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Dr W.G.N.van der Sloen:
Zuid-~\frika.
G. H. Hook: Zuid-l~rilm
H. van 1Torton: Zuid-.\frilca
, Daarnaast is het van bolang~ dat U kOllilis neemt van do rapporton van predikanton,
die roods met omigrantonschcpon
zijn
mcdegereisde
Dczc rapporton
liggon
op mijn Bureau voor U tor inzago gcroede
'
.
Indion do rois
door do tropon 'voort,
diont U zich te voorzicn
van onige witte
tropcnklcding
(lc$lci
kan overdag oolc gedragen worden, geen shorts,
jasjo vrijwClniot
nod~g, palm beacht tropical
of dunne gabardino
pantalons
zijn,
indion reeds in Uw bo:zit,
ook
ui tstekond
te gobru;i.l.:on).
Door do Gonerale Financiele
Raad van de Nodorlandsa
Hervörmdo
Kerk or;!. de Deputaten van dc Gorcforrnec:r'do Korkon in Ncderland
voor
de Emigratie
wordt eon bopaa1d bedrag, afhankelijlc
van do duur van
de reis,
boschikbaar
gostold
als boordgeld.
Dit bodrag wordt door
mij ovorgomaakt aan do administratio
van do botrokkon
Scheopvaartmaatschappij.
.U dient
zich zo spoodig mogolijk
met do botrokken
Scheepvaartmaatschappij
in
vorbinding
tc
stollen
i~
verband
met
Uwaccomodatic.
.
Voorts
kan do afdaling
Doviozcn van de Stichting
1andvorhuizing
Nederland
(Piot Hoinplein
6, Dcn Ilaag), U allo
inlichtingon
'Viorstrekken
in verband mot evontuee.l
nog extra medo te nomen deviozen.
Indien
U met hetzolfde
schip uit
en thuis vaart,
behoeft
U over
het algemoon gaan visum in U,;v paspoort
aan te vragen.
Het is echter wel zaak hiornaar
bij
do ~~bassado of het lligration
Offico
van
het betrolrJcen land te illformeren
(Canadian L!Iigration
Offico,
lJ.exandorstraat
23, Don Haag, tol.
11.77.72;
ll.ustralian
1tlgration
Offico,
Javastraat
1, Den Haag, tol.
18~34.34;
Niou~~Zeelandso
10gatio,
,,~
Paulownastraat,
53, Den Haag, tel.
11.29.34;
Zuidl~rikaanso
,,'IoD1bassado,..:Uoxander Gogolweg 2c, Don Haag, tel.
33.43.82).
Bij langor
vorblijfdiont
U illoostal
eon visitors-visum
aan te vragen.
.

B. DE ,,'illBEID "L'I.NBOORD.
~

1.

Hot is zaak dat U, nadat U tijdig
aan boord bent gol:omon, konnis
maakt mot do .L~dministrateur
of Pursor on dczo vraagt
U to pro-'
sontoron
bij
do Gozagvoerdor.
Ook is hot gewonst zo spoedig mogolijlc
lcennis to makon met de l',1edischo Staf.
ri~en is aan boord
van do schepon zoor op hot docorum gostold
on vorwacht
van do
modoroizendo
Goostolijko
Vorzorgors,
dat zij
zich hiorin
zullon
aanpasson.
U diont
zich zeer good to roalisoron,
dat aan boord
van con schip do lcapi toin do man is, dia mot vollodig
gozag,.
niet ax~e-e'ftI'"'e'I"c"'~'b:~'\"'~~"'""~'"j~~~:i~l
gebieü,
bekleod

is.
2.

Bolangrijk
ist dat allo passagiors
binnon cnl{:olo dagon woten,
wiG do boordprodikant
is.
Hot is het boste,
dCl U hiortoo
modcgegovon badgo onigo dagon op do rovors van UV! colbort
to dragon.
3. Hct is nodig kort na Uw vortrck,
tezamon mot do R.K.geostolijlc
vorzorgor,
mot do ,,~dministratour/Pursor
in ovorlog
to trodcn
omtrent
do organisatio
van de goostolijko
arboid,
t.w. tijd,
uur
on plaats
voor dionsten,
avond- on ovontuool
morgenwijdingon,
Zondagsschool,
do plaats,
waar U sprookuur
kunt houdon en do bekondmalcing
van alogonblilc.
dozo gegovons
door namiddol
van doscheopsradio
op con geschilct
e~ige
uron
Uw vortro~.
Dç .orvaring
loert,
.aat
do mE?osto
d9work1.~
tot
d1.t.alles

,,~dm1.n1.stratours
te yorlonen.

Vla do Scheepsrad1.o medodol1.ngon
laton
doen.
4. Do avondwijdi~on
dienon gesteld
Do kortoro
morgonwij

roizon
lcnon
di~.
Op langoro

~ozo to houden mits hot
1.S. Voclal
is hot ontbijt
eon ernstige
belommering.

gaar:t:l°
boro".!-d
Hot 1.S nutt~g

omtront

z1.Jn hun moom gerogeld

Uw arbo1.a. to

aoen of

to v~ordon op oen goschikt

z1.ch meostal
reizon
kan

niot"
to~
blijkon"

hot
dat

to

uur.

houden
van
een
hot
good
is

op een rustige
wijze
tochnisch
mQgolijk
1.n drio opoonvolgonde
grocpon h1.ertoo
U malco do ochtonawij dingen niet langor--,~
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dan zijn.
+ 15 minuten;
te
0

ook

de avondwijdingen

dienen

Het is aan te bevelen
in de wijdingssamenkcrmsten
series
onderwerpen
te behandoleno
Dat U des Zondags een kerIcdienst
houdt,
spreekt

niet

al

één of

te

lang

enkele

vanzelf~

5ao V 00or de kindel"en
moeten Zondagsschoolbijeenkomsten
worden gehouden. Wellicht
is het U 1nogelj,jko onder de passagiers
personen
aan
te trekken,
die deze arbeid
reeds
tn Nedel"land
verricht
hebbeno
!,fet name op de langere
rei'4:erl
is een Bij belverteluurtje
aan het
eind van de middag wel gewenst"
Ongetwijfeld
kunt U ook hiervoor
helpers
en helpsters
onder
de passagiers
vindcne
b.Het
is gebleJcens
dat vele
jongeren
het vormen van discussie-groepen, waar gesprol{:cn
word-'G over door hi3nzelf
aan de orde gestelde
onderwerpen,
zeer vlaarderen~
6. De weg naar de hV.t waar U -bij
voor)ceur
tweemaal
per dag
spreekuur
houdt,
ware duidelijk
l~enbaaJ." te maken door het
-in
overleg
met de ~\dministrateur
-aanbrengen
van enkele
wegwijzers,
waarop eventuee:L
de uren van het spreekuur
vermeld
warden.
7.

Het verdient
aanbeveling,
een "~1l2::,ç.nmmj-aRief'
te vormen,
waarvoor
U bij
de eerste
wijdir~ssamënKomst
bij
voorkeur
hen kunt
oproepen,
die in Nederland
reeds
een Irerkelijl{:e
functie
bekleeddeno
Deze Hulpcommissj.e
ware in te schakelen
voor
de volgende
arbeid:
a.
b.

'

fungeren
als
collectant
bij
de kerl.:diensten;
behulpzaam
zijn
bj.j uitreiken
van gezangboekjes
en zoeken
plaatsen
en
c e het verzameJ_en van dG kerkelijlre:
gegevens
e:n, toekomstige
adressGn
van de Hervormde
en Gereformeerde
emigranten.

Voor deze beide laatste
werkzaamheden
beroep kunnen
doen op belangs'bellende
dit
werk geschikt
zijn"

zult
U ongetwijfeld
jongelui,
die tevens

van

ook een
voor

8.

Behalve
de geregelde
sp~ceelcuren j.s het no dig enige
malen per dag
een rondgang
over het sohip
te maken om op ongedwongen
wijze
met
de passagiers
in contact
te komen. Voorts
is nodig
een geregeld
bezoek aan slaa:pza:le':Ll GIl ziolrenv-erblijven,
Denk hierbij
ook aan
de le ctuurveF-Spl"e i dingt
.

9.

Vergeet
U bij
de geostelijke
vorzol"ging
en in
diensten
ook nj_et de bemanning
'var.l. het schip.
terugreis
Eoud.t U samonkomsten
in de vorm van
en besprelrir.gen
kunnen organiseren.

1.0.

het gebed bij
de
IvIet name op de
discussiegroepen

Het houden van een Avvndmaalsdienst
op de laatste
Zondag van de:
reis
Iran soms goed zijn(o
Het v10rdt echter
geheel
aan Uw eigeninzicht
overgelaten,
of U dit
mogelijk
en wenselijk
acht.
Wanneer het- geschiedt?
dient
U dezo ,A,vondmaalsdiensten
te beschouwe!l
in hetzeJ.fde
kader,
als
zij
ool~ in ziekenhuize:n
plaats
vinden
en
behoort
een persoonlijl~
gespl"ek
met de deelnemers
vooraf
plaats
te vinden.

"-

.

11.

Uiteraard
gebied

wordt
objectieve

van U ver~cht,
voorlichting

dat U op kerkelijk
en geestelijk
geef~9
waarbij
U zich
dient
te

laten
leiden
door de ge~['ich'Gl~ei,d. -V2.n dc betrokken
emigrant
e:n
niet
door Uw eigen
voörkeur~
Di t houdt in,
d~t U voo:!' Q~~
de Hervormde
emj_grant
in de
eerste
plaats
verwijst
l'laar de Reformed
Church in Ameri.ca
(een
lijst
van gemeenten,
ves-~igingspunten
en adressen
gaat hierbij),
voorts
naar de presbJi-terian
Church en de Uni ted Church,
welke
kerkgenootschappen
in de meeste plaatsen
gemcenten
bezitten.
De
vrijzinnig
georj_~ntee1.'de
protestanten
kunt U het beste
verwijzen
naar de Uni'bed Church.
De Gereformeerden
dient
U te ori~nteren
op de Christian
Reformed
Church.
Ook van dit
kerlrgenoot
schap
tref~
U hierb.ij
een lij s.t van- gemeenten
aan. De Gereformeerden

--~.
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12.

onderhoudende
Art,,3l
bezitten
in Canada eigen vanuit
Nederland
gestichte
gemeentenh
De Baptisten
en leden van andere kleine1"e keJ."kgenootschappen
vinden in Canada over het algemeen groepen van gees~~verwantene
Voor Australi'é
en Nieuw-Zeeland
verwijst
U de Hel"'Vormden naar de
PresbyterianChurch
(zie onze-cfolder)
en de Gereformeerden
naar
de in enige plaatsen
(hierachter
vermeld)
gevormde Reformed
Church.
Voor Zuid-Afrika
is voor de HervQrmden. te wijzen
op de Nederduits
Reriormde Kerk, voornamelijk
in Transvaal~
en de vier
Gefedereerde
kerken (in lfuap-provinciG,
Oranje Vrj.j$ta,at
en Natal
de lrederduits
Gereformeerde
Kerk en in Transvaal
de Ned.Hervormde of Gereformeerde
Kerk geheten)
en voor GorefOl"nleerden op 'ode
Gereformeerde
Kerk 611 de vier
GefGdereerde
Kerl(en hierboven
reeds
genoemdG
Een aantal
emigranten
stelt
het meeEJte,l Wel op prijs
enig les
te krijgen
in de l(ennis van li turgischo
forffit/.lieren
en gcbeden
en het Bijbellezen
ih de Er'lgelse taal"
Hier'Goe zJ_jn uj. tstekend
te gebruiken
de Handleidingen
in Nedel~lands/EngGlse
telcst tot
het volgen van een kerkdienst
in de ~\ngelsal(sische
landen,
verzorgd door Dr L.DrTerlaak
Poot en de NGderlands/E~~else
uitgave
van het
Nieuwe
genootschap.

13.

Testament,

verzorgd

Na overleg
met de Administrateur/Purser
lichtingsbijeenkomsten
over het land

door

het

is
van

NGderlands

het goed
bestemming

Bijbel~

enige voorte houden.

Vooral
op de reizen
naar Canada zal het 1Tool"J~omen, dat er onder
de passagiers
enl(elen zijn,
die het land van bestemming reeds
kennen en die U hierbij
vvaarschijnlijk
vleI zult l(ill'lnen betrekken.
De Ned.ChristGzeeliedenvereniging
heeft ervoor gezorgd,
dat in
de op ieder
schip aanwezige boekenkist
voor de bomanning lectuur
over diverse
landen is opgenomen. Deze boekeJo"J.
zijn uiteraard
niet"
bepaald bestemd om aan de passagiers
uit te lenen"
maar kunnen
door Uzelf en eventuele
medewerlcers ge-bruikt
wordén voor de vo orlichtingo
Ook bevinden
zich in deze lcltsten cursussen
in de Engelse taal.
14.
\

15.

Een enigszins
precair
punt is, met name op de l[ir"gere reizen~
de
morele si tua tie aan boord. Drankgebruik
en :1zou-t-\'y°a
tel"lie:t'de rl zijn
dilcwijls
onvermij delj.jke
symptomen blj eon zeel"(~.j.s. De Hervormde
E~Mra~ie
CnmmlRRj_8,en de ~~p')..~at~:r; V?,~E__~3~~~C~~~~~~
reformeerde
Kerken ln NederJ.and zlJn van mejllng" dat het nle't
op äë weg 'van ä:ë boordpredikant
ligt'
in deze kwi;;;sties als poli tieagent op te treden.
viel ligt
hier een ernstige
pastorale
taak in
de individuSle
gevallen,
die op Uw vveg komen. Nauwe samenwerking
met de Medische Dienst
en de Staf van het schip is op deze punten
wel zeer gewenst.
Ook is het, vooral
op de reizen
naar Zuid-Afr:ikay
Australi~
en
l'j"ieuw Zeeland zeer l'lodig de emigranten
ernstig
te waarschuwen
tegen drankmj.sbruik
(bar- en pub-stelsel)
en tegon wedden"
Het medcgegeven folde,r-ma.tel~iaal
kunt U gratj.s
uitreiken
aan hen,
die hiervoor
kennelijk
be:angstelling
hebben~ D'~) bijbols7
die
zijn medegezonden (een gespecificeerde
lijst
treft
U achter
dit
schrijven
aan) dienen verkocl'lt
te WO:Cà.f?;l'J.
tegOl:. dl; vermelde
prijzen.
Het is ge-noonte in iedere
kerkdienst
een. co.llec.te
te houden" Op
de reizen
naar Canada zijn
de collecten
bestemd voor de kosten
van de geestelijke
verzorging,
op de langere reizen
is één collecte
bestemd voor de arbeid onder de zeelieden,
één voor het
Prinses
r,iJargrietfonds
en de overige
collecten
voor de kosten van
de geestelijke
verzorging.
Het verdient
aanb6veling
deze co.11.ecte1'l in aanwe'zj-gheid van een

-
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kerkeraadslid
tezamen

of

met

é6n der kerkgangers

de opbrengst

van

te tellen

eventueel

en de opbrGngst

verkochte

boelcen

open

in

handen van de Administrateur
te stellen,
die via de administratie van zijn Maatschappij
zorg draagt voor overmaking
op de girorekening
van
de girorekening

de Hervormde
Emigratie
van het Alg.Kerlcelijk

Commissie
(no. 230815), of op
Bureau van de Gereformeer-

de Kerken te ~trecht
(RO. 513153).
Door boido buroaux wordt verder
zorggedragen
voor afdracht
van
de collecten
voor de arbeid onder de zeGliedGn aan respe de
HervormdG Zeemansraad on dG Deputaten van de GerefeKerkon
voor
de Koopvaardij
en van do collecton
voor hot Prinsos
r..~rgriGtfonds aan do bankiers
van dozo Stichting.
16.

Ik

mag U wol

vorzooken

goodo

zorg

to

dragen

voor

hot

medogozon-

don matoriaal.
DG ovorgeblcvon
folders
en boeken kunt U aan het
oindo van de reis
ovoneons aan de ~~dministratour
tor hand stollen,

dia

pij
17.

18.

voor

verzandi11g

Het is wel gowonst,
dat U bij
vorloGnt,
door de emigranton1

van

do ~\dministra

tour

waron als

Naam:

via

zijn

I\!faatschap-

do ontscheping
voorzovor
hot

enige assistGntie
in Uw vormogon
ligt,

tor

volgt

inzago

in

krijgon.

to richton:

Voornamon:

Bij

daze arboid

van

do Jonge

Plaats
on adros
Godsdionst:
van bostemming:
doet U goed, bGlangstoliGnde
lidmatGn,

KGrk

on loden

van

Uw boordlcorkoraad

in

Aantal
personon:
loden
to

schako-

Ion.
Van groot balang is de vormolding
van do tookomstigo
adrGsBon, voorzovor
dozo bokond zijn.
Op do roizon
naar Canada kan hot voorkomen,
dat do hutbodionde,
dia

do korkzaal

houdon.
"tip"

20.

kantoor

in contact
to brGngon mat do vertegonwoordigGrs
of fioldmGn van
do verschillendo
korkgenootschappen.
Ik vGrzook U van de HGrvormdo Gn do Goroformoordo
passagiors
on van hon dia tot andoro KGrkgonootschappon
bohoron apartG
lijstGn
aan te loggon.
U kunt hiortoe
halverwoge
do rois
het manifost

C.NA

mijn

zorgdraagt.

DezG lijston

19.

naar

Dit
van

in

is
f.

10.--

langero
DE REIS. reizen

Tonslotto

is

kunt

vorzook

a.

vGrhoudingen

c.

verhouding

gang

van

maaJct,

vraagt

gozion
voor

met f~

U na Uw reis

mij

in

aantalIon

zakGn bij
mat

de vGrhouding

arboid
h.

van

i.

officioron

Eon

voldoondo.

Voor

20

oen rapport,

zo mogolijk

voor

BEC.

wijdings-

en kerkdiGnsten;

..

donominatîes;

onder

do omigranten~

cursusarboid~

on bGmaning

van

het

schip

on Uw

hGn$

de bodragcn
van de verschillende
collocton
en hun bostomming;
ovonGGns de vGrkoop
van hot U medegogevon
bookonmatoriaal~
Uw workzaamhoden
na aankomst
in het land van bestomming,
t.w.:

1.
2.

voor do emigrantcn
durcndo dG treinreîs,
contact

met

U oen goedo reis

~

bGslist

ham to

onjuist.

do gGzindton;

sprGokuur,

de verschillGndo

mot

ondor

voor

volkomon

2 voor eigen kantoor,
é6n oxGmplaar
te willen
zGndon betroffGndc:

d. goGstelijko
en morele mentaliteit
e. Uw arbGid voor de kinderon~
f. Uw voorlichtingsen ovontuole
g.

Gon collocto

natuurlijk

dGZO dionstGn

U volstaan

ilc

in driovoud
(n.l.
of ./U{:B.) gotypt,
b.

ordo

korkelijk

tijdGns
ontscheping
(on in Canada govoorzovor
U daze medcmaakt);

de Kerkon

il'l

het

en Gods Zegen voor

buitenland.

dezo arbeid

toewensend,

~'-
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namens de Horvormdc

(Ds.J.,A.Quak)

.

Emigratie

-dircctcur'

Commissio

namens do Deputaton van de
Gereformeqrde
Kerken in Ncdcrland:
(G.liT.A.Lacrnoes)

3. bijlagc!?;:
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