
IMe kerk kt Afrik.. 
WAT HET VERKEERD 

GEGAAN? 
So vroeg aa 1808, akaara twee jaof 

na die oornanw van die Kaap deur di# 
Britse bcwind, la die kerkgebou van die 
gemeente Kaapstad deur die Kerkraad 
op vcrsock van die AngUkaanee KcrK 
oupgetfUA vVr dttmna dear ok- Xtigtt-
knarae Kerk. Hierdie dleaate is aan-
vanklik vir die Engcls* amptenare en 
beeettinganiagte gehou. en taet gewoon-
lik Soodagraiddag om seauur begin-
Verder is elke Dinadag en Saterdag 
twee oar teak hi die konsistorie klaase 
vir die opvoeding van Engelae kinder* 
in die Angtikaanae kerkleer waargc 
neem. 

Reeda gedurende April 1808. akaara 
dria amende na die oornaaw dear die 
Brits* bewind. in da. Fleck van Knap-
atad dear Engolseprekendea van die 
garniaoen genader om die doop aan 
hoi pasgebore kfadera te bedien en 
net die kerkraad geredelik toeatenunlng 
verleen. In 1813 bet eerw. Robert Jo-
nee ekrtftelik on aekere geriewe vir 
die Engelae dienete eanaoek gedoen; 
loeatcmralng is gevra om 'n draagbare 
preekatoel tydeaa dienate in die Xerk 
te gebruik; die inrigting van «n van 
die ayvertrekke aa 'a doopvertrek hi 
verlang; dear ta gevra dat die kerk. 
kiok gelai moea word waaneer die 
Kngclxr dienate begin: die aanbring 
wm 'n dear na Burolaan aon ook waar-
deer word. 

'n Goele onderUage vernouding 
moea geheera bet. te oordeel na die 
warme bedaaklagabrtef van btakop S. 
Jamea. van KalkutU. die eerate EpU-
kopaalae Makop wat Suid-Afrika ooit 
beeoek net. wat by op 24 Oktober 1827 
aan da. A. Fanre gerig bet. Dit bet 
gebeur na aanlelding van 'n dJena wat 
biakop Jamea in d>e Raapatadae kerk 
waargeneem bet en waartydena lid-
nvate van ay kerk berydenla van gefoof 
afgele bet 

JOU Voettigter. Frbmarir 196*. UittrAtri 
nit _A"w/.«- SrrJkmU in «•' KeriT ttimt 
J. A.J. 8. JUnfliu, 

~ ^ N T A L UDMATE-T 
NIKS OM OOR TE KRAA1! 

In 'n onlangae Nouabrief van die 
N.G Kerk word die volgaade syfera 
veratrek brireffende die lidmate von 
die Kerke in Suid-Afrikt. vir 1980. 
KMkeMMU Bbw- Kl*tnr- Baa- fa* 
Mcmava nee l a g * tee* <W-» 
Ned. Oercf. tCcr fc 434 Jt.*V 
Ned. Hetv. Kork as 02 si at 
CorofoTT—orde Kwk 3 3 0 5 ^ 
AnaHkaaaae Kerke n« i7.n t» 1.0 
Mrtodlstf KrrV R 7 7 8 1IO 0 4 
PreiWurUaiite Kerb M M 1* M 
ftooau Ketone** Kerk 13 gg T.0 £g 
Consteamtoeal Kerk M M U 
Luthene Kerfc 1.1 44 4» 
ApoetoHeee Kerk M 44 34 01 
Aeoer CAristoMke kerke M S4 4.7 33 
Joc4«> Gttnef 3.8 
ItfcUB 42 204 
Btfttoe Kit** 20.1 
Hiitdoe «U 
Anaer ea ongespeeiftaeer 2 3 18 gM t4 

100 10O 100 100 

f i t *n vergelykrag met die ayfera 
vir die Jaar 1961 Wyk die vobjende: 
Tot die N.G. Kerk behoort die grooi-
ate a*nt il blankcs en Klrurlingc; die 
peraentaaie vir die btankea bet geetyg 
van 42 tot 42.9. Die aantal Iktmate van 
die Ned. Hervonade en van die Gere-
formeerde Kerk bet vet-minder, rea* 
pektiewellk van 7 tot ft.2% en van 4.2 
tot 3 .3* . Die aaatat btaake lklmaU 
van die Katolieke Kerk bet geatyg van 
5.3 tot * 2 * . 

Daar meet op geiet word dat bier-
die getalle gebaaeer ia op 'n voiles* 
telling dear die Regering onderaeem 
en holle atem. aooe gewoonHk, nie oor-
een met die Kerk ae ampul lae ayfera 
nie. In die grvat van die N.G. en die 
U.K. Kerk ie die peraentaiiea van die 
regeringatellmg boar. 

Wat die Bantoe botref. hal a k 
Kerke bet die grootate aanhaag. ge-
volg dear die Bfetodiatekerk (1 2 %) . 
Onder die Aalate bet die Hindoekerk 
en die Ialam verreweg die grootate 
aanbang (85.7%). Ult die ayfera kan 
ook afgalei word dat oageveer een der* 
de van die Bantoea nog neidena ia. 

,JKe Brmf. Frtrmrh !<**. 


