
H O O F S T U K 10. 

Die Laaste Stap — Eenwording 

In 1936 het ds. Sonneveldt as epigste predikant van die Gereformeerde kerke 
in Argentinie reeds besef dat hy nie die pas soos vroeer sal kon volhou nie. 
Chubut, het hy gemeen, moet ten minste sy eie leraar he en ,,wanneer dan 
elke gemeente straks haar eigen leeraar heeft en er dus vier predikanten zijn," 
so het hy aan sy kollega, ds. Rijper geskryf, ,,hebben we weer een ideaal 
bereikt, Het goat wel langzaam in Suid-Amerika, maar ook hier geldt; de 
aanhouder wint" (Sonneveldt, 23 Nov. 1936). / 

Treffend kom die verwagting van ds. Sonneveldt vir Suid-Amerika dan ook in 
die volgende woorde uit as hy se: lrAls dan nog eens eenflinke emigratie uit 
Holland komt van stoere calvinisten, wel, dan is die gereformeerde kerkook 
hier geplant en bevestigd en kan die kerk straks haar roeping vervullen. Wie 
weet, of er nog niet een schoone toekomst voor het calvinisme hier is weg-
gelegd, indien Europa zichzelf vermoordt en die overbevolkte landen inzien, 
dat er in dit .zuider-zonneland' nogplaats en arbeid is" (Ibid.). 

Met egte Hollandse nugterheid voeg hy onmiddellik daaraan toe: >rMaar hier 
speelt mif optimisme mij zeker weer parten, zoodat we dit maar aan de toe
komst zullen overlaten" (Ibid.). 

1. 'NPERMANENTE PREDIKANT VIR CHUBUT'NNOODSAAKLIKHEID. 

Dit was veral in die jare na die Tweede Wereldoorlog dat hy sy blik na Suid-
Afrika begin wend het met die idee dat die Gereformeerde kerk aldaar in die 
geestelike nood van die Afrikaners in Chubut behoort te voorsien (Sonne
veldt, Junie 1945). In 1945 het die kerkraad van die Gereformeerde Kerk 
Chubut dan ook op sy aanbeveling besluit om 'n versoekskrif in die verband 
aan die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika te rig (Ibid.). Die versoek het 
onder andere ingehou dat die predikant minstens vyf jaar daarmoet arbei en 
dat die ,,predikant liefst enige ervaring moet besit, dus nie tejong en nie te oud 
nie" (Ibid.). Van hulle kant af het hulle beloof om sodanige leraar alle „liefde, 
... hartlike steun en medewerking" te gee (Ibid.). 
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Aan die begin sal hulle slegs huishuur en vervoer van die predikant deur die 
gemeente kan waarborg. Met 'n bietjie bearbeiding het ds. Sonneveldt gemeen 
dat die kerkraad „later ook 'n deel van die traktement sal kan betaal" (Ibid.). 
Voorlopig sou die Gereformeerde kerk in Suid-Afrika geheel en al vir sy 
traktement moes instaan (Ibid.). Ds. D.G. Venter van Steynsburg, aan wie 
die kerkraad van Chubut sy versoek gerig het, het die kerkraad verseker dat 
hulle versoek voor die Partikuliere Sinode van die Kaapprovinsie in November 
van daardie jaar gele sal word. ,,U skrywe en voorstelle," het hy gese, ,,sal 
ongetwyfeld dan die voile en regmatige aandag geniet" (Venter, 6 Sept. 
1945). 

In die riotule van die Partikuliere Sinode van die Kaapprovinsie van 1945, aan 
wie die versoek voorgele is, kon geen besluit in verband met Argentinie' opge-
spoor word nie. Ds. D.G. Venter het aan ds. Sonneveldt geskryf dat daarwel 
daaroor gepraat is en sover hy horn herinner is daar ook , , 'n kommissieaange-
wys om op die saak van bediening van Argentinie se mense in tegaan" (Ven
ter, 27 Julie 1946). 

Waarom die notule nie daarvan melding maak nie, is vir horn ook 'n onver-
klaarbare raaisel (Ibid.). 

lrEk mag u maar meedeel," skryf ds. Venter, ,,dat op die vorige Partikuliere 
Sinode onder andere die gedagte uitgespreek is dat aangesien ons so 'n groot 
tekort aan predikante in Suid-Afrika het, dit nie moontlik sal wees om 'n pre
dikant na Amerika te stuur nie en dat daar plan gemaak moet word om vir 
ons mense in Amerika 'n predikant uit Nederland te soek. Die Gereformeerde 
Kerk van Suid-Afrika kan dan miskien geldelike steun aanbied"(Ibid.). 

Ds. Venter het ds. Sonneveldt en die kerkraad egter beloof dat hy die versoek 
van 1945 asook ds. Sonneveldt se jongste brief direk aan die korresponderen-
de kerkraad van die Partikuliere Sionde van die Kaapprovinsie sal stuur, sodat 
dit op die sinode in Oktober 1946 behandel kan word (Ibid.). In sy jongste 
brief (13 Mei 1946) het ds. Sonneveldt met die moontlikheid rekening gehou 
„dat ons kerk in Suid-Afrika nie 'n predikant kan stuur nie; of vanwe'e die 
skaarste aan predikante, of omdat die finansiele onkoste te hoog is. In die 
geval het ons al gedink aan die wenslikheid om ons te wend tot die suster-
kerk in Noord-Amerika" (Ibid.). Hy maak ook daarvan melding, dat die kerk 
veel doen ,,vir die Gemeentes in Suid-Amerika en daar is dan ook bale belang-
stelling vir die arbeid onder ons mense" (Ibid.). Hy en die kerkraad sou graag 
die mening van die kerke in Suid-Afrika oor die gedagte wou verneem. ,,Dit 
sal 'n steun vir ons wees," het hy geskryf, „as ons kan se dat die Moeder-Kerk 
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akkoord gaan met die plan" (Ibid.). 

Kon daar verwag word dat die Partikuliere Sinode anders sou besluit, as dat 
die brief van ds. Sonneveldt verwys moet word na die sustentasiefonds,,me? 
die gedagte dat dit op die oomblik nie moontlik is om daar te help met die 
bediening van lidmate in Argentinie nie" (Part. Sinode, 31 Okt. 1946). 

2. STUDENT GEERTSEMA GEE MOMENTUM AAN DIE GEDAGTE. 

Die besluit van die Partikuliere Sinode het die belangstelling van die teolo-
giese student P.G. Geertsema vir die bearbeiding van die Afrikaners in Argen
tinie opnuut geprikkel (Geertsema, 1 Aug. 1947). 

Student Geertsema het reeds oorweging aan die gedagte geskenk om horn na 
die voltooiing van sy studies aan die Teologiese Skool op Potchefstroom be-
skikbaar te stel vir die beaibeiding van die Afrikaners in Chubut (Ibid.). In 
'n brief gedateer 1 Augustus 1947 aan ds. A.C. Sonneveldt het hy reeds voor-
brand gemaak en vra hy aan ds. Sonneveldt of die gemeente Chubut bereid 
sal wees om nog tot die begin van 1950 op 'n predikant uit Suid-Afrika te 
wag (Ibid.). Student Geertsema sou eers aan die einde van 1949 sy studies 
voltooi (Ibid.). In noue samewerking met prof. S. du Toit, saamroeper van 
die „Deputaatskap vir Korrespondensie", sou hy voortaan die saak hanteer 
(Ibid.). 

Ds. Sonneveldt wat horn reeds vir jare beywer het dat die Gereformeerde 
Kerk in Suid-Afrika 'n predikant na Chubut moet stuur om die gemeente 
aldaar te bearbei, was baie ingenome met die Geertsema se aanbod. In die 
antwoord op sy brief skryf ds. Sonneveldt reeds: „Op de gehouden vergade-
ring van den Kerkeraad is Uw brief besproken en, kort en goed, wij willen 
wachten, totdat u uw studie hebt voltooid, om dan, naar we hopen, uw weg 
naar hier te zullen zien" (Sonneveldt, 26 Jan. 1948; Notule, 18 Okt. 1947, 
art. 5). 

Hy skryf verder aan Geertsema: „Wat nu uwe eventueel komen naar Chubut 
betref, kunnen er twee wegen bewandeld worden. Onze kerk in Zuid-Amerika 
zou u naar het voorbeeld van Noord Amerika naar hier kunnen uitzenden. Of: 
de gemeente van Chubut kan Uselfstandig beroepen" (Ibid.). 

-Ds. Sonneveldt was egter van mening „dat hier een roeping en plicht ligt voor 
onze kerk in Zuid-Afrika" (Ibid.). ,fiit is billyk,"het hy gese, „omdat het 
hier een zuiwer Zuid-Afrikaansche gemeente betreft... Naar ik meen, heeft 



-331-

Prof. du Toit in Amerika steun toegezegd. Later kan dan bepaald worden, 
wat door de gemeente in Chubut zal worden bijgedragen"(Ibid.). 

Na oorlegpleging met prof. S. du Toit het Geertsema ds Sonneveldt na aanlei
ding van sy brief geadviseer dat die „hele aangeleentheid in verband met die 
bediening van Chubut deur ons kerkverband" eers in 'n brief deur die kerk-
raad van Chubut aan die Deputate vir Korrespondensie van die Gereformeerde 
Kerk in Suid-Afrika uiteengesit moet word, sodat dit deur „die Generale 
Sinode" van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika in Januarie 1949 behan-
del kan word (Geertsema, 17 Feb. 1948; Notule, 13 Maart 1945, art. 4). 

Geertsema het ds. Sonneveldt verder geadviseer om in die brief te vermeld 
,,dat ten minste een persoon ... gewillig is om daarheen te gaan" (Ibid.). 

Ds. Sonneveldt het die adyies dadelik opgevolg en die kerkraad van Chubut 
het 'n breedvoerige skrywe aan genoemde deputate gerig waarin die noodsaak-
likheid van bearbeiding van die gemeente sterk beklemtoon is (Kerkraad, 18 
Mei 1948). 

Die brief het die versoek bevat „dat ons Kerk 'n leraar stuur of dit moontlik 
maak, dat ons 'n leraar uit Suid-Afrika kan beroep" (Ibid.). Die kerkraad van 
Chubut was bereid om 2,500 pesos* (±. £156 sterling) vir die traktement van 
die predikant by te dra, asook vrye woning en vervoer in die gemeente. Dit 
sou beteken dat die sinode die kerkraad van die Chubut volgens die voorge-
stelde traktement met 'n bedrag van £220 moet sustenteer. Die kerkraad van 
Chubut het egter in vooruitsig gestel dat „as die predikant hier is en diepasto-
rie vry van skuld is, ... ons Gemeente meer sal kan bydra vir die onderhoud 
van die Leraar" (Ibid.). 

3. NOG'NHUPSTOOTJIE. 

Na aanleiding van die besluit van die Sinodale Kommissie van die Nederduits 
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika op 22 Paril 1948, het die gedagte dat 
die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika die bearbeiding van die ,,gemeenskap" 
in Chubut moet behartig, 'n verdere stoot vorentoe gekry deur die optrede 
van ds, J.V. van Niekerk. Pas na sy terugkoms uit Chubut het hy kontak ge-
maak met ds. P.J. Coetzee, destyds predikant van die Gereformeerde Kerk 
Kaapstad, en die gedagte, dat die Gereformeerde kerkverband die bearbei
ding van die Gemeente Chubut moet behartig, gesuggereer (Van Niekerk, 

16 pesos was destyds ongeveer £ l (Sonneveldt, 18 Mei 1948). 
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25 Mei 1948). 

Volgens ds. Van Niekerk was ds. Coetzee „vuur en vlam" vir die saak en het 
die kerkraad van Kaapstad „op cle Westelijke Classis van de Kaapprovincie... 
gevraagd om de hele zaak in verband met de bediening van Chubut op de 
eerstvolgende Particuliere Synode van de Kaapprovinsie (in September D. V.J 
weer te bespreken" (Geertsema, 16 Junie 1948). 

Ds. Van Niekerk het ook toegestem om die meerderevergadering oor die aan-
geleentheid toe te spreek (Ibid.). 

Hy is egter op 9 September 1948 skielik oorlede (Handelinge, 1949, p . 238). 
In sy plek het ds. P. du Toit, Algemene Armsorgsekretaris, toe die Partikuliere 
Sinode, wat op 26 September 1948 in Kaapstad byeengekom het, toegespreek 
(Ibid.) en die volgende besluite van die Sinodale Kommissie aan die vergade-
ring voorgele: 

,,(a)Die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk in Argentinie sal gevra word 
om die geestelike belange van al die Afrikaners daar te behartig. 

(b) Die Gereformeerde Sinode hier word gevra om iemand te stuur om die 
lidmate daar te bearbei Die lidmate van die N.G. Kerk isgewilligom by 
die Gereformeerde Kerk aan te sluit. Die N. G. Kerk hier sal finansieel hy
dra vir kostes daarheen en pastorie daar. 

(c) Die Departement van Buitelandse Sake sal gevra word dat die konsul 
in Buenos Aires eenmaal per jaar die Afrikaner in Chubut besoek" (Die 
Kerkblad, 22 Okt. 1948). 

Hierop het die sinode onder andere besluit: 
,,(b)Die eerwaarde vergadering neem met dank kennis van die besluit van die 

N. G. Kerk in die verband en wil in beginsel sy hartlike steun en medewer-
king toese om langs die aangeduide lyne eventueel 'n predikant na Argen
tinie te stuur. 
Die eerwaarde Sinode benoem 'n deputaatskap wat die praktiese moont-
likhede verder sal ondersoek en die saak voordra by die e.k. Generate 
Sinode" (Ibid.). 

As deputate is di. A.L. Aucamp en P.J. Coetzee benoem (Ibid.). 

Op die „Generale Sinode" van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika wat op 
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26 Januarie 1949 sou begin, sou daar dus van twee kante 'n versoek dien met' 
die oog op die bearbeiding van die gemeente Chubut. 

Ds. A.D. Luckhoff was grootliks verheug oor die verloop van sake. „Ek het 
altyd gevoel, het hy geskryf, as daar 'n predikant van die Gerefonneerde 
Kerk, wat hier opgelei is en wat ons taal praat, na Chubut gaan, hy sominer 
gou ingang sal vind in die harte ook van ons lede. Die taal is een van die ver-
naamste faktore om 'n goeie verstandhouding en samewerking te bewerkstel-
% " (Luchoff, 23 Des. 1948). 

Dat die taal in 1925 ook een van die ,,heilige beginsels" was wat op die spel 
was en waarom hy moes ingiyp, is destyds nie gese nie. Nou is dit vir horn 
egter een van die belangrikste faktore vir 'n goeie verstandhouding en om die 
samewerking te bewerkstellig. 

In elk geval, dat hy sy goedkeuring aan die samewerking geheg het, en dit ook 
verwelkom het dat 'n Gereformeerde predikant moontlik na Argentinie sou 
gaan, sou bale bydra tot die bestendiging van die samewerking en toekoms-
tjge kerklike eenheid. 

By monde: van prof. S. du Toit sou die ,,Deputaatskap van Korrespondensie" 
sterk steun aan die versoek van die kerkraad van Chubut by die ,.Generate 
Sinode" verleen (Geertsema, 10 Sept. 1948). 

Met grote spanning het ds. Sonneveldt, die kerkraad van Chubut en teologiese 
studente Geertsema wat intussen reeds hard besig was om die Spaanse taal 
aan te leer, op die beslissing van die Sinode gewag. 

Wat was die teleursfeUing egter groot.ioe die'Sinode Seen alle verwagting in 
besluit om nie aan die versoek te voldoen nie, as gevolg van die geweldige 
koste wat so 'n stap sal meebring en was gevolg van die tekort aan predikante 
in die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Handelinge, 26 Jan. 1949, art. 
130). Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika sal voorts met die,,Christelike-

. Gereformeerde Kerk van die V.S.A. onderhandel om die geestelike belange 
van die Gereformeerde lidmate in Argentinie te behartig" (Ibid.). Die 
kerkraad van die Gereformeerde gemeente Chubut sal ook geadviseer word 
om hulle vir hul geestelike bearbeiding te wend tot die Christelik-Gerefor-
meerde Kerk in die V.S.A. (Ibid.). Die kerk sal ook „eerbiediglik" versoek 
word om die „Geref Afrikaners in Suid-Amerika in hul Kerkverband op te 
neem" (Ibid., punt D). 
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As motivering vir die besluit is onder andere aangevoer „dat die Christelik-
Geref. Kerk van die V.S.A. intussen ook begin het met kerklike arbeid in 
Argentinie ..." (Ibid.). Die geestelike belange van die Afrikaners in Chubut 
kan dus ewe goed en doelmatig deur die kerk behartig word (Ibid.). 

4. TELEURSTELLING, VERWARRING. 

Ds. Sonneveldt se reaksie hierop was dat niemand dit verwag het nie en 
juis daarom is dit so 'n groot teleurstelling (Sonneveldt, 9 Maart 1949). 
Die Sinode is in sy besluit seer sekerlik grootliks beihvloed deur die inlig-
ting wat dr. RJ. Dannhof, deputaat van die „Christelike Gereformeerde 
Kerk van die V.S.A.", aan die Sinode oor die werk van die kerk in Argenti
nie verskaf het (Ibid.; Handelinge 1949, p. 342; ook Art. 130, Handelinge 
1952). In elk geval, ds. Sonneveldt het dit ,,'n onbegryplike en liefdeloos 
besluit..." genoem (Sonneveldt, : Feb. 1949). 

Hy het die besluit van die Sinode verder as ,,'n ramp vir die Gemeente" be-
skryf. ,,Dit het ons aan die Sinode ook gese, in die brief waarin ons het ge-
vra om 'n predikant uit Suid-Afrika," skryf hy. ,JDit het die Sinode dus ge-
weet maar sy het die ramp oor die Gemeente hat kom. Daar is maar een 
woord, om die besluit te karakteriseer: verschrikkelik!" (Sonneveldt, 
Maart 1949). 

Die besluit het hulle begeerte om 'n predikant uit Suid-Afrika te bekom, nie 
gedemp nie (Ibid.). Op sy eerste vergadering na die sinodebesluit, het die 
kerkraad van Chubut met teleurstelling van die besluit kennis geneem, maar 
terselfdertyd ook besluit om nog 'n poging aan te wend om 'n predikant uit 
Suid-Afrika te kry (Notule, 12 Maart 1949, art. 5). 

Ook vir ds. Luckhoff was die besluit van die Sinode van die Gereformeerde 
kerke 'n groot teleurstelling. Hy het so gehoop, ,,dat daar 'n samewerking 
moontlik sou wees en dat 'n predikant van die Gereformeerde kerk sou 
gaan om die twee gemeentes te bearbei. Nou sal ons moet sien om ander 
planne te beraam" Luckhoff, 24 Maart 1949). 'n Mens kan byna nie glo dat 
dit dieselfde ds. Luckhoff van 25 jaar gelede was wat hier aan die woord is 
nie. Toe wou hy van samewerking niks weet nie. En wat is nou die ander 
planne waaraan hy gedink het? 

Niemand anders as hyself het dit oorweeg om weer na Chubut te gaan nie! 
In die verband skryf hy aan Blackie: ,,Wat ek nou van u wil weet is of die 
vriende in Chubut bereid sal wees om die uitgawe te dra van die reis van 
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Buenos Aires na Comodoro Rivadavia en terug daarheen, en dan ook vir my 
verblyfkoste en rondgaan in Chubut verantwoordelik sal wees? So — omtretit 
vir twee maande verbtyf daar. Dan wou ek van die Algemene Annsorgkom
missie hoor ofhutle my passaat heen en terug sal betaal" (Ibid.). 

As die plan uitvoerbaar was, dan wou hy reeds in September 1949 daarheen 
vertrek (Ibid.). 

Op die brief het ds. Luchkhoff geen antwoord ontvang nie (Luckhoff, 2 Aug. 
1949), en daar het dus niks van die plan tereg gekom nie. 

Ook van sy planne om die sinode te beweeg om nie die aanbeveling van die 
Algemene Armsorgkonimissie op te volg nie, maar weer met die Afrikaners 
in Argentinie te onderhandel en om vas te stel watter bedrag hulle kan waar-
borg ,,om die koste van 'n besoek predikant te dek" (Ibid.), het niks tereg 
gekom nie. 

Sy gedagte was, dat indien ,,voldoende waarborg verkry word, dieN.G. kerk 
weer aanstaande jaar 'n predikant sal afvaardig na Chubut, en dat hy salrap-
porteer oor die wenslikheid en moontlikheid dat die kerk, elke 2de jaar 'n 
besoek predikant sal stuur" (Ibid.). 

Wat was nou die Algemene Armsorgkommissie se reaksie op die besluit van 
die sinode van die Gereformeerde kerk en wat was hulle aanbeveling aan die 
sinode van die Nederduits Gereformeerde kerk van die Kaapkolonie, wat in 
Oktober 1949 bymekaar sou kom? Die Algemene Armsorgkommissie het 
gevoel dat ,,indien dit prakties uitvoerbaar is, ... die klein aantal lidrnate van 
ons Kerk wat nog daar is ook aangeraai moet word om by die Christelike 
Gereformeerde Kerk van die V.S.A. aan te sluit" (Handelinge, 20 Okt. 1949, 
p. 238 IX). 

Die Sinode het egter sy goedkeuring aan die voorstel geheg ,,om met die 
Geref. kerk saam te werk en om die oorblywende lede van ons Kerk in Argen
tinie aan te raai om hulle kerklike tuiste in die Christelike Gereformeerde 
Kerk van die V.S.A. te vind" (Ibid., XVI, punt 14). 

Voorts het die Sinode besluit om dit aan die Algemene Annsorgkommissie 
op te dra „om voortdurend 'n wakende oog te hou oor die geestelike bear-
beiding van ons volks- en geloofsgenote in Argentinie en te doen wat die 
kommissie nodig mag vind ingeval die verwagte hulp uit Noord-Amerika nie 
verleen kan word nie"(Ibid., DC, p . 70). 



-336-

5. 'N NUWE WENDING. 

Daar is reeds vermeld dat die kerkraad van die Gereformeerde kerk Chubut 
nie moed laat vaar het nie, maar besluit het om nog 'n poging aan te wend 
om 'n predikant uit Suid-Afrika te verkry. 

Op sy vergadering van 8 Oktober 1949 het die kerkraad dan ook besluit om 
weer 'n brief aan die „Deputate vir Korrespondensie" te rig waarin daar op 
„aangedring" sal word om tog 'n predikant na hulle te stuur (Notule, 8 Okt. 
1949, art. 5). Die voorsitter het die vergadering meegedeel dat die gesant 
van Suid-Afrika in Buenos Aires, mnr. Du Toit, ook 'n brief aan die deputate 
gerig het, om die versoek van die kerkraad te steun (Ibid.). 

Mnr, S. du Toit, gesant van die Suid-Afrikaanse Regering in Argentinie, het 
inderdaad in 'n lang en breedvoerig brief, aan mnr. S. du Toit, registrateur 
van die „P.U.K. vir C.H.O.", die dringendheid van 'n predikant uit Suid-
Afrika vir Chubut bepleit (Du Toit, 13 Sept. 1949). 

Mnr. Fanie du Toit, die Registrateur van die destydse P.U.K. vir C.H.O., 
het die brief op sy beurt weer aan die .TJeputate vir korrespondensie" oor-
handig en die pleitrede sou bale tot die latere besluit bydra om tog 'n leraar 
na Chubut te stuur (Du Toit, 5 April 1951). 

In die lig van die feit dat die sinode van 1949 besluit het ,,datdie bearbeiding 
van die Gemeente Chubut vir verdere behandeling opgedra word aan die 
deputaatskap vir' korrespondensie met die Buitelandse Kerke" (Handelinge 
1949, bl. 269, punt G), het die deputate na die ontvangs van die brief van 
die kerkraad Chubut in Oktober 1949 'n brief aan die kerkraad gerig waarin 
die indruk gewek is dat die deputate wel gewillig is om die versoek in verb and 
met die stuur van 'n predikant na Chubut te heroorweeg (Kerkraadsnotule, 
11 Maart 1950, art. 5). 

Op 25 Maart 1950 berig die deputate aan ds. Sonneveldt dat daar volgens 
hulle mening drie moontlikhede is om in hulle geestelike nood te voorsien 
(Sonneveldt, 15 Mei 1950): 

1. 'n Kort besoek van 'n predikant om eers informasie in te win; 
2. 'n predikant vir twee jaar leen, en 
3. 'n predikant beroep (Ibid.). 

Na samesprekings met enkele kerkraadslede en lidmate het ds. Sonneveldt 



-337-

die deputate geantwoord dat die eerste twee moontlikhede, om verskeie 
redes, nie vir hulle aanvaarbaar is nie. ,,Sonder twyfel," het hy geskryf, ,,is 
die beste weg, dat die gemeente in Chubut 'n predikant uit Suid-Afrika 
beroep. En dan natuurlik met advies van „Deputate vir Korrespondensie". 
Dit is dan ook werklik die wens en die bedoeling van kerkraad en gemeente" 
(Ibid.). 

Die volgende voorstel is toe deur ds. Sonneveldt aan die deputate voorgele: 

trA. Die gemeente in Chubut beroep, in overleg en na advies van Deputate 
'n predikant uit Suid-Afrika op 'n traktement van 1000 pesos per maand, 
met vrye woning en vervoer deur die gemeente. 

B. Die gemeente belowe by te dra vir die traktement 6000 pesos per jaar, 
terwyl die V.V. (Vroue Vereniging) sal versoek word om elke jaar in 
alle wyke 'n basaar te organiseer, ook vir die traktement van die leraar. 
(Volgens ds. Sonneveldt kan die basaars ongeveer 5000 pesos oplewerj. 

C. Vir die sekerheid stel ons Kerk in Suid-Afrika haar borg vir 'n bedrag 
van 250 pond per jaar, met die versoek aan die Ned. Geref. Kerk in 
Suid-Afrika, om haar borg te stel vir die helfte, dus vir 125 pond per 
jaar. Die gemeente belowe, om haar uiterste bes te doen, om te werk 
dat die steun nie nodig sal wees nie. 

D. Die twee kerke in Suid-Afrika sal die reiskoste tot Buenos Aires betaal 
en die gemeente die reiskoste van Buenos Aires na Chubut" (Ibid.). 

Die gedagte van ds. Sonneveldt dat die gemeente in Chubut, in oorleg en na 
advies van die „Deputate vir Korrespondensie" 'n predikant beroep, is deur 
die deputate geihterpreteer as sou dit die beste modus operand! wees dat 
die kerkraad van Chubut 'n aantal blanko ondertekende beroepsbriewe aan 
hulle stuur en hulle dan die beroep namens die kerkraad van Chubut sal 
doen (Kerkraadsnotule, 21 Okt. 1950, art. 5). 

'n Versoek in die verb and is dan ook aan die kerkraad gerig (Ibid.), 'n Be-
roepsbrief wat reeds deur ds. Sonneveldt opgestel was, is na voorlegging aan 
die kerkraad, dan ook so goedgekeur (Bylaag 11). 

Op die beroepsbrief is daar die volgende invoeging onderaan aangebring: 
,,Die Nederduits Geref. lidmate in Chubut stem van harte in met die be-
sluit en belowe 'n hartlike samewerking met die predikant wat hier salkom" 
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(Bylaag 11). Hierdie byvoeging tot die beroepsbrief is onderteken deur ouder-
linge D.V. Dickason en John Blackie vir die Nederduits Gereformeerde lidma-
te (Ibid.). 

Op Sondag 22 Oktober 1950, net na afloop van die diens, is daar toe 'n ge-
meentevergadering gehou waarop die manier waarop 'n herder en leraar be
roep sou word, bespreek is. Die gemeente het hulle goedkeuring aan, en in-
stemming met, die voorgestelde weg deur die kerkraad betoon (Notule, 21 
Okt. 1950, art. 5), waarna die blanko beroepsbriewe toe aan die „Deputate 
vir Korrespondensie" van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika gestuur 
is. In 'n aparte brief wat die blanko beroepsbriewe vergesel het, het die 
kerkraad vermeld dat die kerkraad en gemeente hulle uiterste bes sal doen 
om self die traktement by te bring, en dat hulle slegs in geval van nood ge-
bruik sal maak van die waarborg en hulp wat deur die deputate aan hulle 
toegese is (Kerkraad, 23 Okt. 1950). Verder het hulle die deputate daarop 
gewys dat hulle dit gewens en noodsaaklik ag dat die predikant ten minste 
5 jaar in die gemeente werksaam moet wees (Ibid.). 

Ook het hulle vermeld dat „rn oorleg met die predikant hoop die Kerkraad 
'n fonds te stig in verband met die terugkeer ofvakansie van die leraar, as 
hy die Gemeente minstens vyfjaar het gedien" (Ibid). 

In verband met die reiskoste en ook met die oog op 'n woning het die kerk
raad gemeen dat dit goed sal wees as die predikant wat beroep word, 'n 
klein gesinnetjie sal he (Ibid.). 

Op 27 November 1950 het die deputate in Potchefstroom vergader. Na 
breedvoerig bespreking, waarby ook die teologiese professore teenwoordig 
was en hulle advies ten beste gegee het, is eenparig besluit om aan die vol-
gende versoeke van die eerwaarde kerkraad van die Gereformeerde Gemeen
te Chubut te voldoen: 

„(a)om namens en in opdrag van die Kerkraad die blanko beroepsbrief wat 
aan die Deputateskap toegestuur is, te voltooi deur die naam van 'n 
predikant of proponent in te vul en dit aan die regte adres te besorg; 

(b) om namens en in opdrag van die Kerkraad alle kerkregtelike sake in 
orde te bring ingeval die beroepene die beroep opvolg en ook in oorleg 
met horn, die passaat te reel; 

(c) om namens die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika te onderneem dat 
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hierdie Kerk die reiskoste van die beroepene en sy gesin tot in Buenos 
Aires betaal; 

(d) om namens die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika waarborg te staan 
vir 'n moontlike tekort wat die traktement van die leraar betref, oor-
eenkomstig die brief van die Kerkraad van Chubut" (Handelinge, 1952, 
p. 158). 

lrDie deputaatskap was van mening dat die nodige fondse soos volg gevind 
moet word: 

(i) Vir die reiskoste sal in Die Kerkblad vrywillige bydraes gevra word. 

(iij Die toegesegde bydraes van die N.G. Kerk en verskillende liggame van 
die Geref. Kerk sal in reserwe gehou word om te voorsien in die geval 
dat nie voldoende uit vrywillige bydraes vir die reiskoste ontvang word 
nie, of dat bygepas moet word by die traktement ooreenkomstig punt (dj 
Z>o"(Ibid.). 

Aan die vier professore is daar toe vervolgens 'n afskrif van hierdie besluit ge-
stuur, met die versoek om dit op die verskillende Partikuliere Sinodes te ver-
duidelik, terwyl die Partikuliere Sinodes versoek sal word om, indien enigsins 
moontlik, toekennings uit hulle sustentasiefondse te doen. As aanduiding het 
die „Deputaatskap" voorgestel ,,dat die Partikuliere Sinode van Suid- en 
Noord-Transvaal elk £100 toeken en die Partikuliere Sinodes van O. V.S. en 
Kaapland elk £50." ,Jiierdie toekennings," so het die deputate verder 
besluit, ,,saljaarliks hersien word na gelang van omstandighede" (Ibid.). (Vir 
die motivering van hulle besluit, sien Bylaag 12). Na voorafgaande gebed het 
die Deputate toe 'n beroep namens die Gereformeerde Gemeente Chubut uit-
gebring op Prop. J.M. Opperman (Bylaag 11). 

Proponent J.M. Opperman het die beroep kort daarna aanvaar ,,met groot be-
reidwilligheid en selfoorgawe" (Handelinge, 1952, p. 159). Die Sinode het sy 
goedkeuring aan die optrede van die deputaatskap geheg, aangesien, volgens 
die Sinode, die breeders onder omstandighede nie anders kon handel nie. Hul
le het, volgens die Sinode, tog wel uitvoering gegee aan die opdrag van die 
vorige Sinode (Handelinge, 1952, art. 132, p. 163). Tog kan die aanvoeling 
nie onderdruk word dat die deputate die grense van hulle opdrag ver oorskry 
het nie. 

Die opdrag van die sinode was slegs: 
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,,Dat die hierdie soak vir verdere behandeling opgedra word aan die deputaat-
skap vir Korrespondensie met die Buitelandse Kerke" (Ibid.). Die saak onder 
behandeling op die Sinode van 1949 was tog dat die „Christelike Gerefor-
meerde Kerk van die V.S.A." versoek sal word omdie geestelike bearbeiding 
van die Gereformeerde Gemeente in Chubut te behartig! 

Van die gedagte om 'n leraar uit die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika daar-
heen te stuur, is om verskeie redes wat die sinode ook so aanvaar het, afge-
sien. 

Die deputate moes slegs sorg dat die sinodebesluit in verband met die aange-
leentheid op 'n ordelike manier uitgevoer en afgehandel word. Wie hulle ver
dere handelinge nou gadeslaan, kom onder die indruk dat die deputate gehan-
del het asof hulle 'n sinodus contracta was. Hulle handel in elk geval nie as 
deputate met 'n welomskrewe mandaat* nie. Na hartelus het hulle besluite 
geneem en sake geree'l. 

Met groot dankbaarheid is egter in Chubut van die besluit en die verdere ver-
loop van sake kennis geneem (Sonneveldt, 18 Jan. 1951). 

'n Brief van dank en bemoediging is dadelik aan proponent Opperman gestuur 
en so het ds. Sonneveldt aan horn geskryf: ,,'n Predikant wat ingehoorsaam-
heid aan die Koning horn wil gee vir die geestelike en ewige belange van sy 
volk, sal in Chubut met blydskap sy arbeid verrig en die liefde van die Ge
meente sal horn meer werd wees as gemak en weelde" (Sonneveldt, 18 Jan. 
1951). 

As gevolg van immigrasie-formaliteite en ander probleme is gereel dat die 
Opperman-gesin eers in September 1951 na Chubut sou vertrek (Handelinge, 
1952, p. 160). 

Die „Deputate vir Korrespondensie" het intussen ook die kerkraad van Chu
but versoek ■om verlof van die kerkraad en die Korresponderende Kerkraad 
van die klassis te verkry om prop. Opperman in Suid-Afrika te bevestig (Depu
tate, 2 Maart 1951). Die versoek is bewillig (Handelinge, 1952, p. 160; Sonne
veldt, 13 April 1951), en op 18 Augustus 1951 is proponent Opperman toe 
op Potchefstroom deur prof. J.D. du Toit as predikant van die Gereformeerde 
Gemeente Chubut bevestig (Die Transvaler, 29 Des. 1951; Sonneveldt Jan./ 

Vergelyk vir bevoegdhede van deputate: H.C. Rutgers: Kerkelijke Deputaten, Kam-
pen 1909, p . 206, 207; F.L.Rutgers: Kerkelijke adviezen, Kampen 1921, p. 310 e.v. 
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Feb. 1952). 

By die geleentheid het die deputate na aanleiding van sekere voorstelle van 
die kerkraad van Chubut, in verskillende briewe aan hulle in verband met die 
versorging van ds. Opperman, 'n „Interim-Bybvoegsel" by die beroepsbrief 
van ds. J.M. Opperman gevoeg (Bylaag 13). 

Weens verskeie probleme kon ds. en mev. Opperman eers op 28 Des. 1951 
vanuit Suid-Afrika na Chubut vertrek {Die Transvaler, 29 Des. 1951). 

Vol entoesiasme en ideale het hulle die roeping aanvaar. Die verwagtirig 
dat hulle na vyf jaar weer hier sou wees met vakansie, was tog 'n vrolike 
noot in die sombere atmosfeer van die afskeid (Ibid.). 

Op 8 Januarie 1952 het ds. en mev. Opperman in Buenos Aires aangekom, 
waar hulle deur 'n sekere ds. Pott ontvang is (Sonneveldt, Jan./Feb. 1952; 
Sonneveldt, 13 April 1951). 

Sy aankoms in Comodoro Rivadavia is deur middel van „Radio L.U. 4 " 
bekend gemaak, sod at almal by die geleentheid en die ontvangs teenwoor-
dig kon wees (Sonneveldt, Des. 1951, p . 11). 

So het ds. en mev. Opperman dan in Januarie 1952 in Comodoro Rivada
via as die eerste permanente Gereformeerde predikantspaar uit Suid-Afrika 
aangekom. Dadelik het hulle hul intrek in die klein pastorietjie agter die 
kerkgebou ingeneem (Ibid.). 

6. DIE KERKLIKE SITUASIE IN CHUBUT - 1952. 

Wat was die kerklike toestand onder die Afrianers in Chubut toe ds. Opper
man in 1952 daar aangekom het? 

Na ondersoek deur ds. Opperman het dit geblyk dat twee-en-sewentig huisge-
sinne nog aan die Gereformeerde Kerk behoort (Opperman, 17 Julie 1954). 
Een-en-dertig gesinne het verklaar dat hulle nog aan die Nederduits Gerefor
meerde Kerk behoort, en dit terwyl die Ring vanKaapstad in 1938 reeds be-
sluit het om die Nederduits Gereformeerde Gemeente Chubut te ontbind. 

Soos reeds aangetoon, het die Nederduits Gereformeerde lidmate nie by die 
Gereformeerde Kerk van Chubut aangesluit nie, maar naas die Gereformeerde 
kerk as 'n groep bly bestaan. Op 10 Oktober 1948 is daarna aanleiding van 'n 
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versoek deur die Algemene Sinodalekomissie van die Kaapse Nederduitse 
Gereformeerde kerk (Van Niekerk, 25 Mei 1948) aan die. kerkraad van die 
Gereformeerde Kerk Chubut, om hulle lidmate met Woord en Sakramente 
te bedien, weer op samewerking besluit (Notule, 9 & 10 Okt. 1948, art. 2). 
Dit het natuurlik geskied met instemming en goedkeuring van die Nederduits 
Gereformeerde lidmate (Ibid.). 

Twee ouderlinge uit die Nederduits Gereformeerde lidmate is toe vir die 
Nederduits Gereformeerde lidmate gekies, te wete John Blackie en Douglas 
Dickason (Ibid.). So is die volgende kerklike praktyk deur ds. Opperman in 
1952 toe daar aangetref: „Al die Nederduits Gereformeerde lidmate het die 
reg gehad om albei die sakramente te gebruik; hulle het voile stemreggehad; 
hulle is op dubbeltalle geplaas met die doel om ouderlinge ofdiakens te kies; 
twee N.G.-broeders het as ouderlinge op die Gereformeerde kerkraad gedien 
en oor sowel N.G-lidmate as Gereformeerdes geregeer; die N.G. lidmate het 
huisbesoek ontvang en hulle kinders is in die katkisasieklasse onderrig... en 
tog het nie een van die Nederduits Gereformeerde lidmate aan die Gerefor
meerde gemeente behoort nie" (Opperman, 17 Julie 1954). 

Met reg kan die vraag gevra word: Waarom het ds. Sonneveldt, by uitstek 'n 
kenner van die Gereformeerde kerkreg, die situasie so laat ontwikkel? In die 
eerste plek, omdat hy die geskiedenis van die kerklike ontwikkeling in Chubut 
sedert 1913 baie goed geken het. Hy was deeglik bewus van die Afrikaner en 
sy dwarskoppigheid op kerklike gebied. Ds. Sonneveldt het as ideaal vir 
Chubut kerklike eenheid voor oe gehad. Daarom moes hy versigtig handel 
(RuBmann, p. 54). 

Die samewerking was vir hom die „voorportaal" vir hierdie „eenwording". 
Ds. Opperman sou die man word wat die knoop daartoe deurhak. 

7. KERKLIKE EENHEID KOM IN SIG. 

As vurige jong predikant wat pas sy kerkreg-eksamen afgele het, kon hy egter 
nie met die huidige situasie genoee neem nie. 

Op 'n kerkraadsvergadering gehou op 18 Oktober 1952 in Comodoro Rivada-
via onder sy voorsitterskap, is die huidige kerklike posisie van die Nederduits 
Gereformeerde lidmate toe grondig bespreek (Notule, 18 Okt. 1952, art. 6) 
en het dit geblyk ,,dat hulle aan geen gemeente behoort nie" (Ibid.). 

Daar is toe besluit om 'n brief, namens die kerkraad, aan ds. P. du Toit, 
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Algemene Armsorgsekretaris van die Kaapse Kerk, te skryf, waarin die kerk
like posisie van die Nederduits Gereformeerde lidmate onder sy aandag ge-
bring moes word (Ibid.). By die vergadering was die twee Nederduits Gere
formeerde ouderlinge ook teenwoordig en het ouderling Blackie ingestem om 
ook 'n brief aan die Nederduits Gereformeerde kerk van die Kaapprovinsie te 
skrywe en raad te vra met betrekking tot hulle kerklike posisie (Opperman, 
aantekeninge). 

Dit skyn dus of kerklike eenheid nou wel in sig was, die eenheid waarvoor ds. 
Sonneveldt horn vir soveel jare reeds beywer het en daar nou bykans 50 jaar 
voor geworstel is. 

In die brief aan ds. Du Toit het ds. Opperman die posisie van die Nederduits 
Gereformeerde lidmate breedvoerig uiteengesit. „Usalseker toestem,"het hy 
geskryf, „dat so 'n kerklike toestand beslis onheilspellend is ... die Kerkraad 
besef dat die tyd nou aangebreek het om hierdie ongelukkige toestande in 
ooreenstemming met ons Kerklike orde te bring. Daarom het die Kerkraad 
ook vrymoedigheid om hierdie dringende soak onder u Kerk se welwillende 
aandag te bring" (Opperman, 13 Nov. 1952). 

As antwoord op die brief het ds. Du Toit die besluite van die Sinode van die 
Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika van Oktober 1949 volledig 
aan ds. Opperman weergegee* en toe vervolg: ,Jn die lig van u mededelings 
en na aarileiding van die tweede beshiit, wil ons aan u en u Kerkraad vriende-
lik vra om alles in u vermoe te doen om ons Kerklede te beweeg om by die 
Gereformeerde gemeente aan te sluit en om langs die weg hulle geestelike en 
kerklike bearbeiding op Kerkregtelike wyse te verseker. Soos bfyk uit die 
besluite word die stigting van 'n gemeente van ons kerk in Chubut bepaald 
nie oorweeg nie. 

,,Ons sal dus darikbaar wees indien u die kerklede onder u sorg sal neem en 
deur u belangstelling en oortuiging hulle intrek in die kudde van die Gerefor
meerde gemeente" (Du Toit, 29 Nov. 1952). 

Hier kom die slot van 'n „kerklike drama" wat horn oor 'n tydperk van by
kans 50 jaar afgespeel het, in sig. Die strydbyle tussen die twee kerkverbande, 
die Nederduits Gereformeerde en Gereformeerde, is neergele en die gees van 
die Koning van die Kerk, Jesus Christus, spreek uit die besluit. 

Kyk hoofstuk 9, p. 302 w. 
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Kerklike eenheid tussen die Gereformeerdes en Nederduits Gereformeerdes 
het oenskynlik 'n werklikheid geword. 

Oor die beweegredes agter die besluit laat ons nou die sluier val en gaan nie 
verder daarop in nie. Maar hoe sou die lidmate in Chubut oor die advies en 
nuwe ontwikkeling voel? 

Sou ds. Opperman deur „belangstelling en oortuiging" daarin slaag om die 
Nederduits Gereformeerde lidmate in te trek „in die kudde van die Gerefor-
meerde gemeente" en so die verdeeldheid van bykans 50 jaar tot 'n einde 
bring? 

8. KERKLIKE EENHEID - NET 'N HERSINSKIM. 

Ongelukkig het ds. Opperman se geaardheid en wyse van optrede in Chubut 
reeds die tonge in die kolonie aan die gang gesit en sommiges na die penne 
laat gryp. Soos te begryp, was niemand anders nie as ds. Luckhoff die bieg-
vader van die Nederduits Gereformeerde lidmate. Ds. Luckhoff het horn egter 
nie op sleeptou laat neem nie en skryf aan mev. Blackie: „Watmy egteralte 
hartseer gemaak het is u klagte teen die nuwe leraar, Ds. Opperman, en ek wil 
u vriendelik vermaan om tog nie so haastig in u oordeel te wees nie. Voorts 
wil ek by u aandring om tog geduldig te wees en om vol te hou om horn in 
sy amp en diens heelhartig te ondersteun..." (Luckhoff, 1 Sept. 1952). 

As 'n mens aan die vroeere gesindheid en houding van ds. Luckhoff teenoor 
die Gereformeerde Kerk Chubut en sy ampsdraers dink, dan kan 'n mens, na 
aanhoor van bogenoemde vermaning en opwekking, nie anders as om te kon-
stateer dat dit slegs die werking van die Gees van Jesus Christus is wat 'n 
mens so van standpunt en houding kan laat verander nie. 

Watter stimulans sou so 'n houding nie 25 jaar tevore vir kerklike eenheid 
in Chubut beteken het nie? 

Uit ds. Opperman se brief aan ds. P, du Toit kan sy installing en verdere op
trede in die huidige kerklike situasie ook reeds duidelik afgelei word. Hy 
skryf: ,,Hoe graag die Kerkraad ook die Nederduitse lidmate geestelik wil 
help en bearbei, moet tog verklaar word dat dit onmoontlUc vir die kerkraad 
is om voortdurend die sakramente aan die Nederduitse lidmate te bedien as 
hulle lewenslank aan geen gemeente behoort nie. Dit is nie alleen in stryd met 
Art. XXVIII van ons N.G.B. nie, maar ook met ons, GereformeerdeKerkreg. 
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,,Ons wil baie.graag u Kerk se standpunt insake hierdie klompie Nederduitse 
lidmate vemeem. Is u Kerk van voorneme om weer 'n Nederduitse Gerefor-
meerde gemeente in Chubut te institueer of nie? So tu'e, waar moet hierdie 
Nederduitse lidmate hulle kerklike tuiste vind?" (Opperman, 13 Nov. 1952). 

Dit blyk duidelik uit die aangehaalde dele van die brief, dat daar vir ds. 
Opperman net een paadjie is wat hierdie „klompie Nederduitse lidmate" kan 
loop, en dit is dat hulle moet aansluit by die Gereformeerde Kerk Chubut; 
anders, geen kerklike voorregte nie. Ten opsigte van die kerklike situasie in 
Chubut het ds. Opperman ook om advies by prof. J.P. Jooste, destyds pro
fessor in Kerkreg en Kerkgeskiedenis aan die Teologiese Skool op Potchef-
stroom,' aangeklop. 

Professor Jooste het onder andere geadviseer dat indien die Nederduits Gere
formeerde lede nie by die Gereformeerde Kerk Chubut wil aansluit nie, die 
wenk aan die Armsorgkommissie gegee moet word om hom (ds. Opperman) 
te versoek om hulle maar weer as 'n Nederduits Gereformeerde gemeente te 
organiseer met 'n eie kerkraad wat dan 'n soort kombinasie kan aangaan 
met die Gereformeerde gemeente en dan deur ds. Opperman afsonderlik 
bedien kan word. 

In aansluiting tot die huidige toedrag van sake, het prof. Jooste geadviseer 
,,om die toestand van nie-aansluiting voorlopig so te aanvaar en die volgende 
reeling te probeer tref: Die Geref. Kerkraad as enigste offisiele Kerkraad 
wys broeders aan wat as ouderlinge en diakens vir daardie ±150 lidmate 
verantwoordelik sal wees en wat van tyd tot tyd rapport doen by die Kerk
raad. Die belange van die lidmate word egter op 'n aparte vergadering be-
spreek waar j'y optree as voorsitter en 'n onderling van die Gereformeerde 
kerk daarby verder is die ampsdraers die lede van daardie vergadering. Die 
hoofinhoud van die vergadering word ingelyfby die notule van die kerkraad 
wat dan aan die besluite in hulle belong 'n mate van offisiele karakter gee" 
(Jooste, 7 Junie 1952). 

'n Ander oplossing, het hy gese, ,,is dat die vergadering maar gesamentlik kon 
bly met 'n dubbele doel: as sake van die Geref.-groep behandel word, het die 
N.G. broeders slegs adviserende stem en as sake van dieN.G. groep behandel 
word het die Gereformeerde broeders net adviserende stem" (Ibid.), 

Het hy tog maar die advies van die hooggeagte professor wat op hierdie sta
dium reeds in sy besit was, opgevolg (Bylaag 14), dan het hy homself en 
die gemeente baie verdriet en ellende bespaar, maar sy eie standpunt het vir 
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hom baie aanneemliker asook kerkregtelik korrekter gelyk. Die rigting waarin 
ds. Opperman sake begin stuur het, het reeds ontevredenheid by sommige 
Nederduits Gereformeerde lede laat ontstaan. 

Pas na die kerkraadsvergadering van 18 Oktober 1952 het ouderling John 
Blackie reeds sy ontevredenheid met die voorgestelde nuwe reeling begin te 
kenne gee. 

Op 10 Desember 1952 skryf hy kort en saaklik aan ds. Opperman: , flier 
kan die maand nie Kerk wees nie om al die mense en vragmotors op die 
plase besig met skeer die week" (Blackie, lODes. 1952). 

Agter die briefie het meer geskufl as wat op die oog af blyk. Bewus van die 
,,roeringe" het ds. Opperman dadelik 'n besoek by ouderling Blackie afgele 
wat daarop uitgeloop het dat daar op Saterdag 13 Desember 1952 'n hewige 
woordewisseling tussen hom en ouderling Blackie in teenwoordigheid van 
mev. Blackie en haar kinders plaasgevind het (Blackie, ongedateer). 

Volgens ds. Opperman sou ouderling Blackie beweer het dat ds. Opperman 
die Nederduits Gereformeerde lidmate deur die kerkraadsbesluit van 18 
Oktober 1952 weggejaag en beledig het; dat ds. Opperman sou gese het 
„die Nederduitse lidmate het ons (Gereformeerde Kerk) verkrag" (Opperman, 
13 Des. 1952). 

Ds. Opperman het die aantyging weerle deur te se dat hy (ds. Opperman) 
beweer het „dat ons ons eie kerkorde verkrag deur die huidige posisie" 
(Ibid.). 

Ds. Opperman het Blackie naderhand beskuldig dat hy „lieg" en „toe het 
hy gese dat ds. Opperman Heg" (Ibid.). In sy aantekening oor die gesprek 
met Blackie, se ds. Opperman: „Ons het toe gese dat hy die saak maar tussen 
ons moet laat bly waarop hy gese het dat hy sy mense gaan inlig. Gevolglik 
het ds. Opperman ook dieselfde gedoen. Sondag, 14 Desember is dit aan al 
die lidmate op Sarmiento*gese" (Ibid.). 

„ Vanagter die Bybel," skryf mev. Blackie, „het ds. Opperman die aanwesiges 
volledig ingelig oor wat die vorige dag gebeur het" (Blackie, 30 Julie 1953). 

Saimiento is die naam van 'n dorpie ongeveer 190 Km. wes van Comodoro Rivada-
via en 'n wyk van die gemeente waar hoofsaaklik Nederduits Gereformeerde lidmate 
woonagtig was. 
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Volgens haar sou hy gese het: irMense... die Bom het gister by die Blackies 
gebars, want hy, die ouderling loop en lieg en bedrieg die mense, hy stook 
hulle teen die Kerk op. Ek het daar NIKS, van geweet nie maar gister toe ek 
hier kom toe vertel die Mense my hy loop en lieg" (Blackie, 30 Julie 1953). 

Sulke mededelinge kwes die gemeente en maak gevoelens seer, het mev. 
Blackie aan ds. Opperman geskryf (Ibid.). 

Ds. Oppeiman het ouderling Blackie die dag van die 13de Desember 1952 
egter versoek ,,om sy getuies te bring en sy soak voor die Kerkraad te stel". 
Blackie het dit nie opgevolg nie, maar gese dat hy klaar gepraat het (Opper
man, 13 Des. 1952). 

'n Brief aan die kerkraad waarin mev. Blackie versoek het om die onenigheid 
tussen haar man, haar huis en ds. Opperman uit die weg te ruim (Blackie, on-
gedateerde brief), het ds. Opperman op 'n bale onsimpatieke wyse afgemaak 
deur aan haar te berig dat die kerkraad dit as 'n afgehandelde saak beskou en 
„bowendien," het hy geskryf„,£s Mnr. Blackie ook, nie lid van onsgemeente 
nie" (Opperman, 14 Julie 1953). 

Nieteenstaande die onrus wat daar nou reeds onder die groepie Afrikaners be-
staan het, het die kerkraad na aanleiding van die brief wat van ds. P. du Toit 
in verband met die Nederduits Gerefoimeerde lidmate ontvang is, besluit ,,om 
aan die versoek van die Algemene Armsorgkommissie te voldoen en voile lid-
maatskapsregte in die toekoms alleenlik aan broeders en susters te gee wat by 
die gemeente aansluit"(Nbtule, 31 Jan. 1953, art. 5). Die kerkraad het verder 
besluit: „Aangesien die Algemene Armsorgkommissie van die Nederduits 
Geref. Kerk in Suid-Afrika by monde van ds. P. du Toit al die N.G. lidmate 
versoek om aan te sluit by die Gerefoimeerde Kerk van Chubut, het die ou 
samewerkingsooreenkoms tussen die oorgeblewe N. G. lidmate en die Geref. 
Kerk vanselfverval" (Notule, 31 Jan. 1953, art. 8). 

Dit was nie 'n korrekte interpretering van die besluit nie, maar 'n liefdelose 
ontvlugting van hulle roeping. 

Daar is niks van waar dat die Algemene Armsorgkommissie by monde van 
ds. P. du Toit al die Nederduits Gerefoimeerde lidmate versoek het, om by 
die Gerefoimeerde Kerk van Chubut aan te sluit nie, maar het die kerkraad 
van die Gerefoimeerde Kerk Chubut versoek om onder andere alles in hulle 
vermoe te doen om „ons kerklede te beweeg om by die Gereformeerde ge
meente aan te sluit". 
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Die kerkraad van Chubut het verder op sy vergadering van 31 Januarie 1953 
gekonstateer dat ,,die ouderlingskap van br. J.J. Visser en J. Blackie het 
hierdeur ook vanselfsprekend verval, omdat dit gebasseer was op die same-
werkingsooreenkoms wat nou vervang word deur die nuwe opdrag van ds. P. 
du Toit namens die Algemene Armsorgkommissie. 

,,Omdat br. J.J. Visser heelhartig saamgewerk het en sy ampswerk behoorlik 
gedoen het, het die kerkraad besluit om br. Visser, as ouderling van die Gere-
formeerde Kerk te ontvang as hy by die gemeente aansluit. 

,,Die voorsitter en br. Nicolas Henning (lidmaat van die Gereformeerde kerk 
woonagtig op Sarmiento) het aangetoon dat ouderling J. Blackie se optrede 
en handelswyse horn as ouderling by die wereld eerloos maak. Onder andere 
het br. Blackie ook die kerkraadsvergadering geminag waarop sy saak besleg 
moes word (Gebeure van die tweede Saterdag van Des. 1952 by br. Blackie 
se huis in Sarmiento). 

,,Onder sulke omstandighede het die kerkraad besluit om 'n ander ouder
ling vir Sarmiento te kies" (Notule, 31 Jan. 1953, art. 8). Dat hier onreg 
teenoor 'n broeder gepleeg is, is onweerlegbaar. 

Die onreg aan Blackie gedoen, sou die kerkraad nog duur te staan kom. 
Kort en saaklik is John Blackie deur ds. Opperman van die besluite van 
die kerkraad soos volg berig: „Geagte Br., Die eerwaarde kerkraad geeu be-
leefd offisieel kennis dat u nie meer die amp van ouderling beklee nie" 
(Opperman en J.J. Visser, 3 Feb. 1953). 

As motivering vir die besluit word die bevinding van die kerkraad na aan-
leiding van die brief van ds. P. du Toit gegee. 'n Afskrif van ds. P. du Toit 
se brief was by die brief aangeheg met die mededeling dat „ons kerkraad 
het besluit om alles uit te voer wat ds. du Toit in sy brief versoek" (Ibid.). 
Blackie is verder meegedeel dat H. Grimbeeck op 1 Februarie 1953 as ouder
ling van Sarmiento in sy plek verkies is (Ibid.). 

Al wat van die brief gese kan word, was dat dit 'n liefdelose en onbroeder-
like brief was. 

Voortaan sou die kerkraad dan slegs voile lidmaatskapsregte aan broeders 
en susters gee wat by die gemeente aansluit (Notule, 31 Jan. 1953, art. 5). 
Die ,,onheilspellende toestand" is dus deur die kerkraad nou in ooreenstem-
ming met die kerorde gebring. So het die kerklike eenheid deur die handha-



.' / 

-349-
> 

wing van die kerkreg ujteindelik tot stand gekom. Vir ds, Opperman was hier-
die besluit miskien 'n triomf, maar die regoristiese handhawing van die kerk-
orde was liefdeloos en in die besondere omstandighede ook ondjplomaties, 
Deur hierdie optrede sou daar elders iets ingeboet word, 

Die besluit van die kerkraad het nie slegs die samewerking wat daar tussen 
die Nederduits Gereformeerde lidmate en die Gereformeerde Kerk van 
Chubut bestaan het, verbreek nie, maar ook die verwagte kerklike een-
wording lank vertraag. 

Op Sondag 11 Februarie 1953 is amptelik in die kerk afgekondig „dat die 
samewerking, deur Ds, du Toit beeindig is.,," (Mev. Blackie, 30 Julie 1953), 

Wat was die reaksie? Mev. Blackie skryf: „Dit is aan my vertel hoe stukkend 
die gehoor segevoelens was na u mededeling,,," (Ibid,), 

Op drie plekke is hierna ,,kerkraadsvergaderings gehou met die gemeente 
en die Nederduits Gereformeerde lidmate om die besluit van die kerkraad 
te verduidelik" (Opperman, 17 Julie 1954). 

„Die uitwerking hiervan," skryf ds. Opperman, „was dat slegs ses belydende 
lidmate van die Ned, Gereformeerde groep by die Geref gemeente aange-
sluit het. 'n Aantal Gereformeerde lidmate (vroeer NG) het nie meer die 
eredienste bygewoon nie uit ontevredenheid en die meerderheid van die 
N.G. lidmate, op 'n paar uitsonderings na, het ook nie meer die kerkdienste 
besoek nie. Die meerderheid het geweier om by die Gereformeerde gemeente 
aan te sluit, Kwaadsprekery en onenigheid was toe aan die orde van'diedag, 
Toestande het versleg en die kerklike lewe was van toeafbaie onaangenaam" 
(Opperman, 17 Julie 1954). 

Op 11 Februarie 1953 skryf Blackie aan ds, P, du Toit, Algemene Armsorg-
sekretaris: ,JDit spyt ons om u in kennis te stel dat die samewerking tussen 
ons N.G.-lede en die Gereformeerde Kerk be-eindig is deur die laakbare op' 
tree van die Gereformeerde leraar. Naar 'n faar verloop is, gee hy ons kennis 
dat hy ons nie meer kan bedien nie tensy ons vergoed ingeskryf word in sy 
kerk nie. Ons antwoord is kort, ons beskou dit as onwenslik en onbillik. Die 
end van die maand hou ons N.G.-lede vergadering om Kerk posisie te bespreek 
en te besluit wat ons gaan doen en dan sal ons u in kennis stel" (Blackie, 11 
Februarie 1953), 

Hoe sou die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrjka op hierdie 
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ontwikkeling reageer? Ds. P. du Toit het slegs met spyt ,,verneem dat die 
kerklike posisie in u midde so verward geraak het..." (Du Toit, 22 Julie 
1953). 

So het hy die breeders wat op 6 Julie weer aan horn geskryf het, geantwoord: 
,Jioe graag ons ook al daar iets aan wil doen, is daar onoorkomelike moei-
likhede ... aangesien ons geen gemeente van die N.G. Kerk meer daar het nie 
en nie in stoat is om -weer 'n leraar oor te stuur nie, het ons die vertroue ge-
koester dat ds. Opperman ... ook gewUlig sal wees om die N.G. kerklede daar 
onder sy geestelike sorg te neem en indien hulle bereid sou wees om by die 
Geref. Gemeente aan te sluit, dit dan vir hulle moontlik te maak. Dit was nie 
ons bedoeling dat enige plaaslike en bestaande ooreenkoms verbreek moes 
word nie. 

,JVou met die vertrek van ds. Opperman weet ons nie wat om aan die hand 
te doen nie. Met tyd sal daar seker lig opdaag" (Ibid.). 

In Junie 1953 het ds. J.M. Opperman 'n beroep ontvang van die Gerefor
meerde Gemeente Parys in die Oranje Vrystaat, asook van Heidelberg, Trans
vaal (Sonneveldt, Junie 1953) en besluit om laasgenoemde beroep aan te 
neem (Handelinge, 1955, p . 54). Ds. Opperman was dusmaar slegs 18 maan-
de in Chubut werksaam, want op 27 Junie 1953 het hy reeds akte van los-
making van die kerkraad van Chubut ontvang, en op 30 Augustus 1953 het 
hy afskeid van die gemeente geneem (Sonneveldt, Sept. 1953, p. 9). 

Tydens sy verblyf in Chubut het hy geen klassis bygewoon nie-. ,,Zijn werk 
werd beeindigd," skryf Rullmann, „voor het tekening had gekregen" (Rull-
mann, 1961, p . 35). Tog sou hy ook sy rol speel en 'n bydrae lewer ten opsig-
te van die toekoms van die gemeente. 

In sy rapport aan die „Deputate vir Korrespondensie van die Geref. Kerke in 
Suid-Afrika" het hy dit duidelik gestel dat daar vir 'n Afrikaanssprekende 
Gereformeerde gemeente in Argentinie geen plek is nie. 'n Selfstandige 
Argentynse Gereformeerde kerkverband met 'n eie Teologiese Skoo] was vir 
hom 'n dringende noodsaaklikheid in Argentinie (Opperman, 17 Julie 1954). 
In die lig hiervan het hy dan ook aanbeveel dat die gemeente Chubut nie 
weer 'n Afrikaanssprekende predikant moet beroep nie (Ibid., aanbeveling 
6). 

By ds. Opperman se vertrek in 1953 uit Argentinie was daar nog 94 Neder-
duits Gereformeerde lidmate en 326 Gereformeerde lidmate (Ibid.). 
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Op die sinode van die Nederduits Gereformeerde kerk in Suid-Afrika gehou 
op 15 Oktober en volgende dae 1953, is die aanbeveling van die Algemene 
Armsorgkommissie aan ds. Opperman, naamlik „dat hy hulle (die N.G. lid-
mate) onder sy herderlike sorg neem en aanmoedig om by die Geref. Kerk aan 
te shiit" goedgekeur (Handelinge, 1953, p. 79). Ook van die feit dat die 
Algemene Armsorgkommissie die sending van ds. Opperman met £100 ge-
steun het, het die sinode goedkeurend kennis geneem (Ibid.). 

Daarmee was Argentinie finaal uit die hande van die Algemene Armsorgkom
missie en van die sinodetafel van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-
Afrika. Vir vyftig jaar was die bearbeiding van die Afrikaners in Chubut 'n 
gereelde onderwerp van bespreking in kerklike en ander blaaie, asook op die 
Sinodale agendas. Vir vyftig jaar is daar besluit en soms gemanipuleer, ideale 
gekoester en soms drome gedroom, maar wanneer menslike maatstawwe en 
oorwegings by die Kerk van Jesus Christus gebruik word, dan val alle mens
like besluite en ideale hulle uiteindelik te pletter. God ken die pad waarop 
sy volk moet gaan en met sy eiendom bereik Hy sy doel, hoe die mens ook 
al spook en spartel om by sy gestelde ideale uit te kom. 

9. 'N NUWE BEDELING BRJEEK AAN. 

Watter ,,lig het op gedaag" en hoe het kerklike aangeleenthede ontwikkel 
na die terugkeer van ds. J.M. Opperman? 

Na 1953 ontbreek bykans alle bronne wat enige lag op die kerklike ont-
wikkeling na die tyd kan werp. Weer eens het ds. A.C. Sonneveldt die her-
derstaf opgeneem, maar nou as konsulent van die Gereformeerde Gemeente 
Chubut (Rullmann, 1961, p. 35). 

Dit was egter net vir 'n kort tydjie, want die eindoplossing was toe baie 
naby. In Mei 1954 (Kerkraad, 11 Mei 1954) het die kerkraad van Chubut 
reeds sy oog gerig op 'n sekere J.S. Boonstra uit die Gereformeerde gemeente 
van Tres Arroyos, wat nog in die betrokke jaar sy teologiese studies aan die 
Calvin Seminary in Grand Rapids, V.S.A., sou voltooi (Rullmann, p. 84). 

Op 17 November 1954 le hy dan ook die peremptoir eksamen voor die 
Klassis Buenos Aires af en word hy beroepbaar gestel (Sonneveldt, Nov. 
1954). Kort hierna is hy toe ook deur die Gereformeerde Kerk Chubut be-
roep waar hy nog in Desember 1954 bevestig is (Sonneveldt, :' Jan./Feb. 
1955). Toestande in die gemeente sou na die bevestiging van Boonstra dras-
ties gewysig word. In die notule van 11 Desember 1954 verneem ons die 
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laaste klanke van 'n eens bloeiende Afrikaanse gemeenskap, as daar versoek 
word ,,dat daar ook in die Afrikaans gepreek sal word" (Notule, 11 Des. 
1954, art. 8). Hiervan het daar niks tereg gekom nie, want ds. Boonstra was 
'n Argentyn en dus Spaanssprekend (Rullmann, 1961, p. 35). 

Die taal waarin die Afrikaners voortaan kerklik bedien sou word, sou nie 
meer Afrikaans wees nie, maar wel Spaans. 

,,De integratie," skryf Rullmann, ,,werd dus een feit. De stemmen van de 
repatriatie legden zich. De Kerkelijke eenheid werd een feit. De maatschappe-
lijke toestanden werd guns tiger. Onderwys werd van regeringszijde verzorgd. 
Daarmee was definitief het woord aan het Spaans" (Ibid., p. 35). 

In die loop van die volgende jaar sou ook die spanning tussen die Nederduits 
Gereformeerde lidmate en die Gereformeerde kerk verdwyn en is die stryd-
byle vir goed deur die nuwe bedeling begrawe. 

In die 1956 is die kwessie van die instituering van die wyk Sarmiento op die 
„Landelike Vergadering"* as 'n selfstandige gemeente deur die Gereformeer
de Kerk van Chubut ter sprake gebring (Ibid.). In die omgewing van Sarmien
to was die meeste van die Nederduits Gereformeerde lidmate ook woonagtig. 
Op die stadium was daar in en rondom Sarmiento 60 belydende en 76 doop-
lidmate (Ibid.)- Dit blyk dus dat die beswaardes hulle toe reeds by die Gere
formeerde Kerk van Chubut aangesluit het. Magtiging tot instituering is ver-
leen, maar daarby is bepaal dat: 

1. ds. Boonstra vir die helfte van die jaar in die gemeente Sarmiento sal 
werk en 

2. dat die gemeente Comodoro Rivadavia 70%van die skuld wat daar nog 
op die kerkgebou van Sarmiento was, vir hulle rekening sal neem (Ibid.). 

In die kader van die sendingwerk van die Christian Reformed Church van 
die V.S.A. is ds. Thomas de Vries in Sarmiento geplaas en hy het terself-
dertyd waamernende predikant van die gemeente aldaar geword (Rullmann, 
p. 84). So is die voorstel wat deur Freek Venter op 14 Februarie 1907 inge-

In 1954 het die Klassis in twee verdeeL Die kerke in Brazilie het op die stadium 
ook reeds deel van die Klassis Buenos Aires uitgemaak. Binne die klassis sou die 
keike van ATgentinie en Brazilie onderskeidelik nou twee „Landelijke Vergade-
ringen" vorm. 
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dien is tydens die instituering van die Nederduits Gereformeerde Kerk Chu
but, toe nog onder die naam „Gemeente Colonia Boera", ,,datdeze vergade-
ring besiaande uit leden van de Geref. Kerken Zuid-Afrika, beshtit met het 
oog op eensgesindheid een selfstandige Kerk ter lande te sticliteii zuiver 
gereformeerd d.i. in de algemene zin van het woord — zonder konnektie, 
met die verstande zo spoedig mooglik verband te zoeken by de een ofander 
zuiver Gereformeerde Kerk" (Notule, 14 Feb. 1907) uiteindelikbewaarheid. 

10. SELFSTANDIGWORDING. 

Die Gereformeerde Kerk in Chubut het in 1953 saam met ander Gerefor
meerde Kerke in Argentinie, en twee gemeentes in Brazilie die Klassis Buenos 
Aires gevorm (Rullmann, 1961, p. 37). 

Hierdie klassis het weer geressorteer onder die Partikuliere Sinode Suid-
Holland-Suid (Opperman, 17 Jul. 1954). 

Die Gereformeerde Kerke in Nederland het 'n deputaatskap vir korrespon-
densie met die Gereformeerde Kerke in Suid-Amerika benoem wat die be-
lange van die kerke moes behartig (Rullmann, 1961, p . 41). 

Kerkregtelik het die Gereformeerde Gemeente Chubut, sedert 1917, dus 
tot die Nederlandse Gereformeerde kerkverband behoort. Of dit die gewens-
te saak was dat die Gereformeerde Kerke in Argentinie in die kerkverband 
sou bly, was 'n vraag wat reeds jarelank die aandag van die Christelike Gere
formeerde Kerke in Noord Amerika, die Gereformeerde Kerke in Nederland 
en Argentinie in beslag geneem het (Ibid., p . 40). 

Sedert 1948 het die spanning op die gebied toegeneem en moes die kerke 
in Argentinie noodgedwonge tot 'n keuse kom. Wat die keuse ook al sou 
wees, of sorteer onder die kerkverband van Noord- Amerika, of onder Neder
land, dit sou verreikende konsekwensies vir die Argentynse kerke inhou. 
Deur die klassis wat in 1951 byeengekom het ,,zou het pleit beslecht worden 
en dan voorgoed. Toch pakte het wee anders uit. Het pleit werd wel beslecht, 
maarniet dew een keuse voor Nederland of voor Noord-Amerika. 

,fien derde weg opende zich " (Rullman, p . 102). 

Die Klassis het as ideaal aanvaar: ,,dat de Kerken van Zuid-Amerika zo spoe
dig mogelijk tot zelfstandigheid komen" (Klassisnotule 1950). 
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In 1952 et die klassis die gedagte verder versterk toe daar op die vergadering 
van 23 en 24 April 1952 besluit is: „De Gassis richt een verzoek aan de Gene-
rale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederhnd, welke dit jaar zal 
vergaderen inhoudende dat de Synode in haar vergadering welke D. V. in 1955 
zal worden gehouden, afgevaardigden van Classis BuenosAires te ontvangen 
om deze aangeleentheid toe te lichten overeenkomstig mandaat, dat er gele-
gener tijd van deze afgevaardigden zal worden verleend" (Klassisnotule, 23 
April 1952). 

Die Klassis het onder andere ook verder verklaar ,,bij eventuele zelfstandig-
heid de Kerken zich zullen stellen op den grondslag van Gods Woord en- de 
Belijdenisschriften gelijk die uitgedrukt zijn in de Drie Formulieren van Enig-
heid der Gereformeerde Kerken. Ter regeling van het regeling van het Kerk-
verband wordt de vigerende Kerkenorde aanvaard, met zulke wijsigingen als 
voor de Kerken in Zuid-Amerika noodzakelijk geacht sullen worden..." 
(Ibid.). 

Die „Generale Synode" van die Gereformeerde Kerke in Nederland wat in 
1952 in Rotterdam byeengekom het, het besluit om die strewe na selfstan-
digheid van die Argentynse kerke te steun en te bevorder (Rullmann, 1961, 
p. 45). 

Dit sou egter nog tot 1961 duur voordat die besluit ten voile op die Gene-
rale Synode van die Gereformeerde Kerke in Nederland, gerealiseer sou word. 

Die Gereformeerde kerke in Argentinie sou hierna bekend staan as die „Igles-
sias Reformadas en la Argentina". 

11. SLOT. 

Wat is God se weg tog nie langsaam en dikwels so moeisaam nie! 

Eintlik moet ons dit anders stel. God se weg is nie moeisaam nie, dit is die 
mens met sy sondige hart wat die pad so lank en so moeisaam maak! Tog 
maak die Here in die foimering en regering van sy Kerk, nie gebruik van 
heiliges of engele nie, maar van sondige mense. 

,JDat de Argentijnse Kerken zich hebben gehandhaaft en dat zij in toenemen-
de mate zich als Gereformeerde Kerken in belifdenis en kerkinrigting hebben 
geopenbaard, is onder Gods zegen aan Ds. Sonneveldt te danke" (Rullmann, 
1961, p. 13, 14). 
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Toe daar op Sondag 19 Oktober 1952 en Maandag 20 Oktober 1952 van ds. 
en mev. Sonneveldt deur die gemeente van Chubut afskeid geneem is, was dit 
reeds veertig jaar wat hy die gemeente met oorgawe en toewyding bedien het 
(Kerkblad voor Zuid-Amerika, Nov. 1952). 

Deur al die jare het hy getuig dat dit vir hom 'n vreugde en voorreg is om ,,ons 
volk" in Chubut te bedien. 

Toe hy in 1936 aan ds. Rijper geskryf het: ,,als dan nog eens een flinke emi-
gratie uit Holland komt van stoere Calvinisten, wel, dan is de Gereformeerde 
Kerk ook hier geplant en bevestigd en kon die kerk straks hoar roeping ver-
vullen. Wie weet, of er nog niet een schoone toekomst voor het calvinisme 
hier is weggelegd, indien Europa zichself vermoordt en de overbevolkte lan-
den inzien, dat er in- dit Zuider-zonneland nog plaats en arbeid is", kon hy 
nie vermoed dat pas 25 jaar later hierdie toekomsvisie van hom in vervulling 
sal gaan nie. Sy bydrae hiertoe kan moeilik oorskat word. Voorwaar was dit 
vir hom 'n groot vreugde en loon op sy 44-jarige getroue arbeid in die kerke 
van Suid-Amerika! So staan die Gereformeerde kerkverband vandag in Argen
tinie as Gideonsbende omring deur miljoene Rooms-Katolieke en as 'n geringe 
vesting teen die stormgeweld van die teologie van die sogenaamde ,,Derde 
Wereld". Mag die dag spoedig aanbreek dat die Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika in verband tree met die kerke wat soveel gemeenskaplike en historiese 
bande met Suid-Afrika het. 

In die realisering hiervan sal 'h gehoorsaarnheidsdaad vervul word. 

Langs die weg kan ook die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika in stazt gestel 
word om hulle roeping in die deel van die „Derde Wereld" te vervul en die 
Calvinistiese band met broeders en susters daar verstewig tot eer van die 
Koning van die Kerk, Jesus Christus, die Here. 

Uit die stryd om tot kerklike eenheid in Chubut te kom, word by herhaling 
duidelik dat geen mag en geen omstandighede, die Raad van die Here kan 
keer nie. 

Uit die geskiedenis van die kerk in Argentinie onder die Afrikaners kom ook 
treffend na vore dat alle roem by die mens uitgesluit is en dat ons alleen mag 
roem in die trou en genade van die Here, wie se Woord nog altyd waar en 
seker is, dat die poorte van die hel'sy gemeente nie sal oorweldig nie. 

So dikwels blyk dit by die ondersoek en waardebepalinge van die handelinge 
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van die mens dat alles 'n mislukking is. 

In die lig van God se Woord dat ,,ons arbeid in die Here nie tevergeefs is nie", 
mag ons al die besluite en oorwegings van kerkrade, die swakke pogings van 
ampsdraers, van breeders en susters in die koninkryk van Jesus Christus oor 
die behandelde periode in die werk, tog bestempel as „geslaagde misluk-
kings!" 

Aan Horn, die Koning van die Kerk, onse Here Jesus Christus, die roem en 
die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. 

mmsm 
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