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Bijlagen. 
'jne Excellentie de Minister 

voor Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen, 
te 

Blijkens ontvangen inlichtingen is de Unevang 
lized Fields Mission een interkerkelijke zendings-' 
organisatie, welke In verschillende landen haar ver- 
takkingen heeft, 

landse tak van deze Fields Mission ligt in Austral 
Nieuw-Guinea, voornamelijk langs de Fly-river, 

met de in dit,gebiedsdeel gevestigde V.N.Z. om t 
een vorm van samenwerking te geraken. Nadat terz 
een voorlopige overeenstemming tussen beide zend 
corporaties was bereikt, werd tegen het einde va 
vorig jaar door de U.F.1VI. een formeel verzoek in 
diend tot toelating van een aantal zendelingen i 
Nederlands Nieuw-Guinea. 

Zoals in mijn vertrouwelijke brief van 1 
j.1. No.12 werd medegedeeld, werkt de U.F.M. t 
in het geb d van de onderafdeling Hollandia; het 
ligt echter in de bedoeling, dat te zijner tijd in 
gehele binnenland tussen de Geelvinckbaai en de grens 
met Australisch Nieuw-Guinea zendinzsarbeid zal worden 
verricht. De U.F.Td. zal zich voorlopig vestigen in de 
" PrenScebieden, waar reeds evangelisten en volksonder- 
wijzers van de V.N.Z. zijn geslaatst, In die grens- 
~ebieden, zal zij zich bij de wijze van werken van de 

aangassen, Indien aangrenzende binnenlandse ge;;, %&k worden ontaloten, zal de 1J.P.M. haar werk daar-\ 
,/' heenkuj-tbreiden, waarbij zij weliswaar zeheel volgens 

Het arbeidsveld van de Australisch-Nieuw Zee- 

Reeds een tweetal jaren geleden werd door he 
Secretariaat-Generaal van de U.F.M. contact gezoc 
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eigen methoden z a l  arbeiden, dùch niettemin ernaar zal 
streven, dat de te stichten gemeenten deel zullen uitmaken 
van de te stichten kne Protestantse Kerk op Nieuw-Guinea. 

beheer  en verlenen elkander gven geldelijke steun. De 
U.F.i:io z a l  eisen evanzelisten opleiden, doch v o o r  liet onder- 
wijs zebruil: maken van de opleidingen d e s  V.TJ.Z. en van 
het werk van cle Algemeen Schoolbeheerde dezer zendines- 
Y or-  ora. t i e e 

bij haar zendingsarbeid een ruim gebruik hoopt te kunnen 
maken van kleiQe vliegtuigen; binnenkort schijnt zij reeds 
een eigen vliegtuigje v o o r  haar werk in Nederlands Nieuw- 
Guinea ter beschikking te zullen krijgen. 

De V e N o i  en U.FeiA. voeren een geheel zescheiden 

T e n s l o t t n  kan n o y  worden medegedeeld, dat de U.?. 

De Gouvernementssecretaris, 


