
NOTULEN van een samenspreking   van Zendelingen van Halmahera 
gehouden op woensdag 4 december 1935 te Tobelo. 
 
De Voorzitter der Conferentie de heer Ellen opent deze bespreking en zet uiteen in het kort 
het deel van deze bespreking. 
Bij de heer Bot is een zaak opgekomen welke zo mogelijk een spoedige behandeling vraagt 
en daar de heer Boger ook juist ter plaatse is, is dit mede een reden deze bespreking niet uit te 
stellen tot de komende februari conferentie. 
 
Daarop geeft de voorzitter het woord aan de heer Bot. 
Deze geeft met nadruk te kennen dat hij na zijn verlof de Wari-Wosia Klapperonderneming 
niet meer wenst te beheren. Tot dit besluit is hij gekomen door kennisname van een schrijven 
van dr. Brouwer, gedateerd 13 september 1935, waarin dr. Brouwer doet uitkomen, dat hij de 
missionaire waarde van het tuinbeheer in twijfel trekt, dat het wenselijker lijkt dat de heer Bot 
zijn krachten aan het directe Zendingswerk geeft, en dat het Hoofdbestuur daarom blijft 
uitzien naar een administrateur voor genoemde onderneming. 
Verder geeft de heer Bot nog te kennen zijn wens  om na zijn verlof het ressort B.W.G. dan 
weer te beheren en zich in de plaats Weda te vestigen. Hij heeft deze aangelegenheid een 
spoedige behandeling gevraagd om de fam. Kolk niet langer dan nodig is in twijfel te laten 
omtrent hun toekomstig ressort. 
Voor de fam. Kolk, die zich helemaal had ingesteld op het beheren van het ressort B.W.G., 
betekent deze verschuiving een wijziging in hun toekomst plannen waarom de heer Kolk 
vraagt welke woonplaats en welk ressort hem nu zal worden toegewezen 
 
Na gedachten wisseling over deze zaak wordt algemeen beaamd, dat, indien het Bestuur de 
wens van de heer Bot zal willen inwilligen, de beste oplossing deze zal zijn, dat de heer Kolk 
zich op Sangowo vestigt en het ressort Morotai voor zijn rekening neemt. 
De heren Rooseboom en Ploeger zeggen nog hun bezwaar tegen Sangowo als woonplaats, 
omdat de K.P.M. boot deze plaats niet geregeld aandoet. Dit bezwaar wordt min of meer 
weggenomen door de belofte aan de fam. Kolk, dat vanaf de tijd van vestiging op Sangowo er 
een maandelijkse prauwverbinding kan worden onderhouden tussen Sangowo en Tobelo. 
Tijdens het verlof van de heren Boger en Bot zullen de ressorten Galela-Loloda en B.W.G. 
worden waargenomen door de heren Ellen en Rooseboom. 
Dit waarnemen vindt de heer Rooseboom wel erg bezwaarlijk maar de nood dringt en samen 
zullen deze heren trachten zich er doorheen te slaan. 
De conferentie acht deze regeling het meest gunstig voor de loop van het zendingswerk op 
Halmahera. Zij hoopt daarom ook dat het Hoofdbestuur hieraan zijn goedkeuring kan hechten, 
welke goedkeuring dan zal inhouden dat er inderdaad een man wordt gevonden voor de 
W.K.O. en dat de destijds onderbroken huisbouw op Sangowo mag worden voortgezet. 
Hiermede zal het terrein Halmahera weer normaal bezet zijn en zou aan ieder ressort weer de 
nodige aandacht kunnen worden besteed. 
Over deze aangelegenheid vraagt de Conferentie beleefd doch dringend zo mogelijk 
telegrafisch antwoord, opdat de fam. Kolk zo spoedig mogelijk zal weten in welke richting ze 
stappen mag 
doen om te komen tot een eigen werkkring. 


