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Die Nederduits Gereformeerde Kerk 

Chubut w o r d herstig 
Daar is reeds op gewys dat die gemeente wat ten tye van ds. Jacobs in Chubut 
bestaan het, blykbaar outomaties ontbind het deur die besluit van die Kaapse 
Sinode om nie weer 'n predikant daarheen te stuurnie. Dit kom ook duidelik 
uit in die rapport van ds. Luckhoff aan 'n „Gemeentevergadering" op Como-
doro Rivadavia op die 7de November 1925. ,,Die N.G. gemeente het hier in 
die laaste fare," so het ds. Luckhoff beweer, ,,in naam alleen bestaan maar 
in die werklikheid was hier eintlik geen N.G. gemeente nie. Hy meen dat ons 
nou te doen het met die oprigte opnuuw van 'n gemeente" (Luckhoff, 7 Nov. 
1925, p. 57). In die lig hiervan was daar by horn dan ook ,,beswaar teen die 
benoeming ... van een Kerkraad" (Ibid.). In die tussentyd, het hy gese, ,,sou 
hy dan met die Moeder Kerk onderhandel en die leiding van die Kerk vra. 
Die Kerkraad Kiesing en voorstelling sou dan kan geskied wanneer die predi
kant aanstaande jaar kom" (Ibid.). Tot verdere besluite van die Kaapse Sinode 
sou hulle slegs ,J.ede van die Kerk" wees, dus lede van die „Moederkerk" 
soos geopenbaax in die Sinode. Oor die stigting van 'n gemeente aldaar kan 
alleen die Sinode besluit. 

1. VOORBEREIDINGS DEUR DIE WAAKSAAMHEIDSKOMMISSIE. 

Die Waaksaamheidskommissie het dadelik aan die werk gespring en voorbe-
reidings, wat reeds gedoen kon word, met die oog op die stigting van die 
gemeente, gemaak. 

Met algemene stemme is besluit dat die naam van die gemeente ,,Die Ned. 
Gereformeerde gemeente van Chubut" sal wees (Notule, 7 Nov. 1925, p. 58). 
Voorts is besluit om hierdie naam dadelik by die „outoriteite" te laat regi-
streer (Ibid.). 

M.G.G. Visser wat met die saak belas was, skryf aan ds. Luckhoff voor sy 
vertrek, toe nog in Buenos Aires, dat ,,dit 'n lang saak is en sal net tyd neem 
..." Daarom, ,,u moet a.J.b. eers aansoek doen en ondersoek instel by die 
Regering wat die maklikste, kortste en veiligste weg vir ons is die agente 
en notarisse hier sal vreeslik duur wees, en ons is te aim om hulle te venyk 
..." (Visser, Nov. 1925). Hy stel toe verder voor dat dit die beste sal wees 
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,,om eers die Minister van Landc en Kolonie, of 'n ander verantwoordelike 
lid van die Regering le sien. floe sal die President wees? Dan maak u sommaar 
syn Kennis. Ons wug op u anlwoord voor ons iets venter doen in die sunk " 
(Ibid.). 

Of ds. Luckhoff in Buenos Aires aan die saak aandag kon gee, is nie duidelik 
nie. We] skryf hy aan Visser na sy terugkoms in Suid-Afrika dat hy by (Jen. 
Hertzog 'n brief wil kry, om die Regering van Argentinie te verseker dal die 
Nederduits Gereformeerde kerk ,,die erkende Kerk van die Afrikaners is" 
en ook om te vra dat die erf wat deur ds. Jacobs in 1908 verkry is, aan die 
Nederduits Gereformeerde kerk gegee moet word met ,,Titelos Dep" (Luck
hoff, 25 Maart 1926). 

Dit sou eers ds. J J . Wasserfal] wees wat gewapen met alle moontlike doku-
mente hierdie saak sou afhandel. 

2. DS. LUCKHOFF DOEN VERSLAG. 
Op die vergadering van 24 en 25 Februarie 1926 het die rapport van ds. A.D. 
Luckhoff voor die Algemene Armsorgkommissie gedien (De Kerkbode, 17 
Maart 1926, p. 337; Luckhoff, 1926, p. 57). Die „eenparige" wens van die 
Nederduits Gereformeerde lidmate, ,,dat die band met die Moederkerk fier-
stel moet word" (Luckhoff, p . 43), is aan die kommissie oorgedra. Hy het die 
vergadering daarop gewys dat ,,die Moederkerk wat sig nou weer oor die lot-
gevalle van haar tiitgewekenes in Argentinie ontferm het, en die helpende 
hand ultgereik het, moet aan haar verantwoordelikheid getrou bly ... die 
mense moet gehelp word, totdat hulle hulself kan help" (Luckhoff, 1926, 
p. 56). 

Die vergadering het by die aanlioor van die rapport diep onder die indruk van 
die erns van die saak en die nood van die uitgewekenes in die vreemde ver-
keer {De Kerkbode, 17 Maart 1926, p. 337). Dit was vir die Algemene Arm
sorgkommissie duidelik ,,dat hy geroep is om as pleegvader van die geestelike 
bearbeiding van ons mense daar in die bres te tree..." (Van Huyssteen, p. 41). 

Op hierdie vergadering het die kommissie besluit: 

, , / . Om vanjaar weer 'n predikant te stuur om ons mense gedurende die 
somennaande le hearhei. Honderd pond word vir reiskoste beskikbaar 
geslel, en die gemeente in Chubul word verantwoordelik gehou vir die 
res van die onkosle aan die besoek verbind; die Kommissie sal €20 per 
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inaand waarborg vir die dienste van 'n plaasvervanger in geval 'n gemeen-
te van die Kerk bereid sou wees om sy leraar vir die werk af te staan; 

2. Die gemeentes van die Kerk aan te spoor om die pogings van die Kom-
missie ten behoewe van ons uitgewekenes in Argentinie te ondersteun" 
(Luckhoff, 1926, p. 56, 57; De Kerkbode, 17 Maart 1926, p. 337). 

Ds. Luckhoff het verder aanbeveel om die Gereformeerde Kerk in Suid-
Afrika te nader en om te verneem of ,,die Kerk nie in bedenking sal neem" 
om in 1927 'n predikant na Chubut te stuur nie (Luckhoff, 1926, p. 56). 
Van skakeling en oorlegpleging met die Gereformeerde Kerk in Nederland 
en die Christelike Gereformeerde Kerk in die V.S.A., verneem ons niks nie. 
Van die aanbeveling om met die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika te 
skakel in verband met die sending van 'n predikant, het daar ook niks gekom 
nie. Aan kerklike eenheid onder die Afrikaners in Chubut is daar nie gedink 
nie. Ds. Luckhoff en die Algemene Armsorgkommissie het nou slegs een 
ideaal gehad en dit was die stigting van 'n Nederduits Gereformeerde gemeen-
te in Chubut. 

3. VOORBEREIDINGS. 

Aan ds. Luckhoff is opgedra „om by sy terugkeer die belange van die geloofs-
genote in Suid-Amerika te bepleit, en om alle moontlike hulp vir die bearbei-
ding van die lede ... in te roep" (Luckhoff, 1926, p. 43). 

Getrou aan die opdrag, het hy verskeie gemeentes toegespreek oor die situ-
asie van die,,lede van die Kerk in Argentinie" en ,,het hy ook alles in sy ver-
moe gedoen om die mense se saak te bevorder". So kon hy na 'n paar maande 
aan M.G.G. Visser, skriba van die Waaksaamheidskomitee skryf dat ,,die oe 
van ons mense word goddank ope vir die waarheid en die nood uit Argen
tinie" (Luckhoff, 4 Maart 1926). 

Twintig dae later skryf hy aan Visser dat hy nog soek na'n predikant om in 
September 1926 na Chubut te gaan. Hy hoop egter om ook 'n onderwyser 
te stuur (Luckhoff, 25 Maart 1926). 

In 'n brief gedateer 16 Julie 1926 verneem ons dat ds. Luckhoff nog steeds 
belangstellendes toespreek; dat vyftien predikante hulle dienste aangebied 
het vir Argentinie en dat die Kerkraad van Pearston ds. J J . Wasserfall vir 
ses maande afgestaan het om na Argentinie te gaan. Sy salaris sal deur die 
Kerkraad van Pearston betaal word; hy is besig om met 'n toegewyde onder
wyser van Transvaal, 'n sekere mnr. Kuun, te onderhandel wat bereid is om 
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vir 2 jaar na Argentinie te gaan; hy sal met die stuur van die ondervvyser egter 
wag totdat ds. Wasserfall daar arriveer (Luckhoff, 16 Julie 1926). 

Met groot blydskap kon hy die berig na Argentinie" deurstuur en reeds bekcud 
maak dat ds. Wasserfall wat agt jaar ondervinding het, op 26 Augustus, 
middel September of 4 Oktober 1926, na Chubut sal vertrek (Luckhoff, 15 
Julie 1926). 

Die Algemene Armsorgkommissie het in sy vergadering van 11 en 12 Augus
tus 1926 van bogenoemde verwikkelinge kennis geneem en dit goed gekeur. 
Daar is berig dat ds. Wasserfall,,teen die middel van September hoop te ver
trek. Sy Kerkraad het ingewillig om gedurende die ses maande sy salaiis te 
betaal met dien verstande dat die Algemene Armsorgkommissie vir 'n plaas-
vervanger sal sorg ... voorts le die sekretaris voor 'n belangrike skrywe van 
die Waaksaamheids Kommissie van die gemeente Chubut ontvang, waarin 
gewag gemaak word van die verwagting en verlange, waarmee uitgesien word 
naar die besoek van die volgende predikant" (De Kerkbode, 25 Aug. 1926, 
p . 248). Wat ons opval is dat een van die eerste take wat ds. Wasserfall sou 
moes verrig nou aangedui word as die verkiesing van 'n kerkraad, en dit ter-
wyl daar nog nie 'n gemeente bestaan nie. Ds. Luckhoff het ook aan die 
Algemene Armsorgkommissie gerapporteer dat hy ,,in verband met die 
kwessie van die bevestiging van kerkraadslede en die kerklike verband" 
met die Moderatuur en prof. Morrees onderhandel het {De Kerkbode, 25 
Aug. 1926, p . 248). Op grond van die advies wat hy ontvang het, besluit 
die Algemene Armsorgkommissie om ,,die bearbeiding van ons geloofsge-
note in Argentinie voort te sit op voetspoor van die Sinodale Kommissie 
vir Hulpbehoewende Gemeentes wat in 1906 opgetree het, en om die vol
gende Sinode te hat beshiit op welke wyse die Kerklike verband gehandhaaf 
sal word" (DeKerkbode, 25 Aug. 1926, p . 248). 

Die Ring van Kaapstad sal versoek word „om toesig oor die werk voorlopig 
te hou, tot die Sinode oor die saak sal besluit het" (Ibid.). „Wat die kiesing 
van 'n Kerkraad betref," skryf hy aan ds. Wasserfall, „moet derhalwe gehan-
del word by hierdie tweede begin soos destyds gehandel is by die eerste begin 
in 1907 toe daar op 'n gemeente vergadering op die plaas van Mnr. W. Cook, 
'n Kerkraad gekies is. Die bepaling van 'n gemeente vergadering sal 'n saak 
wees vir die eerste vergadering van die Waaksaamheidskommissie. U sal dan 
die gekosere lede in hul ambt bevestig, en dan met die in diens tree van die 
Kerkraad, val volgens afspraak, die Waaksaamheidskommissie weg. Gedurende 
u verbfyf ageer u as Voorsitter van Kerkraad of W. Kom. " (Luckhoff, 10 
Sept. 1926). 
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Wat die sin van hierdie reeling was, is moeilik om te begryp. Daar bestaan nog 
nie 'n gemecnle nie en tog kry ds. Wasserfall opdrag om nou 'n kerkraad te 
verkies. Wat die kerkregtelike posisie van so 'n kerkraad sou wees, is ook 
moeilik om uil le maak. Dit lyk asof daar maar weinig verskil is tussen die 
kerkregtelike posisie van die Waaksaamheidskommissie en die van die nog te 
verkose kerkraad. Eintlik is dit maar net die Waaksaamheidskommissie wat 
'n naamsverandering ondergaan het. 'n Kerkraad in die regte sin van die 
woord kan dit tog nie wees nie. Die latere skriba van die kerkraad, M.G.G. 
Visser, het die bevoegdhede van die kerkraad ook so opgesom: ,,'t Moet 
echter nie I uit't oog verliezen warden dat de Kerkeraad van de Ned. Geref. 
Gemeenle geen verplichlende gezag heeft over zynde leden, maar wel de 
Eerw. RingofSynodc van Zuid-Afrika "(Visszi, 23 April 1927). 

Ds. Luckhoff se adviesaan ds. Wasserfall was verder dat die kerkraad uit 
plus minus 10 lede moet bestaan, vyf ouderlinge en vyf diakens vir die sewe 
wyke wat, as dit moontlik is, deur een groot gemeentevergadering verkies 
moet word (Luckhoff, 10 Sept. 1926). 

4. DS. WASSERFALL SE OPDRAG. 

Voor ds. Wasserfall se vertrek het die Algemene Armsorgkommissie 'n klein 
kommissietjie aangestel om horn van 'n opdrag te voorsien in sake sy werk-
saamhede in Chubut. (De Kerkbode, 25 Aug. 1926, p. 248). Op 10 Septem
ber 1926 het hierdie kommissie ds. Wasserfall in die konsistorie van die 
Grote Kerk ontmoet en mondelings 'n opdrag in verband met sy sending na 
Argentinie' aan horn gegee (Luckhoff, 10 Sept. 1926). 

Wat ds, Wasserfall se reiskoste na Chubut betref, het die Algemene Armsorg
kommissie besluit om £ 100 tot dekking daarvan by te dra. Die Algemene 
Armsorgkommissie het egter verwag ,,dat alle verdere uitgawes in verband 
met sy sending na Argentinie bekostig sal word deur die Waaksaamheid Kom
missie, Cubut, of die Kerkraad wat staan benoem te word" (De Kerkbode, 
25 Aug. 1926, p. 248). Met betrekking tot die bearbeiding van die gemeente 
na die vertrek van ds. Wasserfall ,,moet die Kerkraad dan besluit of die tyd 
ryp is vir die aanstelling of beroeping van 'n leeraar, en of die A. A. Kommis
sie weer gevra sal word om in 1927 'n predikant vir 6 maande te stuur. 
Rekening sal egter met die kragte van die geineente geliou moet word. Die 
Kommissie was verder bereid om uit die Hulpbehoewende Gemeente Fonds 
op diesalfde skaal liulp te verleen as aan die gemeentes in Rhodesie: plus-
minus £150 p.a." (Ibid.). Die kommissie het ds. Wasserfall verder geadviseer 
om die wenk aan die kerkraad te gee om die Algemene Armsorgkommissie 
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te vra „om 'n predikant te benoem wat vir 'n tydperk van drie of vyfjaar 
salgaan"(Ibid., punt 4). 

Dit is dus baie duidelik: die posisie en bevoegdhede van die kerkraad was 
niks meer as die van die ou Waaksaamheidskommissie nie. 

'n Verdere belangrike saak waaraan ds. Wasserfall sy aandag moes gee was 
„die registrasie van die N. G. Kerk by die Regering" (Ibid., punt 6). 

Met die oog hierop het hy aanbevelingsbriewe van die destydse Eerste Minis
ter, Gen. J.B.M. Hertzog, en die administrateur van die Kaapprovinsie, mnr. 
A. Fourie, meegeneem (Bylaag 5 & 6). 

Deur ds. Luckhoff is hy verder meegedeel dat dit „uiters belangrik is dat so 
spoedig moontlik 'n Kerk sal gebou word en daartoe behoort u elke geleent-
heid te gebruik om die gemeente dringend op te wek, en aan te spoor" (Luck
hoff, 10 Sept. 1926, punt 6). 

Waarom dit juis so dringend was om 'n kerkgebou op te rig, is nie duidelik 
nie. 'n Kerkgebou op 'n sentrale plek sou op daardie tydstip onnodige geld-
verkwisting wees. Weens die geweldige afstande en die wydverspreidheid van 
die Afrikaners oor die „Kolonie", sou die gemeente nooit as 'n geheel in die 
kerkgebou bymekaar kon kom nie. 

Dit is ,,vir ons onmoontlik om maarnet een sentraleKerkplek te he,"heX ds. 
Wasserfall later geskryf, ,,en is ons verplig om, behalwe op die dorp (Comodo-
ro Rivadavia) ook op 7 en soms 8 sentra in die Kolonie tweemaal per jaar 
Kerk te hou en die Sakramente te bedien" (Wasserfall, 30 Junie 1929). 

'n Kerkgebou moes egter opgerig word. Ds. Sonneveldt is reeds verwyt dat 
daar nog nie 'n „godshuis" erens gebou is nie (Luckhoff, 1926, p. 55). 'n 
Kerkgebou was blykbaar die sigbare vergestalting van die Kerk. 'n Kerkgebou 
sou ,,'n nuwe mylpaal" aandui vir die Afrikaners in Chubut (Van Huyssteen, 
p. 44). 

5. DS. WASSERFALL SE BYDRAE. 

Met sy mandaat en aanbevelingsbriewe en wat nodig was vir die sending, het 
ds. Wasserfall op Maandagaand 13 September 1926 Kaapstad verlaat op die 
Japanse stoomboot, HakataMaru (Wasserfall, 1 Des. 1926, p. 795). 
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Op 2 Oktober 1926 het hy in Buenos Aires aangekom waar hy tot 29 Okto-
ber 1926 vertoef het (Wasserfall, 6 Nov. 1926). Aan die begin van November 
moes hy in Chubut aangekom het, want op 'n vergadering van die Waaksaam-
heidskommissie, gehou op 6 November 1926, het hy die breeders breedvoe-
rig ingelig oor sy sending en opdragte. Ten opsigte van „die Kerklike verband" 
het hy verklaar dat 
,,(a)Die lede en aanlwngers van die N.G. Kerk hier in Chubut word nou deur 

die offisiele verteenwoordigers van die Sinode in S.Afrika beskou as 
vormende 'n Gemeente alhier wat net so 'n wesenlike deel is van die 
Moeder Kerk in S.Afrika, as wat hulle was tydens die bearbeiding van 
Ds. Jacobs. 

(b) Hangende die besluit van die volgende Sinode, sal die Ring van Kaapstad 
intussen toesig hou oor die bearbeiding van die Gemeente Chubut. 

(c) 'n Kerkraad moet dan nou so gou moontlik vir hierdie Gemeente gekies 
en in hulle amp bevestig word" (Ibid.). 

Oor die „verhouding tot die staat" kon hy reeds rapporteer dat 
,,faJMet behulp van besonder sterk stoats en Kerklike dokumente van S. 

Afrika ... is die Nederduits Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika onder 
my naamtekening hier in die Argentynse Republiek offisieel erken en 
in die kantoor van die Minister van Buitelandse Sake [Buenos Aires) op 
21 Oktober 1926 geregistreer, as 'n liggaam wat grondeiendom hier in 
Argentinie mag besit, en al sy werksaamhede mag uit oefen net soos 
enig ander alhier geregistreerde Kerk en net soos die stoats Kerk self. 

(b) Van hierdie registrasie is deur die onder-Sekrataris van die Ministerie 
vir Buitelandse Sake persoonlik en skriftelik op 25 Oktober 1926 aan 
die Direkteur Generaal van Lande kennis gegee. 

(c) Wanneer ek weer die Land verlaat, moet ek net in dieselfde Kantoor 
fhierbo genoemj weer 'n prokurasie gee aan 'n persoon hier, wat die 
Kerkraad sal moet benoem, om in die toekoms in my stede alle doku
mente van die N.G. Kerk, wat vir die staat bedoel is, re teken" (Ibid.). 

Wat was sy teleurstelling groot toe hy by sy terugkeer in Buenos Aires moes 
uitvind dat hy die amptenaar van die Ministerie van Godsdiens nie reg ver-
staan het nie en „that the registration merely means, that I personally am 
allowed to correspond with the Argentine Government on behalf of my 
Church"(Wasserfall, 31 Jan. 1927). 

Daar is toe aan hom verduidelik dat „there is an essential difference between 
the condition of the Catholic Church and the other religions before the Civil 
Code. The first one is a juridical corporation of necessary existence; the 
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dissidents or of other religions are only of possible existence. Therefore, until 
these have not obtained from the Government the declaration of juridical 
corporation they must be considered as single associations to the of feel of 
lawful capacity. Their existence in the condition of juridical corporation. 
begins from the day that they are authorised by the law or by the Govern
ment, with the approval of their statutes and confirmation of the prelates on 
the religious side (Art. 45 Civil C). Therefore, in order that the Dutch Refor
med Church might posess, in its name, property in this country, like the 
Catholic supported by the state, it is necessary to obtain preciously the lawful 
capacity"(Lainez, 14 Feb. 1927). 

Soos reeds gese, was dit 'n groot teleurstelling vir ds. Wasserfall en sy reaksie 
hierop was: „my Church ... will take the necessary steps to obtain from the 
Argentine Government the declaration of juridical corporation" (Wasserfall, 
21 April 1927). 

Op 1 Junie 1927 verneem ons dat die saak nog nie reggekom het nie. ,,Dis 
baie jammer," skryf ds. Luckhoff, ,,dat daar 'n vertraging gekom het, en vir 
Ds. Wasserfall is dit 'n groot teleurstelling" (Luckhoff, 1 Junie 1927). Ds. 
Luckhoff het egter aan Visser geskryf dat hy sal reel ,,sodat die deputaat 
wat in Sept. gaan met die nodige dokumente van hier voorsien sal wees" 
(Luckhoff, 1 Junie 1927). 

In die tussentyd het Visser in Chubut ook gespook om die saak in orde te 
kry. Die res van die kerkraad en die gemeente het egter in die waan verkeer 
dat die aangeleentheid reeds afgehandel is, want met betrekking tot die saak 
vra Visser aan ds. Luckhoff om dit tog dig te hou „omdat dit ander Kerk-
raadslede en lidmate baie sal omkrap as dit nou voor die dag kom, voordat 
die saak reg is" (Visser, 10 Julie 1927). 

Ds. Hurter van George, die volgende besoekpredikant aan Chubut (De Kerk-
bode, 1 Sept. 1927, p. 327), sou die saak finaliseer. Hy rapporteer dat hy op 
18 Des. 1927 'n telegram ontvang het om te se dat die ,,Inspector Justicia" 
die stukke goedgekeur het en dat die sertifikaat nou ujtgeskryf is. 

Die President was egter nie tuis om dit te onderteken nie (Hurter, 5 Jan. 
1928). Dit was eers in 'n brief gedateer 5 Jan. 1928 dat aan die kerkraad 
berig kon word: „/ have to-day received from the Ministry of Justice the 
document which proves the legal status or 'Personeria', and as something 
was said — and left in abeyance — about the possibility of an 'escribano' 
of this city making your deeds, and therefore 'protocolizing' this document, 
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/ have telegraphed you to-day asking whether I shall send you the document 
by mail ... or to whom shal I deliver it here" (Huntington, 5 Jan. 1928). 

Voortaan sal die Nederduits Gereformeerde Kerk van Chubut araptelik in 
die registers van die regering bekend staan as: „Iglesia Holandesa Reformada", 
met „Personeria". Dus sal die Kerk nou eiendomsreg kon bekom en alle 
voorregte geniet waarvoor 'n Juridical corporation" kwalifiseer. 

Intussen het Wasserfall die kerkraadslede laat kies (Wasserfall, 15 Jan. 1927). 
Met die oog hierop het die Waaksaamheidskommissie op drie plekke gemeen-
tevergaderings bele. Twee van die gekose lede het bedank en nog twee ver-
gaderings moes bele word om plaasvervangers te kies. Die uitslag was soos 
volg: 

Ouderlinge: T.J. van der Walt (snr.), C.P.H. Myburgh, J J . Stegman, John 
Blackie, en H.J. Kruger. 

Diakens: M.G.G.NVisser, Geo Peach (snr.), J.G. Roux, J. Schoeman en 
A.C. Viviers. 

Hierdie broeders is dan ook almal voor die ,,gemeente" in hulle amp deur 
ds. Wasserfall bevestig (Ibid.). 

Opmerklik is, dat van die broeders wat op die ,,kerkraad" gedien het tydens 
die samewerking, slegs Tjaart van der Walt en J. Schoeman verkies is. Die 
kerkraad het besluit om 'n skrywe te rig aan die skriba van die Sinodale 
kommissie „vraende vir bekragtiging en goedkeuring as sulks van die Kerk
raadslede van die N.G. Kerk hier, die diens gedoen het gedurende die same
werking onder bediening van Ds. Sonneveldt" (Visser, 2 Maart 1927). 

So ver as wat ds. Wasserfall die mense besoek het, het hy almal breedvoerig 
ingelig oor die kerklike status en bevoegdhede en kon hy rapporteer dat 
,,die posisie van ons Kerk hier, as deel van die Moederkerk in Suid-Afrika, 
staande voorlopig onder die Ring van Kaapstad en onder die Sinode van 
die Kaapse Ned. Geref. Kerk, word vooral goed verstaan en hoog waardeer" 
(Wasserfall, 15 Jan. 1927, punt 7). 

Ondersoek wat hy ingestel het, het aangetoon „dat die Ned. Geref. Gemeente 
alhier nou bestaan uit 478 siele en 184 lidmate" (Ibid., punt 8). Met die oog 
op die moontlike beroep van 'n predikant en sy versorging, kon hy vasstel 
„dat daar jaarliks minstens $2009 vir die salaris van 'n vaste predikant sal 
kon bygedra word,..." (Ibid., punt 8). 
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Hy het aan die kerkraad verduidelik dat, wat die toekoms betref, daar twee 
moontlikhede is, naamlik ,,die Kerkraad moet besluit of daar weer 'n tyde-
like arbeider uit Suid-Afrika moet kom en of liuiie ineen die tyd is reeds ryp 
vir 'n permanente leraar" (Ibid.)-. In aibei gevalle het die Aigemene Armsorg-
kommissie reeds die belofte van 'n baie geskikte predikant gehad. 

Hy het die kerkraad daarop gewys dat indien die kerkraad sou besluit om 'n 
permanente predikant te laat kom, daar deeglik met die finansiele krag van 
die gemeente rekening gehou moet word. 

Die Aigemene Armsorgkommissie is gewillig om aan die gemeente dieselfde 
hulp te gee as wat aan Hulpbehoewende Gemeentes in Suid-Afrika gegee 
word. „Onder omstandighede," het hy egter aan huile gese, „saldie Kerkraad 
van hierdie Gemeente vir eers nie op diegewone wyse 'n beroep kan uitbring 
nie, maar sal die Alg. Armsorg Kommissie moet gevra word om so 'n perma
nente Predikant te stuur; en dan nog moet deur die woord „permanent"'ver-
staan word 'n tydperk van sowat 3 tot 5 jaar" (Wasserfall, 6 Nov. 1926). 

Op die kerkraadsvergadering net voor sy vertrek terug na Suid-Afrika het hy 
die breeders verseker ,,dat ek nog verder alles in my vermoe sal doen om in 
Suid-Afrika die belangstelling in hierdie veraf gelee Gemeente wakker te 
hou en dat ek getrou aan my broeders en susters hier, in my voorbidding 
sa/^etfmfc" (Wasserfall, 15 Jan. 1927). 

Na 'n besoek van tien weke het hy in Januarie 1927 na Suid-Afrika terug-
gekeer (Ibid.). 

As gevolg van 'n fout wat deur die skriba van die Ring van Kaapstad gemaak 
is, is daar in die tussentyd nog nie finaliteit bereik oor die toesighouding oor 
die bearbeiding van die Gemeente Chubut nie (Luckhoff, 1 Junie 1927). 
Verkeerdelik is dus deur ds. Wasserfall aan die gemeente berig dat die Ring 
van Kaapstad intussen toesig sou hou oor die bearbeiding van die gemeente 
Chubut. 

Die aansoek sou nou eers voor die Ring in Oktober 1927 kan dien (Ibid.). 
Die posisie was toe ,,dat die Kommissie vir die Aigemene Armsorg vooreers 
nog die toesig oor die bearbeiding van die gemeente Chubut behou" (Ibid.). 
In elk geval, deur die optrede van ds. Wasserfall in Chubut, is daar weer 'n 
tree nader aan die stigting van die gemeente beweeg. 'n Kerkraad was reeds 
verkies, ondersoek na die finansiele draagkrag van die gemeente is ingestel 
en met die registrasie van die kerk by die owerhede is goed gevorder. 
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6. DIE GEMEENTE CHUBUT WORD GESTIG. 

Op die 26ste en 27ste April 1927 het die Algemene Armsorgkommissie ver-
gader om onder andere die rapport van ds. Wasserfall aan te hoor (Notule, 
26—27 April, 1927). Ten opsigte van die stigting van die gemeente is daar 
op die vergadering nog geen besluit geneem nie (Ibid.). 

Na die vertrek van ds. Wasserfall het die „kerkraad" van die nog te stigte 
gemeente egter gevoel dat die tyd reeds ryp is vir 'n permanente leraar en 
'n brief met 'n versoek-in die verband is dadelik aan die Algemene Armsorg
kommissie gestuur (Kerkraad, 10 Maart. 1927). 

Hierdie brief is nie betyds vir die vergadering van die Algemene Armsorg
kommissie van 26—27 April 1927 ontvang nie en sou dus eers in Augustus 
1927 voor die kommissie kon dien (Luchoff, 1 Junie 1927). 

As gevolg van die feit dat die versoek eers op 'n vergadering in Augustus be-
handel sal kan word, skryf ds. Luckhoff aan die kerkraad in Chubut: ,,isdie 
plan vanjaar onuitvoerbaar en die Eerw. Kerkraad moet maar tevrede wees 
om nog 'n jaar te wag. Maar daar is andere redes ook wat daartoe wys, en dit 
is die kwessie van salaris. Volgens u brief, sal plaaslik kan gegee word 'n 
woning met 2000 pesos*, en dit word seker veronderstel dat die Kommissie 
hier, die balans nodig sal aanvul. Volgens skaal van salaris deur die Sinode 
vasgestel, behoort elke predikant van 'n gemeente minstens £400 salaris te 
kry, en vir minder is daar nie aan te dink dat ons 'n vaste predikant sal vind 
nie. Vir salaris dus kan op die oomblik nie eers die helfte van die salaris 
plaaslik gewaarborg word nie. Ek weet nie wat die Kommissie vir die A.A. 
bereid sal wees om by te dra nie uit die hulpbehoewende gemeente fonds, 
maar die hoogste som wat vandag gegee word vir 'n gemeente is £150. Nou 
kan u self uitreken watter groot som daar nog sal kort kom, veronderstel-
lende dat die A.A. Kommissie die maksimum ondersteuning sal toeken. Hoe 
wenslik dan ook, blyk dit heeltemal duidelik dat die kwessie van 'n vaste 
predikant, of van iemand wat vir 'n aantal jare sal gaan as predikant, vir 
hierdie jaar sal moet borstaan. Maar met tyd kom road en as ons nie die 
beste kan kry nie, moet ons met die tweede beste tevrede wees" (Ibid.). 
Wanneer die versoek van die kerkraad in sake 'n permanente predikant 
voor die vergadering van die Algemene Armsorgkommissie op 17 en 18 
Augustus 1927 dien (JDe Kerkbode, 7 Sept. 1927), kry ons 'n groot verras-
sing. 

11,4 pesos was ongeveer R2,00. 
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Die vergadering besluit dan om die kerkraad aan te moedig in sy voornemc 
om 'n vaste predikant te beroep en beloof ondersteuning van £250 per jaar vir 
die eerste drie jaar ,,met dien verstande, dat die salaris nie miivler as £450 per 
jaar sal wees nie, met vrye woning" (Ibid.). Dit was dus 'n ruim bydrae van 
die kant van die Kommissie, £100 meer as wat normaalweg aan hulpbehoe-
wende gemeente toegestaan is. Volgens die brief van die kerkraad van 10 
Maart 1927 sal die kerkraad 2000 pesos vir „salaris" kan bydra (dit was onge-
Veer £175) wat beteken dat die kerkraad nog 'n verdere £2Jsal moet bybring. 
Die vraag is of dit bygebring kan word. Van meer belang was egter dat die 
Algemene Armsorgkommissie gevoel het ,,dat die stigting van die Gemeente 
(Chubutj 'n voldwonge feit behoort te wees en het derhalwe representasies 
gemaak by die Sinodale Kommissie ten opsigte van die stigting" (Van Huys-
steen, p. 41). 

Met betrekking tot die kerkraadslede wat gedurende die periode van same-
werking diens gedoen het, sowel as die kerkraadslede wat in 1926 op die 
gemeentevergaderings gekies is en deur ds. J.J. Wasserfall bevestig is, besluit 
die Kommissie dat hulle as lede van die gekombineerde kerkraad beskou sal 
word en dat die Sinode gevra sal word om dit te bekragtig (De Kerkbode, 
7 Sept. 1927, p. 327). Die Ring van Kaapstad sal ook weer genader word om 
toesig te hou oor die werk in Argentinie, totdat die Sinode oor die saak 
besluit het (Ibid., punt 6). Op 10 Oktober 1927 besluit die Ring: „i.s. die 
toesig hou oor die werk van ons Kerk in Argentinie", dat die Ringskommis-
sie die Sinodale kommissie sal nader „met volmag om opdrag dienaangaande 
te magaanvaar" (De Kerkbode, 23 Nov. 1927, p. 730). : 

Beskrywingspunte in sake die stigting van die gemeente Chubut, is deur 
sowel die Algemene Armsorgkommissie as die Ring van Kaapstad by die 
Sinodale kommissie ingedien (Smuts, 28 Nov. 1927). 

Dit het gelei tot 'n buitengewone vergadering van die Sinodale kommissie 
op 3 en 4 November 1927 in Kaapstad waarop die volgende voorstel van 
die Algemene Armsorgkommissie bekragtig is (Ibid.).: 

„Aangesien die H.E. Sinode die bearbeiding van ons geloofsgenote in Argen
tinie aan die Algemene Armsorgkommissie toevertrou het, en aangesien ge-
noemde Kommissie nou verklaar, dat as vrug op die arbeid deur sy deputate 
daar aan die eise vir die best aan van 'n selfstandige gemeente sover moontlik 
voldaan is, en aangesien dit die gesamentlike en uitdruklike begeerte van die 
lidmate aldaar is om in lewende verband met die N. G. Kerk in Suid-Afrika 
te staan, so besluit hierdie vergadering van die Sinodale Kommissie om die 

\ 
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Ring van Kaapstad te versoek om ons uitgeweke lidmate in Argentinie, met 
middelpunt Chubut, as 'n afsonderlike gemeente van ons Kerk te stig en 
hoar vir alle kerklike doeleindes onder die ressort van die Ring van Kaapstad 
te plaas, waartoe genoemde Ring sig bereid verklaar het" (De Kerkbode, 23 
Nov. 1927; Acta, 3 en 4 Nov. 1928, p. 28). 

Die Ring was maar te gretig om die versoek te aanvaar (Luckhoff, 7 Nov. 
1927). en op 'n vergadering van die Ringskommissie van die 7de November 
1927 is toe „plegtig oorgegaan tot stilting van die Gemeente Chubut" 
(Ibid.). 

Ds. Smuts, van die gemeente Philadelphia, en ook 'n lid van die Algemene 
Aimsorgkommissie, is as konsulent benoem (Ibid.). 

Tot groot blydskap kon ds. Luckhoff nou aan ds. Wasserfall skryf: "Chubut 
gemeente kom nou op die Kerk Almanak: No. 190! Hiep, Hiep, Hoerall" 
(Ibid.). 

Die blydskap kon terdee begryp word. Agter die besluit le reeds baie arbeid 
en spanning (Van Huyssteen, p . 38). 

Hy het daarin geslaag om nog 'n ,,tak", soos ds. Wasserfall dit gesien het 
(Wasserfall, Belangrike punte), van die „Moederkerk" op die Kerkalmanak 
geplaas te kry en wel 'n „tak" in Argentinie. Voorwaar 'n prestasie. 

Hy het die naam stigter van die gemeente nie alleen gedra nie, ,,maar ook 
ten voile verdien", is geskryf. (Van Huyssteen, p. 37). Ds. Luckhoff het 
dadelik 'n kabel aan Visser in Chubut gestuur: „7 Nov. 1927 is 'n groot dag 
in die geskiedenis van die N.G. Kerk in Chubut. Ons altwee kan ons in hier-
die ontwikkeling verbly! Mag die Here sy seel daarop sit" (Luckhoff, 7 Nov. 
1927). 

Met die blydskap het ook groot bekommernis ingetree, want daar was reeds 
groot onenigheid in die gemeente, so veel so dat 'n klag teen Tjaart van der 
Walt aanhangig gemaak is (Ibid.). 

Die volgende taak van die Ringskommissie was nou om 'n kerkraad te nomi-
neer. ,JDie gedagte," so skryf ds. Luckhoff aan ds. Wasserfall, „ir natuurlik 
om soveel moontlik aan te pas by wat reeds gedaan is. Die Ringskommissie 
dra kennis fhoewel nie offisieel nie) van die klagte teen oud. T.J. van der 
Walt en het ons beswaar om horn te benoem as ouderling: en terwyl die be-
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noeming nou sal strek vir twee jaar, is ek ook bang dat hy miskien vir ons 
moeilikheid kan gee — en sien ek liewer iemand anders. Dit is aan my opge-
dra u te raadpleeg — wie in sy plek kan aangestel word. My gedagte is dat 
die Ring behahve die 5 name deur u voorgestel en wat met die lot se beslis-
sing sou dien tot einde 1928, gendmineer moet word en dan 3 van die ander 
5 wat einde 1927 sou aftree, plus 2 splinter nuwe name. Nou moet jy help! 
Dit sal darem so in die ooglopend wees as net ou Tjaart uitgelaat word,-of 
hoe? Wat dink u? sal dit nie beter wees om nog een van die 5 te laat weg val 
nie? Onthou ons moet die eerste 5 behou wat sou gedien het tot die einde 
1928. Ongelukkig het ek hulle name nie. Skryf my tog dadelik: sodat ek 
die saak weer voor die Rings Kommissie kan le. Ons moet met die volgende 
pos die name stuur (na Chubut). Ds. Hurter sal hulle dan almal weer nou 
moet bevestig ... Skryf maar openhartig en beslis wat u gedagte is re die 
Kerkraad: ons moet nou versigtig wees" (Ibid.). 

Waar ds. Luckhoff vroeer van „ou Vader Tjaart van der Walt" gepraat het 
(Luckhoff, 1926, p. 42), het dit nou somaar net „ou Tjaart" geword. In 
elk geval, die „oue Vader" kon vir hulle moeilikheid gee en daarom moet hy 
liewer uit die kerkraad geweer word. 

Met heelwat manipu'lering is die volgende breeders toe as 'n kerkraad benoem. 

Ouderlinge: J.J. Stegman, J. Blackie, H. Kruger, G.J. Peach en J. Biggs. 
Diakens: M.G.G. Visser, J.G. Roux, J. Schoeman, A.C. Viviers en Jac 

Visser (De Kerkbode, 7 Des. 1927, p. 818). 

Die Ringskommissie het verder besluit „dat die Kerkraadslede deur Ds. 
Wasserfall in 1926 bevestig, as lede van die gekombineerde Kerkraad sal 
erken word, sowel as die Kerkraadslede wat gedien het gedurende die same-
werking met die Gereformeerde Kerk, en dat die Sinode gevra sal word om 
dit te bekragtig" (Ibid.;De Kerkbode 21 Des. 1927). 

In sy bekendmaking van hierdie besluite aan die kerkraad van die gemeente 
Chubut vermeld die Skriba van die Ring van Kaapstad dat die breeders 
„deur ons as rustende Kerkraadslede ... erken" word (De Villiers, 29 Nov. 
1927). 

Die name van die kerkraad is deur ds. M.L. de Villiers ook per kabel na 
Chubut gestuur (Visser, 7 Jan. 1928). 

Die kerkjaar vir die gemeente sou strek vanaf 1 Julie tot 30 Junie van elke 
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jaar. Verdere ,,verantwoordelikhede aan die skriba van die Ringskommissie 
sal elke jaar wees om 'n staat van Godsdiens, Rapport oor onderwys, Vrae 
re Kerklike ondersoek betyds vir Ringsvergadering op 2de Maandag van 
Oktober maand gereed te he." Ook' ,,verantwoording van Afskrifte Doop en 
Lidmaat Registers, Heffinge en Vorms A.B.C. teen einde van Nov. elke jaar" 
(Ringskommissie Besluite, 23 Des. 1928). 

Die naam van die gemeente soos deur die Waaksaamheidskommissie op 7 
Nov. 1925 reeds vasgestel, naamlik ,,Die Ned. Gereformeerde Gemeente 
Chubut" is ook amptelik bekragtig. Die grenslyne sou egter later bepaal 
word, afhangende van die rapport van Ds. J.A. Hurter (Ibid.; De Kerkbode 
7 Des. 1927). 

Voorts het die konsulent „die eerw. Kerkraad van die nuwe gemeente" ver-
soek om so spoedig moontljk oor te gaan tot die beroeping van 'n herder 
en leraar vir die gemeente (Smuts, 28 Nov. 1927). 

Hy het dit onder die aandag van die kerkraad gebring dat hulle by die be-
roep van die predikant dit in gedagte moet hou, dat sy „salaris" nie minder 
mag wees as £450 nie. Hy is dankbaar dat die Algemene Armsorgkommissie 
besluit het ,,om 'n toelaagvan i.250 vir driejaar aan die gemeente toe te ken" 
(Ibid.). In die „officiele" kennisgewing in De Kerkbode van 7 Des. 1927 en 
in die brief van die skriba van die Ring van Kaapstad aan die kerkraad, ver-
neem ons egter dat „die A.A. Kommissie van die Kaapse Kerk waarborg 
£300 stg. per jaar vir 3 jaar". Dit het ietwat verwarring gebring, maar is 
gou opgeklaar. 

1. DS. HURTER ROND DIE STIGTING AF. 

Op die vergadering van die Algemene Armsorgkommissie van die 26ste en 
27ste April 1927 is die verdere sending van 'n deputaat na Argentinie goed-
gekeur. Die voorsitter en sekretaris van die Kommissie het opdrag ontvang 
6m handelend op te tree en 'n predikant vir die werk te soek (Notule, 26— 
27 April; Luckhoff, 1 Junie 1927). 

In 'n brief gedateer 1 Junie 1927 kon ds. A.D. Luckhoff aan M.G.G. Visser 
berig dat hy met ds. J.A. Hurter van George in verbinding getree het, en die 
resultaat is „dat hy waarskynlik die deputaat van die Kerk sal wees om in 
September of Oktober na Argentinie te gaan" (Luckhoff, 1 Junie 1927). 
Hy het dan ook ingewillig om te gaan en op sy vergadering van 17 en 18 
Augustus 1927 kon die Algemene Armsorgkommissie met goedkeurjng 
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daarvan kennis neem (De Kerkbode, 7 September 1927). Die kommissie 
het verder besluit om £100 by te dfa ter delging van sy reiskoste (Ibid.). 
Vir die res sou die gemeente in Chubut moes instaan. 

Op 21 September 1927 het ds. J.A. Hurter na Chubut vertrek waar hy op 
22 Oktober 1927 aangekom het (De Kerkbode, 21 Des. 1927). In 'n brief 
aan die voorsitter van die eerwaarde kerkraad gee ds. M. Smuts, konsulent 
van die gemeente, aan ds. J.A. Hurter, op daardie stadium toe reeds in 
Chubut, opdrag om die bogenoemde broeders in hul amp te bevestig (Smuts, 
28 Nov. 1927). Hy skryf ook verder: „daar ek as konsulent onmoontlik, die 
voorsitterstoel van die Kerkraadsvergaderinge kon waarneem, so dra ek dit 
aan Ds. Hurter op om terwyl hy in Argentinie is, dit te doen, en verder moet 
die Kerkraad met sy vergaderinge, volgens Wette en Bepalhige van die Kerk, 
sy werksaamhede, voorset" (Ibid.). 

Die kerkraad het in die tussentyd besluit: ,,om nog twee lede by te kies, 
namelik die B.B. C.P.H. Myburg ouderling en Phillip Vorster diaken, vir die 
wyk van Comodoro" (Visser, 1 Jan. 1928). Dit is nie duidelik waarom die 
kerkraad hierop besluit het nie. Visser skryf slegs: ,,Ds. Hurter sal heelwaar-
skynlik die rede hiervoor meedeel" (Visser, 15 Jan. 1928). Die kerkraad wat 
„ingeseen" (Ibid.) is deur ds. Hurter op die 16de Desember 1927 (Visser, 
7 Jan. 1928) het nou uit 12 lede bestaan. 

Op die 17de Desember 1927, die datum van die eerste kerkraadsvergadering 
(Van Huyssteen, p . 43), het die kerkraad onder leiding van ds. Hurter besluit 
om 'n leraar te beroep en is 'n beroep uitgebring ,,op ds. J.J. Wasserfall met 
die kondisies volgens Kerkwet met die volgende byvoegsels, (i) dat die Kerk
raad hier sal sorg vir die nodige meubels (en vrye woningj en (2) die salaris 
sal wees die £250 gestem deur die A.A. Kommissie met nog 2000 pesos wat 
sal gegee word deur die Gemeente hier, (3) dat die Kerkraad horn sal verbind 
om elke maand 50 pesos te deponeer vir 'n vaste fonds vir die leraar wat sal 
kom vir sy terug reiskoste van die dag wat hy die Kaapstad sal verlaat vir 
solang hy hier sal bly " (Visser, 7 Jan. 1928). 

Tydens die besoek van ds. Hurter is hy „ook die voorreg beskore om die 
eerste Hollandse kerkie in die vreemde land in te wy namens die Aimesorg-
kommissie" (Van Huyssteen, p . 43 ; Visser, 7 Jan. 1928). 

Oor hierdie gebeurtenis wat vir hierdie mense „groot betekenis had", rappor-
teer ds. Hurter dat „op Vrydag 16 Des. 1927 is voor die deur vergader om die 
gebou plegtig aan die Here te wy. Van Vrydagoggend tot Sondag het die ge-
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meente fees gevier. Dit was 'n hout en sink gebou maar veral van binne lijk 
dit helemaal naar 'n Kerk. Dit meubels strek die Gemeente tot eer en die 
preekstoel hoewel uit goedkoop materiaal vervaardig, is tog so netjies opge-
doen dat hy heeltemal op sy plek sou wees in 'n veel duurder kerkgebou" 
(Hurter, 5 Jan. 1928). 

„Die inwyding van hierdie kerkie van hout en sink" so is deur ds. van Huys-
steen geskryf, „het 'n nuwe mylpaal aangeteken vir die Afrikaners in Chubut. 
Dit is die eerste Hollandse kerkie op die grondgebied van Patagonie, wat tot 
eer van God en die heil van die volk opgerig was, en dit het die siel van 
alle Afrikaners daardie dag diep gevoel. Onvergeetlik is die gebeurtenis ge-
wees in die gemoed en die gedagtes van die volk in die vreemde. Hoe het 
hulle nie die dag, toe die deure van Gods huis onder die soete tone van 
Ps. 146 oopgesluit is, teruggedink en tenigverlang huistoe nie! Watter ge-
waarwordinge is daar nie by hulle gewek nie! Hoe het hulle mekaar herinner 
aan die inwyding van die en die Kerkgebou in die dierbare ou vaderland, 
waarvan hulle die ooggetuies gewees het! En hoe het hulle harte nie nou 
ook gejuig by die gedagte dat hulle ook die besitter was van 'n Gods huis, 
al was dit maar van hout en sink, en niksbeduidend iti die oe van hul nuwe 
landgenote we"(Van Huyssteen, p. 44). 

In Januarie 1929 het die gemeente nog slegs 4090.75 pesos op die „Kerk-
saal" geskuld, wat hulle gehoop het om D.V. voor die begin van Februarie 
af te betaal (Hurter, 5 Jan. 1928). 

'n Kerkklok is later deur C.J.N. Visser geskenk (Wasserfall, 23 April 1929), 
en gedurende die verlof van ds. Wasserfall, die eerste predikant van die ge
meente, „is die nuwe Kerk Toring (??!!) as 'n „surprise" opgerig vir die 
Kerkklok ontwil, ookvanBlik!" (Wasserfall, 15 Aug. 1929). 

Dit was die eer van die Vrouebond om 'n orrel te skenk (Wasserfall, 23 
April 1927). Dit was 'n ,,Schubert Harmonium met 13 stoppers en 2 knie 
swellers, in plain oak teen $800" (Kerkraad, 19 April 1929). Advies is voor-
af by Prof. H.G. Wellby van die Britse konserwatorium ingewin (Ibid.). 

Met die terugkoms van ds. Hurter kon hy dus rapporteer dat die kerkraad 
bevestig is, dat die gemeente oor 'n eie kerkgebou beskik en dat hulle met ver-
lange wag op die antwoord op die beroep wat op ds. J.J. Wasserfall uitge-
bring is. Tot sy spyt moes hy egter rapporteer dat die „Kerk" nog nie trans
port van hulle grond gehad het nie (Hurter, 5 Jan. 1928). 
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8. DIE STRYD OM REGISTRASIE VAN DIE KERKERF. 

Die kerkgebou wat op 16 Desember 1927 deur ds. Hurter „ingewy" is, is 
opgerig op een van die erwe wat in 1908 reeds deur ds. A.J. Jacobs bekom 
is. Rondom die erwe het daar baie verwarring bestaan. Die erwe wat hy op 
eie inisiatief bekom het, is amptelik deur die Kantoor van Lande op 22 
Julie 1908 aan hom toegeken (Conradie, 31 Okt. 1935, p. 37). Op een 
van hierdie erwe het hy vir homself 'n klein woonhuisie gebou (De Bruyn, 
1974, p. 130). 

Op die ander een was hy tot met sy terugkeer na Suid-Afrika nog besig om 
'n gebou op te rig was as kerkgebou diens moes doen (De Kerkbode, 18 Jan. 
1910; 23 Maart 1911). Die geld hiervoor het hy by belangstellendes gekol-
lekteer (De Bruyn, 1974, p. 131). 

Toe ds. A.J. Jacobs in 1910 na Suid-Afrika teruggekeer het, het hy die 
huisie waarin hy gewoon het, verhuur, en met sy prokureur gereel dat beide 
erwe verkoop moes word en dat die geld aan die mense gegee moes word wat 
oorspronklik vir die oprigting van die kerkgebou bygedra het (Conradie, 
1926, p. 66). 

Gedurende die periode van samewerking was die kwessie van „Kerkgrond" 
op 14 vergaderings in behandeling (Conradie, 31 Okt. 1935, p. 36), maar 
tot 'n vergelyk kon daar nie met ds. Jacobs oor die erwe gekom word nie.. 
Na die verbreking van die samewerking in 1925 het die Nederduits Gerefor-
meerde Kerk van Chubut weer pogings aangewend om die grond te bekom 
(Waaksaamheidskommissie, Notule 7 Nov. 1925). 

Op 25 Maart 1926 skryf ds. Luckhoff aan M. Visser dat hy 'n gesprek met 
ds. Jacobs op De Aar gehad het. Hy en ds. Jacobs het toe ooreen gekom dat 
hy afstand sal doen van sy regte op die een erf waarop die oorspronklike 
kerkgebou staan, mits die kerk hom help om die ander erf waarop sy huis 
staan, op sy naam getransporteer te kry. Hy wil graag die „Titelos Def" van 
die erf he. (Luckhoff, 25 Maart 1926). 

Ds. Luckhoff het gemeen dat dit 'n billike voorstel was, en versoek dat 'n 
dokument opgestel word wat dan aan hom vir ondertekening gestuur kan 
word (Ibid.). Indien die kerk dit vir hom verkry op huUe koste ,,then I 
shall present those 25 meters of ground to the church; they can then build 
a Church there", so het ds. Jacobs in Aug. 1926 aan ds. Luckhoff geskryf 
(Jacobs, 11 Aug. 1926). Intussen het daar iets gebeur wat ds. Jacobs laat 
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besluit het om nie die dokument te teken nie en moes ds. WasserfaU aan 
die Waaksaamheidskommissie rapporteer dat hy dus nie daarin geslaag het 
,,om die Kerk erf Solar D, Menzana 16, Bis, Com. Ravadavia, vir ons Kerk 
te verkry" nie. 

„2. Die Kerk sal dus nog of langs 'n ander weg probeer om dieselfde erf te 
kry of vir 'n ander stuk oop grond by die landskantoor moet applikasie 
maak" (WasserfaU, 6 Nov. 1926). 

In sy poging om uitsluitsel oor die saak te kry, het ds. WasserfaU ook reeds 
by die Britse Minister in Buenos Aires aangeklop en hom versoek: „to use 
your influence with H.H. ..., the Minister of Lands on behalf of the "Neder-
duits Gereformeerde Kerk, Chubut", to have certain plot: Solar "D" Men
zana 16, Bis, Calk Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Chubut, for which the 
Vigilance Committee is now making application, granted to the said Church, 
for the purpose of erecting the necessary church buildings thereon. For your 
information I may add, that this particular plot of ground was originally in
tended for the church, when the first Minister of Religion, sent to Chubut by 
the "Nederduits Gereformeerde Kerk" in South Africa (Rev. A.J. Jacobs) 
applied for it in the biginning of 1907, but that owing to unforseen circum
stances it was never finally acquired or occupied by the said Church, and is 
to-day still fiscal to the best of my knowledge" (WasserfaU, 7 Okt. 1926). 

Wie hierdie versoek lees, voel dit dadelik aan: hier word die waarheid geweld 
aangedoen (De Bruyn, 1974, p. 129—133). Wat die Minister se antwoord op 
die versoek was, weet ons nie. 

In April 1927 skryf M.G.G. Visser egter aan ds. Luckhoff, dat hulle 'n skik-
king gemaak het met mnr. Henning, „verteenwoordiger van Ds. Jacobs om-
trent die erf waar die Kerk-gebou op staan. Die voorwaardes is dat die gebou 
wat daar staan sal afgebreek word en van die helfte van die materiaal 'n ge
bou sal opgesit word op die eenkant van die erf wat sal verhuur word aan 
die Smit wat nou die Kerkgebou gehuur het waarin hy sy werk sal kan voort 
sit, en dat die huur wat hy daarvoor moet betaal sal gaan aan die suster van 
Mnr. Henning, Mev. Jacobs, en sodra die Kerk die Titels het van genoemde 
erf, die Kerkraad verplig sal wees die \ van die erf oor te maak aan Mevr. 
Jacobs, met die gebou wat nou sal opgesit word vir 'n smids winkel, vry van 
alle koste. Die afbreek en opbou van die ou gebou en opsit van die smids-
winkel gaan op koste van die toekomstige eienaar van die % erf en het die 
Kerk niks mee te doen nie. Alle andere onkoste in verband met verkry van 
Titels en oor maak van die \ erf aan Mevr. Jacobs moet die Kerk dra Ek 
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dink dat hierdie 'n goeie ooreenkomste is, die Voorsitter Br. C.P.H. My burgh 
en ek het 'n vergadering bete omtrent die bou van 'n Kerk op die 23ste 
van hierdie maand. Die besluit hier omtrent sal ek dadelik na die vergadering 
aan u stuur" (Visser, 10 April 1927). Ds. Luckhoff se kommentaar hierop 
was: „Ons hoop maar net dat alles sal regkom ook wat hierdie saak betref" 
(Luckhoff, 1 Junie 1927). Sedert sy vorige brief het daar egter 'n wending 
in die saak gekom. 

'n Landboukomrnissie vanuit Buenos Aires wat 'n besoek aan Comodoro 
Rivadavia gebring het, het op 11 Mei 1927 die genoemde erf aan die Neder-
duits Gereformeerde kerk toegestaan. ,^4lle ou sake," so het Visser aan ds. 
Luckhoff geskryf, „word nou as vervalle beskou. 'n Nuwe konsessie is deur 
die Regering uitgereik, net dieN.G. Kerk mag verbet cringe aanbring" (Visser, 
10 Julie 1927). Hulle moes die erf egter dadelik omhein, wat hulle dan ook 
reeds gedoen het. Die ou halfklaar kerkgeboutjie het hulle toe ook dadelik 
afgebreek (Ibid.). „Om okkupasie regte op die Kerkerf te kon kry moes die 
gemeente eers al die agterstallige belastings opbetaal, en vir daardie doel 
moes hulle $900 opneem"(Hurter, 5 Jan. 1928). 

Dit skyn dus of die Nederduits Gereformeerde Kerk van Chubut nou ver-
seker was van grond vir kerklike doeleindes sender om verder met ds. Jacobs 
daaroor te onderhandel. 

Op 23 April 1927, so het ons reeds gesien, is daar deur die voorsitter van 
die kerkraad, CJP.H. Myburg, en die skriba, M.G.G. Visser, 'n vergadering 
bele met die doel om die oprigting van 'n kerkgebou te bespreek (Visser, 
10 April 1927). Op die vergadering is M. Visser, J J . Biggs, F.D. Conradie 
en T.J. van der Walt as „Bou- en opsigkommissie" benoem. Hierdie bou
kommissie sou dan ook 'n deputasie vorm en 'n onderhoud he met 
„LAHUSEN EN CIA L & d.s." en reelings tref vir die lewering van bou-
materiaal (Notule, 23 April 1927). 

Na die nuwe wending in die saak kon die kommissie met mening aan die 
werk spring en in September 1927 het die Boukommissie dan ook volmag 
van die kerkraad ontvang „om handelend op te tree en die half klaar gebou 
te voltooi vir 'n tydelike Kerkgebou en wat ook kan dien vir 'n skool" (Visser, 
28 Sept. 1927). Die kerkraad het tot hierdie besluit oorgegaan, omdat, 
volgens die kommissie van die kerkraad wat met die Kommissie van Lande 
en Kolonies onderhandel het, gerapporteer is: „die Regering niets te doen 
wil he nie met die beweerde regte van Ds. Jacobs, en dat die Regering 'n 
nuwe konsessie aan die Kerk sal gee". 
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Daar en dan besluit die kerkraad toe ,,dat die ooreenkomste gemaak met die 
verteenwoordiger van Ds. Jacobs totaal vervalle is" (Ibid.). 

Baie tevrede met die slag wat geslaan is, is daar toe teen 'n hoe spoed gewerk 
en op 16 Desember 1927 kon ds. Hurter „die eerste Hollandse kerkie in die 
vreemde land in wy namens die Armsorgkommissie" (Van Huyssteen, p. 43 ; 
Visser, 7 Jan. 1928). 

Soos verwag is, sou die verteenwoordiger van ds. Jacobs, mnr. Henning, horn 
dadelik van die verwikkelinge in kennis gestel het. Ds. Jacobs sou hierna on-
middellik sy prokureur opdrag gegee het om ondersoek in te stel (N.G.K.A., 
Kaapstad.G. 80, 5/1). 

In Januarie 1928 het die t,Kerk egter nog nie transport van hulle grond gehad 
nie" (Hurter, 5 Jan. 1928). 

Visser, wat by die Territoriale Landskantoor in Trelew ondersoek'gaan instel 
het, het bevind: ,,die rede waarom die hoof hier nie wil werk nie is dit; dat 
die Erf in die ou registers staan op die naam van Ds. Jacobs en nou in die 
nuwe registers op die naam van die Kerk en die ofecier hier het die orders 
van kanselasie nog nie gekry nie van Ds. Jacobs en dit word ook nie verdui-
delik waarom die naam verander is nie"(Visser, 21 April 1927). 

Visser het besluit om vandaar na Buenos Aires te gaan en daar te probeer 
om drde te laat skep, onder andere of hy nie 'n „order van kanselasie van 
Ds. Jacobs kan verkry «z'e"(Ibid.). 

Aan ds. Luckhoff berig ds. Wasserfall hierna dat „die Kerk Erf staat op ons 
Kerk se naam geregistreer en in die nuutste Register van die Territoriale 
Landskantoor. Die Hoofkantoor egter wil eers van ons bewys he dat Ds. 
Jacobs daardie Erf, wat hy op sy eie naam gekry het, werklik vir die Kerk 
en nie vir homself verkry het nie — dan sal ons die finale Titels kryl 'nNete-
lige ding om te bewys ten minste solank as wat Jacobs so sleggesind teenoor 
die Kerk blyl Maar ons sal probeer om dit reg te kry so spoedig moontlik, 
want ons bakstene le al op die grond vir Pastorie bou" (Wasserfall, 12 Mei 
1929). In elk geval, ds. Wasserfall en die kerkraad het probeer om die nete-
lige saak te bewys. Die onderstaande verklaring spreek vir homself. 

DECLARATION. 
concerning the connection between Rev. A.J. Jacobs and the ,JVederduitse 
Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika", registered in ARGENTINA as the 
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„Iglesia Hoiandesa Reformada de Sud Africa ". 

We, the undersigned, President and Secretary respectively oftheModerameii 
of the .JVederduitse Gerefonneerde Kerk van Suid-Afrika" (the Dutch Refor
med Church of South Africa) hereby declare as follows: 

1. that the Rev. Andreas Johannes Jacobs was a deputy of the said Church 
to the Members and Adherents of the same Church in the Argentine 
Republic for the period: 1907 to 1910; 

2. that the said Rev. Jacobs during the period mentioned resided in the 
Town of Comodoro Rivadavia, Chubut Territory; 

3. that the said Rev. Jacobs was salaried by the said Church during that 
period; . 

4. that the said Rev. Jacobs performed all his public ministrations, and 
made all his appeals to the Public, as well as to the Argentine Govern
ment Bodies for assistance on behalf of the South African Colonists in 
Chubut, during the period mentioned, as Deputy of the said Church, 
according to the laws and statutes of the said church, but in his own 
Name, because the said church did not and could not yet have Legal 
Status, of "Personeria" in the Argentine Republic at that time" 
(„Declaration"). 

Hierdie verklaring het egter ook nie momentum in die saak gebring nie, want 
in Augustus 1929 berig ds. Wasserfall dat dit met die kerkerf maar ,',moeilik 
gaat". ,,Dit lyk nou op die ou end waarlik asof die Landskantoor tog uit-
eindelik vir Ds. Jacobs die titels van die Kerkerf gaat gee! Dis nog vir die 
Gemeente en selfs Kerkraad 'n geheim. Persoonlik glo ek dat die Landskan
toor nou net vir Jacobs en die Kerk teen mekaar afspeel, omdat een van 
hul hoogsgeplaatste amptenare (Mendoza). gewissellik 'n groot „tip" van 
die Kerk verwag het, en dit nie gekry het nie. Nou vress ek dat dit 'n onein-
dige gesukkel gaat wees. As Jacobs tog maar sy aanspraak op die een Erf 
(Solar DJ ten faveure van die Kerk wou afstaan, aangesien hy tog destyds 
(1907) vir genoemde Erf applikasie gemaak het vir die Kerk, dan kan daar 
miskien iets van tereg kom; en dan het hy darem nog die ander Erf wat hul 
nou ook aan horn wil gee (kwansuis!). Intussen is ek daarop tee dat onder 
sulke wisselvallige omstandighede daar met bakstene enige gebou op die 
Erf sal opgerig word ... 'n Paar van ons sal waarskynlik nou weer met Jacobs 
iets probeer uitvoer; ek sal u later hieromtrent weer berig" (Wasserfall, 15 
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Aug. 1929). 

Ook in Suid-Afrika het die berigte oor die kerkerf „hartseer" teweeg gebring. 
Ds. Luckhoff skryf „ U skrywe oor die moeilikhede oor die Kerkerf maak my 
baie hartseer en onrustig en is my 'n baie groot teieurstelling te meer omdat 
ek Ds. Jacobs 'n bietjie ken en weet dat hy daarop uit is om alles moontlik 
te grab wat te grab is. Ai en dan daardie ellendige omkopery wat 'n mens 
maar gedurig met moet rekening hou. Waarlik dit breek 'n mens se moed, 
maar ons mag die Here ook in hierdie saak nie buitesluit nie, en ons moet 
maar dit ook 'n saak van gebed maak. Die Here het ons nog nooit in die steek 
gelaat nie. 

,Jntussen doen die Kerkraad baie versigtig te wees en nie groot koste op 
die erf vooreers aan tegaan nie" (Luckhoff, 28 Okt. 1929). 

In 1929 het ds. Wasserfall en die skriba nogeens 'n onderhoud gehad met die 
hoof van die Landskantoor en is onomwonde vasgestel dat die twee erwe 
die eiendom was van ds. A.J. Jacobs en is die wenk aan die deputasie gegee 
om die een erf van ds. Jacobs te koop (Conradie, 31 Okt. 1935, p. 37). Dat 
dit die kerkraad soveel jaar moes neem om tot die insig te kom, is moeilik 
te begryp! Die wenk is opgevolg en in 1931 het die kerkraad „die koopsom 
betaal en transport ontvang van die gekoopte eiendom!" (Ibid.). 

9. DIE EERSTE PREDDCANT. 

Ons het reeds verneem dat ds. Wasserfall op 17 Desember 1927 as herder 
en leraar van die gemeente beroep is. 

Op 15 Februarie kon die sekretaris van die Algemene Arrnsorgkommissie 
berig dat 'n telegram van ds. Wasserfall ontvang is, waarin hy meedeel dathy 
die beroepsbrief ontvang het en dat hy die beroep aangeneem het (DeKerk-
bode, 7 Maart 1928). Dit was 'n tyding van groot blydskap, en die Algemene 
Arrnsorgkommissie was „innig bly en dankbaar vir die gunstig ontwikkeling 
van sake insake die bearbeiding van ons geloofsgenote in Argentinie" (Void..'). 
Genoemde kommissie het dadelik 'n telegram van gelukwense aan ds. Wasser
fall gestuur „met die opregte dank van die Kommissie" (Ibid., p. 326). 

In Chubut het ds. Hurter die kerkraad geadviseer „om despensasie te vra in 
verband met die inseening, wat Hewers in die Kaap moet plaasvind, of op 
enige ander wyse om die onkoste van die koms hierheen van die Konsulent 
te voorkom" (Visser, 15 Jan. 1928). 
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Dit het blykbaar die goedkeuring van die konsulent en die Ringskommissie 
weggedra, want in die „officiele" begrigte van De Kerkbode- van 4 April 
1928 lees ons ,,die bevestiging van die Wei Earw. lieer J.J. Wasserfall tot 
herder en leraar van die gemeente Chubut, Argentinie, vind plaas in die N.G. 
Kerk te Stellenbosch, op Donderdag 19 April 1928" (De Kerkbode, 4 April 
1928). Die reeling is later gewysig en die bevestiging sou nie meer die 19de 
April in Stellenbosch plaasvind nie, maar wel op die 20ste April 1928 in die 
Grote Kerk, Kaapstad (De/Cerfciocfe, 11 April 1928). 

Op 20 April 1928 is ds. Wasserfall toe in teenwoordigheid van 'n klein, maar 
belangstellende gehoor, waaronder meer as 20 leraars was, in sy amp beves-
tig (De Kerkbode, 25 April 1928). „Die diens was onder bestier van die Ring 
van Kaapstad, waaronder die gemeente Chubut resorteer, maar die Rede is 
deur Prof. J. du Plessis gehou, wat 'n besonder toepaslik woord naar aanlei-
ding van Jak.- 1: 1 oor die Afrikaanse diaspora gespreek het... Na die rede... 
het ds. M. Smuts, wat as konsulent van Chubut aangestel is, die formulier 
tot bevestiging gelees, en nadat Ds. Wasserfall daarop geantwoord het, het 
die aanwesige leraars horn 'n handdruk en seenwens gegee" (De Kerkbode, 
25 April 1928). Hy het die akte van losmaking en bevestiging ontvang vir 
die Kerkraad van Chubut (Skriba van Ring, 20 April 1928). 

Offisieel is ds. Wasserfall ook tot lid van die Ring van Kaapstad verklaar 
(De Kerkbode, 25 April 1928) en was die „eerste leraar van ons Kerk in 
Suid-Amerika" (Ibid.) gereed om na sy nuwe werkkring te vertrek. Op 27 
Mei 1928 het ds. Wasserfall met sy eggenote en dogtertjie met 'n Japannese 
skip na Argentinie vertrek {DeKerkbode, 30 Mei 1928, p. 779). 

Met horn het hy 'n „Nagmaalservies en doopbekken" vir die gemeente saam 
geneem. Dit was die ou servies van die Gereformeerde Gemeente, Bloemfon-
tein. In hierdie tyd het die gemeente 'n nuwe servies aangekoop en was huUe 
bereid om teen 'n betreklik geringe prys die ou servies saam met die doop
bekken aan ds. Wasserfall af te staan (De Kerkbode, 11 April 1928). 

Op 2 Julie 1928 het die gesin Wasserfall in Comodoro Rivadavia, hul nuwe 
tuisdorp, aangekom (De Kerkbode, 15 Aug. 1928). 'n Mooi klompie gaste, 
'n baie sterk en koue wind het huUe ontvang en verwelkom. „ Weens die on-
stuimige weer gedurende die wintermaande is die officiele ontvangs uitge-
stel tot in September, 'n Kort woord van welkom is deur Br. M. Visser, ons 
Scriba diaken, namens almal uitgespreek, waarop die dominie hartlik geant
woord het en toe is afgesluit met 'n dankgebed en 'n toepaslike versie. Na 'n 
gesellige uurtjie met koffie tee en koek, is die drie aan hulle lot oorgelaat, 
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en het hulle geleentheid gehad om, hulle nuwe woning met gebed en dank-
segging in te wy"(De Kerkbode, 15 Aug. 1928, p. 229). 

Ds. Wasserfall het as „pionier" 'n geweldige verantwoordelikheid op hom 
geneem. Ook die lidmate in Chubut was bewus hiervan en daarom skryf een 
dan ook: ,,Ja, inderdaad, dis nodig om vir hom te bid, so nodig as dit ooit 
vir enige sendeling was, wat onder die woeste barbare gegaan het. Bid nie 
slegs vir die leraar en gesin nie, maar vir die gemeente in die besonder, Dis 
die roepstem van ieder hier, wat enig besef het van die moeilike taak, wat 
Ds. Wasserfall te wagte staan ... die groot gevaar, m.l, vir teleurstelling, 
mislukking en opbreking kom nou, en ek se dit as 'n waarskuwing met al 
die erns, waarvan ek meester is. Dus as daar ooit 'n tyd was, waarin ons as 'n 
gemeente die voile, getroue en gedurige voorbidding nodig het, dan is dit 
NOU! Die stryd is aanvaar en as gemeente is dit vir ons 'n onmisbare nood-
.saaklikheid om totaal ontledig te word van die kwarteeuse geestelike gebreke 
en krankhede, sodat die Heer Sy doel kan berexk met die dienste en arbeid 
van Sy dienskneg wat naar ons gekom het" (Conradie, 5 Mei 1928). 

Bewus van wat daar op hom wag, het ds. Wasserfall die uitdaging aanvaar. 
„Hier is baie werk om te doen," het hy geskryf, „hier is moeilike probleme 
om op te los, hier is groot behoeftes waarin voorsiening moet gemaak word, 
en weldra sal ons die daadwerklike hulp van menige leser van De Kerkbode 
ook inroep. Maar Gode dank, hier is heerlike tekens van bemoediging, en 
ernstige verlange naar beantwoording aan die roeping waartoe die Here ons 
klompie Afrikaners hier geroep het" (De Kerkbode, Aug. 1928, p. 243). 

Met vuur het hy die gemeente toegespreek en gese dat hulle bewus moet wees, 

„1. Dat ons nou voor 'n FEIT staan nl. dat hier 'n N.G. Gemeente in Chubut 
bestaan, absoluut onafhanklik van alle ander Kerke of Genootskappe 
hier in die land. 

2. Dat hierdie N.G Gemeente deur die Moederkerk in S.Afrika beskou en 
behandel word as 'n tak van haarself, net soos al hoar Gemeentes in S. 
Afrika is. Dit word bewys deur die optree van Sinode (1924), Alg. Arm-
sorg Kommissie, Moderatuur, Regskommissie en deur die Dokumente 
van Kerkswee, en deur alles wat die Moederkerk nou al gedoen het, en 
nog doen. 

3. Dat ons dus nou g'n verder twis of kwessies met enig ander Kerk hier 
het nie, en ons aan niemand hier te verantwoord het nie; maar dat ons 
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nou ons voile aandag en kragte moet wy aan opbou van hierdie N.G. 
gemeente. 

4. Dat ons nou as 'n N.G. Kerk hier ter lande offisieel deur die Lands 
Regering erken is en dus net soos enig under Kerk hier ons eie besittingc 
kan he en regte kan verkry. 

5. Dat ons nou as Kerk en as Afrikaners besonder goed aangeskrewe staan 
by die Lands Owerheid en andere van die hoogs geplaatste Persone, ja, 
ook by die van S.Afrika (beide in Stoat en Kerk), en dat ons dus onssc/f 
nou daardie eervolle posisie waardig moet toon. (Dis die besondere ver-
soek ook van Ds. A.D. Luckhoff.) 

6. Dat hierdie N.G. Gemeente voorlopig onder die Ring van Kaapstad sor-
teer tot die volgende Sinode finaal besluit. 

7. Dat dit glashelder is dat almal wat as lede van die N.G. Kerk gedoop en 
aangeneem is en oorgekom het en gerigistreer is, natuurlik aan die N.G. 
Kerk behoort. 

8. Dat ons asseblief alle draadsittery moet vermy, openlik moet handel 
en vriendskap onder alle Afrikaners moet bevorder. Verdeeldheid weens 
eiesinnigheid was altyd en is nog steeds ons grootste swakheid en dit 
moet deur ons erken word. Derhahve moet ons alle persoonlike kwessies 
openhartig wegruim, en persoonlike belange op die agtergrond stel of 
selfs verlogen, terwille van die 2 groot sake van Godsdiens en Onderwys! 
Ons is nou in wording, en daar sal dus wrywing kom deur misverstdnd, 
onervarenheid, moeilike omstandighede, ens, - maar die skerp hoeke 
moet maar met die tyd afgerond word. Leidsliede, pas op vir misbruik 
van mag of vertrouei Volgelinge, pas op vir agterdog ofjaloesie. 

9. Die Afrikaner moet solang moontlik hier Afrikaner bly, in weerwil van 
wat die volk van hierdie land mag wens. 

10. Daartoe is die Godsdienstige lewe (in Kerk en Huis), absoluut noodsaak-
lik — dis die hoeksteen van ons volksgebou, die bron van ons nasie. 

11. Samesmelting sal moet plaasvind, maar langsaam. Taal sal ook verdwyn. 
Maar sedes en karaktertrekke en geloof moet bly, net soos toe die Franse 
Hugenote met die Hollandse element in S.Afrika saamgesmelt het. 
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12. Alleen dan kan die Afrikaner invloed uitoefen, sy eie posisie handhaaf 
en uiteindelik met die mees gewenste elemente saamsmelt wanneer hy 
selfook die beste suiwerste Afrikaner is wat hy kan wees. 

13. Hiardie is dan ook absoluut nodig, naas die Kerklike lewe, 'n Opvoeding 
en Onderwys wat by die Afrikaner se aard aanpas. Dis die 2de groot 
algemene saak van belang. 

14. Insake Opvoeding en Onderwys, meer as in iets anders kan en behoort 
al die Afrikaners (dus van beide gemeentes) hartlik saam te werk — want 
daarby het albei seksies dieselfde belang" (Wasserfall, „Belangrike Punte 
om voor die Aandag van die Gemeente Chubut te bring"). 

Met hierdie woorde het ds. Wasserfall sy werk in Chubut begin. 

Die gemeente was gestig, die eerste permanente predikant was daar, die op-
bouing van die gemeente moet nou sy gang neem. 

As gevolg van 'n nuwe indeling van die Ringe het die gemeente van konsulent 
verwissel. In die plek van ds. M. Smuts het ds. De Villiers van Simonstad 
gekom (Luckhoff, 20 Des. 1928). 

In 1933 het daar weer verwisseling van konsulente gekom en is die predikant 
van Wynberg aangewys as die nuwe konsulent van Chubut (Luckhoff, 9 Sept. 
1933). 

10. SAMEVATTENDE KONKLUSIES. 

Met die stigting van die Nederduits Gereformeerde Kerk van Chubut, is die 
seel op die verbreking van die samewerking geplaas. 

Kerklike eenheid onder die Afrikaners in Chubut was hierdeur voorlopig op 
die langebaan geplaas. Twee gemeentes wat in verskillende kerkverbande 
leef, sou voortaan naas mekaar onder die Afrikaners in Chubut bestaan. Met 
die algemene belange van die Afrikaners in Chubut is met hierdie optrede nie 
rekening gehou nie. 

In Hoofstuk 7 word hierop teruggekom. 

In die stigting van die Nederduits Gereformeerde kerk van Chubut is die be-
ginsel dat die plaaslike kerk 'n selfstandige openbaxing van die liggaam van 
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Christus is, geheel en al ontken.* 

Die kollegialistiese kerkbegrip **, dat die Sinode die kerk is, tree hier baie 
sterk op die voorgrond. Die Nederduits Gereformeerde Kerk van Chubut is 
gesien en sou behandel word as 'n „tak van die Moederkerk". In dielig liier-
van kon daar nie sprake wees van die inskakeling van hierdie gemeente in 'n 
eie Argentynse kerkverband nie. 

Teenoor die kerkbegrip net ds. Sonneveld steeds uitgegaan van die plaaslike 
kerk as 'n selfstandige openbaring van die liggaam van Christus. Die verskil in 
kerkbegrip sou in die toekoms baie spanning en misverstand tussen die 
twee gemeentes tot gevolg he. 

Die feit dat die Nederduits Gereformeerde Kerk van Chubut in bykans alles 
vir goedkeuring van die Sinode of „Moederkerk" moes wag, sou oor die 
geweldige afstand 'n geweldige remmende faktor word in die ontwikkeling 
van die Gemeente Chubut. 

Die kerkbegrip dat die Sinode die Kerk is, sou ook bydra dat plaaslike inisia-
tief en belangstelling gaandeweg sou kwyn en uiteindelik lei tot disintegrasie. 
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Vir verdere gedagtes oor die kerkbegrip dat die plaaslike kerk 'n selfstandige open-
baring van die liggaam van Christus is, kyk Kerkelijk Handboekje, P. Biesterveld en 
Dr. H. Kuyper, Kampen 1905, Inleiding, p. 15 -18 . 
Vii die kollegialistiese kerkbegrip kyk: 
Kerkelijk Handboekje, P. Biesterveld en Dr. H. Kuyper, Kampen 1905, Inleiding, 
p . 9, 10, 11. 
DeWet C.J.H., Die Kollegiale Kerkreg, Amsterdam, 1921. 
Van der Iinde, GJP.L., Die Grondbeginsels van die Presb iteriale Kerkregeringstel-
sel, Des. 1962, P.U. vir C.H.O. 
Van der Walt, J J . , Christus as Hoof van die Kerk en die Presbiteriale Kerkregering, 
1976, Pro Rege, p. 18, 105-113. 
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