhodes (zie Rossville)
Rhodesia (gemeenten in)
Samnenkomst den Synode (tijd)
Schoo]raden \7~Tet
Scriba Synodi (Rapp.)
Scribe. Synodi Corn. (Rapp.)
Speciale Evangelieprediking Corn. (Rap.)

~Spoorweg Zend. Corn. (Rapp.)
Sport ‘-geest en dansen

Staatstoelageni voor Kerkscholen
Steyn, H. Ed. lvi. T. (brief)
Synodale Comrnissie (samenstelling)

Do. (personeel)
Theologisch Setninarie
Tonic Solfa (rap. v. Corn. over)
Tractaat Verspreiding Corn. (Rap.)
Vacantie Kweekscliool (verand.)
Vertegenwoordiging (oudenl. en pred.)
xToorsteflimlg en Aanneining (tijd)
\Tnoiiwen Zend. Bond
Waakzaamheid, Corn v (Rapp.)
Zaakgelastigde
Zending Corn., Alg. (Rapp.)
Zendingdag der Synode
Zending onder Israel (Rapp.)
Zending Reglement
Zending Secretaris (lid van Syn.)
Zendelingen (salarissen.)

54
9
8

64
GO

46, 47, 56
12

52,54
17

34,56
32

34, 46, 55
57

35,66
32
66
10
60

45,65
22
47

17,46

::: 17, 18
9

48,49
7
9

21
20
13
50
67

10,12
69

29, 30, 31, 35
13
22
32

...28,33
16
32
47

...40,65
38, 39, 40
...41,42

45
...42,43

43
44


